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LADECKÉ 
ZVESTI 

Na zasadaní 16. mája 2006 
poslanci prerokovali návrh 
Urbárskeho spoločenstva 
v Ladcoch na spoluprácu pri 
úprave prístupovej cesty ve-
dúcej popri predajni potravín 
AMV k rodinným domom za 
touto predajňou a ktorá zá-
roveň tvorí prístupovú cestu 
zásobovacím vozidlám. 
Vzhľadom na to, že táto 
cesta vedie pozemkami 
Urbárskeho spoločenstva, 
navrhujú zriadiť vecné bre-
meno v prospech obce, za 
čo sa bude obec podieľať 
na úprave tejto cesty. Ta-
káto dohoda je vzájomne 
výhodná a podľa finančných 
možností v roku 2006 bude 
obec na tomto projekte spo-
lupracovať. 
Poslanci si potom vypočuli 
a schválili správu hlavnej 
kontrolórky obce o hospo-
dárení a kontrolnej činnosti 
za 1. štvrťrok 2006.
Zastupiteľstvo schválilo žia-
dosť Júliusa Habánka o od-
kúpenie pozemku – záhrad-
ky za domom č. 147, ktorú 
doteraz užíval. Susedné 
záhradky boli už dávnejšie 
predané. Obec tento poze-
mok nemôže ináč použiť. 
Dôležitým bodom rokovania 
bolo schvaľovanie prípravy 
projektu rozdelenia seve-
roslovenskej vodárenskej 
spoločnosti na šesť ná-
stupníckych spoločností. 
Sú to Žilinská vodárenská 
spoločnosť, Liptovský Mi-
kuláš, Martin, Ružomberok 
a Vodárenská spoločnosť 
Považská Bystrica. K roz-
deleniu došlo preto, lebo si 
to želali najväčší akcionári. 

POSLANCI OBECNÉHO ZAS- 
TUPITEĽSTVA   V   MÁJI

Novovzniknutá vodárenská 
spoločnosť so sídlom v Po-
važskej Bystrici, do ktorej 
patrí aj obec Ladce, má všet-
ky predpoklady pre úspešné 
samostatné hospodárenie. 
Obecné zastupiteľstvo 
schválilo uznesenie o prí-
prave projektu rozdelenia 
vodárenskej spoločnosti. 
Slovenský plynárenský prie-
mysel požiadal obec Ladce 
o predaj pozemku pod re-
gulačnou stanicou plynu na 
Vážskej ulici. Poslanci jed-
nomyseľne predaj pozemku 
o rozlohe 119 m2 schválili. 
Poslanci schválili sponzor-
ský príspevok 3 000 Sk pre 
Slovenský zväz zdravotne 
postihnutých na poriadanie 
športových hier, ktoré budú 
v Pruskom. 
Poslancov zaujal bod 
programu žiadosť o stano-
visko k zmene Územného 
plánu obce v lokalite medzi 
domom kultúry a medzi 
Tunežicami. Táto plocha je 
v územnom pláne vyčlene-
ná na individuálnu bytovú 
výstavbu. Spoločnosť VSB 
invest, s.r.o., Bratislava má 
záujem túto plochu kúpiť 
a využiť na výstavbu logis-
tického centra – teda skla-
dového hospodárstva. Taká-
to podnikateľská stavba by 
obci priniesla zaujímavú daň 
z nehnuteľností a zároveň 
by vytvorila nové pracovné 
príležitosti. Obec zásadne 
súhlasí so zmenou v územ-
nom pláne, požaduje však 
bližšie špecifikovať charak-
ter skladovanej komodity. 

Ing. arch. Ján Remo

VÁŽSKU KASKÁDU ČAKAJÚ OPRAVY
Opravy Vážskej kaskády na úseku Dolné Kočkovce 
– Trenčín si vyžiadajú okrem iného vypustenie 
zdrže Dolné Kočkovce a sústavu kanálov. 
To v dôsledku znamená odstránenie celej 
prevádzky kaskády na uvedenom úseku. 
Vypustenie kanála a opravy sa predpokladajú 
od 26. augusta do 5. novembra 2006.
Ostatné vypustenie kanála bolo v roku 1992 
a predtým doteraz najdlhšie v rokoch 1967 – 1968. 
Ladčania majú s týmto stavom svoje skúsenosti. 
Veríme predovšetkým, že dajú pozor najmä na 
deti v blízkosti starého koryta Váhu. Rybári veria, 
že vzťah k prírode nedovolí Ladčanom „loviť“ 
v kanáli ryby počas jeho vypúšťania (asi štyri dni).

Obecné zastupiteľstvo na svojom 
aprílovom zasadaní prijalo niekoľko 
dôležitých opatrení týkajúcich sa 
občanov Ladiec. 
Na začiatku zasadania zložil sľub 
poslanec OZ Vladimír Hošták, ktorý 
ako prvý náhradník prijal funkciu 
poslanca po zomretom Milanovi 
Bajzovi. 
V ďalšom bode sa poslanci zaoberali 
prípadom realizácie oplotenia pozem-
ku p. Bublavým, ktorý pri stavaní 
plota nesplnil všetky náležitosti dané 
stavebným zákonom. Obecné zastu-
piteľstvo rozhodlo, že časť plota bude 
odstránená a časť bude po splnení 
všetkých náležitostí legalizovaná. 
Potom sa poslanci oboznámili s návr-
hom Všeobecne záväzného nariade-
nia o poskytovaní nadštandardných 
služieb opatrovateľskej pomoci od-
kázaným osobám. Ide o dovozy ná-
kupov na väčšie vzdialenosti dvakrát 
do týždňa obecným vozidlom. V do-
datku návrhu sa uvádza, že náklady 
na dovoz sa budú účtovať v súlade so 
zákonom o cestovných náhradách. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo Vše-
obecne záväzné nariadenie o vodení 
a držaní psov. Píšeme o tom v osobit-
nom článku. 
Na žiadosť Slovenského zväzu zdra-
votne postihnutých schválili poslanci 
bezplatné poskytnutie veľkej sály 
Domu kultúry pre tradičné májové 
kultúrno-spoločenské stretnutie čle-
nov SZZP. 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo 
aj návrh na vysporiadanie obecných 

SĽUB NOVÉHO POSLANCA
pozemkov za bytovým domom č. 454 
v Horných Ladcoch. Obyvatelia tohto 
domu majú za ním rôzne hospodárske 
objekty. Obec ponúkne obyvateľom 
bytového domu pozemok na odkú-
penie. 
Finančné prostriedky, ktoré obec 
ušetrila v minulom roku, sa prenášajú 
do tohto roku ako kapitálové finančné 
prostriedky. Teda je z nich možné 
financovať nové stavby. Ide o sumu 
700 tisíc korún, ktorú poslanci schvá-
lili preniesť z roku 2005 na rok 2006.
V ďalšej časti zasadania si poslanci 
vypočuli informáciu o ponuke p. 
Ľuboša Málika, vlastníka pozemkov 
za Domom kultúry na predaj vo 
výmere 66 272 m2 pre individuálnu 
bytovú výstavbu v súlade s územným 
plánom obce. 
Vzhľadom na veľkosť pozemku nemá 
obec dostatok finančných prostried-
kov na jeho odkúpenie. Úver, ktorý 
by bol potrebný, by iba zvýšil riziko 
obce v prípade, že by sa nepodarilo 
odpredať stavebníkom celý pozemok. 
Preto sa už obecné zastupiteľstvo 
možnosťou výkupu pozemku pre 
individuálnu bytovú výstavbu nebude 
zaoberať.
V závere predniesla hlavná kontrolór-
ka obce nasledovné materiály: 
- Zásady výkonu kontrolnej činnosti 
- Zásady finančnej kontroly v pod-
mienkach obce Ladce
- Zásady na ochranu majetku v pod-
mienkach samosprávy.  

(dokončenie na 2. strane)

Občania obce si určite všimli, že 
v priestoroch odborného učilišťa 
sa zvýšilo tempo stavebných 
prác. Rekonštrukcia a nadstavba 
úspešne pokračujú a ohroziť by ju 
mohol iba nedostatok finančných 
prostriedkov od štátu. Toho času 
sa dokončuje školská kuchyňa 
a jedáleň, viditeľné sú aj zmeny 
v priestoroch garáží a časti 

VÝSTAVBA UČILIŠŤA POKRAČUJE 
stolárskych dielní, kde došlo 
k demontáži strechy a stropu. 
Tu sa bude budovať ubytovanie 
pre našich žiakov. K dnešnému 
dňu sme preinvestovali cca 5 mil 
Sk a do konca roka by sa malo 
podľa finančného plánu prestavať 
ďalších 10 miliónov Sk. 

PaedDr. Vladimír Hromek,
riaditeľ OU



Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

Narodené deti:
Katarína Hudecová
Romana Adamcová

Samuel Berky
Tamara Mináriková

Lívia Ragulová
Jakub Hudec

Adela Koštialiková
Deťom i rodičom želáme zdravie, 

šťastie a úspešnú budúcnosť.

Zomreli: 
Irena Suranová – (86 r.)
Cyril Hlavatý – (77 r.)

Marta Daňová – (52 r.)
Margita Martináková – (80 r.)

Július Mihálik – (83 r.)
Antónia Koyšová – (83 r.)

Milan Trebula Ing. – (60 r.)
Anton Skiba – (83 r.)

Valéria Gabrišová – (65 r.)
Pozostalým vyslovujeme hlbokú 

a úprimnú sústrasť.

Jubileá:
85 rokov

22. mája Mária Faturíková
22. júla Antónia Mišíková

80 rokov
4. júna 80 rokov oslávi Rudolf 

Kukuliaš

25. výročie sobáša
si pripomenú 16. júla Ľubomír 
Martinák s manželkou 
Zdenkou, rod. Kalusovou a 1. 
augusta Ing. Ladislav Luhový 
s manželkou Ľubomírou, rod. 

Petríkovou.
 

Všetkým jubilantom želáme 
v ďalšom živote šťastie 

a zdravie.

DEŇ MATIEK
Tradične druhú májovú nedeľu sa 
koná oslava matiek. Ten ladčiansky 
Deň matiek bol 14. mája v Dome 
kultúry. Zhromaždené ženy – matky 
pozdravil v príhovore starosta obce 
Ing. arch. Ján Remo. V kultúrnom 
programe vystúpili deti z Materskej 
školy, tanečný krúžok zo Základnej 
školy a hudobný súbor Umeleckej 

základnej školy z Ilavy. 

P A M I A T K A 
O S L O B O D E N I A
Výročie oslobodenia obce 
a výročie tragédie zastrelenia 
19 občanov si pripomenuli 
položením vencov k pomníku 
obetiam druhej svetovej vojny 
zástupcovia obce a organizácie 

SZPB.

§1 - Všeobecné ustanovenia
1) Účelom tohto nariadenia je evidovať 
chov psov, stanoviť podrobnosti o vodení 
psov, určiť miesta, kde je voľný pohyb 
a vstup so psom zakázaný, ako aj stanoviť 
podrobnosti o znečisťovaní verejných 
priestranstiev psom. 
2) Účelom tohto nariadenia je tiež zabez-
pečiť ochranu zdravých podmienok života 
a práce obyvateľov obce, zabezpečiť 
verejný poriadok a čistotu v obci. 
3) Účelom tohto nariadenia je takisto 
zlepšenie podmienok života obyvateľov 
obce, nerušeného užívania bytov a ich 
spoločných zariadení a priestorov a tiež 
zlepšenie hygieny v obytných, me-
dziblokových priestoroch a na verejných 
priestranstvách. 
4) Nariadenie sa vydáva tiež v záujme 
ochrany zdravia obyvateľov ako aj ze-
medzenia šírenia chorôb prenosných zo 
zvierat na ľudí. 
5) Toto nariadenie sa nevzťahuje na 
služobných psov používaných podľa oso-
bitných predpisov. 

§2 - Základné ustanovenia
1) Toto nariadenie sa vzťahuje na celé 
katastrálne územie obce Ladce. 
2) Na území obce Ladce možno chovať 
a držať psov len vtedy, ak sa budú dodr-
žiavať platné zdravotné, veterinárne, sta-
vebné predpisy, vrátane zákona NR SR č. 
488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti 
a o zmene niektorých zákonov a jeho vy-
konávacie vyhlášky (ďalej len „všeobecne 
záväzné právne predpisy“) a len ak sa 
dodržia obmedzenia uvedené v tomto 
všeobecne záväznom nariadení.
3) Za chov psov sa v podmienkach obce 
Ladce považuje aj chov na podnikateľské 
a iné zárobkové účely. 

§ 3
Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo 
osoba, ktorá nad psom vykonáva dohľad 
(§ 4 ods. 2 zák. č. 282/2002 Z. z., ktorým 
sa upravujú podmienky držania psov).

§ 4 - Zákaz voľného pohybu psov
1) V zastavanom území obce Ladce sa 
zakazuje voľný pohyb psa, mimo dohľad 

a kontrolu sprevádzajúcej osoby. 
2) Osobitne sa zakazuje v zastavanom 
území Ladiec pohyb psov a vstup so psom 
na nasledovné miesta :
a) na detské ihriská a pieskoviská,
b) na štadióny a iné verejnosti prístupné 
športoviská (uvedené obmedzenie sa 
nevzťahuje na zvieratá, ktoré priviedli na 
športovisko za účelom športového výkonu 
v rámci verejného športového podujatia),

VŠEOBECNE 
Z Á V Ä Z N É 
NARIADENIE
O CHOVE, VODENÍ 
A DRŽANÍ PSOV NA 

ÚZEMÍ OBCE LADCE

Činnosť Poľnohospodárskeho družstva Košeca sa riadila zámermi 
schválenými na výročnej členskej schôdzi 5. marca 2005. Podmien-
ky v uplynulom hospodárskom roku boli podobné ako podmienky 
na celom Slovensku. Boli pod vplyvom znižovania konkurencie-
schopnosti slovenského poľnohospodárstva a potravinárskeho 
priemyslu, pod vplyvom nízkej produktivity a zvyšovania nákla-
dovosti. Celková výmera pôdy Poľnohospodárskeho družstva so 
sídlom v Košeci bola 3 443 ha. Z toho poľnohospodárska pôda 3 
239 ha (1 271 ornej pôdy a 1 965 trvale trávnatých porastov).  V roku 
2005 bolo v PD Košeca dovedna 397 členov družstva (z toho 320 dô-
chodcov a 77 pracujúcich). Celkový stav pracovníkov 101 (73 mužov 
a 28 žien). V porovnaní s r. 2004 sa stavy pracovníkov znížili – v stre-
disku Ladce z 13 na 10. V rastlinnej výrobe boli výsledky také, aké 
sa viac-menej predpokladali. Boli pod vplyvom počasia a zníženým 
vynaloženým nákladom na výživu rastlín. Jednotlivé plodiny v r. 
2005 priniesli takéto úrody: Pšenica ozimná bola vysiata na 284 
hektároch a urodilo sa 1 144 ton (4,03 tony na hektári). Jačmeň jarný 
na 147 hektároch mal priemer na hektári 2,90 tony, kukurica na zrno 
6 ton na hektári a kukurica na siláž vysiata na 152 hektároch 28 ton 
z hektára (celkom 4 256 t). Živočíšna výroba bola zameraná na chov 
hovädzieho dobytka, oviec a ošípaných. Hovädzí dobytok chovali 
na všetkých farmách. V Ladcoch 170 kusov (z toho kráv 104). Chov 
ošípaných obmedzili hlavne na stredisko Ladce. Odstavčatá kúpili 
v Holansku za priaznivú cenu 74 Sk za kilogram. Celkom predali 
43,3 tony mäsa ošípaných. Teliat chovali okolo dvesto kusov, z toho 
v Ladcoch 72.  Výroba mlieka v kvalite i kvantite neprekročila stav 
z predchádzajúceho roka. Celkom do mliekární dodali 1 093 717 
litrov mlieka. Zo strediska Ladce sa odviezlo 377 352 litrov mlieka 
(v najvyššej kvalite 59 tisíc). Mlieko dodávali do mliekárne Milsy 
Bánovce nad Bebravou. Po problémoch s platením i znížením ná-
kupnej ceny uzatvorili zmluvu s Tatranskou mliekárňou Kežmarok.  
Na výročnej schôdzi v roku 2006 hodnotili aj negatíva z r. 2005. Kon-
štatovali, že hospodárske pomery v družstve boli ťažké. Podmienky, 
v ktorých sa produkovali výrobky živočíšnej výroby boli zastaralé 
a poruchové – náklady na ich opravu a údržbu neúmerne vysoké. 
Realizačné ceny tlačil trh v ťažkej konkurencii dolu. Podobná situ-
ácia bola aj v rastlinnej výrobe: mechanizácia náročná na opravy, 
vysoké náklady na spotrebu olejov, mazadiel a pohonných hmôt. 
Situácia poľnohospodárov je skutočne veľmi vážna a vyžaduje si 
v najbližšom čase systémové a zásadné riešenie.

POĽNOHOSPODÁRI AJ V ROKU 2005 
POD EKONOMICKÝCH TLAKOM

SĽUB NOVÉHO 
POSLANCA

(dokončenie z 1. strany)
Všetky uvedené materiály OZ jedno-
myseľne schválilo. OZ si vypočulo 
aj návrh o premávke na pozemných 
komunikáciách v Ladcoch. Návrh 
obsahuje podmienky premávky, 
parkovania a odstavovania osobných 
a nákladných automobilov, ťažkých 
mechanizmov, kamiónov a vrakov. 
Po 30-dňovom zverejnení na úrad-
ných vývesných tabuliach bude VZN 
schválené. Na koniec zasadania po-
slanci schválili Vladimíra Hoštáka za 
predsedu komisie ochrany verejného 
poriadku.             

Ing. arch. Ján Remo

Dňa 29.04.2006 bola podpísaná 
dohoda o vzájomnej spolupráci 
medzi Základnou školou v Ladcoch 
a Školou Podstawowa nr. 5 v Lodzi 
v Poľsku, ktorej riaditeľkou je Mgr. 
A. Pierzchale. Lodz je druhým naj-
väčším mestom v Poľsku. 
Projekt, ktorý podpísali obidve ško-
ly, je založený na partnerskom po-
rozumení a tolerancii. Našou snahou 
je vytvoriť partnerstvo a rozvíjať ho 
v duchu priazne a porozumenia. 
Budeme sa snažiť, aby sa mládež 
oboch škôl stretávala, nadväzovala 
priateľstvá, vymieňali si vzájomné 
skúsenosti a organizovali spoločné 
študijné pobyty.

DOHODA S POĽSKOU 
ŠKOLOU

c) na miesta označené zákazom „Zákaz 
vodiť psov“ (uvedené sa nevzťahuje na 
psov ozbrojených zložiek a mestskej polí-
cie pri výkone služobných povinností a na 
psov vodiacich nevidiacich občanov).
1) Na verejné priestranstvá (železničná 
stanica, ulica s obchodmi a službami, par-
ky, oddychové zóny), do verejných budov, 

dopravných prostriedkov a v spoločných 
priestoroch obytného domu (napr. chodba, 
výťah, suterén) je povolené vodiť psa len 
pri dodržaní nasledujúcich podmienok: 
- pes musí mať okrem vôdzky podľa vše-
obecne záväzných právnych predpisov aj 
nasadený ochranný košík,

(dokončenie na 3. strane)



Medzi najdôležitejšie „Pouče-
nia“ patrí: 
Volič je povinný po príchode do 
volebnej miestnosti preukázať 
svoju totožnosť predložením 
občianskeho preukazu a volič-
ského preukazu, ak mu bol na 
jeho vyžiadanie vydaný. 
Vo volebnej miestnosti do-
stane volič hlasovacie lístky 
a prázdnu obálku opatrenú 
odtlačkom úradnej pečiatky 
obce. 
Každý volič sa musí pred hla-
sovaním odobrať do priestoru 
určeného na úpravu hlasova-
cích lístkov. Voličovi, ktorý sa 
neodobral do tohto priestoru, 
okrsková volebná komisia 
hlasovanie neumožní. 
V priestore určenom na úpra-
vu hlasovacích lístkov vloží 
volič do obálky jeden hlaso-
vací lístok. 
Na hlasovacom lístku, ktorý 
vloží volič do obálky, môže 
zakrúžkovaním poradového 
čísla najviac u štyroch kandi-
dátov uvedených na hlasova-
com lístku vyjadriť, ktorému 
z kandidátov dáva prednostný 
hlas.  Volič, ktorý nemôže sám 
upraviť hlasovací lístok pre 
zdravotné postihnutie alebo 
preto, že nemôže čítať alebo 
písať, má právo vziať so se-
bou do priestoru určeného na 
úpravu hlasovaních lístkov 
iného voliča, aby podľa jeho 
pokynov upravil hlasovací lís-
tok a vložil do obálky. Členovia 
okrskovej volebnej komisie 
nesmú voličom upravovať 
hlasovacie lístky. 
Za voliča, ktorý nemôže pre 
zdravotné postihnutie sám 
vložiť obálku do volebnej 
schránky, môže ju do nej na 
jeho požiadanie a v jeho prí-
tomnosti vložiť iný volič, ale 
nie člen volebnej komisie. 
Volič, ktorý sa nemôže dosta-
viť do volebnej miestnosti zo 
závažných, najmä zdravotných 

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR
Občania Ladiec dostali začiatkom mája t.r. 
Oznámenie o čase a mieste konania volieb do 
Národnej rady SR. Je v nich všetko, čo má volič 
vedieť o voľbách: miesto a čas konania a na druhej 
strane „Oznámenia“ je Poučenie o tom, čo je volič 
povinný a aké má práva. 

OKR. Č. 1 – DOM KULTÚRY
Členovia komisie: 
Tatiana Demitrová, Ilava – KSS 
(predseda)
Ivan Fedor – SMER-SD (pod-
predseda)
Zdenka Hriadelová – SLNKO
Oľga Kalusová – KDH
Bc. Peter Pilný – OKS
Anna Kováčiková – Slob. 
fórum
Bc. Miroslav Zahradník – ĽS-
-HZDS
Emília Peterková – ZRS

OKR. Č. 2 – ZŠ LADCE
Členovia komisie: 
Miroslav Zajac – SMER-DS 
– predseda
Ľubica Zahradníková – ĽS-
-HZDS – podpredseda
Marián Justh – KSS
Zora Jánošíková – SLNKO
Mgr. Mária Bednáriková - KDH
Ladislav Babjar, Pruské - OKS
Adrian Herčko, Ladce - Pro-
sperita Slovenska

OKRSOK Č. 3 – OSVETOVÁ 
BESEDA TUNEŽICE

Členovia komisie: 
Ľubica Šedíková – SLNKO 
– predseda
Oľga Melicherová – KDH 
– podpredseda
Anton Haršáni – KSS
Dominik Koštialik – SMER-DS
Janka Čugová, Dubnica n/V 
– Slob. fórum
Ing. Emil Zahradník – ĽS-
-HZDS

Členovia komisií sa zišli 3. 
mája 2006 na prvom zasada-
ní. Zložili sľub a vyžrebovali 
predsedu a podpredsedu pre 
jednotlivé okrskové komisie.

VOLEBNÉ MIESTNOSTI, 
OKRSKOVÉ   KOMISIE

dôvodov, má právo požiadať 
okrskovú komisiu o vykona-
nie hlasovania do prenosnej 
volebnej schránky.

1 – Ľavicový blok
2 – Strana občianskej 
solidarity
3 – Misia 21 – Nová 
kresťanská demokra-
cia
4 – Strana demokratic-
kej ľavice
5 – Združenie robotní-
kov Slovenska
6 – Kresťanskode-
mokratické hnutie
7 – Slovenská národná 
koalícia – Slovenská 
vzájomnosť (SLNKO)
8 – Aliancia nového 
občana
9 – Hnutie za demokra-
ciu
10 – Strana maďarskej 
koalície
11 – Slobodné fórum
12 – Občianska konzer-
vatívna strana
13 – Prosperita Sloven-
ska
14 – Ľudová strava 
– Hnutie za demokra-
tické Slovensko
15 – Agrárna strana
16 – Komunistická stra-
na Slovenska
17 – Slovenská ľudová 
strana
18 – Slovenská de-
mokratická a kresťan-
ská únia – Demokratic-
ká strana
19 – Smer – Sociálna 
demokracia
20 – Slovenská národ-
ná strana
21 – Nádej

ZOZNAM ZARE-
GISTROVANÝCH 
K A N D I D Á T O V
Každý volič dostal v máji 
zoznam zaregistrovaných 
kandidátov jednotlivých po-
litických strán a hnutí. Kvôli 
prehľadnosti uvádzame čísla 
jednotlivých politických subjek-
tov, z ktorých číslo si môžete 
vybrať.

VOĽBY SÚ IBA JEDEN DEŇ! 
17. JÚNA (SOBOTA) OD 7.00 DO 22.00 HOD.

VŠEOBECNE ZÁ-
VÄZNÉ NARIADENIE 

(dokončenie z 2. strany)
- pes nesmie ohrozovať a znepríjemňovať 
(pachom, nečistotami) okolie.

§ 5 - Znečisťovanie verejných 
priestranstiev psom

Držiteľ psa, resp. ten, kto psa vedie, je 
povinný
a) zabezpečiť, aby zviera nepôsobilo ruši-
vo na svoje okolie (hluk, špina, zápach),
b) na miestach verejnosti prístupných 
bezodkladne odstrániť výkaly zvierat 
– trus umiestniť do igelitového vrecúška 
a následne do odpadovej nádoby tak, 
aby nedochádzalo k úniku pachu z trusu 
do okolia. 

§ 6 - Vodenie psov v intraviláne obce
1) V zastavanom území obce je možné 
vodiť psov za splnenia nasledovných 
podmienok v § 4 tohoto nariadenia. 
2) Držiteľ psa, resp. ten, kto psa vedie, je 
povinný
a) v prípade požiadavky kontrolného orgá-
nu samosprávy preukázať sa evidenčnou 
známkou psa a dodatočne dokladom o za-
platení miestneho poplatku za psa, 
b) zabezpečiť, aby zviera nespôsobovalo 
fyzické napadnutie osoby alebo aby sa 
nepoužilo na zastrašovanie inej osoby, 
ak sa nejedná o psa pri výkone strážnej 
služby alebo pri použití na výkon služob-
ných povinností psov ozbrojených zložiek 
alebo polície. 

§ 7 - Evidencia chovu psov
1) Obec vedie evidenciu psov osobitne za 
každý rodinný dom alebo byt. 
2) Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do 
evidencie v súlade s platnou úpravou a to 
na Obecnom úrade v Ladcoch.
2) Obec vydá držiteľovi psa evidenčnú 
známku psa, ktorou sa preukazuje totož-
nosť psa. Evidenčná známka je neprenos-
ná na iného psa. 
3) Prvá evidenčná známka sa poskytuje 
bezplatne. V prípade straty, odcudzenia 
alebo zničenia známky, obec vydá náhrad-
nú známku za úhradu vo výške 100,- Sk.

§ 8- Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Všetky subjekty vymedzené v tomto 
nariadení sú povinné v súlade s ustano-
veniami § 5 ods. 2 zákona č. 282/2002 Z. 
z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky 
držania psov do 30 dní od účinnosti tohto 
nariadenia vymedzené miesta viditeľne 
označiť. 
2) Obec je oprávnená v súlade s platnou 
právnou úpravou ukladať pokuty až do 
výšky 5.000,- Sk za porušovanie povinnos-
tí stanovených v tomto nariadení ako i zá-
kone č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú 
niektoré podmienky držania psov. 
3) Na tomto nariadení sa uznieslo obecné 
zastupiteľstvo v Ladcoch 19. apríla 2006.
4) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dňom 05. mája 2006.



ARCHITEKTI, STAVITELIA 
A DODÁVATELIA
Generálnym projektantom 
vodného diela bolo Ministerstvo 
dopravy a verejných prác v Prahe. 
Hlavným inžinierom projektu bol 
prof. Ing. Dr. Belousov, investorom 
Krajinský úrad v Bratislave. 
Dodávateľom Konzorcium 
súkromných stavebných firiem 
Lanna – Kruliš. 

PARAMETRE   STAVBY
Úsek stavby od Púchova 
po Tunežice je dlhý 11,2 
km so spádom 14,57 
metra. Hlavné objekty 
diela sú hať, regulačné 
zariadenie a nádrž 
v Dolných Kočkovciach, 
prívodný a odpadový 
kanál a elektráreň 
s plťovou komorou 
a rozvodňami. 
Prívodný kanál (Kočkovce 
– Ladce) je dlhý 5 945 m, 
odpadový kanál Ladce – 
Tunežice má dĺžku 2,2 km. 
Odpadový kanál odvádza 
vodu vytekajúcu z turbín 
VE Ladce. Pôvodne bol 
pri Tunežiciach zaústený 
do pôvodného koryta 
Váhu. Po výstavbe VE 
Ilava sa stal súčasne 
prírodným kanálom tohto 
vodného diela. 
Plťová komora mala tiež 
svoje opodstatnenie. 
Veď len v rokoch 1926 
– 1929 preplávalo na 
Váhu viac ako 15 tisíc 
pltí s objemom 200 tisíc 
kubíkov dreva. 

VÝSTAVBA
Na 1. stavebnom úseku (Dolné 
Kočkovce) sa práce začali 
v auguste 1932 a ukončili v roku 
1934, regulačné úpravy nad i pod 
haťou v roku 1935.
Na 2. úseku, čo bol prívodný 
a odpadový kanál, sa začalo 

VODNÁ ELEKTRÁREŇ LADCE SEDEMDESIATROČNÁ
Vodná elektráreň Ladce je prvou väčšou vodnou elektrárňou 
na Slovensku. Vtedy, pred sedemdesiatimi rokmi vytvorili zá-
klad prvej derivačnej kaskády vodných elektrární na Váhu.
Stavba sa začala v roku 1932 výkupom pôdy, prípravou 
staveniska, prístupových ciest a iných prác potrebných pre 
stavbu takého, na vtedajšie časy, mimoriadne veľkého diela. 
Z technických dôvodov rozhodli použiť systém kanálov 
– i keď s takýmito stavbami neboli nijaké skúsenosti. Pri tom 
sa museli v projekte splniť hlavné požiadavky, medzi ktorými 
bol odtok veľkých vôd Váhu, plavba pltí, prechod štrku, ťah 
rýb a plavba 1 000 tonových lodí. 

zemnými prácami v roku 1933 
a ukončilo v roku 1935. Pracovalo 
sa nepretržite – vo dne i v noci. 
Presunuli 2 300 000 m3 zeminy 
a štrku. 
Práce na 3. stavebnom úseku 
– hydrocentrála, plťová komora 
a rozvodňa -  sa začali v septembri 
1934 a ukončili sa v roku 1935. 
Montáž strojného a elektrického 
zariadenia bola hotová v polovici 
roka 1936.

TECHNIKA A TECHNOLÓGIE
Na stavbe sa zhromaždilo 
veľké množstvo technických 
zariadení, strojov a dopravných 
prostriedkov. Spomenieme aspoň 
9 bágrov, 4 žeriavy, betonárky, 
špeciálne svahovacie stroje, 
baranidlá, kompresory, valce 
a pod. 33 lokomotív dopravovalo 
po koľajniciach v dĺžke 45 
km 800 dopravných vozíkov 
s materiálom.
V technológii bola stavba 
príkladom využitia najnovších 
technických poznatkov. Tak napr. 
dilatačné škáry na svahoch kanála 
utesnili gumennými prípravkami, 
ktoré na návrh Ing. Františka 
Smrčka dodala firma Baťa. 
Stavba si vyžiadala enormnú 
spotrebu materiálu. Spotrebovali 
113 000 m3 betónu, 1 158 ton 
oceľových konštrukcií, 55 000 
m3 lomového kameňa, 8 000 m3 

dreva atď. 
Rovnako veľká bola spotreba 
elektrickej energie, uhlia, benzínu, 
nafty a oleja. 

BÁGRAMI AJ LOPATAMI
Štát určil zmluvne 
s dodávateľskými firmami, koľko 
sa má urobiť ručne a koľko strojmi. 
V čase nezamestnanosti išlo o to, 
aby sa neznížil stav pracovníkov 
na úkor techniky. Čiastočne 
i to bolo príčinou, že na stavbe 
pracovalo nevídané množstvo 
robotníkov. V roku 1932 to bolo 
500 pracovníkov. Každým rokom 
stav rástol a na záver (1936) 
to bolo už 2 200 robotrníkov. 
Aj tak stálo denne pred 
prijímacou kanceláriou mnoho 

nezamestnaných s vlastným 
náradím, ktorí sa vracali domov 
bez práce. Hodinová mzda sa 
pre nekvalifikovaných pohybovala 
od 1,80 do 2,80 korún, pre 
kvalifikovaných od 3 do 6 korún. 

PRVÉ NAPUSTENIE KANÁLA
Výstavba vodného kanála sa 
ukončila 19. novembra 1935. 
Aby mrazy nepoškodili betónové 
tesnenia – napustili kanál vodou. 
Po prehliadke a opravách 
napustili kanál definitívne dňa 20. 
júna 1936.

UVEDENIE ELEKTRÁRNE DO   
PREVÁDZKY

Prvý agregát bol uvedený 
do prevádzky 15. 
októbra 1936 a druhý 15. 
novembra 1936. Medzi 
investorom a užívateľom 
bola dohoda, že pred 
odovzdaním musí každý 
agregát dodávať po dva 
mesiace elektrinu do siete 
a vyrábať ju za cenu 13,6 
haliera za 1 kWh.
Nájomníkom sa stali 
Spojené elektrárne 
s e v e r o z á p a d n é h o 
Slovenska, uč. spol. 
Žilina. Správcom sa stal 
Ing. Emil Launer. 

OSOBNOSŤ VODNÝCH DIEL 
NA VÁHU

Zástupcom investora stavby 
vodnej elektrárne, teda 
Krajinského úradu v Bratislave 
bol Ing. František Smrček (1891 
– 1959). Aj v ďalších rokoch 
patril medzi najvýznamnejších 
staviteľov vodných diel na 
Slovensku. Už v roku 1920 
nastúpil ako inžinier do služieb 
štátu. Po výstavbe elektrárne 
v Ladcoch viedol výstavbu 
vodného diela v Ilave, potom 
dielo Nosice (Priehrada mládeže) 
a ďalšie stavby na Váhu. 

HYDROCENTRÁLA PO 
SKONČENÍ   VOJNY

Vojna neušetrila ani vodné dielo 
na Váhu v Ladcoch. Ustupujúca 
nemecká armáda demolovala 
veľkú časť hate a stavby. Krátko 
po oslobodení medzi 1. a 8. májom 
sa podarilo provizórne uviesť 
elektráreň do prevádzky tým, že 
demolovaná časť hate vzdula 
hladinu vody. Pred nacistami 
skryli náhradné súčiastky, ktoré 
potom namontovali a stroje 
spustili. V septembri 1945 začala 
Štátna stavebná správa v Ilave 

rekonštrukčné práce na celej 
elektrárni. Dňa 30. októbra 1947 
bola ukončená hrubá stavba a 25. 
mája 1949 aj montáž strojového 
zariadenia.

ĎALŠIE ROKY
Ďalšie roky sú obdobím in-
tenzívnej výroby elektrickej 
energie i mnohých tech-
nických a organizačných 
zmien. 
Vedenie podniku bolo 
v Trenčíne. V roku 1977 
ho premenovali z Považ-
ských elektrární na Vodné 
elektrárne, koncernový 
podnik Trenčín. Do závo-
du Dubnica nad Váhom 
začlenili elektrárne Ilava, 
Ladce, Dubnica a Trenčín. 
Aj potom ustavične reor-
ganizovali a menili názvy. 
V roku 1995 to boli Sloven-
ské elektrárne, a.s. výrobňa 
Vodná elektráreň Ladce. 
V posledných rokoch sa 
elektrárne i občanov okolia 
bytostne dotýkajú veľké 
opravy, ktoré súvisia s vy-
púšťaním kanálov. Tak v ro-
koch 1967 a 1968 dodáva-
teľské firmy vymieňali oblo-
ženie, robili tesniace práce 
takmer 18 mesiacov. Vtedy 
sa stratila voda z mnohých 
studní v Ladcoch a Tune-
žiciach a do viacerých sa 
nikdy nevrátila. 
Ďalšie čistenie a opravy sa 
konali v lete 1992. Tento 
stav využili aj priamo v elek-
trárni na veľké rekonštruk-
cie za takmer 20 miliónov 
korún. 
Pôvodný inštalovaný výkon 
rekonštrukciami a gene-
rálnymi opravami zvýšili 
z 13,8 MW na 15 MW a re-
konštrukciou v roku 2001 
dokonca na 17,8 MW.
Turbogenerátory v Ladcoch 
odpracovali za 70 rokov 
spolu 840 tisíc hodín a vy-
robili spolu 5 305 700 MWh 
elektrickej energie. 
Blahoželáme pracovníkom 
Vodnej elektrárne v Lad-
coch k ich výročiu a želáme 
im ďalšie desaťročia spo-
ľahlivej prevádzky.



Obvodná organizácia SRZ 
pripravila pre deti do 14 rokov 
preteky v love rýb udicou ako 
súčasť školenia v krúžkoch 
mladých rybárov. 
Počasie pretekom veľmi 
neprialo, bolo chladno a ku 
koncu pretekov dážď. Z cel-
kového počtu detí, ktoré 
navštevovali krúžky mladých 
rybárov (67) sa zúčastnilo na 
pretekoch 46.
Rozhodcovia hodnotili úlov-
ky jedným bodom za 1 cm 
ryby. Po takomto hodnotení 
vyhlásili výsledky. Víťazom 
sa stal Matúš Prekop (206 
bodov). Za ním skončili Ja-

RYBÁRI PRACOVNE I PRETEKÁRSKY
1. MÁJ NA TUNEŽICKÝCH RYBNÍKOCH

kub Kumpán (140), Samuel 
Pravda (119), Patrik Kútny 
(118), Filip Kollár (104), Ma-
tej Adresík (96), Juraj Palček 
(78), Tomáš Kútny (68), 
Martin Andresík (67), Michal 
Rolín (61). 
V kategórii dievčat zvíťazila 
Sabina Štefková (46). Odme-
nili vecnými cenami 23 detí. 
Ako sponzori prispeli hlavne 
Obecný úrad v Ladcoch 
a MsÚ Ilava. 
Preteky organizačne zabez-
pečili členovia výboru Ob-
vodnej organizácie č.3 v spo-
lupráci s vedúcimi krúžkov 
a členov rybárskej stráže. 

Dospelí členovia Sloven-
ského rybárskeho zväzu 
mali svoje preteky v love rýb 
udicou na štrkovisku v Ila-
ve. Tu sa preteky poriadali 
prvýkrát z dôvodu, že sa na 
nich mali zúčastniť povinne 
všetci členovia. Na ilavskom 
štrkovisku je dosť miesta i pre 
300 rybárov. Za pomerne 
studeného počasia sa v Ilave 

DOSPELÍ PRETEKALI V ILAVE
zišlo 223 pretekárov, ktorí ulo-
vili 48 kaprov, 103 pstruhov, 8 
pleskáčov.
Konečné umiestnenie: 
Pilný Martin (1051 bodov), 
Jašek Peter (324), Pagáč Pe-
ter (177), Petrás Juraj (157), 
Filin Zdeno (143), Mierný Rado 
(136), Nemšak Peter (126), To-
mašek Jozef (115), Belian Pe-
ter (113), Valičik Marian (111).

Rybári svoju činnosť 
začínajú už v posled-
ných zimných mesia-
coch a skoro na jar. 
Organizovali brigády 
na úprave vodných to-
kov a rybníkov. V roku 
S činnosťou obvodnej organizácie SRZ č.3 nás 
oboznámil Ján Sloboda, predseda organizácie.

1160 BRIGÁDNICKÝCH HODÍN NA 
KONTE  RYBÁROV

2006 zatiaľ pracovali na 
Tunežických rybníkoch 
a Lúčkovskom potoku. 
Spolu odpracovali 1 160 
brigádnických hodín. 
V pláne organizácie na 
rok 2006 je 2 240 hodín. 

LUKÁŠ CIHO DRUHÝ NA KRAJSKOM 
KOLE  „MY POPSTAR“

Začiatkom apríla t.r. sa konala spevácka súťaž „My 
popstar trenčianskeho kraja“. Do súťaže sa prihlá-
silo 250 mladých spevákov. Všetci museli najprv 
absolvovať okresné kastingy. 
Dňa 5. apríla sa v trenčianskom Dome armády stretli 
deviati z každej kategórie. V druhej kategórii sa za 
víťaznou Janou Haviarovou umiestnili Lukáš Ciho 
z Ladiec a Veronika Hoštáková z Dubnice nad Vá-
hom. 
Pre týždenník Obzor po súťaži úspešný Lukáš Ciho 
povedal: „Som spokojný. Už pri spievaní som cítil, 
že sa mi darí. Mojim snom je založiť si kapelu. Zatiaľ 
som nemal príležitosť. Dúfam, že druhé miesto mi 
otvorí cestu.“
Úspešnému Lukášovi blahoželáme a ďakujeme za 
dobrú reprezentáciu.

V šk. r. 2005/2006 bolo v MŠ Ladce zaradených 87 detí vo 
veku od 2 do 6 rokov. Pracovali v 4 triedach s 8 učiteľkami. 
Pre vstup do ZŠ pripravovali 28 „predškolákov“. Na zápise 
do MŠ pre šk. rok 2006/2007 sa zúčastnilo 16 detí. 
Výsledky 3-dňovej št. školskej inšpekcie, ktorá sa v našej 
MŠ uskutočnila vo februári t.r. nám potvrdili, že práca s deť-
mi v našej MŠ je na veľmi dobrej úrovni. V celkovom hodno-
tení sme dosiahli výsledky lepšie ako je slovenský priemer. 
Inšpektorky veľmi kladne ohodnotili tvorivosť a kreativitu 
učiteliek. Vďaka ústretovosti a pomoci Obecného úradu 
v Ladcoch počas roka nepociťovali väčšie problémy s pre-
vádzkou MŠ. Naďalej ich trápi nedostatok financií pre škol-
stvo. Nutná je oprava strechy a niektorých priestorov, úpra-
va a renovácia šk. dvora. Interiér MŠ priebežne vylepšujú. 
Počas roka dokupovali hračky, knihy, stavebnice, množstvo 
didaktického a výtvarného materiálu – veci, ktoré pomáhajú 
skvalitniť prácu s deťmi. 
Prajeme všetkým deťom prázdniny plné radosti, slniečka 
a predškolákom, budúcim prvákom, veľa úspechov v škole. 

ROK V MATERSKEJ ŠKOLE

PRÁCE NA PROJEKTE CEZ ESF SÚ 
UŽ V PLNOM PRÚDE

Odborné učilište započalo realizáciu projektu cez ESF, o ktorom 
sme Vás už v minulom čísle informovali. Žiaci toho času navšte-
vujú poradenské aktivity, kde sa zážitkovou formou oboznamujú 
s problematikou, ktorá sa ich bude v najbližšom čase osobne do-
týkať a to je trh práce a inštitúcie pôsobiace na trhu práce. Oboz-
namujú sa taktiež s politikou štátu v oblasti zamestnanosti, aké 
nástroje a opatrenia sú najčastejšie využívané v aktívnej politike 
štátu. Mnohí žiaci po ukončení vzdelávania na našej škole sa za-
oberajú myšlienkou založenia si živnosti a teda téma podnikanie 
sa stretla s najväčším záujmom. Žiaci kládli veľa otázok, aktívne 
sa podieľali na diskusii, ktorú viedli skúsení odborníci. 
Poradenské aktivity budú realizované počas ôsmich mesiacov 
po dve aktivity v jednom mesiaci. Očakávame, že žiaci získajú 
okrem prehľadu o trhu práce aj konkrétne sociálne zručnosti, 
ktoré im po ukončení štúdia napomôžu k lepšej orientácii na trhu 
práce.                                             

     PaedDr. Vladimír Hromek,
publicista projektu 

„KLOKAN“ JE SÚŤAŽ V MATE-
MATIKE

Medzinárodná súťaž v matematike 
Klokan sa konala v marci t.r. V na-
šej Základnej škole sa v tomto roku 
zapojilo 36 žiakov. Najúspešnejšími 
riešiteľmi boli Vladimír Chovanec 
(96% úspešnosti). Za ním skončili 
Jakub Halúska, Lívia Kútna, Patrik 
Machala, Gabriel Koštialik, Andrej 
Lipták, Ján Faturík. 

MESIAC KNIHY ŽIJE
V čase modernej audiovizuálnej 
techniky si málokto spomenie na pro-
pagáciu kníh. Žiaľ, aj Mesiac knihy 
kdesi zapadol. Nie však v našej Zá-
kladnej škole. Pod vedením učiteľky 
Mgr. J. Šelingovej pripravili výstavu 
z kníh, ktoré priniesli žiaci – druháci. 
Výstavu navštívili žiaci prvého stup-
ňa, ktorých knihy veľmi zaujali. 

ĎALŠIE AKTIVITY
- 23. marca sa uskutočnilo okresné 

ZO ZÁKLADNEJ ŠKOLY
kolo Biblickej olympiády. Reprezen-
tanti Základnej školy Ladce skončili 
na štvrtom mieste. 
- Víťazkou školského kola súťaže 
v prednese Rozprávky sa stala Zuza-
na Koyšová z 2.A triedy.
- 21. marca privítali žiaci ZŠ jar 
vynášaním Moreny. Patrí im vďaka 
za obnovovanie prastarých zvykov 
našich predkov. 

BUDE Z NEHO SPISOVATEĽ?
Na vyhodnotení X. ročníka lite-
rárnej a výtvarnej súťaže detí 
Dúha 2005/2006 ocenili v druhej 
kategórii na vyhodnotení v Starej 
Ľubovni nášho žiaka Jakuba Rolí-
na. Napísal báseň „Biela rozpráv-
ka“, s ktorou získal hlavnú cenu. 
Čestné uznanie dostala aj ďalšia 
žiačka Dominika Faturová s pró-
zou „Môj farebný svet“.
Blahoželáme a ďakujeme za 
vynikajúcu reprezentáciu školy 
a obce.
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Z HISTÓRIE OBCE(HODNOTENIE PRIEBEHU BOJOV 
O POSTUP DO V. LIGY)

FUTBALOVÉ NAPÄTIE

Dnes je ťažké hovoriť o postupe mužstva TJ Tatran Ladce, keď 
riadiace orgány doposiaľ nestanovili jasný postupový kľúč, čo 
je aj v rozpore so súťažným poriadkom SFZ. Reorganizácia sú-
ťaží je šitá horúcou ihlou a nie je riadne pripravená. Tento stav 
však mnohým vyhovuje. V doterajších bojoch o body sme stra-
tili náš minimálny bodový náskok z jesene. Ako naša slabina 
sa opäť ukázala neschopnosť premieňať šance, ktoré si hráči 
vypracujú. Je nám jasné, že Borčice si už postup nenechajú 
ujsť. My musíme zabojovať o to, aby sme vo zvyšných 4 kolách 
nestratili ani bod, čo by nám stačilo na 2. miesto. A potom čakať 
na rozhodnutie riadiacich orgánov, prípadne si postup vybojo-
vať v baráži, ktorá je jednou z možností.

DOSPELÍ - I. TRIEDA
Na 1. mieste boli Borčice so 49 
bodmi a skóre 52:21, ale o zápas 
menej.
Na 2. mieste TJ Tatran Ladce so 
48 bodmi a skóre 60:19. Rovnaký 
počet bodov – 48 majú aj Lazy, 
ale podstatne horšie skóre ako 
Ladce (57:32).

DORAST – V. LIGA
Dorastenci sa posunuli na 11. 
miesto (16 družstiev) s 29 bodmi 
a dostali sa čiastočne z pásma 
zostupu. 

STAV V SÚŤAŽIACH PO 21. MÁJI 2006
ST.  ŽIACI – I. TRIEDA

Družstvo si vedie úspešne, po 23. 
kole zaujali 3. priečku so 43 bod-
mi a aktívnym skóre 49:36.

ML.  ŽIACI – I. TRIEDA
Z 8 družstiev sú mladší žiaci 
na poslednom mieste s 9 bodmi 
(rovnako ako predposledné L. 
Rovne 9 bodov).

TJ TUNEŽICE
V III. A triede z 10 mužstiev so 
17 bodmi boli na 7. mieste s pa-
sívnym skóre 19:28.

Začiatkom mája sa v Považskej 
Bystrici uskutočnil turnaj v sto-
lovom futbale pod názvom Su-
perchallenge. Turnaj sa odohral 
na troch rôznych typoch stolov, 
počas troch dní, v troch disciplí-
nach (jednotlivci, dvojice a loso-
vané dvojice) a celkovo na tri-
dsiatich stoloch. Superchallen-
ge bol zaradený v kalendári ITSF 
v kategórii Pro tour a preto sme 
sa dočkali účasti zahraničných 
špičkových hráčov z Čiech, 
Maďarska, Rakúska a Belgicka. 
Samozrejme, že nechýbala ani 
domáca elita. Celkové ceny sa 
pohybovali vo výške viac ako 
120 000,- Sk.  V Považskej Bys-
trici mali zastúpenie aj Ladce. 
Našu obec reprezentovalo trio 
Marián Kuniak, Matej Lipták 
a Boris Štefula. Všetci traja sa 
prihlásili na disciplínu losova-
né dvojice. Po losovaní svojho 
partnera nie každý mohol mať 
úsmev na tvári. To platilo u Ma-

NAŠI SA VRÁTILI SO ŠTÍTOM
riána Kuniaka, ktorému počítač 
vylosoval najslabšieho hráča 
na turnaji. To sa odzrkadlilo 
aj na celkovom výsledku, keď 
ako dvojica skončili na 17. – 20. 
mieste. K Borisovi Štefulovi 
bol vylosovaný útočník z Košíc 
a ich umiestnenie bolo tiež na 
17. – 20. m. Najlepšie z Ladča-
nov dopadol Matej Lipták, ktorý 
dostal za spoluhráča najlepšie-
ho hráča na turnaji a reprezen-
tanta Maďarska Tamasza Beha. 
Podľa papierových predpokla-
dov disciplínu aj vyhrali a tak 
si z Považskej Bystrice odniesli 
trofeje a aj finančnú hotovosť. 
Matej Lipták sa tak stal jediným 
Slovákom, ktorému sa podarilo 
vyhrať aspoň jednu z troch 
disciplín. „Bola to pre mňa ob-
rovská skúsenosť hrať s takým 
hráčom, akým je Tamasz Beh 
a hrať proti takým hráčom, aký-
mi boli moji súperi,“ povedal po 
zvládnutom finále Matej Lipták.

TURISTI V ROKU 2006
Turistický oddiel Základnej organizácie združenia technických a špor-
tových činností v Ladcoch pripravil na rok 2006 plán turistických zá-
jazdov. V júni 2006 to bude jednodňový prechod Javorníkmi (Melocík 
– Portáš). V mesiaci júl zájazd a výstup na Sitno. V septembri t.r. sa 
pripravuje najväčší a z turistického hľadiska najhodnotnejší – Vysoké 
Tatry. Urobte niečo pre svoje zdravie a zúčastnite sa týchto akcií.

PRED 130 ROKMI VZNIKLA OBECNÁ ŠKOLA
V roku 1876 zriadili v Ladcoch prvú – tzv. Obecnú ško-
lu. Predtým sa deti cez zimu učili u niektorého gazdu, 
ktorý vedel čítať a písať. Správa z roku 1857 hovorí, že 
vtedy učil gazda Cibiček a po ňom Jozef Koyš. V ro-
koch 1874 – 1876 bola škola v dome Michala Kušniera 
a učil gazda Petráš. 
V Obecnej škole mal učiteľ plat podľa zákona z roku 
1865, zdarma kurivo a byt. Všetko hradila obec a pri-
spieval aj Karol Motešický a neskôr Adolf Schenk. 
V osemdesiatych rokoch bola učiteľkou na Obecnej 
škole v Ladcoch Oľga Janecová. Od roku 1883 sa 
Obecná škola zmenila na Štátnu školu opäť s učiteľ-
kou Oľgou Janecovou. 

ÚVEROVÉ DRUŽSTVO ZALOŽILI V ROKU 1931 
(75 ROKOV)

Malo 39 členov, ktorí upísali podiely po 50 Kč. Členmi 
správy družstva boli Štefan Ištvánik, Ján Král, Jozef 
Majerik, Michal Váň, Ján Habánek. Družstvo sa vzmá-
halo len pomaly. Spôsobila to aj hospodárska kríza 
(1929 – 1932). V roku 1939 malo však družstvo už 178 
členov a vklad 266 000 Kč. 

VOĽBY V MÁJI 1946 (60 ROKOV)
V čase volieb 26. mája 1946 mali Ladce (bez Tunežíc) 
1 618 obyvateľov, z toho 1 092 voličov. Demokratická 
strana získala 514 hlasov a KSS 458 hlasov. 
V decembri toho istého roku zvolili čelných funkcioná-
rov obce. Predsedom MNV sa stal Jozef Šulek a pod-
predsedom Ján Habánek. 
V Tunežiciach za predsedu MNV zvolili Jozefa Bašku. 

Dievčatá 5. a 6. ročníka Zá-
kladnej školy v Ladcoch 17. 
marca suverénne zvíťazili 
na obvodnom kole v Ilave 

VYBÍJANÁ STÁLE POPULÁRNA
a postúpili do okresného 
kola. Aj tu dobre repre-
zentovali a skončili na 3. 
mieste.

Andrea Pagáčová (tel.0908 181 335) vám ponúka: 
Zákazkové šitie, krajčírske opravy, dámsku konfek-

ciu, pulovre – tričká, metrový textil.

V rámci firmy Triangel vám ponúka nákup na 
splátky, nákup v hotovosti, každý mesiac akcia, 

kreditové karty. 
V budove Materskej školy, otvárací čas: pondelok 

– piatok od 9.00 – 11.00 / 14.00 – 16.30 hod.

Aj vás sa týka 2. pilier dô-
chodkového zabezpečenia. 
Prihlášky do DSS končia 
30. júna 2006. Informácie 
na č.t.: 0907 347 296 (Mgr. 
Mužíková).
Chcete mať istotu, že vaše 
peniaze budú v kvalitnej 
DSS? Informujte sa na čísle 
0907 347 296!

ŠTUDENTI STREDNÝCH 
A VYSOKÝCH ŠKÔL!


