
SPRAVODAJCA MIESTNEJ 
SAMOSPRÁVY V lADCOCh

Číslo:  2.                      apríl 2007

LADECKÉ 
ZVESTI 

Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch za-
sadalo 28. februára t.r. a prerokovalo 
14 bodov programu. 
Na začiatku zasadania si poslanci 
vypočuli správy: 
- Prehľad o čerpaní rozpočtu za rok 
2006.
- Správu o kontrolnej činnosti hlavné-
ho kontrolóra obce za rok 2006
- Plán kontrolnej činnosti na rok 2007. 
Poslanci schválili zámer digitálneho 
spracovania cintorínov v Ladcoch 
a Tunežiciach. Oba cintoríny sa 
nafotografujú a následne digitálne 
spracujú pre vytvorenie databázy 
hrobných miest. Databáza je potrebná 
pre spracovanie agendy hrobných 
miest, zmlúv a posudzovanie kapacit-
ných možností oboch cintorínov. Tá 
bude potom zverejnená na internete. 
Obecné zastupiteľstvo zamietlo žia-
dosť Slovenskej agentúry sociálnych 
služieb (Domov dôchodcov UHA 
barákov v Dubnici nad Váhom) o prí-
spevok za občanov Ladiec ubytova-
ných v tomto Domove. Ide o sumu 
10 000 Sk za rok. Poslanci žiadosť 
zamietli, pretože ide o súkromný 
charakter zariadenia. V ďalšom 
bode vyhoveli žiadosti p. Tesárika 
o schválenie predĺženia zatváracích 
hodín v kaviarni „Internet Café For-
tuna“ každý piatok z 24.00 na 04.00 
hodinu. Žiadosť bola zdôvodnená 
poriadaním zábavných programov 
pre mládež. Poslanci schválili nové 
zloženie štábu CO pre obec Ladce. 
Predsedom je starosta, členov tvoria 
poslanci obecného zastupiteľstva. 
Rovnako schválili dotáciu dychovej 
hudbe Ladčanka vo výške 25 000 
Sk pre potreby technického vyba-
venia hudby. Prerokovali návrh na 
samostatné meranie spotreby elek-
trickej energie a vody jednotlivým 
nájomníkom Domu kultúry. Rozhodli 
spracovať a navrhnúť technické rie-
šenie tohto zámeru. Samostatné 
meranie spotreby elektrickej energie 
a vody umožní objektívnejšie stano-
viť nájomné.Obecné zastupiteľstvo 
schválilo novelizáciu smernice výšky 

Z FEBRUÁROVÉHO ZASADANIA 
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

nájomného pre jednotlivé priestory 
v Dome kultúry (uvádzame v inom 
článku). Poslanci schválili nákup 
štyroch starších Unimobuniek pre 
potreby zberného dvora separované-
ho odpadu (v hodnote 25 000 Sk za 
kus). Budú slúžiť na dočasné uloženie 
vyseparovaného odpadu a ako kance-
lária správcu zberového dvora. 
Zastupiteľstvo prerokovalo a schvá-
lilo predaj pozemku pod garáž v lo-
kalite pri starom futbalovom ihrisku 
Antonovi Čechutymu a Vladimírovi 
Chlebanovi. 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo 
priority stavebných akcií plánova-
ných a realizovaných z prostriedkov 
obce z týchto návrhov: 
- Chodník do Horných Ladiec.
- Vodovod a prístupová cesta k trom 
rodinným domom za predajňou 
AMV.
- Vodovod na sídlisku Záhradná ulica 
– vetva k plánovaným dvom bytovým 
domom pri futbalovom ihrisku. 
- Cintorín Tunežice – dokončenie 
chodníka, prístrešok pred Domom 
smútku a nová brána. 
- Prístrešok pred modlitebňou v Tune-
žiciach, výmena okien, náter strechy 
a nastriekanie fasády modlitebne. 
- Autobusová zastávka pri hostinci 
„Sabo“
- Nový plot pred Materskou školou od 
hlavnej cesty
- Rekonštrukcia rozvádzačov verejné-
ho osvetlenia
Poslanci rozhodli realizovať: Vetvu 
vodovodu na ulici Záhradná, vo-
dovod a cestu za obchodom AMV, 
dokončiť cintorín v Tunežiciach (ako 
je to uvedené medzi návrhmi).
Obecné zastupiteľstvo schválilo 
odpredaj pozemku pod pripravovanú 
stavbu kostola na mieste terajšej bu-
dovy obecného úradu (č. p. 150). Po-
zemok odpredajú rímsko-katolíckej 
cirkvi za 1Sk, v rozsahu potrebnom 
na výstavbu kostola. Budova č. 150 
(predná budova obecného úradu) 
bude asanovaná.

(dokončenie na 2. strane)

Mimoriadne zasadanie poslancov Obecného zastupiteľstva 
7. marca 2007 malo dva hlavné body rokovania. 
Mali rozhodnúť, ako pripraviť projekt riešenia Základnej 
školy a Materskej školy z prostriedkov európskych fondov. 
Navrhli dve alternatívy. Zachovať oba areály ako samostatné 
celky a takto ich modernizovať alebo oba subjekty zlúčiť do 
jedného celku. Takto pripravený projekt potom predložiť na 
žiadosť o eurofondy. 
Vzhľadom na to, že druhá alternatíva dáva ďaleko väčšie 
šance úspešne obstáť a je aj z hľadiska budúcej prevádzky 
ekonomickejšia a efektívnejšia, obecné zastupiteľstvo roz-
hodlo zlúčiť Základnú školu a Materskú školu do jedného 
areálu – celku a takto i nechať spracovať projektovú doku-
mentáciu. 
V druhom bode rokovania poslanci rozhodli odpredať bu-
dovu bývalého Misíjneho domu Vladimírovi Poliakovi za 
cenu stanovenú znaleckým posudkom. Získané prostriedky 
budú použité výhradne na vykúpenie pozemku za budovou 
odborného učilišťa (bývalej Základnej školy) pre účely pešej 
zóny, ktorá bude spájať priestory na križovatke s priestormi 
budúcej budovy kostola. 
V ďalšom rokovaní potom Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch 
schválilo bezplatné poskytnutie sály DK na detské divadelné 
predstavenie 19. marca t.r.
Zamietlo žiadosť Materského centra na nákup hračiek. Žia-
dosťou sa budú poslanci zaoberať až potom, keď sa činnosť 
Materského centra rozbehne. 

Ing. arch. Ján Remo, 
starosta obce
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Bilancovala sa situácia v oblasti 
pevného domového odpadu za 
rok 2006. Bilancovali sa nielen 
metódy, možnosti a skutočný 
stav v riešení tohto veľkého 
ekonomického, zdravotného 
i sociálneho problému spoloč-
nosti, ale aj konkrétny dopad na 
financie obce. 

BILANCIA NÁKLADOV ZA ODVOZ ODPADU
Náklady na odvoz kom. odpadu:
Považská odpadová spoločnosť: 
1 727 801,- Sk 
Unikomas: 161 596,- Sk
Tržby od občanov za komunálny 
odpad: 872 127,- Sk
Tržby od podnikateľov: 
249 042,- Sk
Obec doplácala 768 tisíc Sk.

Historicky to nie je tak dáv-
no, čo sa Tunežice pripojili 
k Ladcom (1976). Problémy 
Tunežičanov sa veľmi ne-
líšia od ladčianskych, ale 
predsa sú tu určité špecifiká, 
ktoré sa musia riešiť niekedy 
osobitne. Preto už druhé 

PODNETY Z TUNEŽÍC
volebné obdobie je pri obec-
nom zastupiteľstve komisia, 
ktorá má dávať podnety 
z miestnej časti Tunežice. 
Predsedom komisie je Jo-
zef Mihálik a členmi sú Ján 
Abrahámovský, Vladimír 
Češko ml., Bohumil Zajac.

Vážení rodičia a priatelia školy!
Rodičovské združenie pri ZŠ v Ladcoch, Vás prosí 
o finančný príspevok 2% z daní. Minulý rok ste nás 
veľmi potešili a vďaka tomu sme mohli zabezpečiť 
žalúzie do dvoch tried a zakúpiť dresy pre žiakov na 
reprezentáciu v športových súťažiach. Pre skvalit-
nenie vyučovacieho procesu bol zakúpený datapro-
jektor, CD prehrávač a gramofón. Najlepší žiaci boli 
odmenení knihami. 
Veríme, že aj tento rok nás podporíte a 2% z daní ve-
nujete svojim deťom. Ďakujeme!

Rodičovské združenie pri ZŠ

2% Z DANÍ



Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

Starosta predložil Obecnému zastu-
piteľstvu návrh na odkúpenie po-
zemkov v lokalite za Domom kultúry 
– smerom na Tunežice.  Pozemky 
by slúžili na výstavbu rodinných 
domov v súlade s územným plánom 
obce. Vzhľadom na veľký rozsah 
pozemku a finančné možnosti obce, 
poslanci nedoporučili sa týmto zá-
merom ďalej zaoberať a doporučili 
v prípade potreby schváliť v danej 
lokalite zmenu územného plánu a tak 
umožniť odpredaj tohoto pozemku na 
iné účely. 

Ing. arch. Ján Remo, 
starosta obce

Z FEBRUÁROVÉHO 
ZASADANIA  OZ

(dokončenie z 1. strany)

1. Veľká sála
a) Prenájom priestorov Veľkej sály 
pre účely organizovania diskotéky, 
spol. podujatí:
b) Cena nájmu za jedno podujatie: 
6 000,- Sk + 1 500,- Sk (preddavok 
na úhradu nákladov v prípade spô-
sobenej škody), t.j. 7 500,- Sk
c) Prenájom priestorov Veľkej sály 
pre účely organizovania kultúrnych 
podujatí: (divadlo...). Cena nájmu 
za jedno podujatie: 3 000,- Sk
d) Prenájom priestorov Veľkej sály 
pre účely organizovania ostatných 
podujatí (politické strany): Cena 
nájmu za jedno podujatie: 2 000,- 
Sk
2. Foyer, šatňa
Cena nájmu za jedno podujatie 
(predaj): 2 000,- Sk
3. Zasadačka č. 10 a zasadačka 
č. 14
Cena nájmu za jedno podujatie: 
500,- Sk/deň
4. Kaviareň, spol. miestnosť
a) Cena nájmu na jeden mesiac: 
10 000,- Sk + cena nájmu spoloč. 
miestnosti 1 500,- Sk, za každé 
podujatie. Nájomca: Andrej Te-
sarík
b) Cena nájmu spoločenskej miest-
nosti a kuchyne za jedno podujatie 
(spoločenská udalosť, občan): 1 
500,- Sk
5. Ceny stanovené nájomcom DK
a) Nájomca Lesné družstvo a ur-
bárske spoločenstvo: cena nájmu 
10 000,- Sk/rok
b) Nájomca Róbert Kvasnica: cena 
nájmu 7 000,- Sk/rok
c) Nájomca MUDr. Grajcarik: 
500,- Sk/m2 (bez poplatku za pre-
nájom)
Návrh prenájmu priestorov v DK 
Ladce za 1 rok:
1000,- Sk/m2 – pre podnikateľov
500,- Sk/m2 – neziskové organi-
zácie

VÝŠKA NÁJOMNÉHO ZA 
PRIESTORY V DK LADCE

Oddelenie životného prostredia Považskej cementárne na základe usta-
novenia zákona č. 171/1998 podalo správu pre občanov o stave životného 
prostredia v okolí cementárne v roku 2006. Z jednotlivých výrobných za-
riadení a kotolní vypustili do ovzdušia 181 ton tuhých znečisťujúcich látok 
a 2 900 ton plynných znečisťujúcich látok. Za tieto zaplatili do Štátneho 
fondu životného prostredia 4 505 000 Sk. Koncentrácie tuhých znečisťu-
júcich látok sa pohybovali v hodnotách od 0,8 mg/m3 do 21 mg/m3, pričom 
zákonný limit je 45 mg/m3. Zákon stanovuje, že na 1 tonu vyrobeného 
slinku je možné vypustiť do ovzdušia 1,5 kg prachu. Považská cementáreň 
vypustila 0,29 kg.  Neboli prekročené ani koncentrácie plynných látok SO2, 
CO a NOx. K lepšej informovanosti občanov slúži kontinuálny monito-
rovací systém emisií z rotačnej pece a údaje sú na informačnej tabuli na 
administratívnej budove.  V roku 2006 vypustili 151 200 m3 odpadových 
vôd. Zásluhou mechanicko-biologickej čističky znečistenie neprekročilo 
ani štvrtinu z povoleného limitu. Považská cementáreň sa podieľa na zneš-
kodňovaní rôznych odpadov. V roku 2006 spálili v rotačnej peci 2 226 ton 
gumového odpadu, 29 987 ton mäsokostných múčok. Proces spaľovania 
i manipulácia s týmito materiálmi bola absolútne bezpečná. Prevádzková 
linka na využívanie upravených separovaných odpadov zabezpečila likvi-
dáciu odpadov z plastu, papiera a dreva (6 186 ton).

INFORMÁCIA O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ

Narodené deti:
Samuel Mosorjak
Martin Koštialik

Radovan Mlyniský
Tešíme sa s rodičmi a de-

ťom želáme zdravie. 

Zomreli: 
Emil Beňo (77)

Jozef Závacký (73)
Vladimír Kacina (61)
Vincent Kukuliaš (74)
Mária Juríčková (81)

Naši bývalí občania: 
Ing. Jaroslav Váň (73)

Marta Šindlerová rod. Za-
jacová (65)

Smútime spolu s pozosta-
lými, spomíname na tých, 
ktorí nás navždy opustili. 

Jubileá: 
80 rokov sa dožíva 

18. apríla Margita Kanto-
ríková

95 rokov dňa 21. apríla 
Anna Skušeková

Jubilantom želáme veľa 
zdravia, spokojný ži-
vot a ešte mnoho rokov 
v kruhu svojich najbliž-
ších a všetkých občanov.

Na základe Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 3/2001 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi – zber, zhod-
notenie a spracovanie vytriedených 
odpadov sú obyvatelia obce – fyzic-
ké osoby – podnikatelia, právnické 
osoby a vlastníci alebo správcovia 
nehnuteľností na území obce povinní 
zapojiť sa do separovaného zberu 
zavedeného obcou a realizovaného 
cestou Obecného úradu s cieľom 
zhodnotenia časti komunálneho od-
padu v zmysle zákona o odpadoch. 
Komodity zbierané v rámci integro-
vaného systému separovaného zberu
Plastové fľaše
- sem patrí: priesvitné (číre), zelené, 
modré fľaše od minerálok a ma-
linoviek s označením PET, ďalej 
zbierame plastové fľaše od aviváží, 
čistiacich prostriedkov, šampónov.
Vývoz: 11.4.07, 14.5.07,11.6.07
Papier 
- sem patrí: baliaci papier, noviny, 
časopisy, knihy (bez tvrdých oba-
lov), korešpondencia, školské zošity, 
obaly od potravín (cukor, múka), od 
pracích práškov a mydiel, od zubnej 
pasty a pod.
- nepatrí sem: znečistený papier (napr. 
olejom, farbami) s prímesou plastu, 
textilu, obaly z trvanlivého mlieka 
a džúsov, obaly z cestovín, od kávy, 
z cukroviniek – celofán, staniol
Vývoz: 25.4.07, 10.10.07
Sklo
- sem patrí: neznečistené fľaše od 
nápojov a oleja, poháre od zaváranín 
a ostatné sklenené obaly, číre tabuľo-
vé sklo, rozbité poháre (všetko bez 
kovových a plastových uzáverov)
- nepatrí sem: silne znečistené fľaše 
a sklenené obaly, porcelán, keramika, 
TV obrazovky, žiarovky a žiarivky, 

POKYNY K TRIEDENIU 
ODPADOV V OBCI LADCE

sklobetónové tvárnice, mliečne 
a kombinované tabuľové sklo, zrka-
dlá, varné a mliečne sklo
Vývoz: 12.9.07
Kovový šrot
- sem patrí: neznečistené predmety zo 
železa rôznych veľkostí a tvarov zba-
vené všetkých nekovových častí
- nepatrí sem: predmety, pri ktorých 
podiel nekovových častí presahuje 
10% (napr. chladničky, televízory), 
silne znečistené predmety (napr. 
zvyškami betónu)
Vývoz: 14.11.07
Komodity zbierané v rámci integ-
rovaného systému separovaného 
zberu
- sklo, papier, plasty, železný šrot, 
opotrebované pneumatiky, batérie 
a akumulátory, elektrické a elektro-
nické zariadenia (práčka, chladnička, 
televízor, monitor, žiarivky s obsa-
hom ortuti...), biologicky rozložiteľ-
ný odpad, veľkoobjemový (nadroz-
merný) komunálny odpad (umývadlo, 
skriňa, váľanda...).
Hlavným cieľom je minimalizovať 
množstvo odpadu.
Lokálny systém - spočíva v usku-
točňovaní zberu po domácnostiach. 
Obyvatelia prichystajú pred svoje 
domácnosti vytriedené zložky, 
zber ktorých bude včas oznámený 
prostredníctvom rozhlasu. 
Donáškový systém – podstatou do-
náškového systému je zberný dvor, 
kam môžu obyvatelia sami priniesť 
hore uvedené druhy vyseparovaných 
komodít.
Prevádzková doba zberového dvora 
nie je z technických príčin stanovená, 
preto je potrebné uloženie odpadu 
vopred dohodnúť (telefonicky alebo 
ústne) s pracovníkom Obecného úra-
du v Ladcoch. (č. tel. 4628455).

Dňa 10.02.2007 Rodičovské 
združenie pri ZŠ v Ladcoch 
usporiadalo 1. Rodičovský 
ples. V hojnom počte sa ho 
zúčastnili rodičia a priatelia 
školy. Vďaka zúčastneným 
môže RZ vo väčšej miere 
podporiť skvalitnenie vzde-
lávacieho procesu zakúpe-
ním moderných učebných 
pomôcok a odmeniť naj-
lepších žiakov za výbornú 
reprezentáciu školy. 
Riaditeľstvo ZŠ v Ladcoch 
ďakuje všetkým, ktorí sa 
tejto akcie zúčastnili a naj-
mä členom RZ, ktorí túto 
krásnu kultúrno-spoločen-
skú akciu usporiadali. Verí-
me, že rodičovské plesy sa 
stanú tradíciou, poslaním 
ktorej nebude len kultúrne 
vyžitie, ale aj upevňovanie 
a prehlbovanie priateľ-
ských vzťahov medzi uči-
teľmi a rodičmi. 

Mgr. M. Fábryová – RŠ

POĎAKOVANIE



Koncom roka 2006 si rybári pri-
pomenuli 80. výročie založenia 
Slovenského rybárskeho zväzu.
Počas svojej osemdesiatročnej 
histórie prešiel zväz dlhým 
a často komplikovaným vývo-
jom a niekoľkokrát zmenil aj 
svoj názov. Do roku 1946 to 
bol Zväz rybárskych spolkov 
na Slovensku, potom Jednotný 
zväz rybárov a až od roku 1968 
je to Slovenský rybársky zväz 
so sídlom v Žiline. 
V súčasnosti tvorí členskú zá-
kladňu 111 500 členov v 122 or-
ganizáciách obhospodarujúcich 
1 650 revírov. 
SRZ je majoritným užívateľom 
tečúcich vôd, ale aj mnohých 
vybudovaných vodných plôch, 
štrkovísk a rybníkov. Je tiež 
vlastníkom mnohých odchov-
ných zariadení, v ktorých sa ve-
nuje vlastnému odchovu násad. 
Slovenský rybársky zväz je 
občianskym združením a radí 
sa medzi najväčšie neziskové 
organizácie, ktoré svojou čin-
nosťou vytvárajú veľké hodnoty 
a podieľajú sa i na zdravej výži-
ve obyvateľstva. 
V pôsobnosti nášho regiónu sa 
o organizovanom rybárstve ho-
vorí od roku 1946, kedy v Ilave 
založili tzv. Ľudový rybársky 
spolok, ktorý združoval 94 
členov z Ilavy, Košece, Ladiec 
a obcí zo Závažia. 
V rokoch výstavby Dubnice 
nad Váhom a Novej Dubnice 
členov neustále pribúdalo, až 
v roku 1982 počet prekročil 
500 a organizácia musela byť 
pretransformovaná na mestskú 
organizáciu s tým, že ju aj dnes 
tvoria tri obvodné organizácie 
so svojimi výbormi v Dubnici 
n/V, Novej Dubnici a Ilave. Naša 
ilavská organizácia združuje 
rybárov z Ladiec, Košece, Ilavy 
a niektorých obcí zo Závažia. 
Tvorí ju 340 dospelých členov 
a okolo 80 detí. Riadi ju se-
demčlenný výbor, ktorý dobre 
spolupracuje s obecnými úrad-
mi, najmä pri tvorbe životného 
prostredia. 
Pri príležitosti 80-teho výročia 
chcem poďakovať vo svojom 
mene i v mene výboru všetkým 
terajším i minulým členom za 
to, že si i v dnešnej dobe udr-
žali jednotu a vysoký štandard 
takmer vo všetkých oblastiach 
rybárskej činnosti. 

Ján Sloboda,
predseda ObO-SRZ č.3

80 ROKOV SLO-
VENSKÉHO RY-
BÁRSKEHO ZVÄZU

Už od apríla minulého roka začali urbárnici v Tunežiciach upra-
tovať les po ťažbe. Súčasne ťažili ihličnatú guľatinu napadnutú 
drevokazným hmyzom. V máji rozmiestnili štyri lapače, ktoré cez 
rok každý týždeň kontrolovali. 
V júni, po spoločnom rokovaní so Štátnymi lesmi, sa vytýčila hra-
nica medzi Lesným družstvom Tunežice a pozemkami Považskej 
cementárne v Kališti od Studne po zvážnicu. 
Starajú sa aj o pozemky pri Váhu. Žiaľ, stále konštatujú, že niektorí 
občania stále neprestali vyvážať domový odpad do týchto priesto-
rov. 
V roku 2006 vyťažili pri likvidácii po kalamite 135 m3 ihličnatej gu-
ľatiny a 15 m3 duba. Pre členov združenia vydali 65 m3 palivového 
dreva a pre nečlenov 26 m3.
V novembri 2006 vymenovali lesnú stráž. Po vykonaní písomných 
testov sú v nej: Vladimír Kvasnica, Miroslav Kvasnica a Ján Mikuš-
ka. 
V minulom roku opravili výtlky a nepriechodné miesta na zvážnici, 
celkom 700 metrov. Použili na to odpadný materiál z tunežického 
lomu. 
Tunežické lesné družstvo aj v roku 2006 riadil výbor, ktorého pred-
sedom bol Miroslav Kvasnica, podpredsedom Ján Mikuška, zapi-
sovateľom Vladimír Kvasnica, pokladníčkou J. Kňažková a členmi 
Jozef Mikuška, Jozef Češko. V dozornej rade boli D. Letková, J. 
Kvasnica, A. Kvasnica.

AJ V ROKU 2006 BOLI STA-
ROSTLIVÝMI HOSPODÁRMI

Každoročne hodnotia svoju 
činnosť za uplynulé obdobie 
aj členovia Slovenského zvä-
zu chovateľov v Ladcoch. 
Na februárovej výročnej 
schôdzi konštatovali, že 
v ich práci boli klady i zápory. 
Nepodarilo sa im prelomiť 
bariéru nezáujmu mladých 
ľudí o túto činnosť i napriek 
tomu, že sú ochotní poskyt-
núť mladým chovateľom ur-
čité finančné prostriedky pre 
začiatok. 
Vyspelí členovia organizácie 
s mnohoročnými skúse-
nosťami sa zúčastňovali na 
niektorých výstavách. Tak 
sa Anton Haršáni, Vladimír 
Kalus st., Vladimír Kalus ml. 
zúčastnili so svojimi exponát-
mi na dvoch výstavách. Na 
Oblastnej výstave mladých 
králikov vo Sverepci bol An-
ton Haršáni, na X. Vážskej 
výstave Anton Haršáni, Vladi-

CHOVATELIA CHCÚ MLADÝCH
mír Kalus st. a Vladimír Kalus 
ml. Na tejto výstave získal V. 
Kalus st. Čestnú cenu. 
V roku 2006 chovali členovia 
organizácie čistokrvné druhy 
sliepok, malej hydiny, čínske 
kačice, králiky chovné, psov 
i akvarijné rybky. 
V roku 2006 nevykonávali ob-
chodnú činnosť. Pre občanov 
zabezpečili predaj jatočných 
moriakov a chovných kurčiat. 
Zisk z tohto predaja práve 
pokryl náklady na prepravu. 
Treba chovateľom poďa-
kovať, že v čase stagnácie 
mnohých organizácií sa ve-
nujú naďalej tejto zaujímavej 
a nanajvýš ušľachtilej práci 
pre spoločnosť. 
Organizáciu viedol výbor 
s predsedom Antonom Har-
šánim, tajomníkom Milošom 
Košinom a členmi Pavol 
Kalus, Vladimír Kalus, Ivan 
Ďurikovič a Ing. Karol Horký.

STRANA SMER-SD MÁ V LADCOCH SVOJ KLUB
Klub SMER-SD bol v Lad-
coch založený 19. októbra 
2005. Medzi zakladajúcimi 
členmi klubu sú Ivan Fedor, 
Miroslav Zajac a Dominik 
Koštialik. Predsedom klubu 
je Ivan Fedor. Činnosť klubu 
koordinuje Okresnou radou 
SMER-SD. Ako vieme, stra-
na SMER-SD, bola úspešná 

aj v našich komunálnych 
voľbách. Predseda klubu 
Ivan Fedor ďakuje všetkým 
priaznivcom tejto strany 
a všetkých občanov ubezpe-
čuje, že budú počúvať hlasy 
všetkých občanov, ktoré 
napomôžu rozvoju obce 
a skvalitneniu života spolu-
občanov. 

ZO ZŠ
* 23. februára t. r. skončili 
dievčatá 5. a 6. ročníka na-
šej Základnej školy vo vybí-
janej na obvodnom kole na 
3. mieste

* Okresné kolo matema-
tickej olympiády sa konalo 
24. januára 2007 v Novej 
Dubnici. Najúspešnejším 
žiakom zo Základnej školy 
v Ladcoch bol F. Kolár. Z 2. 
miesta postúpil do krajské-
ho kola. 

* Okresné kolo geografic-
kej olympiády bolo 8. febru-
ára v Dubnici nad Váhom. 
Michal Kalus zo 6. A triedy 
získal 3. miesto a postúpil 
do krajského kola, ktoré 
bude v Trenčíne

Všetkých občanov upozor-
ňujú na nebezpečie, ak sa 
nedodržia predpisy o vysá-
dzaní a pestovaní stromov 
pod elektrickým vedením. 
Podľa zákona o energetike 
je zakázané pod elektric-
kým vedením: 
a) zriaďovať stavby, kon-
štrukcie a skládky,
b) vysádzať a pestovať 
trvalé porasty s výškou pre-
sahujúcou 3 metre,
c) vysádzať a pestovať 
trvalé porasty s výškou 
presahujúcou 3 metre vo 
vzdialenosti do 2 metrov 
od krajného vzdušného 
vedenia,
d)uskladňovať ľahko horľa-
vé alebo výbušné látky,
e) vykonávať činnosti 
ohrozujúce bezpečnosť 
osôb a majetku,
f) vykonávať činnosti 
ohrozujúce elektrické ve-
denia.

Zabezpečenie ochrany 
a bezpečnej prevádzky 
elektrických vedení je spo-
ločným záujmom SSE, a.s. 
i občanov, pretože prípad-
né poruchy a havárie elek-
trických vedení sa priamo 
dotýkajú nás všetkých. 

STREDOSLOVENSKÁ 
ENERGETIKA, A.S. 

UPOZORŇUJE
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PRÍPRAVA NA JAR-
NÚ SEZÓNU VRCHOLÍ  

Príprava futbalistov pokračuje 
podľa vopred avizovaných 
plánov. Ako prví zasiahnu 
do bojov dorastenci, ktorí už 
17.3. privítali na domácej pôde 
svojich rovesníkov zo Starej 
Turej. Svoje domáce zápasy 
budú hrávať až do konca mája 
vždy v sobotu v úradnom hra-
com čase dospelých. Počas 
prípravy odohrali 4 prípravné 
zápasy, z toho 2 na umelej trá-
ve v Dubnici. Ich káder posilnil 
Juraj Markovič z Púchova, 
ktorý absolvoval i sústredenie 
s mužstvom dospelých. Ká-
der dospelých posilnil Michal 
Zábojník, ktorý od roku 1999 
pôsobil po prestupe z nášho 
oddielu v mládežníckych 

družstvách ŠK Matador Pú-
chov a do minulej sezóny bol 
hráčom Púchovskej rezervy. 
Do prípravy sa nezapojil P. 
Hudec pre pretrvávajúce 
zranenie. Mužstvo odohralo 
3 prípravné zápasy, v Novej 
Dubnici zvíťazili 5 : 2 a ďalšie 
2 stretnutia odohrali na ume-
lej tráve s účastníkmi V. ligy. 
S Hornou Porubou prehrali 0 
: 3 a Prečín zdolali pomerom 
4 : 0. Strelecky sa darilo Ma-
riánovi Habánkovi, ktorý strelil 
3 góly, 2 dal M. Zábojník a po 
1 J. Váň, E. Mrážik, J. Pagáč a 
Martinka. Pred vstupom do jar-
nej časti by mali ešte odohrať 
dvojzápas s lídrom II. triedy, 
mužstvom Košece. 

ĎAKUJEME ZA VYNIKAJÚCU 
REPREZENTÁCIU

Od 1. do 10. februára sa v Salt Lake City v USA konala XVI. Zimná 
olympiáda sluchovo postihnutých. Slovenskí reprezentanti si odniesli 
dve medaily. Striebornú získal Martin Leguty v slalome. 
Nás najviac potešila bronzová medaila, ktorej držiteľkou je Ladčanka 
Alena Vychopenová ako členka družstva v curlingu spolu s Lenkou 
Javorčíkovou, Janou Kolesárovou, Katarínou Modlovou a Veronikou 
Holubovou. 
Ďakujeme Alenke za vzornú reprezentáciu Slovenska i našej obce 
a ubezpečujeme ju, že sme na ňu hrdí.

Na konci januára t. r. sa konali 
v Považskej Bystrici majstrov-
stvá oblasti v stolnom tenise. 
Zúčastnila sa na nich aj naša 
reprezentantka E. Michalcová. 
V súťaži dvojhier skončila na 
3. – 4. mieste a vo štvorhre 

ÚSPECH E. MICHALCOVEJ NA 
OBLASTNÝCH MAJSTROVSTVÁCH

žien spolu s S. Zemanovou na 
druhom mieste. 
E. Michalcová nás úspešne re-
prezentuje aj v súťaži, kde zís-
kava body v družstve Ladiec. 
Blahoželáme a ďakujeme za 
dobrú reprezentáciu. 

Na členskej schôdzi 3.  marca t. r. sa 
v Ilave zúčastnilo iba 167 rybárov 
z celkového počtu 328 členov. 
Zo správy o činnosti a aj z ostatných 
materiálov prednesených na schôdzi 
vyplynulo, že dosiahnuté výsledky 
boli dobré i napriek negatívnemu 
ovplyvneniu vypustením kanála. 
Hodnotili i mladých rybárov a kon-
štatovali, že v troch krúžkoch pod 
vedením skúsených rybárov pôsobilo 
83 detí. V krúžkoch nielen zmyslupl-
ne trávili voľný čas, ale aj ulovili 213 
kusov rýb o váhe 224 kg. 
V oblasti čistoty vôd a zdravého 
životného prostredia sa tomuto regi-
ónu otravy, či znečistenia väčšieho 
rozsahu vyhýbali, ale nezanedbateľné 
nie sú ani menšie lokálne znečistenia 
hlavne na pstruhových potokoch. 

RYBÁRI HODNOTILI 
V poslednom období sa nedarí 
brigádnickej činnosti tak ako v mi-
nulých rokoch i napriek tomu, že 
sa odpracovalo okolo 2 000 hodín. 
Nestihlo sa ani pripraviť chovné 
zariadenie v Ilave a zanedbané sú aj 
niektoré kaprové revíry. Najviac je 
však potrebné venovať sa výstavbe 
a opravám kaskád v pstruhových 
revíroch. 
Na členskej schôdzi venovali 
miesto aj otázke uskutočňovaných 
rybárskych pretekoch, o technických 
zjednodušeniach, spôsobe lovu a pod. 
Za správne pokladali, že sa preteky 
konajú na väčších vodných plochách 
i to, že bude pretekár loviť iba na 
jeden prút. 

Ján Sloboda, 
predseda ObO SRZ

KAŠTIEĽ V LADCOCH
Barokový kaštieľ v Ladcoch dali postaviť podľa plánov 
architekta z Viedne Imrich Motešický s manželkou Juditou, 
rodenou Tolvay. Stavbu začali v roku 1741 ako svoje budúce 
sídlo (dovtedy bývali v Košeci). Súčasne s kaštieľom sa bu-
dovali v obci hospodárske budovy, majere, vyhňa i pálenica. 
Väčšinou ich stavali na druhej strane stoličnej cesty a iba 
niektoré v obci. Kaštieľ dokončili a nasťahovali sa v roku 
1747 – teda pred 260 rokmi. Vtedy netušili, aký pestrý bude 
mať kaštieľ život v 20. a iste aj v 21. storočí. 

ŠPECIÁLNA ŽELEZNICA
Parná píla v Ladcoch využívala nielen drevo z Ladčianskych 
hôr, ale aj drevo, ktoré dopravovali na pltiach z Oravy, Kysúc 
i Liptova. Aby drevo z Váhu ľahšie dostali na pílu, postavili 
železničku, po ktorej vozíky s drevom ťahali kone. Železnič-
ka viedla poza kaštieľ a park cez cestu až do píly. Pre tento 
dopravný prostriedok platili osobitné predpisy (rýchlosť, 
prechod cez cestu, preťaženie a pod.). Železničku od roku 
jej postavenia – 1922 obsluhoval Jozef Anina až do uzavretia 
píly v roku 1927.

ELEKTRINA V HORNÝCH LADCOCH
Obec Ladce zaviedla elektrinu už v roku 1922. Už v Čes-
koslovenskej republike bolo mnoho pokusov zaviesť ju aj 
v Tunežiciach a Horných Ladcoch. Tunežice sa dočkali v ro-
ku 1938 a Horné Ladce až v roku 1947.
V roku 1947 zaviedli v Ladcoch aj miestny rozhlas, jeden 
z prvých v okrese Ilava. 

Súťaž 4. ligy, kde hrá naše 
„A“ družstvo, sa končí 14. 
apríla t. r. Naši stolní te-
nisti majú dosť problémov, 
pretože súťaž je náročná, 
súperi silní. Veríme, že sa 
v súťaži udržia a budúcu 
sezónu so získanými skú-
senosťami budú bojovať 
o lepšie umiestnenie. 

PRIEBEŽNÝ STAV V STOLNO-
TENISOVÝCH  LIGÁCH

„B“ družstvo v 6. lige sa ne-
ustále drží okolo 4. miesta. 
Medzi tretím a piatym nie 
sú takmer nijaké bodové 
rozdiely. 
Záverečné hodnotenie 
účinkovania našich druž-
stiev v stolnotenisových 
súťažiach prinesieme v bu-
dúcom čísle (5. júna 2007).

V roku 2006 vysadili rybári 70 
000 kusov podustvy, 100 kg 
pstruha dúhového, 280 kg pstruha 
potočného, 1 000 kg kapra K2, 2 
100 kg kapra K3, 2 000 kg zubáča 
a 400 kg šťuky z vlastného chovu. 
Situáciu skomplikovalo to, že 
odstavené rameno a Tunežický 
rybník boli bez vody. Teraz, v jar-
ných mesiacoch, zarybnia kaprom 
K3 spolu s násadou, ktorú dostanú 
od Rady ako prvozarybnenie. 
Násadou z vlastného chovu kapra 
zarybnia aj revír Pod drôtami. 
Celkom ulovili 3 521 kusov rýb 
o váhe 5 515 kg, čo predstavuje 
17,3 kg na jednu povolenku.

ZARYBŇOVALI 
A LOVILI V čísle 1/2007 v článku 

„O Marťanskú vlajku“ bolo 
nesprávne uvedené meno. 
Správne meno malo byť 
Mgr. Balážová. Za chybu sa 
ospravedlňujeme. 

OPRAVA


