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Stavba kanalizácie a vodovodu už čoskoro
Dňa 12. decembra 2012 bol dubnický kaštieľ svedkom udalosti, ktorá má nesporne veľký vý-
znam aj pre našu obec. Zástupcovia investora, stavbári i zástupcovia obcí a miest sa zúčastnili 
na slávnostnom otvorení Stavby vodovodu a odkanalizovania Ladiec, Košece, Ilavy a Dubnice 
nad Váhom. 
V príhovoroch sa spomínal nielen význam pre zlepšenie kvality života v týchto mestách a ob-
ciach, ale aj parametre – čísla, ktoré hovoria o veľkosti stavby. Dĺžka novovybudovaných kana-
lizačných sietí bude 47 600 metrov, na ktoré sa pripojí viac ako 6 000 obyvateľov. Novovybudo-
vaných rozvodov pitnej vody bude 13 891 metrov, ktoré poslúžia 3 222 obyvateľom.
Generálny riaditeľ Váhostavu – SK, a.s. dal na slávnosti prísľub dokončenia stavby do decem-
bra 2015 a poprosil občanov, aby mali trpezlivosť s dočasným zhoršením prostredia v obciach 
a mestách pri rozkopávkach, prašnosti a dopravných obmedzeniach. 
Po prípravných prácach, ktoré sa už uskutočňujú naplno, sa začne stavať hneď po Veľkej noci 
– v apríli 2013. 

Bolo nás 2 564Komisia kultúry 
v roku 2013 Demografický vývoj v obci 

Ladce je približne rovnaký 
ako v roku 2010 a 2011. 
Nenastali veľké zmeny ani v 
počte prihlásených a odhláse-
ných občanov, narodených a 
zomrelých i v skladbe obyva-
teľstva. 
K 21. decembru 2012 mala 
obec Ladce 2 564 obyvateľov. 
Z celkového počtu bolo 2 186 
občanov nad 15 rokov a 378 do 
15 rokov. Priemerný vek obča-
nov bol 39,34 roka, čo je o 20 
stotín vyšší ako v roku 2011.
Z 378 detí mali prevahu 
dievčatá (198), chlapcov bolo 
180. Mládeže od 15 do 18 ro-
kov bolo 73 (dievčat 33, chlap-
cov 40). 

Kultúrna komisia Obecného 
zastupiteľstva v Ladcoch plá-
nuje na rok 2013 nasledovné 
akcie. 
Na fašiangovú nedeľu 10. fe-
bruára 2013 podávanie zabí-
jačkových špecialít pri dobrej 
muzike. 
Dňa 1. mája 2013 – kultúr-
ny program „Otvára sa máju 
brána“ (popoludní) a večer 
koncert hviezdnej kapely TV 
Šláger „Duo Yamaha.“ Záu-
jemcovia o tento koncert hláste 
sa včas na t.č. 0908 769 422. 
Na hody kultúrny program 
pred Obecným úradom.
V novembri program pre star-
ších občanov obce a Katarínska 
zábava.

Ďalší krok v príprave 
výstavby kostola

V auguste minulého roka sme 
v Ladeckých zvestiach infor-
movali o zámere zmeniť pro-
jekt nového kostola Božieho 
milosrdenstva v Ladcoch, 
pretože presahoval finančné 
možnosti nadácie. Okrem 
toho boli aj názory, že vtedajší 
projekt bol predimenzovaný a 
náročný na prevádzkové ná-
klady. 
Preto bola vypísaná architek-
tonická súťaž na nový návrh 
z radov slovenských archi-
tektov. Do súťaže bolo vyzva-
ných 16 architektov, z toho sa 
prihlásilo 9 architektov a ko-
lektívov.
Prvé kolo súťaže sa uskutoč-
nilo do 20. októbra 2012 a 
projekty hodnotila porota v 
zložení: PhLic. Mgr. Marián 
Babjak, Ing. Anton Barcík 
(AGAPA), Ing. Marián Fatu-
rík, Prof. Ing. arch. Jozef Hli-
nický, PhD. (Katolícka univer-
zita Ružomberok), Ing. arch. 
Ivan Kočan (AA SKA), Ing. 
arch. Ján Remo, Ing. arch. Ma-
rián Šovčík,  CSc (AA SKA), 
Prof. Ing. arch. Filip Trnkus, 
PhD, Ing. Július Vinický.  
Sekretárom je Ing. arch. Beáta 
Polomová, PhD.
Súťaž bola anonymná a do 
2. kola vybrali štyri súťažné 
návrhy. Druhé kolo súťaže sa 
uskutoční vo februári 2013. 
O výsledku bude následne 
oboznámená aj ladčianska ve-
rejnosť. 
Taktiež budú zverejnené všet-
ky súťažné návrhy (špeciálne 
číslo Ladeckých zvestí alebo 
výstava).
Ak všetko bude bez vážnejších 
problémov, následne sa uro-
bia ďalšie stupne projektovej 
dokumentácie a so stavbou by 
sa mohlo začať na jeseň 2013. 

Ing. arch. Ján Remo

Celkový počet dospelých 2 113 
(žien 1 082 a mužov 1 031).
V roku 2012 sa rodičom z La-
diec narodilo 25 detí (rovnako 
ako v roku 2011), z toho 16 
chlapcov a 9 dievčat.
V rovnakom čase zomrelo 31 
občanov, z toho 15 mužov a 16 
žien. Priemerný vek zomrelých 
bol 72,8 roka, čo je takmer o 3 
roky viac ako v roku 2011. 
Najstarší občania, ktorí nás 
navždy opustili boli: Anna 
Kresáčová (90-ročná), Anna 
Mikušková (89), Mária Ziková 
(88). Najmladšia bola Zdenka 
Belianová (46), Zdeno Počia-
tek (53), Jaroslav Rác (54), Ján 
Lazo (54).

Ľ. Porubčanová



Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

Narodené deti:
Karolína Hlavatá
Sabína Behrová

Zuzana Malovcová
Adela Zajíčková

Lukáš Kozák
Nikola Beňáková

Rodičom blahoželáme, 
novonarodeným praje-

me šťastné detstvo. 

Zomreli:
Daniela Hofstädterová 

(58)
Rudolf Galanský (81)

Karol Eliáš (83)

Smútime nad stratou 
našich spoluobčanov. 
Pozostalým vyslovuje-

me sústrasť. 

Jubileá:
Dňa 10. marca t.r. sa 
dožíva pani Jolana Gap-

ková 85 rokov. 

Želáme jej zdravie a 
spokojnosť do ďalších 

rokov života. 

Novoročný príhovor sta-
rostu obce v obecnom 
rozhlasePoslanci obecného za-

stupiteľstva v Ladcoch sa 
poslednýkrát v minulom 
roku zišli 14. decembra. 
Na zasadaní odmietli po-
slanci žiadosť o zníženie 
nájomného v 16-bytovom 
nájomnom dome. 
Potom schválili odpredaj 
pozemku pre stavbu obcho-
du s potravinami. Kúpnu 
cenu pozemku, na ktorom 
bude predajňa, určili na 
20 eur za 1 m2 a na ostat-
né pozemky okolo predaj-
ne (chodník) na 10 eur za 
1 m2.
V súvislosti s výstavbou 
predajne potravín obec-
né zastupiteľstvo schválilo 
vybudovanie prístupovej 
komunikácie, mosta a par-
koviska pre investora stavby 
firmy Loden, s.r.o., Košecké 
Podhradie vo vlastníctve 
obce bezplatne. 
Poslanci prerokovali a 
schválili zriadenie vecného 
bremena k parcele č. KN 
521/502 pre Železnice SR 
Bratislava za cenu 18,95 eur 
ako jednorazovú náhradu. 
Rovnako schválili zriadenie  
vecného bremena k parce-
lám č. 105/2, 102, 121/1, 
122/7, ktorých výmera bude 
stanovená geometrickým 
plánom pre SSE, a.s. Žilina. 
Schválená bola cena 8,20 
eur za 1 m2.
V ďalšej časti zasadania 
obecné zastupiteľstvo schvá-
lilo plán práce hlavného 
kontrolóra obce na 1. polrok 
2013. Ďalej schválili Všeo-
becne záväzné nariadenie o 
miestnych daniach na rok 
2013. Na záver prerokovali 
a súhlasili s rozpočtom na 
rok 2013 a programovým 
rozpočtom obce.

Vážení spoluobčania, dámy a páni.
Prihováram sa k Vám v tento sviatočný deň, aby som Vám 
do nového roku 2013 poprial veľa úspechov i spokojnos-
ti, šťastia, zdravia a naplnenia všetkých Vašich želaní 
a predsavzatí. Rok 2013 je pre nás Slovákov rokom vý-
znamných výročí, súvisiacich s našou históriou. Dnešný 
deň patrí vari k najvýznamnejším. Pred 20 rokmi vznikla 
Slovenská republika ako výsledok evolučných procesov 
vyvolaných tisícročnými snahami a túžbami slovenského 
národa. Národa, ktorý aj pokojným rozdelením Česko – 
Slovenska preukázal svoju mierumilovnosť, rozvážnosť a 
politickú vyspelosť. Dokázali sme, že sme starobylý ná-
rod žijúci v krajine medzi Tatrami a Dunajom od vekov 
ako národ autochónny, teda národ žijúci na tomto území 
ako pôvodný. Keďže sme ľudia povahou pokojní, mno-
hí si mysleli, že sme aj národ ľahko asimilovateľný. Naša 
sila je však práve v hlbokých historických koreňoch, kto-
ré sme na tomto území zapustili. Svedčí o tom aj 1 150. 
výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda medzi Slovanov a 
povýšenie ich jazyka na jazyk liturgický po boku  takých 
jazykov ako sú latinčina, gréčtina a hebrejčina. 
Osud Slovákov však chcel, aby sme 1 000 rokov čakali na 
statnú štátnosť a takto sa stali aj subjektom medzinárod-
ného spoločenstva, medzinárodne uznávaným a akcep-
tovaným národom. Naše postavenie je týmto spôsobom 
pevne zakotvené v celosvetových štruktúrach Európskej 
únie. Dvadsaťročná história samostatnej Slovenskej re-
publiky dokázala, že napriek mediálnemu znevažovaniu 
a protinárodnej hospodárskej politike, sme schopní ustáť 
vlastný štát. Význam a prínos samostatnej štátnosti je pre 
slovenský národ nesporný a je len otázkou času, kedy ná-
rod vyplaví aj posledné zostatky neprajníkov. Skromnosť 
a pracovitosť sú hlavné cnosti slovenského národa a his-
tória nás učí, že práve takí majú aj v ťažkých časoch hos-
podárskej krízy šancu uspieť. 
Buďme hrdí na svoju osobitosť, svojráznosť a jedineč- 
nosť. Len tak si získame úctu a uznanie iných. 
Len takých si nás bude vážiť ostatný svet. 
Želám vám šťastný nový rok 2013.

Ohňostroj a dobrá nálada

Schválili rozpočet 
obce na rok 2013

Ladčania i Tunežičania všetkých 
vekových kategórií na prelome ro-
kov opäť zaplnili stred Ladiec, Tu-
nežíc i Horných Ladiec, aby sa roz-
lúčili so starým a privítali nový rok. 
Dobrá nálada umocnená dycho-
vou hudbou Ladčanka i krásnym 
ohňostrojom, ktorý je, zdá sa, z 
roka na rok krajší. 
Stisky rúk a želania, v ktorých 
dominovali zdravie, spokojnosť a 
šťastný rok 2013.
Dnes už každý vie, že v súčasnej 
finančnej situácii by obecný úrad 
nemohol takéto podujatie v Lad-

coch, Tunežiciach i Horných Lad-
coch pripraviť (zaplatiť). Vďaka 
patrí pracovníkom, ktorí celú or-
ganizáciu niesli na svojich pleciach 
a najmä sponzorom, ktorí pomohli 
stretnutie financovať.  Sú to títo: 
Považská cementáreň, a.s., Auto-
tranz (Kútny), R. Jendrol, AMV 
potraviny, Ľ. Klobučník, V. Šepták, 
P. Chovanec, V. Poliak, P. Posluch 
(Centrik), Salaš Ladce, RNDr. 
P. Janešík, Š. Barninec, O. Janík, 
RNDr. B. Lipták (BEEL), M. Ada-
mec (Kopyto), R. Hofstädter, D. 
Vychopeň, S. Bublavý a kuchárky.

Prvá v ilavskej ne-
mocnici
Prvým narodeným dieťa-
ťom v ilavskej nemocnici 
v roku 2013 bola Nikolka 
Beňáková, ktorá sa naro-
dila manželom Beňáko-
vým v Ladiec. 
Narodila sa po ôsmej hodi-
ne 1. januára 2013, merala 
46 cm a vážila 2 480 gra-
mov. Manželom Miriam a 
Františkovi Beňákovcom 
blahoželáme, malej Nikolke 
prajeme zdravie a šťastný 
život. 



160 Ladčanov našlo cestu do knižnice

Poštové služby

Dane a ich novela

Pred číslo 160 v titulku sme 
mali chuť napísať slovko 
„iba“. 
Právom, lebo svedectvo obec-
nej kroniky hovorí, že pred 
dvadsiatimi rokmi (1993) bolo 
čitateľov 254, teda takmer o 
sto viac. Ospravedlnenia na 
tento celoslovenský jav sú naj-
viac nasmerované na televíziu, 
internet a „iné záujmy“ obča-
nov, najmä mládeže. Knihy sú 
drahé, málokto ich kupuje, ale 
ani za jedno euro ročne si ich 
málo ľudí požičiava v obecnej 
knižnici. Tá naša je na počet 
zväzkov jedna z najbohatších 

O opodstatnenosti pošty há-
dam nikto nepochybuje. Iba 
málokto nie je odkázaný na 
jej služby i napriek tomu, že 
niektoré sa nahradili novými, 
modernými. 
Ladčianska pošta ročne príjme, 
odošle a doručí neuveriteľné 
množstvo zásielok. V roku 2012 
to bolo 16 000 zásielok I. trie-
dy, 24 000 doporučených listov 
a približne 200 tisíc obyčajných 
listov. V uplynulom roku došlo 

V uplynulom roku bola v Lad-
coch v miestnej dani vyrube-
ná čiastka 98 118 eur. V obci 
bolo 1 073 daňovníkov, z čoho 
bolo 1 040 fyzických osôb a 33 
právnických osôb (podniky a 
organizácie). Daňovníci zapla-
tili 96 689 eur. Nedoplatky na 
dani boli k 31. decembru 2012 
v sume 9 549 eur aj vrátane ne-
doplatkov za minulé roky. 
Novela zákona o miestnych 
daniach a miestnom poplatku 
za komunálne a drobné sta-
vebné odpady priniesla zmeny 
v priznávaní daní a priznávaní 
dane za psa. Na priznávanie 
miestnych daní sú zavedené 
nové tlačivá, ktoré okrem dane 
za nehnuteľnosti obsahujú aj 
priznanie za psa, za predajné 

Pozemok pod predajňu potravín predaný

Dňa 17. januára t.r. bola na obecnom úrade pod-
písaná zmluva o predaji pozemku pre výstavbu ob-
chodu potravín. Obec na tento účel odpredala po-
zemok za novinovým stánkom o výmere 540 m2 za 
cenu 9 570 eur. 
Pod budovu obchodu je to pozemok o ploche 417 
m2 v cene 20 eur za 1 m2 a pod chodníky plocha 123 
m2 v cene 10 eur za 1 m2.
Na druhý deň – 18. januára t.r. podali na Katas-
trálnom úrade v Ilave návrh na vklad vlastníckeho 
práva v prospech kupujúceho – firma Loden s.r.o., 
Košecké Podhradie, ktorej konateľom je Jozef On-
dlevec. Táto firma bude predajňu potravín stavať. 
Súčasťou predajne bude prístupová cesta s novým 
mostom ponad Lúčkovský potok a cca 20 parkova-
cích miest pre osobné autá. 
Podrobnejšie informácie o dispozičnom riešení 
predajne a jej osadení na pozemku uvedieme v bud-
úcom čísle Ladeckých zvestí. 

dedinských knižníc na stred-
nom Považí. 
Bilancia knižnice za rok 2012 
je takáto: 
V uplynulom roku bolo v 
knižnici 160 čitateľov, z toho 
109 dospelých a 51 detí do 15 
rokov. Viac bolo žien a dievčat 
– 124.
Dospelí čitatelia si vypožičali 
657 kníh odbornej literatúry, 
3 073 krásnej literatúry, deti 
542 odbornej literatúry a 1 390 
krásnej.
Do knižnice pribudli iba knihy 
za 104 eur, čo bol dar kníhku-
pectva Považská Bystrica.

aj okolo 3 tisíc kusov balíkov. 
Rok 2012 priniesol aj niektoré 
zásadné zmeny pri vyplácaní 
dôchodkov. Niektorí dôchod-
covia zobrali zmeny ako sa-
mozrejmé, iní ešte váhajú. 
Súčasťou ladčianskej pošty je 
aj Poštová banka, ktorá najú-
spešnejšie funguje vo využívaní 
dostupných pôžičiek a v termí-
nových vkladoch. 
Každý návštevník našej poš-
ty vie, že si tam môžu kúpiť aj 
rôzne časopisy, noviny a iný za-
ujímavý tovar. 
Vedúca pošty, pani Mária Uríč-
ková, sa vo svojom mene i v 
mene pracovníčok vyjadrila, že 
v roku 2013 sa budú snažiť, aby 
ich služby využívalo čo najviac 
spokojných občanov. 

automaty a nevýherné hracie 
stroje. 
Občania, ktorí nadobudli ne-
hnuteľnosti v roku 2012, už 
urobia priznanie na nových tla-
čivách. Rovnako vlastníci psov 
priznávajú psov na nových tla-
čivách do konca januára. Daň 
za psa sa bude vyrubovať spolu 
s daňou z nehnuteľností. 
Pre rok 2013 obec Ladce ne-
menila sadzby dane, ponechala 
úľavy pre držiteľov ZŤP preu-
kazov. 
Dane v Ladcoch sa platia od 
1. februára 2013 na Obecnom 
úrade v pondelok (7.30 – 15.00 
hod.), stredu (7.30 – 16.30 
hod.) a v piatok (7.30 – 14.30 
hod.).

Alena Suchárová

Kalendár triedeného zberu v roku 2013

Plasty: 23. január, 20. február, 20. ma-
rec, 17. apríl, 22. máj, 19. jún, 17. júl, 21. 
august, 18. september, 23. október, 20. 
november, 11. december

Sklo: 15. máj, 9. október
Kovový šrot: 10. apríl, 4. september

Odpad a jeho likvidácia
Najviac potešil v minu-
lom roku stúpajúci trend 
v zbere triedeného odpa-
du. 
Vo všetkých ukazovateľoch 
ho občania odovzdávali, 
teda triedili viac ako v roku 
predchádzajúcom. V jed-
notlivých komoditách: pa-
pier: (8,13 t), sklo (23,18 t), 
nebezpečný odpad (9,65 t), 
plasty (11,39 t), pneumati-
ky (2,99 t), železo (4,88 t), 
bioodpad (6,00 t).
Netriedeného odpadu sa z 
obce odviezlo o 10 ton me-
nej ako v roku 2011. Zme-
sový komunálny odpad 
497 ton a objemný odpad 

25,64 tony. 
Náklady na komunálny 
a drobný stavebný odpad 
boli pre firmu Pedersen 56 
246 eur, Unikomas Dubni-
ca nad Váhom 1 840 eur, 
PD Košeca 1. máj 1 343 
eur, Gold Pack Beluša 421 
eur a Altga s.r.o., Dubnica 
nad Váhom 102 eur. 
Tržby boli 44 813 eur od 
obyvateľstva a 10 924 eur 
od podnikateľov. Rozdiel 
hradila obec. 
Poplatok za vývoz komu-
nálneho odpadu pre obča-
na je 22 eur za 1 osobu  na 
kalendárny rok 2013.

Ing. Ľ Zahradníková



Viac ako 1 600 hodín venova-
li členovia Lesného družstva v 
Ladcoch i nečlenovia – brigádni-
ci zveľaďovaniu lesa. 
Od jarných do jesenných mesia-
cov čistili, dosádzali, ošetrovali i 
ťažili. Pozornosť venovali aj budo-
ve urbariátu a ovocnému sadu. 
V jarných mesiacoch sa rozbehli 
práce v lese, rozmiestnili lapače na 
ochranu ihličnatých stromov proti 
kôrovcovi podkôrnemu – celkom 
15 kusov. Počas roka sa postupne 
vyťažili stromy napadnuté kôrov-
com a polomy po silných vetroch 
hlavne v Bukovine, spolu 299,13 
m3 dreva, ktoré sme odpredali za 
trhovú cenu. Ďalej bola vykonaná 
preriezka na poraste 166 a 20 v 
Bukovine, ktorá trvala 10 dní za 
účasti 6 pracovníkov, ktorí odpra-
covali 312 hodín. Práce pokračo-
vali vykášaním trávy v mladých 
porastoch, čistením lesa po ťažbe 
stromov a dosádzaním sadeníc na 
miesta, kde sa neprijali. Nakoniec, 
keď už bolo všetko vyčistené,  sa 
natierali stromčeky proti ohryzu 

Vladimír Kvasnica, predseda 
Združenia urbárnikov a Lesné-
ho družstva v Tunežiciach nás 
oboznámil s bohatou činnosťou 
členov v tunežickom družstev-
nom lesnom chotári. 
V tomto roku mali v pláne ošetro-
vať mladé stromčeky vysadené na 
lesných plochách po plánovanej 
alebo kalamitnej ťažbe. Tiež bolo 
potrebné obkášať okolie týchto 
mladých stromčekov, natierať ich 
proti ohryzovaniu lesnou zverou a 
dosádzať nové sadenice tam, kde 
zver zničila mladé stromčeky. V 
roku 2012 boli organizované prá-
ce takéhoto zamerania a môžeme 
sa pochváliť, že na miesta po ťaž-
be v Kališti sme vysadili 850 ks 
stromčekov smreka obyčajného a 
po ťažbe nad Hrabníkmi 500 ks 
stromčeka smreka obyčajného. 
V mieste 4 roky starej výsadby 
Nad Hajníkom sme dosadili 150 
ks smreka obyčajného na miesta, 
kde zver úplne zničila vysadené 
stromčeky.  Na ošetrenie proti 
ohryzovaniu mladých a novovy-
sadených stromčekov sa spotrebo-
valo 45 kg špeciálne na tento účel 
vyrábanej plastickej hmoty. Práce 
boli organizované svojpomocne a 
všetkým účastníkom vyslovujeme 
touto cestou poďakovanie. Výbor 

Zápis ladčianskej obecnej kroniky za rok 2012 obsahu-
je aj podrobné hodnotenie pracovnej skupiny obecného 
úradu tak, ako ju poskytol vedúci tejto skupiny Jozef 
Daňo. Vybrali sme z nej tie najdôležitejšie práce.
Na začiatku roka pripravili podmienky na asanáciu 
budovy bývalého obecného úradu a odstránili plot. 
V dome kultúry vypratali kino, pripravili priestory pre 
kaderníctvo a kozmetiku a miestnosť pre archív. 
Medzi náročné práce patrila dlažbová úprava pri po-
mníku a časť chodníka na druhej strane cesty. 
V oblasti vodného hospodárstva to bola úprava poto-
kov – čistenie od porastov a nečistôt, pomocou techniky 
cementárne čistenie Lúčkovského potoka. Od septem-
bra pre stratu vody v mnohých studniach rozvážali 
vodu a z toho istého dôvodu vybudovali novú studňu 
na cintoríne v Ladcoch. 
Veľa prác sa urobilo v školách. V Materskej škole robili 
niektoré nové dlážky, vymieňali WC, maľovali a pod. 
Podobne v Základnej škole, kde bola hlavnou prácou 
rekonštrukcia pergoly spájajúcej jednotlivé pavilóny. 
Veľa práce venovali výstavbe priečnej cesty medzi hlav-
nou cestou a Štúrovou ulicou. 
Od mája do jesene udržiavali verejnú zeleň, kosili trá-
vu, upravovali stromové porasty, zrezali lipy na cin-
toríne v Ladcoch. Po celý rok udržovali čistotu na ve-
rejných priestranstvách. 
Venovali pravidelnú starostlivosť zbernému dvoru a 
robili separovaný zber komunálneho odpadu. 
Osobitnú kapitolu v činnosti skupiny robí zimná údrž-
ba ciest a chodníkov, ktorá je mimoriadne náročná. 
Množstvo ďalších prác ako príprava volieb, údržbárske 
práce na objektoch patriacich pod správu obce, stava-
nie májov, vianočného stromčeka, opravy výtlkov na 
obecných cestách, servis na novej 16 – bytovke, potra-
vinová pomoc a pod. 
Charakteristickým znakom pracovnej skupiny je rôz-
norodosť prác, teda nutne aj všestrannosť jej 8 pracov-
níkov. Za odvedenú prácu im patrí uznanie i vďaka.

Rok naplnený prácou v lese Patrí im uznanie i vďaka

Tunežičania vysadili 1 400 smrečkov

Vydarená rybárska sezóna
Rybári obvodnej organizácie Ilava v roku 2012 
ulovili 4 462 kusov rýb o celkovej váhe 7 255 kg. Z 
toho bolo najviac kaprov – 2 858 kusov vážiacich 
spolu 6 191 kg. 
Členovia organizácie z Ladiec mali šťastie aj na veľ-
ké úlovky, všetko vo vodách organizácie. Tak Ľuboš 
Turza chytil na kanáli 13 kilového kapra, Martin 
Podstránsky 8,5 kg vážiaceho kapra. Na tom istom 
kanáli Timotej Šedík ulovil sumca, ktorý meral 108 
cm a vážil 10 kilogramov. I ďalší rybári z Ladiec 
mali šťastie na väčšie úlovky v kanáli,  Na ramene a 
v Tunežiciach.         L. Kvasnica

lesnou zverou. Počas 16 dní vy-
kášania v Kamennej, Dielci, Pod 
Bukovinou a v Bukovine sa zú-
častnilo 18 pracovníkov, ktorí od-
pracovali 1 284 hodín. V priebehu 
roka sa vyrovnala vstupná cesta a 
nádvorie za obchodom AMV.
Na jeseň sa brigádnici presunuli 
z lesa do ovocného sadu, kde nás 
čakalo veľa práce. Bolo treba vy-
zbierať popadané jablká a nano-
siť na kopy, aby sme mohli kosiť 
a vyrezať suché stromy. Niečo sa 
odpredalo obyvateľom, či už na 
uskladnenie alebo ovocný kvas. 
Medzi obyvateľmi nebol veľký zá-
ujem o ovocie, pretože bol úrodný 
rok a každý mal ovocia doma dosť. 
Ovocie, ktoré zostalo v ovocnom 
sade na kopách, použili poľovníci 
ako krmivo pre lesnú zver. 
Výbor, i ja osobne, ďakujeme všet-
kým členom i nečlenom, ktorí 
sa podieľali na prácach v lese a v 
ovocnom sade počas celého roka 
2012.

Rudolf  Hriadel,
predseda

našich spoločenstiev veľmi oceňu-
je skutočnosť, že do týchto prác sa 
zapojila najmä mládež našej obce. 
V roku 2012 nás postihla veterná 
kalamita, pričom bolo vyvráte-
ných alebo inak poškodených 60 
m3 lesného porastu. Kôrovcom 
napadnutý lesný porast smreka 
obyčajného predstavuje škodu a 
nútený výrub 27 m3 drevnej hmo-
ty. Silné vetry a dažde zapríčinili 
aj vyvrátenie cca 20 m3 stromov 
duba a buka. Dobrou organizáci-
ou práce výbor zabezpečil včasné 
spracovanie a odpredaj takéhoto 
dreva. Okrem týchto prác výbor 
spoločenstiev rieši dlhotrvajúci 
vlastnícky spor o lesné pozemky. 
Ďakujem všetkým členom a ich 
rodinným príslušníkom, ktorí 
ochotne pomáhali pri prácach 
v lese organizovaných výborom 
spoločenstiev. Bez zodpovednej 
práce všetkých členov výboru by 
nebolo možné všetky spomínané 
práce zabezpečiť.
Výbor v roku 2012 pracoval v 
zložení: Vladimír Kvasnica, pred-
seda, Jozef Češko, podpredseda, 
Ján Mikuška, hospodár, Jozefína 
Kňažková, zapisovateľka a členo-
via výboru: Jozef Mikuška, Miro-
slav  Kvasnica, Ján Baška. 

Vladimír Kvasnica, predseda



Dňa 15.01.2013 sa v CVČ Ila-
va uskutočnilo okresné kolo v 
prednese slovenských povestí 
pod názvom Šaliansky Maťko, 
kde naša žiačka – druháčka 
Saška Sláviková vo svojej ka-
tegórii vybojovala prvé miesto 
a postupuje do krajského kola, 

Úspech našich recitátorov

Široký záber našej dychovky

Bez Ladčanky sa nezaobíde 
ani jedna oslava, zábava, rôzne 
posedenia a väčšie stretnutia i 
smútočné príležitosti. Bolo by 
zbytočné vymenúvať, koľko-
krát vystupovali muzikanti v 
Ladcoch, stojí však za to spo-
menúť niektoré vystúpenia 
mimo  obec Ladce. Ladčanku 
si vypočuli v Nemšovej, Lu-
borči, Kľúčovom, Skalke n/V, 
Trenčianskej Závade, Bole-

Krajský metodický deň v OUI
Dňa 18. decembra 2012 sa na Odbornom učilišti in-
ternátnom Ladce uskutočnil, pod záštitou prednostky 
Krajského školského úradu v Trenčíne pani Mgr. Ivety 
Kováčikovej, metodický deň. 
Stretnutia sa zúčastnili riaditelia a výchovní poradco-
via špeciálnych základných škôl a odborných učilíšť 
Trenčianskeho kraja a tiež riaditeliek Centier pedago-
gicko-psychologickej prevencie. Cieľom stretnutia bolo 
prediskutovať aktuálne problémy v profesijnej prípra-
ve žiakov. Na stretnutí sa zúčastnilo 37 účastníkov z 
Trenčianskeho kraja. Témou diskusie bola pripraveno-
sť absolventov špeciálnych základných škôl na budúce 
povolanie a proces profesijnej prípravy na odborných 
učilištiach.

V ZŠ majú 1. polrok za sebou
Dňa 23. januára sa v Základnej škole konala pol- 
ročná pedagogická rada, na ktorej uzatvorili 1. 
polrok školského roka 2012 – 2013.
Hodnotili 207 žiakov, z ktorých až 45 malo samé 
jednotky. Neprospelo 6 žiakov, ktorí musia v 2. 
polroku „vstúpiť do seba“ a v učení pridať. Za 
rôzne činy, ktoré žiaci vykonali v prospech svo-
jej triedy, svojej školy dostalo 24 žiakov pochvalu 
triednym učiteľom. Naopak –jeden žiak dostal 
pokarhanie. Na stupeň 2 dostali zníženú známku 
za správanie 4 žiaci a až na 3. stupeň jeden žiak. 
V prvom polroku vymeškali žiaci v ZŠ 5 714 ho-
dín, z čoho boli 3 neospravedlnené. 

ktoré sa bude konať v marci. 
V kategórii starších žiakov sa 
siedmačka Vaneska Čuríková 
umiestnila na peknom dru-
hom mieste. Obom ďakujeme 
za úspešnú reprezentáciu našej 
školy a Saške držíme palce v 
krajskom kole!

šove, Borčiciach, Slávnici, 
Bohuniciach, Pruskom, Mi-
kušovciach, Tuchyni, Ilave, 
Dulove. Tlieskali im na Hu-
dobnom lete v Beluši. 
Momentálne v dychovke účin-
kuje 16 hudobníkov. Z toho je 
12 Ladčanov (4 Tunežičania), 
2 z Dubnice nad Váhom, 1 z 
Nemšovej a 1 Košečan. 
Hudbu v roku 2012 viedol Li-
bor Kvasnica a umeleckým ve-
dúcim bol Jozef Králik (Nem- 
šová).
Dychovka Ladčanka, jej členo-
via, ďakujú všetkým priazniv-
com a tešia sa na ďalšie stret-
nutia.

L. Kvasnica

Z histórie obce
Turci na Považí
V roku 1663, teda 
pred 350 rokmi, 
sa dostali turecké 
vojská až k Tren-
čínu. Trenčania sa 
hrdinsky bránili a 
Turci Trenčín ne-
dobyli. Veliteľ Čor-
badaši Izkander 
obliehanie preru-
šil a vyslal menšie 
jednotky – vatahy 
rabovať a podpaľo-
vať dediny, ktoré sa 
nemohli brániť. Tak sa dostali aj na stredné Pova-
žie do obcí na ľavom brehu Váhu. Obce na pravom 
brehu chránili hrady a ich posádky (Čachtice, Súča, 
Vršatec, Lednica). Krutý osud postihol aj Košecu, 
Ladce, Tunežice a Belušu. Za Belušou prešli Turci 
cez Váh a pálili, rabovali, mnoho obyvateľov vza-
li do otroctva z obcí Púchovskej doliny až po Lysú 
pod Makytou. 

Budova školy v Tunežiciach storočná
Osud školy v Tunežiciach bol podobný ako v iných 
obciach. Dlho sa vyučovalo po domoch súkromní-
kov. V školskom roku 1906 – 1907 bolo v obci 85 
žiakov a učili sa vo veľmi stiesnených pomeroch. V 
roku 1911 sa zriaďuje Štátna ľudová škola a v roku 
1913, teda pred sto rokmi, postavili novú typizo-
vanú budovu školy za štátne prostriedky. Bolo to v 
čase vrcholiacej maďarizácie, tá však netrvala dlho, 
pretože v roku 1918 vznikla ČSR a v tunežickej ško-
le sa žiaci vyučovali po slovensky. 
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Futbalisti začali s prípravou 
na novú sezónu

Mužstvo dospelých začalo s prípravou na novú sezónu dňa 
15. januára, nakoľko prvý majstrovský zápas odohrajú už 10. 
marca na pôde Podolia. Prípravu povedú Jozef Jakuš spolu s 
Alexandrom Homérom. Počas januára budú trénovať 2x do 
týždňa v telocvični ZŠ a raz v teréne. Dňa 19. januára sa zú-
častnili na halovom turnaji usporiadanom MFK Nová Dubni-
ca. Po výsledkoch 0 : 0 s Ilavou, 3 : 2 s Križovanmi (4. liga), 2 
: 3 s Borčicami a 1 : 4 s Novou Dubnicou skončili naši futba-
listi na 3. mieste. Počas prípravy je naplánovaných 8 príprav-
ných zápasov, z toho 3 na umelej tráve. Ich súpermi budú „17“ 
Dubnice, Horovce 2x, Visolaje, Košeca, Tr. Teplice a N. Dub-
nica tiež 2 x. S výraznými zmenami v kádri mužstva nemô-
žeme počítať. S mužstvom sa pripravujú uzdravený Kučera a 
Hriadeľ, ktorý hral na jeseň v Košeckom Podhradí. S aktívnou 
činnosťou, aspoň u nás, chce skončiť Šedík. Na jar nebudú tré-
nerovi k dispozícii Bonan a Žáčik, ktorí sú po operácii a k nim 
pribudne J. Váň, ktorého operácia čaká vo februári. 
Dorast a žiaci začínajú s prípravou vo februári, nakoľko ich 
súťaže začínajú až posledný marcový víkend. 

Stolný tenis ako zvyčajne: striedavo
Spokojnosť s „Áčkom“, radosť 
z výsledkov „Céčka“ a rozpa-
ky nad „Béčkom“. Tak možno 
charakterizovať doterajší prie-
beh účinkovania našich stol-
ných tenistov v 4., 5. a 7. lige. 
A družstvo hrajúce v 4. lige, v 
ktorej hrá viacero silných druž-
stiev po 15 zápasoch figuruje 
na 9. mieste, keď tri miesta pred 
nimi a rovnaký počet za nimi, 
má vyrovnaný počet bodov. 
Naše družstvo 7-krát vyhralo a 
8-krát prehralo. Získali 29 bo-
dov a vyrovnané skóre 135 : 135.
B družstvo v súťaži 5. ligy do-
teraz zaznamenalo iba 1 výhru 
a 12 prehier. Teda z celkom 13 
zápasov získali 16 bodov a skóre 
vysoko pasívne 81 : 173.
Milým prekvapením je C druž-
stvo a jeho doterajšie 1. miesto 
v 7. lige. Z 10 zápasov 8 vyhrali, 
raz hrali nerozhodne a 1-krát 
prehrali. Zatiaľ majú 27 bodov a 
skóre 127 : 53. Na druhej priečke 
za Ladcami sú Dohňany, ktoré 
majú iba o bod menej – 26.

Zápasy do konca sezóny  
4. liga
09.02.13 TTC Pov. Bystrica B – 
TJ Ladce
23.02.13 TJ Sokol Handlová A - 
TJ Ladce
23.02.13 STK Veľké Uherce B - 

Jarné zápasy 5. 
liga – dospelí

Podolie – Ladce
Ladce - V. Uherce
Ilava – Ladce
Ladce - Z. Kostoľany
M. Čausa - Ladce 
Ladce - Cigeľ
Stará Turá - Ladce
Ladce - Kočovce
Borčice - Ladce
Oslany - Ladce
Ladce - H. Poruba
Kamenec - Ladce
Ladce - Ľuborča
Šimonovany - Ladce
Ladce - Tr. Teplice

10.3.
17.3.
24.3.
31.3.
7.4.
4.4.
21.4.
28.4.
5.5.
11.5.
19.5.
26.5.
2.6.
9.6.
16.6.

TJ Ladce
16.03.13 TJ Ladce – STK TE-
VOS Partizánske C
16.03.13 TJ Ladce – STK Orol 
Otrhánky A
23.03.13 MKST Nová Dubnica 
B - TJ Ladce
23.03.13 ŠKST Dubnica n/V A - 
TJ Ladce
06.04.13 TJ Ladce – Keraming-
-Kubran TN C
06.04.13 TJ Ladce – Keraming-
-Kubran TN D
20.04.13 STK Klátová Nová Ves 
B - TJ Ladce
20.04.13 ŠKST Bošany A - TJ 
Ladce

5. liga
08.02.13 Udiča A – Ladce
15.02.13 Ladce – TTC PB C
22.02.13 Domaniža A – Ladce
01.03.13 Ladce – Bolešov A
08.03.13 Dol. Kočkovce A – 
Ladce
15.03.13 Ladce – Dubnica B
22.03.13 TTC PB D – Ladce

7. liga
08.02.13 Ladce – Šebešťanová A
15.02.13 OZ Lysá p/M B – Ladce
22.02.13 Ladce – N. Dubnica E
01.03.13 Sedmerovec B – Ladce
08.03.13 Ladce – Nozdrovice B
15.03.13 TTC PB F - Ladce

Silvestrovský turnaj
Ako tradične, v posledný 
deň roka, sa konal turnaj 
6-členných družstiev v ma-
lom futbale. 
Turnaja sa zúčastnilo 7 
družstiev „Porubčanovci“, 
Starí páni, Beel, Horné Lad-
ce, Dorast, „Chlapci z byto-
viek“ a družstvo mladých 
hráčov z Beluše. Turnaj sa 
hral systémom každý s ka-
ždým, takže spolu 21 zápa-
sov. Hralo sa na 2 ihriskách 
v parku a na pomocnom 
ihrisku. Víťazom turnaja sa 
stali „Porubčanovci“, v zlo-
žení D. a Ľ. Porubčanovci, 
Ma. Habánek, M. Mosor-
jak, Šedík a Martinka, ktorí 
zvíťazili vo všetkých 6 zápa-
soch so skóre 15 : 1. Na 2. 

mieste skončili „Chlapci z 
bytoviek“ v zložení M. Zá-
bojník, Milan a J. Habán-
kovci, E. Kučera, B. Letko, 
L. Chovanec a Suran, ktorí 
získali 12 bodov pri skóre 
9 : 3. Ako 3. s 10 bodmi a 
skóre 6 : 8 skončilo družstvo 
pod vedením B. Liptáka ml. 
štartujúceho pod hlavičkou 
„Beel“.

Počas uplynulej jesene sa pra-
videlne schádzali aj bývalí 
futbalisti, ktorí odohrali 7 zá-
pasov: po 2 s Prejtou, Lysou, 
Visolajmi a 1 zápas s Valaskou 
Belou. Okrem toho štartovali 
na 2 turnajoch, okrem memori-
álu Pavla Petríka - to bol turnaj 
v Beluši, na oboch turnajoch 
obsadili zhodne 3. miesto a v 
oboch prípadoch sa v boji o 3. 
miesto stretli s Visolajmi. Tret-
ie miesto obsadili i na zimnom 
turnaji usporiadanom starými 
pánmi Ilavy dňa 28.12.2012. 
Turnaj 5 členných družstiev sa 
hral na ihrisku s umelým povr-
chom. Zúčastnilo sa ho 8 druž-
stiev, ktoré boli rozdelené do 2 
skupín. V skupine obsadili 2. 
miesto za Tuchyňou, s ktorou sa 
stretli i v boji o bronz, o umiest-
není rozhodli až pokutové kopy. 
Víťazom sa stali tréneri MFK 
Dubnica po víťazstve nad Ila-
vou „A“. 

Starí páni


