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Poslanci na prvom zasadaní v roku 2006, dňa 25. janu-
ára, v úvodnom bode schválili plán zasadania Obecného 
zastupiteľstva. Plán kontrolnej činnosti predložil hlavný 
kontrolór obce na obdobie prvého polroka. 
Obecné zastupiteľstvo opätovne potvrdilo bezplatný pre-
nájom veľkej sály Domu kultúry pre Rodičovské združenie 
ZŠ na celý rok 2006.
Na žiadosť podnikateľa Hriančika poslanci schválili prená-
jom obecného pozemku pre účely parkovania pri zadnej 
časti pozemku od Lúčkovského potoka s podmienkou, že 
bude slúžiť iba na parkovanie osobného automobilu jeho 
a prípadných návštev. Odstavovanie opravovaných áut, 
prípadne vrakov, je zakázané. 
Obecné zastupiteľstvo potom schválilo úpravu niektorých 
položiek rozpočtu obce za rok 2005, ktoré sa odchýlili od 
plánovanej čiastky. Poslanci sa v tomto bode oboznámili 
s rozsahom a príčinami odchýlky. Bol to nedostatočný 
odhad, cenový vývoj v štáte počas roka alebo nepredvída-
teľné situácie a zmeny. 
Na záver zasadania hlavný kontrolór predniesol správu 
o kontrolnej činnosti za štvrtý kvartál 2005 a poslanci 
schválili správu o čerpaní rozpočtu za 4. štvrťrok 2005.

Ing. arch. Ján Remo, starosta

JANUÁROVÉ ZASADANIE OBECNÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru 
Trenčín (pôsobisko oblasť Ilava a Trenčín) upozorňuje 
na možné vzniky požiarov v jarnom období. Občania, ale 
v mnohých prípadoch aj organizácie a podniky sa do-
mnievajú, že plošným vypaľovaním pozostatkov starej ve-
getácie urýchlia prirodzený proces premeny prírody. Opak 
je pravda. Požiar poškodzuje všetky zložky prírodného 
prostredia, a to biotyp i rastlinnú a živočíšnu zložku. 
Len v obvode Trenčín a Ilava v roku 2005 vzniklo 75 požia-
rov. Príčinou bolo zakladanie ohňov v prírode, vypaľova-
nie trávy a porastov, fajčenie a spaľovanie horľavých látok 
na voľnom priestranstve. 
Problematika zahrňujúca ochranu prírody pred požiarmi je 
zahrnutá v zákone NR SR č. 314/2001 Z.z.
Zákon ukladá osobitne vlastníkom pôdy a lesných poras-
tov prísne opatrenia. Medziiným hliadkovú činnosť počas 
obdobia najčastejšieho vzniku požiarov, zabezpečenie po-
trebného množstva protipožiarneho náradia, udržiavanie 
priechodných ciest, zdroje vody atď.

JARNÁ HROZBA POŽIAROV

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 22. 2. 2006
Poslanci na tomto zasa-
daní rokovali o možnosti 
pomoci obce individuálnym 
stavebníkom. Konštatovali, 
že najväčšou brzdou indi-
viduálnej bytovej výstavby 
– nových rodinných domov 
-  je nedostatok voľných 
a vysporiadaných pozemkov 
v Ladcoch. Pozemky, o ktoré 
by bol záujem, sú často zby-
točne veľké a drahé. Obec 
by mohla významne tento 
problém vyriešiť vykúpením 
časti pozemkov a tie potom 
primerane rozparcelované 
odpredať záujemcom. 
Problémom tohto riešenia je 
potreba veľkej investície do 
nákupu pozemkov a vysoké 
riziko pre obecné financie. 
Túto alternatívu poslanci 
neschválili. 
Druhá možnosť by bola, 
že by potencionálni záu-
jemcovia dopredu na účet 
Obecného úradu zložili po-
trebné financie a obec by 
následne realizovala výkup 
pozemkov, ich rozparcelo-
vanie, zhotovenie geomet-
rických plánov a prevod 
pozemku na predplatiteľa. 
Obec si je vedomá, že táto 
činnosť patrí skôr realitným 
kanceláriám, no v menších 
vidieckych sídlach, ako 
sú Ladce, zrejme o takúto 

činnosť nie je záujem. Na-
vyše, obec by túto činnosť 
robila bez nároku na zisk, 
ako pomoc pri rozvoji obce 
a životne potrebného rastu 
počtu mladých rodín žijúcich 
v obci, od ktorých závisí bu-
dúcnosť školských zariadení 
a prostredia obce. Poslanci 
navrhli, aby sa k tejto téme 
poslanci vrátili začiatkom bu-
dúceho volebného obdobia. 
V ďalšom bode rokovania 
predniesol záverečnú správu 
za rok 2005 hlavný kontrolór 
obce. 
Potom sa Obecné zastupi-
teľstvo zaoberalo žiadosťou 
o prenájom časti parkoviska 
pri bytovom dome č. 157 
pre účely parkovania ná-
kladných áut určených na 
podnikateľskú činnosť. Sú-
časne prerokovali sťažnosť 
obyvateľov tohto domu na 
parkovanie týchto vozidiel. 
V sťažnosti sa uvádza, že 
vozidlá zacláňajú výhľad 
z okien, rušia nočný pokoj 
a výfukovými plynmi pri štar-
tovaní obťažujú obyvateľov 
domu. Tento zjavný konflikt 
dvoch rôznych a protichod-
ných záujmov občanov do-
poručili poslanci konzultovať 
s právnikom a potom o veci 
rozhodnúť.

(dokončenie na 2. str.)

Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestna-
nosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného 
ducha, rovnakých príležitostí a investovaním do 
ľudských zdrojov. Pedagogickí pracovníci na našom 
zariadení sa už dlhodobejšie zamýšľajú nad tým, ako 
efektívnejšie pomôcť našim žiakom po ukončení štú-

ODBORNÉ UČILIŠTE ZÍSKALO 
FINANČNÉ PROSTRIEDKY Z ESF

dia pri získavaní budúceho zamestnania. Tomuto by mal slúžiť 
projekt cez ESF, ktorého hlavným cieľom je osvojenie pracovných 
zručností a návykov a rozvíjanie sociálnych kompetencií. Projek-
tu sa zúčastnia žiaci II. a III. ročníkov vo všetkých učebných odbo-
roch v počte 125. Ukončenie vzdelávania plánujeme po uplynutí 
18-tich mesiacov v roku 2007. Skúsenosti, ktoré získame pri jeho 
realizácii chceme premietnuť do tematických plánov a nových fo-
riem výchovy a vzdelávania. Všetci sa tešíme, že pomocou tohto 
projektu napomôžeme tým jedincom, ktorí to v živote skutočne 
potrebujú. 

PaeDr. Vladimír Hromek
publicista projektu

Zápis prvákov sa konal na konci januára t.r. 
netradičným spôsobom, v tzv. Zvieratkove. Otázky 
adeptom na prvákov kládli zvieratká – žiaci vyšších 
ročníkov ZŠ v kostýmoch. Učiteľky ZŠ ocenili už 
tradičnú výbornú spoluprácu s Materskou školou 
v Ladcoch. 
DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY SA ZAPÍSALO 32 PRVÁKOV.

NETRADIČNÝ ZÁPIS PRVÁKOV



Z matriky 
obce

Z matriky 
obceŽeleznice Slovenskej republi-

ky oznámili obci Ladce zámer 
odstrániť topoľovú alej, ktorá 
už takmer tridsať rokov tvorí 
súčasť cesty vedúcej od želez-
ničného priecestia po Želez-
ničnú stanicu Ladce. 
Obec na základe tohoto zá-
meru zvolala jednanie, ktoré 
sa uskutočnilo na Železničnej 
stanici v Ladcoch dňa 20. 
februára t.r. 
Komisia vykonala obhliadku 
stromov a konštatovala nasle-
dovné zistenie: 
Vzhľadom na predpisy ŽSR 
výška stromov v blízkosti 
železničnej koľaje smie byť 
maximálne o dva metre men-
šia ako vzdialenosť stromu 
od koľaje. V našom prípade 
presahuje výška stromov cez 
celé koľajisko. 
Stromy boli vysadené nekon-
cepčne, bez súhlasu vlastníka 
pozemku, ktorým boli ČSD 
– dnes Železnice Slovenskej 
republiky. Povaha stromov 
– krehkosť topoľového dreva 
a rýchlosť jeho rastu v súčas-
nosti ohrozuje bezpečnosť 
železničnej prevádzky. Zástup-
covia ŽSR trvajú na odstránení 
stromov. Vzhľadom na uve-
dené skutočnosti obec Ladce 
nemôže odstráneniu stromov 
brániť. 
Odstránenie topoľov sa usku-
toční v predjarnom období.

VÝRUB TOPOĽOVEJ 
ALEJE

Dlhotrvajúca zima, veľké 
množstvo snehu spôsobili 
starosti nielen jednotlivým 
občanom, ale aj organizáciám 
a podnikom. 
Najviac starostí mali cestári 
a organizácie, ktoré sú zodpo-
vedné za miestne komuniká-
cie, teda obecné úrady. 
Ťažkosti mali viac dedinské 
samosprávy, pretože nemajú 
k dispozícii potrebné množ-
stvo mechanizmov. 
Vďaka pracovníkom Obecného 
úradu v Ladcoch, ktorí s pluh-
mi na traktore i prispôsobe-
nom vozidle Unikom už vo 
včasných hodinách odstraňo-
vali závaly snehu. Veľkú časť 
práce urobil i prenajatý me-
chanizmus. Situáciu pochopila 
aj väčšina občanov, ktorí sa 
chytili lopát a miesto „frflania“ 
pomohli kalamitu riešiť. 
Náklady na odstraňovanie 
neboli malé: okolo 60 tisíc 
korún.

DRAHÁ ZIMA

V roku 2005 z jednotlivých výrobných zariadení Považskej 
cementárne, a.s. včítane kotolní vypustili do ovzdušia 111 
ton tuhých znečisťujúcich látok a 1 900 ton plynných látok. 
Za to do Štátneho fondu životného prostredia odviedli 2 589 
000 Sk.
Koncentrácie tuhých znečisťujúcich látok vo vypúšťaných 
spalinách a vzduch z komínov a technologických výduchov 
sa pohybovali v hodnotách od 0,8 mg/m3 a 21 mg/m3, pričom 
zákonný limit je 50 mg/m3.
Podľa zákona je možné na 1 tonu vyrobeného slinku vypustiť 
do ovzdušia 1,5 kg prachu. Považská cementáreň v roku 
2005 vypustila 0,19 kg prachu na jednu tonu. 
Neboli prekročené ani koncentrácie plynných látok ako SO2, 
CO a NOx.
Aj počas roku 2005 fungoval monitorovací systém o stave 
ovzdušia. Systém umiestnený na administratívnej budove 
cementárne ukazoval vypúšťanie emisií z rotačnej pece. 
I v roku 2005 fungovalo čistenie odpadovej vody v čistiarni 
cementárne. Odtiaľ sa vypúšťala voda do Lúčkovského 
potoka. V roku 2005 vypustili takto 156 000 m3 vody s prie-
merným znečistením 7 mg/liter. Povolená koncentrácia je 20 
mg/liter. 
Považská cementáreň sa podielala na zneškodňovaní od-
padov a tým aj na znižovaní zaťažovania prírody odpadmi. 
V roku 2005 v rotačnej peci cementárne spálili 1 400 ton 
gumového odpadu. V rámci prevencie v boji proti BSE spálili 
2 358 ton mäsokostných múčok. 
Začala sa využívať linka na likvidáciu odpadov z plastu, pa-
piera a dreva. V roku 2005 to bolo 3 744 ton. 

Zo správy PCLA

CEMENTÁREŇ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 22. 2. 2006
(dokončenie z 1. str.)
Podobný charakter mala 
aj žiadosť spoločenstva 
vlastníkov bytov do-
mu č. 540, ktorí žiadali 
o pridelenie parkovacích 
miest – prenájom pred 
uvedeným domom. Po-
slanci neschválili ani túto 
žiadosť s odôvodnením, 
že prenajatím časti verej-
ného parkoviska skupine 
občanov by sa zamedzil 
slobodný prístup ostat-
ným občanom, čo by vie-
dlo k ďalším konfliktom 
z nedostatku parkovacích 
miest. Pre potreby uspo-
riadania výstavy a pre-
zentáciu filmov bývalého 
filmového krúžku obecné 
zastupiteľstvo schvá-
lilo bezlatný prenájom 
priestorov v Dome kul-
túry. Výstava sa poriada 
pri príležitosti 30.  výročia 
vzniku tohoto krúžku. 
Obecné zastupiteľstvo 
prerokovalo nový návrh 
Všeobecne záväzného 
nariadenia obce o držaní 
psov na území obce Lad-
ce. Návrh bol vyvesený 

na obecných úradných ta-
buliach. Severoslovenská 
vodárenská spoločnosť 
požiadala obec o odpred-
aj pozemku pre vybu-
dovanie prečerpávacích 
staníc splaškovej kana-
lizácie pripravovanej na 
výstavbu. Sú to pozemky 
v rozsahu 138 m2 za na-
vrhovanú úradnú cenu 
100 Sk za m2. Na koniec 
zasadania si poslanci vy-
počuli zámer vybudovať 
v centre obce bytový dom 
z prostriedkov Štátneho 
fondu rozvoja bývania. 
Byty je možné stavať ako 
nájomné obecné domy 
alebo ako obytné domy 
do osobného vlastníc-
tva. Domy by sa stavali 
modernou technológiou 
s vynikajúcimi tepelno-
technickými parametrami. 
Vzhľadom  na nevýhodné 
nájomné podmienky (ná-
jomník nemá predkupné 
právo), poslanci doporu-
čili tento zámer odložiť na 
neskoršie obdobie. 

Ing. Ján Remo, starosta

Narodené deti:
Sofia Viktória Mrvová

Nicole Janíková
Filip Zahradník

Blahoželáme rodičom. Deťom 
prajeme zdravie, lásku a šťastné 

detstvo. 

Zomreli:
Jozef Eliaš 72 r.
Jozef Rolín 73 r

Milan Bajza 66 r.
Jozef Kupka 72 r.

Rozália Faturíková 86 r.

Úprimne smútime za 
našimi občanmi, ktorí nás 
navždy opustili. Pozostalým 
vyslovujeme úprimnú sústrasť. 

Jubileá:
Dňa 23. mája t.r. si životné 
jubileum 85 rokov pripomenie 
pani Mária Faturíková. Do 
ďalších rokov jej želáme zdravie, 
spokojnosť a lásku najbližších. 
V januári t.r. oslávili 50. 
výročie od uzavretia sobáša 
– zlatú svadbu manželia 
Milan Peterka s Rozáliou, 
rod. Letkovou. Mnoho šťastia, 
zdravia na ďalšej ceste životom.

V roku 1951 vznikla v Ladcoch 
organizácia Slovenského zväzu pro-
tifašistických bojovníkov. 
Organizácie zamerané svojou čin-
nosťou proti fašizmu vznikali po 
vojne v roku 1945. V Ladcoch to bol 
SĽUB (Zväz ľudových bojovníkov 
proti fašizmu), Zväz partizánov, 
Zväz politických väzňov a Zväz vo-
jakov povstania. 
V spomínaný rok 1951 sa všetky 
tieto organizácie spojili do SZPB. 
Prvým predsedom bol Ladislav 
Kučera. Po ňom Valentín Bednárik, 
Ondrej Janík, Karol Kuman a teraz 
Ing. Karol Horký. 
Organizácia sa vždy podielala na 
politickom a spoločenskom živote 
v obci. Charakteristickým znakom 
bol úbytok členstva, pretože bola 
stavovskou organizáciou. To zname-
nalo, že členmi mohli byť iba účast-
níci odboja a neskôr aj ich najbližší 
príbuzní. 
Dnes môže byť členom každý občan 
s jasnými protifašistickými postojmi.

55 – ROČNÁ 
ORGANIZÁCIA SZPB



V roku 1976 bol v Ladcoch na podnet vtedajšieho ministra kultúry 
Pavla Koyša, založený amatérsky filmový klub. 
Zakladateľmi amfi-klubu boli Miroslav Remo, Ladislav Chobot, Ľubomír 
Remo, Bohumil Kušík, Štefan Kováčik a František Augustíny. 
V roku 1977 sa uskutočnila v Kultúrnom dome Ladce prvá okresná 
prehliadka amatérskeho filmu. V súťaži sme mali po prvýkrát film 
Zimné detaily, za ktorý sme dostali po prvýkrát cenu a čestné uznanie. 
V roku 1979 sa začína príprava na nakrútenie jedného najznámejšieho 
filmu Ladecký večný regrút. Tento film preslávil náš klub a obec v celej 
Československej republike. Hlavnú úlohu tu vynikajúco zahral dnes 
už zosnulý Štefan Juríček. Film bol dokončený v roku 1980. Potom 
získaval na vtedajších súťažiach amatérskych filmov najvyššie 
ocenenia. V tom čase nakrúca Ľubomír Remo prírodopisné filmy, ktoré 
boli na súťažiach tiež vysoko hodnotené. 
V roku 1981 až 1983 sa dvaja naši členovia Miroslav Remo a Štefan 
Kováčik zúčastnili diaľkového školenia amatérskeho filmu, ktoré 
poriadalo Krajské osvetové stredisko v Banskej Bystrici. 
V roku 1983 začína Štefan Kováčik nakrúcať animované filmy, ktoré 
boli tiež vysoko hodnotené na súťažiach Amatriku. 
Počas našej 30 ročnej činnosti sme natočili veľa dokumentov z našej 
obce ale aj z blízkeho okolia. Boli to prevažne filmy z rôznych činností: 
okrúhle výročia hasičských zborov, ľudové tradície, fašiangy, stavanie 
májov, váľanie májov a podobne. 
Našu činnosť podporoval vtedajší závodný klub s vedúcou kultúrneho 
domu pani Vierou Removou, ktorá nám zabezpečovala základné 
vybavenie nášho klubu. Postupne sme získavali kamery, projektory 
a iné zariadenie. Vyvolávanie filmov, ozvučenie filmov sme si 
financovali sami z našich finančných príjmov. Našu obec vtedy 
preslávili tri zložky záujmovo-umeleckej činnosti: fotografisti, dychová 
hudba a náš filmový klub. 
Počas našej 30 ročnej činnosti sme natočili množstvo dokumentov, 
ktoré majú už veľkú historickú hodnotu, pretože veľa našich 
spoluobčanov, ktorí sú zaznamenaní v nich, už nežije. 
Teraz tieto staré dokumenty striháme, ozvučujeme, aby sa mohli 
zachovať pre ďalšie generácie, ktoré prídu, keď my tu už nebudeme, 
lebo film je živá kronika doby. 

Štefan Kováčik

30 rokov od založenia amatérskeho 
filmového klubu

Hlavná úloha: chrániť poľovnú zver
Poľovný revír Bukovina patrí do jelenej oblasti Strážovské vrchy. 
Počtom zveri ale prevláda hlavne muflónia zver. PZ vynakladá ročne 
nemalé finančné prostriedky aj na zdravotný stav zveri. Každoročne 
sa podávajú liečivá pre raticovú zver. V poslednom období sa kladie 
veľký dôraz na vakcináciu diviačej zveri proti moru ošípaných 
(KMO). Celkom šesťkrát do roka sa vykladajú vakcíny pre diviakov 
na zamedzenie šíreniu nákazy KMO.
Poľovné združenie Bukovina Ladce 
obhospodaruje revír o výmere 
2680 ha. Tridsať členov tohoto 
združenia sa stará o pridelenú 
časť revíru. Hlavný dôraz sa 
kladie na prípravu objemových 
krmovín na zimné mesiace. 
Jadrové krmivá zabezpečuje 
združenie nákupom. Poďakovanie 
patrí spoločnosti Agrotip Beluša 
a poľnohospodárskemu družstvu 
v Košeci za ich spoluprácu pri 
zabezpečovaní krmív. 
Tohoročná silná a dlhotrvajúca 
zima poznačila stavy zveri, 
najviac srnčej a muflónej. Vysoká 
pokrývka snehu nedovolila hlavne 
slabším jedincom dostať sa ku 
kŕmelcom. Takáto vyčerpaná zver 
sa stáva ľahkou korisťou pre rysa, 
ktorého stavy sa v posledných 
rokoch veľmi zvýšili. 
Poľovnému združeniu robia 
nemalé starosti aj túlavé psy, ktoré 
naháňajú a lovia práve takúto zver. 
PZ žiada občanov, aby nedovolili 
voľne sa pohybovať svojim psom 
po obci, ale hlavne v podhorských 
častiach revíru. Pohľady na 

takúto dohryzenú uhynutú zver 
sú otrasné. Práve v tomto ročnom 
období začína klásť muflónia zver 
mláďatá. Prosíme preto občanov, 
aby pri svojich vychádzkach po 
lese dbali na to, aby ich pes bol 
opatrený vodítkom a náhubkom. 
Tvrdenie niektorých ľudí, hlavne 
mladistvých, že ich pes nič neurobí, 
nie je pravdivé. Zo skúseností 
je nám známe, že väčšina psov 
pri stretnutí so zverou sa stáva 
neovládateľnými. Existujú predsa 
vyhlášky a nariadenia, za akých 
podmienok môže majiteľ viesť 
psa. 
Prvoradou povinnosťou členov PZ 
je chrániť poľovnú zver, prírodu 
ako celok a až následne túto zver 
pri dodržaní všetkých opatrení 
a podmienok aj loviť. Samotný lov 
je samozrejme riadený orgánmi 
štátnej správy a preto domnienka 
niektorých ľudí, že poľovníci 
si robia v revíri, čo chcú, sa 
nezakladá na pravde. Poľovník 
môže urobiť len to, čo mu štátne 
orgány a hlavne zákon dovolí.

Približný stav zveri v revíre 
„Bukovina“ (pred zimou)
jelenia – 20 kusov

srnčia – 40 kusov
muflónia – 35 kusov
diviačia – 15 kusov

Urbárske spoločenstvo a lesné družstvo:
Hodnotenie a plány

Dňa 12. februára t.r. sa zišli na valnom zhromaždení členovia 
Urbárskeho spoločenstva a Lesného družstva v Ladcoch, 
aby zhodnotili uplynulý rok, zvolili predstavenstvo a stanovili 
hlavné úlohy pre rok 2006.
V roku 2005 vykonali ťažbu kalamitného dreva (807 m3), 
ošetrili mladé porasty – preriezky mladých porastov, ochranu 
proti ohryzu i proti kôrovcom. Stále nie sú doriešené niektoré 
vlastnícke otázky, konkrétne navrátenie časti majetku 
Urbárskeho spoločenstva od PD Košeca (JRD).
Valné zhromaždenie schválilo predstavenstvo na roky 2006 
– 2010:
Vladimír Kalus, predseda
Milan Bystrický, podpredseda pre US
Ferdinand Štefanec, podpredseda pre LD
Anna Koyšová, hospodárka
Božena Majeriková, hospodárka
Margita Kantoríková, členka
Jozef Riecky, člen
V dozornej rade sú Marián Kováčik (predseda) a členovia 
Jozef Jesenský a Florián Gajdošík. Jozef Jesenský bol 
schválený ako lesná stráž. 
Valné zhromaždenie schválilo Plán práce, ktorý pre LD určuje 
ťažbu dreva a ochranu porastov. Jednou z hlavných úloh 
pre Urbárske spoločenstvo bude vyriešenie odkanalizovania 
plochy za Urbárskym domom (AMV), prípojka vody 
a vybudovanie manipulačnej plochy za obchodom. 
Pre zlepšenie komunikácie medzi predstavenstvom 
a spoluvlastníkmi stanovili konzultačné hodiny v kancelárii LD 
a US a to každú prvú a tretiu stredu v mesiaci, vždy od 15.30 
do 17.30 hodiny. 

Zo Základnej školy

Pedagogická rada v Základnej 
škole zasadala 23. januára t.r. 
Okrem iného konštatovala, že 
školu navštevuje 255 žiakov 
(112 dievčat a 143 chlapcov). 
Z toho bolo na 1. stupni 148 
žiakov. 
V 1. polroku prospelo 246 
žiakov, neprospelo 10 a so 
samými jednotkami skončilo 
33 žiakov. 
Školský klub navštevovalo 
v dvoch oddeleniach 43 detí.

1. polrok v ZŠ Matematická olympiáda
V obvodnom kole matematickej 
olympiády 25. februára t.r. 
v Novej Dubnici sa deviatačka 
Mária Martináková umiestnila 
ako štvrtá. 
Úspešnou riešiteľkou bola 
v nižšej kategórii žiačka 5. 
ročníka Lívia Kútna (skončila 
jedenásta).

Poézia a próza

Poézia a próza v rámci 
Hviezdoslavovho Kubína 
znela v Základnej škole 
v dňoch 27. februára a 15. 
marca. V jednotlivých 
kategóriách prvenstvá 
získali: 
Poézia – Natália Gachová 
(4.A), Kristína Hoštáková 
(7.A) a Lucia Barošová 
(9.B)
Próza – Michaela Adamcová 
(2.A), Radim Melúch (5.A), 
Ondrej Hošták (8.A).

Detský karneval

Výborný karneval pripra-
vili Rodičovské združe-
nie a učitelia. Vo vyzdo-
benej sále Domu kultúry 
(realizovali žiaci 5. – 9. roč-
níkov) sme videli slávnostný 
pochod masiek (20 
z nich odmenili), tombolu, 
tanec a výbornú náladu. 
Detské karnevaly majú 
v Ladcoch veľkú tradíciu. 
Sme radi, že rodičia v or-
ganizovaní pokračujú a kaž-
doročne vynaložia veľa ná-
mahy a času, aby de-
ťom urobili radosť.



STOLNÍ TENISTI PRVÍ A POSTUPUJú
„A“ družstvo stolných 
tenistov TJ Ladce skončilo 
v 5. sates lige na prvom 
mieste, keď z 18 zápasov 
14 krát vyhrali, 4 razy 
remizovali a ani jedenkrát 
neprehrali. Záskali 50 
bodov a skóre 217 : 107.
Družstvo reprezentovali 
hráči (v zátvorke počet 
odohratých zápasov): 
Anton Popelka (72), Viliam 
Popelka (70), Jozef Hrehor 
(54), PaedDr. Vladimír 
Hromek (44), Mgr. Miroslav 
Sňahničan (44), Jozef Letko 
(4). Spolu sa odohralo 288 
dvojhier. 
Na základe víťazstva 
v 5. lige postupujú do 4. 
ligy, ktorá je v podstate 
krajskou súťažou. 4. liga 
je oveľa náročnejšia, 
keď v nej hrajú družstvá 
z Prievidze, Nového Mesta, 
Trenčína, Nitranského 

Pravna a pod. Okrem 
hráčskych schopností 
našich reprezentantov sú 
tu aj otázky ekonomické. 
Veríme, že „reprezentanti“ 
na tomto poli urobia 
všetko, aby stolní tenisti 
zastupujúci našu obec, 
našu TJ i našu Považskú 
cementáreň v súťaži aj 
hrali. 
„B“ družstvo zohralo v 6. 
rekont lige – sever 18 
zápasov. Z toho 5 vyhrali, 
1 hrali nerozhodne a 12 
prehrali. Získali 29 bodov 
a umiestnili sa na 7. 
mieste. 
V „B“ družstve hrali: Jozef 
Letko (68), Eva Michalcová 
(68), Vladimír Letko (64), 
Dušan Kvasnica (42), Ing. 
Pavol Kalus (40), Mgr. 
Miroslav Sňahničan (4), 
Juraj Kalus (2).

Príprava futbalistov na 
jarnú sezónu 2006

Mužstvo dospelých zahájilo prípravu na novú sezónu 
dňa 18.1.2006, v dňoch 17. až 19.2. absolvovalo krátke 
sústredenie v Belušských Slatinách. Zvyšok prípravy 
absolvovali v okolitých terénoch a v telocvični miestnej 
ZŠ. Účasť na tréningoch sa pohybuje okolo 50%, príčinou 
čoho je najmä práca vo viacsmenných prevádzkach. 
Káder mužstva je oproti jeseni chudobnejší o Janáčka, 
ktorý prestúpil do Papradna a na hosťovanie odišli Filiač 
(Beluša) a Ľ. Porubčan (Tunežice). K posilneniu kádra 
nedošlo s výnimkou brankára Jankeho, ktorý sa vrátil 
zo základnej vojenskej služby. Počas prípravy odohralo 
mužstvo 5 prípravných zápasov, 2 na domácej pôde 
s Ľuborčou (3:2) a s Visolajmi (2:1). Zvyšné 3 stretnutia 
odohrali na umelej tráve v Dubnici, kde zdolali Belušu 
8:0, H. Porubu 4:3 a v poslednom zápase remízovali 
s družstvom Lazov 2:2. Strelecky sa najviac darilo 
Tomášovi Hromkovi, ktorý skóroval 5x. Príprava mužstva 
je poznačená počasím, ale to je momentálne najväčší 
problém celého slovenského futbalu. Už dnes je isté, že 
začiatok krajských súťaží je posunutý najmenej o 1 týždeň 
a iný osud zrejme nečaká ani účastníkov oblastných 
súťaží.

Tunežice začínajú 
15. apríla

III. A trieda Muži
15.4. Lednica – Tunežice
23.4.  Tunežice – D. Breznica
30.4.  Tuchyňa – Tunežice
7.5.  Tunežice – Košeca
14.5.  Kameničany – Tunežice
21.5.  Tunežice – H. Breznica
28.5.  Zubák – Tunežice
4.6.  Kvašov – Tunežice
11.6.  Tunežice – Č. Kameň
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OBVODNÁ ORgANIZÁCIA RYBÁROV 
HODNOtILA

Hodnotili činnosť za rok 2005 i celé funkčné obdobie  rokov 2002 
– 2006. Výročná schôdza Obvodnej organizácie č. 3 SRZ sa konala 
19. februára 2006 v Ilave. 
Z celej 334 člennej organizácie sa zúčastnilo 168 členov. Ich podpisy, 
žiaľ, chýbali aj na petičných hárkoch, ktoré na návrh Rady SRZ 
v Žiline zasielame Európskemu parlamentu so žiadosťou o zmenu 
v legislatíve v prospech zníženia stavu kormorána veľkého, ktorý 
je v celej Európe značne premnožený. Keďže je jeho prirodzenou 
potravou ryba, pácha v našich revíroch značné škody a to do 
takej miery, že napr. rieku Váh úplne vyplienil. Ešte pred pár rokmi 
sa  v našom revíre Váhu lovilo štyri až päť metrákov podustvy, 
dnes takmer nič. Treba vedieť aj to, že túto vodu každoročne 
zarybňujeme podustvou v hodnote 63 000 Sk, čo je 30 tisíc kusov. 
I keď prevažná časť padne za obeť kormoránovi, robíme to preto, 
aby sme zachovali tento druh ryby. 
Nepriaznivý stav pre rybárov je aj v iných oblastiach. Patrí sem 
zvyšovanie cien povolenky, násadových rýb i zvyšovanie cien za 
rybolov v iných revíroch, ktoré sme ešte prednedávnom s obľubou 
navštevovali, napr. Liptovská Mara, kde naši rybári ulovili za sezónu 
i desať metrákov rýb.

Koľko ulovili
V správe hospodára organizácie 
sa hovorí aj o úlovkoch rybárov 
Obvodnej organizácie. Niektoré 
z nich radíme z hľadiska 
ich množstva a významu 
k hospodársky cenným druhom. 
Kapra ulovili 2 460 kusov (5 039 
kg), šťuky 118 kusov (220 kg), 71 
kusov zubáčov (130 kg), 4 kusy 
sumcov (26 kg) a množstvo iných 
rýb – celkom 5 030 kusov (7 114 
kg). Predstavuje to 26 kg na jednu 
povolenku. Menej sa darilo na 
pstruhových revíroch – 193 kusov 
(50 kg).

Starostlivosť o revíry
Starostlivosť o revíry, ich 
prístupnosť a čistota, ale najviac 
ich pravidelné zarybňovanie sú 
hlavnou činnosťou rybárov. Každá 
koruna získaná za povolenky sa 
obracia na zarybňovanie (písali 
sme o tom v minulom čísle 
Ladeckých zvestí).
Na výročnej schôdzi vyhodnotili 
aj súťaž o najväčší úlovok v rámci 
celej mestskej organizácie. Cenu 
získali Ján Šedík ml. za ulovenie 

Vyznamenania za 
zásluhy

Pri príležitosti 80. výročia založenia 
SRZ odmenili Odznakom III. 
stupňa týchto členov obvodnej 
organizácie: T. Gavlák, Zachar, V. 
Chupek, J. Gajdoš, L. Kučma, Ing. 
O. Ďurikovič, P. Prekop. Odznak 
II. stupňa prevzali Š. Sakala, J. 
Čepela, F. Solík. Vyznamenanie 
I. stupňa B. Ištvánik, J. Čelko, V. 
Belian, A. Opát a J. Fatura.

Nový výbor obvodnej 
organizácie

Nakoľko sa skončilo štvorročné 
obdobie, na výročnej schôdzi 
zvolili nový, sedemčlenný výbor. 
Na záver novozvolený predseda 
poďakoval aj sponzorom, medzi 
ktorými sú najmä Obecné úrady 
v Ladcoch a Košeci i Mestský 
úrad v Ilave.

Ján Sloboda,
predseda Obv. org. SRZ č.3

sumca (11,5 kg) a František 
Gajdošík za ulovenie šťuky (10,5 
kg).

Darujte 2% z dane
Vážení rodičia a občania Ladiec!
I tento rok sa môžete rozhodnúť, na aké účely budú použité 2% z Vašich 
daňových odvodov. Podporte, prosím Vás, Rodičovské združenie pri 
ZŠ Ladce. Pomôžte nám vyčariť úsmev na tvárach detí zakúpením 
napr. ďalšieho počítača alebo novej učebnej pomôcky. Tlačivá si 
môžete vyzdvihnúť na ZŠ, alebo požiadať o donesenie žiakov. 
Ďakujeme!

Záujemci o jasle
Zisťovať záujem a po
dávať informácie o detských 
jasliach v Ladcoch bude p. 
Kvasnicová na Obecnom 
úrade (2. budova) 19. 
apríla 2006 v čase od 
13.00 do 16.00 hod.

Stolový futbal
Stolovým futbalistom Omega 
Ladce sa aj naďalej darí, keď po 
odohratí základnej časti ligy im 
patrí konečné 1. miesto bez stra-
ty bodu. Týmto si zabezpečili 
postup do semifinále play-off a 
taktiež účasť na Majstrovstvách 
Slovenska na stoloch zn. Ro-

berto Sport. Prípravou na semifinále bol aj nedeľný prestížny turnaj 
s vysokým obsadením kvalitných hráčov. Naši najlepší hráči Marián 
Kuniak (kapitán) a Matej Lipták (asistent  kapitána) sa nestratili ani na 
tomto podujatí, keď obsadili krásne druhé miesto.   






