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Historicky najvyššiu výrobu cementu dosiahli 
ladčianski cementári v roku 2005. Vyrobili 851 
000 ton cementu. Najvyššiu výrobu zaznamenali 
v mesiacoch jún a júl – takmer po 100 000 ton, 
najnižšiu v januári a februári po 19 000 ton. 
Predtým však museli vyťažiť viac ako milión ton 
vápenca, potom vyrobiť 888 000 ton surovinovej 
múky a napokon 570 000 ton slinku. 
Ukazovateľom úspešnosti v priemysle je vždy 
predaj výrobkov. Z Považskej cementárne, a.s. 
vyexpedovali takmer všetko, čo vyrobili. Spolu 
predali 844 804 ton cementu, najviac CEM II B-S 
32,5 R (401 500 ton).
Okolo 37% poslali do zahraničia (Nemecko, 
Česko, Maďarsko, Rakúsko a Poľsko). Ostatný 
cement na domáci trh. 
Všetci sme na úspechy našich cementárov hrdí, 
blahoželáme a želáme im, aby rok 2006 bol rovna-
ko úspešný vo všetkom, čo si predsavzali.

OPÄŤ CEMENTÁRSKY REKORD: 
851 000 TON CEMENTU!

Dňa 16. decembra 2005 prijalo Obecné zastupiteľstvo 
v Ladcoch Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré sa 
týka aj miestnych daní. Text v úplnom znení bol už 
17. decembra m.r. zverejnený vo vývesných tabuliach 
obecného úradu. Z priestorových dôvodov uverejňujeme 
aspoň hlavné položky dane v roku 2006.
Daň z pozemkov
0,25% zo základu orná pôda, ovocný sad, trvalý trávnatý 
porast, lesný pozemok.
0,37% zo základu záhrady, zastavané plochy, nádvoria 
a ostatné plochy.
Daň zo stavieb
Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy 
v m2.
1,50 Sk stavby na bývanie
1,50 Sk stavby na poľnohospodársku produkciu
10 Sk stavby rekreačných a záhradkárskych chát
10 Sk samostatne stojace garáže a samostatné stavby 
hromadných garáží
25 Sk priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, 
stavebníctvu a pod.
30 Sk stavby na ostatnú podnikateľskú činnosť
10 Sk za ostatné stavby hore neuvedené
Daň z bytov
Ročná sadzba dane z bytov je 2 Sk za m2 plochy bytu 
a 5 Sk za m2 podlahovej plochy nebytového priestoru.
Zníženie dane
Poskytuje správca dane zdravotne ťažko postihnutým, 
o čom treba predložiť doklady do 31. januára 2006.
Vyrúbená daň je splatná do 31. mája 2006.
Daň zo psa
Sadzba dane za psa je 60 Sk za kalendárny rok a 150 
Sk za psa chovaného v bytovke. Daň je slatná bez 
vyrúbenia do 31. januára t.r.

VÝŠKA DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ 
V ROKU 2006

Obecné zastupiteľstvo 
v Ladcoch v decembri 2005 
schválilo prísediacich Okres-
ného súdu v Trenčíne na 
obdobie 2006 – 2010 v zlo-
žení: Alena Suchárová, Ján 
Raček, Ľubica Šedíková, 
Bc. Ľubica Zahradníková.
Obecné zastupiteľstvo prija-
lo Všeobecne záväzné na-
riadenie č. 2/2005 o miest-
nych daniach a miestnom 
poplatku za komunálny 
odpad a drobný stavebný 
odpad (píšeme o tom na 
inom mieste).

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V DECEMBRI 2005
Hlavným bodom zasadania 
bol rozpočet obce na rok 
2006, ktorý poslanci po 
pripomienkach schválili (str. 
2 tohto čísla Ladeckých 
zvestí).
Poslanci si vypočuli hodno-
tiacu správu starostu obce 
o činnosti v roku 2005.
Na záver starosta informo-
val poslancov, že Slovenský 
plynárenský priemysel vrátil 
obci 50% nákladov na ply-
nofikáciu Horných Ladiec 
– cesta do lomu v sume 
747 000 Sk.

Na výstavbu internátov, ku-
chyne, jedálne a telocvič-
ných priestorov vypísalo 
riaditeľstvo OU v Ladcoch 
verejnú súťaž na dodávate-
ľa stavby. Víťazom sa stala 
firma Komplet stav Ladce, 
ktorá predložila najvýhod-
nejšiu ponuku na dodávku 
stavebných prác. Náklady 
na výstavbu sú viac ako 21 
miliónov korún a do užíva-
nia sa zariadenia dostanú 
v roku 2006.
Nové priestory pomôžu 
vyriešiť kultúrnosť bývania, 
stravovania a využívanie 

VÝSTAVBA V ODBORNOM UČILIŠTI SA ZAČALA
voľného času. V dôsledku 
toho sa skvalitní výchovno-
-vzdelávací proces. Odbor-
né učilište môže vrátiť celý 
kaštieľ majiteľovi – cirkev-
nej organizácii. 
Dobrá vec sa teda začala 
dariť. Vďaka riaditeľstva 
OU, pedagógov a samo-
zrejme i žiakov patrí Kraj-
skému školskému úradu 
v Trenčíne a Ministerstvu 
školstva SR za pochope-
nie, že aj mentálne postih-
nutá mládež potrebuje pre 
svoje vzdelanie potrebné 
podmienky.

Počet obyvateľov v Ladcoch vzrástol v roku 2005 o 29. Nie je 
to veľké číslo, ale po neustálom poklese v ostatných rokoch 
i to poteší. Prírastok nie je, žiaľ, spôsobený novonarodenými 
deťmi, ale prisťahovanými občanmi (68). 
Detí sa narodilo najmenej, odkedy sú známe štatistiky – iba 
16 (8 chlapcov, 8 dievčat). Zomrelo 26 občanov (13 mužov, 13 
žien). V priemere sa dožili 73 rokov. Medzi najstarších z nich 
patrili Katarína Bašková (92), Mária Ištvániková (91) a Viktor 
Pražienka (85). Medzi najmladších Ivan Lazový (47), Pavel 
Janešík (49) a Stanislav Áčko (51).

JE NÁS O 29 VIAC



Bežné príjmy na rok 2006 sa 
odhadujú na 23 984 000 Sk. 
Zostatok z roku 2005 je zhru-
ba 1 milión korún. Prostried-
ky z EÚ sa očakávajú vo 
výške 883 000 Sk.
Niektoré z výdavkov: 
Všeobecné verejné služby 
(5 430 000 Sk), splácanie 
úroku (120 000), naklada-
nie s odpadmi (2 223 000), 
zásobovanie vodou, vodné, 
stočné (2 660 000), verejné 
osvetlenie (435 000), re-
kreačné a športové služby 
(180 000), kultúrne služby 
– DK, ZPOZ (793 000), Dom 
smútku a príspevky nezis-
kovým organizáciám (300 
800), Základná škola (7 195 
000), Materská škola (3 080 
000), opatrovateľská služba 
(620 000), školská jedáleň 
(422 000), splátka úveru (655 
000), realizácia nových sta-
vieb (300 000), rekonštruk-
cia verejného osvetlenia 
– očakávaná dotácia z EÚ 
(880 000 Sk).
Pozitívom rozpočtu na rok 
2006 je jeho vyrovnanosť 
i to, že zabezpečuje stály 
chod obce a splácanie úve-
rov. 
Sú však aj negatíva. Súčas-
né príjmy obce nedovoľujú 
rozsiahlejšiu investičnú 
výstavbu. Na tento účel zo-
stalo 300 tisíc korún, čo je 
iba symbolická čiastka. Je 
to aj modernizačný dlh na 
objektoch Základnej ško-
ly a Domu kultúry. Ten sa 
z roka na rok prehlbuje a už 
dnes predstavuje milióny 
korún (možno desiatky mi-
liónov). Ide o rekonštrukcie 
a modernizácie kotolní a vy-
kurovacích systémov – roz-
vodov, zateplenia budov, 
nových – najlepšie šikmých 
striech, nových okien atď. 
Obec budovy prevzala v ta-
komto stave a dá sa pove-
dať, že ich pôvodní vlastníci 
sa budov zbavili v čase, keď 
bola potrebná ich zásadná 
technická modernizácia. 
K tomu treba prirátať 
niektoré rozpadnuté miest-
ne komunikácie, chodníky 
i potoky. Obec teda čakajú 
v najbližších rokoch zásad-
né rozhodnutia o tom, ako 
tieto problémy vyriešiť. 

Ing. arch. Ján Remo,
starosta

Z ROZPOČTU OBCE 
NA   ROK   2006

Poplatok platí občan – fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý 
pobyt alebo prechodný pobyt a právnická osoba, ktorá je 
oprávnená užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 
obce. 
Sadzba poplatku:
1,205 Sk za osobu a kalendárny deň pre fyzické osoby.
0,345 Sk za liter pri použití 1 100 litrovej zbernej nádoby 
s frekvenciou vývozu 2 x do mesiaca
0,300 Sk za liter zbernej nádoby 1 100 litrovej s frekvenciou 
vývozu 4 x do mesiaca
0,445 Sk za liter pri použití 110 litrovej nádoby s frekvenciou 
vývozu 2 x do mesiaca
0,443 Sk za liter pri použití 110 litrovej nádoby s frekvenciou 
vývozu 4 x do mesiaca
Za rekreačné chatky a záhradkárske domčeky neslúžiace na 
podnikanie 10 Sk mesačne. 
Poplatok vyrúbený platobným výmerom je splatný v štyroch 
splátkach: 31. marca, 30. júna, 30. septembra, 30. novembra 
2006.
Obec poplatok odpustí za obdobie, na ktoré sa poplatník pre-
ukáže, že sa v určenom období zdržiaval v zahraničí (platí iba 
za obdobie, keď býval v obci). 
Rodina, ktorá má 6 a viac členov platí poplatok ako 5-členná 
rodina. 
O zníženie poplatku na 50% môžu žiadať študenti denného 
štúdia študujúci a bývajúci mimo Ladiec a občan zamestnaný 
a ubytovaný mimo Ladiec. 

2 089 289 SK NA DANIACH 
Z NEHNUTEĽNOSTÍ 2005

FYZICKÉ OSOBY 
(OBČANIA)

(prvé číslo predpis, druhé 
zaplatené)
Daň z pozemkov
- Orná pôda 
(26 620 – 25 951)
- Trávnaté porasty 
(486 – 473)
- Záhrady 
(55 133 – 53 566)
- Zastavané plochy 
(51 718 – 45 898)
- Stavebné pozemky 
(8 450 – 7 924)
- Ostatné plochy 
(1 137 – 1 106)

Daň zo stavieb 
- Stavby na bývanie (cel-
kom 678 stavieb) 
(120 520 – 117 073)
Okrem toho 8 skleníkov, 28 
rekreačných chát, 214 sa-
mostatne                 stojacich 
garáží a ďalšie stavby.

Daň zo stavieb činila spolu 
279 800 Sk a zaplatené 
bolo 258 416 korún.

Daň z bytov
Celkom za 292 bytov mali 
občania zaplatiť 32 259 Sk, 
zaplatili 32 259 Sk.

Daň z nehnuteľností u fy-
zických osôb bola celkom 
455 855 korún, zaplatili 
425 366 korún. 

PRÁVNICKÉ OSOBY
Daň z pozemkov bola vy-
rúbená vo výške 449 646 
Sk, daňovníci zaplatili 322 
839 Sk. V položke „daň zo 
stavieb“, kde sú najväčšie 
sumy v časti priemyselné 
stavby, bola vyrúbená daň 
1 355 743 Sk. Zaplatená 
bola takmer celá suma: 1 
340 959 Sk. 
Z celkovej sumy 1 805 514 
korún zostali niektoré pod-
niky dlžné dovedna 242 
000 Sk.

Záverečné resumé je, že 
z predpisu 2 261 370 Sk 
bolo zaplatené 2 089 289 
Sk.

Narodené deti:
Alexandra Nagyová

Alexandre želáme zdravie a šťastie, 
rodičom veľa radosti zo svojej 

dcéry. 

Zomreli:
Ivan Lazový (47)

Vladimír Adamec (79)
Jozef Kováč (58)

Spolucítime s pozostalými 
a vyslovujeme im úprimnú 

sústrasť. 

Jubileá:
85 rokov

Antónia Bajzová (2. januára)
Jozef Král (8. januára)

80 rokov
Helena Cibičková (9. marec)
Júlia Saksová (17. marec)

Ján Remo (18. marec)

Jubilantom želáme zdravie, 
spokojnosť a pohodu v ďalších 

rokoch života. 

50. výročie sobáša
Dňa 21. januára t.r. si pripomenú 
a oslávia Ing. Ladislav Letko 
s manželkou Máriou, rodenou 
Čemešovou. Prajeme im zdravie 
a spokojné ďalšie roky spoločného 

života.

Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

Do aktivizačnej činnosti 
nezamestnaných v roku 2004 
bolo zapojených 11 mužov 
a 9 žien. V roku 2005 to bolo 
21 pracovníkov (14 mužov a 7 
žien).
Práce, na ktorých sa 
zúčastňovali, možno rozdeliť 
do troch skupín. Boli to práce 
odborne náročnejšie (výstavba 
chodníka, zámková dlažba, 
odborné elektroinštalačné 
práce, oprava strechy na 
Základnej škole a natieračské 
práce). Potom to boli práce 
menej odborne náročné 
(likvidácia čiernych 
skládok, čistenie potokov, 
odstraňovanie krovín atď). 
A napokon práce zametacie 
a čistiace. 
Aktivizačná činnosť v zásade 
splnila očakávanie. Mnohé 
práce, ktoré urobili, by sa 
pravdepodobne neboli mohli 
vykonať bez dodávateľa 
a finančnej úhrady.

AKTIVIZAČNÁ ČINNOSŤ 
N E Z A M E S T N A N Ý C H

(ZO VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA PRIJATÉHO 
OBECNÝM ZASTUPITEĽSTVOM V LADCOCH)

KOĽKO ZAPLATÍTE ZA 
LIKVIDÁCIU ODPADU



TRIEDENIE ODPADOV V OBCI LADCE
Na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2001 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi sú obyva-
telia obce – fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, právnické 
osoby a vlastníci alebo správcovia nehnuteľností na území obce po-
vinní zapojiť sa do separovaného zberu. 
Druhy odpadov určené na separovaný zber
Papier:
- sem patrí: baliaci papier, noviny, časopisy, knihy (bez tvrdých 
obalov), korešpondencia, školské zošity, obaly od potravín (cukor, 
múka), od pracích práškov a mydiel, od zubnej pasty a pod.
- nepatrí sem: znečistený papier (napr. olejom, farbami) s prímesou 
plastu, textilu, obaly z trvanlivého mlieka a džúsov, obaly z cestovín, 
od kávy, z cukroviniek – celofán, staniol vývoz: 17. mája 2006, 18. 
októbra 2006
Sklo:
- sem patrí: neznečistené fľaše od nápojov a oleja, poháre od zavá-
ranín a ostatné sklenené obaly, číre tabuľové sklo, rozbité poháre 
(všetko bez kovových a plastových uzáverov)
- nepatrí sem: silne znečistené fľaše a sklenené obaly, porcelán, ke-
ramika, TV obrazovky, žiarovky a žiarivky, sklobetónové tvárnice, 
mliečne a kombinované tabuľové sklo, zrkadlá, várne a mliečne sklo
vývoz: 22. marca 2006, 12. júla 2006, 22. novembra 2006
Kovový šrot:
- sem patrí: neznečistené predmety zo železa rôznych veľkostí a tva-
rov zbavené všetkých nekovových častí
- nepatrí sem: predmety, pri ktorých podiel nekovových častí presa-
huje 10% (napr. chladničky, televízory), silne znečistené predmety 
(napr. zvyškami betónu)
vývoz: 24. mája 2006, 29. novembra 2006

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

Opotrebované pneumatiky a použité autobatérie musí 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. 

ČO ZAPĹŇALO DOM KULTÚRY V ROKU 2005
Nie je nijakým tajomstvom, že 
Dom kultúry v Ladcoch pre 
jeho veľkosť je stále problé-
mom pre obec. Nemožno však 
povedať, že by sa v ňom nič 
nedialo, i keď to často nemá 
veľa spoločného s kultúrnymi 
aktivitami. Čo hovoria čísla?
Najfrekventovanejším priesto-
rom bol nesporne vestibul 
hlavnej budovy. Uskutočnilo 
sa v ňom 92 predajných akcií 
– predaj textilu, obuvi a iných 
tovarov. Ďalšou využívanou 

miestnosťou bola zasadačka č. 
10. Takmer tridsaťkrát tu bola 
autoškola, ďalšie schôdze, voľ-
by a pod. – dovedna 41 krát. 
Na rôzne zhromaždenia 
a kultúrne podujatia sa využila 
veľká sála 12 krát, kinosála 5 
krát, sála v prístavbe 16 krát. 
Trvalo obsadené boli miest-
nosti pre lekára a detská po-
radňa, knižnica, kino, kaviareň, 
šatne TJ Tatran, pre Urbárske 
spoločenstvo a dychovú hudbu 
Ladčanka.

VÝSLEDKY PRÁCE OBECNEJ KNIŽNICE
Pod vedením knihovníčky Evy Rieckej dosiahla 
obecná knižnica v roku 2005 tieto výsledky: 
Počet čitateľov: 207, z toho do 15 rokov 73.
Výpožičky spolu 10 820 zväzkov, z toho náučná 
literatúra dospelí 1944, náučná literatúra deti 
1399. 
Knižnicu navštívilo spolu 4 329 občanov. 
V roku 2005 kúpila knižnica knihy za 17 000 Sk za 
peniaze Obecného úradu a sponzora Považskej 
cementárne, a.s.

Už sme si zvykli na zásadu, že rybárska činnosť nie je iba rybolov. 
Väčšina členov pochopila, že rybárstvo je v prvom rade zveľaďovanie 
a ochrana rybárskych revírov, zarybňovanie i skrášľovanie prírody 
okolo vody. 
Dôkazom toho je aj činnosť Obvodnej organizácie Slovenského ry-
bárskeho zväzu č. 3 v Ilave, kde patria aj ladčianski rybári. 
V roku 2005 odpracovali 2 181 hodín na úsekoch: Štrkovisko Ilava, 
Chovný rybník Ilava, Rybník Tunežice, revíry v Ladcoch, Vodná 
nádrž Dulov, Podhradský potok, Porubský potok, Továrenský potok, 
Košecký potok a Lúčkovský potok. Na rybníkoch čistili brehy a oko-
lie od porastov a nečistôt. Na potokoch presvetľovali brehy, stavali 
a opravovali kaskády. 
V roku 2005 prekročili plán zarybňovania. Do Váhu (Ladce – Bolešov) 
nasadili 35 000 kusov podustvy. Do potokov (Podhradský, Porubský, 
Iliavka a Tovarský) nasadili 26 000 kusov pstruha jednoročného. 
Do potokov Podhradského, Porubského a v Krivokláte nasadili aj 280 
kg dvojročného pstruha potočného. 
V Štrkovisku Ilava, Vodnej nádrži Horovce a Dulov pribudol dvojročný 
kapor spolu 1500 kg.
V Štrkovisku Ilava, v Horovciach, Dulove a Tunežiciach pribudol aj 
kapor 3-ročný v celkovej váhe 2 100 kg. 
V Ladcoch sa nezarybňovalo, pretože sa v roku 2006 chystá vypus-
tenie kanála.                         Libor Kvasnica, hospodár Obv. org. č. 3

RYBÁRI V ROKU 2005 NELENILI

ZO ZÁKLADNEJ ŠKOLY
INŠPEKCIA BOLA SPOKOJNÁ

V decembri 2005 bola na ZŠ kom-
plexná štátna školská inšpekcia. 
Kvalitu vyučovania posudzovala 
5-členná komisia na 42 vyučova-
cích hodinách. Inšpekcia konšta-
tovala, že škola vytvára vhodné 
podmienky na individuálny rozvoj 
osobnosti žiaka, vytvára i širokú 
ponuku aktivít mimo vyučovania. 
Hlavné ciele výchovy a vzdeláva-
nia, namerané vzdelávacie výsled-
ky, podmienky výchovy a vzde-
lávania a riadenie školy sú na 
veľmi dobrej úrovni. Kladne bola 
hodnotená výzdoba a estetika celej 
školy. Celkové hodnotenie školy je 
vyššie ako priemerné hodnotenie 
škôl v SR a škôl v pôsobnosti Škol-
ského inšpekčného centra Trenčín 
v šk. roku 2004/2005. Vedenie školy 
ďakuje všetkým, ktorí sa pričinili 
o hladký priebeh inšpekcie. Ďakuje 
Obecnému úradu a rodičom, ktorí 
škole pomohli vybudovať učebňu 
výpočtovej techniky a relaxačnú 
učebňu, ktorých úroveň a vybave-
nie inšpekcia vysoko hodnotila. Aj 
keď s výsledkom inšpekcie môžeme 
byť spokojní, je veľa problémov, 
ktoré musíme vyriešiť. Sú to na-
príklad zastarané učebné pomôcky, 
ktoré musíme priebežne, podľa 
financií a pomocou sponzorov ob-
noviť a aktualizovať. Zvýšiť kva-
lifikovanosť pedagógov anglického 
jazyka, matematiky a fyziky na 2. 
stupni. Zmodernizovať odborné 
učebne fyziky, chémie a prírodo-
pisu, zrekonštruovať telocvičňu, 
ihriská... Nie všetko sa dá urobiť 
zo dňa na deň. Podľa výsledkov je 
vidieť, že na škole sa veľa urobilo 

a verím, že nastúpený trend udrží-
me a postupne ešte zlepšíme. 

ÚSPEŠNÍ DEVIATACI
Výsledky testovania v r.2005 9. roč-
níkov ZŠ na Slovensku, organizované 
spoločnosťou EXAM zo slovenského 
jazyka a matematiky, boli pre našich 
žiakov úspešné. Na 640 základných 
školách testovali spolu 20 700 žiakov. 
Priemerná úspešnosť z matematiky 
bola v Ladcoch 60,8% (na Slovensku 
47,7%). Zo slovenčiny v Ladcoch 
63% (SR 58,1%). Najúspešnejší žiaci 
z našej ZŠ boli M. Kvocera (94%) 
a M. Martináková (90%).

UŽITOČNÝ DAR
Rodičovské združenie pri ZŠ darova-
lo škole data-media projektor, ktorý 
bude slúžiť na skvalitnenie výuky. 

HOKEJ – NAŠI DRUHÍ
Rekordná bola účasť na okresných 
kolách Street – Hockey školskej ligy. 
Žiaci našej školy skončili druhí. 

ŽIACI NA INTERNETE
Od októbra 2005 sú žiaci ZŠ Ladce 
zapojení do celoslovenskej interne-
tovej súťaže. Je to vedomostná súťaž 
predmetov, ktoré sa vyučujú v škole. 

OLYMPIÁDA V ANGLICKOM 
JAZYKU

Konala sa 18. januára t.r. v Dubnici 
nad Váhom. Z našej Základnej školy 
sa zúčastnili dvaja žiaci: šiestak Ján 
Faturík a piatačka Lívia Kútna. Ján 
Faturík, hneď pri jeho prvej účasti 
na takej náročnej súťaži, obsadil 3. 
miesto. Blahoželáme a ďakujeme za 
dobrú reprezentáciu.
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DOSPELÍ – 1. TRIEDA
2.04. Prejta - Ladce
9.04. Ladce – Papradno
16.4. Pruské - Ladce
23.4. Ladce - Horovce
30.4. Udiča - Ladce
7.05. Ladce - Beluša
14.5. Borčice - Ladce
21.5. Ladce - Mikušovce
28.5. Plevník - Ladce
4.06. Ladce - Brvnište
11.6. Ilava - Ladce

DORAST – V. LIGA
19.3. Ladce - Domaniža
26.3. Z. Kostoľany - Ladce
2.04. Ladce – Horné Sŕnie
9.04. Ladce - Chynorany
16.4. P. Bystrica - Ladce
23.4. Ladce – S. Turá
27.4. Sverepec - Ladce
30.4. Ladce – T. Stankovce
7.05. Drietoma - Ladce
14.5. Ladce - Plevník
18.5. P. Teplá - Ladce
21.5. Ladce – N. Pravno
28.5. Kanianka - Ladce
4.06. Ladce – N. Dubnica

KTO S KÝM V JARNEJ 
ČASTI SÚŤAŽÍ

Mužstvo dospelých začalo prípravu na novú sezónu 
dňa 18. 1. 2006 pod vedením trénera P. Tichého. 
Mužstvo absolvuje v termíne 17. – 19. 2. krátke 
sústredenie v Belušských Slatinách, ktoré zakončí 
prípravným zápasom s Belušou. Počas prípravy sú 
naplánované ešte prípravné zápasy s mužstvami Ilavy 
2x, Dúlova a Visolaj. So zmenami v kádri mužstva sa 
zatiaľ neuvažuje. 
V jarnej časti futbalových súťaží nastúpia ako prví naši 
dorastenci už 19. marca proti Domaniži, muži odohrajú 
prvý zápas 2. apríla v Prejtej a starší žiaci v ten istý 
deň doma proti Kolačínu. Mladší žiaci začínajú 16. 
apríla v Beluši. Vyžrebovanie TJ Tatran Tunežice 
prinesieme v ďalšom čísle Ladeckých zvestí. 

11.6. Trenčín B - Ladce

STARŠÍ ŽIACI – 1. TRIEDA
2.04. Ladce - Kolačín
9.04. Orlové - Ladce
16.4. Ladce – Dohňany
23.4. Prejta - Ladce
30.4. Ladce - Bolešov
7.05. Tuchyňa - Ladce
14.5. Ladce - Streženice
21.5. Pružina - Ladce
28.5. Ladce - Papradno
4.06. Lysá - Ladce
11.6. Ladce – P. Teplá

MLADŠÍ ŽIACI – 1. TRIEDA
16.4. Beluša - Ladce
23.4. Ladce - Ilava
30.4. N. Dubnica - Ladce
7.05. Ladce – L. Rovne
14.5. Ladce - voľno
21.5. Ladce - Brvnište
28.5. Ladce - voľno
4.06. Ladce - Podmanín
11.6. M. Lednice - Ladce

Ing. F. Gach

PO DESIATOM KOLE STÁLE PRVÍ
Dňa 13. januára t.r. sa začali odvetné zápasy 5. i 6. ligy 
stolných tenistov. „Áčko“ sa stretlo s jedným z najváž-
nejších kandidátov na prvenstvo - Pružinou B. V piatok, 
i keď bolo trinásteho, nad súperom zvíťazili 11 : 7 a tak si 
i po desiatom kole udržali prvenstvo. 
Naše „B“ družstvo prehralo v Dolných Kočkovciach 16 : 
2 a po desiatom kole boli na 8. mieste (z desiatich účast-
níkov).
Najbližšie zápasy:
„A“ 27.01. Lysá – Ladce, 3.02. Ladce – Záriečie, 10.02. 
Domaniža – Ladce, 17.02. Ladce – Udiča, 24.02. Zlie-
chov – Ladce, 3.03. Ladce – Sl. PB C
„B“ 27.01. Ladce – Púchov, 3.02. Klobušice – Ladce, 
10.2. Ladce – Pruské, 17.2. Zliechov B – Ladce, 24. 02. 
Ladce – Lysá B, 3.03. N. Dubnica D – Ladce

Dňa 3. januára t.r. uplynulo 80 rokov od založenia 
Knižnice v Ladcoch. O tento skutočne historický kultúrny 
čin sa zaslúžila Matica slovenská v Martine, odkiaľ 
prišlo 30 kníh ešte na sklonku roka 1925. Tieto tvorili 
základ novozaloženej knižnice. Vo februári 1926 prišlo 
ďalších 30 kníh a tak občania po rozhodnutí obecného 
zastupiteľstva 3. januára 1926 mali možnosť cez zimné 
mesiace, na tie časy zo slušného počtu kníh, požičiavať 
si slovenskú literatúru. 
Obec dala zhotoviť pre knihy skriňu a učitelia, striedajúc 
sa, začali občanom požičiavať knihy. 
V roku 1930 obecné zastupiteľstvo schválilo knižničný 
výbor v zložení: Pavel Koyš, Štefan Ištvánik, Ján Koyš. 
V tomto roku sa knihovníkom za ročnú odmenu 300 Kč 
stal učiteľ Róbert Stipanitz. 
V ďalších rokoch počet čitateľov neustále narastal. 
Najmä po presťahovaní knižnice do novopostaveného 
kultúrneho domu v roku 1855, keď sa spojila obecná 
knižnica so závodnou. V roku 1958 mala knižnica už 1 519 
zväzkov a 255 čitateľov. V roku 1975 mala 7 254 zväzkov, 
v roku 1987 viac ako 12 000 kníh.
Dnes je knižnica v Ladcoch najstabilnejším úsekom 
kultúrno-výchovnej činnosti v Dome kultúry. I napriek 
náporu modernej audiovizuálnej techniky a jej foriem 
občania Ladiec i naďalej čítajú. V radoch čitateľov sú 
dospelí i deti, zhruba 10% z celkového počtu obyvateľov. 
Naša knižnica, jedna z najväčších obecných knižníc 
na strednom Považí, má vytvorené dobré priestorové 
možnosti i sponzora Považskú cementáreň, a.s., ktorá 
prekleňuje svojimi príspevkami vysoké ceny kníh. 
Medzi knihovníkmi sa vystriedalo veľa obetavých 
kultúrnych pracovníkov. Za všetkých spomenieme 
aspoň Janu Krušinskú, Jožku Kalusovú i terajšiu vedúcu 
knižnice Evu Riecku. Knižnici želáme bohaté ďalšie roky 
pre spokojnosť čitateľov Ladiec.

NAŠA KNIŽNICA MÁ 80 ROKOV

STOLOVÝ FUTBAL AJ V LADCOCH
Stolový futbal má svoju oblastnú súťaž rozdelenú 
na časti Považská Bystrica, Púchov, Východ 
a Trenčín. V časti „Dartex liga Púchov“ máme aj 
my svojich reprezentantov: Marián Kuniak, Matej 
Lipták, Erik Mražík, Jozef Novotný, Boris Štefula 
a Tomáš Košík. V časti Púchov hrajú Omega Ladce, 
Led. Rovne, Beluša, Pruské, Dolná Breznica a dve 
družstvá z Púchova. 
Odohratých je osem kôl a naši si vedú vynikajúco: 
súťaž vedú s plným ziskom 24 bodov, teda s ôsmimi 
víťazstvami, bez jedinej prehry.

V posledný deň starého roka sa usku-
točnil tradičný turnaj v malom futba-
le. Účasť na turnaji poznačili vrtochy 
počasia z predchádzajúceho dňa a tak 
sa stretli iba družstvá Ladiec, Košece 
a „starí páni“ Ladiec. Víťazom sa 
stalo družstvo Ladiec v zložení: Zá-
bojník, Mrážikovci E. a K., Váňovci 
J.a F., Kučera, Eliaš a Martinka, ktoré 
po víťazstve 1 : 0 nad Košecou zdo-
lalo „starých pánov“ 9 : 1. Stretnutie 
Košeca – „starí páni“ skončilo 4 : 3.            

Ing. F. Gach

SILVESTER S LOPTOU


