
SPRAVODAJCA OBECNÉHO 
ÚRADU

Èíslo:  2          apríl 

26. februára 2003 na zasadaní 
obecného zastupite¾stva pre-
brali v prvom rade plnenie roz-
poètu v roku 2002. Po diskusii 
so závereèným úètom poslanci 
súhlasili. Rovnako schválili 
stano-visko kontrolóra obce 
k plneniu úloh rozpoètu. Oba 
materiály sú k nahliadnutiu na 
obecnom úrade. 
V ïalšom bode sa poslanci 
zaoberali situáciou vo finan-
covaní Základnej školy, kde 
vznikol nedostatok prostried-
kov na pokrytie nákladov na 
plyn a elektrickú energiu. Ten-
to problém sa medzi èasom 
vyriešil rozhodnutím Minister-
stva financií èerpa� prostriedky 
u� z dotácie na 2. štvr�rok 
2003.
Obecné zastupite¾stvo sa ïalej 
zaoberalo nedoplatkami v dani 
z nehnute¾ností, za vývoz do-
mového odpadu a v dani z al-
koholu a cigariet. Konštatovali, 
�e celková situácia v plnení 
si povinností obèanov je vo 
väèšine prípadov bezproblé-
mová, za èo patrí obèanom 
poïakovanie. U neplatièov sa 
budú tieto nedoplatky vymáha� 
exekuène. Z pohostinstiev si 
poplatky za alkohol a cigarety 
dlhodobo neplní majite¾ka po-
hostinstva v Tune�iciach p. 
Zbínová. 
Obecné zastupite¾stvo infor-
movali o �iadosti prenajímate¾ky 
kaviarne v dome kultúry o 
zrušenie nájmu. 
Obecné zastupite¾stvo sa ro-

zhodlo da� mo�nos� novým 
záujemcom. (Viï èlánok o 
mimoriadnom zasadaní obec-
ného zastupite¾stva 5. marca 
2003).
Starosta obce predlo�il návrh 
cien za odpredaj bytových do-
mov è. 139 a è. 141, v súlade 
so zákonom è. 182/93. Po-
slanci schválili ceny: dom è. 
139 – 98 003 Sk, dom è. 141 
– 11 372 Sk.
Ïalej schválili ceny za pozemky 
Ivete Daòovej (85 m2) a Joze-
fovi Daòovi (85 m2) 8 330 Sk 
pre výstavbu na podnikanie. 
Rovnako schválili ceny za 
pozemky pre výstavbu indi-
viduálnych rodinných domov 
štyrom záujemcom o ploche 
457 m2 za 44 786 Sk.
Vzh¾adom na nárast cien elek-
trickej energie a plynu, sch-
válilo obecné zastupite¾-stvo 
nové ceny nájomného: Firme 
Palivex o 30%, za ve¾kú sálu 
DK o 25%, miestnos� pre Lesné 
dru�stvo o 25%, za malú sálu 
v prístavbe o 20%, nájomné 
za vestibul o 30% a kozmetike 
Dena a kaderníctvo v Mater-
skej škole o 20%. 
V poslednom bode programu 
schválili poslanci nový štáb 
Civilnej ochrany obce Ladce.
 

Ing. arch. Ján Remo, starosta 

Závery zasadania obecného 
zastupite¾stva vo februári 

Vyšla monografia „Ladce“. 
Podrobnosti o distribúcii, cene a spôsobe predaja nájdete na 2. strane 
tohoto èísla Ladeckých zvestí. 

Ovzdušie:
V roku 2002 bolo vypustených do 
ovzdušia z jednotlivých výrobných 
zariadení a kotolne spolu 113,3 ton 
tuhých zneèis�ujúcich látok a 1 130 ton 
plynných zneèis�ujúcich látok. Za tieto 
bolo do Štátneho fondu �ivotného pros-
tredia zaplatených 1 645 500,- Sk.
Koncentrácie tuhých zneèis�ujúcich lá-
tok vo vypúš�aných spalinách a vzduchu 
z komínov a technologických výduchov 
sa pohybovali v hodnotách od 0,8 mg/
m3 do 43 mg/m3, prièom zákonný limit 
je 50 mg/m3.
Zákon è. 309/1991 Zb. o ovzduší stano-
vuje, �e na 1 tonu vyrobeného slinku 
je mo�né vypusti� do ovzdušia 1,5 kg 
prachu. Pova�ská cementáreò, a.s. 
v roku 2002 vypustila 0,23 kg prachu 
na 1 tonu vyrobeného slinku. 
Koncentrácie plynných látok ako SO2, 
CO a NOx neboli prekraèované.
K miernemu nárastu produkcie prachu 
došlo z dôvodu zvýšenia mno�stva ma-
teriálu na centrálnej skládke, s ktorým 
bolo potrebné manipulova�. Tým bola 
zvýšená sekundárna prašnos�. 
Vodné hospodárstvo:
Odpadové vody, vznikajúce v prevádz-
ke, sú èistené v mechanicko-biologickej 
èistiarni odpadových vôd, z ktorej sú 
vypúš�ané do Lúèkovského potoka. 
V roku 2002 bolo vypustených 179 000 
m3 vôd s priemerným zneèistením BSK5 
6 mg/l, prièom povolená koncentrácia 
zneèistenia vo vypúš�aných vodách je 
20 mg/l.
Odpadové hospodárst-
vo:
Pova�ská cementáreò, a.s. Ladce 
sa významnou mierou podie¾a na 
zneškodòovaní  odpadov a tým 

Priaznivá informácia 
o �ivotnom prostredí

k zni�ovaniu za�a�enia prírody od-
padmi. V roku 2002 bolo v rotaènej 
peci zhodnotených 2 248 ton gumového 
odpadu (pneumatiky a pod.), ktoré by 
inak skonèili na skládke. 
Taktie� bolo v rámci prevencie v boji 
proti BSE v roku 2002 spálených 8 148 
ton mäsokostných múèok a 3 074 ton 
�ivoèíšnych tukov. Tieto sú produko-
vané kafilériou N-adova Nitra a sú pod 
stálou veterinárnou kontrolou. Proces 
spa¾ovania ako aj manipuláciu s týmito 
materiálmi pracovníci PCLA zvládli a 
poèas celého roka sa nevyskytli závady, 
ktoré by èo len mohli ohrozi� okolie 
Pova�skej cementárne, a.s. Ladce. 
V mesiaci december bola do prevádzky 
uvedená nová technologická linka na 
manipuláciu s mäsokostnými múèkami, 
ktorá odstráni nároènú ruènú manipu-
láciu s mäsokostnými múèkami. 
Vlastné odpady, ktoré by mohli ma� 
negatívny vplyv na prírodu (�iarivky 
s obsahom ortuti, olovené akumu-
látory), likviduje cez externé orga-
nizácie, ktoré zabezpeèia ich neškodnú 
likvidáciu. 
Komunálny odpad a stavebná su� 
je skládkovaná na riadenej skládke 
Luštek v Dubnici nad Váhom. V roku 
2002 bolo takto ulo�ených 10 300 
ton stavebných sutí, ktoré vznikli pri 
investiènej výstavbe.  

Mimoriadne zasadanie obecného 
zastupite¾stva

Mimoriadne zasadanie 5. marca 2003 malo na programe dva body. 
V prvom prerokovali návrh výberu nového nájomcu do kaviarne Domu kultúry. 
Z predlo�ených dvoch �iadostí a po vypoèutí uchádzaèov Radovana Juríèka 
z Tune�íc a Eriky Daòovej z Ladiec 355 v tajnom hlasovaní vybrali Eriku Daòovú. 
Podmienky nájmu budú upravené nájomnou zmluvou. 
V druhej èasti zasadania obecné zastupite¾stvo schválilo návrh na komisiu pre 
výberové konanie na verejné sú�a�e pre stavbu vodovodu okolo hlavnej cesty a 
plynovodu v Horných Ladcoch. V komisii budú Ing. arch. Ján Remo, Jozef Daòo 
a poslanci: J. Turzík, J. Fatura a J.  Chovanec. Ïalšími èlenmi sú Ing. Kalusová 
a Ing. Špiaková. 

Pä�desiatnik Ing. arch. Ján Remo
Dòa 14. marca 1953 sa v Hlo�i narodil starosta našej obce 
Ing. arch. Ján Remo.
Pri príle�itosti jeho pä�desiatin mu všetci zo srdca �eláme ve¾a 
síl, zdravia, rodinnej pohody, ve¾a dobrých spolupracovníkov 
a priate¾ov. 
Prajeme mu, aby sa jeho práca pri vedení a zve¾aïovaní našej 
obce, ktorú tak úspešne rozvíja i naïalej darila k spokojnosti 
obèanov i jeho samotného. 

Dòa 6. februára 2003 doruèila pošta na Obecný úrad 
v Ladcoch Informáciu o �ivotnom prostredí od Pova�skej 
cementárne, a.s., v ktorej v súlade so zákonom èíslo 
171/1998 Z.z. podávajú obèanom obce Ladce informáciu o 
vplyve prevádzky Pova�skej cementárne, a.s. Ladce o stave 
�ivotného prostredia v okolí cementárne v roku 2002.
Ïalej uvádzame správu v plnom znení:



Štatistika o obèanoch

DVaDsa� ROkOV sPa¾uJú PneuMatIky

Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

nové ceny za vývoz odpadu
Obecné zastupite¾stvo schválilo nové ceny za odvoz komunál-
neho odpadu. Komunálny odpad sa aj v roku 2003 bude vyvá�a� 
na skládku Luštek v Dubnici nad Váhom. Uvádzané ceny sú 
ovplyvnené celkovým zdra�ovaním slu�ieb. I po zavedení týchto 
cien zostáva na obec zaplati� okolo 50% nákladov. 

Nový cenník:

poèet osôb     cena za 6 mesiacov     ú¾ava na 1 osobu                    
 1                             150 Sk                            75 Sk
 2                             300 Sk                          225 Sk
 3                             450 Sk                          375 Sk
 4                             600 Sk                          525 Sk 
 5                             750 Sk                          675 Sk 
 6                             900 Sk                          825 Sk
 7                           1050 Sk                          975 Sk

Mo�no plati� aj na celý rok (cena bude dvojnásobná). Uznaná 
ú¾ava na jednu osobu sa odpoèíta od stanovenej sumy vo výške 
75 Sk.

Monografiu „Ladce“ si u� 
mô�ete kúpi�

Monografia „Ladce“ je u� v predaji. Ako sme u� 
uviedli, Obecné zastupite¾stvo v Ladcoch schválilo 
jej cenu a spôsob distribúcie. 
Monografie vyšlo celkom 1000 výtlaèkov – 800 
s mäkkým obalom (cena 100 Sk) a s tvrdým oba-
lom 200 exemplárov (cena 150 Sk).
Monografia „Ladce“ obsahuje ve¾ké mno�stvo 
faktov z najstaršej histórie obce Ladce a Tune�ice 
i novodobé dejiny oboch obcí. Iste nie je v nej 
všetko, ale iba najdôle�itejšie udalosti, ktoré sa po-
darilo autorovi zisti�. V obsahu nájdete kapitoly: 
Charakteristika obce. Obdobie praveku a vèas-
ného stredoveku. Najstaršie písomné zmienky. 
Ladce a Tune�ice ako súèas� majetku Košeckého 
hradu. Rod Majthényi-Motešický. �ivot v 18. a 19. 
storoèí. Obec v 2. polovici 19. storoèia. V novom 
storoèí. V Èeskoslovenskej republike. Obdobie 
Slovenského štátu. Vojna a jej následky. Národné 
výbory a roky obnovy. Obdobie rokov 1960 – 
1990. Cementáreò, neodmyslite¾ná súèas� obce. 
�eleznica a pošta v Ladcoch. Najstaršie vodné 
dielo. Po¾nohospodárstvo. Lesné dru�stvo, Ur-
bárske spoloèenstvo. Školy v Ladcoch. Kultúrny 
a spoloèenský �ivot. ¼udové zvyky. Nábo�enský 
�ivot. Spolky, organizácie, zdru�enia. Posledných 
10 rokov 2. tisícroèia. Viedli našu obec. Slávni 
rodáci. Roky a udalosti. Farebná príloha zo súèas-
ných Ladiec. 
Miesta, kde monografiu mo�no kúpi�: 
Obecný úrad (1. i 2. budova), Záhradkárske potre-
by, Novinový stánok, Drogéria, Poštový úrad. 

Obecné zastupite¾stvo sa 
na svojom zasadaní 26. 
marca t.r. zaoberalo najmä 
finanènými otázkami.

Zvýšené vý-
davky obce

 Poslanci si vypoèuli správu 
úètovníèky obecného úradu 
A. Èernotovej o tom, na èo sa 
pou�ili finanèné prostriedky 
za mesiac január 2003, ktoré 
boli vedené ako zostatok 
financií na konci roka 2002. 
Z uvedenej informácie bolo 
zrejmé  ako narástli výdaje 
obce z dôvodu zvýšenia cien 
energií i rastu mzdových pros-
triedkov z dôvodu prechodu 
kompetencií na obec. Aj keï 
sa èas� týchto prostriedkov 
postupne vráti do obecného 
rozpoètu formou štátnych 
dotácií alebo výberom platieb 
za vodné a stoèné, za odvoz 
komunálneho odpadu a pod., 
musí ma� obec na toto èasové 
preklenutie dostatok fina-
nèných prostriedkov a musí 
si preto neustále vytvára� 
finanènú rezervu. 
V ïalšom bode rokovania 
poslanci schválili presun 
finanèných prostriedkov vo 
výške 500 000 Sk, ktoré 
boli pôvodne urèené na 
plynofikáciu obce na dofinan-
covanie prác, uskutoènených 
na cintoríne v Ladcoch v roku 
2002. 
Obecné zastupite¾stvo prer-
okovalo a schválilo návrh na 
distribúciu monografie Ladce. 
Schválili poskytnutie bezplat-
ne a na predaj. Cenu stanovili 
na 150 Sk (knihy s tvrdým 
obalom) a 100 Sk (s mäkkým 
obalom). Rovnako schválili 
predajné miesta (uvádzame 
v inom èlánku). 
Na záver rokovania sch-
válili – vyhoveli �iadosti Slov-
enského zväzu zdravotne 
postihnutých v Ladcoch na 
bezplatné prenajatie sály 
domu kultúry na deò 9. máj 
2003 pre spoloèenské posed-
enie. 

Ing. arch. Ján Remo,
starosta

Narodené deti

V uplynulých tý�dòoch sa 
na ve¾kú rados� rodièov, 
príbuzných i nás všetkých 

narodili noví obèania Ladiec. 
�eláme im zdravie, š�astie 

a rodièom rados� 
zo svojich potomkov. 

Sú to tieto deti:
Viktória Koš�álová 
(23. januára)

Adam Kútny (25. januára)
Vladimír Rolín (29. januára)

Daniela Váòová (27. 
februára)

Zomreli

Na ve¾ký �ia¾ rodiny, 
príbuzných, priate¾ov 

a známych nás 
nav�dy opustili obèania: 

František Daòo (79 roèný)
Václav Kucharík (68)

Albín Šedík (78)
Mária Strháková (71)

Jubileá

90. rokov

oslávi dòa 6. mája 2003 
pani Mária Ištvániková. Pra-
jeme jej to najcennejšie – zdra-

vie, lásku 
a porozumenie najbli�ších. 

80. rokov

80-te výroèie narodenia 
si 26. mája t.r. pripomenie 

pán Anton Skiba. 
Do ïalších rokov �ivota mu 
�eláme zdravie, spokojnos� 

a lásku. 

25. výroèie sobáša

si pripomenú 18. mája t.r. 
Jozef Ïuriš s man�elkou Evou, 

rodenou Faturíkovou. 
Do ich ïalšieho �ivota im 

�eláme ve¾a lásky 



Ochrana lesa je na prvom mieste

triedi� odpady je povinnos�
Na základe Všeobecne záväzného nariadenia è. 3/2001 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (ïalej len o 
odpadoch) èlánku 7 – Zber, zhodnotenie a spracovanie vytriedených 
odpadov sú obyvatelia obce – fyzické osoby, fyzické osoby – pod-
nikatelia, právnické osoby a vlastníci alebo správcovia nehnute¾ností 
na území obce povinní zapoji� sa do separovaného zberu zavedeného 
obcou a realizovaného cestou Obecného úradu s cie¾om zhodnoti� 
èasti komunálneho odpadu v zmysle zákona o odpadoch. 

Druhy odpadov urèené na separovaný zber:
papier, sklo, kovový šrot, opotrebované batérie a automobilové aku-
mulátory, opotrebované pneumatiky

Papier
Sem patrí: baliaci papier, noviny, èasopisy, knihy (bez tvrdých obalov), 
korešpondencia, školské zošity, obaly od potravín (cukor, múka), od 
pracích práškov a mydiel, od zubnej pasty a pod. 
Nepatrí sem: zneèistený papier (napr. olejom, farbami) s prímesou 
plastu, textilu, obaly z trvanlivého mlieka a d�úsov, obaly z cestovín, 
od kávy, z cukroviniek – celofán, staniol
Vývoz: 21. mája 2003, 22. októbra 2003

sklo
Sem patrí: nezneèistené f¾aše od nápojov a oleja, poháre od zaváranín 
a ostatné sklenené obaly, èíre tabu¾ové sklo, rozbité poháre (všetko 
bez kovových a plastových uzáverov)
Nepatrí sem: silne zneèistené f¾aše a sklenené obaly, porcelán, 
keramika, TV obrazovky, �iarovky a �iarivky, sklobetónové tvárnice, 
mlieène a kombinované tabu¾ové sklo, zrkadlá, várne a mlieène 
sklo
Vývoz: 9. apríla 2003, 16. júla 2003, 26. novembra 2003

kovový šrot
Sem patrí: nezneèistené predmety zo �eleza rôznych ve¾kostí a tvarov 
zbavené všetkých nekovových èastí
Nepatrí sem: predmety, pri ktorých podiel nekovových èastí presahuje 
10% (napr. chladnièky, televízory), silne zneèistené predmety (napr. 
zvyškami betónu)
Vývoz: 28. mája 2003, 19. novembra 2003

V uvedené dni na vývoz vylo�te vytriedený odpad ráno o 7.00 hod. 
pred dom na ulicu. 

Opotrebované pneumatiky a pou�ité autobatérie je povinný ka�dý 
osobne prinies� do areálu obecného úradu

pondelok od 8.00 hod. do 15.00 hod.
streda od 8.00 hod. do 16.00 hod.
piatok od 8.00 hod. do 15.00 hod.

(Mo�nos� informova� sa vopred na è.t. 4628 189 u pani Šedíkovej).

5 hektárov pod dia¾nicu
Doteraz sme málo písali o Zdru�ení 
urbárnikov a èlenov Lesného 
dru�stva v Tune�i-ciach. Pred-
seda tohoto zdru�enia Miroslav 
Kvasnica nás informoval o ich èin-
nosti v roku 2002 i o zámeroch na 
ïalších 10 rokov.
Z histórie tohoto zdru�enia vieme, 
�e im v roku 1964 bez náhrady vyv-
lastnili pozemky kameòolomu pre 
SKŠ �ilina. V roku 2002 ukonèili 
vybavovanie reštituènej náhrady 
za 12 hektárov. Peniaze vyplatili 
èlenom pod¾a ve¾kosti podielu. 
Rovnako úspešne dovàšili pod-
písanie kúpno-predajnej zmluvy 
so Slovenskou správou ciest na 
pozemky, ktoré si vy�iadala stavba 
dia¾nice. Majetok zdru�enia sa 

záberom tejto pôdy zní�il o 5 
hektárov. 
Rok 2002 i zaèiatok roka 2003 bol 
v Tune�iciach rokom starostli-vosti 
o les, prerezávky v lokalite Brezová 
i odstraòovania následkov kalamity 
spôsobenej prudkými jesennými 
vetrami (poškodených bolo 155 
stromov). 
Ako v lesoch celého Slovenska i 
v Tune�iciach vstúpili do plnenia 
úloh Lesného hospodárskeho 
plánu na roky 2003 – 2012. Pri 
príle�itosti 75-teho výroèia oficiál-
neho zalo�enia Lesného dru�stva 
v Tune�iciach im �eláme úspešné 
plnenie týchto úloh. 

Relatívne uspokojivá bilan-
cia po¾nohospodárov

Ako po iné roky, aj teraz vám 
prinášame bilanciu hospo-
dárenia Po¾nohospodárskeho 
dru�stva Košeca a v òom oso-
bitne výrobného strediska 
v Ladcoch. 
Celý po¾nohospodársky kom-
plex choval dovedna 1 085 
kusov hovädzieho dobytka, 
z toho 501 dojníc. Celkový stav 
ošípaných bol 1 357 kusov a 
oviec 684.
Pravda, najdôle�itejšia je 
ú�itkovos� hospodárskych zvi-
erat. Spokojnos� mô�e by� 
so zvýšenou dojivos�ou o 83 
litrov na dojnicu s celoroèným 
priemerom 4 032 litrov mlieka. 
Najlepší boli v Hornej Porube (4 
716 litrov) a na druhom mieste 
stredisko Ladce 4 690 litrov 
na dojnicu. Celkom dodalo 
dru�stvo 1 910 615 litrov mlie-
ka. Náklady na výrobu jedného 
litra mlieka boli v Ladcoch 
10,68 Sk, èo bolo najmenej 
z podniku. Priemer nákladov 
v celom dru�stve bol 12,60 
Sk. 
V Ladcoch odchovali 82 kusov 
teliat (celé dru�stvo 406 kusov). 
Ošípané chovali v Košeci, Lad-
coch a v Košeckom Podhradí. 
Priemerné prírastky vo výkrme 
boli v Košeci 0,65 kg, v Lad-
coch 0,58 kg a v K. Podhradí 

0,83 kila. 
Rastlinná výroba vychádzala 
z vyu�itia celkovej výmery pôd-
neho fondu, ktorý v roku 2002 
predstavoval 3 112 hektárov, 
z toho 1 137 ha ornej pôdy a 1 
957 trvale trávnatých porastov. 
Pestovanie plodín podliehalo 
zhoršeným klimatickým pod-
mienkam – podmáèanie a 
¾adovec, èo sa prejavilo na 
zhoršených výsledkoch. Tak 
z plánovanej výroby dosiahli 
pri pestovaní pšenice ozimnej 
80%, ra�i 69%, jaèmeni ozim-
nom 35%, repke ozimnej 64%. 
Lepšie to bolo pri pestovaní 
krmovín: kukurica silá�na na 
98%, miešanka 102%, lucerna 
120%, ïatelina 115%.
Pri  f inanènom hodnotení 
boli všetky výrobné stredis-
ká,  venujúce sa pr iamo 
po¾nohospodárstvu, stratové: 
Košeca – 3,7 milióna, Ladce – 
1,5 milióna a podobne i ïalšie. 
Naopak, bitúnok priniesol viac 
ako 5 miliónový zisk, stavbári 
jeden milión. Bilancia celého 
dru�stva za rok 2002 bola: zisk 
50 tisíc korún. Po mnohých 
rokoch prvýkrát kladný výsle-
dok.

Medzi najdôle�itejšie úlohy èlenov Lesného dru�stva a urbárskeho 
spoloèenstva v Ladcoch v roku 2002 patrila preriezka mladých 
porastov. Mno�stvo hektárov porastov, kde bolo treba preriezku 
urobi�, museli rieši� aj tak, �e dali vyškoli� vlastných odborníkov 
na obsluhu motorových píl. kurz absolvovali Jozef Riecky, Jozef 
Hrehuš a Vladimír kalus. Zada� preriezku nejakej firme by bolo 
príliš drahé. V tejto práci v roku 2002 znaène pokroèili a v prvých 
mesiacoch roka 2003 úspešne pokraèovali. Brigádnici, ktorí 
chodia preriezku robi�, sa boria s porastom neraz 4 – 5 metrov 
vysokým. 
Významnou úlohou vedenia zdru�enia je príprava desa�roèného le-
sného hospodárskeho plánu 2003 – 2012. V minulom roku príprava 
vyvolala taxáciu lesných porastov, ktorú vykonávali štátni lesní 
pracovníci. takto vznikla aj po�iadavka oznaèi� hranice porastov. 
urobili ho v èasti Bukovina a Dielec. Ostáva oznaèi� sporné hranice 
so susedmi Hlo�a, Podhorie a tune�ice. 
starostlivos� o les pokraèovala aj v roku 2002, keï na jeseò natreli 
prípravkom Repelent viac ako 700 mladých stromkov, èím zabránili 
ohryzu zverou. V ihliènatých porastoch robili zase ochranu proti 
kôrovcovi rozmiestòovaním „lapaèov“. 
Vedenie zdru�enia uzavrelo (predå�ilo) dohodu so Štátnymi lesmi 
o prenajímaní lokality „Prevrat“ na území košeckého Podhradia 
na ïalších desa� rokov. 
Rovnako na desa� rokov predå�ili zmluvu s organizáciou aMV o 
prenájme „urbárskeho domu“, kde je umiestnený obchod s potra-
vinami. 
Lesné dru�stvo má aj nového hájnika – lesného strá�cu. Je ním 
Jozef Jesenský. 



Na základe zákona NR SR è. 
42/1994 Z.z. o civilnej ochrane 
obyvate¾stva o zabezpeèovaní orga-
nizovania jednotiek civilnej ochrany 
a o zabezpeèovaní záchranných, 
lokalizaèných a likvidaèných prác 
ustanovilo obecné zastupite¾stvo 
takéto zlo�enie štábu civilnej ochra-
ny pre potrebu obce: 
Náèelník štábu: Ing. arch. Ján 
Remo
Zástupca: Jozef Daòo
Èlenovia: Ing. Jozef Mikušinec, 
Nela Novotná, Daniela Hudecová, 
Milan Bajza, Jozef Fatura, Ján 
Turzík, Milan Kukuliaš, Jozef Cho-
vanec, Vladimír Chovanec, Július 
Šedík. 

Velitelia a èlenovia jednotlivých 
jednotiek: 
Poriadková jednotka

Obecný rozpoèet 2003
Obecný rozpoèet na rok 2003, 
ktorý schválili poslanci, je 
zostavený po zrelej úvahe 
i pripomienkach realisticky. 
Rozpísaný je do polo�iek (asi 
150) v dvoch èastiach – príjmy 
a výdavky. Nebudeme vás 
za�a�ova� podrobnos�ami, ale 
predkladáme vám niektoré 
�a�iskové polo�ky rozpoètu. 
V príjmovej èasti sú to v prvom 
rade dane vyberané priamo 
v obci, teda daò z nehnute¾ností, 
za psov, z predaja alkoholu a 
tabakových výrobkov, cestná 
daò a iné v sume takmer 2 500 
000 Sk. Príjmy z prenájmu a 
rôzne poplatky predstavujú 
skoro 600 000 Sk. 
4 a pol milióna korún je prísun 
z dane príjmov fyzických a 
právnických osôb. 
Príjem z vodného a stoèného 
je plánovaný 1 680 000 korún, 
ktorý sa však súèasne prejaví 
aj ako výdavok vo výške 1 
750 000 Sk. Tak isto je to aj 
s príjmom za ulo�enie odpadu 
od obèanov v sume 742 000 
Sk, preto�e obec vyplatí firme 
za odvoz a ulo�enie odpadu a� 
1649 500 Sk. 
V rámci presunu kompetencií 
k príjmom patrí aj dotácia pre 
Základnú školu 6 430 110 Sk, 
Materskú školu 2 945 890 Sk 
a opatrovate¾skú slu�bu 452 
000 Sk. Tieto sumy sa však 
v priebehu roka premenia na 
výdavky (len aby staèili).
Medzi plusy musíme zaráta� 
aj zostatok z minuloroèného 
rozpoètu 2 300 845 Sk a zosta-
tok z finanèných prostriedkov 
získaných predajom SPP 9 
042 155 Sk. Týchto 9 miliónov, 
ako sme vás u� informovali, má 

schválené umiestnenie (vodo-
vod, plynofikácia Horných La-
diec, tribúna na ihrisku atï.).
Vo výdavkovej èasti, ktorá 
urèite najviac obèanov zaujíma, 
vyberáme niektoré polo�ky:
Verejné osvetlenie (402 000 
Sk), bývanie a obèianska 
vybavenos� (205 000 Sk), re-
kreaèné a športové slu�by (210 
000 Sk), kultúrne slu�by, DK, 
ZPOZ (1 015 000 Sk), kni�nica 
(35 000 Sk), kino (45 000 Sk), 
nábo�enské a iné spoloèenské 
slu�by (130 000 Sk), rekreácia, 
kultúra, cirkevné pamiatky (33 
500 Sk), po�iarna ochrana 
(49 000 Sk), cestná doprava 
– údr�ba ciest (150 000 Sk), 
nakladanie s odpadnými vo-
dami (85 000 Sk), všeobecné 
verejné slu�by vèítane platov, 
poistenia, nákladov na energie 
a ïalšie výdavky pre chod obce 
(4 742 874 Sk).
Výdavkami  v  roku 2003 
budú aj sumy vynalo�ené na 
spomínanú výstavbu (9 913 
000 Sk) a na prestavbu ná-
jomných domov (800 000 Sk). 
Sem patrí aj splácanie úveru vo 
výške 1 200 000 Sk.
I keï sa v rozpoète objavujú 
pomerne ve¾ké sumy, nebude 
jednoduché ho dodr�a� , 
preto�e nikto z nás nevie, kde 
a kedy sa zastaví zvyšovanie 
cien. Na základe schválených 
zámerov poslancami obecného 
zastupite¾stva však oèakávame 
ïalšie vidite¾né zve¾aïovanie 
našej obce.

76 �iakov budú prijíma� po novom
Na Odborné uèi l iš te 
v Ladcoch sa prihlásilo 
76 �iakov (48 chlapcov, 
28 dievèat).
Pripravujú sa na prijí-
macie konanie, ktoré sa 
v tomto roku koná po 
novom. 
�iaci hlásiaci sa na stred-
né školy mô�u poda� 
prihlášky na dve školy, 
alebo na dva uèebné od-
bory. Prvé kolo prijímacie-
ho konania sa tak usku-

toèní v dvoch termínoch: 
5. a 9. mája 2003. V prí-
pade, �e �iak je úspešný 
v oboch termínoch, musí 
jeho zákonný zástupca 
potvrdi� zápisom nástup 
na vybranú školu. V prí-
pade neúspechu èaká 
na �iaka v júni druhé 
kolo prijímacieho konania 
(opä� v dvoch termínoch) 
na školách, kde ešte sú 
vo¾né miesta.  

Chovatelia bilancovali
Organizácia Slovenského 
zväzu chovate¾ov je zam-
eraná na nieko¾ko okruhov 
èinnosti. Obèanov najviac zau-
jíma predaj jatoènej a chovnej 
hydiny, ktorý SZCH organizuje 
ako obchodnú èinnos�. V roku 
2002 nakúpili a obèanom pre-
dali 3 700 kusov desa�dòových 
kureniec a 1010 chovných 
moriek. Èistý zisk vkladajú spä� 
do organizácie (starostlivos� o 
Dom chovate¾ov, pomoc èle-
nom pri èistokrvných chovoch 
a pod.).
Na výroènej schôdzi vo februári 
t.r. konštatovali, �e sú oblas-
ti, s ktorými nie sú celkom 
spokojní. Je to najmä základné 
poslanie Slovenského zväzu 
chovate¾ov: chov èistokrvných 
odrôd hydiny a králikov. Chov 
je pomerne zlo�itý, nároèný 
na zdravotnú starostlivos� i na 
financie. Nie je jednoduché 
chova� a rozmno�ova� èis-
tokrvné zvieratá, evidova� ich, 
obrúèkova�, tetova�, znaèkova� 

a prípadne i vystavova� na 
rôznych prehliadkach. �e sa 
táto èinnos� z roka na rok 
zni�uje spôsobuje i vysoká 
cena èistokrvných zvierat a 
neustále vzrastajúce náklady 
na zdravotnú starostlivos�. 
V ladèianskej organizácii je 
8 èlenov, ktorí pestujú pä� 
druhov èistokrvných plemien 
králikov a 5 chovate¾ov, ktorí 
sa zaoberajú chovom èis-
tokrvných sliepok.
Po výroènej schôdzi povedie 
organizáciu ten istý výbor ako 
v predchádzajúcom období: 
Milan Jung, predseda, An-
ton Haršáni (tajomník), Pavol 
Kalus (hospodár), Vladimír 
Kalus st. (predseda odbornej 
komisie) a Ivan Ïurikoviè, èlen 
výboru. Revízorom je Ing. Karol 
Horký. 

Rozvoz plynu propan – butan
H.D.K. spol s r.o. Pova�ská Bystrica – sklad Púchov nám oznámili 
èasový harmonogram rozvozu plynu propan – butan pre rok 2003.
Rozvozným dòom je utorok od 8.30 do 8.35 hodiny. 
Dni rozvozu:
1. apríl 2003, 29. apríl, 27. máj, 24. jún, 22. júl, 19. august, 16. septem-
ber, 14. október, 11. november, 9. december, 13. január 2004.
Firma rozšírila sortiment predávaného tovaru o plynové kotle a kotle 
na tuhé palivo znaèky Dakon, na tieto výrobky majú jarnú z¾avu 10% 
z predajnej ceny. V ponuke majú spotrebièe na propan – butan, 
zváraèský materiál, rúry: PVC, pozinkované, èierne, asfalt, ventile 
gulové na plyn a vodu, tesnenia, radiátory, hadice, šrobenia, mufne, 
kolená Uk a fiting, silikóny atï. 
Otváracie hodiny na sklade: pondelok a� piatok od 8.00 do 16.00 hod, 
v sobotu od 7.30 do 11. 00 hod. 

Civilná ochrana v Ladcoch
Velite¾: Milan Bajza
Èlenovia: Vladimír Chovanec, 
Vladimír Kvasnica, Miroslav Záhrad-
ník, ¼ubomíra Porubèanová
Vyslobodzovacia jednotka
Velite¾: Jozef Chovanec
Èlenovia: Jozef Fatura, Jozef 
Suchár, Ján Abrahámovský, Mi-
lan Kuman, Martin Rolín, František 
Markuš, Emil Kandráè
Spojovacia jednotka
Velite¾: Ján Turzík
Èlenovia: Ján Kvasnica, Michal 
Èechúty, Milan Habánek, ¼ubomír 
Porubèan
Po�iarna jednotka
Velite¾: Štefan Kuman
Èlenovia: František Meliš, Igor Ka-
lus, Marián Markuš, Viliam Petrík, 
Branislav Král, Juraj Petrík
Zdravotnícka jednotka
Velite¾ka: Nela Novotná



nepodceòujme 
nebezpeèenstvo po�iarov !
S príchodom teplejšieho a slneèného poèasia nastáva obdobie, v ktorom 
vzniká najväèší poèet po�iarov spôsobených èinnos�ou obèanov v prírode. 
Jarné mesiace sú obdobím, keï sa nová vegetácia zaène prebera� k �ivotu 
a tak zostatky z minuloroènej vegetácie (suchá tráva, lístie, ihlièie a pod.) 
bránia jej rýchlejšiemu rozvoju. Obèania sa mylne domnievajú, �e plošným 
vypa¾ovaním týchto pozostatkov starej vegetácie urýchlia prirodzený proces 
premeny prírody. Neuvedomujú  si pri tom, �e oheò nièí u�itoèný hmyz, 
prirodzené úkryty zverí, hniezda aj s mláïatami vtákov, chránené rastliny 
a pod. 
Štatistika po�iarovosti dokazuje, �e v mesiacoch marec a apríl vzniká najväèší 
poèet po�iarov spôsobených pou�ívaním otvoreného ohòa v prírode, hlavne 
pri vypa¾ovaní suchej trávy a iných porastov, pri pálení haluziny, fajèení 
v prírode, èinnos�ou detí pri ich hre so zápalkami, kladením ohníèkov, 
podpa¾ovaním ¾ahko zápalných materiálov a pod. 
Likvidácia lesných po�iarov si vy�aduje nasadenie ve¾kého poètu hasièov, 
spoluprácu s obèanmi, prièom v mnohých prípadoch nie je mo�ný príjazd 
s hasièskou technikou k ohnisku po�iaru. Naviac obnovenie funkcie lesných 
porastov mô�e trva� pod¾a záva�nosti poškodenia i nieko¾ko desiatok 
rokov. 
Zákon NR SR è. 314/2001 Z.z. o ochrane pred po�iarmi zakazuje fyzickým 
a právnickým osobám vypa¾ovanie porastov a zakladanie ohòa v prírode 
na miestach, kde by sa mohol rozšíri�. Spa¾ova� hor¾avé látky na vo¾nom 
priestranstve je mo�né u právnických a podnikajúcich fyzických osôb len 
výnimoène, s písomným súhlasom okresného riadite¾stva Hasièského a 
záchranného zboru na základe predlo�enej �iadosti po stanovení vlastných 
podmienok pre túto èinnos�. Ak je to fyzická osoba (obèan), ktorá nevykoná-
va podnikate¾skú èinnos�, vz�ahujú sa na uvedené èinnosti spa¾ovania 
ustanovania § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona o ochrane pred po�iarmi 
v tom zmysle, �e fyzická osoba nesmie zaklada� oheò na miestach, kde by 
sa mohol rozšíri�. Ak by však miesto spa¾ovania bolo vhodným spôsobom 
upravené (zbavené hor¾avého pôdneho krytu) a umiestnené v bezpeènej 
vzdialenosti od hor¾avých látok, naviac zabezpeèené ïalšími preventívnymi 
opatreniami, išlo by o miesta a èinnos�, ktoré nespåòajú kritériá § 14 ods. 
2 písm. b) a c) zákona o ochrane pred po�iarmi a v takom prípade nie sú 
pre obèanov �iadne obmedzenia vyplývajúce z predpisov o ochrane pred 
po�iarmi. 
Porušenie týchto predpisov, prípadne po�iar spôsobený touto èinnos�ou 
mô�e ma� za následok ulo�enie finanènej pokuty a� do výšky 250 tis. Sk 
právnickej osobe a 10 tis. Sk obèanovi. 
Dodr�iavanie po�iarno-bezpeènostných predpisov zo strany obèanov a 
právnických osôb pomáha k zabraòovaniu nièenia prírody, k zni�ovaniu 
ohrozenia �ivota a zdravia obèanov pri po�iaroch a ich likvidácii. 
Tieto opatrenia boli prerokované s Dobrovo¾nou po�iarnou ochranou, 
preto v prípade potreby je mo�né po�iada� o pomoc príslušnú Základnú 
organizáciu Dobrovo¾nej po�iarnej ochrany v obci. 
Mali by sme si pamäta�:
- nezakladajme oheò na miestach, kde by sa mohol rozšíri�,
- oheò mô�eme zaklada� vo vzdialenosti najmenej 50 m od okraja lesa, 

prièom ohnisko musí by� oblo�ené kameòmi alebo zeminou,
- v blízkosti ohòa nemanipulujeme s hor¾avými kvapalinami, plynovými 

zariadeniami, sprejmi a pod., 
- pred odchodom je potrebné oheò uhasi�,
- neodhadzujeme horiace zápalky a neuhasené ohorky z cigariet,
- nepou�ívajme zábavnú pyrotechniku v prírodnom prostredí,
- nevypa¾ujme suchú trávu a krovie,
- neodhadzujme obaly, hlavne sklenené f¾aše a èrepy, preto�e  tieto mô�u 

pri pôsobení slneèných lúèov zapríèini� vzplanutie suchej trávy,
- stanujme len na miestach, kde je to povolené, v stanoch nepou�ívajme 

otvorený oheò,
- dodr�iavajme bezpeèné zásady pri manipulácii s hor¾avinami,
- v rekreaèných chatách kontrolujme stav komínov, vykurovacích telies, 

plynových spotrebièov a elektrickej inštalácie.
Ka�dý zárodok po�iaru, ktorý v lese spozorujeme, sa sna�me uhasi� napr. 
zeminou, pieskom, vodou a pod. Ak to nie je mo�né, musíme po�iar ohlási� 
na ohlasovòu po�iarov, tel. è. 150, alebo privola� pomoc zo strany obèanov 
cestou obecného (mestského) úradu. 

na návšteve v základnej škole

Projekt infovek
aby uèitelia mohli v škole 
pripravova� mladú generáciu 
tak, aby našla uplatnenie na 
európskom trhu práce, obs-
tála v akejko¾vek konkurencii, 
je potrebná elektronizácia a 
informatizácia u� v základnom 
školstve. Základná škola v Lad-
coch podala prihlášku a vypra-
covala projekt, ktorého cie¾om 
je pripravi� plány vyu�itia výpoè-
tovej techniky v prípade jej zria-
denia na tunajšej škole. Chce 
sa teda zaradi� medzi školy, 
ktoré budú vybavené výpoè-
tovou technikou a pripojené 
na internet v rámci „Projektu 
infovek“. návrhy plánov vyu�itia 
výpoètovej techniky a slu�ieb 
internetu uèite¾mi a �iakmi pod 
názvom „Projekt infovek“ vypra-
covala uèite¾ka školy Mgr. Mária 
Hatoková. 

Rozprávkové vre-
tienko

To je názov sú�a�e �iakov v pred-
nese rozprávky. Okresné kolo 
sú�a�e sa konalo 11. marca t.r. 
Našu ZŠ reprezentovala ôsmaè-
ka Simona Svádová, ktorá sa 
s veršovanou rozprávkou �abina 
kmotra od Milana Rúfusa umi-
estnila na 2. mieste. �iaèku prip-
ravovala Mgr. L. Gallová. Obom 
blaho�eláme. 

európa v škole
Literárna v výtvarná sú�a� �iakov 
– ich vlastnej tvorby sa dostala 
u� po okresné kolo. Pod vedením 
uèite¾ky školy Mgr. L. Gallovej 
sa podarilo �iakom Radovanovi 
Hofstädterovi a Stanislave Kútnej 
umiestni� zhodne na 4. mieste. 

„Škola podporuje 
zdravie“

To je názov projektu, ktorého 
h lavným c ie ¾om je  z lepš i � 
starostlivos� o zdravie, zvýši� 
úèinnos� enviromentálnej výchovy 
�iakov a protidrogová prevencia. 
Uskutoènením projektu, pod¾a 
ktorého v škole postupujú, sa mô�u 
zaradi� do národnej siete škôl pod-
porujúcich zdravie. Koordinátorom 
v Základnej škole v Ladcoch je 
Mgr. Viera Králová.
 

Štafeta skúseností
12. marca t.r. sa uskutoènilo 
okresné kolo 44. roèníka fyzikálnej 
olympiády v Dubnici nad Váhom. 
Našu školu reprezentoval �iak 9. 
roèníka Jaroslav Peterka, ktorý sa 

Vyšlo prvé èíslo 
„Zvoní“

„Zvoní“ je názov školského 
èasopisu, ktorý zaèali vydáva� 
�iaci Základnej školy v Ladcoch 
za pomoci svojich uèite¾ov. 
V histórii školy to nie je prvý 
èasopis. naposledy to bol 
„Ladecký nováèik“ v rokoch 
1991 – 1993.
ani terajším �iakom nechýba 
talent, invencia a nápady, èo je 
vidie� z príspevkov i z �ánrovej 
skladby prvého èísla. V pr-
vom èísle sme našli rozhovor 
s riadite¾kou školy, básne z tvor-
by �iakov, ankety, hádanky, 
doporuèené knihy. Zaujala nás 
rubrika „Hrady a zámky“, kde 
autorka píše o Vršatci, ktorý 
je priam „na doh¾ad“ i dos� 
blízko, aby sme ho mohli v lete 
navštívi�. V „Èiernej skrinke“ 
pranierujú malé i dos� vá�ne 
priestupky svojich spolu�iakov, 
v inej èasti prvého èísla sa 
naopak chvália s tým, èo v os-
tatnom období dosiahli. 
na príprave prvého èísla „Zvoní“ 
sa podie¾ali: tatiana Hrušková, 
kristína Melúchová, alena Hlav-
atá, Mária Martináková, O¾ga 
Je�ová, Lucia Melicherová, 
Vladimíra Cícerová, Denisa 
Huòaèková, alexandra adamièk-
ová a uèitelia ZŠ J. Šmecková a 
R. Pecuš. 

stal nielen úspešným riešite¾om, 
ale spomedzi 35 �iakov získal 
krásne 2. miesto. Je to odmena 
nielen pre �iaka, jeho svedomitú 
prípravu, ale i pre vyuèujúcich Mgr. 
M. Pastorkovú a D. Pru�inca. 
O dva dni neskôr si mladí chemici 
zmerali sily v okresnom kole 39. 
roèníka chemickej olympiády. Sú�a� 
sa konala v Ilave a za našu školu 
bojovala �iaèka 9. roèníka Danica 
Chovancová. S vedomos�ami pre-
sahujúcimi rámec osnov pre ZŠ 
získala 3. miesto. 

Týmto pokraèuje tradícia úspechov 
našej školy v che-mických sú�a�iach 
aj po prevzatí štafety vo výuke Mgr. 
M. Pastorkovou od svojej uèite¾ky 
Mgr. Márie Bednárikovej. 
Obaja �iaci sa u� pripravujú na 
krajské kolá v apríli t.r. �eláme im 
ve¾a úspechov. 
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stolní tenisti postúpili
Stolní tenisti nám robia 
v športe najviac radosti. 
Po ví�aznom �a�ení skonèili 
v tabu¾ke na prvom mieste, 
keï prehrali iba jeden zá-
pas. Tu sú ostatné zápasy 
od 24. januára 2003:

Ladce – Dúlov  17 : 1
Ladce – TTC PB G  18 : 0
D.Koèkovce–Ladce  1 : 17

Ladce – Udièa B  12 : 6
PS PB – Ladce  6 : 12
Ladce – TTC PB H  18 : 0
Zárieèie – Ladce  4 : 14
Ladce – Pru�ina C  8 : 10
Slovan PB D – Ladce  6 : 
12
Blaho�eláme k postupu 
s presvedèením, �e aj vo 
vyššej sú�a�i (IV. liga) 
zohrajú dôstojnú úlohu. 

Zaèala sa futbalová sezóna

Mu�stvo dospelých zaèalo 
prípravu na novú sezónu 
10. januára pod vedením 
trénera Pavla Strateného. 
P r í p r a v u  a b s o l v o v a l i 
v okolitých terénoch a na 
ihrisku. V prípravnom období 
zohrali 7 prípravných zápa-
sov s výnimkou 1 všetky 
doma. K posilneniu kádra i 
napriek snahe získa� posilu 
aspoò na post brankára 
nedošlo. S mu�stvom sa 
pripravovali i dorastenci 
František Váò, Jaroslav 
Chaláò a Marek Kuèera. 

S aktívnou èinnos�ou skonèil 
Vladimír Chleban.
káder mu�stva tvoria:
Beòak František, Filiaè 
Roman, Habánek Michal, 
Habánek Marián, Hudec 
Peter, Jamrich Ján, Koštialik 
Tomáš, Koyš Jaroslav, Kuè-
ma Marián, Kuman Rado-
slav, Mackura Marián, Po-
rubèan Dominik, Porubèan 
¼ubomír, Prekop Miroslav, 
Šedík Dušan, Trenèan 
Miloš, Vyhnièka Milan.

Gymnast i  opä �  úspešn í
Najmladší reprezentanti ladèianskeho športu gymnasti 
zo Základnej školy pod vedením Mgr. Márie Hatokovej 
opä� slávili úspechy. 
Okresné kolo sa konalo v Novej Dubnici. V rámci 
dru�stiev obsadili dievèatá v kategórii A 1. miesto (J. 
Kandráèová, N. Melicherová, S. Štefulová, M. Zajacová, 
B. Zábojníková, S. Kandráèová).
V kategórii B – chlapci obsadili tie� 1. miesto (J. Me-
licher, T. Mikuška, T. Smrèko, J. Faturík, M. �áèik, O. 
Ïurovec).
Medzi jednotlivcami obsadili Júlia Kandráèová 1. 
miesto, Matej �áèik 1. miesto a Sabina Štefulová 2. 
miesto. 
Na takú reprezentáciu školy a obce sme všetci hrdí. 

kino slovan
Je opä� zatvorené pre nezáu-
jem divákov. Znova zaèneme 
v kine premieta� filmy od ok-
tóbra 2003. 
Ïakujeme za pochopenie!

staronové lesné dru�stvo

Pred 75 rokmi – presne dòa 15. decembra 1928 zišli sa v miest-
nosti obecného domu obèania na zakladajúcom zhroma�dení 
Lesného dru�stva v Tune�iciach. Predseda tohoto zdru�enia 
Juraj Mihálik v príhovore spomenul, �e všetci majitelia lesov 
v katastri Tune�ice sa u� v roku 1920 spojili v dru�stve. U� 
vtedy sa rozhodlo o vytvorení dru�stva a zvolili aj vedenie. 
Zabudli sa však zapísa� do firemného registra a splni� i niektoré 
ïalšie úradné formality a tak „de jure“ dru�stvom neboli. Nie 
je to však úplná pravda, preto�e v mene dru�stva uzatvárali 
obchody a v roku 1921 dokonca kúpili 215 katastrálnych jutár 
lesa od Neumanna a spol. za 129 000 korún. 
Po spomínanom valnom zhroma�dení v roku 1928 malo Lesné 
dru�stvo v Tune�iciach 51 èlenov, ktorí vlastnili 51 podie¾ov, 
ka�dý v hodnote 2 000 Kè.

45 rokov od vzniku JRD v tune�iciach

Po viacroènej agitácii dòa 18. februára 1958 na ustanovujúcej 
schôdzi zalo�ili Jednotné ro¾nícke dru�stvo v Tune�iciach. 
Zaèali hospodári� na výmere 140 hektárov. Prvým predse-
dom sa stal Emil Koiš. �a�kosti, ktoré prišli v prvých rokoch, 
pomáhali prekonáva� èlenovia organizácií, najmä po�iarnikov, 
športovcov, pracovníci miestneho kameòolomu i závodov 
z Dubnice nad Váhom. V januári 1961 sa rovnako ako ostatné 
dru�stvá na okolí zlúèili do spoloèného podniku JRD 1. máj 
so sídlom v Košeci.

Zaujímavá  je  história  Slatin-
ského potoka. Preteká hranicou 
Hlo�e a Beluše a jeho èas� bola 
privedená umelým  korytom do 
Ladiec. Dôvodov bolo nieko¾ko. 
Odvod moèovky od ustájneného 
dobytka v  stajòach  zemepána, 
ktoré  boli  v  terajších  domoch 
è. 223 a 224. Do polovice 19. 
storoèia  ju  vyu�íval  pivovar 
a  potom  liehovar  (terajší  dom 
è. 41).
Rieka  Váh  predstavovala  po 
dlhé roky pre ladeckých ro¾níkov 
hrozbu, lebo mnohokrát neoèaká-
vane, po výdatných da�ïoch na 
Liptove, Kysuciach a Orave sa 
rozvodnil  a  odniesol  skromnú 
úrodu  z  polí.  Na  pasienku 
„Lazy“,  ktorý  sa  dotýka  cho-
tárnych  hraníc  Horoviec, 
Lednických Rovní  a Hlo�e  sa 
pásaval mladý dobytok bez usta-
jnenia a po zaplavení pasienkov 
ho museli cez Lednické Rovne a 
most v Púchove dohna� domov 
na doèasné kàmenie. 

Zvýšená  hladina  vôd  Váhu 
èasto dosahovala a� okraj obce a 
v Tune�iciach zaplavovala èas� 
zvanú Krú�ok. 
Blahodárny  úèinok  Váhu  je 
v  tom,  �e  cez  podzemné  na-
plavené  vrstvy  štrkov  napája 
vodou naše studne. 
Nièivé  úèinky  Váhu  odstrá-
nila  vybudovaná  hydrocen-
trála a jej prívodný i odpadný 
kanál  v  rokoch  1932  –  1936 
a  náväzná  výstavba  celého 
radu priehrad a iných vodných 
stavieb. 
Do nenávratna odišla aj roman-
tika vodnej cesty pltí, splavova-
nia dreva. Výhodnejšou sa stala 
�eleznica,  ktorá  vedie  aj  tam, 
kam naša rieka Váh neteèie. 
Mo�no  sa  mladšie  generácie 
do�ijú  novej  romantiky  – 
rieènej plavby po vybudovaných 
kanáloch. 

Ví�azoslav Kalus


