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LADECKÉ 
ZV ESTI 

 Dňa 26. 02. 2005 sa v Lednických 
Rovniach uskutočnilo vyhod- 
notenie najúspešnejších špor- 
tovcov oblasti (bývalý okres 
Považská Bystrica) za rok 2004. 
Medzi ocenenými bola aj naša 
TJ, ktorá bola vyhodnotená 
v kategórii obecná TJ/klub 
ako najúspešnejšia. Ocenenie 
z rúk predsedu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Štefanca 
prevzal tajomník TJ Ing. F. 
Gach. 
TJ Tatran Cementáreň Ladce 
má dva oddiely - futbalový 
a stolnotenisový. Futbalový 
oddiel má v súťažiach 4 druž- 
stvá, z ktorých najvyššiu sú- 
ťaž, V. ligu, hrajú dorastenci. 
Družstvá dospelých, starších 
a mladších žiakov štartujú v I. 
triede oblastných majstrovstiev. 
Veľkú pozornosť venujú vý- 
chove mladých futbalistov. 
Od septembra 2004 pôsobí 
pri Základnej škole futbalový 
krúžok, ktorý vznikol z iniciatívy 

NAŠA TJ NAJLEPŠIA
predsedu TJ a navštevuje ho 12 
chlapcov vo veku 7 až 10 rokov. 
Zoznamujú sa tu so základmi 
futbalovej abecedy. Z chlapcov, 
ktorí začínali s futbalom u nás, 
dnes vo vyšších mládežníckych 
súťažiach pôsobia M. Zábojník 
v Púchove a E. Kučera v Dub- 
nici. Stolnotenisový oddiel má 
v súťažiach 2 družstvá, ktoré 
hrajú 5. a 6. ligu. 
Naša TJ má 148 členov, z kto- 
rých 13 je registrovaných v stol- 
notenisovom oddieli, zvyšok 
tvoria registrovaní hráči futbalu 
všetkých vekových kategórií, 
tréneri a funkcionári. 
Výbor TJ pracuje v zložení: Ing. 
Jaroslav Koyš – predseda, Ing. 
Ferdinand Gach – tajomník, 
Jarmila Palčeková – pokladník, 
Chovanec Jozef, Chovanec 
Vladimír, Sňahničan Miroslav, 
Justh Marián, Porubčan Dušan 
a Machala Anton st., členovia 
výboru. 

Na februárovom zasadaní obecného zastupiteľstva dominovala téma 
financovania školskej jedálne, školského klubu a Materskej školy. Na 
zasadaní sa zúčastnili aj riaditeľky Základnej školy a Materskej školy 
v Ladcoch.
Na financovaní týchto zariadení bude v avízovaných podielových 
daniach prenášaných zo štátu na obec chýbať cca 500 000 Sk. Ak by 
sa tento negatívny predpoklad naplnil, bude potrebné uvedenú čiastku 
nahradiť niektorými opatreniami. Navrhované úsporné opatrenia sú:
1.Šetrenie energiami (na základe toho sa v marci v Materskej škole 
namontovali na radiátory ústredného kúrenia regulátory tepla za 100000   
Sk). 
2. Znižovanie počtu zamestnancov. 
3. Zlúčenie Materskej školy so Základnou školou. Zlúčenie je aktuálne 
v blízkej budúcnosti, keď počty narodených detí klesnú natoľko, že 
nenaplnia oba pavilóny učební v Základnej škole. Spojenie týchto 
školských zariadení by pomohlo ušetriť hlavne energie a prevádzkové 
náklady na kuchyňu. Netreba zabúdať, že Základná škola dostáva 
finančné prostriedky na žiaka, teda čím menej detí bude do školy chodiť, 
tým väčšie problémy bude škola mať. Zjednodušene možno povedať, 
že školy v Ladcoch môže zachrániť iba obrat vo vývoji pôrodnosti, teda 
viac narodených detí. To sa v konečnom dôsledku týka celej budúcnosti 
našej obce.                                                      (dokončenie na 2. strane)

VO FEBRUÁRI HLAVNE O ŠKOLSTVE

Na januárovom zasadaní 
Obecného zastupiteľstva 
v Ladcoch bolo hlavným bodom 
prerokovanie a schválenie 
rozpočtu obce na rok 2005. 
Návrh bol spracovaný ako 
reálny a vyrovnaný. Po 
rozbore a malých úpravách 
ho poslanci schválili. 
Z dôvodu zvyšovania cien 
energií a vody rozhodlo obecné 
zastupiteľstvo zvýšiť poplatky 
za prenájom nebytových 
priestorov. Sú to priestory 
v Dome kultúry a v Materskej 
škole. Zvýšenie sa urobilo 
diferencovane od 5% do 10%. 
Zastupiteľstvo schválilo 
i zvýšenie poplatkov na 
cintoríne, ktoré platia na 10 

POSLANCI SCHVÁLILI ROZPOČET OBCE
rokov (uvádzame na 2. strane). 
Poplatky na opatrovateľskú 
činnosť sa zvyšujú o 30%, 
aby sa tým vykryl rozdiel 
medzi dotáciou štátu 
a skutočnými nákladmi 
za opatrovateľskú službu. 
V ďalšom bode zasadania 
obecné zastupiteľstvo schválilo 
Zriaďovaciu listinu Obecnej 
knižnice v Ladcoch. Schválenie 
Zriaďovacej listiny vyplynulo 
zo zákona. Výpožičný 
poriadok bude umiestnený 
v knižnici na viditeľnom mieste. 
Žiadosť Racing enduro teamu 
v Ladcoch o finančnú podporu 
zahrnuli do rozpočtu obce. 

Ing. arch. J. Remo,
starosta

STRETNUTIE SO ŽIJÚCIM KLASIKOM
Dňa 16. marca t. r. sa do 200 záujemcov z radov pedagógov, 
knihovníkov, študentov, ale i radových čitateľov zo širokého 
okolia stredného Považia zišlo v kinosále Domu kultúry 
v Ladcoch so spisovateľom, žijúcim klasikom slovenskej 
literatúry, Ladislavom Ťažkým. Na stretnutí prezentovali tretie 
vydanie známeho diela Ladislava Ťažkého AMENMÁRIA 
– Samí dobrí vojaci. Stretnutie pripravili: Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov Bratislava, Považská cementáreň, 
a. s., obec Ladce, Považské osvetové stredisko Považská 
Bystrica. V príhovoroch okrem spisovateľa Ladislava Ťažkého 
vystúpili Ing. arch. Ján Remo, Ing. Anton Barcík, Roman 
Michelko, riaditeľ vydavateľstva Slovenský spisovateľ a ďalší 
hostia z prítomných literárnych vedcov a záujemcov o dielo 
Ladislava Ťažkého. Stretnutie malo vysokú odbornú i kultúrnu 
úroveň a výrazne obohatilo kultúrny život v našej obci. 

Dňa 10. marca t. r.  sa v Košeci 
zišli na výročnej schôdzi 
členovia a pracovníci nášho 
Poľnohospodárskeho družstva 1. 
máj. Účastníci reprezentovali 406 
členov (z toho 83 pracujúcich). 
V roku 2004 malo družstvo 
dovedna 116 pracujúcich (členov 
a pracovníkov 84 mužov, 32 žien).
Zmenu systému hospodárenia 
počas celého roka ovplyvnili 
dve skutočnosti. Bola to 
predovšetkým zmena systému 
prideľovania priamych dotácií. 
Od 1. mája nedostávali finančnú 
podporu priebežne počas celého 
obdobia, ale jednorázovo na 
konci roka. Preto zápasili 
s nedostatkom prostriedkov 
vtedy, keď ich potrebovali. 
Pozitívne pomohla družstevníkom 
jedna z najlepších úrod obilnín 
za posledné desaťročie. 
V roku 2004 zobrali úrodu pšenice 
zo 434 hektárov s priemerným 
výnosom 4 tony – celkom 1 736 
ton, jačmeň jarný 227,3 ton, raž 
157,9 tony, triticale 40,1 ton, repka 
ozimná 13,6 tony, kukurica na zrno 

POĽNOHOSPODÁRSKY ROK
150 ton, kukurica silážna 3 440 
ton. Hrach mal úrodu 86,5 tony, 
proso 20 ton, slnečnica 238,1 tony. 
Problém bol s pestovaním 
repky olejnej, ktorá 
v suchom počasí (jeseň 2003) 
nevyrovnane schádzala a jej 
osev po prvýkrát v histórii 
družstva nahradila slnečnica. 
Na živočíšnej výrobe sa podieľalo 
928 kusov hovädzieho dobytka, 
z toho 386 dojníc, 730 oviec 
(450 bahníc). Chov ošípaných 
počas roka 2004 zrušili pre 
nízke ceny bravčového mäsa. 
Oproti roku 2003 poklesla 
úžitkovosť dojníc zo 4 176 
litrov na 3 504 litrov na dojnicu. 
Najvyššiu dojivosť dosiahli na 
stredisku v Ladcoch (4 286 litrov), 
najnižšiu v Košeci, kde pre nízku 
kvalitu i kvantitu chov zrušili. 
Celé družstvo vyprodukovalo 
1 317 933 litrov mlieka. 
Finančné výsledky sú za rok 2004 
lepšie ako za predchádzajúci 
rok. Najlepšie to bolo na 
stredisku „Bitúnok“, kde 
vytvorili čistý zisk 3 763 000 Sk.



Zlúčenie oboch škôl by nebolo celkom 
jednoduché. Prinieslo by okrem 
ekonomického efektu aj negatívne 
javy, na čo na zasadaní upozornili obe 
riaditeľky škôl. 
Na zasadaní sa v ďalšom bode riešilo 
dofinancovanie plynovodu v Horných 
Ladcoch a v Záhradnej ulici, ktoré 
sa budovalo koncom minulého roka. 
Akciu uhradia na 50% z prostriedkov 
SPP a 50% z obce. Časť obec už 
zaplatila a časť – 500 tis. Sk si požičala 
z Dexia banky. 
Ďalej sa poslanci zaoberali zámerom 
mesta Ilava združiť niekoľko 
okolitých obcí s úmyslom zriadiť 
zberný dvor vyseparovaného odpadu. 
Ak by sa združené obce zaviazali 
vyseparovať určité množstvá plastov, 
skla, papiera a iných odpadov, mohli 
by dostať z recyklačného fondu určité 
finančné prostriedky. Separovaním 
komunálneho odpadu by sa obce 
postupne pripravovali na požiadavku 
Európskej únie: separovaním – teda 
triedením  komunálneho odpadu 
úplne vylúčiť jeho hromadenie 
na vrstvené  skládky a tým znížiť 
poplatky občanov na jeho likvidáciu 
a chrániť prírodu pred negatívnymi 
dopadmi ľudskej civilizácie. Obecné 
zastupiteľstvo schválilo pridruženie 
obce k tomuto zámeru. 
Obecné zastupiteľstvo vypočulo 
záverečný súvahový účet za rok 2004 
i stanovisko hlavného kontrolóra 
k účtovnej uzávierke a záverečnému 
účtu za rok 2004.
Obecné zastupiteľstvo schválilo 
žiadosť Slovenského zväzu zdravotne 
postihnutých na bezplatný prenájom 
veľkej sály Domu kultúry pre 
oslavy 30. výročia založenia tejto 
organizácie. 

Ing. arch. Ján Remo, starosta

VO FEBRUÁRI NAJ- 
MÄ O ŠKOLSTVE
(dokončenie z 1. strany)

OÚ v Ladcoch ďakuje Kvetinárstvu 
v Ladcoch (pani Iveta Remšíková) za 
venovanie kvetinovej výzdoby do Domu 
smútku v Ladcoch. Rovnako úprimne 
ďakuje pani Margite Maršovskej 
(Záhradná ulica č. 152), ktorá venovala 
do Domu smútku obháčkované dečky. 

POĎAKOVANIE

 OVZDUŠIE
V roku 2004 bolo vypustené do 
ovzdušia z jednotlivých výrobných 
zariadení a kotolní spolu 62 ton tuhých 
znečisťujúcich látok a 757 ton plynných 
znečisťujúcich látok. Za tieto bolo do 
Štátneho fondu životného prostredia 
zaplatené 1 981 100,- Sk.
Koncentrácie tuhých znečisťujúcich látok 
vo vypúšťaných spalinách a vzduchu 
z komínov a technologických výduchov 
sa pohybovali v hodnotách od 0,8 mg/m3, 
pričom zákonný limit je 50 mg/m3.
Zákon č. 309/1991 Zb. o ovzduší 
stanovuje, že na 1 tonu vyrobeného 
slinku je možné vypustiť do ovzdušia 
1,5 kg prachu. Považská cementáreň, 
a. s. vypustila v roku 2004 na 1 tonu 
vyrobeného slinku 0,11 kg prachu. 
Koncentrácie plynnýczh látok ako SO2, 
CO a NOx neboli prekračované. 
Tieto údaje poukazujú na skutočnosť, 
že v Považskej cementárni, a. s. Ladce 
sa podarilo v roku 2004 stabilizovať 
výrobný proces po významných rekon- 
štrukciách technológie a produkciu 
zničisťujúcich látok, vypúšťaných do 
ovzdušia, znížiť skoro o polovicu oproti 
roku 2003. 
K lepšej informovanosti občanov o stave 
ovzdušia slúžil kontinuálny monitorovací 
systém emisií z rotačnej pece, údaje 
z toho sú uvádzané na informačnej tabuli 
na administratívnej budove. 

VODNÉ HOSPODÁRSTVO
Odpadové vody, vznikajúce v prevádzke 
sú čistené v mechanicko-biologickej 
čistiarni odpadových vôd, z ktorej sú 
vypúšťané do Lúčkovského potoka.
V roku 2002 bolo vypustených 173 000 
m3 vôd s priemerným znečistením BSK5 
6 mg/l, pričom povolená koncentrácia 
znečistenia vo vypúšťaných vodách je 
20 mg/l.

CEMENTÁREŇ A OVZDUŠIE V ROKU 2004
V  súlade  s  ustanovením  §-u  14  zákona  č.  171/1998  Z.  z.  podala  Považská 
cementáreň, a.  s. občanom Ladiec  informáciu o vplyve cementárne na ovzdušie 
v Ladcoch a okolí. Informáciu predkladáme v plnom znení.

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Považská cementáreň, a. s. Ladce 
sa významnou mierou podieľa na 
zneškodňovaní odpadov a tým 
k znižovaniu zaťaženia prírody odpadmi. 
V roku 2004 bolo v rotačnej peci 
zhodnotené 4 279 ton gumového odpadu 
(pneumatiky a pod.), ktoré by inak 
skončili na skládke. 
Taktiež bolo v rámci prevencie v boji 
proti BSE v roku 2004 spálené 23 453 
ton mäsokostných múčok a 2 887 ton 
živočíšnych tukov. 
Proces spaľovania ako aj manipuláciu 
s týmito materiálmi pracovníci PCLA 
zvládli a počas celého roka sa nevyskytli 
závady, ktoré by čo i len mohli ohroziť 
okolie Považskej cementárne, a. s. Ladce. 
V prevádzke bola nová technologická 
linka na manipuláciu s mäsokostnými 
múčkami, ktorá znížila náročnú ručnú 
manipuláciu s mäsokostnými múčkami, 
nakoľko väčšina múčok sa dovážala 
v autocisterne. 
Vlastné odpady, ktoré by mohli mať 
negatívny vplyv na prírodu (žiarivky 
s obsahom ortuti, olovené akumulátory), 
likviduje cez externé organizácie, ktoré 
zabezpečia ich neškodnú likvidáciu. 
Komunálny odpad a stavebná suť je 
skládkovaná na riadenej skládke Luštek 
v Dubnici nad Váhom. V roku 2004 bolo 
takto uložené 4 500 ton stavebných sutí, 
ktoré vznikli pri investičnej výstavbe.
V roku 2004 bola zahájená výstavba 
zariadenia na dávkovanie alternatívnych 
palív na báze plastov do horáka rotačnej 
pece. 
Uvedenie tohto zariadenia do prevádzky 
umožní využívať napríklad separované 
odpady z domácností ako palivo, čo 
prispeje k zníženiu množstva odpadov, 
vyvážaných na skládku odpadov, a tým aj 
k lepšiemu hospodáreniu obce Ladce.

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia 
č. 3/2001 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
(ďalej len o odpadoch) článku 7 – Zber, 
zhodnotenie a spracovanie vytriedených 
odpadov sú obyvatelia obce – fyzické osoby, 
podnikatelia, právnické osoby a vlastníci 
alebo správcovia nehnuteľností na území 
obce povinní zapojiť sa do separovaného 
zberu realizovaného cestou Obecného úradu 
s cieľom zhodnotiť časti komunálneho 
odpadu v zmysle zákona o odpadoch.

PAPIER
Sem patrí: baliaci papier, noviny, časopisy, 
knihy (bez tvrdých obalov), korešpondencia, 
školské zošity, obaly od potravín atď.
Nepatrí sem: silne znečistený papier (napr. 
olejom, farbami) s prímesou plastu, textilu, 
obaly z trvanlivého mlieka a džúsov, obaly 

VŠETCI  BUDEME  TRIEDIŤ  ODPAD
z cestovín, od kávy, z cukroviniek – celofán, 
staniol
Vývoz: 18. mája 2005, 19. októbra 2005

SKLO 
Sem patrí: neznečistené fľaše od nápojov 
a oleja, poháre od zaváranín a ostatné 
sklenené obaly, číre tabuľové sklo, rozbité 
poháre (všetko bez kovových a plastových 
uzáverov)
Nepatrí sem: silne znečistené fľaše a sklenené 
obaly, porcelán, keramika, TV obrazovky, 
žiarovky a žiarivky, sklobetónové tvárnice, 
mliečne a kombinované tabuľové sklo, 
zrkadlá, várne a mliečne sklo
Vývoz: 23. marca 2005, 13. júla 2005, 23. 
novembra 2005

KOVOVÝ ŠROT
Sem patrí: neznečistené predmety zo železa 

rôznych veľkostí a tvarov zbavené všetkých 
nekovových častí
Nepatrí sem: predmety, pri ktorých podiel 
nekovových častí presahuje 10% (napr. 
chladničky, televízory), silne znečistené 
predmety (napr. zvyškami betónu)
Vývoz: 25. mája 2005, 30. novembra 2005

V uvedené dni na vývoz vyložte vytriedený 
odpad ráno o 7.00 hod.  pred dom na ulicu.

 PNEUMATIKY
Opotrebované pneumatiky a použité 
autobatérie je povinný každý osobne priniesť 
do areálu obecného úradu
Pondelok od 8. 00 hod. do 15. 00 hod.
Streda od 8. 00 hod. do 16. 00 hod. Piatok od 
8. 00 hod. do 15. 00 hod. 
(možnosť informovať sa vopred na č. t. 
4628 189)

Z matriky 
obce

Z matriky 
obce
Narodené deti:
Patrik Adamec
Dárius Kandráč

Rodičom prajeme, 
aby mali zo svojich detí iba radosť,

tým novonarodeným spokojný život. 

Zomreli: 
Mária Ištvániková (91 rokov)

Otília Vedejová (64)
Anna Cibičková (82)

Juliana Vričanová (74)
Sidónia letková (74)
Rudolf Kukuliaš (71)

Jozef Pagáč (81)
Ing. Emil Remo (77)
Štefan Jakúbek (56)

Smútime za tými, ktorí nás navždy 
opustili. Spolucítime s pozostalými. 

Jubileá:
80 – ročné životné jubileum 

oslávili v mesiaci marec:
Pavol Janík (3. marca)

Mária Ďurišová (5. marca)
Emil Peterka (14. marca)

Jozefína hrenáková (17. marca)
Všetkým jubilantom želáme zdravie 
a  šťastné roky ďalšieho života, 
spokojnosť a lásku svojich najbližších. 

25.  výročie sobáša
si pripomenú 26. apríla t. r. 

Pavel Čurík s  manželkou Oľgou, 
rodenou Florišovou.

50. výročie sobáša
budú mať dňa 11. apríla 2005 

Jozef Zajac s  manželkou helenou, 
rodenou Mikuškovou.

Obom rodinám želáme spokojný život 
v zdraví a porozumení. 

Obecné zastupiteľstvo schvá- 
lilo zvýšenie poplatkov na 
cintoríne. Poplatok za prenájom 
hrobového miesta na dobu 10 
rokov:
1 hrobové miesto – 500,- Sk

hrobka – 2 000,- Sk
urna – 200,- Sk

detský hrob – 300,- Sk
Zvýšenie poplatku za DS v Tu- 
nežiciach 150,- Sk. Nájomné 
za DS v Ladcoch zostáva. 

NOVÉ CINTORÍNSKE 
P O P L A T K Y



Návrh rozpočtu obce Ladce na rok 2005 bol včas 
vyvesený na úradných tabuliach. Občania sa mali 
možnosť podrobne oboznámiť so všetkými príjmovými 
i výdavkovými položkami. Teraz vám predkladáme 
najzaujímavejšie a najväčšie položky. 
Príjmy sú stanovené vo výške cca 24 000 000 Sk. 
Zhruba rovnaké sú naplánované aj výdavky. 
Medzi najväčšie príjmy patria: 
Daň z príjmov fyzických osôb (9 miliónov 300 tisíc Sk), 
daň zo stavieb (1,536 mil.), daň z pozemkov (0,549 mil.), 
za uloženie odpadu (1,386 mil.), z prenájmu budov 
(0,320 mil.), vodné, stočné (1,350 mil.), dotácie na 
Základnú školu (5,620 mil.), na Materskú školu (2,800 
mil.), na sociálne veci (0,616 mil.), na výstavbu (0,500 
mil.), zostatok z minulého roka (1,593 mil.). 
Najväčšie výdavky sú tam, kde sú aj najväčšie príjmy: 
Verejné služby (5,106 mil.), nakladanie s odpadmi 
(2,299 mil.), zásobovanie vodou (1,869 mil.), verejné 
osvetlenie (0,410 mil.), kultúrne služby (1,090 mil.), 
Základná škola (5,705 mil.), Materská škola (2,892 mil.), 
školská jedáleň (0,397 mil.), opatrovateľská služba 
(0,787 mil.), transakcia verejného dlhu (0,550 mil.), 
výstavba (1,708 mil.).
V rozpočte obecné zastupiteľstvo podporilo aj 
telovýchovu a turistiku, knižnicu, kino, pamiatky, 
cestnú dopravu, matriku, požiarnu ochranu a iné 
úseky.

VYROVNANÝ ROZPOČET OBCE 2005

Výročná schôdza Urbárskeho 
spoločenstva a Lesného 
družstva v Ladcoch sa ko- 
nala 6. marca t. r.. Hodnotili 
minulý rok a stanovili úlohy 
na rok 2005, ktoré sú najmä 
v administratívnej oblasti 
veľmi komplikované. 
V roku 2004 prácu zamerali 
na ochranný náter mladých 
porastov v časti Dielec, na 
umiestnenie lapačov kôrovca 
na ochranu ihličnatých poras- 
tov. 
Ťažba dreva bola v súlade 
s hospodárskym plánom. 
Ťažili v časti Dielec, kde 
sa čistil les. Drevná hmota 
bola nekvalitná a stromy vo 
väčšine prehnité. V časti 
Zakamenná ťažili stromy 
napadnuté kôrovcom. Vývraty 
a polámané stromy ťažili zase 
v časti Bukovina. Silný vietor 
zlomil aj chránený buk, o čom 
sme písali v minulom čísle 
Ladeckých zvestí. Všetko 
kalamitné drevo sa však 
nepodarilo pre nepriaznivé 
počasie vyťažiť, pokračovať 
sa bude na jar. 
V roku 2004 bola podpísaná 
ďalšia časť kúpno-predajnej 
zmluvy so Slovenskou správou 
ciest o zábere pozemkov 
Urbárskeho spoločenstva 
pod diaľnicu. Išlo iba o časť 
majetku, pretože ďalšia časť 

POCHVALA LADČIANSKEMU LESNÉMU DRUŽSTVU
nie je majetkovo dovedená na 
terajších vlastníkov. 
Nezrovnalosti sú zároveň 
predmetom vybavovania so 
Slovenským pozemkovým 
fondom. To je úloha pre rok 
2005, do konca augusta, po 
tomto termíne sa pozemky 
dostanú do vlastníctva štátu. 
V roku 2004 podalo Urbárske 
spoločenstvo a Lesné druž- 
stvo návrh na vrátenie zabratej 
pôdy v zmysle Reštitučného 
zákona č. 503/99 Z. z. 
V roku 2004 uskutočnili 
pra- covníci Obvodného 
úradu kontrolu mladých po- 
rastov. Vyslovili pochvalu 
za vykonanú prácu v tejto 
oblasti. 
V roku 2004 viedol Urbárske 
spoločenstvo a Lesné druž- 
stvo v Ladcoch tento výbor:
Vladimír Kalus (predseda), 
Milan Bystrický, Ferdinand 
Štefanec, Margita Kantoríková, 
Božena Majeríková a Anna 
Koyšová. 
Dozorná rada: Marián Ková- 
čik, Jozef Jesenský, Binková 
Oľga.
Za najdôležitejšiu úlohu v roku 
2005 pokladá spoločenstvo 
výsadbu nových mladých 
porastov. Ide o náročnú prácu, 
pretože nejde len o to mladé 
stromčeky vysadiť, treba ich 
okopať, obkosiť a ošetrovať.  

Poľovnícke združenie 
Bukovina Ladce pôsobí 
na území s rozlohou 2 
800 hektárov. Všetko na 
katastrálnych územiach 
Hloža, Podhorie, Ladce, 
Tunežice. Zlučujúcimi vlast- 
níkmi poľovných pozemkov 
sú predovšetkým urbariáty 
a lesné družstvá. Poľovný 
revír je zaradený do oblasti 
Strážovská vrchovina a tvo- 
ria ho tri horské dominanty: 
Butkov, Kalište a Pancier. 
Poľovníci združenia Buko- 
vina sa starajú o 35 krmelcov 
a solísk, o chodníky a stud- 
ničky. 
Po výročnej schôdzi vedie 
združenie výbor v zložení: 
Ján Prekop (predseda), 
František Letko (podpred- 
seda), Ing. Ján Bednárik 
(tajomník), Vladimír Češko 
(hospodár), Lachký Ľubomír 
(finančný hospodár), Ján 
Kukuliaš (strelecký referent), 
Ivan Zbín (kyn. referent). 
V dozornej rade sú: 
Dušan Peterka (predseda) 
a členovia Anton Haršáni, 
Sváda Peter. 
Organizácia má v tomto čase 
30 aktívnych členov. 

DOBRÁ PRÁCA 
POĽOVNÍKOV

Je všeobecne známe, že 
staré priestory rôznych 
kaštieľov a kúrií zmenené na 
internáty neslúžia najlepšie 
ako ubytovne mládeže 
i napriek ich modernizácii 
a snahám o rôzne úpravy. 
Naše Odborné učilište zača- 
lo v súčasnej dobe tento 
problém riešiť. Pripravujú 
– a to už celkom reálne, 
rekonštrukciu a nadstavbu 
nových dielenských a admi- 
nistratívnych budov. 
Prestavba by sa mala začať 
v septembri 2005 a pri 
normálnom postupe by ju 
mali ukončiť v decembri 
2007.
Bude to ubytovacie zaria- 
denie s kapacitou 50 postelí, 
urobia ho formou podkrovia 
v jestvujúcich budovách. 
Okrem toho v priestoroch 
bývalej kotolne sa vybuduje 
školská jedáleň a kuchyňa 
a nad nimi by mala byť 
telocvičná miestnosť. 
O objeme vynaložených 
finančných prostriedkov 
teraz nemožno hovoriť, 
pretože sa najskôr musí 
ukončiť verejná súťaž a až 
na základe najvýhodnejšej 
ponuky sa cenu na výstavbu 
dozvieme. 

V UČILIŠTI 
BUDÚ STAVAŤ

Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru 
v Ladcoch bola 19. januára t. r. . Na tomto zhromaždení hodnotili 
s uspokojením preventívnu činnosť, školenie zásahového 
družstva i priebežnú údržbu mobilnej techniky a obnovu hadíc. 
V roku 2004 členskú základňu tvorilo 25 členov z Považskej 
cementárne a 30 členov z obce Ladce. Potešiteľný je záujem 
mladých o členstvo v DHZ, čo je neklamný znak, že práca 
v tejto organizácii je nielen potrebná, ale aj zaujímavá.
V roku 2004 boli členovia DHZ privolaní k požiarom 
v PCLA (kontajner, vagón s uhlím), ale videli sme ich 
aj vykonávať požiarny dozor pri prácach so zvýšeným 
požiarnym nebezpečenstvom, pri čistení komunikácií, na 
futbalovom ihrisku, v lome a pri pretláčaní kanalizácie. 
Osobitne hodnotili športovú činnosť (požiarnicky šport), kde 
vďaka tvrdému tréningu dosahovali pozoruhodné výsledky. 
Na výročnej schôdzi prijali nové úlohy na rok 2005, ktoré 
nie sú ľahké a bez pomoci cementárne a obecného 
úradu sa budú najmä tie materiálne ťažko plniť. 
Pre ďalšie obdobie zvolili tento výbor:
Za obec Ladce:
Meliš František – predseda, Koštialik Dominik – veliteľ, Petrík Juraj 
– strojník, Kuman Štefan – preventista, Blaško Branislav – pokladník
Za PCLA: 
Bračík Peter – predseda, Kalus Igor – veliteľ, Petrík Viliam – 
strojník, Markuš Marián – pokladník, Král Ladislav – preventista.

HODNOTENIA A PREDSAVZATIA

Oznámenie o možnosti kúpenia stavebných 
pozemkov pod individuálnu bytovú výstavbu 

„za kaštieľom“ na 4. strane.





AJ V ROKU 2005 BEZ CHOVU OŠÍPANÝCH
Výročná schôdza Poľnohospodárskeho družstva 1. máj so 
sídlom v Košeci prijala hlavné úlohy pre rok 2005. Celkový 
finančný výsledok plánujú na plusových 700 000 Sk. V tom sú 
tržby z rastlinnej výroby (7,9 mil. Sk), živočíšnej (14,0 mil.), tržby 
za zvieratá (3,2 mil.). Tržby z nepoľnohospodárskej výroby (0,3 
mil.), tržby z pomocných činností (30,0 mil.) a ostatné tržby (7,0 
mil. Sk).
V roku 2005 plánujú chovať spolu 1 000 kusov hovädzieho 
dobytka, z toho 400 kráv, oviec 850 kusov, z toho 450 bahníc. 
Ani v tomto roku nebudú chovať ošípané, pretože cena 
bravčového sa skôr znižuje ako zvyšuje. 
Rozplánovaná je aj rastlinná výroba – množstvá hektárov 
a predpokladané výnosy, ktoré sú na zaistenie živočíšnej 
výroby a finančných ziskov potrebné. Najviac plôch zaplní 
pšenica ozimná (284 ha), jačmeň jarný (127 ha), kukurica 
na siláž (130 ha), viacročné krmoviny (117 ha), repka olejná 
(103 ha), slnečnica ročná (102 ha).Pozornosť pracovníkov 
družstva sa v roku 2005 zameria na hlavné úseky: výrobu 
kvalitnej krmovinovej základne, výrobu obilovín a olejnín, chov 
hovädzieho dobytka a oviec a na ďalšiu prosperitu bitúnku. 
Ani v roku 2005 to nebudú mať poľnohospodári ľahké. Očakáva 
sa, že budú pracovať tak, aby mohli čerpať ponúkané prostriedky 
z Európskej únie určené na rozvoj poľnohospodárstva. 

Urbárske spoločenstvo 
a Lesné družstvo v Tunežiciach 
v spolupráci s Lesnou správou 
v Košeci doriešili v decembri 
minulého roka vyznačenie 
pozemkov v Kališti. 
Prácu družstva v roku 2005 
poznamenala veterná smršť 
na začiatku leta, ktorá 
urobila v porastoch značné 
škody. Padli smreky, buky, 
duby i ďalšie druhy stromov 
– spolu 440 m3. Členovia 
Lesného družstva hneď začali 
spracovávať drevo po kalamite 
a to časť vo vlastnej réžii, 
zvyšok zadali dodávateľskej 
organizácii. 
Činnosť spoločenstva sa 
riadila lesným hospodárskym 
plánom pri poradenstve 
odborného lesného 
hospodára Ing. Vladimíra 
Hojdíka. Upratovanie nad 
Hájnikom prerušila spomenutá 
veterná smršť a tak sa bude 
pokračovať v tomto roku 
– hneď, ako to počasie dovolí. 
Výbor združenia sa v roku 
2004 iba minimálne zmenil: 
Miroslav Kvasnica (predseda), 
Ján Mikuška (podpredseda), 
Vladimír Kvasnica (tajomník), 
Danka Letková (pokladníčka), 
členovia: Jozef Češko, Jozef 
Mikuška. 
V dozornej rade sú Jozef 
Kvasnica, Jozefína Kňažková 
a Adrián Kvasnica. 

V TUNEŽICIACH 
DORIEŠILI 

VYZNAČENIE HRANÍC
PROGRAM 

KINA
9. 4. 2005
„FANTÓM OPERY“
USA film, tit., dráma, do 
12 r. MN

16. 4. 2005
„MOBIL“
USA film, triler, do 12 
r. MN

23. 4. 2005
„PO ZÁPADE SLNKA“
USA film, slov. tit., 
akčná komédia, do 12 
r. MN

30. 4. 2005
„WIMBLEDON“
USA film, tit., komédia, 
do 12 r. MN

Vstupné na všetky filmy 
je 40 Sk.
Začiatky predstavení 
sú o 19. 30 hod. 

„MONITOR 9“
Celoslovenská akcia testo- 
vania vedomostí žiakov 9. 
ročníkov ZŠ zo slovenského 
jazyka a matematiky neobišla 
ani našu Základnú školu. 
Naši deviataci po príprave 
z matematiky (D. Pružinec) 
a slovenského jazyka (M. 
Tapušíková) obstáli veľmi 
dobre. 
V matematike dosiahli 24,8 
boda (priemer na Slovensku 
23,4) a úspešnosť 69% (v SR 
65,1%). V jazyku slovenskom 
dosiahli 23,8 bodov (v SR 
21,3) a úspešnosť 79,2% (v SR 
71,1%).
Z jednotlivcov najväčšie 
vedomosti dosiahli:
Z matematiky Stanislava Kútna, 
Martin Faturík, Patrik Daranský 
– všetci 94,4%, zo slovenského 
jazyka Jakub Suran, Lukáš 
Chovanec, Lucia Galčáková, 
Lukáš Ciho – všetci 93,3%-nú 
úspešnosť. 

33 PRVÁKOV
Pre školský rok 2005/
2006 je v Základnej škole 
zapísaných 33 prvákov. 
Zápis bol zaujímavý a pestrý 
i vďaka žiakom ZŠ, ktorí sa 
premenili na rozprávkové 
bytosti a pomohli tak prekonať 
čiastočnú nervozitu budúcich 
prváčikov. 

OLYMPIÁDY
V uplynulých mesiacoch sa 
žiaci Základnej školy zúčastnili 
na olympiádach poriadaných 
ako súťaže vo vedomostiach 
v rôznych odboroch. V Dubnici 
nad Váhom bola Olympiáda 
z matematiky. Z našich 
žiakov na 5. mieste skončila 
deviatačka Stanislava Kútna. 
Na Olympiáde z angličtiny 

60 DNÍ V ZÁKLADNEJ ŠKOLE 
Ostatných, približne šesťdesiat dní v Základnej škole bolo pre 
žiakov a pedagógov zaujímavých v školskom i mimoškolskom 
živote. Bola to predovšetkým polročná klasifikácia, ale aj účasť 
na rôznych olympiádach, súťažiach a previerkach. 

poriadanej tiež v Dubnici nad 
Váhom bol Dominik Gajdošík 
(8. ročník) deviaty a Lucia 
Melicherová desiata. 
Vo februári bolo okresné kolo 
Geografickej olympiády, kde sa 
na 5. mieste umiestnil Martin 
Faturík. 

KRÁSNE ZÁŽITKY 
Z DONOVALOV 

V dňoch 6. – 12. marca t.r. 
sa 15 žiakov ZŠ zúčastnilo 
na základnom lyžiarskom vý- 
cviku v Donovaloch. Všetci 
nadobudli slušné lyžiarske 
návyky a znalosti. Odchádzalo 
sa im ťažko z prekrásneho 
prostredia, ktoré znásobila 
pohostinnosť manželov Janeší- 
kovcov a ich ochota pomôcť 
v každej situácii. 

INFORMAČNÝ 
SPRAVODAJCA

V Základnej škole začali opäť 
vydávať tlačové periodikum 
ako informácie o dianí v škole 
pre rodičov. Spravodajcu 
pripravujú pedagógovia Mgr. 
V. Králová, Mgr. B. Majtánová 
a žiak 9. ročníka M. Riecky. 

POĎAKOVANIE
Poďakovanie tým, ktorí pomá- 
hajú. Deti a učitelia ZŠ ďakujú 
sponzorom, ktorí financiami, 
materiálnym vybavením i ra- 
dou pomáhali v ostatných 
mesiacoch škole. 
Považská cementáreň, a.s. 
Ladce, RNDr. P. Janešík, F. 
Strážnický, K. Kollárová, Š. 
Kútny, J. Kútny, Š. Barninec, 
D. Kalusová, M. Adamec, 
M. Hruška, O. Kalusová, A. 
Machala st., J. Šotkovská, 
A. Koyšová, J. Sláviková, 
M. Češko, Drogéria 
– Zábojníková.

VYSVETLENIE
V januárovom čísle Ladeckých zvestí sme vás informovali 
o založení nadácie „Agapa“. Veľa občanov sa nás pýtalo, čo 
znamená táto skratka. 
V slovníku stredovekej latinčiny sme našli heslo Agape, slovo 
pochádzajúce z gréčtiny a znamenajúce lásku k blížnemu, 
rozhovor v duchu lásky a i. Teda voľne preložené aj 
spolupatričnosť v spolupráci, vzájomná pomoc. 

 PRIAMO V LADCOCH!
Juraj Zimprich, poradca 

Záhradná 149, 
tel. (042) 4628 702



S prípravou na jarnú sezónu začali hráči TJ Tatran cementáreň 
Ladce 11. januára 2005 pod vedením nového trénera, ktorým 
je Pavel Tichý. Koncom januára absolvovali krátke sústredenie 
v Belušských Slatinách, aby v tamojších terénoch nabrali základ 
kondície. V príprave pokračujú v okolitých terénoch, v telocvični 
miestnej ZŠ a na ihrisku. Dochádzku na tréningy hodnotí tréner 
ako veľmi dobrú. Vysoko hodnotí najmä prístup J. Pagáča a J. 
Jamricha, ktorí boli počas celej prípravy vzorom pre ostatných. 
Najlepším strelcom v príprave bol Ľ. Porubčan s 10 gólmi. 
Prípravu, ale i začiatok súťaže ovplyvnilo počasie. Všetky súťaže 
sú odložené na 10. apríla 2005. 
Družstvo dospelých doposiaľ odohralo 8 prípravných zápasov: 
Ladce – Nimnica (4 : 0), Ladce – Ilava (11 : 1), Ladce – Prečín (2 : 
0 stretnutie sa nedohralo), T. Teplá – Ladce (1 : 2), Ladce – T. Teplá 
(0 : 3), Beluša – Ladce (2 : 4), Ladce – Púchov B – dorast (6 : 2), 
Ladce – Ilava (1 : 1).
Okrem toho sa dňa 20. 2. 2005 zúčastnili na halovom turnaji 
O pohár predsedu Ob FZ, kde obsadili 4. miesto. V boji o 3. 
miesto prehrali s Belušou až v súboji na pokutové kopy. Stretnutie 
v riadnom i nastavenom čase skončilo 1 : 1.
Mužstvo posilnil už spomínaný Jozef Pagáč z Pruského, neodišiel 
nikto. Počas prípravy vypadol z kádra pre zranenie Strečko 
Dalibor. 
Káder mužstva: brankári: Janke Jozef, Porubčan Dominik a Faturík 
Ján. Hráči do poľa: Jamrich Ján, Šedík Dušan, Vyhnička Milan, 
Prekop Miroslav, Filiač Roman, Koštialik Tomáš, Pagáč Jozef, 
Patka Peter, Váň Jozef, Váň František, Trenčan Miloš, Habánek 
Michal, Hudec Peter, Kuman Radovan, Galko Ľuboš, Mrážik Erik, 
Martinka Peter, Porubčan Ľubomír, Hromka Tomáš, Habánek 
Marián, Saksa Tomáš a Janáček Anton.

Ing. Ferdinand Gach

VSTUPUJEME DO JARNEJ ČASTI 
FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ

FUTBAL III. A TRIEDA 
„A“ – JAR 2005

3. 4.   Tuchyňa - Tunežice
10. 4. Tunežice – Dol.Breznica
17. 4. Zubák – Tunežice
24. 4. Tunežice – Červ. Kameň
1 . 5.  FC Púchov – Tunežice
8. 5.   Tunežice – Lednica
15. 5. Kameničany - Tunežice 
22. 5. Tunežice – Hor. Breznica
29. 5. K.Podhradie – Tunežice
5. 6.   Tunežice - Kvášov
12. 6. voľno

Vedúci mužstva: 
Kvasnica Bohumil
Tréner: Zábojník Štefan 
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Konečný výsledok súťaže 5. 
stolnotenisovej ligy je dobrý – 3. 
miesto. Do ostatnej chvíle sme 
verili, že to bude miesto prvé. 
Posledný zápas s Pružinou „B“ 
rozhodol. Prehrali sme tesne 10 
: 8 a tak je poradie na prvých 
troch miestach nasledovné:
1. Dolná Maríková (44 bodov)
2. Pružina B (43 bodov)
3. Ladce (42 bodov).
V súťaži nás úspešne 
reprezentovali (v zátvorke 
počet odohratých zápasov):
Popelka (32), Sikora (26), 
Hrehor (32), Hromek (32), 
Sňahničan (6).
Výsledky od 10. kola 5. 
stolnotenisovej ligy:
Dubnica C  - Ladce 10 : 8
Ladce – Záriečie 17 : 1
Domaniža – Ladce 6 : 12
Maríková – Ladce 8 : 10
Ladce – Zliechov 13 : 5
TTC E – Ladce 6 : 12
Ladce – Pružina B 8 : 10
„B“ družstvo skončilo v súťaži 
6. liga na 12. mieste z 15 
účastníkov.

VÍŤAZSTVO IM 
TESNE UNIKLO

Šesť desaťročí je viac ako 
dve ľudské generácie. Dosť 
dlhý čas na vyblednutie 
nepríjemných spomienok, na 
udalosti, ktoré človeka postihli. 
Dňa 6. októbra 1944 sa 
preniesli oslobodzovacie boje 
cez Dukliansky priesmyk aj 
na naše územie. Hitlerovskí 
„nadľudia“ strácajú postupne 
územie našej vlasti, hoci 
na ňom vytvorili viacero 
„obranných valov“.
Z ladeckých a okolitých hôr 
robili časté diverzné prepady 
partizáni, najmä podmínovali 
železničné koľaje. Preto mali 
hitlerovci na svojich mapách 
Ladce červeno zakrúžkované 
a v obci zrušili posádku. 
Po hlavnej ceste sa občas 
presunuli jednotky Vlasovovej 
armády – Ukrajinci, ktorí sa 
dobrovoľne pridali k Nemcom. 
V tomto čase sa odohrala 
v Ladcoch najväčšia tragédia 
na strednom Považí, keď za 
dvoch zajatých (a zastrelených) 
Nemcov zajali nemeckí vojaci 
dvadsať náhodne vybratých 
občanov Ladiec (za jedného 
Nemca dvoch civilov). Dňa 16. 
apríla 1945 ich 19 na nádvorí 
cementárne popravili. Popravu 
prišlo vykonať trestné komando 
na pancierových vozoch 
a tankoch. Vtedy aj napalmom 
spálili všetky domy v Horných 
Ladcoch. Po vykonaní týchto 
zverstiev sa komando vracalo 
do Trenčína. V Tunežiciach 
sa zastavili „na pivo“. Pri 
vyliezaní z tanku niektorý 
hitlerovec nohou stlačil spúšť 
nabitého dela tanku. Vyšla 
rana a zasiahla hlúčik vojakov. 
Nemci pozbierali ranených 
a odišli. Dlho zostali visieť na 
drôtoch zvyšky tela niektorého 
z vojakov. 
Smútok zaľahol na celú 
obec a okolie 18. apríla, 
keď sa konal pohreb obetí 
popravených rukojemníkov. 
V ten istý deň mal pohreb malý 
desaťročný chlapec, ktorý pre 
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nedostupnú lekársku pomoc 
zomrel. 
Potom nasledovali udalosti 
jedna za druhou. 28. apríla 
1945 opustilo strážne 
stanovisko 40 vojakov 
v Košeci, kde v Bendovom 
mlyne a okolí strážili cestu 
do Zliechova. V ten istý deň 
sa z Košece presunula aj 
maďarská delostrelecká 
jednotka do Nemšovej 
a Horného Sŕnia. Nemci im 
nedôverovali, začiatkom apríla 
ich odzbrojili a prestali im 
dávať proviant. Do 29. apríla 
zničili nemecké deštrukčné 
jednotky všetky mosty 
a mostíky, železničnú trať 
a hydrocentrálu v Ladcoch. 
Asi o 8. hodine toho istého 
dňa vykonali pravidelnú 
obchôdzku žandári z Ladiec. 
To však už pozorovali vojaci 
Červenej armády, ktorí si na 
kopci Hôrka kopali okopy 
a považovali ich pre farbu 
uniforiem za Nemcov. Zvony 
sa v ten deň nerozozvučali, 
hoci bola nedeľa. 
Poľom od Ilavy ustupovali 
rojnice uťahaných nemeckých 
vojakov. Na kraji Košece 
sa odohrali posledné boje 
na našom území. Život tam 
položili dvaja sovietski vojaci, 
ktorých provizórne pochovali 
a neskôr preniesli na Slavín. 
S prvým sovietskym vojakom 
som sa pozdravil o 13. hodine 
29. apríla. 
Ladčania sa dňa 30. 
apríla 1945 zobudili už do 
oslobodenej obce. Na území 
Ladiec a Tunežíc vítali 
sovietskych a rumunských 
vojakov. Radosť z oslobodenia 
kalila spomienka na tragédiu 
zo 16. apríla. Mená tých, 
ktorí za slobodu na mnohých 
bojiskách, koncentračných 
a zajateckých táboroch položili 
svoje životy, sú pre pamäť 
ďalším generáciám uvedené 
na pomníku v Ladcoch.
                     Víťazoslav Kalus

Oslava 60. výročia oslobodenia obce 
Pietna spomienka na zavraždených občanov Ladiec

29. apríl 2005 o 18. 00 hod.
Stretnutie občanov pri Dome smútku v Ladcoch 
Položenie kvetov k pamätnej tabuli na cintoríne 
Sprievod k pomníku obetiam II. svetovej vojny

Kultúrny program
Prejav

Položenie vencov
Koncert dychovej hudby Ladčanka


