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Na poslednom zasadaní 
obecného zastupiteľstva 
v roku 2007 – 12. decembra 
– prerokovali poslanci niekoľ-
ko zásadných otázok.
Ing. Jaroslav Koyš sa pre za-
neprázdnenosť v práci vzdal 
funkcie zástupcu starostu. 
Poslanci jeho odstúpenie 
prijali a za zástupcu starostu 
zvolili Mariána Justha. 
Na zasadaní sa uskutočnili 
aj voľby hlavného kontrolóra 
obce, pretože sa volebné 
obdobie skončilo. Za hlavné-
ho kontrolóra obce členovia 
zastupiteľstva opäť zvolili Ing. 
Danielu Kalusovú. 
Poslanci schválili konečnú 
úpravu obecného rozpočtu 
na rok 2007. Išlo o korekcie 
pôvodného návrhu a skutoč-
ného čerpania. 
Po diskusii schválili rozpočet 
na rok 2008 (jeho položky 
uverejňujeme na inom mies-
te). Najväčší zásah urobili 
poslanci v kapitole „kino“, 
kde zrušili kino a navrhovanú 
sumu 95 000 Sk rozdelili do 
iných položiek. 
V ostatných bodoch progra-
mu vyhoveli Antonovi Haršá-
nimu, jeho žiadosti o odkúpe-
nie bývalej studne pri bytovej 

POSLANCI V DECEMBRI O ROZPOČTE

Demografický vývoj v roku 2007 bol priaznivejší ako v roku 
2006. Narodilo sa 33 detí (16 chlapcov, 17 dievčat), čo je o 4 deti 
viac ako v roku predchádzajúcom. 
Zomrelo o 15 občanov menej ako v roku 2006. V roku 2006 to 
bolo 37, v roku 2007 nás navždy opustilo 22 občanov. Z celko-
vého počtu úmrtí bolo 15 mužov a iba 7 žien. Najstaršia bola 
Mária Šedíková (96 rokov), Antónia Uríčková (94) a Augustín 
Kováčik (94). Najmladší bol štyridsaťpäťročný Ing. Miroslav 
Daňo. Priemerný vek zomretých bol 71,1 roka, čo je o 4 roky 
nižší priemer ako v roku 2006.
Počet obyvateľov 2 629 neznamená takmer nijakú podstatnú 
zmenu. Z celkového počtu bolo 2 124 dospelých a 505 detí a mlá-
deže do 18 rokov. Pohyb obyvateľstva: 59 ubudlo a pribudlo 66 
obyvateľov. 

V ROKU 2007 SA NARODILO 33 DETÍ

jednotke č. 143. Objekt je vo 
dvore a viac ako 30 rokov 
nebol používaný. Odkúpenie 
schválili za sumu 1 000 Sk 
+ cena pozemku a zápis do 
katastra nehnuteľností. 
Rovnako schválili odkúpenie 
obecného pozemku pre ga-
ráž Bohumilovi Turzovi v Hor-
ných Ladcoch pri bytovom 
dome č. 464. Nový majiteľ 
zaplatí sumu za pozemok + 
geometrický plán a zápis do 
katastra. Garáž bude súčas-
ťou budúcej radovej zástavby 
garáží. 
Obecné zastupiteľstvo 
schválilo VZN č. 2/2007 
o podmienkach poskytovanie 
dotácií právnickým a fyzic-
kým osobám, VZN č. 3/2007 
o miestnych daniach a VZN 
č. 4/2007 o dani z nehnuteľ-
nosti a poplatku za komunál-
ny odpad a drobný stavebný 
odpad. 
Občana sa najviac dotkne 
zvýšenie poplatku za komu-
nálny odpad, kde sa platba 
za osobu a rok zvýšila na 500 
Sk. K tomuto kroku pristúpili 
preto, lebo sa zvyšuje rozdiel 
medzi nákladom obce a vy-
branou čiastkou od občana. 

Ing. arch. Ján Remo

Považská cementáreň, a.s. aj v roku 2007 plnila zvý-
šené požiadavky trhu na rôzne druhy cementu vyso-
kej kvality. Úspešná výroba dosiahla opäť historický 
rekord, keď vyrobili 914 500 ton cementu, čo je síce 
mierne, ale je to viac ako v roku 2006.
Úspech sa rodil už v lome Butkov, kde vyťažili 1 118 400 
ton suroviny. Surovinovej múky namleli viac ako mili-
ón ton. Výroba slinku bola štandardná – 654 100 ton.
Z celkovej výroby cementu to bol CEM I 42,5 R 213 900 
ton, CEM I 42,5 vyrobili 199 500 ton, CEM II B-S 32,5 R 
398 300 ton. Zvyšok bolo ďalších 5 druhov vysokokva-
litného cementu. Naďalej sa vyrába (a predával) hľada-
ný CEM III A Chromamin, Siderox do cementu a iné.
Úspech každého podniku sa dnes ráta nielen na výro-
bu, ale predovšetkým na predaj. Dopyt v konkurencii 
výroby znamená, že náš cement je kvalitný (čo vie 
dnes už každý stavbár), ale i to, že sme zaznamenali 
vzostup stavebníctva. 
Považská cementáreň, a.s. predala opäť všetko, čo 
vyrobila (913 579 ton). Náš cement sa expedoval do 
zahraničia – Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Ra-
kúsko (asi 32% z celej výroby).
Na domáci trh dodávali na výstavbu diaľnic, ale i na 
neustále sa zvyšujúcu výstavbu Bratislavy a ďalších 
slovenských miest.

Z LADIEC OPÄŤ VIAC CEMENTU

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Ladcoch schválili 
na decembrovom zasadaní rozpočet príjmov a výdav-
kov obce v roku 2008. Uvádzame jednotlivé položky 
v hlavných číslach, ktoré sa potom rozvádzajú na jed-
notlivé úlohy. 
Všeobecné verejné služby 6 308 600 Sk
Finančná a rozpočtová oblasť 121 300 Sk
Matrika 70 000 Sk
Transakcia verejného dlhu 113 000 Sk
Požiarna ochrana 43 000 Sk
Vodné hospodárstvo – potoky 80 000 Sk
Cestná doprava 40 100 Sk
Nakladanie s odpadmi 3 223 850 Sk
Nakladanie s odpadovými vodami 125 000 Sk
Zásobovanie vodou 2 412 240 Sk
Verejné osvetlenie 590 300 Sk
Bývanie a občianska vybavenosť 66 000 Sk
Rekreačné a športové služby 330 000 Sk
Knižnica 179 00 Sk
Kultúrne služby 1 613 700 Sk
Kultúrne a cirkevné pamiatky 9 500 Sk
Náboženské a iné spol. služby 408 000 Sk
Základná škola 8 392 000 Sk
Školenie a kurzy 8 000 Sk
Sociálne služby 5 000 Sk
Opatrovateľská služba 936 100 Sk
Dávky v hmotnej núdzi 21 000 Sk
Materská škola 3 830 000Sk
Školská jedáleň 480 000 Sk
Kapitálové výdavky 1 000 000 Sk
(z toho splácanie dlhu 642 500 Sk, nové stavby 357 500 
Sk)

Príjmy sa očakávajú vo výške 30 243 100 Sk.

ROZPOČET VÝDAVKOV OBCE V ROKU 2008



Z matriky 
obce

Z matriky 
obceDňa 18. januára t. r. sa stretli 

členovia Dobrovoľného hasič-
ského zboru na svojej výročnej 
schôdzi. 
Ako to aj členská schôdza 
potvrdila, DHZ Považskej ce-
mentárne a obce Ladce urobili 
v roku 2007 vo svojej činnosti 
ďalší kvalitatívny krok. Činnosť 
organizácie sa orientovala na 
niekoľko oblastí. 
Preventívnu činnosť – ochranu 
pred požiarmi vykonávali dvaja 
preventisti. V cementárni zria-
ďovali tzv. asistenčné hliadky 
podľa potreby. Bolo to napr. 
v čase veľkých opráv, porúch, 
pri zváračských prácach na 
špecifikovaných pracoviskách 
a pod.
V odbornej príprave sa v minu-
lom roku orientovali na prípravu 
členov pri likvidácii požiaru 
a školeniu členov strojnej služ-
by. Patrili sem aj kondičné jazdy 
zásahových vozidiel. Okrem 
toho sa šesťčlenné družstvo 
zúčastnilo na odbornej príprave 
poriadanej okresom. 
Starostlivosť o techniku pokla-
dajú za samozrejmosť, veď bez 
nej by neboli schopní zásahu. 
Na konci športovej sezóny 
urobili generálnu opravu na PS 
12, ktorú aj budúci rok mienia 
používať na súťaže. 
V roku 2007 naši hasiči dvakrát 
zasahovali pri požiaroch v byto-
vej jednotke a na starom sme-
tisku pri požiare trávy. V roku 
2008 – hneď na jeho začiatku 
zasahovali aj tretíkrát. 
Aj občania mimo DHZ zazna-
menali evidentné zlepšenie 
v oblasti športovej činnosti. 
Priebežne sme o ich úspechoch 
písali v Ladeckých zvestiach. 
Zopakujeme aspoň to, že sa 
zúčastnili previerky zásahových 
družstiev s veľkým úspechom, 
keď družstvo mužov malo naj-
lepší čas a družstvo žien skon-
čilo na treťom mieste. 
V detskej hre Plameň pripravili 
družstvo chlapcov i dievčat. 
S vynikajúcimi výsledkami sú-
ťažili chlapci vo veku od 8 do 
16 rokov a v rovnakom veku 
aj dievčatá. Aj v kategórii do-
rastenci – chlapci zaznamenali 
jedno víťazstvo. 
Po výročnej schôdzi sa úspešné 
vedenie nezmenilo. Predsedom 
obecného DHZ je František Me-
liš, veliteľom Dominik Koštialik. 
Predsedom závodného DHZ je 
Ing. Peter Bračík a veliteľom 
Igor Kalus.

LADČIANSKÍ HA-
SIČI HODNOTILI Dňa 23. januára 2008 sa usku-

točnilo prvé tohoročné zasadanie 
obecného zastupiteľstva v Ladcoch.
Prerokovali žiadosť Seniorklubu 
o bezplatné prenajímanie miestnosti 
č. 8 v Dome kultúry pre zriadenie 
klubovej miestnosti. Bližšie zámery 
Seniorklubu priblížila poslancom Mgr. 
Zlatica Baricová. Obecné zastupiteľ-
stvo žiadosti vyhovelo. 
Zaujali stanovisko k návrhu – ponuke 
Dexia banky o zriadení nového typu 
univerzálneho úveru, ktorý by umož-
nil obci ľahší a jednoduchší prístup 
k úverom do limitnej výšky 16,7 milió-
na Sk. Obec si bude môcť požičiavať 
a vracať finančné prostriedky v súla-
de so svojimi možnosťami, v rámci 
limitu, bez obmedzenia. Každý úver 
bude možné čerpať len so súhlasom 
obecného zastupiteľstva. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo plán 
svojich zasadaní a kontrolnej činnosti 
na rok 2008 a zobralo na vedomie 
správu o kontrolnej činnosti za rok 
2007.
Potom poslanci stanovili predajné dni 
v Dome kultúry na dni utorok, streda 
a štvrtok každý týždeň a poplatok za 
použitie priestorov DK na 2 500 Sk. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo od-
predaj časti pozemku p. č. KNC 380 
Veronike Turzovej za 100 Sk/m2 + 
zákonné poplatky.

POSLANCI SCHVÁLILI PRIORITNÉ STAVBY

- Postavenie autobusovej zastávky pri „Sabovi“ a výmena 
prístrešku pri predajni AMV, aby sa ujednotila architektúra 
prístreškov. Prístrešky dodajú profesionálne podniky a budú 
v oceľovo-presklenom prevedení v kombinácii s plechom. 
- Detské ihriská v Ladcoch a Tunežiciach.
- Oprava chodníka v Tunežiciach – časť okolo domov č. 154 až 
č. 177, pri hlavnej ceste.
- Doriešenie verejného osvetlenia cesty do Horných Ladiec cez 
Dužiny.
- Oprava škarpy, nové vyškarpovanie Slatinského potoka okolo 
Základnej školy.
- Elektrifikácia zvonice v Ladcoch a Tunežiciach.
- Prístrešok nad vstupom do modlitebne v Tunežiciach.
- Presťahovanie knižnice a úprava v Dome kultúry.
- Parkovisko pred bytovými domami č. 138, 139 a 140.
- Projektová príprava ciest na ulici od Základnej školy cez ulicu 
Vážska. 

Ing. arch. Ján Remo

ZOZNAM PRIORÍT PRE ROK 2008

Poslanci schválili zámer odkúpiť časť 
pozemku od rodiny Faturíkovej na kri-
žovatke v Ladcoch na vytvorenie pre-
hľadného otvoreného komunikačného 
priestoru v centre obce. Spojili by sa 
priestory pred predajňou Blachotra-
pez a pamätníkom na križovatke. 
V ďalšom rokovaní schválili odpredaj 
obecných pozemkov pre potrebu 
výstavby podchodu pod železnicou. 
Cena pozemkov bola stanovená 
znaleckým posudkom. Obecné zastu-
piteľstvo vyhovelo žiadosti A. Tesárika 
o odpustenie nájomného za priestory 
v kaviarni DK za obdobie, keď kavia-
reň nebola v prevádzke, ale priestory 
neboli uvoľnené. 
Potom starosta informoval poslancov 
o prebiehajúcom procese vo veci 
ručiteľského záväzku obce na úver 
A. Bednárika z roku 1992. Súdny spor 
nie je stále ukončený a obci hrozí 
žaloba o zaplatenie 12 633 366 Sk. 
O vývoji tohto procesu budeme obča-
nov priebežne informovať. 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na 
vedomie informáciu o začatí exe-
kučného konania voči V. Removej 
o zaplatenie dlhu voči obci vo výške 
119 258 Sk. 
Poslanci súhlasili, aby pohyblivá zlož-
ka platu starostovi obce bola 40% zo 
základného platu ako doteraz.

Ing. arch. Ján Remo

Narodené deti:
Karin Štefúnová

Klaudia Puškárová
Sára Kuniaková

Miroslava Kandráčová
Rodičom blahoželáme, deťom 
prajeme zdravie a šťastnú bu-

dúcnosť.

Zomreli:
Mária Zahradníková – 82 r.

Anna Skušeková – 95 r.
Pozostalým vyslovujeme úprim-

nú sústrasť.

Jubileá:
80 rokov sa 26. januára t. r. 

dožil Ján Kucharík. 
80. výročie narodenia oslávila 
7. februára Antónia Zajacová, 
26. februára bude mať 80 rokov 
Jozefína Rudinská a 10. marca 

Jolana Gapková. 
Všetkým osemdesiatnikom 
blahoželáme a prajeme veľa 
zdravia a spokojnosti v ďalších 

rokoch života. 

25. výročie sobáša si pripomí-
najú:

Peter Koštialik s manželkou 
Emíliou, rod. Uríčkovou (8. ja-

nuára t. r.)
Ladislav Kučma s manželkou 
Danou, rod. Mateičkovou (29. 

januára)
Anton Šesták a Iveta, rod. Jab-

lonková (26. marca)
Želáme im zdravie, spokojnosť 
a v ďalšom spoločnom živote 

veľa porozumenia.

Silvester je posledným dňom v ro-
ku. A keďže je posledný, treba ho 
osláviť. A my, mladí zo Združenia 
Mariánskej mládeže (ZMM), sme 
sa rozhodli urobiť zábavu. A mies-
tom našej oslavy sa stal Kultúrny 
dom v Ladcoch, za čo patrí naša 
vďaka pánovi starostovi, Obec-

SILVESTER ZDRUŽENIA 
MARIANSKEJ MLÁDEŽE

nému úradu a Obecnému zastu-
piteľstvu, ktorí nám ho poskytli 
sponzorsky. 
Po týždňoch príprav prišiel oča-
kávaný deň D. V kultúrnom dome 
sa stretlo presne 83 mladých ľudí 
z Beluše, Ladiec, Tepličky, Rajca, 
Nemšovej, Trenčína a Oravy, aby 
spoločne privítali Nový rok. 
Všetko sme začali o 18.00 sv. om-
šou, ktorú celebroval páter Jozef 

Noga, CM. Po nej sme slávnostne 
otvorili zábavu. Tancovalo sa, ne-
chýbal ani zábavný program v po-
dobe dvoch scénok, Autoškoly 
a Popolušky, či tombola. O 23.30 
hod. naše kroky smerovali opäť 
do kostola na krátku adoráciu, aby 
sme takto privítali prichádzajúci 
Nový rok. Po polnoci samozrej-
me nechýbal ohňostroj, prípitok 
a samozrejme nekončiace sa 
gratulovačky. A potom sme sa 
už len zabávali až do skorého, 
bieleho rána. 
Pre všetkých bol potom pripra-
vený nocľah na základnej škole. 
Ráno sme všetko ukončili sv. 
omšou a hor sa, domov. 
Myslíme, že za všetkých môže-
me povedať, že táto akcia stála 
za to. Naša vďaka patrí hlavne 
Obecnému úradu a Obecnému 
zastupiteľstvu, pánovi Šedíkovi, 
upratovačkám a všetkým, ktorí 
boli ochotní i napriek sviatkom 
prísť aj vo svojom voľnom čase 
a pomôcť, aby nám všetko dobre 
dopadlo. 

Zuzka, Majka, Janka, Jožko, Monika, Peťo
ZMM Beluša



Občania sa dosť zaujímajú 
o výstavbu rýchlodráhy na 
trati Bratislava – Košice. 
Pravda, najviac ich zaujíma 
náš úsek, oficiálne uvádza-
ný ako Nové Mesto nad 
Váhom – Púchov. 
K najväčším zásahom do 
súčasného stavu v Ladcoch 
patrí určite plánovaný pod-
jazd okolo pošty na druhú 
stranu železnice, zrušenie 
doterajšieho prechodu, 
rekonštrukcia železničnej 
stanice a niektoré ďalšie 
práce. 
O stavbe sa veľmi ťažko 

ODPOVEDE NA VAŠE OTÁZKY
VÝSTAVBA RÝCHLODRÁHY V ROKU 2008

získavajú informácie, preto-
že tak, ako pri každej takejto 
veľkej stavbe sa menia zá-
mery, dokonca i koncepcie. 
Medzi spoľahlivé správy 
patrí tá, ktorá hovorí, že 
v roku 2008 sa začne pra-
covať na úseku Nové Mesto 
nad Váhom – Zlatovce. Na 
našom úseku sa počíta 
s prípravnými prácami na 
tzv. vyvolaných stavbách. 
Celý úsek je veľmi kompli-
kovaný, najmä pre tunel za 
Novým Mestom a hlavne 
zložitými stavbami v časti 
okolo Trenčína. 

V záujme optimálneho využi-
tia priestorov v Dome kultúry, 
rozhodlo obecné zastupiteľ-
stvo o ich novom usporiadaní. 
Prevádzka kaviarne spôso-
bovala v prístavbe DK nepri-
meranú devastáciu, najmä 
veľkých vstupných priestorov 
a schodiska. I zafajčenosť 
priestorov znehodnocovala 
celé poschodie prístavby. 
Zriadenie knižnice namiesto 
kaviarne vráti týmto priesto-
rom pôvodnú kultúrnosť a sa-
motná knižnica získa vyššiu, 
modernejšiu a dôstojnejšiu 
úroveň. Knižnica bude mať 
úžitkovú plochu 100 m2. Počet 
regálov sa zvýši o 12 kusov 
obojstranných políc vysokých 
2 150 mm. Vynovený bude 
aj interiér knižnice, priestory 
budú nanovo vymaľované. 
Na oknách budú nové zvislé 
lamelové žalúzie. 
Súčasťou knižnice bude sa-
mostatná študovňa, kde budú 
môcť návštevníci študovať 
literatúru, ktorá sa nepožičia-
va mimo knižnice. Snahou 

OBECNÁ KNIŽNICA DO NOVÝCH PRIESTOROV
samosprávy obce je postupne 
vybaviť knižnicu kopírkou 
a počítačom s internetom. 
Vo vestibule poschodia prí-
stavby budú nanovo inštalova-
né panely doterajšej pamätnej 
siene obce. Tu budú prístup-
nejšie širokej verejnosti. 
Veľká zasadacia miestnosť na 
poschodí prístavby sa bude 
naďalej používať na väčšie 
zhromaždenia občanov a rôz-
nych organizácií. Takáto nová 
úprava prispeje celkom isto na 
skultúrnenie tejto časti Domu 
kultúry. 
Zmeny sa pripravujú aj v prí-
zemí staršej časti kultúrneho 
domu. V priestoroch terajšej 
knižnice bude postupne 
zriadená prevádzka kaviarne 
s priamym vstupom z parko-
viska pred DK. V letných me-
siacoch je tu možnosť zriadiť 
pre hostí terasové posedenie. 
Predpokladá sa aj otvorenie 
kaviarne smerom k ihrisku, čo 
umožní predaj občerstvenia 
pre fanúšikov na futbalovom 
ihrisku.

Výročná členská schôdza 
v marci 2007 schválila zmenu 
na čele výboru – predsedom 
sa stal dovtedajší zapisovateľ 
Vladimír Kvasnica. Výbor pod 
jeho vedením dosiahol, že 
sa začalo rokovanie s firmou 
Doprastav, a.s. Žilina o platení 
prenájmu za pozemok Urbár-
skeho spoločenstva, na kto-
rom je vybudovaný sklad trha-
vín pre lom Tunežice. Tým sa 
zabezpečila istota v príjmoch 
spoločenstva. V ďalšom ro-
kovaní chce výbor dosiahnuť, 
aby pozemok, ktorý slúži na 
ťažbu, vrátený pri reštitúciách, 
bol vyznačený tak, ako bol 
vrátený. Dohodlo sa, že v roku 
2008 bude spoločnosť Do-
prastav, a.s. Žilina a zástupco-
via Urbárskeho spoločenstva 
a Lesného družstva v Tune-
žiciach pokračovať v hľadaní 
právneho usporiadania vo veci 
pozemkovej hranice. 
Ďalšie rokovania sa konali so 
zástupcami Lesov SR, š. p. 
OZ Považská Bystrica o po-
zemkovej hranici Lesného 
družstva v Kališti, ktoré susedí 
s parcelou spravovanou Lesmi 
SR. Rokovania sa prerušili 
pre nesprávny postoj zástup-
cov Lesov SR. Výbor bude 
hľadať spôsob, ako sa dostať 
k spravodlivému vyriešeniu 

URBÁRSKE SPOLOČENSTVO A LES-
NÉ DRUŽSTVO V TUNEŽICIACH

problémov, aby nedochádzalo 
ku škode pri ťažbe drevnej 
hmoty. 
Spoločenstvo je od roku 2007 
začlenené do Únie lesoma-
jiteľov – Združenia trenčian-
skych vlastníkov súkromných 
spoločenstiev lesov so sídlom 
v Trenčianskej Teplej. Zdru-
ženie zabezpečilo školenie 
o využívaní zákona o lesoch 
a o kriminalite v lesoch. 
V roku 2007 muselo spolo-
čenstvo likvidovať kôrovcovú 
kalamitu a podľa príkazu 
Obvodného lesného úradu do 
konca septembra vyťažili 190 
m3 smreka obyčajného napad-
nutého kôrovcom. Celková ka-
lamita po veterných náporoch 
predstavovala 220 m3 smreka 
a 30 m3 tvrdej drevnej hmoty 
– duba a buka. 
V spoločenstve pracujú traja 
členovia Lesnej stráže - Ján 
Mikuška, Vladimír Kvasnica 
a Miroslav Kvasnica, ktorí uro-
bili patričné skúšky. 
Na marec t. r. pripravujú výroč-
nú členskú schôdzu, na ktorej 
kandidujú všetci doterajší 
členovia výboru, aby dokončili 
rozpracované úlohy a očakáva 
sa rozšírenie výboru aspoň 
o jedného mladého člena. 

Vladimír Kvasnica,
predseda spoločenstva

ZBEROVÝ DVOR – JEDNOZNAČNÉ PLUS
Výsledky zberového dvora sa v roku 2007 jednoznačne 
prejavili ako prínos v likvidovaní komunálneho odpa-
du. Potvrdili i to, že väčšina občanov Ladiec pochopila 
a podporuje separovaný zber. 
Nasvedčuje tomu štatistika za rok 2007 v zbere jednot-
livých komodít. Okrem zmesového odpadu (472,5 ton) 
bolo najviac – 13,79 tony skla, takmer 8 ton plastov, 3,85 
ton textílií, 2,42 ton kovov, 1 tona pneumatík a batérie, 
akumulátory, elektrické spotrebiče, televízory. Okrem 
týchto priemyselných odpadov sa zozbieralo 6,74 ton 
objemného odpadu. Spolu sa z Ladiec odviezlo 566,77 
tony komunálneho odpadu.

Zberový dvor slúži na dočasné uskladnenie 
komunálneho odpadu. Občania tu môžu 
celoročne ukladať zdarma rôzne oddelené 
zložky komunálneho odpadu. Triedia sa iba 
komodity, na ktoré máme zmluvných odbera-
teľov, podľa vopred uzavretých zmlúv: sklo, 
papier, plasty, železný šrot, opotrebované 
pneumatiky, batérie, akumulátory, elektric-
ké a elektronické zariadenia (práčka, chlad-
nička, televízor, monitor, žiarivky s obsahom 
ortuti,...), biologicky rozložiteľný odpad, 
veľkoobjemový (nadrozmerný) komunálny 
odpad (umývadlo, skriňa, váľanda,...).

ZBEROVÝ DVOR V ROKU 2008

Prevádzková doba zbero-
vého dvora:
Utorok: 10,00 – 12,00 hod.
Streda: 10,00 – 12,00 hod., 
13,00 – 16,00 hod.
Štvrtok: 10,00 – 12,00 hod.
Piatok: zatvorené
Sobota: 9,00 – 12,00 hod.

PREVÁDZKOVÁ DOBA
Zberový kalendár – 2008
Plasty: 16.01.08, 13.02.08, 
12.03.08, 16.04.08, 
14.05.08, 18.06.08
Papier: 19.03.08, 23.10.08
Sklo: 28.05.08, 24.09.08
Kovový šrot: 24.04.08, 
26.11.08



BILANCIE ZA ROK 2007

Do bilancie roku 2007 v obci treba zarátať tieto hlavné 
činnosti:
Vodovody v Záhradnej ulici (pri ihrisku) a v časti za 
obchodom AMV v celkovom náklade 1 189 750 Sk. Prí-
strešok na cintoríne v Tunežiciach stál 176 746 Sk. Zho-
tovenie projektu pre Základnú a Materskú školu 983 900 
korún. Nákup novej kosačky Husqarna vyšiel na 387 903 
korún a prvky na detské ihrisko 95 832 Sk. 
V roku 2007 sa kúpili štyri unimobunky pre zberový dvor 
spolu za 100 000 Sk. Z ďalších výdavkov spomenieme 
nákup kameniva a úpravu ciest – 40 000 Sk, nákup 
výpočtovej techniky – 75 724 Sk, softvér pre cintorín 
– 53 000 Sk a splátku na úver 641 885 Sk. 
Z ostatných prác to boli odstránenie betónového plota 
pred Misijným domom, výstavba drevenej garáže pre Far-
ský úrad Košeca, likvidácia kuchyne v prístavbe DK, osa-
denie nového plynového kotla v prístavbe DK a ďalšie.

NÁKLADY OBCE NA INVES-
TIČNÚ ČINNOSŤ V R. 2007

Aj v roku 2007 sa stala 
daň z nehnuteľnosti nie-
len značným príjmom pre 
obec, ale aj skúšobným 
kameňom postojov a vzťa-
hu obyvateľov Ladiec 
k svojej obci. 
Podľa daňových priznaní 
bolo v obci v kategórii 
daň z pozemkov 1001 
daňovníkov fyzických 
i právnických osôb. Daň 
z ornej pôdy sa týkala 
276 daňovníkov, za trvalé 
trávnaté porasty platilo 
37, za záhrady 429, lesné 
pozemky 13, rybníky 1, 
zastavané plochy a ná-
dvoria 630, stavebné po-
zemky 18, ostatné plochy 
34. Celkom bola v tejto 
kategórii vyrubená daň vo 
výške 582 874 korún. Da-
ňovníci odviedli 628 935 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI V ROKU 2007
Sk, do čoho sú zarátané aj 
zaplatené nedoplatky. 
V druhej kategórii, daň zo 
stavieb, boli tieto počty 
daňovníkov: stavby na 
bývanie 580, stavby na 
skleníky 6, chaty 30, sa-
mostatne stojace garáže 
219, priemyselné stavby 
5, stavby na ostatnú pod-
nikateľskú činnosť 16, 
ostatné stavby 11, stavby 
viacúčelové 14. Vyrubená 
daň bola 1 873 666 Sk, 
zaplatená 1 881 096 Sk. 
V ďalšej kategórii daň 
z bytov bolo 292 daňov-
níkov, ktorí zaplatili 32 721 
Sk z predpísanej sumy 
33 768 Sk. 
Celkom bol predpis dane 
z nehnuteľnosti 2 490 308 
Sk a zaplatené 2 542 752 
Sk.

V roku 2007 sa knižný fond obecnej knižnice rozší-
ril nákupom kníh za 26 294 Sk. Z toho prispel obec-
ný úrad 14 294 korunami a Považská cementáreň, 
a.s. 12 000 Sk. 
Knižnica evidovala 194 čitateľov, z čoho bolo 72 
detí. To je takmer 14% z počtu obyvateľstva. Čitate-
lia si za rok 2007 vypožičali 9 662 kníh. 
Všetky ukazovatele boli na úrovni roku 2006, čo 
svedčí o tom, že záujem o knihu v Ladcoch nekle-
sá. 
Vedúcou knižnice bola Eva Riecka.

LADČANIA STÁLE ČÍTAJÚ

Využívanie priestorov Domu 
kultúry bolo aj v roku 2007 
vážnou kultúrno-spoločen-
skou, ale i ekonomickou 
otázkou. Počet podujatí 
a obsadzovanie jednotli-
vých častí sa veľmi nelíšili 
od roku 2006.
Najviac využívaný priestor 
bol vestibul hlavnej časti 
Domu kultúry. Tu sa konali 
trhy predaja textilu a iného 
spotrebného tovaru. Využí-
val sa pri veľkých akciách 
v sále i pri menších spolo-
čenských a rodinných uda-
lostiach. Len predajných 
trhov bolo vo vestibule 85.
Dobre vyťažená bola aj 
zasadačka č. 10, dovedna 
58-krát. Z toho bolo 34 ško-

V DOME KULTÚRY AKO V ROKU 2006
lení autoškoly, zvyšok rôzne 
schôdze a školenia, najmä 
z Považskej cementárne. 
Vo veľkej sále sa konali 
oslavy, karneval, divadlo, 
diskotéky a tanečné zábavy 
(spolu 16-krát).
Okrem spomínaných podu-
jatí sa konalo dovedna: ro-
dinné oslavy a kary (5-krát), 
diskotéky (4), tanečné 
zábavy a plesy (3), rôzne 
posedenia (5), divadlo (3) 
atď. 
Niektoré priestory boli vyu-
žívané permanentne: kniž-
nica, lekár, Urbárske spo-
ločenstvo, súkromná firma, 
šatne futbalistov, pamätná 
sieň, kaviareň, skúšobňa 
dychovej hudby.

Poštári a železničiari tvorili kedysi stavovskú organizáciu, ktorá 
sa stala synonymom zmyslu pre povinnosť, spoľahlivosť a hr-
dosť na svoje povolanie. Pošta mala vždy svoje čaro. Zname-
nala nádej, očakávanie a dnes i rôzne praktické služby. 
V roku 2007 mali plné ruky práce aj pracovníčky ladčianskej 
pošty. Po prečítaní nasledujúcich čísiel, ktoré znamenajú vý-
kony piatich zamestnankýň musíme „dať klobúk dolu“ pred ich 
záslužnou prácou. 
Občania a organizácie podali na pošte okolo 120 tisíc obyčaj-
ných listových zásielok, 15 000 doporučených, 4 000 listov 1. 
triedy, viac ako 800 zásielok do cudziny a 64 balíkov. 
Pošta dodala občanom a organizáciám 208 000 listových 
zásielok, 35 tisíc doporučených, 1 950 listov 1. triedy, 2 750 
balíkov, 5 760 dôchodkov. 
Pošta ďalej poskytovala združené inkaso (8 160 kusov), služ-
by Poštovej banky, osobné listy, vkladové knihy, termínované 
vklady, účty pre dôchodcov. Veľký objem pre doručovateľky bol 
rozvoz novín a časopisov. 
Na pošte ste si mohli kúpiť časopisy, žreby, pohľadnice, dopln-
kový tovar.

NÁROČNÁ PRÁCA POŠTÁROV

V roku 2007 naložili v železnič-
nej stanici Ladce 159 844 ton 
materiálu v 4 385 vozňoch, čo 
znamená oproti roku 2006 ná-
rast na 101%. 
Vo vykládke zaznamenali sku-
točnosť, že dovoz hromadných 
substrátov sa vracia na železni-
cu. Celkom vyložili 4 018 vozňov 
s 200 676 tonami materiálu. 
Cez stanicu prešlo 12 345 vlakov 
nákladnej prepravy a rušňov 
(to je nárast na 106%) a 18 004 
vlakov s prepravou cestujúcich 
(pokles na 93%).
Zaujímavé sú iste aj čísla fi-
nančných príjmov železničnej 

VYŠŠIE VÝKONY NA ŽELEZNICI
stanice. O tom však nemôžeme 
nič vedieť, pretože pokladňa 
v železničnej stanici je zrušená 
(z pokladne vytvorili viacú-
čelovú zasadaciu miestnosť) 
a cestovné sa vyberá vo vlaku 
bez prirážky. Tržby za prepravu 
tovaru zabezpečuje Železničná 
spoločnosť Cargo, a.s.
Plánovaná plynofikácia a pri-
pojenie na obecný vodovod sa 
opäť z finančných príčin ne-
uskutočnila. 
Počet pracovníkov je stále 34, 
i keď v roku 2007 došlo k znač-
nému pohybu (6 pracovníkov 
odišlo a 6 prišlo).



Z HISTÓRIE OBCECEMENTÁREŇ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
V súlade so zákonom číslo 
171/1998 Z. z. podalo ve-
denie Považskej cementár-
ne, a.s. informáciu o vplyve 
jej prevádzky na stav ži-
votného prostredia v okolí 
cementárne v roku 2007.
V roku 2007 vypustili do 
ovzdušia spolu 173 ton 
tuhých znečisťujúcich látok 
a 2 400 ton plynných látok 
(najmä oxidy dusíka a oxyd 
uhoľnatý). Oproti roku 2006 
sa emisie znížili o 10%. 
Cementáreň za toto znečis-
tenie odviedla do Štátneho 
fondu životného prostredia 
3 800 000 Sk. 
Koncentrácie tuhých zne-
čisťujúcich látok sa pohy-
bovali v hodnotách od 0,8 
mg/m3 do 21 miligramov. 
Zákonný limit je 45 mg/m3.
Zákon stanovuje limit 1,5 kg 
prachu v ovzduší z 1 tony 
vyrobeného slinku. Považ-
ská cementáreň vypustila 
v roku 2007 iba 0,265 kg na 
jednu tonu. 
I napriek tomu dochádza 
občas, najmä v období 

suchšieho obdobia, k tvor-
be emisií prachu zo sklado-
vaných substrátov a slinku 
z centrálnej skládky. Preto 
sa niekedy prach dostáva 
aj do oblastí obývanej ob-
čanmi. V reálnom čase sa 
vybuduje centrálna skládka 
slinku v uzavretých silách. 
Dovtedy prosia občanov 
o trpezlivosť. 
V oblasti vodného hospo-
dárstva udržujú v cemen-
tárni štandardné výkony, 
ako po minulé roky, bez 
väčších problémov. Odpa-
dové hospodárstvo sa riadi 
základnými smernicami 
z tejto oblasti. Občanov za-
ujme, že v roku 2007 v ro-
tačnej peci spálili 1 441 ton 
pneumatík, 38 004 ton mä-
sokostných múčok, 8 269 
ton upraveného odpadu 
z plastu, papiera a dreva. 
Pri zhodnocovaní týchto 
odpadov sa dodržiavali 
všetky právne predpisy, 
neprekračovali sa stanove-
né limity, ba dodržiavali sa 
hlboko pod ich maximom.

Rybári z Obvodnej orga-
nizácie SRZ Ilava budú 
bilancovať činnosť za rok 
2007 dňa 17.februára 2008. 
Už predtým sme požiadali 
hospodára tejto organizá-
cie, Libora Kvasnicu, aby 
nám poskytol niektoré 
čísla z práce rybárov za rok 
2007.
Počas roka 2007 nasadili do 
vôd organizácie 3 600 kilo-
gramov kapra trojročného, 
2 300 kg kapra dvojročného 
a 200 kg kapra rýchleného. 
Do Váhu a kanála vysadili 
220 tisíc podustvy ročnej, 
do Ilavy, Tunežíc a do ra-
mena 1 700 kusov zubáča 
7 – 12 centimetrového. 
Do pstruhových vôd 280 
kg dvojročného pstruha 
potočného a 11 700 kusov 
pstruha potočného 7 – 10 
centimetrového. 
Rybári organizácie ulovili 
v našich revíroch 3 818 
kusov rýb o váhe 5 534 kg. 

ULOVILI 5 534 KILOGRAMOV RÝB
Z toho napr. 2 351 kusov 
kapra o váhe 4 720 kg, 83 
šťúk vážiacich spolu 197 
kilogramov, 30 kusov zubá-
ča vážiacich 63 kilogramov, 
373 pleskáčov o váhe 198 
kg atď. 
Najväčšie zaznamena-
né úlovky mali Radovan 
Palček z Košece, ktorý 
v Dúlove ulovil sumca 
merajúceho 120 cm a vá-
žiaceho 12 kg. Ing. Jozef 
Šedík z Ladiec sa môže 
pochváliť úlovkom šťuky 
107 cm dlhej o váhe 9 kg. 
Úlovok Vladislava Chúpka 
z Ladiec bola tiež šťuka 110 
centimetrová vážiaca 6 kg.
Členovia Obvodnej orga-
nizácie SRZ odpracovali 
celkom 1 730 hodín na 
údržbe okolia lovných 
revírov. Hnevá ich veľký 
neporiadok, odpadky, ktoré 
zanechali po sebe korčulia-
ri – vandali na rybníkoch 
v Tunežiciach a Ilave.

CELOOBECNÉ JRD V LADCOCH
Pred päťdesiatimi rokmi – vo februári 1958 založili v Ladcoch 
celoobecné Jednotné roľnícke družstvo. Stalo sa tak po úmor-
nej, často konfliktnej práci agitátorov s použitím argumentov 
i administratívnych tlakov. Po založení nasledovalo sústredenie 
dobytka, ošípaných i koní. Dostavali hydináreň pre 500 nosníc 
a adaptovali päť maštalí. Celoobecné družstvo malo 456 hektá-
rov pôdy, z toho 240 ornej a 84 ha záhumienok. 

JEDNOTNÉ ROĽNÍCKE DRUŽSTVO V TUNEŽICIACH
Dňa 18. februára 1958 založili JRD aj v Tunežiciach. Začali hos-
podáriť na 140 hektároch, z čoho bolo 100 ha ornej pôdy. Prvým 
predsedom sa stal Emil Koiš. Pri prekonávaní začiatočných 
ťažkostí pomáhali hasiči, športovci, ženy i pracovníci miestneho 
kameňolomu a z dubnických závodov. 

PRVÝKRÁT ZASVIETILI ŽIAROVKY PRED SEDEMDE-
SIATIMI ROKMI

Tunežičania veľmi dlho bojovali za zavedenie elektrickej energie 
do svojej obce. V dvadsiatych i tridsiatych rokoch sa vedenie 
obce márne snažilo získať prostriedky na pomerne nákladné 
práce. Podarilo sa im to až v roku 1938, kedy sa občania doč-
kali elektrifikácie obce. Inštalačné práce robila firma Tiberghlien 
a synovia z Trenčína. Niektoré zemné a hrubšie práce vykonali 
občania, čím stavbu zlacnili.

Za dva mesiace sa žiaci Základ-
nej školy zúčastnili na rôznych 
súťažiach v rámci školy i regi-
ónu. 
Dňa 22. novembra mali svoju 
súťaž v regióne Ilava strelci. 
Družstvo v zložení: J. Maršov-
ský, F. Kollár, Andrej Barninec 
obsadili 4. miesto. 
Dňa 24. novembra 2007 bolo 
krajské kolo recitačnej súťaže 
„A slovo bolo u Boha“, na kto-
rej Zuzana Koyšová obsadila 4. 
miesto. 
Dňa 9. januára 2008 v školskom 
kole recitačnej súťaže Šaliansky 
Maťko v prvej kategórii zvíťazil 
Richard Štefún pred Michalom 
Barnincom a v druhej kategórii 
Michaela Adamcová. Prví dvaja 
v každej kategórii postúpili na 
regionálne kolo. 
Dňa 24. januára v druhom kole 
matematickej olympiády nás re-
prezentovali Simona Sláviková, 

DVA MESIACE V ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Martin Gach a Jozef Mikušinec 
(všetko žiaci 4. triedy). 
Najväčší úspech však pre seba, 
školu i obec zaznamenal žiak 8. 
A triedy Ján Faturík, ktorý získal 
1. miesto na regionálnej (okres-
nej) súťaži v anglickom jazyku. 
Všetkým, ktorí nás dobre repre-
zentovali, ďakujeme. 
Dňa 24. januára sa konala pe-
dagogická porada, na ktorej 
zhodnotili výsledky práce školy, 
ale najmä žiakov. Hodnotili sa 
vyučovacie výsledky, správanie 
žiakov, dochádzka do školy 
a ostatné ukazovatele, ktoré pod-
mieňujú kvalitný pedagogický 
proces. 
V polročnom hodnotení vyšlo 37 
žiakov so samými jednotkami. 
Žiaci zameškali 6 378 hodín, 
čo je 26,14 hodiny na žiaka. 5 
žiakov dostalo zníženú známku 
(druhý stupeň) zo správania a je-
den žiak tretí stupeň.

V roku 2007 udelilo Považské osvetové stredisko za 
dokumentáciu obecnej kroniky – Monografiu Ladce 
1. cenu a rovnako 1. cenu dokumentu o Ladcoch 
Ladce v mapovom zobrazení. Ceny prevzali Ing. 
arch. Ján Remo a Branislav Lipták. Je to po prvom 
mieste za písanie kroniky v roku 2006 ďalšie uznanie 
za starostlivosť o túto, nie vždy doceňovanú, kultúrnu 
kategóriu.

OCENENIE NA OBLASTNEJ ÚROVNI
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ZIMNÁ PRESTÁVKA
Počas zimnej prestávky sa 
v dňoch 1. a 2. decembra konal 
v ŠH v Dubnici medzinárodný 
turnaj mladších a starších žiakov 
„O pohár primátora mesta Ilava“. 
V oboch kategóriách štartovali 
družstvá Ilavy, Ladiec, Košece, N. 
Dubnice a ČR zastupovali druž-
stvá Všechovíc a Mrlínka. Mladší 
žiaci obsadili 4. miesto a starší 3.
Muži nás reprezentovali na turnaji 
„O pohár starostu Hornej Poruby“, 
ktorý sa uskutočnil 29.12. v ŠH 
v Púchove. Po víťazstvách 4 : 2 
s výberom bývalých hráčov H. 
Poruby, 7 : 3 s H. Porubou, 6 : 
0 s K. Podhradím v poslednom 

zápase podľahli Visolajom 3 : 7 
a tak v turnaji obsadili konečné 2. 
miesto. Jozef Janke bol vyhlásený 
ako najlepší brankár turnaja. 
Futbalisti sa, ako tradične, so 
starým rokom rozlúčili Silves-
trovským turnajom, na ktorom si 
medzi sebou zmerali sily 4 druž-
stvá zostavené z hráčov mužstva 
dospelých, žiakov, dorastencov, 
funkcionárov i fanúšikov. Naj-
mladší účastník P. Zajac mal 11 
rokov a najstarší Du. Porubčan 
48. Zvíťazilo družstvo v zložení T. 
Koštialik, F. Váň, Ľ. Belobrad, M. 
Belobrad, E. Mrážik, J. Chalaň.

Ing. F. Gach

PRÍPRAVA NA NOVÚ SEZÓNU
Ako prví začali s prípravou na novú sezónu dorastenci 8. januára pod vede-
ním nového trénera, ktorým je Ing. A. Machala. 
O týždeň neskôr, 15.1., zahájili prípravu dospelí pod vedením trénera Ja-
roslava Vojteka. Počas prípravy absolvujú krátke sústredenie v Belušských 
Slatinách a naplánovaných je 10 prípravných zápasov. Z toho 5 na umelých 
trávnikoch v N. Meste nad Váhom, Trenčíne a Dubnici. Ich súpermi budú N. 
Mesto nad Váhom (2. liga), Domaniža (3. liga), Borčice a N. Dubnica (4. 
liga), Visolaje, Horovce, H. Sŕnie, Beluša a T. Teplá. 
S výraznými zmenami v kádri sa nepočíta.  S najväčšou pravdepodobnosťou 
sa v jarnej časti bude musieť tréner zaobísť bez E. Pagáča a Markoviča. 
Starší žiaci začali s prípravou 12. januára pod vedením T. Koštialika. Prí-
prava mladších žiakov sa rozbehne začiatkom februára a povedie ju tréner 
M. Briestenský. 
Dospelí a dorastenci začínajú so súťažou 15. a 16. marca, starší žiaci 29. 03. 
a mladší až 20.04.2008.
Záverom ešte nemožno nespomenúť skutočnosť, že po A. Machalovi stra-
tila Telovýchovná jednota Tatran ďalšieho obetavého funkcionára v osobe 
Dominika Porubčana st. Menovaný viac ako 5 rokov pôsobil vo funkcii ve-
dúceho družstva dorastu a okrem toho nezištne pomáhal pri zveľaďovaní 
areálu TJ a údržbe hracích plôch. Česť jeho pamiatke!          Ing. F. Gach

Dospelí

15. – 16.03. V Bielice – Ladce
22. – 23.03. Ladce – V. Uherce
29. – 30.03. Kočkovce – Ladce
05. – 06.04. Ladce – Prečín
12. – 13.04. Selec – Ladce
19. – 20.04. Ladce – Podolie
26. – 27.04. Kamenec – Ladce
01.05.          Nováky – Ladce
03. – 04.05. Ladce – N. Ves n/V
08.05.          voľno  
10. – 11.05. H. Poruba – Ladce
17. – 18.05. Ladce – Púchov B
24. – 25.05. Oslany – Ladce
31.5. – 1.6.  Ladce – T. Jastrabie
07. – 08.06. Z. Kostoľany – Ladce
14. – 15.06. Ladce – Brezová

Dorast
15. – 16.03. Ladce – S. Turá
22. – 23.03. N. Pravno – Ladce

VYŽREBOVANIE SÚŤAŽÍ - JAR 2008
29. – 30.03. Ladce – Chynorany
05. – 06.04. P. Teplá – Ladce
12. – 13.04. Ladce – Košeca
19. – 20.04. H. Ozorovce – Ladce
26. – 27.04. Ladce – Z. Kostoľany
01.05.          voľno
03. – 04.05. Ladce – Streženice 
08.05.          Sebedražie – Ladce
10. – 11.05. Ladce – N. Dubnica
17. – 18.05. Drietoma - Ladce
24. – 25.05. Ladce – Kanianka
31.5. – 1.6.  Beluša – Ladce
07. – 08.06. Ladce – D. Kočkovce
14. – 15.06. H. Sŕnie – Ladce

St. žiaci
29. –30.03. Ladce – T. Stankovce 
05. – 06.04. Ilava – Ladce 
12. – 13.04. Ladce – Domaniža 
19. – 20.04. Ladce – N. Mesto C 
26. – 27.04. Bošany – Ladce 
01.05.          voľno

ZLOŽITÁ  SITUÁCIA  STOLNÝCH  TENISTOV
Obe súťaže 4. i 5. liga 
v stolnom tenise sú veľmi 
náročné – súperi ťažkí. 
Takto sa naši hráči, zvyknutí 
v predchádzajúcich rokoch 
bojovať o najvyššie priečky, 
dosť trápia, ale nevzdávajú. 
„A“ družstvo hrajúce v 4. lige 
má situáciu zložitú. Po 18. 
kolách boli na 12. (poslednom) 
mieste so stratou 3 bodov od 
predposledného družstva. 
„B“ družstvo má situáciu 
lepšiu, najmä po prekvapení 
v zápase s Dubnicou C, ktorú 

porazili na jej stoloch 10 : 8 
a vyslúžili si nielen palcový 
titulok v Obzore, ale aj 
zlepšenie situácie v tabuľke. 
Po 26. januári sa nachádzali 
na 11. mieste so štyrmi bodmi 
náskoku pred posledným
 – trinástym Záriečím. 
Do konca súťaže chýba 
ešte veľa zápasov a tak 
sa zdá, že situácia bude 
dlho napínavá a zrejme sa 
skončí až na záver súťaže. 
Veríme, že pre našich dobre. 

HOKEJBALISTI  SA  STÁLE  ZLEPŠUJÚ
Hokejbalová Asken Liga Púchov má rekordný počet 
družstiev – 21. V nej hrajú aj stále sa zlepšujúci Ladčania, 
naši reprezentanti. Minuli sa časy, keď si domov nosili iba 
prehry. K 21. januáru sa začali pohybovať nad stredom 
tabuľky – na desiatom mieste. Zo 14 zápasov 7 vyhrali, 
dvakrát remizovali a päťkrát prehrali. Spolu získali 21 bodov.

Pozývame Vás do knižnice a ponúkame 
knihy rôznych žánrov. Medzi nimi aj tieto: 

03. – 04.05. Ladce – AS TrenčínC 
08.05.         Podolie – Ladce 
10. – 11.05. Ladce – D. Vestenice 
17. – 18.05. Plevník – Ladce
24. – 25.05. Ladce – H. Sŕnie 
31.5. – 1.6.  voľno 
07. – 08.06. Ladce – S. Turá 
14. – 15.06. voľno 

Mladší žiaci
19. – 20.04. Dubnica C – Ladce 
26. – 27.04. Ladce –N. Dubnica B 
01.05.          voľno
03. – 04.05. L. Rovne C – Ladce 
08.05.          voľno  
10. – 11.05. Brvnište – Ladce
17. – 18.05. Ladce – Ilava 
24. – 25.05. L. Rovne B – Ladce 
31.5. – 1.6.  Ladce – Košeca 
07. – 08.06. Bodina – Ladce 
14. – 15.06. Ladce – Podmanín 

B. Filan - 
   Tam tam plus
B. D. Ehrman  - 
   Stratené evanjelium
C. Hofmannová - 
   Biela masajka
M. Evansová  - 
   Osudové stretnutie
T. Vasilková - 
   Dúhový most
J. Grisham - 
   Nevinný

I. Ramonet - 
   Fidel Castro
R. Čeman - 
   Vesmír – Slnečná sústava
N. Cauthorne  - 
    Najväčší tyrani a diktátori
Encyklopédia - Zem
Encyklopédia - Človek
Encyklopédia - Rastlina
Encyklopédia - Oceán
Encyklopédia - Vesmír
D. Steel -   
   Debutantky
D. Steel - 
   Jeho kráľovská výsosť
H. Boková - 
   Nás hory nesklamú
K. Hannahová - Letný ostrov
S. Brown - Čakanie na lásku
S. King - Mobil


