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Obecné zastupiteľstvo 
vo februári
Na zasadaní obecného zastupi-
teľstva 14. februára 2011 poslan-
ci prerokovali dovedna 14 bodov. 
Najprv sa zaoberali žiadosťou 
Apoštolskej cirkvi o bezplatný 
prenájom priestorov v kultúrnom 
dome. Zástupca apoštolskej cirk-
vi Púchov žiadal o bezplatný pre-
nájom Osvetovej besedy v Tuneži-
ciach. Poslanci bezplatný prenáj-
om neschválili a určili poplatok za 
jednu akciu 16,60 EUR. Občania 
Tunežíc budú mať v prípade žia-
dosti o inú akciu prednosť. 
Potom poslanci schválili bezplat-
ný prenájom vestibulu DK Slo-
venskému zväzu zdravotne po-
stihnutých na výročnú členskú 
schôdzu. Rovnako sa dohodli na 
bezplatnom prenájme vestibu-
lu 2x ročne pre schôdzkovú čin-
nosť organizácií, spolkov a politic-
kých strán. Obecné zastupiteľstvo 
schválilo bezplatný prenájom veľ-
kej sály DK pre Lesné družstvo a 
Urbárske spoločenstvo na valné 
zhromaždenie. Bezplatné použí-
vanie veľkej sály schválili aj Zá-
kladnej škole počas celého roka 
2011. Poslanci schválili vyrade-
nie z evidencie platiteľov poplat-
kov za domový odpad tých obča-
nov, ktorí mali zrušený trvalý po-
byt v obci a bývalým žiakom Od-
borného učilišťa, ktorí sa v obci 
nezdržujú. Návrh zmluvy o pre-
nájme časti kotolne vo vlastníc-
tve OSBD v prospech obce bol na 
podnet poslancov odložený. Po-
slanci rovnako odložili na nasle-
dujúcu schôdzu návrh na hasič-
skú zbrojnicu z prostriedkov Eu-
rópskych fondov.  Návrh na rea-
lizáciu nových garáží pri novom 
Obecnom úrade poslanci odloži-
li do vyjasnenia finančných nákla-
dov na túto stavbu. Obecné zastu-
piteľstvo schválilo realizáciu vo-
dovodu a plynovodu k individuál-
nej bytovej výstavbe Za kaštieľom 
ešte v roku 2011. Potom poslan-
ci prerokovali a schválili návrh na 
prestavbu kinosály na viacúčelovú 
spoločenskú miestnosť (podrob-
nejšie píšeme o tom na 2. strane 
tohto čísla Ladeckých zvestí).

(dokončenie na druhej strane)

Kolaudácia bytovky bude už v apríli
Kolaudácia 16-bytovky sa uskutoční už v mesiaci apríl. Po odstránení prípadných stavebných a technic-
kých nedostatkov zistených kolaudačnou komisiou sa nájomníci budú môcť do nových bytov sťahovať už 
v máji t.r.. Pripomeňme si niektoré technické údaje o novej bytovke. Na troch podlažiach sú po tri dvojiz-
bové byty o ploche cca 47 m2 a jeden trojizbový byt o ploche 65 m2. Prízemie má jeden dvojizbový byt s 
plochou 43,4 m2 a tri garzónky s plochou 34 m2, 34,4 m2 a 28,65 m2.
V bytovke sú spoločné priestory: pivnice, kočikáreň, pre bicykle a kotolňa.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa na území 
Slovenskej republiky vykoná podľa Zákona č. 263/2008 Z. z. 
o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.
Vlastné sčítanie vykonajú sčítací komisári, ktorí budú na 
túto prácu vyškolení. Celé sčítanie sa vykoná však metódou 
sebasčítania, pri ktorom obyvatelia vyplnia príslušné tlačivá: 
Údaje o obyvateľoch, údaje o dome a údaje o byte. 
Dobu sčítania stanovila Vláda SR od 14. mája do 6. júna 
2011. Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z piatka 
20. mája na sobotu 21. mája 2011.
Sčítanie sa vzťahuje na štátnych občanov SR a cudzincov 
zdržujúcich sa na území Slovenskej republiky v rozhodujú-
com okamihu sčítania. Ďalej sa sčítanie týka úrovne bývania 
obyvateľov a štruktúry domového a bytového fondu. 
V čase určenom na sčítanie sčítací komisár navštívi domác-
nosť, požiada o vyplnenie sčítacích tlačív a po rozhodujú-
com okamihu (po 21. máji) zozbiera vyplnené tlačivá. 
Občania sú povinní poskytnúť údaje správne, pravdivo a 
včas. Sčítací komisári sú povinní chrániť vyplnené sčítacie 
tlačivá pred stratou, zničením, poškodením alebo zneužitím 
a zachovávať mlčanlivosť o údajoch, s ktorými sa oboznámi-
li pri sčítaní.

Ordinačné dni v 
dome kultúry
Pre malý záujem pacien-
tov - Ladčanov sa po-
čet ordinačných dní zní-
žil postupne na dva dni v 
mesiaci a teraz už len na 
jeden deň.
MUDr. Ingrid Šebíková, 
všeobecný lekár pre do-
spelých, oznamuje, že or-
dinácia -  predpis liekov 
v Ladcoch sa v roku 2011 
uskutoční v nasledujú-
cich dňoch: 
5. apríl, 3. máj, 7. jún., 
12. júl, 2. august, 6. sep-
tember, 4. október, 8. no-
vember a 6. december. 
Prípadná zmena sa ohlá-
si v miestnom rozhlase.



Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

Zasadanie obecného zastupiteľstva 
23. marca 2011
Na začiatku zasadania poslanci zobrali na vedomie pre-
nájom starého Domu smútku a náradia pre hrobárov. 
Rovnako vzali na vedomie správu hlavného kontrolóra 
obce o kontrolnej činnosti za február 2011.
Obecné zastupiteľstvo zamietlo návrh na vybudovanie 
nových garáží pri bytových domoch a trvá na odstránení 
„nepovolených stavieb“ do 30. júna 2011.
Poslanci zamietli žiadosť o odkúpenie pozemku pri 
dome č. 141 pre Františka Podstránskeho a zamietlo i 
rovnakú žiadosť pre Darinu Szombatyovú z Prievidze. 
Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť o odstúpenie ná-
jmu prevádzky Collana bar v priestoroch DK novému 
nájomcovi, súčasne schválilo výpoveď z nájmu nájomcovi 
Jozefovi Ondričkovi. 
Potom poslanci súhlasili s bezplatným nájmom veľkej 
sály DK na deň 13. máj t.r. pre Slovenský zväz zdravotne 
postihnutých na spoločenské podujatie. 
Poslanci schválili zámer nájmu nehnuteľného majetku 
pri bytovom dome č. 464 o rozlohe 60 m2 Štefanovi Ku-
manovi pre vybudovanie prístrešku. 
Schválili Jaroslava Melichera do funkcie strážnika pre 
kontrolu nelegálneho vývozu domového odpadu. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo odmenu správcovi bu-
dovy Osvetovej besedy v Tunežiciach 100 EUR za štvrť-
rok.  Schválili odpredaj pozemku pod trafostanicu pre 
individuálnu bytovú výstavbu Za kaštieľom pre spoloč-
nosť SSE, a.s. za cenu 21,58 EUR za m2, celkom o výme-
re 20 m2. Prerokovali a schválili odmenu 100 EUR me-
sačne pre právneho zástupcu obce JUDr. Mariána Karás-
ka. Potom schválili zmenu cyklu vyplácania odmeny zá-
stupcu starostu. Odmena sa bude vyplácať štvrťročne. 
Poslanci schválili zámer vybudovať kamerový systém 
areálu Domu kultúry za podmienky, že rokovanie s prí-
padným dodávateľom umožní odklad úhrady pri reali-
zovaní alebo sa dohodne splátkový kalendár.

Na rade je sála bývalého kina
Posledným priestorom Domu kultúry, ktorý bol dlhodobo najme-
nej využívaný, je bývalá kinosála. Aj napriek snahe vedenia obce 
udržať kino v prevádzke, museli sme pre nízku účasť na predstave-
niach a príliš vysoké nájomné (požičovné) za filmy prevádzku kina 
skončiť. Odvtedy sa sála bývalého kina využívala raz do roka na 
recitačnú súťaž Koyšove Ladce. Príčinou malého využívania toh-
to priestoru bola jeho monofunkčnosť spôsobená stupňovitými ra-
dami sedadiel. Vedenie obce sa rozhodlo prestavať tento priestor 
tak, aby sa dal využiť na viaceré podujatia ako veľká zasadačka, na 
obecné spoločenské akcie a oslavy i rodinné spoločenské podujatia. 
Aby sa dosiahol tento univerzálne používateľný priestor, bolo po-
trebné odstrániť stupňovitú podlahu a staré drevené, vŕzgajúce la-
vice. Dňa 7. marca začali členovia pracovnej skupiny obecného 
úradu podlahu rozoberať. 
V priebehu tohto roka by sa mala uskutočniť základná prestavba. 
Ďalšie zdokonaľovanie a skvalitňovanie interiéru bývalej kinosá-
ly a jej najbližšieho okolia (chodba, schodište, WC) bude postup-
né - podľa finančných možností obce.

Obecné zastupiteľstvo 
vo februári

(dokončenie z 1. strany)
V ďalšom bode poslanci rokovali 
o návrhu kúpy nového osobného 
automobilu pre obecný úrad. Sú-
časný automobil, ktorý obec po-
užíva, kúpili v roku 1997. Už ne-
spĺňa požiadavky bezpečnosti, je 
značne v opotrebovanom stave a 
v súčasnosti sú na kúpu automo-
bilu výhodné podmienky. Návrh 
poslanci odložili na marcové za-
sadanie. 
V súvislosti s úpravou priestorov 
pred DK a priľahlého okolia po-
slanci schválili odstránenie rôz-
nych kovových garáží a „búdok“, 
ktoré sú väčšinou hrdzavé, ošar-
pané a bez povolenia osadené 
na verejných obecných pozem-
koch. Sú to pozostatky zo sta-
rých čias, objekty obyvateľov by-
tových domov č. 138, 140, 141, 
148. Obecné zastupiteľstvo sta-
novilo termín odstránenia do 30. 
júna 2011.
Na záver obecné zastupiteľstvo 
schválilo správcu budovy Osve-
tovej besedy v Tunežiciach, Mi-
lana Abrahámovského. Rovna-
ko schválilo prenájom kancelá-
rie v Osvetovej besede pre Lesné 
družstvo a Urbárske spoločen-
stvo v Tunežiciach a Poľovnícke 
združenie Bukovina. Podmienky 
nájmu sa zmluvne dohodnú. 

Ing. arch. Ján Remo,
starosta

10 rokov od ostatného 
sčítania
Ostatné sčítanie obyvateľstva, 
domov a bytov bolo v roku 
2001. Pripomeňme si, aké vý-
sledky prinieslo v Ladcoch. 
V obci bolo 2 604 obyvateľov 
(teda toľko ako v roku 2010). 
Z toho v Tunežiciach 468 a v 
Horných Ladcoch 272. 
Z celkového počtu bolo 1 266 
mužov (167 starších ako 60 ro-
kov), žien 1 338 (narodených v 
roku 1945 a skôr 322).
Ekonomicky aktívnych obča-
nov bolo 1 284 (686 mužov a 
598 žien). V tom čase bolo v 
obci 150 nezamestnaných (95 
mužov a 55 žien), čo bolo 11,6 
% z celkového  počtu ekono-
micky činných obyvateľov. 
Na porovnanie s májovým sčí-
taním obyvateľstva, domov a 
bytov v tomto roku si budeme 
musieť počkať niekoľko mesi-
acov.

Narodené deti
David Kandráč

Barbora Ďurišová
Patrik Kučera
Sofia Kalusová

Vítame novonarodených v našom 
obecnom spoločenstve. Želáme im 

zdravie a šťastné detstvo. 

Zomreli
Karol Ondrášek, 81 r.
Etela Kubranová, 79 r.
Mária Faturíková, 89 r.

Peter Koštialik, 68 r.
Peter Jaroš, 36 r.

Ľubomír Janík, 59 r.
Peter Ondrášek, 54 r.
Jana Hlavatá, 56 r.

Smútime nad tými, ktorí nás na-
vždy opustili. S pozostalými spolu-

cítime a vyslovujeme im sústrasť. 

Jubileá
80 rokov

sa dožívajú Pavlína Kalusová 
(24. apríl 1931)

a Ing. Emil Zahradník 
(28. apríl 1931)

55. výročie sobáša
Emil Habánek a Veronika, rod. 

Bielová (19. máj)
25. výročie sobáša

Stanislav Uharčík a Alena, rod. 
Mackurová (26. apríl)

Všetkým jubilantom blahoželáme a 
prajeme im v ďalších rokoch života 
zdravie, spokojnosť, lásku najbliž-

ších a úctu spoluobčanov.

Ing. Emil Zahradník
Ing. Emil Za-
hradník, ktorý 
sa v apríli do-
žíva 80 rokov, 
bol predsedom 
MNV od roku 
1969 do roku 

1976. V tomto období sa v Ladcoch ko-
laudoval Dom smútku, rekonštruova-
la sa budova bývalej Materskej školy 
na úrad MNV a bývalý obecný dom sa 
prebudoval na predajňu obuvi. V tom-
to čase sa urobila rekonštrukcia miest-
neho rozhlasu a asfaltovali sa niektoré 
komunikácie. V bytovej výstavbe pri-
budla školská bytovka, bytovka JRD a 
40 bytových jednotiek cementárne. V 
roku 1969 a v roku 1970 organizoval 
MNV a spoločenské organizácie osla-
vy 1. mája v Ladcoch (dovtedy a po-
tom v Ilave).



Končí sa revitalizácia - úprava priestranstva pred a okolo Domu 
kultúry. Kardinálna prestavba, estetický vzhľad, nové pohľady na 
tieto priestory vyvolávajú dobrý pocit a uspokojenie u všetkých 
občanov. Sen o komplexnom kultúrno - spoločenskom centre za-
čína mať konkrétnu podobu.

Novú strechu dostal urbársky dom (obchod AMV) práve v čase, 
keď sme si pripomenuli 100 rokov od jeho postavenia. O bezpečnú 
strechu a výmenu niektorých konštrukčných - už hnilých prvkov sa 
postaral majiteľ - Urbárske spoločenstvo v Ladcoch. 
Na fotografii R. Hriadela je urbársky dom počas rekonštrukcie stre-
chy, ešte chýba zakrytý prístavok, ktorý postavili pred budovou. 

Budova postavená na konci dvadsiatych rokov minulého storo-
čia sa podstatne mení. Budúci farský úrad má už novú vonkaj-
šiu podobu. Vzhľadom na to, že termín dokončenia je december 
2011, stavba úspešne pokračuje. 

Informácia o životnom prostredí
Podľa zákona číslo 171/1998 Z. z. sú výrobné podniky povinné podá-
vať občanom informáciu o vplyve ich prevádzky na životné prostredie. 
Považská cementáreň, a.s. to prostredníctvom svojho oddelenia život-
ného prostredia a Ladeckých zvestí robí každoročne. Dnes vám pred-
kladáme správu za rok 2010.
Ovzdušie
V roku 2010 bolo do ovzdušia z 
jednotlivých výrobných zariadení 
a kotolní vypustených spolu 88,2 
ton tuhých znečisťujúcich látok, 
čo je o 14 ton prachu menej ako 
v roku 2009 a 2 355 ton plynných 
znečisťujúcich látok, najmä oxidy 
dusíka a oxid uhoľnatý, čo je tak-
tiež menej o 345 ton oproti pred-
chádzajúcemu roku. Za vypuste-
né emisie bude do Štátneho fondu 
životného prostredia zaplatených 
105 933 €.
Koncentrácie tuhých znečisťujú-
cich látok vo vypúšťaných spali-
nách a vzduchu z komínov  tech-
nologických výduchov sa pohybo-
vali v hodnotách od 0,8 mg/m3 do 
12 mg/m3, pričom zákonný limit 
je 30 mg/m3. Účinnosť odprašova-
cích zariadení je na vysokej úrov-
ni, viac ako 90 % účinnosť. Počas 
prevádzky rotačnej pece dochád-
za k občasným výpadkom elektro-
filtra za pecou z rôznych technolo-
gických príčin. Nikdy sa nejedná o 
zámerné vypínanie filtra. V roku 
2010 došlo k takýmto výpadkom 
440 - krát s priemernou dobou vý-
padku 36 sekúnd, čo je o polovi-
cu menej ako v minulosti. K zníže-
niu počtu výpadkov filtra došlo z 
dôvodu vykonania zmien v spôso-
be riadenia prevádzky filtra a tech-
nických úprav na zariadení. Zákon 
č. 309/1991 Zb. o ovzduší stanovu-
je, že na 1 tonu vyrobeného slin-
ku je možné vypustiť do ovzdušia 
1,5 kg prachu. V roku 2010 Považ-
ská cementáreň a.s. vypustila do 
ovzdušia 0,25 kg prachu na 1 tonu 
vyrobeného slinku. Napriek tomu, 
že emisie TZL z výrobného proce-
su sú hlboko pod zákonnými li-
mitmi, dochádza občas, najmä v 
období suchšieho a veterného ob-
dobia, k tvorbe emisií prachu. Toto 
sa PCLA snaží obmedziť pravidel-
ným polievaním plôch a ich zame-
taním. Tento stav sa po dokonče-
ní stavby skladovania slinku v uza-
vretých silách podstatne zlepší. 
K lepšej informovanosti občanov 

o stave ovzdušia slúžil kontinuálny 
monitorovací systém emisií z rota-
čnej pece, údaje z tohto sú uvádza-
né na informačnej tabuli na admi-
nistratívnej budove. 

Vodné hospodárstvo
Odpadové vody, vznikajúce v pre-
vádzke, sú čistené v mechanicko-
biologickej čistiarni odpadových 
vôd, z ktorej sú vypúšťané do Lúč-
kovského potoka. 
V roku 2010 bolo vypustených 97 
500 m3 vôd s priemerným znečis-
tením BSK5 5 mg/l, pričom povo-
lená koncentrácia znečistenia vo 
vypúšťaných vodách je 20mg/l. Po-
čas roka nedošlo k žiadnej mimo-
riadnej situácii na úseku vodného 
hospodárstva. 

Odpadové hospodárstvo
Považská cementáreň, a.s. Ladce 
sa významnou mierou podieľa na 
zneškodňovaní odpadov a tým k 
znižovaniu zaťaženia prírody od-
padmi. V roku 2010 bolo v rota-
čnej peci zhodnotených 2 887 ton 
gumového odpadu (pneumatiky 
a pod.), ktoré by inak skončili na 
skládke. 
Taktiež bolo v rámci prevencie v 
boji proti BSE v roku 2010 spá-
lených 36 313 ton mäsokostných 
múčok. Proces spaľovania, ako aj 
manipuláciu s týmito materiálmi, 
pracovníci PCLA zvládli a počas 
celého roka sa nevyskytli závady, 
ktoré by mohli ohroziť okolie ce-
mentárne. Mäsokostné múčky sa 
dovážali najmä v autocisternách. 
Významným príspevkom k ochra-
ne životného prostredia bola linka 
na využívanie upravených separo-
vaných odpadov z plastu, papiera a 
dreva (10 527 ton), ktoré by inak 
skončili na skládke odpadov. 
Vlastné odpady, ktoré by moh-
li mať negatívny vplyv na prírodu 
(žiarivky s obsahom ortuti, olove-
né akumulátory), zneškodňuje Po-
važská cementáreň, a.s. cez externé 
organizácie, ktoré zabezpečia ich 
neškodnú likvidáciu.

Deň narcisov - 15. apríl 2011
Aj tento rok sa v našej obci uskutoční finančná 

zbierka Ligy proti rakovine pod názvom 
Deň narcisov 

Dobrovoľníci budú mať stanovištia: Pred budovou 
Obecného úradu, Na križovatke, V Základnej škole.

Marec na stavbách v obci



Poslanie a úlohy hlavného kontrolóra obce
V Ladeckých zvestiach pravidelne uverejňujeme informácie o zasadaní obecného zastupi-
teľstva. Predpokladáme teda, že občania sú dostatočne informovaní o úlohách a ich plnení, 
ktoré poslanci na svojich zasadaniach prijímajú. 
Pravdepodobne už menej vedia Ladčania o úlohách, právomoci a činnosti hlavného kontroló-
ra obce. V snahe zlepšiť informovanosť občanov ponúkame vám v našom článku výťah zo sprá-
vy hlavného kontrolóra obce, Ing. Daniely Kalusovej, ktorú predniesla na zasadaní obecného 
zastupiteľstva. To, hádam, objasní poslanie tejto funkcie. 
Jedna z činností systému ri-
adenia a nakladania s ve-
rejnými prostriedkami aj v 
rámci zabezpečovania úloh 
územnej samosprávy obce 
Ladce je výkon kontrolnej 
činnosti. Spoľahlivé a efek-
tívne fingovanie kontrolné-
ho systému vo vnútri prísluš-
ných organizačných zložiek 
samosprávy obce má plniť jej 
základný cieľ: včas odhaľo-
vať odchýlky od platných no-
riem, prijímať účinné opat-
renia a tým chrániť hospo-
dárnosť, účelovosť, efektív-
nosť, transparentnosť a dôve-
ryhodnosť využívania verej-
ných prostriedkov a majetku 
obce. 

Kontrolná činnosť v roku 
2010 bola vykonávaná v súla-
de so zákonom č. 369/1990 Z. 
z. o obecnom zriadení a s Plá-
nom kontrolnej činnosti hlav-
ného kontrolóra obce Ladce 
na I. polrok 2010 schválené-
ho uznesením OcZ obce Lad-
ce č. 66/2009 dňa 16.12.2009 
a Plánom kontrolnej činnos-
ti na II. polrok 2010 schvále-
nom uznesením č. 34/2010 
dňa 30.06.2010. Príslušné kon-
troly boli procesne realizované 
v zmysle zákona č. 502/2001 Z. 
z. o finančnej kontrole a vnú-
tornom audite v z.n.p. a zák. č. 
10/1995 o kontrole v z.n.p. 

V zmysle príslušných ustano-
vení zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v z.n.p. vy-
konáva HK kontrolnú činnosť, 
ktorou sa rozumie kontrola zá-
konnosti, účinnosti, hospo-
dárnosti a efektívnosti pri hos-
podárení a nakladaní s majet-
kom a majetkovými právami 
obce ako aj s majetkom, kto-
rý obec užíva podľa osobit-
ných predpisov, kontrola prí-
jmov, výdavkov a finančných 
operácií obce, kontrola vyba-
vovania sťažností, kontrola do-
držiavania všeobecne záväz-
ných právnych predpisov vrá-
tane nariadení obce, kontro-
la plnenia uznesení obecného 
zastupiteľstva, kontrola dodr-

žiavania interných predpisov 
obce a kontrola plnenia ďal-
ších úloh ustanovených oso-
bitnými predpismi. 
Kontrolnej činnosti hlavné-
ho kontrolóra obce podliehajú 
obecný úrad, právnická osoba 
- základná škola a osoby, kto-
rým boli poskytnuté z rozpoč-
tu obce účelové dotácie alebo 
návratné finančné výpomoci 
a pod.    
Celkom v roku 2010 hlav-
ný kontrolór obce vykonal 25 
kontrol (24 na obecnom úrade 
a 1 v rozpočtovej organizácii).
V zmysle zák. č. 369/1999 Zb. 
o obecnom zriadení podával 
kontrolór obecnému zastupi-
teľstvu správy na každom za-
sadaní. 
Podľa obsahového zamerania 
sa kontroly vzťahovali na plne-
nie opatrení prijatých na od-
stránenie nedostatkov ziste-
ných pri následných finanč-
ných kontrolách v predchádza-
júcom období, plnenia uznese-
ní obecného zastupiteľstva, in-
ventarizácie, pokladničnej ho-
tovosti, finančnej kontrole v 
Základnej škole, kontrolu hos-
podárenia a nakladania s ma-
jetkom obce, vyúčtovaniu do-
tácií poskytnutých štátom pre 
deti v hmotnej núdzi a kontro-
lu výberu poplatkov za opatro-
vateľskú službu. 
Kontroly boli zamerané pre-
dovšetkým na dodržiava-
nie ustanovení zákonov týka-
júcich sa finančných kontrol, 
zákonom o obecnom zriade-
ní, o rozpočtových pravidlách, 
účtovníctve, majetku obce, o 
petičnom práve, sťažnostiach, 
pomoci v hmotnej núdzi, o vý-
kone prác vo verejnom záuj-
me, o sociálnom fonde, štátnej 
správe v školstve, o financova-
ní škôl a o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komu-
nálny odpad. 
Podľa typu uskutočnenej kon-
troly a výsledkov spracováva-
la sa správa o výsledku z ná-
slednej kontroly alebo proto-
kol o výsledku kontroly. V prí-
pade nezistenia nedostatkov to 
bol záznam o výsledku kontro-

ly alebo záznam o kontrole. 
V správe hlavného kontroló-
ra obce nasleduje potom výpo-
čet zákonov o výsledku násled-
nej finančnej kontroly a výpo-
čet správ o výsledku následnej 
finančnej kontroly. 
Uvedené dokumenty boli ná-
sledne prejednané so zodpo-
vednými pracovníkmi, zástup-
cami kontrolovaných subjek-
tov uzavretím kontroly for-
mou spísania Zápisnice o pre-
rokovaní správy o výsledku 
následnej finančnej kontro-
ly alebo Zápisnice o preroko-
vaní protokolu s uložením po-
vinnosti zabezpečenia prijatia 
opatrení k odstráneniu ziste-
ných nedostatkov a príčin ich 
vzniku, predloženia správy o 
prijatých a splnených opatre-
niach k odstráneniu zistených 
nedostatkov a v prípade po-
treby určenia zodpovedných 
zamestnancov za vznik ne-
dostatkov uplatnenia opatre-
ní voči nim podľa pracovného 
poriadku. 

Okrem predtým uvedených 
vykonaných kontrolách bolo 
v zmysle zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení spra-
cované odborné stanovisko k: 
- záverečnému účtu obce Lad-
ce za rok 2009
- návrhu rozpočtu obce Lad-
ce na rok 2011 a roky 2012 - 
2013
Priebežne hlavný kontrolór 
pripomienkoval zmluvy o die-
lo s obcou Ladce, zhotove-
né kúpne zmluvy, nájomné 
zmluvy a zmluvy o dielo, vy-
pracované smernice o verej-
nom obstarávaní, o používa-
ní služobných motorových 
vozidiel, o referende, o škol-
ských kluboch, o dotáciách 
na žiaka, spracovaný progra-
mový rozpočet. 
Z uvedeného je vidieť, že prá-
ca hlavného kontrolóra obce 
je rozsiahla a náročná nielen 
kvantitatívne, ale aj v znalos-
ti zákonov, nariadení a pravi-
diel, ktoré určujú nielen hos-
podárenie, ale aj celkový sys-
tém fungovania samosprávy.

Krajšie sídlisko
Hovorí sa, že kto nemá 
rád zvieratá, nemá rád ani 
ľudí. Chcem niečo napísať 
o psíčkaroch v našej obci. 
Psíci nemajú všade rovnaké 
podmienky na chov - exis-
tenciu. Mám na mysli dvor, 
výbeh, koterec. Na venčenie 
a prechádzky máme rôzne 
možnosti, napríklad pri ka-
náli, Váhu, v parku. Najvy-
puklejší problém sa ukazu-
je venčenie psíkov na síd-
lisku. Vedeli by o tom roz-
právať ľudia, ktorí tam bý-
vajú alebo prechádzajúci sa 
v týchto miestach, takmer v 
centre obce. „Kôpky“ - psie 
exkrementy nám „skrášľu-
jú“ verejnú zeleň. Svedčí to 
o nezodpovednosti maji-
teľov štvornohých priateľov 
človeka?
Mikroténové vrecko a tro-
cha roboty a bolo by o pro-
blém menej.  Iste sú aj ob-
čania, ktorí si so sprataním 
exkrementov trocha náma-
hy dajú, ale vyskytujúce sa 
kôpky svedčia aj o tých me-
nej zodpovedných. Radosť z 
toho nemajú ani pracovní-
ci, ktorí túto zeleň udržia-
vajú - kosia, zberajú odpad-
ky, no ani rodičia detí, ktoré 
sa hrávajú na pieskovisku a 
na trávnatých plochách. 
Chcem apelovať na maji-
teľov psíkov, ktorí venčia v 
týchto verejných priesto-
roch obce, aby pristupovali 
k tomuto problému zodpo-
vedne, v súlade s hygienou 
a kultúrou.  

Jozef Daňo

Veľkonočné prázdniny 
budú v dňoch

21. apríl - 26. apríl
Vyučovanie sa začne 

27. apríla 2011

riaditeľstvo ZŠ
riaditeľstvo OUI



Túlavé psy 
zabíjajú zver

Poľovný revír BUKOVI-
NA patrí do muflónej ob-
lasti Strážovská hornatina. 
Je tu zastúpená väčšina voľ-
ne žijúcej zveri. Nechýbajú 
ani vzácne druhy ako sú rys, 
medveď, mačka divá a iné.  
Poľovné združenie BUKO-
VINA Ladce obhospodaru-
je revír o výmere 2 680 ha. 
35 členov tohto združenia 
sa stará o pridelenú časť re-
víru. To znamená, že každý 
člen má svoj pridelený kr-
melec, soliská a iné poľov-
nícke zariadenia. Hlavný 
dôraz sa kladie na prípravu 
objemových krmovín pre 
zabezpečenie prikrmovania 
zveri v zimnom období. Ja-
drové krmivá zabezpečuje 
združenie nákupom. Tu pa-
trí poďakovanie spoločnos-
ti Agrotip Beluša a PD Ko-
šeca, za ich spoluprácu pri 
zabezpečovaní jadrových a 
dužinatých krmív. 
Pre členov to znamená obe-
tovanie svojho voľného času 
a samozrejme i pomerne 
vysoké finančné náklady. 
Nemalé finančné náklady sa 
dávajú na zakúpenie liečiv 
pre raticovú zver a na ná-
kup živej zveri na oživenie 
krvi. Dobrý zdravotný stav 
a dobrá kondícia je zárukou 
jej ďalšieho potomstva. 
Každý rok sa letecky vykla-
dajú vakcíny proti besnote 
líšok. Chcel by som upozor-
niť občanov, ale hlavne deti, 

aby boli pri vychádzkach do 
prírody opatrní. Každá zver, 
ktorá stráca svoju plachosť, 
je pre ľudí nebezpečná. V 
praxi to znamená nechytať, 
nehladkať takéto zvieratá. 
V takýchto prípadoch na-
ozaj hrozí nebezpečenstvo 
nákazy. 
V poslednom období sa vy-
skytujú prípady uhynutej, 
strhnutej zveri, hlavne srn-
čej a muflónej. Je dokáza-
teľné, že ich prenasledujú a 
následne ulovia túlavé psy. 
Jedná sa hlavne o časti re-
víru Pod Kališťom, Horné 
Ladce a Skalka Háj. 
Poľovné združenie BUKO-
VINA Ladce týmto žiada 
občanov, aby svojim psom 
zabránili voľne sa potulovať 
po celej obci a v uvedených 
častiach revíru. Tiež upo-
zorňuje, že tieto psie svor-
ky sú nebezpečné nielen pre 
poľovnú zver, ale aj pre sa-
motných občanov, pretože 
ich agresivita rastie úmer-
ne s počtom psov vo svorke. 
Členovia PZ sú zo záko-
na povinní takéto pytlačia-
ce psy loviť. Občania, ktorí 
idú do prírody so svojimi 
psami, ich musia opatriť vo-
dítkom a náhubkom, preto-
že tieto psy sa pri stretnutí 
so zverou stávajú neovláda-
teľné a dochádza k rôznym 
problémom. 

Vladimír Češko,
poľ. hospodár

Fašiangy by bez „Ladčanky“ neboli
Určite nie v Ladcoch, pretože fašiangovú náladu opäť robila Ladčanka. 
Tradičné vyhrávanie po všetkých častiach obce dávalo všetkým na ve-
domie, že končí obdobie zábav. 
Na tú poslednú, 5. marca, súčasne muzikanti pozývali. Poriadala ju 
Ladčanka v Dome kultúry. V netradičnom termíne - v sobotu (na žia-
dosť občanov) sa ale všetky tradície, včítane pochovávania basy, dodr-
žali „so všetkou parádou“. Škoda, že účasť nebola najvyššia (asi stov-
ka zabávajúcich).

Hodnotili hasičský rok
Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru v 
Ladcoch sa konala v Dome kultúry dňa 5. februára 2011. 
Na schôdzi sa okrem členov DHZ zúčastnil zástupca Okresného 
vedenia a starosta obce Ladce. Správu, z ktorej vyberáme, pred-
niesol predseda ZHZ Považskej cementárne Ing. Peter Bračík. 
Organizácia mala ku dňu členskej schôdze 58 členov. V roku 
2010 DHZ riešil úlohy vyplývajúce z hlavných smerov činnos-
ti zboru a to najmä v oblasti školenia, výcviku, športových akti-
vít hasičských družstiev, preventívnej činnosti a údržby techniky. 
V priebehu roka pripravovali členov najmä na likvidáciu požia-
rov a plnenie povinností členov strojnej a protiplynovej služby. S 
pravidelnosťou sa konali kondičné jazdy vodičov zásahových vo-
zidiel Š 706 a AVIA. V tomto roku absolvovali vodiči zásahových 
vozidiel povinne predpísané psychologické testy. 
V organizácii fungovali a podľa plánu pracovali dvaja preventisti. 
Priebežne vykonávali poverení členovia údržbu techniky a hadi-
cového materiálu. Po súťažnej sezóne sa opravila prenosná strie-
kačka PS 12. V roku 2010 doplnili výzbroj DHZ - obce o ďalší 
materiál, najmä hadice, savicu, prúdnice a športovú obuv a odev 
pre družstvo žien a mužov. 
V uplynulom roku bolo zásahové družstvo privolané k jedné-

mu požiaru. Hasiči v cementárni však poskytovali aj pomoc - vy-
konávanie dozoru pri prácach spojených so zvýšeným nebezpe-
čenstvom vzniku požiaru, odčerpávanie vody po dlhotrvajúcich 
dažďoch i zavlažovanie ihriska TJ Tatran cementáreň Ladce. 
Na výročnej schôdzi obšírne hodnotili aj uplynulú sezónu hasič-
ského športu. Konštatovali, že za zvlášť vydarený treba pokladať 
prvý ročník pohárovej súťaže  „O putovný pohár Považskej ce-
mentárne, a.s.“, na ktorom sa zúčastnilo 12 ženských a 26 muž-
ských družstiev. 
Rovnako dobre hodnotili 4. ročník detskej súťaže v požiarnom 
útoku, tradične konanej v júni v Ladcoch za účasti 12 družstiev. 
Spomienka je tým radostnejšia, že na súťaži zvíťazili ladčianske 
dievčatá, keď  získaným časom prekonali aj chlapčenské druž-
stvá. 
O množstve súťaží, ktoré v roku 2010  absolvovali ladčianske 
družstvá žien, mužov, dorastencov a žiakov sme priebežne písa-
li v Ladeckých zvestiach.
Členská schôdza kriticky poukázala najmä na rezervy v členskej 
základni a to zapojenie sa väčšieho počtu členov pri školení a vý-
cviku, pri náborovej činnosti, údržbe techniky a výstroje. 
Po diskusii a vystúpení hostí prijala členská schôdza plán činnos-
tí, ktorý je rozsahom i obsahovo veľmi náročný. Jeho naplnenie 
konkrétnou činnosťou si vyžiada zapojenie maximálneho množ-
stva členov.



Z výročnej členskej schôdze rybárov

Vlaňajší rok sa niesol v znamení nepriaznivého počasia, ktoré 
nám pripravilo veľa prekvapení v podobe povodní a záplav. Ry-
bárske revíry boli polovicu sezóny zatopené a rybolov i iná čin-
nosť sa prakticky na nich nedali vykonávať. Hodne rýb nám pri 
tom vyplavilo, hlavne na Závaží, kde pri stúpnutí rieky Lednica 
bol prietok prakticky otvorený. Aj napriek týmto nepriaznivým 
podmienkam neboli úlovky rýb na našich revíroch až také zlé. Z 
prehľadu hospodára Obv. org. Ilava sa ulovilo len kapra 2165 ks o 
váhe 4 779 kg, šťuky 45 ks o váhe 106 kg, pleskáča 138 ks o váhe 
89 kg, atď. Najväčšie zaznamenané úlovky: kapor (70 cm) 7,5 kg, 
ulovený na štrkovisku Ilava - lovec Krála Ján z Ilavy, amur (89 
cm) 9 kg, ulovený na štrkovisku Ilava - lovec Trenčan Peter z Ila-
vy, šťuka (90 cm) 6 kg, ulovená na kanále v Ladcoch - lovec Turza 
Ľuboš z Ladiec, amur (74 cm) 5 kg, ulovený na VN Tunežice - lo-
vec Gombár Maroš z Ladiec a pstruh dúhový (68 cm) 3,5 kg, ulo-
vený na Porubskom potoku - lovec Vrábel Ivan ml. z Ilavy.
V roku 2010 tvorilo členskú základňu Obv. org. Ilava 316 členov, 
z toho 17 mládežníkov od 15 do 18 rokov a dve ženy. Bolo vy-
daných 136 povolení na vody zväzové, 175 povolení na domá-
ce vody kaprové, z toho 57 povolení so zľavou a 60 povolení na 
vody lososové. 
Pre deti od 6 do 15 rokov organizovaných v krúžkoch mladých 
rybárov bolo vydaných 16 povolení na vody zväzové a 36 povole-
ní na domáce vody kaprové. 
Činnosť organizácie riadil sedemčlenný výbor:
Libor Kvasnica - predseda, Ladislav Novosad - podpredseda, An-
ton Opát - hospodár, Ing. Jozef Šedík - tajomník, Štefan Petrek - 
práca s mládežou, Mgr. Jozef Kurus - kultúrny referent a Bohumil 
Ištvánik mal na starosti brigádnickú činnosť. Aktívne pracoval aj 
ako člen disciplinárnej komisie pri výbore mestskej organizácie v 
Dubnici nad Váhom. Pán Oto Šebo nás zastupoval v kontrolnej a 
revíznej komisii v Dubnici nad Váhom. Výbor sa schádza jeden-
krát za mesiac a to vždy druhý štvrtok v mesiaci o 16 - tej hodine 
v malej zasadačke DK v Ilave. Tento deň je zároveň stránkovým. 
Členovia Kvasnica, Novosad, Ing. Šedík a Opát zastupujú organi-
záciu vo výbore Mestskej organizácie SRZ v Dubnici nad Váhom. 
V starostlivosti o našu mladú generáciu sa každým rokom venu-
je od funkcionárov Obv. org. zvýšená pozornosť. Robíme nábor 
žiakov vo veku od 6 do 15 rokov do krúžkov mladých rybárov. V 
pôsobnosti organizácie pracovali dva krúžky. V Ladcoch pod ve-
dením Ing. Šedíka a v Košeci pod vedením pána Chalúpku. Krúž-
ky navštevovalo 55 detí. 
Brigádnická činnosť: 
V brigádnickej činnosti sme mali naplánované odpracovať 2 250 
brig. hodín. Odpracovali sme 2 005 hodín, čo znamená nesplne-
nie plánu o 245 hodín. Brigádu si neodpracovalo 25 členov. 
Pracovalo sa na úprave brehov, čistení vodných nádrží a rybníkov 
a likvidácii odpadu Tunežice (430 hod), Ladce (340 hod), Dúlov 
(95 hod), Horovce (75 hod), Štrkovisko Ilava (435 hod). 
Na potokoch pri oprave starých a stavbe nových kaskád a čistení 
koryta toku bolo odpracovaných: Podhradský potok (140 hod), 
Porubský potok (105 hod), Tovarský potok (105 hod), Košecký 
potok (95 hod), Chovný rybník Ilava (65 hod).
Na ostatných akciách ako nasádzanie a výlovy rýb, likvidácia 
uhynutých rýb, pomoc mechanizmov atď: 125 hodín.
Výbor Obvodnej organizácie srdečne ďakuje všetkým svojim čle-
nom za spoluprácu pri skrášľovaní našich revírov.  Bez vašej po-
moci by neboli upravené a čisté tak, aby sme sa na nich cítili dob-
re. 

Kvasnica Libor, 
predseda Obv. org. SRZ Ilava

Pozvánka rybárov do prírody
Obvodná organizácia Slovenského zväzu rybárov vás po-
zýva oddýchnuť si do prírody a zároveň si pozrieť zaují-

mavé boje v rybárskych pretekoch v love udicou. 
1. máj 2011 - Štrkovisko Ilava, preteky detí (8.00 - 11.00)

8. máj 2011 - Štrkovisko Ilava, preteky dospelých

Vypaľovanie porastov je nebezpečné a trestné!
Občania, ale v mnohých 
prípadoch i právnické oso-
by i podnikajúce fyzic-
ké osoby sa domnievajú, 
že plošným vypaľovaním 
pozostatkov starej vege-
tácie urýchlia prirodzený 
proces premeny prírody. 
V mnohých prípadoch je 
toto vypaľovanie príčinou 
vzniku lesných požiarov. 
Neuvedomujú si pri tom, 
že lesný požiar je mimori-
adne škodlivý činiteľ, kto-
rý poškodzuje všetky zlož-
ky prírodného prostredia 
a to biotop ako aj rastlinnú 
a živočíšnu zložku. Lesy 
sú naším prírodným bo-
hatstvom potrebným pre 
zdravý život a z ekologic-
kého hľadiska majú nena-
hraditeľnú funkciu. Lesné 
požiare majú nepriaznivý 
vplyv na všetky spoločné 
funkcie lesa. 
Jarné mesiace predstavujú 
obdobie, kedy sa nová ve-
getácia len začína rozvíjať 

a zostatky minuloročnej 
suchej trávy, lístia  a ihličia 
predstavujú veľké nebez-
pečenstvo vzniku požiarov 
a ich rýchleho a nekontro-
lovateľného rozšírenia na 
okolité porasty alebo ob-
jekty. Možnosť nekont-
rolovateľného rozšírenia 
týchto požiarov ovplyv-
ňujú najmä poveternostné 
podmienky, suché, slnečné 
a veterné počasie. 
V trenčianskom regióne 
bolo vykonávaných 239 
výjazdov k požiarom, z 
toho 65 v prírodnom pro-
stredí. Škoda bola nemalá 
- takmer pol milióna EUR. 
Zákaz vypaľovania je pod-
porený v zákone NR SR č. 
314/2001 Z. z. Porušenie 
predpisov v oblasti ochra-
ny pred požiarmi, prípad-
ne požiar spôsobený čin-
nosťou fyzickej osoby, 
môže mať za následok ulo-
ženie pokuty fyzickej oso-
be až do výšky 331 €.

SZPB v Ladcoch 60-ročný
Protifašisticky zameraných or-
ganizácií vzniklo hneď po skon-
čení 2. svetovej vojny v roku 
1945 v Ladcoch viac. „Sľub - 
zväz ľudových bojovníkov pro-
ti fašizmu,“ „Zväz partizá-
nov,“ „Zväz politických väz-
ňov“ a „Zväz vojakov povsta-
nia“. Predsedom Sľub-u bol až 
do roku 1951 Pavel Kalus a 
predsedom Zväzu slovenských 
partizánov František Černo-
ta. V novembri 1951 však všet-
ky zastrešila nová organizácia, 
Slovenský zväz protifašistic-
kých bojovníkov. Funkciu pred-
sedu zastával Ladislav Kuče-
ra, po ňom Valentín Bednárik, 

Ondrej Janík a Karol Kuman. 
Organizácia SZPB sa počas 
nasledujúcich rokov podieľa-
la na všetkej činnosti obce, naj-
viac však v činnosti osvety. Po-
riadané boli rôzne besedy, te-
matické zájazdy, organizovanie 
osláv SNP v Ladcoch. Charak-
teristickým znakom zväzu bolo, 
že jeho členovia starli a ich po-
čet sa znižoval.  Časom sa člen-
mi mohli stať rodinní prísluš-
níci odbojárov a dnes už každý 
občan, ktorý chce bojovať proti 
fašizmu v akýchkoľvek jeho for-
mách. Ladčiansku organizáciu 
riadi výbor s predsedom Ing. 
Karolom Horkým.



Z HISTÓRIE OBCEMimoškolské aktivity v Základnej škole
V druhom polroku školského roka sa podstatne zvyšuje ak-
tivita  v mimoškolskej výchove detí zásluhou rôznych sú-
ťaží, zábavných i poučných akcií. O tom, čo sa v ZŠ udialo, 
nás informovali Mgr. Alena Nováková, Mgr. Lenka Kútna, 
Mgr. Martina Ravasová, Mgr. Jarmila Šelingová a Mgr. In-
grid Lysáková. 
Hviezdoslavov Kubín
25. februára sa konalo škol-
ské kolo Hviezdoslavovho 
Kubína pre 1. stupeň ZŠ. 
Ešte pred súťažou v úvo-
de Mgr. I. Lysáková urobila 
prezentáciu o P. O. Hviezdo-
slavovi a vysvetlila žiakom, 
prečo sa každoročne koná 
táto súťaž. 
V prednese poézie získala 1. 
miesto Amálka Liptáková z 
3. ročníka. Druhá bola Mi-
chaela Váňová zo 4. roční-
ka a na treťom mieste skon-
čil Alex Fabo zo 4. ročníka. 
V prednese prózy bol prvý 
Janko Jamrich (4. ročník), 
druhá skončila Nina Meli-
cherová (2. ročník).
Dňa 2. marca bola recitačná 
súťaž starších ročníkov. Žia-
ci súťažili v dvoch kategóri-
ách. 
V II. kategórii v prednese 
poézie prvé miesto získa-
la Julka Jamrichová, na 2. 
mieste bola Kristínka  Kvas-
nicová. V prednese prózy: 1. 
miesto Romanka Tvrdá, 2. 
miesto Radka Koštialiková, 
3. miesto Vladka Kvasnico-
vá.
V III. kategórii v prednese 
poézie: 1. miesto Filip Kol-
lár, 2. miesto Majka Váňová, 
3. miesto Miška Dolinková. 
V prednese prózy 1. miesto  
Saška Majtánová.

Fašiangy
Fašiangovú slávnosť pripravi-
li v ZŠ 8. marca t.r. . Žiaci si 
pripravili masky, ktoré pred-
vádzali ostatným žiakom v 
sprievode piesne, ktorú si vy-
brali. Najkrajšie masky v kaž-
dej triede vybrali zástupcovia 
školského parlamentu. Naj-
viac sa páčili masky v 5. tri-
ede Klaudia Hatoková (ako 
spevák M. Jackson), z 5. B 
Dominika Kútna (ako vod-
ník), v maske starca Kristínka 
Prekopová zo 6. ročníka, zo 

7. ročníka to bola Dáša Češ-
ková v maske čerta, z 8. roč-
níka Danka Uríčková ako je-
žibaba a z 9. ročníka v maske 
Hot - dog Andrej Barninec. 
Žiaci získali krásne vecné 
ceny, no hlavná výhra bola 
veľká a chutná torta, ktorú 
získala žiačka 8. ročníka Maj-
ka Váňová ako Lady Gaga. 

Svetový deň vody
Dňa 23. marca si žiaci 1. stup-
ňa pripomenuli hneď dva vý-
znamné dni: prvý jarný deň a 
Svetový deň vody. Hoci sa tie-
to významné dni nepripomí-
najú v tento deň, deti si ich 
pripomenuli túrou na Skalku 
v Horných Ladcoch. Prvý jar-
ný deň okolitú prírodu „očis-
tili“ od odpadkov. Keď splni-
li túto povinnosť, zúčastnili 
sa na besede o význame vody 
pre človeka. Tento krásny zá-
žitok strávený na čerstvom 
vzduchu obohatili hrami. 

Marec - mesiac knihy
V týždni od 15. do 18. mar-
ca sa konala v školskej kniž-
nici prezentácia o vzniku, vý-
robe a používaní kníh. Žiaci 
1. - 5. ročníka si mali možnosť 
prezrieť na dataprojektore za-
ujímavosti nielen o knihách, 
ale i o vzniku knižníc, nielen 
školských, ale i miestnych. Ak-
ciu pripravila vedúca školskej 
knižnice Mgr. I. Lysáková. 

Rozlúčka s Morenou
Žiaci 1. stupňa sa rozlúčili so 
zimou starým zvykom - vy-
nášaním Moreny. Jej cestu 
spríjemnili ľudovými piesňa-
mi. 

Výtvarná súťaž
Dňa 20. marca skončil termín 
posielania žiackych výtvar-
ných prác do súťaže s názvom 
„Vesmír očami detí“. Do súťa-
že sa zapojili žiaci 2. až 8. roč-
níka našej Základnej školy.

60 rokov futbalu v Tunežiciach
Športový klub v Tunežiciach založili v roku 1951 s náz-
vom Telovýchovná organizácia Sokol. O rok ho preme-
novali na TJ Tatran Tunežice (pod patronátom kameňo-
lomu). Prvým predsedom bol Karol Kvasnica. V šesťde-
siatych  a na začiatku sedemdesiatych rokov sa futba-
listi Tunežíc zúčastňovali na rôznych turnajoch a sami 
v roku 1972 takýto turnaj usporiadali. V roku 1966 sa 
predsedom TJ stáva Bohumil Kvasnica a je ním dodnes 
- teda 45 rokov, čo určite nemá na Slovensku obdobu. 
V roku 1979 mala organizácia 60 dospelých členov a 13 
žiakov. Športový život vďaka TJ a vynikajúcemu klu-
bu mládeže bol pestrý. Pribudla turistika a stolný tenis, 
množstvo turnajov a zájazdov. Úspechom bol postup 
stolných tenistov do okresnej ligy. 
Po roku 1990 musia riešiť množstvo finančných otázok 
tak, že otvorili pohostinstvo a predali autobus. Potom 
už pomáhajú iba sponzori Obecný úrad Ladce, Považ-
ská cementáreň a Slovlak Košeca. 
K aktivitám patrili aj zájazdy hráčov, funkcionárov a ich 
manželiek. Aj vybudovanie futbalového ihriska, jeho 
oplotenie a šatne boli dielom dobrovoľných brigád. 

Spomeňte si s nami na niekoľkých občanov, ktorí v mi-
nulosti stáli pri organizovaní športu v Tunežiciach. Na 
začiatku to boli Karol Kvasnica, Jozef Prekop, Pavel Baš-
ka, Anton Beniak, Jozef Rožník. Neskoršie Bohumil 
Kvasnica, Ján Abrahámovský, F. Melicher, L. Letko, Ján 
Grečný, Milan Letko, Rudolf Kvasnica, Dušan Minárik, 
Jozef Letko, Pavol Letko a ďalší. 
Blahoželáme k výročiu a telovýchove v Tunežiciach pra-
jeme úspechy a ďalší rozvoj športu.

V učilišti pripravujú
Pedagógovia z Odborného učilišťa internátneho v Ladcoch si 25. 
marca t.r. pripomenuli učiteľa národov J. A. Komenského, ale na-
jmä svoju neľahkú a zodpovednú výchovno-vzdelávaciu prácu - Deň 
učiteľov. 
Ešte v tomto školskom roku sa očakávajú zaujímavé akcie, niektoré 
aj medzinárodného charakteru. Je to najmä pokračujúci projekt Co-
menius - stretnutie zahraničných škôl rovnakého typu ako je naša v 
Ladcoch. V dňoch 1. - 7. mája bude hostiteľom OUI v Ladcoch, 28. 
mája - 4. júna bude hostiteľom škola v Baji (Maďarská republika).
Tradičné sú súťaže učňov podľa jednotlivých učebných odborov. 
Dňa 5. apríla sa zúčastnia ladčianski zámočníci z OUI na súťaži v 
Sološnici a 6. apríla záhradníci v Kelči (Česká republika). Po Veľko-
nočných sviatkoch 27. - 29. apríla budú súťažiť krajčírky v Baji.
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Halové futbalové turnaje starších žiakov
Komisia mládeže OBFZ poriadala vo februári 3 halové turna-
je starších žiakov „O pohár predsedu Oblastného futbalového 
zväzu.“ Naši žiaci sa zúčastnili na dvoch z nich v Dubnici nad 
Váhom a v Púchove. 

Dubnica nad Váhom
V sobotu 19. februára 2011 sa v Športovej hale v Dubnici nad Vá-
hom odohral futbalový turnaj, na ktorom sa stretlo šesť družstiev 
FK Košeca, TJ Cementáreň Ladce, FO Vápeč Horná Poruba, TJ 
Slovan Bolešov, TJ Štart Tuchyňa a TJ Priehrada Udiča. Na dodr-
žiavanie pravidiel dohliadala rozhodcovská trojica: Veronika Pa-
vlačková, Filip Ondráš a Róbert Škrovánek. 
Konečné poradie: 1. Ladce (12 : 3) 12, 2. Udiča (9 : 2) 10, 3. Ko-
šeca (10 : 6) 8, 4. Tuchyňa (7 : 5) 8, 5. Bolešov (1 : 16) 3, 6. H. Po-
ruba (3 : 10) 1.

Púchov
Posledný tretí halový turnaj sa konal dňa 26. februára v Športo-
vej hale Matador v Púchove. Osem družstiev hralo v 2 skupinách. 
Naši žiaci hrali v skupine B s Domanižou, H. Porubou a Horov-
cami. Po zaváhaní s Domanižou si postup zaistili výhrami nad H. 
Porubou a Horovcami. 
Konečné poradie: 1. Domaniža (8 : 3) 7, 2. Ladce (8 : 5) 6, 3. H. 
Poruba (2 : 6) 3, 4. Horovce (1 : 5) 1.
Oba zápasy o postup do finále skončili v normálnom čase remí-
zou. V penaltách mali pevnejšie nervy Domaniža a Ladce. 
Semifinále: D. Kočkovce - Ladce 1 : 1, p.k. 0 : 1, Baláž - Kvasnica, 
(penalta Haluska), Košeca - Domaniža 0 : 0, p.k. 0 : 1.
Vo finále potvrdili žiaci Domaniže svoje víťazstvo v skupine a 
Ladce zdolali 2 : 0.                 Ing. F. Gach

Príprava dorastencov a žiakov
Dorastenci sa pripravujú pod taktovkou trénerov Lukáča 
a Štiffela. Okrem halového turnaja, o ktorom sa zmienime 
na inom mieste, odohrali počas prípravy 6 zápasov s tými-
to výsledkami: 
Košeca - Ladce 1 : 6 (0 : 2), Ladce - Prejta 7 : 0 (3 : 0), Lad-
ce - Horná Poruba 2 : 1 (0 : 1), MFK Ilava - Ladce 4 : 0 (1 : 
0), Kolačín - Ladce 1 : 5 (0 : 0), Košecké Podhradie - Lad-
ce 2 : 7 (1 : 5).
Starší žiaci sa pripravujú pod vedením trénera Antona Ma-
chalu. Do konca februára trénovali len v telocvični a od 
marca trénujú aj vonku. Počas prípravy sa zúčastnili na 
dvoch halových turnajoch, kde dosiahli veľmi dobré vý-
sledky.

Príprava a štart v 5. lige

Mužstvo začalo prípravu na novú sezónu 13. januára pod 
vedením trénerskej dvojice Zábojník, Homér. Hráči sa pri-
pravovali v telocvični miestnej ZŠ, v okolitých terénoch a 
na pomocnom ihrisku. V rámci prípravy odohrali 8 zápa-
sov s týmito výsledkami: 
Dubnica „17“ - Ladce 2 : 0, Ladce - Ilava 1 : 0, Košeca - Lad-
ce 0 : 3, Trenčín „18“ - Ladce 7 : 1, Ladce - Horovce 3 : 3, 
Tren. Stankovce - Ladce 7 : 0, Horovce - Ladce 1 : 4, Lad-
ce - Chocholná-Velčice 1 : 3.
Odišli Zábojník do Led. Rovní, k 30. 03. aj dvojica Mikuš-
ka, Kučera - Dubnica juniorka. Neprišiel nikto. Hovoriť o 
tom, že cieľom mužstva je umiestnenie v strede tabuľky, 
je odvážne. Našim prvoradým cieľom je, samozrejme, zá-
chrana V. ligy. 
Káder mužstva: 
Janke Jozef, Kalma Marek, Porubčan Dominik, Habánek 
Marián, Staňo Juraj, Pagáč Jozef, Mrážik Erik, Koštialik To-
máš, Šedík Dušan, Váň František, Majtán Michal, Habánek 
Michal, Martinka Peter, Jánoško Martin, Pagáč Eduard, 
Mražík Kristián, Váň Jozef, Homér Alexander, Eliaš Matej, 
Podmaninec Ján, Bonan Pavol, Žáčik Matej, Kušík Jaroslav. 
Vybavujeme ešte striedavý štart Martina Makasa. Vedúcim 
družstva je Chovanec Vladimír. 
V prvých jarných kolách dosiahli tieto výsledky: 
Zemianske Kostoľany - Ladce 0 : 0
Ladce - Šimonovany 2 : 0 (1 : 0) góly: Martinka a K. Mrá-
žik.               Ing. F. Gach

Stolnotenisové súťaže pred záverom
Stolnotenisové súťaže sú pred 
ukončením. Naše B družstvo 
bolo v 6. lige pred dvoma po-
slednými zápasmi na 1. mieste 
so ziskom 72 bodov. Druhý v 
poradí, Zliechov, figuroval na 
druhom mieste so 68 bodmi, 
ale mal o jeden zápas menej. 
A družstvo v 4. lige, čo je sú-
ťaž veľmi kvalitná, sa pred po-
slednými zápasmi nachádza-
lo na 9. mieste, teda v strede 
tabuľky. Tam pravdepodobne 
podľa predpokladov až pred 
otvorením súťaže aj skončí. 

Tabuľka 4. ligy po 26 kolách: 
1.Klátová Nová Ves B (72)
2.MOST Trenčín A (68)
3.Nová Dubnica B (62)
4.Sokol Handlová A (60)
5.Slovan Pov. Bystrica A (58)
6.Polstrav Bystričany B (57)
7.Veľké Uherce B (54)
8.Orol Otrhánky A (53)
9.TJ Ladce A (51)
10.TTC Pov. Bystrica C (51)
11.Žarnov Oslany A (49)
12.Unimat Lazany C (48)
13.Priehrada Kanianka A (47)
14.Keraming Trenčín C (44)
15.Profesional TN A (32)
16.Nové Mesto n/V C (26)Budúce číslo Ladeckých 

zvestí
Budúce číslo 3 vyjde 10. júna 
2011. Bude obsahovať obvyk-
lé spravodajstvo zo zasadnu-
tí obecného zastupiteľstva, za-
ujímavosti zo života organizá-
cií a spolkov, športové výsledky, 
medzi nimi konečné hodnotenie 
stolnotenisových súťaží, správy o 
činnosti ladčianskych škôl a iné 
zaujímavosti zo života obce.


