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Septembrové 
rokovanie obecného 
zastupiteľstva
Na zasadaní obecného zastupiteľstva 
14. septembra t.r. si poslanci na úvod 
vypočuli správu o čerpaní rozpočtu 
za 2. štvrťrok 2011 a schválili úpravu 
rozpočtu č. 2 pre rok 2011. Z oboch 
predložených materiálov vyplynu-
lo, že obci sa stále nedarí plniť všetky 
finančné záväzky včas a nevieme ani 
vytvoriť zdroje na pravidelné spláca-
nie úveru. 
Zastupiteľstvo sa týmto problémom 
bude zaoberať na októbrovom zasada-
ní, z čoho by mali aj vzísť hlavné tézy 
na budúcoročný obecný rozpočet. 
Poslanci schválili odpredaj pozemku 
SSE Žilina na výstavbu trafostanice 
pre IBV Za kaštieľom a posledný po-
zemok pre rodinný dom Za kaštieľom 
Miroslavovi Letkovi. 
Žiadosť Antona Haršániho o odpredaj 
pozemku pri bytovom dome zamiet-
li. Rovnako zamietli žiadosť o finanč-
ný príspevok Okresnej rade Zdravot-
ne postihnutých v Považskej Bystrici. 
Poslanci zamietli aj žiadosť Bohumila 
Turzu o prenájom pozemku pri byto-
vom dome č. 464. 
Obecné zastupiteľstvo zvolilo nových 
členov Rady školy (ZŠ) Ing. Jaroslava 
Koyša a Dominika Koštialika namies-
to Mariána Justha a Jozefa Faturu. Po-
slanci v Rade školy zastupujú obecnú 
samosprávu.  Poslanci schválili VZN 
o miestnej dani za ubytovanie na úze-
mí obce Ladce a Všeobecne záväzné 
nariadenie - školský zákon (píšeme o 
nich na inom mieste). Obecné zastu-
piteľstvo sa potom zaoberalo stanove-
ním nájmu v 16-bytovom nájomnom 
dome. Nájomné bolo schválené v sú-
lade s opatrením Ministerstva financií 
SR zo dňa 23. apríla 2008 č. 01/R/2008 
o regulácii cien nájmu bytov vo výške 
3,5 €/m2 za mesiac.
Schválili bezplatný prenájom veľkej 
sály DK na divadelné predstavenie 
pre Odborné učilište internátne a Zá-
kladnú školu ako i pre potreby rodi-
čovského združenia pri ZŠ na školský 
rok 2011 - 2012. Ďalej poslanci schvá-
lili návrh na vyriešenie sporu s p. On-
dričkom, bývalým nájomníkom Baru 
Colana zmierlivou cestou, na náhra-
du ním vložených investícií do DK vo 
výške 2 532 €.

(pokračovanie na str. 2)

ŽSR, modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Pú-
chov, úsek Trenčianska Teplá - Ilava - Beluša - Nadjazd Tunežice

Úsek tejto stavby má za sebou opäť jednu dielčiu stavbu. V jej vizitke budú dva dátumy: 
2. september 2010 - začatie stavby
20. september - dokončenie (predčasné).
Ešte tam bude napísané, že dodávateľom bolo „Združenie ŽSR - Beluša,“ projektantom 
Reming consult a.s. Bratislava, konkrétne Ing. Jozef Nižňan, Ing. Martina Psotová a Ing. 
Peter Kotačka. 
Samotnej stavbe predchádzali predbežné opatrenia, ktorými boli najmä predbežná ob-
chádzka cez železnicu (690 m), postavenie autobusovej zastávky a chodník k Osvetovej 
besede.
Na nadjazde sa okrem komunikácie pre motorové vozidlá urobil aj chodník pre peších, 1,5 
m široký, od cesty oddelený zvodidlom.

Hasičky vyhrali Slovensko-moravskú ligu

Členky DHZ Ladce nám opäť uro-
bili radosť. Posledné - štrnáste kolo 
Slovensko-moravskej hasičskej ligy 
potvrdilo ich suverenitu a svoje 
priebežné dobré výsledky privied-
li do víťazného konca: hasičskú ligu 
vyhrali!
V priebehu súťaže vyhrali šesť zo 

štrnástich pretekov a v ďalších skončili na popredných 
miestach. Súperkami im bola dvadsiatka družstiev zo 
Slovenska od Bytče po Nové Mesto nad Váhom a z vý-
chodnej Moravy. 
Všetkým ladčianskym reprezentantkám tohto zaujíma-
vého hasičského športu blahoželáme. Vďaku aj organizá-
torom, funkcionárom DHZ Ladce vyslovuje obecné za-
stupiteľstvo, starosta obce a všetci občania. 

Koyšove Ladce
13. ročník celoslovenskej 
súťaže v umeleckom pred-
nese pôvodnej slovenskej 
ľúbostnej poézie sa bude 
konať pod záštitou Tren-
čianskeho samosprávneho 
kraja v Ladcoch 21. októb-
ra 2011. 
Súťaží sa v kategóriách:
III. - dospelí občania do 
50 rokov
IV. - dospelí občania nad 
50 rokov
Organizátorom je Považ-
ské osvetové stredisko v 
Považskej Bystrici, spolu-
organizátorom obec Ladce 
a Považská knižnica v Po-
važskej Bystrici.



Z matriky 
obce

Z matriky 
obce(dokončenie z 1. strany)

Hlavný kontrolór obce predlo-
žil správu o kontrolnej činnosti za 
mesiac júl a august. 
Obecné zastupiteľstvo bolo obo-
známené s výsledkami výberové-
ho konania na vývoz domového 
odpadu. Ponuky do výberového 
konania predložili tieto firmy: 
Chudovský, a.s., Považská Bystrica
Tekos, s.r.o., Nová Dubnica
AVE, Bratislava s.r.o.
Marius Pedersen, Trenčín. 
Finančná komisia posúdi ponu-
ky a na budúcom zasadaní obec-
ného zastupiteľstva predloží návrh 
na víťazného uchádzača. 

Ing. arch. Ján Remo, starosta

Septembrové roko-
vanie OZ

OZ prijalo Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 1/2011 o miestnej 
dani za ubytovanie na území 
obce Ladce. Účinnosť nadob-
úda od 1. 10. 2011, keď občania 
si ho mohli prečítať na úrad-
ných tabuliach do 16. 09. t.r.. 
Pre informáciu uvádzame časť 
nariadenia, ktorá sa týka osôb, 
ktoré ubytovanie poskytujú: 
1. Predmetom dane za ubytova-
nie je odplatné prechodné uby-
tovanie fyzickej osoby v ubyto-
vacom zariadení.
2. Daňovníkom je fyzická oso-
ba, ktorá sa v zariadení odplat-
ne prechodne ubytuje.
3. Základom dane je počet pre-
nocovaní. 
4. Sadzba dane je 0,33 € na oso-
bu a prenocovanie.
5. Platiteľom dane je prevádzko-
vateľ zariadenia, ktorý odplatné 
prechodné ubytovanie poskytu-
je. O vybranej dani vedie pre-
vádzkovateľ evidenciu v „kni-
he ubytovaných“. Daň za ubyto-
vanie prevádzkovateľ vyberá pri 
nástupe daňovníka do zariade-
nia, v hotovosti v eurách. O za-
platení dane prevádzkovateľ vy-
píše príjmový pokladničný do-
klad s predpísanými náležitos-
ťami. 
6. Daň prevádzkovateľ odvádza 
obecnému úradu nasledovným 
spôsobom: a) v hotovosti do po-
kladne obce Ladce b) na banko-
vý účet obce Ladce a to v lehote 
do 5 pracovných dní od nástupu 
daňovníka do zariadenia. 
7. Oslobodenie od dane: a) od 
platenia dane za ubytovanie sú 
v plnej výške oslobodení daňov-
níci s preukazom ZŤP.

O miestnej dani za 
ubytovanie

Zjednotenie obcí Ladce a Tunežice
Rok 1976 je rokom zlúčenia dvoch samostatných obcí Ladiec a Tu-
nežíc do jednej spoločnej obce. Na 5. strane píšeme o tom, ako k 
tomu došlo, ja sa chcem zamyslieť nad tým, aký význam má takéto 
spojenie a čo obom obciam prinieslo. 
Obce Ladce a Tunežice spájal spoločný život už dávno predtým 
akýmsi formálnym zlúčením. Ba možno povedať, že to bolo iba 
prirodzené zavŕšenie už dávno fungujúceho, v mnohých oblasti-
ach spoločného a vzájomne prepleteného spolužitia. 
Napriek nespornej prirodzenosti a spontánnosti tohto vzťahu vzni-
kajú otázky, či by samostatný vývoj nebol výhodnejší. Dovoľte mi 
preto niekoľko viac-menej osobných myšlienok na túto tému. Nebu-
de to ale vyčerpávajúca analýza. Tá by musela byť rozsiahlejšia a kva-
lifikovanejšia. 
Po roku 1989 vládol trend k osamostatňovaniu sa obcí, pretože de-
mokratizácia verejného života viedla aj k hľadaniu vlastnej identi-
ty jednotlivých obcí. Zjednodušene by sa dalo povedať, že prevládali 
emócie nad racionálnou úvahou. 
Z pohľadu dneška, po viac ako dvadsať rokov obecnej samosprávy, 
dochádza opäť k trendu zlučovania obcí do väčších administratív-
nych celkov, s cieľom finančne a personálne zvládnuť agendu origi-
nálnych, zo štátu na obce prenesených kompetencií. Zjednodušene 
povedané, obce pod 2 000 obyvateľov nemajú dlhodobo šancu efek-
tívne spravovať zverené kompetencie. V našom prípade samostatná 
obec Tunežice by bola schopná, vzhľadom na svoju veľkosť a počet 
obyvateľov, uživiť možno starostu a jedného administratívneho pra-
covníka. Vo všetkých ostatných správnych a administratívnych otáz-
kach by bola odkázaná na niektorú väčšiu obec alebo mesto Ilavu. 
Rovnako vo veciach občianskej vybavenosti - školy, obchody a služ-
by, technická infraštruktúra, plynovod, vodovod, kanalizácia, chod-
níky a cesty by boli, podľa môjho názoru, z finančného hľadiska pre 
takúto malú obec ťažko dostupné. 
Samozrejme pre samostatnú obec Ladce by to bola tiež strata, hlavne 
na podielových daniach, ktoré by boli o počet obyvateľstva Tunežíc 
menšie. Zdá sa teda, že z rozdelených obcí by neprofitovala ani jedna. 
Zostáva ešte posúdiť kultúrno-spoločenský život. Možno ráz samo-
statnej obce by hlavne v Tunežiciach mohol čiastočne oživiť kultúr-
no-spoločenský život a pocit väčšej spolupatričnosti a zomknutosti 
občanov v tejto časti obce. Napriek tomu si myslím, že by opäť nará-
žal na problém financií a vhodných priestorov. 
Pre mňa ako človeka, ktorý vzhľadom na svoj vek, v podstate zažil 
zjednotenú obec Ladce - Tunežice, sa javí aj náš kultúrno-spoločen-
ský život taký vzájomne prepletený, že si jeho rozdelenie ani neviem 
predstaviť. 
Na záver svojej úvahy by som chcel ešte poznamenať niekoľko fak-
tov o budúcnosti. Obec Ladce - Tunežice je v územno-plánovacej do-
kumentácii koncipovaná ako jedna obec. Je to dlhodobá koncepcia, 
ale smeruje ešte k väčšej zomknutosti oboch častí. Podľa tohto plá-
nu obce, časti by mali splynúť do jedného urbanistického celku. Čo 
sa týka administratívno-správnych funkcií, majú Tunežice svoj vo-
lebný obvod, z ktorého vzídu dvaja poslanci za miestnu časť Tunežice 
a v obecnom zastupiteľstve majú výraznú autonómnosť. Ich úlohou 
je hlavne ustrážiť primeraný podiel financií v obecnom rozpočte pre 
časť Tunežice. Majú tiež prenášať aktuálne problémy tejto časti obce 
na obecné zastupiteľstvo. Čo sa týka občianskej vybavenosti, technic-
kej infraštruktúry a kultúrno-spoločenského života, tie sa chápu už 
dávno ako spoločné a tak aj v reálnom živote fungujú. 
Na záver svojej úvahy chcem teda skonštatovať, že rozhodnutie o 
zlúčení oboch obcí v roku 1976 považujem za správny krok a z 
dnešného pohľadu ako veľmi predvídavé a progresívne rozhodnu-
tie. Verím, že takto to vníma aj väčšina občanov v Tunežiciach i v 
Ladcoch. 

Ing. arch. Ján Remo, starosta obce

Narodené deti:
Tobias Kandráč

Klára Brandiburová
Adam Belobrad

Vítame novonarodené deti v našom 
obecnom spoločenstve a želáme im 
šťastné detstvo. Rodičom blahoželá-

me. 

Zomreli: 
Anna Kvasnicová (90)

Milan Kováčik (55)
Ing. Dagmar Kuniaková (46)

Štefan Kováčik (60)
Ladislav Letko (73)

Ján Čemeš (57)
Ondrej Koštialik (79)

František Hlavatý (39)
Antónia Mináriková (97)
Jaroslava Peterková (76)

Smútime nad tými, 
ktorí nás opustili. 

S pozostalými v ich smútku 
spolucítime. 

Jubileá:
90 rokov 

oslávili Anna Kresáčová (4. augusta) a 
Valéria Faturíková (20. augusta)

85 rokov
oslávi Anna Kukuliašová (6. novemb-

ra 2011)
80 rokov

Marta Malachová oslávi 14. novemb-
ra t.r.

Vlasta Melicherová oslávi 26. septem-
bra t.r.

25. výročie sobáša
si pripomenuli Štefan Kapustník a Jan-
ka, rod. Kucharíková (20. septembra)
Ján Chovanec a Gabriela, rod. Kaluso-

vá (22. novembra)

Všetkým jubilantom blahoželáme 
a prajeme im v ďalších rokoch 

dobré zdravie, spokojnosť, 
lásku najbližších 

i úctu spoluobčanov.

67. výročie najvýznamnejšej uda-
losti slovenského odboja si pripo-
menuli Ladčania tradičnou spo-
mienkou pri pomníku padlých v 
druhej svetovej vojne. Vence po-
ložili zástupcovia obecného úradu 
a obecného zastupiteľstva ako i zá-
stupcovia spoluorganizátora spo-
mienky - členovia Slovenského 
zväzu protifašistických bojovní-
kov. Význam SNP pre záver 2. sve-
tovej vojny na ďalší politický vývoj 
na Slovensku objasnil v príhovo-
re predseda SZPB v Ladcoch Ing. 
Karol Horký. Na slávnosti účinko-
vala dychová hudba Ladčanka. 

67. výročie SNP



Na stavbách obce
Už sa budú sťahovať
8. septembra 2011 dodávateľ stavby „Úprava objektu pošty Ladce,“ kto-
rým bolo Združenie ŽSR Beluša, odovzdal dokončenú budovu pošty 
vrátane interiéru. Dodávateľ stavby prisľúbil v krátkom čase budovu aj 
skolaudovať. 
26. septembra sa však začala prekládka vodovodu na ulici Cementárska 
v mieste od pošty po p. Bajzu, teda tam, kde povedie nová cesta popod 
železnicu do Podhoria a Horných Ladiec. 
Stavba by mala byť dokončená 7. októbra t.r., teda ladčianska pošta by 
sa mohla v prvej polovici októbra sťahovať do svojich pôvodných pries-
torov. 

16 - bytový nájomný dom

9. septembra t.r. bola stavba skolaudovaná. Od 21. septembra sa byty 
postupne nájomníkom odovzdávajú a uskutočňuje sa prihlasovanie jed-
notlivých nájomníkov na odber elektrickej energie.
Meškanie kolaudácie tejto stavby spôsobilo nepripojenie domu na elek-
trickú sieť zo strany Stredoslovenskej energetiky. 

Individuálna výstavba „Za kaštieľom“ 

V septembri začala firma Elektroenergetické montáže, a.s. Žilina s vý-
stavbou elektrickej pripojovacej kábelovej NN siete k rodinným do-
mom, ktoré sú vo výstavbe. Popri tejto NN sieti sa robí aj prekládka vy-
sokého napätia vzdušnej siete, ktorá v súčasnosti križuje pozemky asi 4 
rodinných domov. Táto prekládka je na náklady obce ako vyvolaná in-
vestícia. 
V súbehu s touto činnosťou ide aj výstavba verejného osvetlenia, ktorú 
realizuje obec vo svojej réžii. 
Elektroenergetické montáže umožnili obci využiť vykopanú ryhu pre 
uloženie kábla verejného osvetlenia, čo veľmi zlacnelo celú investíciu 
verejného osvetlenia.
Obec Ladce a všetci stavebníci museli čakať viac ako dva roky na to, aby 
Stredoslovenská energetika začala s výstavbou týchto sietí. Toto odďaľo-
vanie spôsobilo ťažkosti s vydávaním stavebných povolení a brzdilo celú 
výstavbu rodinných domov Za kaštieľom. 

Ing. arch. Ján Remo

Všeobecne záväzné nariadenie o školách 
v Ladcoch
Obecné zastupiteľstvo prijalo VZN o Materskej škole a škols-
kej jedálni v MŠ, o Základnej škole a jej zariadeniach - školský 
klub detí a školská jedáleň).
Nariadenie je platné od 1. októbra 2011.
Jeho obsahom sú otázky zápisu dieťaťa do ZŠ, príspevku na 
pobyt v Materskej škole a školskom klube i výška náhrady za 
stravovanie v školskej jedálni. 
Postupne sa budeme na stránkach Ladeckých zvestí zaoberať 
jednotlivými bodmi VZN - dnes uverejňujeme v plnom znení 
článok 7 o zariadeniach školského stravovania, ktorý bude ob-
čanov najviac zaujímať.

Školská jedáleň
Školská jedáleň poskytuje svoje služby pre deti, žiakov a zamest-
nancov školy a školských zariadení. 
Stravníkom v školskej jedálni sú deti, žiaci, zamestnanci škôl a 
školských zariadení.
Školská jedáleň poskytuje stravovanie aj iným fyzickým osobám 
ako sú uvedené v bode 2 tohto článku a to so súhlasom obce Lad-
ce a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 
Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu ná-
kladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákla-
dov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov na-
sledovne: 
a) stravníci od 2 - 6 rokov (dieťa v MŠ denné) 1,12 €
b) stravníci od 6 - 11 rokov (žiaci ŽŠ obed)  0,95 €
c) stravníci od 11 - 15 rokov (žiaci ZŠ obed)  1,01 €
d) stravníci 2 - 6 rokov raňajky   0,28 €
e) stravníci 2 - 6 rokov raňajky a obed  0,90 €
f) stravníci 2 - 6 rokov obed a olovrant  0,84
Pre dieťa, ktorého zákonný zástupca je poberateľom dávky v 
hmotnej núdzi podľa zoznamu ÚPSVaR, je výška príspevku zá-
konného zástupcu:
a) v materskej škole  0,12 €
b) v základnej škole od 6 - 11 rokov (žiaci ZŠ obed)  0,00 €
c) v základnej škole od 11 - 15 rokov (žiaci ZŠ obed)   0,01 €
Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu ná-
kladov, ktoré uhrádza zamestnanec školy, školského zariadenia a 
iná fyzická osoba vo výške: 
a) stravníci - zamestnanci základnej školy  1,11 €
    stravníci - zamestnanci materskej školy  1,11 €
b) iní stravníci   2,11 €
Príspevok sa platí mesačne do 30. dňa príslušného kalendár-
neho mesiaca poštovou poukážkou, prípadne bezhotovostne na 
účet.

Chodník pre peších na novom nadjazde v Tunežiciach.



Rybárska sezóna v plnom prúde
Hlavná rybárska sezóna na 
kaprových revíroch začala už 
15. mája 2011. Na veľmi dob-
re zarybnených revíroch Ob-
vodnej organizácie SRZ Ilava 
si rybári prichádzajú na svo-
je. Úlovky, ktoré sú v tomto 
období zaznamenané sved-
čia o dlhoročnej dobrej prá-
ci hospodárskeho úseku Ob-
vodnej organizácie. Najlepšie 
zarybneným revírom je Štr-
kovisko Ilava. 
Najväčšie evidované úlovky 
v tomto období sa podarili 
M. Šulekovi z Ilavy (kapor 98 
cm - 17 kg) a Jánovi Slobodo-
vi z Ladiec (kapor 78 cm - 10 
kg). Obaja svoje úlovky vráti-
li do vody. Ďalší rybári ulovi-
li krásne zubáče a Roman Še-
dík z Ladiec na dúlovskom 
rybníku šťuku 87 cm a 7 kg 
vážiacu. 
V letnom období sa v ilavskej 
organizácii pokračovalo v za-

rybňovaní. Nasadili pstru-
hov dúhových do Porubské-
ho potoka (50 kg), do Pod-
hradského potoka (50 kg). 
Pstruhom potočným - dvoj-
ročným zarybnili Porubský 
potok (100 kg), Podhradský 
potok (100 kg), Tovarský po-
tok (50 kg).
V septembri nasadili aj 
pstruha potočného - ročné-
ho do Podhradského potoka 
(4 500 kusov), do Porubské-
ho potoka (4 000 kusov) a do 
Krivoklátskeho potoka 1 500 
kusov.
Okrem pstruhov zarybnili 
štrkovisko v Ilave jeseterom 
(30 kusov) a do Váhu od La-
diec po Bolešov nasadili po-
dustvu severnú (33 000 ku-
sov).

Libor Kvasnica, 
predseda obvodnej organizá-

cie SRZ

Turisti opäť na horách
Turistický oddiel Sloven-
ského zväzu technických 
športov ZO Cementáreň 
Ladce pokračoval aj v dru-
hom polroku v ďalších za-
ujímavých túrach. 
30.07.2011 - Hrebeňovka 
Nízkymi Tatrami s cieľom 
na Chabenec ( 1 955 m 
n.m.). Výstup sme začali 
z Demäňovskej doliny na 
Chopok (2 023 m n.m.) a 
odtiaľ cez Dereše do obce 
Magurka. Počasie nám 
veľmi neprialo, ale trasu 
dlhú cca 17 km spestrilo 
stretnutie so stádom kam-
zíkov, ktoré boli na vzdi-
alenosť 5 m. Z obce Ma-
gurka sa 44 turistov auto-
busom vrátilo domov cez 
Liptovskú Lužnú a Liptov-
skú osadu. 

Milí rodičia, špeciálne tí na materskej dovolenke!
Materské centrum Mimčo hľadá nových ľudí na vedenie nášho MC. Ak ste šikovní, máte chuť organizovať nové akcie a meniť troš-
ku svet okolo seba, budete u nás vítaní. Príďte na konkurz alebo aspoň pozrieť do priestorov MC Mimčo v strednej budove Mater-
skej školy, dňa 14.10.2011, to je v piatok o 16:30 hod. Poinformujeme Vás o možnostiach sebarealizácie a vzdelávania, ktoré Vám 
centrum ponúka aj v čase, keď sa venujete svojim deťom. Príďte nám porozprávať svoje predstavy, ako by ste chceli, aby život pre 
rodičov a ich malé ratolesti u nás v obci vyzeral. Ak deti nemáte kde odložiť, kľudne ich vezmite so sebou, u nás sú vítané. 

Mimčo hľadá spolupracovníkov

20.8.2011 - Prechod Mu-
ránskou planinou. Pochod 
začal z obce Muráň výstu-
pom na zrúcaninu Mu-
ránskeho hradu (985 m 
n.m.), najvyššie postavený 
hrad na Slovensku. Ces-
ta trvala 2 hod. Potom za 
krásneho počasia a krás-
nej prírody sme prešli Mu-
ránskou planinou do obce 
Červená Skala a odtiaľ au-
tobusom domov. Pochodu 
(cca 18 km) sa zúčastnilo 
39 turistov. 
29.9.2011 - (po uzávier-
ke Ladeckých zvestí). Je 
v pláne výstup na Bystrú 
(2 248 m n.m.) - najvyšší 
vrch Západných Tatier. 

Ing. Jozef Remo,
predseda ZO

ZO SZZP v Ladcoch stále aktívne
Činnosť ZO SZZP v Ladcoch je aktívna, sú to najmä rôzne kul-
túrno-spoločenské akcie a tiež sa zúčastňujú na akciách, ktoré 
usporiadajú družobné organizácie. 

V júni sa 10 členov zúčastnilo na športových hrách v Novej Dub-
nici, usporiadané Okresnou radou v Ilave spolu so ZO SZZP v 
Novej Dubnici. 
V dňoch 14. až 16. júla sa konalo posedenie na chate Muflón, 
kde sa zúčastnili okrem našich členov i členovia družobných or-
ganizácií z Novej Dubnice, Starej Dubnice, Ilavy, Hornej Poru-
by, Košeckého Podhradia, Domaniže, Lúk pod Makytou, Sverep-
ca, Púchova. 
Dňa 6.8.2011 sa uskutočnil zájazd do ZOO Lešná, kde sa okrem 
členov zúčastnili i nečlenovia z Ladiec v počte 44 osôb. Počasie 
nám prialo, pohľad na zvieratá a prehliadka malého zámku, kto-
rý sa nachádza v priestoroch ZOO ulahodil každému oku. 
Zúčastňovali sme sa na rôznych akciách, ktoré usporiadali dru-
žobné organizácie (guláš, posedenie pri hudbe a pod. ).
Od 30.8. do 2.9.2011 sa 4 členovia zúčastnili rekreačného poby-
tu, ktorý usporiadala OR v Ilave. 
Dňa 14. septembra 2011 sa 4 členovia zúčastnili na športových 
hrách v Orlovom, ktoré usporiadala OR v Pov. Bystrici, kde p. 
Hriančík obsadil 3. miesto v streľbe zo vzduchovky. 
V mesiaci september sa zúčastníme na ďalších akciách vo Sve-
repci a v Ilave. 

predseda ZO SZZP v Ladcoch

Hody sú pre radosť ľudí
Poslanci za Tunežice a Horné Ladce opäť prejavili dobrú vôľu 
a chuť pomôcť svojej miestnej časti obce. Za pomoci ochotných 
spoluobčanov - pomocníkov pripravili hodové slávnosti, ktoré 
nám v mnohom pripomenuli tie dávnominulé. 
K dobrej nálade a pohode prispela ako vždy dychovka Ladčan-
ka, dobrý guláš, pivo, malinovka a u niektorých aj niečo „ostrej-
šie“. Prejavili sa aj niektoré ženy, ktoré, ako sa na hody patrí, na-
piekli a ponúkali dobré koláče. 
V Tunežiciach hráčov „vyčerpal“, ale aj pobavil futbalový zápas 
ženáčov z Tunežíc a Ladiec. 
Vďaka všetkým, ktorí v tejto hektickej dobe zachraňujú staré de-
dinské tradície a uponáhľaný život poľudšťujú. 



Z HISTÓRIE OBCE201 žiakov v základnej škole
Na školskej oslave 5. septembra odštartovali v Základnej ško-
le nový školský rok 2011/2012.
Riaditeľstvo školy nám poskytlo základné údaje, ktoré budú 
iste zaujímať rodičov i tých, ktorí sa o dianie v ladčianskej Zá-
kladnej škole zaujímajú. 
Do školy nastúpilo 201 žiakov (o 4 menej ako v minulom 
školskom roku). Z toho je 119 dievčat a 94 chlapcov. Na 1. 
stupni (1. až 4. ročník) je 82 žiakov, z toho 22 prvákov. Druhý 
stupeň (5. až 9. ročník) bude navštevovať 119 žiakov.
Do školského klubu sa zapísalo 40 detí. 

Triednictvo bolo pridelené 
takto: 1. r. - Mgr. Jarmila Še-
lingová (I. st.), 2. r. - Mgr. Mi-
lena Trochanová (I. st.), 3. r. 
- Mgr. Ingrid Lysáková (I. st.), 
4. r. - Mgr. Ivana Habánko-
vá (I. st.), 5. r. - Ing. Katarí-
na Šibíková (mat, chem), 6. A 
- Mgr. Martina Ravasová (sjl, 
obn), 6. B - Bc. Šárka Adam-
cová (anj), 7. r. - Mgr. Jana 
Martinková (I. st., anj), 8. r. 
- Mgr. Tomáš Struňák (bio, 
nbv/nav), 9. r. - Mgr. Alena 
Nováková (sjl, frj).
Bez triednictva zostali: Ing. 
Martina Kozlíková (mat, fyz), 
Ing. Lenka Dideková (chem, 
dej). Mgr. Marián Babjak vy-
učuje náboženskú výchovu v 

3. roč.. V ŠKD pracuje p. Jar-
mila Gabková a Bc. Daniela 
Koňuchová. Výchovným po-
radcom je Mgr. Tomáš Stru-
ňák. 

Správni zamestnanci: 
Lýdia Huňačková - ekonóm-
ka, Františka Kurtišová - škol-
níčka, Božena Kurtišová, Jan-
ka Makasová, Daniela Letko-
vá - upratovačky, Renáta Mi-
kušková - vedúca ŠJ, Jarmila 
Kumanová - hlavná kuchár-
ka, Daniela Ďurikovičová - 
kuchárka. 

Podrobnejšie informácie sú 
uverejnené na webovej stránke 
školy: www.zsladce.sk.

Robia viac, ako majú v pracovnej náplni
Nedávno som myslela na to, 
ako ľahko sa človek odhodlá-
va písať kritiku a sťažnosti, ak 
sa mu niečo nepáči a ak s nie-
kým alebo s niečou prácou nie 
je spokojný. Zato ústretovosť a 
dobrú prácu berieme ako sa-
mozrejmosť a nikomu nena-
padne pochváliť a poďakovať, 
keď všetko beží vzorne. Viem, 
že to nie je samozrejmosť. 
Uvedomila som si to, keď p. 
učiteľka čítala novým prváči-
kom dopis od posledných pani 
učiteliek zo škôlky. Pripúšťam, 
že ja ako rodič som bola do-
jatejšia ako môj syn, ale ne-
smierne oceňujem toto gesto 
a verím, že deti ho ocenia ne-
skôr tiež. 
Nie je u nás bežné, že niek-
to robí niečo viac, ako má ne-
vyhnutne v pracovnej nápl-
ni (pokiaľ robí aspoň to). Pani 
učiteľky v predškolskej trie-
de - p. učiteľka Gajdošíková 
a p. učiteľka Sváďová to robia 
a ja som im nesmierne vďač-
ná, že som nevodila Samka 

do škôlky len preto, aby mal 
kde doobeda byť, kým sú ro-
dičia v práci. Som rada, že 
bol s ľuďmi, ktorí sa nebáli 
dať srdce do práce, že deti uči-
li pracovať, ale sa aj zabávať. 
Že im dali priestor na dobro-
družstvo, zážitky aj tradície. 
Okrem toho vytvárali s deť-
mi vzťahy, poznali ich a mali 
radi. Sú ľudia, ktorí chodia do 
práce pre nevyhnutnosť prí-
jmu, ale sú aj takí, ktorých ok-
rem toho práca aj baví. Kiež 
by ich bolo čo najviac. Ďaku-
jem za všetky deti, ktoré prešli 
Vašimi rukami a ktoré ešte len 
prídu - a verím, že ich bude 
ešte dosť a ďakujem aj za deti, 
ktoré škôlku radi nemajú, ale 
ubezpečujem rodičov, že v 
lepších rukách si ich neviem 
predstaviť. Mne ostáva dúfať, 
že moje deti budú mať šťas-
tie na takých dobrých ľudí aj 
v ďalších školách. Zatiaľ to vy-
zerá nádejne, tak snáď...

Zuzana Kuniaková

Ladce a Tunežice sa spojili v roku 1976
V tomto roku si pripomíname 35. výročie zlúčenia obcí 
Ladce a Tunežice. 
Snahy o spojenie tu boli už predtým. Dokonca v prvej 
Československej republike s týmto návrhom prišiel no-
tár Križan. Ďalší pokus sa uskutočnil v roku 1960 pri veľ-
kej územnej reorganizácii, keď sa zrušil okres Ilava. Veľmi 
blízko ku splynutiu Ladiec a Tunežíc bolo v roku 1967, keď 
v septembri zasadli spoločne rady MNV u oboch obcí. Zá-
stupcovia Tunežíc však s fúziou nesúhlasili. 
22. - 23. októbra 1976 sa konali voľby do zastupiteľských or-
gánov. Voľby boli pre obe obce spoločné a po nich sa Lad-
ce a Tunežice spojili. 
V novom MNV bol predsedom František Zelík (Ladce), 
podpredsedom František Češko (Tunežice) a tajomníkom 
Miloš Košina. 

Prvá v okrese   
7. augusta 1921 sa konalo v miestnosti cementárne verej-
né zhromaždenie, na ktorom podľa četníckeho hlásenia sa 
zúčastnilo 150 osôb. Žiadosť na povolenie konania schôd-
ze bola podaná pod hlavičkou Komunistickej strany Čes-
koslovenska. Bola to teda zakladajúca schôdza Komunis-
tickej strany Československa v Ladcoch - prvá na strednom 
Považí. 
Predtým sa dvaja občania Ladiec Anton Rohel a Štefan Ba-
zala zúčastnili na známom zjazde ľavice v Ľubochni. 
V dvadsiatych rokoch boli Komunistická strana Českoslo-
venska a Slovenská ľudová strana najaktívnejšími zoskupe-
niami v obci. 
V roku 1923 boli vo vedení komunistickej strany Anton 
Rohel, Albín Sedlár, Michal Habánek, Ján Riecky a ďalší.

Školské prázdniny 2011 - 2012
jesenné 28. október - 31. október 2011

vianočné 23. december - 5. január 2012
polročné 3. február (piatok) 2012

jarné 5. marec - 9. marec 2012
veľkonočné 5. apríl - 10. apríl 2012

letné 2. júl - 31. august 2012

Majsterky Slovenska, víťazsky  Slovensko-moravskej 
ligy - členky DHZ v Ladcoch.
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Futbalové súťaže po 7. 
kolách

Dospelí sú po 7. kolách s 2 víťazstvami, 5 prehrami a skó-
re 8 : 16 so 6 bodmi na 11. mieste. Na umiestnení druž-
stva má určite podiel i ťažké vylosovanie nášho mužstva. 
Veď na domácej pôde sme privítali, okrem jasného favo-
rita súťaže FC Horná Nitra, ďalšieho z favoritov - Malú 
Čausu. Od septembra pôsobí pri mužstve ako asistent 
trénera nedávny kapitán mužstva Jozef Pagáč. Jeho prí-
chodom vzrástla úroveň prípravy a dostavili sa prvé vý-
sledky. Okrem domáceho víťazstva nad Starou Turou, 
podali chlapci výborný výkon i na pôde ďalšieho z fa-
voritov - Trenčianskych Teplíc. Veríme, že chlapci budú 
pokračovať vo svojich zlepšených výkonoch a pred zim-
nou prestávkou nazbierajú dostatok bodov na pokojnú 
prípravu. 

Dorast má po 7. kolách najlepšie umiestnenie z našich 
družstiev. 6-krát zvíťazili a 1-krát remizovali so skóre 54 
: 7 a s 19 bodmi je na čele 1. triedy dorastu. Mužstvo ve-
die J. Lukáč, vedúcim družstva je Adam Šedík. Veríme, 
že chlapci nepoľavia a urobia všetko pre návrat do 5. ligy. 

Starší žiaci začali súťaž pod vedením Antona Macha-
lu, ktorému ako vedúci mužstva vypomáha syn Jakub. 
Chlapcom patrí po 7. kolách  pekné 5. miesto za 4 víťaz-
stvá a 1 remízu nazbierali spolu 13 bodov pri skóre 15 
: 8. Ich účasť na tréningoch aj zápasoch je dobrá. Ich 
brankár S. Pravda je zaradený do výberu OBFZ chlap-
cov narodených po 1.1.1998.

Mladší žiaci sa učia futbalovému umeniu pod taktovkou 
dvojice trénerov J. Agafon a P. Martinka. Trénujú dva-
krát do týždňa. Dňa 14. septembra sa zúčastnili oblast-
ného kola „Minichampions ligy Slovensko 2011“ mlad-
ších žiakov narodených po 1.1.2000. Na turnaji organi-
zovanom SFZ a MFK Ilava v konkurencii 5 družstiev ob-
sadili 4. miesto. Víťazom turnaja sa stali chlapci domácej 
Ilavy, ktorí postúpili do krajského kola. 

Ing. F. Gach

V stolnom tenise tri družstvá
Stolný tenis sa v Ladcoch teší čoraz väčšej obľube. V ročníku 
2011 - 2012 bude mať Telovýchovná jednota Tatran cementáreň 
Ladce v súťažiach už tri družstvá. 
A družstvo bude naďalej hrať v 4. lige, ktorá je aj v tomto roční-
ku silno obsadená. B družstvo po úspešnej minulej sezóne, keď v 
6. lige skončilo na 1. mieste, postúpilo do 5. ligy, kde našich hrá-
čov čakajú primerane ťažšie stretnutia. Novovytvorené C druž-
stvo bude ako nováčik hrať v 6. lige. Prajeme našim reprezen-
tantom v stolnom tenise, aby sa im v novom ročníku darilo - aby 
vzorne reprezentovali svoju TJ i našu obec.

Žijú medzi nami

Cyklista Miro Habánek
Existujú športy viac či menej populárne, so staršími alebo 
mladšími koreňmi, ale všetky majú jedno spoločné - vyža-
dujú veľké fyzické zaťaženie. 
Medzi tie mladšie druhy patrí šport tvrdých a fyzicky zdat-
ných nadšencov - bikerov. Objavujú sa stále noví prívržen-
ci tohto športu i v našej obci. Nepoznám presne, koľko je-
dincov sa mu venuje, zaujal ma však jeden svojimi výsled-
kami - Miro Habánek, ktorý štartuje v kategórii 40 - 49 
ročných. 

Začínal so športom ako kaž-
dý chlapec na dedine, futba-
lom. Nie sú mu cudzie ani iné 
letné či zimné športy, ktorý-
mi si udržiava kondíciu. Ná-
hoda chcela, aby som na in-
ternete narazil na výsledky 
pretekov Valašsko-považská 
MTB séria, kde obsadil v cel-
kovom poradí perfektné 5. 
miesto. Účastník tejto série 
musí absolvovať minimálne 
štyri s nasledujúcich mara-
tónov a sčítajú sa mu získa-
né body, čím sa určí závereč-
né umiestnenie. Karlovský 
Pepi Maratón (Velké Kar-
lovice, ČR) - kde sa umiest-
nil najlepšie zo slovenských 
pretekárov, Lapierre Fatran-
ský MTB Maratón (Stráňa-
vy pri Žiline), Galaxy Petyša 
Tour (Rožnov pod Radhoš-
tem, ČR), Author Bike Ma-

ratón Súľovské skaly (Súľov), 
Finančné centrum MTB Ma-
ratón (Udiča), Valašská pa-
desátka (Vsetín, ČR).
Zúčastnil sa aj iných cyklis-
tických maratónov, kde svo-
jimi umiestneniami zaujal, 
napr. Oravský maratón 12. 
miesto, Kellys Dubnický ma-
ratón 11. miesto, Pružinský 
maratón dokonca vyhral a 
XC pretek Košecké Podhra-
die 4. miesto. Skromný člo-
vek, ktorý celú svoju rodinu 
vedie k aktívnemu športu. 
Okrem vlastnej húževnatos-
ti, tvrdej príprave, správnej 
životospráve je dôležité, aby 
mal podporu u najbližších. 
Rodina ho v jeho aktivitách 
všemožne podporuje a teší sa 
z každého úspechu. Tak mu 
držme palce, aby mu zdravie 
a fyzická kondícia vydržala 
čo najdlhšie. 

M. J.V budúcom čísle Ladeckých 
zvestí
V 6. čísle Ladeckých zvestí, ktoré 
vyjde 16. decembra 2011, okrem 
iného nájdete: príhovor starostu 
obce, výsledky Koyšových Ladiec, 
správu zo zasadaní obecného za-
stupiteľstva. Dozviete sa, ktoré vý-
znamné obecné výročia nás čaka-
jú v roku 2012. Pochopiteľne, ne-
budú chýbať výsledky stretnutí vo 
futbalových a stolno-tenisových 
súťažiach, správy zo života našich 
škôl a organizácií.


