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Číslo:  1     február 2012

Predčasné voľby 
do NR SR
Podrobné informácie k voľ-
bám poslancov Národnej 
rady dostane každý volič. Te-
raz vám predkladáme lokál-
ne informácie o volebných 
miestnostiach.
Okrsok č. 1 - Dom kultúry 
(ulice Záhradná, Cementár-
ska a Janka Kráľa)
Okrsok č. 2 - Základná ško-
la (ulica Hviezdoslavova č. 1 
- 121, Ľudovíta Štúra, Pavla 
Koyša, Jána Kollára, Kukučí-
nova  a Vážska)
Okrsok č. 3 - OB Tunežice 
(Hviezdoslavova č. 122 - 137 
- z Ladiec, Hviezdoslavova, 
Podjavorinskej, Tajovského, 
Kalinčiaka, Bottova ulica)

Čísla strán a hnutí:
1. Zelení
2.Kresťanskodemokratické 
hnutie
3. Strana demokratickej ľa-
vice
4. Slovenská národná strana
5. Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti
6. Sloboda a solidarita
7. Právo a spravodlivosť
8. Náš kraj
9. Strana zelených
10. Ľudová strana Naše Slo-
vensko
11. SMER - sociálna demo-
kracia
12. Zmena zdola, Demokra-
tická únia Slovenska
13. Národ a spravodlivosť - 
naša strana
14. Komunistická strana Slo-
venska
15. Strana Rómskej únie na 
Slovensku
16. Most - Híd
17. 99 % občiansky hlas
18. Ľudová strana - HZDS
19. Strana + 1 hlas
20. Robíme to pre deti - SF

Poslanci v decembri: Rozpočet obce 2012, dane a poplatky

Zriadenie farského úradu patrí medzi významné udalosti obce v roku 2011. Po ustanovení far-
ského úradu žilinským diecéznym biskupom v mesiaci jún t.r. Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, 
PhD. posvätil aj dokončenú budovu fary a tým ju dal do užívania. 

O slávnosti posviacky píšeme podrobnejšie na 2. strane.

Posledné zasadanie zastupiteľstva v 
roku 2011 sa konalo 13. decembra a 
viedol ho zástupca starostu Ing. Pe-
ter Bračík. 
Ťažiskom rokovania bol rozpočet na 
rok 2012 a programový rozpočet na 
roky 2012 - 2014. Poslanci po pred-
chádzajúcich rozboroch a návrhoch 
už počas novembra a decembra 
predložený návrh schválili (píšeme 
aj na inom mieste tohto čísla LZ).
Dôležitou ekonomickou otázkou 
bolo schválenie záložného prá-
va v prospech Štátneho fondu roz-
voja bývania. Z úveru tejto inštitú-
cie postavila obec 16-bytový nájom-
ný dom v hodnote 482 832 EUR so 
splatnosťou na 30 rokov. Na základe 
toho poslanci návrh na záložné prá-
vo schválili. 
Súčasťou ekonomických opatrení 

21. Obyčajní ľudia
22. SDKÚ - DS
23. Strana občanov Sloven-
ska
24. Strana maďarskej koalí-
cie
25. Strana slobodné slovo - 
Nory Mojsejovej
26. Strana živnostníkov Slo-
venska

bolo aj schválenie Všeobecne záväz-
ného nariadenia č. 4/2011 o dani z 
nehnuteľnosti, dane za psa a miest-
neho poplatku za odvoz komunál-
neho odpadu a drobného stavebné-
ho odpadu. Návrh bol zverejnený na 
úradných tabuliach počas zákonom 
určenej lehoty. Návrh na zvýšenie 
poslanci schválili. 
Z ostatných bodov rokovania to bol 
odpredaj pozemku Jarmile Stacho-
vej. Zastupiteľstvo predaj schválilo 
za 20 € za 1 m2.
Neschválili dlhodobý prenájom po-
zemku pod umiestnenie prenosnej 
plechovej garáže Dušanovi Matejič-
kovi. 
Prerokovali a súhlasili s plánom prá-
ce hlavného kontrolóra obce na 1. 
polrok 2012, vzali na vedomie sta-
novisko k rozpočtu na rok 2012 a 

správu o kontrolnej činnosti za no-
vember 2011.
Na záver si poslanci vypočuli pripo-
mienky na rôzne témy. Jozef Mikuš-
ka (občan časti Tunežice) žiadal ob-
novenie prístupovej cesty, ktorá bola 
zrušená výstavbou modernizácie že-
leznice. Majitelia pozemkov sa na 
ne nemôžu dostať mechanizmami. 
Ing. Peter Bračík odpovedal, že obec 
nemá na kúpu pozemkov financie. 
Ing. Koyš žiadal (už schválené) od-
stránenie nepovolených stavieb za 
domom č. 141 - Záhradná ulica. 
Ing. D. Kalusová žiadala upozorniť 
občanov parkujúcich motorové vo-
zidlá na chodníkoch, že prekážajú 
pri zimnej údržbe komunikácií. 
G. Melicherová navrhla urobiť as-
poň 2 x ročne kontrolu verejných 
priestranstiev v obci

Obyvateľstvo Ladiec v roku 2011
K 31. decembru 2011 bolo v Ladcoch evidovaných 2 573 obyvateľov, z toho nad 
15 rokov 2 192 a detí do 15 rokov 381. Priemerný vek obyvateľov bol 39,15 roka. 
Z detí do 15 rokov bolo dievčat 203 a chlapcov 178. Mládež od 15 do 18 rokov 
sa delila na 32 dievčat a 42 chlapcov. Z 2 118 dospelých bolo 1 084 žien a 1 034 
mužov. V čase od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011 sa do obce prihlásilo 96 
občanov, z toho bolo 25 novonarodených detí. Z obce sa odhlásilo 37 občanov, z 
toho 29, ktorí zomreli. Z celkového počtu 29 občanov zomrelo 12 žien a 17 mu-
žov. Priemerný vek zomretých bol 70,2 roka. Najmladší bol Peter Jaroš (36) a 
František Hlavatý (39). Najstarší Antónia Mináriková (97), Mária Faturíková 
(90), Anna Kvasnicová (90) a Rudolf Marguš (89). Čísla, ktoré vás iste zaujmú, 
nám poskytla matrikárka obce Ľ. Porubčanová. 



Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

Obecné zastupiteľstvo 
v januári 2012
Tohoročné prvé zasadanie 
obecného zastupiteľstva 
bolo 25. januára. 
Na zasadaní poslanci vza-
li na vedomie prehľad o 
čerpaní rozpočtu obce za 
4. štvrťrok 2011, situáciu 
v Základnej škole, prehľad 
o prenajatých pozemkoch, 
ktoré vlastní obec. Vypočuli 
si správy hlavného kontro-
lóra obce za december 2011 
a celoročnú správu o kont-
rolnej činnosti v roku 2011.
Medzi najdôležitejšie body 
rokovania patrilo obozná-
menie sa a schválenie aktu-
álnych otázok chodu obce. 
Poslanci schválili návrh na 
úpravu rozpočtu obce č. 4 
na rok 2011.
Potom prijali uznesenie 
o schválení priestorov na 
umiestňovanie plagátov vo 
volebnej kampani na úze-
mí obce. 
Poslanci konštatovali, že 
jestvujúci Územný plán 
obce už nepostačuje súčas-
ným potrebám obce. Hlav-
ne je potrebné rozšíriť plo-
chy pre individuálnu byto-
vú výstavbu. Preto poslan-
ci schválili obstaranie zmi-
en a doplnkov v jestvujú-
com Územnom pláne obce. 
V ďalšom bode obecné za-
stupiteľstvo schválilo zá-
mer dlhodobého prenáj-
mu priestoru bývalej pre-
vádzky baru v Dome kul-
túry ako „prípad osobitné-
ho zreteľa v súlade s § 9a, 
ods. 9 písm. c) zákona NR 
SR č. 138/1991 Zb. o majet-
ku obcí“ Denise Gregoro-
vej, bytom Košeca, za úče-
lom zriadenia kaderníctva 
a súčasného presťahovania 
z Materskej školy. Uvoľnené 
priestory sa použijú pre po-
trebu školy. 
Potom poslanci zamiet-
li úhradu výdavkov v sume 
250 € za podujatie Koyšove 
Ladce. 
Na záver schválili Plán za-
sadaní obecného zastupi-
teľstva na rok 2012.
Na zasadaní sa zúčastnilo 8 
poslancov (1 neprítomný).

Posviacka novej farskej budovy

Narodené deti:
Paulína Eliašová

Tešíme sa novému prírastku v 
obci.  Malej Paulínke želáme 
zdravie a šťastné detstvo. Rodi-
čom radosť zo svojich potomkov. 

Zomreli: 
Emília Gachová (72)

Matilda Palčeková (83)
Rudolf Marguš (89)

Anna Kresáčová (90)
Verona Závacká (77)

Zdenka Belianová (46)
Emília Habánková (80)

Všetci smútime nad stratou na-
šich spoluobčanov. Pozostalým 

vyslovujeme sústrasť. 

Jubileá
85. rokov sa dožívajú

Emil Raček (10. marca 1927)
Branislav Lipták (23. marca 1927)

25. výročie sobáša
14. marca Emil Kandráč a Alena, 

rod. Žigová

Jubilantom želáme zdravie a spo-
kojnosť do ďalších rokov života. 

Slávnosť posviacky sa uskutočnila 19. decembra 2011. 
Akciu organizačne zabezpečil Farský úrad v spolupráci s občanmi, ktorí 
sa aktivizujú okolo Farského úradu a boli ochotní pomôcť. Spoluprácu a 
pomoc poskytol aj Obecný úrad. Stavebné práce a práce na interiéri tiež 
finišovali do posledného dňa. Opravilo sa okolie budovy a modrými 
svetelnými reťazami bol ozdobený aj smrek v blízkosti fary. Priestran-
stvo pred budovou bolo nasvietené reflektorom.
O 16:30 hodine bola v kaplnke sv. Valentína svätá omša, ktorú celebro-
val žilinský biskup Mons. T. Galis. Po omši sa účastníci presunuli k bu-
dove novej fary. Tam už čakala veľká skupina občanov Ladiec - účastní-
kov posviacky farskej budovy. 

Uvítací príhovor predniesol správca ladčianskej fary Mgr. Marián Bab-
jak. Potom vystúpil starosta obce, ktorý poďakoval za stavbu Farské-
ho úradu a p. farárovi poprial, aby sa v nových priestoroch a v obci čo 
najskôr dobre zabýval. Potom generálny riaditeľ Považskej cementár-
ne, Ing. Anton Barcík ako hlavný sponzor odovzdal symbolický kľúč od 
novej fary žilinskému biskupovi Mons. Tomášovi Galisovi a ten ho ná-
sledne odovzdal správcovi farnosti Mgr. M. Babjakovi. Potom sa bis-
kup v sprievode správcu farnosti Ladce a ďalšími kňazmi odobrali do 
priestorov budovy vykonať posviacku budovy. Po tomto akte biskup 
Mons. T. Galis sa prihovoril k prítomným a nasledovala prehliadka no-
vých priestorov verejnosťou. Občania oceňovali celkové riešenie interié-
ru. Po prehliadke nasledovalo pohostenie verejnosti kapustnicou a vare-
ným vínom. Pozvaní vybraní hostia sa odobrali na slávnostnú večeru. K 
celkovej slávnostnej a dobrej spoločenskej atmosfére prispeli vystúpenia 
hudobnej skupiny a speváka náboženských piesní a dychovky Ladčan-
ka. Množstvo prítomných občanov, príjemná atmosféra a dobrá organi-
zácia akcie splnili očakávania prípravného výboru a mali dobrú odozvu 
u občanov Ladiec.        Ing. arch. Ján Remo

V platnosti je nové VZN o prevádzke pohrebiska
Nové Všeobecne záväzné na-
riadenie obce Ladce o prevád-
zkovom poriadku pohrebiska 
č. 3/2011 bolo schválené na za-
sadnutí Obecného zastupiteľstva 
dňa 16.11.2011 uznesením č. 
84/2011 a nadobudlo právoplat-
nosť 2.12.2011. Hlavnou príči-
nou vzniku nového VZN obce 
Ladce o prevádzkovom poriadku 
pohrebiska na území obce Lad-
ce je, že Národná rada Sloven-
skej republiky sa uzniesla na no-
vom zákone č. 131/2010 Z. z. o 
pohrebníctve, účinného od 1. ja-
nuára 2011. V porovnaní s pre-
došlým VZN sa upresňujú na-
jmä povinnosti prevádzkovateľa 
pohrebiska, nájomcu hrobové-
ho miesta a návštevníkov pohre-
biska, upravuje sa možnosť vstu-
pu prevádzkovateľa pohrebnej 

služby na pohrebisko na vykona-
nie pohrebnej služby podľa roz-
sahu dohodnutého s obstaráva-
teľom pohrebu, menia sa niek-
toré podmienky výpovede náj-
omnej zmluvy, upravujú sa ná-
ležitosti evidencie hrobových 
miest a prevádzkovania pohre-
biska a tiež náležitosti žiados-
ti o exhumáciu. Prílohou nové-
ho VZN je aj cenník nájomného 
za užívacie právo hrobu na 10 ro-
kov a poplatky za použitie Domu 
smútku v Ladcoch a v Tunežici-
ach, kde nastali zmeny. Poplatok 
za použitie Domu smútku v Lad-
coch je 15 € za 2 dni a za každý 
ďalší deň sa suma zvyšuje o 5 €, 
v Tunežiciach 5 € za 2 dni a za 
každý ďalší deň sa suma zvyšu-
je o 2 €.

Ľ. Šedíková

Pavel Koyš
8. januára sme si 
pripomenuli ne-
dožitých 80 ro-
kov Pavla Koy-
ša, nesporne naj-
väčšieho sloven-
ského básnika ľú-

bostnej poézie. Pôsobil ako mládež-
nícky funkcionár, novinár, šéfredak-
tor literárneho časopisu Mladá tvor-
ba, riaditeľ vydavateľstva Smena. Pra-
coval vo Zväze slovenských spisova-
teľov, bol riaditeľom Slovenského fil-
mu, námestníkom ministra kultúry a 
napokon ministrom kultúry. Zane-
chal množstvo básní, v ktorých vy-
znáva nielen lásku k žene, ale i lásku 
k vlasti, rodnej dedine a matke. Pavel 
Koyš pôsobiaci vo vysokých funkci-
ách v kultúrnej oblasti nezabúdal na 
svoju rodnú obec. Pomáhal rozvoju 
kultúry v Ladcoch nielen morálne, 
ale i materiálne. Sme hrdí na svojho 
rodáka. Pamätná busta na dome kul-
túry a každoročné poriadanie súťaže 
pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie 
„Koyšove Ladce“ sú iba malou splát-
kou vďačnosti za to, čo pre slovenskú 
kultúru urobil. Pavel Koyš sa naro-
dil 8. januára 1932 v Ladcoch, zom-
rel 22. júna 1993 v Bratislave. 



Rozpočet obce - prognóza na rok 2012 
Obec ako každá rozpočtová organizácia sa pri svojom hospodá-
rení počas roka riadi rozpočtom na kalendárny rok. 
Aj v tomto roku má rozpočet dve základné časti: príjem a vý-
daj. Príjem ročného obecného rozpočtu je v zásade očakávaná 
prognóza, ktorá sa napĺňa - no nemusí. Teda aj hospodársky ži-
vot obce odvodený od príjmovej časti rozpočtu je v zásade pro-
gnóza. 

Príjem obce tvoria tieto hlavné položky: 
Dotácia od štátu - výnos dane fyzických osôb (najvyššia položka 
príjmu na rok 2012 je prognózovaná Ministerstvom financií pre 
obec Ladce) celkom 530 035 €.
Dotácia od štátu na Základnú školu 274 620 €.
Ostatné dotácie od štátu (Materská škola, voľby, matrika, život-
né prostredie) 14 793 €.
Základné obecné príjmy: 
Dane z majetku a nehnuteľností 103 305 €
Za uloženie odpadu  58 000 €
Za nájom  44 462 €
Za hracie automaty a poplatky  20 596 €
Za vodné a stočné  28 130 €
Ostatné nedaňové príjmy  17 755 €.

Rozpočtované príjmy obce spolu s kapitálovými príjmami a pre-
nesenými príjmami z minulého roku sú 1 220 101 €. 
Túto čiastku nemôže výdaj obce prekročiť. Keďže ide v zásade o 
prognózu, skutočnosť môže byť horšia - teda menší príjem, ale-
bo lepšia - teda väčší príjem. To všetko závisí od vývoja ekono-
miky v štáte, ale aj v Európe ba i vo svete. Teda či budú ekono-
miky rásť alebo zavládne recesia - pokles hospodárskej činnosti. 

Teraz sa pozrime na to, ako tieto príjmy v roku 2012 použijeme. 
Pre prehľadnosť uvádzam iba hlavné a najväčšie položky:
Výdavky verejnej správy (obec)  266 913 €
Požiarna ochrana  2 916 €
Nakladanie s odpadmi  113 850 €
Zásobovanie vodou  25 332 €
Verejné osvetlenie  22 339 €
Bývanie a obč. vybavenosť  18 821 €
Šport  11 611 €
Kultúrne služby, Dom kultúry  50 026 €
Knižnica, náboženské a spoločenské služby  8 423 €
Materská škola  139 870 €
Školské jedálne  18 138 €
Opatrovateľské služby   19 487 €
Bežný výdaj Základná škola  356 000 €

V tzv. Kapitálovom výdaji sú iba splátky už realizovaných diel: 
plynovod - vodovod k individuálnej bytovej výstavbe (35 780 €) 
a rekonštrukcia potokov (16 660 €).
Splátky verejného dlhu sú úver v Dexia banke (ročná splátka 45 
600 €), úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania (16-bytová jed-
notka 18 638 €) a revitalizácia (6 000 €).
Z uvedeného vyplýva, že obec v tomto roku, ale i v rokoch budú-
cich, bude musieť svoje kapitálové finančné prostriedky venovať 
hlavne splátkam úveru, ktorý narástol hlavne pri výmene vodo-
vodných potrubí na sídlisku Záhradná, ale i pri budovaní inži-
nierskych sietí k IBV Za kaštieľom, výstavbe 16-bytovej jednot-
ky ako i spoluúčasť pri dvoch projektoch z eurofondov (renová-
cia ZŠ a renovácia pred DK).
Nedoriešeným veľkým nebezpečenstvom pre ďalší osud obce 
Ladce je ručiteľský záväzok za A. Bednárika, ktorý sa už dnes 
pohybuje okolo 1 milióna eur. Ako sme už písali v minulých čís-
lach Ladeckých zvestí, spor je na Najvyššom súde v Bratislave, 
pričom za právne služby musí obec zaplatiť 18 408 €. V prípade, 
že obec spor prehrá, čaká nás zrejme na dlhé roky nútená správa 
a stagnácia rozvoja na dlhé obdobie. 

Ing. arch. Ján Remo,
starosta obce

Decembrový pohľad na železnicu

Modernizácia železnice na úseku Ladce - Púchov úspešne pokračuje.  
Na obrázkoch z polovice decembra minulého roka od autora Ing. arch. 
Jána Rema je stavba najočakávanejšia: podjazd pod železnicu z Cemen-
társkej ulice do Horných Ladiec a pohľad na nové koľaje - 2. nástupiš-
te s podchodom. 

Zvýšenie miestnych daní a poplatkov
Obec Ladce, tak ako väčši-
na obecných samospráv, za-
reagovala na zníženie podi-
elových daní od štátu hľa-
daním náhrady vo zvýšení 
obecných - miestnych daní a 
poplatkov. 
Toto nepopulárne opatre-
nie nenahradí celý výpa-
dok, pomôže ho však zmier-
niť. 10 %-né zvýšenie miest-
nych daní prinesie do obec-
ného rozpočtu v roku 2012 
viac o 4 715,54 eura (v roku 
2011 - 91 540 €, v roku 2012 
- 96 256 €). 
Zvýšenie poplatku za od-

voz komunálneho odpadu 
je zvýšené oproti roku 2011 
(17 eur na osobu a rok) na 
20 eur v roku 2012. Ani toto 
zvýšenie nepokrýva nákla-
dy, ktoré má obec s likvidá-
ciou odpadu.
V súvislosti s týmto navýše-
ním daní a poplatkov aj tou-
to cestou chcem ubezpečiť 
občanov, že získané prostri-
edky sa nepoužijú na zvý-
šenie platov zamestnancov 
obecného úradu. Tie sú už 
tri roky zmrazené. 

Ing. arch. Ján Remo,
starosta

Kalendár zberov triedeného odpadu
Plasty: 15. február 2012, 14. marec, 18. apríl, 16. máj, 20. jún, 
18. júl, 15. august, 12. september, 17. október, 14. november, 

12. december 2012
Sklo: 2. máj, 10. október 2012

Kovový šrot: 25. apríl, 26. september 2012
Odvoz do zberného dvora robia pracovníci pracovnej skupi-
ny obecného úradu. Prípadnú zmenu termínu sa dozviete pro-

stredníctvom miestneho rozhlasu.



Hasiči hodnotili a volili
Výročná schôdza Dobrovoľného hasičského zboru v Ladcoch, 
ktorá sa konala 5. januára t.r. v Dome kultúry zhodnotila mi-
nuloročnú prácu organizácie v obci i Považskej cementárni. 
Organizácie, ktorých členskú základňu tvorí 21 členov v Považ-
skej cementárni a 41 členov v obci, pracovali podľa ročného plá-
nu. Zamerali sa na oblasti, medzi ktoré patrili školenia, výcvik, 
preventívna činnosť, údržba techniky a jej obohacovanie o nový 
materiál a účasť na športových súťažiach hasičských družstiev. 
Zásahové družstvo sa v minulom roku zúčastnilo na likvidácii 
jedného lesného požiaru. 
Členovia DHZ poskytovali pomoc v cementárni pri vykonáva-
ní požiarneho dozoru pri prácach spojených so zvýšeným ne-
bezpečenstvom vzniku požiaru. Odčerpávali vodu z výkopu po-
škodeného potrubia, ale i v dovoze vody pre obec a Tatran ce-
mentáreň pri zavlažovaní v čase dlhotrvajúceho sucha. 
Pri hodnotení aktivít v požiarnom športe konštatovali, že to bola 
„sezóna prekvapení a splnených snov“. V Ladeckých zvestiach 
sme po celý čas podrobne informovali o nevídaných - priam his-
torických úspechoch družstva žien, ktoré okrem množstva po-
predných umiestnení v rôznych pohárových súťažiach, sa sta-
lo majstrom Slovenska a víťazom Slovensko-moravskej hasičskej 
ligy. Ani muži a žiaci nám nerobili hanbu a získali niekoľko cen-
ných umiestnení. Kladne hodnotili aj usporiadanie hasičských 
súťaží, ktoré sa konali v Ladcoch. 
V správe sa kriticky pozreli na nedostatky, najmä v účasti a akti-
vite na cvičeniach a školeniach. 
Tohoročná schôdza bola aj „volebná“. Prítomní zvolili výbor pre 
obdobie rokov 2012 - 2016:
Obec Ladce: Meliš František (predseda), Petrík Juraj (podpred-
seda - veliteľ), Bračíková Lucia (tajomník), Meliš Michal (stroj-
ník), Markuš Marián (pokladník), Hošták Ondrej (preventivár), 
Meliš František (referent pre mládež), Kuman Štefan  (revízor).
Považská cementáreň, a.s.: Ing. Bračík Peter (predseda), Peter-
ka Miroslav (podpredseda - veliteľ), Kalus Igor (strojník), Zápal-
ka Jozef (revízor).

Polnočné stretnutie na prelome rokov
Na tohoročné vítanie nového roka sa zišli občania Ladiec na kri-
žovatke, v Horných Ladcoch i Tunežiciach. 
Potešila oveľa väčšia účasť mladých ako v rokoch minulých. Or-
ganizátorom podujatia to urobilo radosť tým viac, že príprava 
tohoročného stretnutia bola poznamenaná ťažkosťami, ktoré sa 
napokon vďaka finančnému prispeniu sponzorov preklenuli. A 
tak okrem ohňostroja, ktorý pripravili pracovníci obecného úra-
du bolo i varené víno a pagáčiky. Ako každý rok vyhrávala dy-
chová hudba Ladčanka. 
To najdôležitejšie však bolo samotné stretnutie občanov, ktoré 
posilnilo spolupatričnosť k obci. Medzi najčastejšie „vinše“ patri-
lo želanie zdravia, spokojnosti v rodine, ale aj lepší a pokojnejší 
rok ako bol ten minulý. 
Treba poďakovať organizátorom, že sa neporušila tradícia a pek-
né i užitočné stretnutie sa uskutočnilo. 
Podniky a obchodníci, ktorí stretnutie sponzorovali: Považská 
cementáreň, a.s., Drevopal, AMV, Kopyto, Centrik, U Sabu, Beel 
- B. Lipták, Záhradkárske potreby, Janešík P., Ľ. Klobučník, P. 
Chovanec, V. Šepták, M. Letko, Š. Kútny, Barninec, V. Poliak, R. 
Hoffstädter, kuchárky zo základnej školy

Tunežickí urbárnici v roku 2011
Rok začal prácou v lese od 
februára. Bola to ťažba v ťažko 
prístupnom teréne vrchu Kališ-
te, prevádzaná na dohodu živ-
nostníkom, ktorá ho oprávňuje 
k lesnej práci s koňom. Pracoval 
u nás s prestávkami až do konca 
septembra. 
Svojpomocne sme sa zamera-
li na ťažbu význačnú OLH v ta-
kom teréne, kde sa kôň na pribli-
žovanie nepotrebuje. Svojpomoc-
ne sme vykonávali práce spojené 
s obnovou lesa výsadbou mla-
dých stromčekov, ich obkášaním, 
znovudosadzovaním, ak niekto-
ré vyschli alebo ich zničila lesná 
zver. Tiež preventívnym natiera-
ním proti ohryzu lesnou zverou 
a zabezpečením takto ohrozenej 
plochy rozmiestnením nádobiek 
s pachom odpudzujúcou tekuti-
nou. Za tento rok sme opravili asi 
2 km lesných ciest tak, že sme ich 
prehrnuli strojom, autá nasypali 
kamennú drť a znova rozhrnuli a 
urovnali. Ich okolie bolo predtým 
očistené od kríčia a stromov tie-
niacich na cestu, z dôvodu rých-
lejšieho vysušenia cesty po daž-
di. Pravidelne hliadka prevádza-
la protipožiarnu kontrolu lesných 
porastov. Kontrolovali sme ťažbu 
kôrovcom napadnutých stromov, 

suchých a na zem padnutých 
stromov, či sú dodržiavané všet-
ky zásady bezpečnej práce v lese. 
Musím konštatovať, že by bez 
príslušnej ochoty a pomoci čle-
nov výboru a členov nášho spo-
ločenstva nebolo možné vyko-
nať toľko práce svojpomocne. V 
súčasnosti musíme hľadať len ta-
kéto možnosti, ako riešiť úlohy 
pred nás kladené ako vlastníkov 
i úlohy, ktoré schválila výročná 
schôdza. Nebolo, i na budúce to 
nebude jednoduché, pretože celú 
našu prácu ovplyvňujú aj roz-
hodnutia v čase krízy u nás i vo 
svete. Naďalej sa vyostrovali pro-
blémy vo vzťahu vlastníkov a ich 
práv, hlavne nepružnosťou a neo-
chotou štátnych orgánov vo veci 
rozhodnúť. Finančné prostried-
ky, ktoré ťažko získavame, nám 
naopak ľahkým spôsobom nabú-
ra spor so štátnou správou. Dúfa-
me len, že sa to v najbližšom ob-
dobí zásadne zmení. 
Za prácu v uplynulom roku 2011 
ďakujem členom výboru i ostat-
ným aktívnym členom. Bez nich 
by sme dosiahli len málo z úloh 
v starostlivosti o naše spoločen-
stvo. 

Vladimír Kvasnica, 
predseda výboru spoločenstva

Bilancia knižnice
Na konci roka 2011 bilanco-
vali činnosť aj v tomto kul-
túrno-osvetovom zariadení v 
Ladcoch. 
Evidovali spolu 181 čitateľov, z 
toho deti do 15 rokov 60 a 121 
dospelých, čo bolo o niečo viac 
ako v roku 2010.
Čitatelia si požičali 8 121 zväz-
kov, z toho deti 797 náučnej a 
1537 krásnej literatúry. Dospelí 
si požičali 1280 náučnej a 4507 
krásnej literatúry. 
Oproti roku 2010 bol rok 2011 
chudobnejší v nákupe nových 
kníh. Úlohu zohral nedostatok 
financií v obecnom rozpočte i 
vysoká cena kníh. Vďaka spon-
zorovi - Považskej cementárni, 
a.s. pribudlo v obecnej knižni-
ci 36 kníh v hodnote 299 €. Cel-
kom mali občania k dispozícii 
47 nových kníh. 
Z osvetovej činnosti s knihou 
sme zaznamenali dve poduja-

tia - návštevy detí z Materskej 
školy. 
Obecnú knižnicu v Ladcoch od 
1. januára 2012 prestala riadiť 
jej dlhoročná vedúca Eva Rie-
cka. Eva Riecka bola vzornou 
vedúcou knižnice, o čom svedčí 
aj Ďakovný list predsedu Tren-
čianskeho samosprávneho kra-
ja, ktorý dostala v roku 2008. 
Knižný fond obecnej knižnice 
je vo vzornom poriadku, knihy 
jednotlivých žánrov usporiada-
né k spokojnosti čitateľov. Dnes 
je knižnica (po dvojnásobnom 
sťahovaní) v kultúrnom pro-
stredí dôstojne umiestnená a čo 
do množstva knižných zväzkov 
jedna z najväčších v ilavskom 
regióne. 
Obecný úrad, starosta obce a či-
tatelia ďakujú pani Eve Rieckej 
za dlhoročnú prácu venovanú 
vzdelávaniu občanov - čitateľov 
Ladiec. 

Do knižnice vás pozýva nová vedúca R. Riecka. Od januára 2012 je 
obecná knižnica otvorená každý piatok od 15.00 - 18.00 hod. 



Vzácna návšteva
Ako sme už verejnosť informo-
vali, Základná škola Ladce sa 
zapojila do medzinárodného 
projektu Comenius - školské 
partnerstvá. Po prvej návšte-
ve v Česku (konkrétne v mes-
te Frenštát pod Radhoštem) sa 
členovia projektu rozhodli, že 
druhou navštívenou krajinou 
budú Ladce. Po vzájomnej do-
hode voľba padla na 5. - 8. de-
cembra. Partneri mali jedinú 
požiadavku, a to spoznať čo na-
jviac našu kultúru, tradície, 
jedlá a okolie našej obce i ško-
ly. Niekomu sa môže zdať, že to 
nie je nič ťažkého - ale vtesnať 
toto všetko do troch dní bolo 
náročné na čas i energiu. Prví 
pricestovali na Slovensko zá-
stupcovia Nemecka a potom sa 
poschádzali aj ostatní partne-
ri. Druhý deň návštevy sa nie-
sol v znamení našej školy, kde 
už všetci netrpezlivo očakáva-
li príchod projektových part-
nerov. Na úvod hostí privítali 
deti v ľudových krojoch, ktoré 
ponúkali chlieb a soľ - typické 
pre slovanské krajiny. Po krát-
kom vystúpení prišiel na rad 
pán starosta, ktorý vzácnu ná-
vštevu takisto srdečne privítal 
nielen v našej obci, ale i v našej 
škole. Všetci boli zvedaví aj na 
priestory školy, jednotlivé učeb-
ne, zborovne, špeciálne učebne 
a vyučovací proces, ktorý sme 
samozrejme chodiac po škole 
podrobne rozoberali. Napolud-
nie už čakal hostí chutný obec 
v školskej jedálni. Snažili sme 
sa, aby naozaj videli nielen náš 
región, ale i tradície a typic-
ky slovenské prvky, preto naše 
kroky smerovali na Trenčian-
sky hrad, ktorý všetkých uchvá-
til galériou obrazov s majiteľ-
mi hradu. Aj výhľad z veže nás 
očaril, hoci bola zima a veter-
no, ako sa na december patrí. 
Bonusom bola prechádzka po 

predvianočnom námestí. Ďalší 
deň bol plný poznávacích výle-
tov - prvým cieľom boli Čičma-
ny - rázovitá slovenská dedin-
ka s nezameniteľnou ľudovou 
tematikou. Druhou zastávkou 
v poradí bola Rajecká Lesná, 
preslávená krásnym ručne vy-
rezávaným Betlehemom. Všet-
ci obdivovali umelecké dielo a 
ocenili originalitu zobrazenia 
Slovenska. Odtiaľ viedli naše 
kroky do Terchovej, kde sme 
partnerom predstavili nášho 
národného hrdinu - Juraja Já-
nošíka. Celá výstava i pôvod-
né artefakty partnerov zaujali 
a domov si niesli okrem zážit-
kov aj množstvo suvenírov. 
Na rozlúčku sme pre hostí pri-
pravili krátke vystúpenie, kde 
deti predviedli nielen svoje spe-
vácke a tanečné umenie, ale i 
prednes básne v angličtine, kto-
rá je oficiálnym komunikač-
ným jazykom projektu. 
Pri oficiálnej rozlúčke pada-
li slová vďaky a spokojnosti, 
čo nás úprimne teší. Program, 
ubytovanie a jedlo, naša škola 
i obec - všetko sa páčilo a part-
neri odchádzali bohatší o nové 
poznatky o Slovensku. Dá sa 
povedať, že tým bol splnený i 
základný cieľ nášho projektu - 
spoznávať navzájom svoje kra-
jiny, kultúry a národy. 
Na záver ďakujeme všetkým, 
ktorí nám pomohli a postara-
li sa o to, aby partneri naozaj 
odchádzali zo Slovenska spo-
kojní. V prvom rade Považskej 
cementárni, a.s. Ladce, kto-
rá umožnila ubytovanie v Do-
škoľovacom stredisku Cemen-
tár v Belušských Slatinách, Ro-
dičovskému združeniu pri ZŠ 
Ladce (menovite pani Koyšo-
vej Anne, pani Klobučníkovej 
Ivane a pánovi Mihálikovi Jo-
zefovi). 

Bc. Šárka Adamcová

Polročné hodnotenie v ZŠ
Dňa 23. januára 2012 mali na základnej škole polročnú klasifi-
kačnú poradu. Z 201 žiakov neprospieva 8 žiakov z predmetov 
matematika, slovenský jazyk, anglický jazyk, dejepis a fyzika. 
Pokarhania triednym učiteľom malo 8 žiakov, pochvaly sa ude-
lili 15 žiakom za výborný prospech, vzornú dochádzku a repre-
zentáciu školy. Tento polrok sa neudelila žiadna znížená znám-
ka zo správania!

Z histórie obce
Pred 265 rokmi, teda v roku 1747 sa gróf Imrich Motešic-
ký s manželkou Juditou presťahovali z Košece do novo-
vybudovaného barokového kaštieľa v Ladcoch. Súčasne 
s kaštieľom sa od začiatku výstavby v roku 1741 vybudo-
valo množstvo hospodárskych budov pri kaštieli, ale aj v 
obci. Niektoré tieto stavby, pravda prebudované, sa zacho-
vali dodnes. 
Kaštieľ na návrh známeho viedenského architekta mal zhru-
ba dnešnú podobu, bez niektorých prístavieb a bez kostola. 
Ten dala postaviť grófka Judita (vysvätený 1760), keď už gróf 
Imrich nežil. Ale ešte za jeho života založili park, kde jeho po-
tomkovia postupne dali vysádzať vzácne dreviny. 
Ďalší Motešický, konkrétne syn jeho brata Pavla, Jozef Mote-
šický, dal kaštieľ dostavať zhruba do dnešnej podoby. Posled-
ný ladčiansky Motešický, Karol, mal sedem detí, ale ani jedno 
nechcelo v Ladcoch bývať, a keď otec zomrel, predali kaštieľ a 
rozsiahly majetok barónovi Popperovi z Bytče za 500 000 zla-
tých. Ten ho dal svojej dcére Jeanette ako veno, keď sa vydala 
za Adolfa Schenka - budúceho zakladateľa cementárne. 
Pred prvou svetovou vojnou predala vdova po Schenkovi 
(druhýkrát vydatá grófka Puttkamerová) panstvo a kaštieľ 
grófovi Degenfeldovi (majiteľ píly v Ladcoch).
Po vojne kúpil kaštieľ a panstvo Dr. Richard Neumann. Ten 
na začiatku dvadsiatych rokov predal lesy a pozemky urbár-
nikom z Ladiec a Tunežíc a prisťahovalcom z Kysúc. 
V roku 1924 kúpil kaštieľ rád Milosrdných sestier sv. Vincen-
ta z Pauly. Kláštor tu existoval od roku 1925 do roku 1950, 
keď bol násilne rozpustený. 
Potom nastali pre zachovanie kláštora horšie časy. Sídlilo tu 
učňovské stredisko Vorošilovových závodov a potom vojaci 
útvaru Ministerstva vnútra. 
Od roku 1966 je majiteľom kaštieľa Ministerstvo školstva a 
zriaďuje sa v ňom Osobitná učňovská škola internátna. V de-
väťdesiatych rokoch sa vracia kláštor rádu Milosrdných ses-
tier. 
Teraz čaká dvaapolstoročná budova na renesanciu a využitie. 
Nik však nemá peniaze a tak sa pomaly napĺňa známe: dom, 
v ktorom sa nebýva, chátra. 

Výstava našej rodáčky
V decembri mali Ladčania mož-
nosť pozrieť si výstavu portrétov 
od našej rodáčky Margity Karne-
rovej, rodenej Majerechovej. Na-
rodila sa v roku 1950 v Ladcoch 
a tu žila až do roku 1973, kedy sa 
presťahovala do Bratislavy. 
Pracovala na rôznych miestach, 
ale už od základnej školy ju priťa-
hovalo výtvarníctvo v rôznych po-
dobách - od módnych návrhov až 
po portréty známych i slávnych 

osobností. Tým však jej aktivity nekončia, rovnako sa venuje di-
zajnu interiérov a nábytku od návrhov dispozičného riešenia až 
po návrh nábytku na mieru. 
Medzi jej výtvarné techniky patrí kresba uhlíkmi, ceruzkami, 
prírodnými farebnými pigmentami až po maľbu olejovými a 
akrylovými farbami. 
Sme radi, že sa naša rodáčka opäť objavila vo svojej rodnej obci 
a po rokoch sa predstavila pozoruhodnými dielami, ktoré pote-
šili návštevníkov.
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Ako využili zimnú prestávku 
naši futbalisti

Mnohoraká činnosť pracovnej skupiny 
obecného úradu

Družstvo starších žiakov sa zúčastni-
lo Vianočného futbalového turnaja, 
ktorý usporiadal FK Priehrada Udi-
ča v púchovskej športovej hale. Tur-
naja sa zúčastnilo 8 družstiev, kto-
ré boli rozdelené v 2 skupinách. Naši 
chlapci v skupine A obsadili štvr-
té miesto za 1. Domanižou, 2. Pre-
čínom a 3. Košecou. V skupine o 5. 
- 8. miesto už nestrelili ani gól, ob-
sadili v konečnej tabuľke turnaja po-
sledné 8. miesto. Družstvo doplatilo 
na najužší káder, keď turnaj odohra-
lo len 8 chlapcov a z toho ešte 3 z ka-
tegórie mladších žiakov.  Halového 
turnaja usporiadaného FO Trenčian-
ske Jastrabie 6.1.2012 sa zúčastnili aj 
naši dorastenci. Na turnaji sa okrem 
nich zúčastnili mužstvá Veľké Bedza-
ny, Veľké Uherce, Tr. Jastrabie I, Tr. 
Jastrabie II, Ladce, Kolačín, Urmince, 
Opatovce n/V. Tento turnaj bol urče-
ný pre prvé 2  družstvá regionálnych 
súťaží oblasti Trenčín, Považská Bys-
trica, Prievidza a Topoľčany. Hralo sa 
systémom každý s každým. 

Chlapci obsadili celkové 6. mies-
to, pričom doplatili na nepremieňa-

nie šancí, ktorých si vypracovali ne-
úrekom. Na turnaji sa zranil bran-
kár Miloš Vraník, keď v zápase s Ko-
lačínom sa v súboji stretol s protihrá-
čom a záchranka ho musela odviezť 
do Trenčína do nemocnice na pozo-
rovanie, pretože bolo podozrenie na 
otras mozgu. Čo sa ale našťastie ne-
potvrdilo a čoskoro ho pustili z ne-
mocnice domov. Na záver turnaja 
bol vyhlásený ako najlepší brankár 
turnaja!

Mužstvo dospelých začalo dňa 8. ja-
nuára s prípravou na novú sezónu, 
nakoľko prvý majstrovský zápas odo-
hrajú už 10. marca na pôde Zemian-
skych Kostolian. Prípravu vedú Jozef 
Pagáč spolu s Alexandrom Homé-
rom. Počas januára budú trénovať 2x 
do týždňa v telocvični ZŠ a raz v teré-
ne. Naplánovaných majú 10 príprav-
ných zápasov, z ktorých 1 už odohra-
li so 17-stkou Dubnice - zvíťazili 3 : 1. 
Ich ďalšími súpermi budú „19“, „18“ 
a „17“ Trenčína, „18“ Dubnice, Ho-
rovce, Bobot, Chocholná, Košeca a 
Kanianka. 

Ing. F. Gach

Hodnotia tréneri
Starší žiaci - 1. trieda tréner A. Ma-
chala
Žiaci ukončili jesennú časť súťažné-
ho ročníka 2011/2012 na 7. mieste 
so ziskom 23 bodov, za 7 výhier, 2 re-
mízy a 5 prehier so skóre 26 : 16. O 
góly sa podelili: Kvasnica Martin 12, 
Blaško Miroslav 4, Chovanec Vladi-
mír 4, Kandráč Ivan 4, Haluska Ma-
tej 2 a Haluska Jakub 1. Tréningov sa 
zúčastňovalo 16 až 18 chlapcov, ale na 
zápasy chodilo len 12 až 14 chlapcov. 
Laxný prístup chlapcov k niektorým 
zápasom hlavne so slabšími súpermi 
malo za následok zbytočné prehry. 
So súpermi, ktorí skončili v tabuľke 

Stolný tenis v druhej polovici súťaží

pod nami a mali sme nad nimi vyhrať 
(Plevník, Sverepec, Streženice), tak-
tiež mrzia remízy v zápasoch, v kto-
rých sme viedli a mali sme vyhrať (Ila-
va, Dolné Kočkovce). Dnes sme moh-
li mať 36 bodov a zimovať na čele ta-
buľky s trojbodovým náskokom. 
Hlavne starší hráči, ktorí by mali byť 
ťahúňmi mužstva podávali veľmi ko-
lísavé výkony. Hráčom s najstabilnej-
šou výkonnosťou bol Haluska Jakub. 
Dúfam, že počas zimnej prestávky 
chlapci zmenia svoj prístup k futba-
lu a na jar sa pokúsia zabojovať o po-
predné umiestnenie, lebo 7. miesto 
nezodpovedá ich potenciálu. 

Stolnotenisové súťaže, v ktorých máme zastúpenie tromi družstvami, 
sú už v druhej polovici. A družstvo hrá v 4. lige, ktorá má 16 účastní-
kov. Na konci januára boli naši reprezentanti na vynikajúcom 4. mies-
te. B družstvo je v súťaži 5. ligy (12 účastníkov) na 11. mieste s 20 zís-
kanými bodmi. C družstvo v 7. lige hrá podľa očakávania a je zatiaľ v 
strede tabuľky - na 4. mieste (zo 7 účastníkov). 

Silvestrovský turnaj
Už tradične sa konal v posledný deň roka tiež turnaj 6 členných družstiev v ma-
lom futbale. Turnaja sa zúčastnilo 6 družstiev: A mužstvo, „Porubčanovci“, Starí 
páni, Juniori, Horné Ladce a družstvo mladých z Beluše. Mužstvá boli rozdele-
né do 2 skupín. V skupine A, ktorá sa odohrala v parku, kraľovali mladí z Bel-
uše, 2. skončili „Porubčanovci“ a poslední Starí páni. V skupine B zvíťazilo so 
skóre 7 : 0 A mužstvo, 2. skončili Juniori a posledné boli Horné Ladce. Účasť vo 
finále si vybojovali A mužstvo, ktoré deklasovalo mladých z Beluše výsledkom 8 
: 0 a stalo sa víťazom turnaja. V súboji o 3. miesto zvíťazili Juniori nad „Porub-
čanovcami“ 5 : 2 a súboj o 5. miesto skončil remízou 2 : 2.  Ing. F. Gach

Rok 2011 pracovná skupina začala s deviatimi pracovníkmi, skončili so 6 mužmi a 
2 ženami. Aktivity boli zamerané hlavne na čistotu a poriadok v obci na verejných 
priestranstvách: autobusové zastávky, križovatka s tržnicou, pred poštou, peňaž-
nými bankomatmi, pred Obecným úradom a DK, na najviac používaných chodní-
koch, na sídlisku, v okolí železničnej stanice, cintorína atď. 
Ďalej to boli periodické zbery plastov, železa, skla, práce na zberovom dvore - tri-
edenie odpadov, ktoré napomáha k zníženiu platieb za komunálny odpad. Z väč-
ších prác treba spomenúť v januári zateplenie okien vo veľkej sále DK polystyré-
nom a pretesnenie okien tesniacimi páskami v prísaliach, výmena tečúcich radiá-
torov na javisku a v prísalí. Zrekonštruované boli lavičky na cintorínoch, vyčistili 
sme priestory za rampami pri vstupe do našej obce, do Tunežíc, pre rekonštrukciu 
nadjazdu, odkiaľ bolo vyzbieraných viac než 60 vriec odpadu..
Murári pracovali v Základnej škole na „kuchynke“ - obklady, dlažby, kde sa budú-
ce gazdinky učia kuchárskemu umeniu. Taktiež vynovili učiteľský kabinet - dlažby, 
obklady, sokel a dlažbu v školskom bufete. Asanovali sme napoly zhorený prístre-
šok za kultúrnym domom smerom k tribúne, ktorá sa stávala smetiskom. Zhotovi-
li a rozmiestnili sme tabule „Zákaz sypania smetí“ na vytypované miesta. Zlikvi-
dovali sme vyhorený prístrešok na odpad v Horných Ladcoch. Vyčistil sa priestor 
pri Obecnom úrade smerom od bytoviek, staré oplotenie, stromy, šopy, nanosené 
veci, o ktoré majitelia nejavili záujem. Zlikvidovalo sa zdevastované oplotenie vo-
dárne medzi bytovkami a upravil sa terén, aby sa tieto priestory dali vykášať. Zre-
zali sme nebezpečné snohy a stromy, ktoré ohrozovali bezpečnosť na sídlisku a na 
cintorínoch. Pri nepriaznivom počasí sa robili práce na likvidácii „kina“ - kino-
sály.  V jarných mesiacoch sme vysadili okolo 100 ks stromčekov pri Váhu na zre-
kultivovanom smetisku. Podieľali sme sa na rekonštrukcii pošty (dlažby, kuchyn-
ka, fasáda, presmerovanie rímsy a zvodu, vonkajšie úpravy). Údržba zelene, po-
lievanie stromčekov, vykášanie verejných priestranstiev, cintorínov a ihrísk zabe-
rá podstatný časový priestor v letných mesiacoch. Neustály pracovný kolotoč na 
zberovom dvore - expedícia jednotlivých komodít, pálenie drevného odpadu, čím 
sa udržiava zberný dvor v relatívnom poriadku. Vyspravili sme časti prepadnu-
tých chodníkov vedľa hlavnej cesty, zabetónovali sme rozbité časti ciest na sídlis-
ku. Po likvidácii nelegálnych garáží sme odviezli základové betóny a naviezli hli-
nu na sídlisku a spravili trávnatú plochu. Veľká vďaka patrí aj Považskej cemen-
tárni za spoluprácu a techniku aj pri týchto prácach. Taktiež vďaka podielnickému 
družstvu za dopravu a p. Jendrolovi za hlinu.  Do termínu - „Tunežické hody“ - sme 
opravili kaplnku v Tunežiciach, vyspravili sme omietku, fasádu, nátery, ... V jesen-
ných mesiacoch sa prevádzali práce na oprave zatekajúcej strechy na DK a opra-
vy fasády a náter od nádvoria DK. Pohľad na pamätnú tabuľu nášho rodáka Pav-
la Koyša so zatečenou omietkou nebol pekný. Termín „do Koyšových Ladiec“ sme 
stihli, začo sa nám dostala pochvala. V prácach chceme pokračovať aj na prísali-
ach kultúrneho domu. Ku každoročným prácam patrí aj stavanie májov.  V zim-
ných mesiacoch robila problém vyvierajúca voda na Bottovej ulici. Odvodnili sme 
ju, prax ukáže, či opatrenia boli postačujúce. Od druhej polovice októbra, po na-
hlásení straty vody v studniach, zabezpečujeme rozvoz pitnej vody, a to každý deň, 
okrem nedele. Na suchý rok doplatilo mnoho občanov na stratu vody v studniach. 
Na novú ulicu IBV sme v spolupráci s PCL naviezli drobný kameň a nainštalova-
li sme zatiaľ 3 ks osvetlenia. Dňa 28.10.2011 sme sa podieľali na sťahovaní pošty 
do zrekonštruovaných priestorov. Odstraňovali sme reklamačné závady na 16-by-
tovej jednotke. Po vysťahovaní pošty z DK sme zrekonštruovali zasadačku č. 10 do 
termínu 2.12.2011 pre týždňovú výstavu obrazov našej rodáčky. Sponzorsky nám 
pri rekonštrukcii pomohol p. Barninec, za čo mu patrí vďaka. Osadili sme 2 stĺpy 
na osvetlenie priestorov pri kláštore. Vianočnú atmosféru navodzovali aj 2 vyzdo-
bené stromy pred DK a na križovatke.  Za tieto práce, ale aj za tie nespomenuté, vy-
slovujem vďaku pracovnej skupine a v novom roku prajem zdravie, šťastie, pracov-
né i osobné úspechy.         Jozef Daňo

Číslo 2 - 5. apríla 2012
Budúce číslo Ladeckých zvestí vyjde 5. 
apríla. Okrem výsledkov parlament-
ných volieb na území Ladiec v čísle ná-
jdete správu o zasadaní obecného za-
stupiteľstva, hodnotenia, ako sme pla-
tili dane a poplatky v roku 2011, o čin-
nosti na železnici, pošte, v poľnohos-
podárstve i o vplyve Považskej cemen-
tárne na ovzdušie v roku 2011. Ne-
budú chýbať ani správy zo škôl, športu 
a pohľad do histórie Ladiec a Tunežíc. 


