
SPRAVODAJCA OBECNÉHO 
ÚRADU

Èíslo:  2        marec 

Vo¾ba prezidenta SloVenSkej republiky Sa koná dòa 3. apríla 2004 od 7. 
00 – 22. 00 hodiny V troch okrSkoch.

referendum o predèaSných parlamentných Vo¾bách je 3. apríla 2004 od 
7. 00 – 22. 00 hodiny V tých iStých budoVách ako Vo¾by prezidenta.

z  f e b r u á r o v é h o  o b e c -
Dòa 25. februára t.r. prer-
okovali poslanci Obec-ného 
zastupite¾stva v Lad-coch 
nieko¾ko otázok, ktoré majú 
všeobecnú p la tnos�  pre 
všetkých obèanov. 
Schválili Všeobecne závä-
zné nariadenie o stanovení 
školského obvodu Základnej 
školy v Ladcoch. 
Zaoberal i  sa problémom 
neplatièov nájomného v byto-
vom dome è. p. 139 a rozhodli, 
�e neplatièi dostanú pos-
lednú príle�itos� na uhradenie 
svojich podl�ností voèi obci, 
v opaènom prípade ich z bytov 
vys�ahujú. 
Obecné zastupite¾stvo zo-
bralo na vedomie infor-máciu 
o zámere obce èerpa� financie 
zo štrukturálnych fondov EÚ 
na tri hlavné projekty: 
- rekonštrukcia a pre- 
 stavba Domu kul-
túry,
- v y b u d o v a n i e 
nových   v o d o v o d -
ných rozvo-dov na sídlisku 
Záhradná ulica,

- rekonštrukcia vyuèo-
va-  cích pavilónov 
Základ-nej školy.
Aby sa obec mohla uchádza� 
o fondy EÚ, musí ma� na ti-
eto objekty spracovanú tech-
nickú projektovú dokumentáciu. 
O podrobnostiach budeme vèas 
informova�. 
Poslanci zobrali na vedomie in-
formáciu o príprave výbero-vého 
konania na výstavbu chodníka 
okolo hlavnej cesty. 
Obecné zastupite¾stvo si vy-
poèulo informáciu o prí-prave 
nadácie, na ktorú mô�u obèania 
poukazova� 2% odvedenej dane 
(podrobnejšie na 2. strane).
Poslanci si vypoèuli a zobrali na 
vedomie informáciu o situá-cii 
v Základnej škole v Lad-coch, 
o odvolaní riadite¾a. Po struènej 
informácii starostu obce Mgr. 
Dušan Letko, bývalý riadite¾ ZŠ, 
predniesol podrobnú infor-máciu 
o priebehu udalostí, ktoré

...dokonèenie na 2. strane
...dokonèenie z 1. strany
a odohrali v ZŠ v súvi-slosti 

Oslava 59. výroèia oslobodenia obce a vstupu do 
Európskej únie
30. apríl 2004 
Program: 
Slávnostné rozšírené zasadanie Obecného 
zastupite¾stva (v Dome kultúry)
23. 00 – spomienka na oslobodenie Ladiec a klade-
nie vencov k pomníku obetí druhej svetovej vojny
24. 00 – ohòostroj
Pozývame vás na kri�ovatku privíta� historický 
vstup Slovákov do Európskej únie.

Volíme prezidenta Sr
Pod¾a § 14 ods. 1 zákona 
è. 46/1999 Z. z. o spô-
sobe vo¾by prezidenta 
Slovenskej republiky, 
o ¾udovom hlasovaní, 
o jeho odvolaní, sa vo¾-ba 
bude kona� dòa 3. a-príla 
2004 od 7.00 – 22.00 
hodiny.
Ak ani jeden z kandi-dá-
tov nezíska nadpo-loviènú 
väèšinu platných hlasov 
oprávnených voli-èov, 
bude sa druhé kolo vo¾by 
kona� dòa 17. apríla 2004 
od 7.00 – 22.00 hodiny 
v tých istých okrskoch.
Miestom konania vo¾by 
prezidenta SR sú v Lad-
coch tri okrsky:
okrsok è. 1 – dom 
kultúry:
obèania z ulice Zá-hrad-
ná, Cementárska, Janka 
Krá¾a
okrsok è. 2 - základná 
škola:
Hviezdoslavova ulica 1. 
– 121., ¼udovíta Štúra, 
Pavla Koyša, Kuku-

èí-nová, Jána Kollára, 
Vá�ska.
okrsok è.  3 .  – ob 
tune�ice:
Hviezdoslavova, Tajov-
ského, Podjavorinskej, 
Bottova, Kalinèiakova, 
Hviezdoslavova z La-diec 
od è. 122 – 137.
kandidátmi Sú: Ing. 
Stanislav Bernát, Doc. 
PhDr. Martin Bútora, Doc. 
JUDr. Ivan Gašparoviè, 
CSc., RSDr. Jozef Kal-
man, Ing. Ján Králik, 
Július Kubík, Mgr. Art. 
¼ubomír Roman, Ing. Ru-
dolf Schuster, PhD., Ing. 
Jozef Šesták, PhD. (všetci 
na základe petícií). Za 
SDKÚ Eduard Kukan, ¼S 
HZDS Vladimír Meèiar, 
KDH František Mikloško. 
Oznaèenie sa vykoná 
tak, �e voliè pri vybranom 
kandidátovi urobí znaèku 
„X“ v rámèeku pred priez-
viskom kandidáta.

referendum o predèasných 
vo¾bách
Referendum o predèasných parlamentých 
vo¾bách sa bude kona� 3. apríla 2004 od 7. 00 
– 22. 00 hodiny v tých istých budovách (iných 
volebných miestnostiach) ako vo¾by prezidenta 
SR, teda v Dome kultúry, Základnej škole a v OB 
Tune�ice. 
Otázka v plnom znení, na ktorú má voliè odpoveda�, 
bude na volebnom lístku. Bude na òom vyznaèené 
„ÁNO“ a „NIE“. Voliè krí�ikom vyznaèí svoju vo¾bu. 
Ak súhlasí, aby sa uskutoènili predèasné parla-
mentné vo¾by, vyznaèí „ÁNO“, ak nesúhlasí tak 
„NIE“.
Podmienkou platnosti referenda je nadpolovièná 
úèas� oprávnených volièov v Slovenskej repub-
like.



Štatistika o obèanoch

Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

Narodené deti:
¼uboš Prekop

Radka Kvasnicová
Adriana Kútna

Všetkým narodeným de�om a ich 
rodièom prajeme spokojný a ra-

dostný �ivot. 

Zomreli:
Ondrej Hriadel (75)

Katarína Kršková (89)
Obecný úrad dostal správu, 
�e v roku 2002 zomrel Róbert 

Èepec (nar. 1966).
Pozostalým vyslovujeme sústras� 

a úèas� v ich smútku. 

Jubileá:
90 rokov sa dòa 22. apríla 

do�íva naša obèianka Antónia 
Mináriková. �eláme jej ve¾a 
zdravia, spokojnosti a mnoho 
š�astných chví¾ medzi svojimi 

najbli�šími. 
25. výroèie sobáša si pripomenú 

Viliam Popelka s man�elkou 
Annou, rodenou Kováèikovou 
(26. apríla) a Anton Kuchariè 
s man�elkou Monikou, rodenou 

Jakubkovou (5. mája).
Prajeme im ešte ve¾a spokojných 

rokov spoloèného �ivota.

postup pri výstav-
be domu smútku
zmluva o zhotovení diela 
domu smútku ladce bola 
podpísaná s firmou Ses-
tav, s.r.o., ilava dòa 9. 
februára t.r. pod¾a zmluvy 
je lehota výstavby dohod-
nutá na 88 pracovných 
dní. zaèiatok výstavby 
je 15. apríl 2004, realizá-
cia – dokonèenie dòa 17. 
augusta 2004. Sta-venisko 
odovzdali dodá-vate¾ovi 
27. februára t.r. 
pre úèely zar iadenia 
stave-niska budú vyu�íva� 
bývalý rodinný dom za 
cintorí-nom.
prosíme ladèiansku verej-
nos�, aby bola tolerantná 
v èase výstavby a vyu�í-
vala vstup do cintorína 
od hlavnej cesty, preto�e 
vstup od „dediny“ bude 
výstavbou domu smútku 
èiastoène blokovaný. ale 
po dokonèení výstavby sa 
práve tento vchod stane 
hlavným vstupom do areá-

z februárové-
ho obecného 
zastupite¾stva

s uèite¾om Ing. Katerinèi-
nom. Prezentoval svoju 
verziu vz�ahov a po-merov 
v uèite¾skom zbore v ZŠ, 
ktoré sú príèinou celej kauzy. 
K situácii v Základ-nej škole 
sa vyjadrili aj viacerí poslanci 
a hlavná kontro-lórka obce 
Ing. Kalusová, ktorá je aj 
èlenom školskej rady. 
Obecné zastupite¾stvo sch-
válilo bezplatný prenájom 
ve¾kej sály Domu kultúry 
pre usporiadanie detského 
karnevalu. Taktie� schválilo 
�iados� Vladimíra Poliaka 
o odkúpenie pásu pozemku 
p. è. KN 37/3 v šírke 4 m, 
ktorý hranièí s jeho staveb-
ným pozemkom. 

Ing. arch. Ján Remo, 
starosta

VýzVa obèanom
Vá�ení obèania Ladiec!
Vá�ení spolupracovníci 
Pova�skej cementárne, a.s. 
, Ladce!

V zmysle zákona è. 595/2003 
z. z. o dani z príjmov pod¾a § 
50 a 52 odst. 26 mô�e fyzická 
osoba poukáza� 2% zo za-
platenej dane jednej organi-
zácii, ktorá je zaregistrovaná 
notárskou komorou. 
touto spoloènou iniciatívou 
obce ladce a pova�skej ce-
mentárne Vám ponúkame 
mo�nos� poukáza� 2%-tný 
podiel u� Vami zaplatenej 
dane z príjmov v prospech 
nadácie help, 811 04 bratis-
lava, �abotová 2.
prostriedky, ktoré venujete 
na úèet nadácie help, budú 
na základe spoloènej dohody 
vyu�ité na financovanie ak-
tivít v obci ladce, ako napr.:
- sociálne a kultúrno- 
 spoloèenské aktiv-
ity,
- ochrana a tvorba �i- 
 votného prostredia 
a zachovanie prírodných hod-
nôt v obci ladce a okolí,
- rozvoj a ochrana 
du-  chovných 
a kultúr-nych hodnôt a to 
najmä podpora výstavby 
rímsko-katolíckeho kostola 

v obci ladce.

potvrdenie o zaplatení 
dane z príjmov zo závislej 
èinnosti je potrebné v prí-
pade pracovníkov pcla 
vyplni� na mzdovej uètárni 
pcla (resp. u iného Vášho 
zamestnávate¾a). 
ak sa rozhodnete pre na-
dáciu help, prosíme o vypl-
nenie vyhlásenia o poukázaní 
sumy zodpo-vedajúcej 2% 
zaplatenej dane a vyhlásenie 
odovzdajte do 10. 4. 2004
- buï na mzdovej 
uè-  tárni pcla 
alebo na sekretariáte Gr 
pcla (zamestnanci pcla),
- alebo na obecnom  
 úrade v ladcoch,
- resp. doruète prís-
lu-  š n é m u 
daòovému úradu ,  pod 
ktorý spadáte pod¾a miesta 
trvalého bydliska (najneskôr 
do 30. 4. 2004).
budeme radi, ak aj Vy os-
obne venovaním 2% za-
platenej dane z Vašich príj-
mov prispejete k finan-co-
vaniu aktivít v obci ladce. 
Veríme, �e vyu�ijete spôsob, 
ako pomôc� sami sebe a pri-
tom neplati� �iadne peniaze 
naviac.

Veríme, �e vyu�ijete mo�nos� prispie� dvoma percentami 
dane v prospech a ú�itok našej obce. 
Vyhlásenie si mô�ete vyzdvihnú� na Obecnom úrade 
v Ladcoch u ¼. Porubèanovej (budova è. 151) alebo 
u A. Suchárovej (budova è. 150). 
Táto mo�nos� sa týka iba obèanov, ktorí sú zárobkovo 
èinní.

preèo sa neurobi la s¾ubovaná 
da�ïová kanalizácia na Vá�skej ulici
Odkanalizovanie Vá�skej ulice bolo plánované z prostriedkov, 
ktoré sa ušetrili pri výstavbe vodovodu okolo hlavnej cesty a trasy 
vedúcej do Základnej školy. Na odkanalizovanie dal obecný úrad 
spracova� projekt. Najoptimálnejšie riešenie je napojenie na 
da�ïovú kanalizáciu na Kukuèínovej ulici, ktorá ústi do kanála 
vodného diela. 
Muselo sa však rozhodnú�, èi spomínané ušetrené financie sa 
pou�ijú na odkanalizovanie, alebo na výmenu starých vodovod-
ných rozvodov v Základnej škole. Hrozilo, �e drahá voda bude 
unika� zo starých rozvodov do podzemia. Nakoniec sa rozhodlo 
v prospech školy. Nové rozvody v areáli školy stáli 600 000 Sk 
a obec musela ešte chýbajúce finanèné prostriedky doplni�. 
Viem, �e obyvatelia Vá�skej ulice sú sklamaní, ale myslím, �e 
škola a hroziace straty na vode boli právom uprednostnené. 

starosta obce

predè i l i  nepo -
sedného bimba
„U� pôjdeš do školy, budeš 
prváè ikom!“  v  n iektorých 
domácnostiach rezonovali tieto 
slová v tomto období èastejšie. 
V Základnej škole v Ladcoch sa 
na tento okamih dôkladne prip-
ravili. Škôlkári, budúci prváci, so 
zvedavos�ou v oèkách vstupova-
li do triedy, ktorá sa na dva dni 
premenila na rozprávkovú kra-
jinu. V nej ich èakali rozprávkové 
bytosti: Snehulienka so svojimi 
trpaslíkmi, je�ibaba, neposedný 
šašo Bimbo. Deti im bez strachu 
recitovali básnièky, poèítali me-
dovníèky a dokazovali Bimbovi, 
�e vedia viac ako on. A naozaj 
aj vedeli. Veï všetkých 40 detí 
pripravujú uèite¾ky v materskej 
škole, ktoré u� dlhé roky úzko 
spolupracujú s uèite¾kami na pr-
vom stupni ZŠ. Tie sa na svojich 
budúcich, šikovných prváèikov 
tešia u� teraz. 

Mgr. Viera Králová
(prevzaté z „Obzoru“)

Ing. Anton Barcík
generálny riadite¾ PCLA

Ing. arch. Ján Remo,
starosta obce Ladce



noVá Sie� štátnych úradoV
okresné úrady od januára t.r. skonèili svoju èinnos�. V Slovenskej republike 
vzniká 50 obvodných úradov, kde si budú môc� obèania vybavi� svoje zále�itosti. 
obvodný úrad pre bývalý okres ilava je v trenèíne, èiastoène v pova�skej bystrici 
a na niektorých detašovaných pracoviskách.

obVodný úrad tre-
nèín
(pôsobnos� Ministerstva 
vnútra SR)
Detašované pracovisko 
Ilava, Mierové námestie, 
tel. 042 4451 224
Vybavuje: 
Verejné zbierky, kontrola 
štátnych symbolov, štátne 
obèianstvo, vo¾by, �ivno-
stenské podnikanie, civil-
ná ochrana obyvate¾stva.

úrad práce, So -
ciálnych Vecí a rod-
iny
Pracovisko: Ilava, Mierové 
námestie
Vybavuje:
Prihlásenie sa do evi-
dencie nezamestna-ných 
(podporu platí Sociál-na 
pois�ovòa), dávky v hmot-
nej núdzi, prídav-ky na 
deti, príspevok pri nar-
odení die�a�a, rodièov-
ský príspevok a všetky 
ostatné dávky na deti 
okrem ošetrovného a mat-
erských (vypláca Sociálna 
pois�ovòa). Príspevok na 
pohreb a ostatné sociálne 
štátne dávky. Sem sa 
chodia preukazova�, �e si 
h¾adajú prácu, konzultácie 
so sprostredkovate¾mi 
práce, rekval i f ikaèné 
kurzy.  Pr íspevok na 
s�ahovanie, na samo-
zamestnanie a iné. 
Na úrad musia obèania 
cestova� za posudkovými 
lekármi, za niektorými 
opatreniami aktívnej poli-
tiky zamestnanosti (podni-
kate¾ský zámer, podpora 
na zriadenie �ivnosti).

pozemkoVý úrad
Obvodný úrad Pova�ská 
Bystrica, Centrum 1, 
telefón 042 4300 163
Vybavuje:
Reštitúcie, pozemkové 
úpravy (sce¾ovanie po-
zemkov) – �iadate¾om, 
ktorí chcú hospodári� na 
pôde vyèleòuje náhradné 
pozemky. Vyòatie pozem-
kov z po¾nohospodár-
skeho pôdneho fondu. 
Rozhoduje o záhrad-kár-
skych osadách. Regi-
struje pozemkové spolo-
èenstvá – urbariáty, kom-
posesoráty. Vedie register 
obnovených pozemkov.

leSný úrad
Obvodný úrad Pova�ská 
Bystrica, Centrum 1, 
telefón: 042 4322 724
Vybavuje:
Dozor nad hospodárením 
v lese štátnom, súkrom-
nom, urbariátnom, ve-
die záznamy u�ívate¾ov, 
rozhoduje o vyòatí po-
zemkov (doèasnom, tr-
valom) z lesnej pôdy. 
Dáva vyjadrenia, ak chce 
niekto stava� 50 metrov 
od hranice lesa. Uznáva 
po¾ovné revíry, schva¾uje 
ná jomné zmluvy  na 
po¾ovnícke právo v uz-
nanom po¾ovnom revíre. 
Schva¾uje lesnú a po-
¾ovnícku strá�. Schva¾uje 
plány chovu a lovu i plány 
starostlivosti o zver.

� i V o t n é  p r o S -
tredie
Vysunuté pracovisko Ila-
va, ul. J. L. Bellu, telefón: 
042 4465 718
Vybavuje: 
Úrady �ivotného pro-

ceStná dopraVa 
a komunikácie
Obvodný úrad Trenèín, 
Štefánikova 20, telefón: 
032 7415 403
Vybavuje:
Štátny dozor nad ces-
tami II. a III. triedy a je 
stavebným úradom pre 
ne. Prerokúva priestupky. 
Povo¾uje stavbu a pre-
stavbu vozidla, rozhoduje 
o vyradení vozidla z cest-
nej premávky. Eviduje 
výcvikové stre-diská pre 
vodièov. Vykonáva pravi-
delné kontroly stavu vozi-
diel. Riadi a kontroluje 
výkon štátnej správy 
prenesený na obce. Je 
odvolacím orgánom pre 
rozhodnu-tia, ktoré vy-
dáva obec.

stredia zodpovedajú za 
oblas� vody, ochrany 
prírody, ovzdušia, geolo-
gických prác, odpadov, 
obchodu s ohrozenými 
�ivoèíchmi a rastlinami, 
prevencie záva�ných 
priemyselných havárií, 
verejných vodovodov, 
kanalizácií. Viacero prá-
vomocí je aj na Obecnom 

StaVebný úrad
Zriadil sa na krajskej 
úrovni (Trenèín). Má na 
starosti územné plá-no-
vanie a stavebný poria-
dok. 
Všetko ostatné súvisiace 
so stavbami vybavuje 
Obecný úrad Ladce.

triedený zber 
odpadov

Na základe Všeobecne záväzného nari-
adenia è. 3/2001 o nakladaní s komunál-
nymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi (ïalej len o odpadoch) èlánku 
7 – Zber, zhodnotenie a spracovanie 
vytrie-dených odpadov, sú obyvatelia 
obce – fyzické osoby, fyzické osoby 
– podnikatelia, právnické osoby a vlast-
níci alebo správcovia nehnute¾ností 
na území obce povinní zapoji� sa do 
separovaného zberu zavedeného obcou 
a realizovaného cestou Obec-ného úradu 
s cie¾om zhodnotenia èasti komunálneho 
odpadu v zmysle záko-na o odpadoch. 
Druhy odpadov, ktoré sú urèené na 
separovaný zber:
papier, sklo, kovový šrot, opotrebo-vané 
batérie a automobilové akumulátory, 
opotrebované pneumatiky
Papier
- sem patrí: baliaci papier, 
no-  v i n y ,  è a -
sopisy, knihy (bez tvrdých obalov), 
korešpondencia, školské zošity, obaly 
od potravín (cu-kor, múka), od pracích 
práškov a mydiel, od zubnej pasty 
a pod.
- nepatrí sem: zneèistený pa- 
 pier (napr. olejom, farba-mi), 
s prímesou plastu, textilu, obaly z trvan-
livého mlieka a d�úsov, obaly z cestovín, 
od kávy, z cukroviniek – celofán, stan-
iol
Vývoz: 19. mája 2004, 20. októbra 
2004
Sklo
- sem patrí: nezneèistené f¾a- 
 še od nápojov a oleja, po-
háre od zaváranín a ostatné sklenené 
obaly, èíre tabu¾ové sklo, rozbité pohá-
re (všetko bez kovových a plastových 
uzáverov)
- nepatrí sem: silne zneèiste- 
 né f¾aše a sklenené obaly, 
porcelán, keramika, TV obrazovky, �ia-
rovky a �iarivky, sklobetónové tvárnice, 
mlieène a kombinované tabu¾ové sklo, 
zrkadlá, várne a mlieène sklo
Vývoz: 7. apríla 2004, 14. júla 2004, 24. 
novembra 2004
Kovový šrot
- sem patrí: nezneèistené 
pred-  mety zo �eleza 
rôznych ve¾-kostí a tvarov zbavené 
všetkých neko-vových èastí
- nepatrí sem: predmety,pri  
 ktorých podiel nekovových 
èastí presahuje 10% (napr. chladnièky, 
televízory), silne zneèistené predmety 
(napr. zvyškami betónu)
Vývoz: 26. mája 2004, 17. novembra 
2004

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 ¼. Šedíkovej)

V uvedené dni vylo�te vytriedený 
odpad ráno o 7. 00 hod. pred dom 
na ulicu.





V súlade s ustanovením §-u 14 zákona èíslo 171/1998 Z. z. podá-
vame obèanom obce Ladce informácie o vplyve prevádzky Pova�skej 
cemen-tárne, a.s. Ladce na stav �ivotného prostredia v okolí cementárne 
v roku 2002.
Ovzdušie:
V roku 2003 bolo vypustených do ovzdušia z jednotlivých výrobných 
zariadení a kotolní spolu 124 ton tuhých zneèis�ujúcich látok a 1 053 
ton plynných zneèis�ujúcich látok. Za tieto bolo do Štátneho fondu 
�ivotného prostredia zaplatené 1 798 600,- Sk. 
Koncentrácie tuhých zneèis�ujúcich látok vo vypúš�aných spalinách 
a vzduchu z komínov a technologických výduchov sa pohybovali 
v hod-notách od 0,8 mg/m3 do 43 mg/m3, prièom zákonný limit je 
50 mg/m3.
Zákon è. 309/1991 Zb. o ovzduší stanovuje, �e na 1 tonu vyrobeného 
slinku je mo�né vypusti� do ovzdušia 1,5 kg prachu. V roku 2002 
Pova�ská cementáreò, a.s. vypustila 0,23 kg prachu na 1 tonu vy-
robeného slinku. 
Koncentrácie plynných látok ako SO2, CO a NOx neboli prekraèované.
Tieto údaje poukazujú na skutoènos�, �e v Pova�skej cementárni, 
a.s. Ladce sa podarilo stabilizova� produkciu zneèis�ujúcich látok 
vypúš�aných do ovzdušia na úrovni predchádzajúceho roka napriek 
významnému nárastu produkcie cementu. 
K lepšej informovanosti obèanov o stave ovzdušia bol realizovaný 
kontinuálny monitorovací systém emisií z rotaènej pece, údaje z tohto 
sú uvádzané na informaènej tabuli na administratívnej budove. 
Vodné hospodárstVo:
Odpadové vody, vznikajúce v prevádzke sú èistené v mechanicko-
biologickej èistiarni odpadových vôd, z ktorej sú vypúš�ané do Lúèk-
ovského potoka. 
V roku 2002 bolo vypustených 172 000 m3 vôd s priemerným zneèis-
tením BSK5 6 mg/l, prièom povolená koncentrácia zneèistenia vo 
vypúš�aných vodách je 20 mg/l. 
odpadoVé hospodárstVo:
Pova�ská cementáreò, a.s. Ladce sa významnou mierou podie¾ala na 
zneškodòovaní odpadov a tým k zni�ovaniu za�a�enia prírody odpadmi. 
V roku 2002 bolo v rotaènej peci zhodnotených 2 854 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 
11 091 ton mäsokostných múèok a 4 300 ton �ivoèíšnych tukov. Tieto 
sú produkované 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 i len 
mohli ohrozi� okolie Pova�skej cementárne, a.s. Ladce. V prevádzke bola 
nová technologická linka na manipuláciu s mäsokostnými múèkami, 
ktorá odstránila nároènú ruènú manipuláciu, nako¾ko väèšina múèok 
sa dová�ala v autocisterne. 
Vlastné odpady, ktoré by mohli ma� negatívny vplyv na prírodu (�iarivky 
s obsahom ortuti, olovené akumulátory) 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 2003 bolo takto ulo�ených 5 900 ton stavebných 
sutí, ktoré vznikli pri investiènej výstavbe. 

i n f o r m á c i a 

Tune�ickí èlenovia Lesného 
dru�stva a Urbárskeho spolo-
èenstva pracovali v roku 2003 
u� pod¾a nového Lesného ho-
spodárskeho plánu na roky 
2003 – 2012, ktorý vypracoval 
Ing. Hašúl so svojimi spolupra-
covníkmi. 
V jarných mesiacoch dokon-
èovali práce, ktoré pre nepria-
znivé poèasie nestihli v roku 
2002. Bola to najmä prerezávka 
v Kališti, na Malej a Ve¾kej Br-
ezovej a v Somorovom. 

V �a�be ukonèili práce v Bu-
kovinke, pokraèoval aj predaj 
gulatiny z kalamitnej �a�by 
a pre èlenov dru�stva predali 
35 m3 palivového dreva. 
V roku 2003 vyplatili èlenom 
podiely za pozemky zabrané 
pod dia¾nicu. 
Za�ili aj autorský dozor, ktorý 
v máji uskutoènili pracovníci 
Krajského úradu Trenèín a ïa¾ší 
z okresu Ilava. S vykonanými 
prácami boli všetci spokojní.

pod¾a nového lesného hospodárske-
ho plánu

po výroènej schôdzi urbárnikov
Aj Lesné dru�stvo a Urbár-
ske spoloèenstvo v Ladcoch 
pracovalo u� pod¾a nového 
Lesného hospodárskeho plánu. 
Na èele predstavenstva bol 
a po výroènej schôdzi zostáva 
Vladimír Kalus. 
V roku 2003 vykonali kontrolu 
lesného porastu pracovníci 
Krajského a Okresného úra-
du lesného hospodárstva. Na 
základe previerky museli èlen-
ovia Lesného dru�stva v Lad-
coch zabezpeèi� práce, ktoré 
z rôznych dôvodov (najmä 
nepriaznivé poèasie) zaos-
tali. Bola to najmä preriezka 
mladých porastov v Bukovine 

a Háji. 
Pod Bukovinou, nad Dehetníc-
kym jarkom a v Dielci uro-
bili ochranné nátery Repelen-
tom, èím zabezpeèili ochranu 
mladých porastov proti ohrýza-
niu zverou. Na ochranu starých 
ihliènatých porastov pou�ili 
lapaèe kôrovca. 
V roku 2003 urobili urbárnici 
nieko¾ko opravárenských prác 
na urbárskom dome a podpísali 
novú nájomnú zmluvu s obcho-
dom AMV do roku 2012. Novú 
zmluvu uzavreli aj so Štátnymi 
lesmi Pova�ská Bystrica na 
prenájom lesov Prevrat (chotár 
Košecké Podhradie) tie� na 
desa� rokov.

po¾ovnícky rok
Po¾ovnícke zdru�enie Buko-
vina pôsobí v po¾ovnom revíre 
o rozlohe 2 305 hektárov. Tvoria 
ho katastre Hlo�e – Podhorie – 
Ladce – Tune�ice. Ale aj v èasti 
katastra Košec-ké Podhradie 
sa nachádzajú pozemky pa-
triace do po¾ov-ného revíru 
zdru�enia Bukovina. 
Zdru�enie v Ladcoch má spolu 
27 èlenov, ktorého priemerný 
vek je 54 rokov.
Medzi základné povinnosti aj 
v roku 2003 patrila starostli-

vos� o zver. Predovšetkým 
to bolo zimné prikrmovanie 
a údr�ba zariadení slú�iacich 
zveri (posedy, soliská, krmelce 
a zásobníky). Ku ka�doroè-ným 
povinnostiam patrilo aj èistenie 
chodníkov v Butkove a Kališti 
a studnièiek v ce-lom po¾ovnom 
revíre. 
V roku 2003 museli vykonáva� 
aj takú èinnos�, akou bol odstrel 
škodných líšok a pytliaèiacich 
psov.

po¾nohospodársky rok
dòa 12. marca t.r. sa v košeci 
konala výroèná schôdza 
p o ¾ n o h o s p o d á r s k e h o 
dru�stva. je všeobecne 
známe, �e i napriek ne-
spornému významu je naše 
po¾nohospodárstvo na okra-
ji záujmu vedenia štátu. 
z dlho-dobého poh¾adu 
po¾nohospo-dárstvo najviac 
poškodili vstupy – najmä en-
ergie a zní-�enie dotaèných 
prostried-kov. 
k týmto problémom sa v roku 
2003 pridalo vymr-znutie 
niektorých ozimín, hlavne 
repky olejnej a ozim-ného 
jaèmeòa. na hektáro-vých 
výnosoch obilovín sa pre-
javili nedostatoèné zrá�ky 
a vysoké teploty poèas doz-
rievania. 
V tom je príèina, �e pšenice 
namiesto hektárovej úrody 
4,30 tony sa urodilo iba 2,50 
tony (44,22%), ra�i lepšie 
(85,23%) a tritikale (85,23%) 
z plánovanej úrody. kukurice 
na zrno plánovali 272 ton (68 
ha) a zobrali 405,3 tony, èo je 
149%. nad 100% vypestovali 
aj lucernu a ïatelinu. ostatné 
plodiny nedosiahli plánované 

výnosy. 
V dru�stve k 31. 12. 2003 cho-
vali 1 047 kusov hovädzieho 
dobytka, z toho 431 dojníc. 
ošípaných bolo 447 kusov, 
oviec 815 (nárast o 131 kusov) 
a stav bahníc 401 kusov. 
ú�itkovos� dojníc v roku 
2003 poklesla – priemernú 
doj ivos� dosiahl i  4 176 
litrov na dojnicu. najlepšie 
stredisko bolo ladce s pri-
emernou dojivo-s�ou  5 154 
litrov (zvýšenie o 464 litrov). 
celkom podnik dodal 1 mil-
ión 791 tisíc litrov mlieka. 
V ladcoch mali aj najni�šiu 
nákladovos� na výrobu 1 litra 
mlieka – 10,06 Sk. 
V dru�stve odchovali 322 
teliat (v ladcoch 79 kusov). 
V ladèianskom stredisku do-
siahli najvyššiu natalitu – na 
100 kusov kráv 88 teliat. 
farma ladce dosiahla príras-
tok vo výkrme ošípaných 0,63 
kg, èo v koneènom efekte 
bolo 32 584 kg mäsa. 
V roku 2003 dosiahli in-
vestície dru�stva 10 a pol 
milióna korún. najviac dali do 
rekonštrukcie bitúnku – viac 
ako 7 a pol milióna korún.



Odviate časom
Cestári

poèasie oVplyVnilo aj fut-
baloVú jar

Iba málo spoluobèanov si spome-
nie na v minulosti dôle�itú – no 
dnes zaniknutú – slu�bu „Štátny 
cestár“. 
Zaènem však od Adama. 
Od nepamäti viedla Pova�ím – 
teda aj cez našu obec – takzvaná 
„Náhradná Jantárová obchodná 
cesta“ spájajúca oblasti okolo 
Baltického mora s tie� vyspelými 
oblas�ami pri Stredozemnom 
mori. 
Od Baltického mora okrem iného 
vozili vzácny jantár pou�ívaný na 
šperky a ïalšie umelecké pred-
mety pre š¾achtu a vtedajšiu 
vládnucu triedu. Okrem toho 
vozili rôzny tovar pre vtedajších 
osadníkov, ktorý potrebovali 
pre prácu v lesoch, na lov zver-
iny, obrábanie pôdy, na ob�ivu 
(so¾) a na odievanie. Pre pre-
chod cez rieku Váh vyu�ívali 
obchodníci vhodné brody, lebo 
cesta mala prepojenie cez horské 
priesmyky (Lyský alebo Vlárský) 
na moravskú stranu a Porub-
skou dolinou do doliny Nitrian-
skej i do ïalšieho vnútrozemia. 
Vtedajší zemepáni za prechod 
obchodníkov svojím územím vy-
berali poplatky – mýto. Takýmto 
mýtnym a oddychovým miestom 
bol pravdepodobne aj niekdajší 
drevený hrad v Tune�iciach 
na kopci Hradište, ktorý bol 
vzdialený od vtedajšieho ¾avého 
brehu Váhu asi štyristo metrov 
a patril spolu s celým tune�ickým 
chotárom košeckému zemepáno-
vi. 
Za zradu košeckého zemepána 
voèi krá¾ovi dal krá¾ Leopold I. 
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Pod úvod futbalových sú�a�í sa 
podpísalo poèasie, ktoré spôso-
bilo odlo�enie krajských sú�a�í 
o 2 tý�dne. Odlo�ené je i 1. jarné 
kolo oblastných sú�a�í. Termíny 
odlo�ených stretnutí zatia¾ nie sú 
známe. Poèas prípravy odohrali 
dospelí 9 stretnutí, z toho jedno 
v hale s týmito výsledkami: 
Ladce – K. Podhradie  4  : 
1
Ilava – Ladce   5 : 7 
(hralo sa v hale)
Ladce – Nimnica   4  : 
0
Ladce – Ilava   3  : 
3
Ladce – D. Koèkovce  2  : 
4
Ladce – Pruské   0  : 
3
Ladce – Pov. Teplá  2  : 
0

Ladce – Dúlov   4  : 
1
D. Koèkovce – Ladce  2  : 
4
Stretnutia s Udièou a odve-
ta s Pruským sa pre nespô-
sobilý terén neuskutoènili. 
Najlepším strelcom v príprave 
bol A. Janáèek s 8 gólmi, svojimi 
výkonmi trénera najviac us-
pokojili dorastenec Jozef Váò 
a jeho starší brat František. 
Poèas prípravy sa zranil Marián 
Habánek, ktorý si poèas jari 
pravdepodobne nezahrá, 
zranení boli i Jamrich a Prekop, 
ktorí však budú trénerovi do 
zaèatia sú�a�e k dispozícii. Do-
rastenci odohrali iba 3 prípravné 
stretnutia: 
Ladce – T. Teplá   3  : 
8
Ladce – Ilava   2  : 
4

Stolní tenisti skonèili sú�a�
naši stolní tenisti hrajúci v 5. 
Sates lige posledným zápa-
som s dolnou maríkovou 
vcelku úspešne skonèili sú�a� 
v skupine hrajúcej o postup 
do vyššej sú�a�e, kde bojo-
valo šes� dru�stiev. nám sa 
nakoniec ušla 4. prieèka, èo 
vedenie tj i hráèi pokladajú 
za úspech. 
aby sme mali preh¾ad, ponú-
kame vám výsledky všetkých 

zápasov v šes�èlennej skupine 
hrajúcej o postup: 
ladce -  ttc pb e  1 2  : 
6
pru�ina b – ladce  1 3  : 
5
ladce – d. maríková  8  : 
10
ladce – domani�a  8  : 
10
ladce – n. dubnica b  5  : 

jarné zápasy tj 
tatran tune�ice
4. 04. Tune�ice – Kamenièa-
ny
11. 4. Tuchyòa – Tune�ice
18. 4. Tune�ice – Lednica
25. 4. Ilava B – Tune�ice
02. 5. Tune�ice – H. Br-
eznica
09. 5. Zubák – Tune�ice
16. 5. Tune�ice – D. Br-
eznica
23. 5. È. Kameò – Tune�ice
30. 5. Tune�ice – Púchov
06. 6. Kvášov – Tune�ice
13. 6. T u n e � i c e  –  K . 
Podhradie
Pripomíname, �e po jesen-
nej èasti III. A triedy bola 
TJ Tune�ice na 10. mieste 
(z 12 mu�stiev) s 10 bodmi 
a pasívnym skóre 23 : 35. 

3. èíslo Ladeckých 
zvestí výjde 4. júna 
2004.
Na jeho stránkach 
pr ines ieme správy 
o zasadaniach obec-
ného zastupite¾stva, 
o pokraèovaní sledo-
vaných stavieb v obci, 
zo škôl, organizácií 
a spolkov.

Mladí ¾udia v Tune�iciach v roku 1978 prevzali bu-
dovu starej školy, u� v septembri zaèali so stavebný-
mi úpravami, pracovali cez celú zimu a 20. januára 
1979 slávnostne otvorili klub mláde�e Alfa. 
Èinnos� tohto klubu bola všestranná. Jeho bývalí 
èlenovia si spomínajú na prácu fotokrú�ku, 
redakèného krú�ku, d�ezgymnastiky, zaèínajúcich 
autorov. Príjemné chvíle pre�ívali v „Štúdiu M“, 
kde sa konávali besedy, sú�a�e, kvízy, stretnutia 
s významnými ¾uïmi i diskotéky. Stolní tenisti po-
riadali turnaje, hrali v okresnej lige – zapájali deti 
i dospelejšiu mláde�. Cudzie im neboli ani športy 
volejbal, nohejbal, stre¾ba a pod. Úspešne sa roz-
víjala turistika v okolí i do Tatier, stretnutia pri 
vatre, práca s de�mi a pod. 
Po otvorení klubovne pokraèovali na úprave dvora 
a okolia. Za rok 1978 a 1979 odpracoval ka�dý èlen 
klubu v priemere 202 hodín. 
Klub mláde�e svojimi nápaditými programami, ale 
predovšetkým zainteresovanos�ou takmer ka�dého 
mladého Tune�ièana do diania klubu sa zaradil na 
prvé miesto v hodnotení klubov mláde�e v okrese 
Pova�ská Bystrica a slú�il ako školite¾ský príklad 
práce s mláde�ou. 
Klub viedla klubová rada na èele s Františkom 
Kvasnicom i ïalšími èlenmi, vedúcimi krú�kov 
a odvetví èinnosti.

v roku 1671 košecký hrad zbúra� 
a celé panstvo sa znovu dostalo 
do majetku krá¾a. Vykonávate¾om 
krá¾ovho rozkazu bol generál Sig-
fried Annibal Heister. 
Cesta bola dôle�itou spojnicou, 
lebo iných prepravných mo�ností 
okrem nej nebolo, a� do vybudo-
vania �eleznièného spojenia cez 
Pova�ie v roku 1883. Cestu (dnes 
oznaèenú èíslom I/61) prevzal 
štát, ktorý zabezpeèil jej spevnenie 
zavalcovaným kameòom a staral sa 
o pravidelné opravy. Dal vybudova� 
mosty nad vodnými tokmi a pre 
pravidelné trvalé opravy ustanovil 
zmluvných zamestnancov „Štátnych 
cestárov“. 
Úsek cez našu obec mal na starosti 
pán Solík z Košece. 
V tom èase boli na okraji ces-
ty „hroble“ kameòa vo ve¾kosti 
mu�skej päste, avšak pre opravy 
bol potrebný aj kameò drobnejší, 
ktorý kladivkami rozbíjali zväèša 
Cigáni, ktorí takto získali zamest-
nanie. V blízkosti miesta potreb-
ných opráv bývali podlhovasté 
debne na náradie a tieto napodiv 
nikto nenièil, ani nevykrádal. Ces-
tári upravovali aj priekopy ved¾a 
ciest ako aj rôzne iné èinnosti. 
V roku 1939 bola cesta opatrená as-
faltovým povrchom (bezprašným). 
Opravy prevzali špecializované 
firmy, rovnako aj ostatné èinnosti 
a pôvodné zamestnanie „Cestár“ 
odišlo do minulosti. 
Na spomienku nám zostala iba 
pekná melodická pieseò, ktorá 
v èase jej vzniku bola hitom: „Na 
silnici do Prášil...“


