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 Výroba cementu v Považskej cementárni, a.s. dosiah-
la v roku 2008 historického úspechu. Zásluhou modernizácie 
výroby, vynikajúcej práce technikov a ostatných pracovníkov 
doviedlo súčasné vedenie spoločnosti výrobu za rok 2008 na 
1 037 000 ton, pričom predaj predstavuje takmer všetko, čo 
vyrobili – 1 033 580 ton.
 Medzi vyrobenými a čoraz viac predávanými sú aj 
ekologické cementy Cromatmin, ktoré sa v roku 2008 vo veľ-
kej miere podieľali na celkovej produkcii. 
Predaj bol zameraný (asi 30%) do krajín Európskej únie 
(Poľsko, Česká republika, Maďarsko a Rakúsko) a zvyšok na 
domáci trh. 
Cementárom blahoželáme a tešíme sa s nimi z týchto vynikajú-
cich výrobných a obchodných úspechov.

Historický úspech cementárov

V roku 2008 zomrel rekord-
ne najnižší počet občanov za 
ostatných asi 30 rokov
 
(a možno aj predtým, pretože iba 
odvtedy máme údaje) – celkom 17 
občanov, z toho 9 žien a 8 mužov. 
Úplne unikátny je priemerný 
vek zomrelých – 80 rokov. 
Najstaršia občianka, ktorá nás na-
vždy opustila bola Anna Skušeková 
(95 rokov), najmladší Pavel Čurík 
(53) a Karol Kováčik (58 rokov).  
V roku 2008 sa ladčianskym ro-
dičom narodilo 29 detí, z toho 18 

Pozoruhodné demografické údaje
dievčat a 11 chlapcov. 
31. decembra 2007 žilo v Ladcoch 
dovedna 2 626 obyvateľov. 
Z toho bolo 2 232 nad 15 rokov a 
394 do 15 rokov. Z dospelých bolo 
1 096 žien a 1 032 mužov. Z detí 
do 15 rokov bolo 196 dievčat a 198 
chlapcov. 
Keď porovnáme ostatných desať 
rokov v položke „celkový počet 
obyvateľov“ zisťujeme, že počet 
obyvateľov sa stabilizuje, pretože 
je len málo stimulov, ktoré by po-
mohli zabezpečiť rast počtu. 
Teda stabilný stav je v podstate 
kladným stavom.

Deň 1. január 2009 je pre nás významným dátumom  15. výro-
čia vzniku Slovenskej republiky a zároveň dňom prijatia novej 
spoločnej európskej meny. 
15 rokov úspešného ekonomického rozvoja samostatného sloven-
ského štátu vyvrcholilo splnením náročných kritérií pre zavede-
nie silnej európskej meny. Slovensko tak ako prvý stredoeuróp-
sky štát vstúpilo do eurozóny a tým potvrdilo a obhájilo význam 
samostatnej štátnosti. Dlho zaznávaný a spochybňovaný národ 
dokázal, že vie úspešne politicky a ekonomicky samostatne exis-
tovať. 
Euromena je pre nás stabilizujúcim ekonomickým prvkom,  je 
novou zdravou krvou našej ekonomiky. Silná mena v našich 
peňaženkách znamená záruku rýchlejšieho približovania sa k 
životnej úrovni vyspelých štátov. Teraz záleží už len na tom, aby 
sme ich mali v peňaženkách stále viac. 
Rok 2009 bude aj v našej obci rokom, kedy by sa mali realizovať 
mnohé veľké, dlho pripravované zámery. Pripravená je prestav-
ba školy, výstavba 16 bytového nájomného domu, výstavba ro-
dinných domov Za kaštieľom a mal by sa stavať aj nový kostol. 
Popri týchto veľkých stavbách nás čaká veľa drobnej práce na 
úprave chodníkov, potokov a miestnych komunikáciách. Všetky 
tieto činnosti sú finančne veľmi náročné a vysoké nároky kladú 
aj na zamestnancov obecného úradu. Agenda, ktorú dnes za-
bezpečujú, je rozsahom a náročnosťou nezrovnateľná s agendou 
spred desiatich rokov. Za doterajšie ich úspešné zvládnutie ďaku-
jem zamestnancom obecného úradu i všetkým poslancom obec-
ného zastupiteľstva. 
Vážení spoluobčania, v novom roku 2009 vám želám veľa zdra-
via, šťastia a spokojnosti v osobnom i pracovnom živote, veľa 
úspechov pri prekonávaní každodenných povinností a rýchle 
osvojenie si novej meny. Celej obci prajem pokoj a úspešné na-
predovanie. 

Novoročný príhovor starostu obce v miestnom rozhlase.

Vážení spoluobčania!

Prvá polovica volebného obdo-
bia by sa dala charakterizovať 
ako obdobie prípravných prác 
mnohých zaujímavých projek-
tov, ktoré by sme chceli realizo-
vať v obci. Ide o akcie z vlastných 
finančných prostriedkov alebo z 
fondov Európskej únie, či iných 
investorov. 
V roku 2008 sme realizovali 
niekoľko neodkladných, či vy-
volaných akcií, ako bola rekon-
štrukcia vodovodu v sídlisku 
Záhradná ulica, či oprava odvi-
atej strechy na kultúrnom dome 
alebo zatopený pavilón Základ-
nej školy. 
Hneď po voľbách si obecné za-
stupiteľstvo stanovilo priority, 
medzi ktorými bola prestavba 

Polčas volebného obdobia 2007 – 2010
Základnej školy, výstavba bytov 
a oprava miestnych komuniká-
cií. 
Od tohto rozhodnutia sa zača-
la odvíjať projektová príprava a 
kolotoč výberových konaní i ži-
adostí na príslušné ministerstvá. 
Tento systém je veľmi kompli-
kovaný a zdĺhavý. Dnes môžeme 
konštatovať, že stále nie sme na 
konci a nemáme nič isté. Máme 
iba pevnú vieru, že nakoniec 
všetko dobre dopadne a naša 
práca v príprave týchto zámerov 
sa prejaví v ich realizácii. 
Druhá polovica volebného ob-
dobia by mohla byť práve časom 
realizácie významných staveb-
ných akcií. 

Ing. arch. Ján Remo

budú 21. marca 2009. V Ladcoch sa uskutočnia v 
troch volebných obvodoch v troch tradičných vo-
lebných miestnostiach: v Základnej škole, Dome 
kultúry a v Osvetovej besede v Tunežiciach. 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky



Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

To boli hlavné body v ro-
kovaní obecného zastupi-
teľstva v decembri 2008.

Poslanci schválili Všeobecne zá-
väzné nariadenie o dani z nehnu-
teľnosti, miestnom poplatku za 
komunálny odpad a drobné staveb-
né odpady. Nariadenie schvaľovali 
iba z dôvodov prechodu na novú 
menu. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo 
predaj budovy obecného úradu (č. 
151 druhá od cesty) Farskému úra-
du v Košeci za symbolickú cenu 1 
euro. Obec predala aj budovu číslo 
150 Farskému úradu v Košeci, kto-
rý ako oficiálny stavebník vybuduje 
na ich mieste kostol a sídlo novej 
farnosti Ladce. V prospech novej 
farnosti bude potom celý areál pre-
vedený. Tieto budovy a pozemok sú 
príspevkom obce Ladce pripravo-
vanej výstavbe kostola a fary. Ladce 
sa aj takýmto spôsobom vyrovnajú 
okolitým obciam, kde kostoly už 
historicky existujú. 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo 
a schválilo žiadosť o poskytnutie 
úveru zo Slovenskej záručnej a roz-
vojovej banky v Trenčíne na prefi-
nancovanie preklenovacej čiastky 
prestavby Základnej školy z európ-
skych fondov. Asi 30% prác musí 
obec rozbehnúť z týchto prostried-
kov, aby nabehnuté fakturácie bolo 

Poslanci o kostole, bývaní 
a rozpočte

možné predkladať na Ministerstvo 
stavebníctva a regionálneho rozvo-
ja na preplatenie. Rovnako schválili 
splnomocnenie starostovi obce na 
vybavenie úveru. 
Obecné zastupiteľstvo v súvislosti 
s pripravovanou výstavbou 16 by-
tového nájomného domu prijalo 
uznesenie, aby sa do rozpočtu obce 
zahrnuli finančné prostriedky zo 
Štátneho fondu rozvoja bývania na 
výstavbu domu a s ním súvisiace 
inžinierske siete, výber dodávateľa 
stavby a projektovej dokumentácie 
formou verejnej súťaže a predlože-
nie žiadosti na Ministerstvo staveb-
níctva a regionálneho rozvoja. 
Na zasadaní si poslanci vypočuli 
návrh Všeobecne záväzného nari-
adenia o podmienkach prenajíma-
nia nájomných bytov v pripravo-
vanom bytovom dome (VZN bolo 
potom schválené na januárovom 
zasadaní). Nariadenie obsahuje 
všetky podmienky, ktoré musí obec 
a potencionálny nájomník splniť, 
aby mohol získať byt postavený 
pomocou Štátneho fondu rozvo-
ja bývania. VZN je k dispozícii na 
obecnom úrade. 
Na záver rokovania prerokovali 
návrh rozpočtu na rok 2009. Roz-
počet bol spracovaný v slovenských 
korunách, ale aj v eurách. Po diel-
čich úpravách niektorých položiek 
poslanci návrh rozpočtu jednomy-
seľne schválili.

Podľa daňových priznaní bolo v roku 2008 v obci 1 013 daňovníkov, ktorí 
platili daň z pozemkov, daň zo stavieb a bytov. Menšia položka bola aj daň 
zo psov. 
  Za ornú pôdu bolo vyrubené 185 000 Sk, zaplatené 268 000 Sk.
  Trvale trávnaté porasty 10 000 Sk, zaplatené 4 750 Sk.
  Záhrady 56 000 Sk, zaplatené 56 000 Sk.
  Zastavané plochy a nádvoria 117 000 Sk, zaplatené 103 000 Sk.
  Stavebné pozemky predpis 6 300 Sk, zaplatené 6 200 Sk. 
  Aj ostatné plochy boli zaplatené v plnej výške – 196 000 Sk. Spolu daň z   
       pozemkov bola predpísaná 603 000 Sk, zaplatená 666 000 Sk.
  Daň zo stavieb sa týkala 576 občanov. Tu sa zarátavali stavby na bývanie 
      (674), skleníky (9), rekreačné a záhradné chaty (32), samostatne stojace    
garáže (223), priemyselné stavby (47), ostatné stavby na podnikanie (27) a 
stavby viacúčelové (16), spolu 1 048 stavieb. Celkom bola na stavby vyru-
bená daň vo výške 1 895 238 Sk a zaplatená 1 877 418 Sk. 
   Na byty bola 291 daňovníkom vyrubená daň 33 838 Sk, zaplatili 33 197 
Sk. 
   Celkove daň z nehnuteľností bola v roku 2008 v obci Ladce 2 532 225 Sk 
a zaplatené bolo aj so spomínanými nedoplatkami 2 577 202 Sk.

Vysoká daňová disciplína

Obecné zastupiteľstvo na svoj-
om zasadaní v novembri 2008 
schválilo kúpno-predajnú cenu 
ojazdeného obecného vozidla 
UNIKOM (multikára) vo výš-
ke 55 000 Sk. Obec sa vozidlo 
rozhodla odpredať potom, ako 
dlhší čas nebolo možné zohnať 
náhradné diely na jeho opra-
vu. Vozidlo dlhé roky dobre 
slúžilo pri údržbe obce. 
Poslanci posudzovali návrh 
pripraviť predvianočné trhy 
za účasti viacerých predajcov, 
aj remeselníckych výrobkov 
a podávania občerstvenia vo 
forme vareného vína a peče-
ných klobás. Návrh schválili, 
pričom remeselnícke výrobky 
a občerstvenie sa predávali bez 
poplatku za prenajaté miesto. 
Aj keď tento zámer nevyšiel 
podľa predstáv, chceme nastá-
vajúce Vianoce zorganizovať 
vianočné trhy na vyššej úrov-
ni. 
Obecné zastupiteľstvo zami-
etlo kompenzáciu strát, ktoré 
vznikli prevádzke „Bar col-
lana“ v dôsledku poškodenia 
strechy na Dome kultúry. 
Potom obecné zastupiteľstvo 
schválilo koncoročné odmeny 
poslancom a hlavnému kon-
trolórovi vo výške 3 000 Sk, 
zástupcovi starostu 6 000 Sk a 
starostovi vo výške 30% tarif-
ného platu. 
Na záver si poslanci vypočuli 
správu hlavného kontrolóra o 
čerpaní rozpočtu za 3. štvrťrok 
2008, návrh úpravy rozpočtu 
obce na rok 2009 a správu o 
činnosti hlavného kontrolóra 
obce. 

Ing. arch. Ján Remo

Zo zasadania 
poslancov 
v novembri

Narodené deti

Zuzana Majerová
Anežka Kendralová

Linda Lacková
Liliána Martináková

Patrícia Uríčková
Lukáš Šotkovský

Tešíme sa spolu s rodičmi a novo-
rodencom želáme šťastné detstvo.

Zomreli

Pavel Čurík (53)
Mária Melicherová (77)

Pozostalým 
vyslovujeme sústrasť.

Jubileá

80 rokov sa dožívajú
Jozefína Kováčiková 

(19.03.1929)
Štefan Vavrík (23.03.1929)

25. výročie sobáša 
si pripomenú

Emil Malenčík s manželkou 
Slávkou, rod. Jarošovou 

(15.03.1984)

Branislav Lipták a Iveta, 
rodená Váska (31.03.1984)

Všetkým jubilantom želáme 
zdravie a spokojný život 

v porozumení a láske.

Ladčania opäť prejavili zmysel pre občiansku povinnosť. 
Nielenže zaplatili daň z nehnuteľnosti takmer bezo zvyšku, 
ale vyrovnali aj niektoré nedoplatky z minulých rokov. 



  Budú to hlavne tie aktivity, ktoré sme pripravovali v pre-
došlých rokoch. V jarných mesiacoch, hneď, ako to dovolí 
počasie, sa začnú budovať inžinierske siete k pripravovaným 
pozemkom individuálnej bytovej výstavby Za kaštieľom (vo-
dovod, plynovod, elektrická sieť, kanalizácia a prístupová 
cesta vrátane mosta cez Lúčkovský potok).
  V januári 2009 sme predložili na Ministerstvo stavebníctva a 
regionálneho rozvoja žiadosť o dotáciu na 16 bytový nájom-
ný dom. Ak bude dotácia schválená, do polovice roku 2009 
sa začne výstavba. 
   Už v januári sa začala prestavba prístavby Domu kultúry na 
nový obecný úrad. 
 V uvoľnenom areáli dnešného obecného úradu začne 
pravdepodobne v máji t.r. výstavba nového rímsko-katolíc-
keho kostola a prestavba budovy č. 151 na umiestnenie sprá-
vy novozriadenej ladčianskej farnosti. 
   V časti Tunežíc sa počíta s dokončením dlažby na chodní-
ku, dlažby na cintoríne a s rekonštrukciou chodníka až po 
nadjazd. Pred modlitebňou sa plánuje postaviť prístrešok. 
  Výraznejšia oprava ciest sa nepripravuje, kým sa nevyjasnia 
okolnosti okolo výstavby kanalizácie a vodovodu v obci. V 
rámci európskych operačných programov sa pripravuje ži-
adosť o rekonštrukciu chodníkov a vydláždených priestran-
stiev v hodnote asi 1,3 milióna eur. 
  V rámci zlepšenia obchodnej siete sa podniknú kroky na 
získanie investora pre výstavbu predajne potravín v priesto-
roch na križovatke (za novinovým stánkom).
  Cez európske fondy sa pokúsime pripraviť aj projekty na 
rekonštrukciu a rozšírenie verejného osvetlenia. 
   Zmluvne je zabezpečená úprava Slatinského potoka v úseku 
pri Základnej škole. 
  O všetkých týchto plánoch sme už viackrát informovali aj 
čitateľov Ladeckých zvestí. Rok 2009 by mohol byť rokom ich 
realizácie.

Priority roku 2009
  Hneď po podpise zmluvy s Ministerstvom 
stavebníctva a regionálneho rozvoja začne sa 
prestavba školských pavilónov (strecha, zateple-
nie fasády a výmena okien).

  Väčšie či menšie problé-
my, ktoré nás sprevádzali v 
súvislosti s pochovávaním 
zosnulých spoluobčanov, sa 
po vypovedaní dohody zo 
strany súčasných hrobárov 
dostali do takého štádia, že v 
Ladcoch dnes nemá kto po-
chovávať. 

Túto činnosť vieme zabezpečiť 
iba prostredníctvom pohrebných 
spoločností. 
Obecný úrad sa pokúša uzatvoriť 
s niektorou z nich zmluvu, ale 
tieto spoločnosti uprednostňujú 
dohodu priamo s pozostalými. 

Problémy s pochovávaním  v Ladcoch
Cena tejto služby ale bude mimo 
vplyvu obce a bude stanovená na 
základe cenníka konkrétnej spo-
ločnosti a bude podstatne drah-
šia. 
Preto sa obraciam na ladeckú ve-
rejnosť s výzvou, či by sa v Lad-
coch nenašli záujemcovia o túto 
prácu. Musia to byť však chlapi, 
ktorí nemajú problém s alkoho-
lom, pretože v minulosti práve 
pre tento problém sme museli 
hrobárov prepustiť. 
Seriózni záujemcovia o túto prá-
cu nech sa hlásia u p. Šedíkovej 
na obecnom úrade. 

starosta obce

V decembri 2008, na za-
sadaní obecného zastu-
piteľstva, poslanci schvá-
lili obecný rozpočet na 
rok 2009 a perspektívne 
na roky 2010 a 2011. 

Rozpočet  je rozsiahly a podrobný 
dokument, ktorý si mali občania 
možnosť pozrieť a pripomienko-
vať. V zákonom stanovenej lehote 
bol návrh rozpočtu zverejnený na 
úradnej vývesnej tabuli. 
    Uvádzame niektoré položky 
rozpočtu, ktoré podľa nás obča-
nov najviac zaujímajú z časti na 
rok 2009. 

Príjmy:
Dane sú z príjmov podstatnou 
zložkou v celkovej sume 662 000€, 
pričom je daň z nehnuteľností 83 
400 €. Pomerne veľký príjem je aj 
z grantov a transferov (262 700 €) 
a dotácie pre školy. Na Základnú 
školu dostane obec 248 900 €, pre 
Materskú školu 15 000 €. 
Medzi dôležité príjmy patria aj za 
vodné a stočné – 7 966 €, za ulože-
nie odpadu 46 670 € a dotácie na 
voľby 4 900 €. 

Obecný rozpočet na rok 2009
Spolu sa ráta s príjmami 
1 456 051 € v roku 2009. 

Výdavky:
Výdavky na obec budú celkom vo 
výške 277 590 €. V tom sú cestov-
né náklady, materiálové výdavky, 
dopravné, rôzna údržba, služby 
atď. 
Osobitne nás z rozpočtu zaujali 
sumy na požiarnu ochranu 
(2 356 €), údržbu chodníkov a 
komunikácií (2 300 €), vrecia na 
separovaný zber (2 721 €), ulože-
nie a likvidácia odpadu (70 703 €), 
nakladanie s odpadovými vodami 
(3 490 €), verejné osvetlenie (20 
259 €), príspevok TJ Tatran Ladce 
(7 435 €), TJ Tunežice (1 659 €). 
I výdavky na vybavenie a údržbu 
detského ihriska (3 300 €), kultúr-
ne služby (49 920 €), knižnica (3 
037 €), knihy (497 €) atď.
Pre Materskú školu sa počíta s vý-
davkami 18 140 €. Medzi niektoré 
ostatné výdavky sme pre čitateľov 
vybrali: rekonštrukcia potoka (23 
235 €, realizácia nových stavieb 
232 357 €, kúpa multikáry 20 000 
€, projektové dokumentácie 46 
471 €, rekonštrukcia ZŠ 28 214 €, 
kultúrne služby 8 218 € a ďalšie. 

K dnešnej pracovnej skupine 
viedli dva hlavné motívy. Pre obec 
je výhodnejšie mať vlastných 
pracovníkov, ako si tieto služby 
objednávať od súkromných orga-
nizácií. Je to operatívnejšie i lac-
nejšie riešenie údržby obce. 
Druhým dôvodom bola vysoká 
nezamestnanosť v týchto rokoch 
a bolo potrebné dať prácu ľuďom, 
ktorí by si ju pre svoj vek alebo 
iné príčiny ťažko zháňali. Úrad 
práce vytváral rôzne formy spolu-
práce s nezamestnanými občanmi 
a mnohí, ktorí sa osvedčili, zostali 
pracovať natrvalo. 
„Sortiment“ prác skupiny je pes-
trý. V období roka 2008 to bolo 
kosenie trávy na obecných pozem-
koch, hrabanie lístia, zametanie 
verejných priestranstiev, údržba 
zastávok, cintorínov, rekonštruk-
cia chodníkov, opravy výtlkov, 
opravy a servis obecného majetku, 
Materskej školy, Základnej školy, 
pomoc telovýchovnej jednote na 
športovom ihrisku i pomoc obča-
nom. Medzi dôležité úlohy patrili 
periodické zbery separovaných 
odpadových surovín – plastov, 

Mnohorakosť 
činnosti 
Pracovnej skupiny

železa, skla i práce súvisiace so 
zberovým dvorom. Medzi zásluž-
né práce patrila i pomoc kultúrnej 
oblasti, najmä rekonštrukcia kniž-
nice a jej presťahovanie  i pomoc 
pri niektorých akciách. 
Aj v súčasnosti prebiehajú práce 
v prístavbe Domu kultúry, kde sa 
zriaďujú miestnosti pre obecný 
úrad. 
Táto operatívna skupina zohráva 
svoju úlohu pri rôznych prírod-
ných kalamitách, ktorých bolo aj 
v roku 2008 dosť. 
Technické vybavenie tejto skupi-
ny sa z roka na rok zdokonaľuje. 
K dispozícii je výkonná kosačka, 
vyžínačky, motorové píly, elek-
trocentrála, zváracie zariadenie a 
množstvo iného potrebného ná-
radia. V roku 2009 je prísľub od-
predaja malého nákladného auta 
– multikáry od Považskej cemen-
tárne za zostatkovú cenu. Problé-
mom je obecný traktor, ktorý je už 
dávno za hranicou amortizácie a 
obec na nový nemá finančné pro-
striedky. 

Ing. arch. Ján Remo, starosta
Jozef Daňo, vedúci PS

Pracovná skupina pri OcÚ v Lad-
coch sa začala formovať pred de-
siatimi rokmi. Podobné miestne 
prevádzky pri MNV boli pred 
rokom 1990, ale ich poslanie bolo 
čiastočne odlišné.



     O zberovom dvore sme uverejnili množstvo technických a pre-
vádzkových údajov. Verejnosti by mali byť známe už všetky potreb-
né informácie o tom, ako a k čomu slúži zberový dvor. 
Pozrime sa na vec zo širšieho pohľadu na to, čo všetko podmieňuje 
separáciu komunálneho odpadu. 

  Zberový dvor je prvou základnou zbernou jednotkou separo-
vaného odpadu. Aby táto separácia mala zmysel, musí sa od-
pad posunúť  ďalej na ďalšie spracovanie, aby sa dosiahla jeho 
recyklácia. Len recyklovaný odpad je skutočne enviromentálne 
zlikvidovaný odpad. Na túto úlohu však obce ani mestá samé ne-
stačia. Koncovku tomuto procesu musí dať štát. 
  Žiaľ, ani možnosti čerpania financií na realizáciu zberových 
dvorov a príslušnej techniky z európskych fondov nie sú pre obce 
výhodné. Obec sa musí zaviazať, že takáto investícia z eurofon-
dov bude minimálne na 70 % vykrytá množstvom separovaného 
odpadu. Rovnako aj napr. traktor s vlečkou získaný z európskych 
fondov možno použiť minimálne na 70 % len pre účely zberové-
ho dvora. 
   Teda naša obec, aby udržala úroveň, ktorú dosiahla v zbere se-
parovaného odpadu, bude musieť túto verejne prospešnú činnosť 
zabezpečovať čiastočne z vlastných zdrojov. Verím, že máme v 
tomto podporu väčšiny občanov. Zberový dvor pomohol doteraz 
mnohým občanom zbaviť sa nepotrebných vecí a prispel k vyčis-
teniu od mnohých čiernych skládok. Žiaľ, aj napriek tejto veľkej 
výhode sa nájdu občania, ktorí sa nezapájajú do separovaného 
zberu, ale ani nevyužívajú výhodu zberového dvora. Niektorí do-
konca odmietajú platiť poplatok za odstraňovanie komunálneho 
odpadu, čo je povinnosť zo zákona. 
  Výchova občanov k enviromentálnemu povedomiu je však 
dlhodobý proces a štát v tomto smere obciam veľmi nepomáha. 
Obce sú príliš slabé na to, aby dosiahli recykláciu vyseparova-
ného odpadu. I možnosti využitia európskych fondov na tieto 
ciele sú príliš byrokratické a tým maria mnohým obciam prístup 
k financiám, ktoré by pre tento účel tak veľmi potrebovali. 
   Odhodlaním obecnej správy v Ladcoch je však prevádzku zbe-
rového dvora udržať.    starosta obce

Zamyslenie sa nad budúcnosťou 
zberového dvora

    Najviac pozornosti venovali chovu čistokrvných zvie-
rat sliepkam – nosniciam, malej hydine, čínskym kačici-
am, králikom, psom a akváriovým rybkám.
    Členovia ukázali výsledky chovu na výstavách v Dol-
nej Marikovej, kde vystavoval Anton Haršáni plemeno 
králikov „Novozélandský biely“. 
   Na Vážskej výstave vystavoval Vladimír Kalus pleme-
no králikov „Belgický obor“ a rovnaké plemeno aj Vla-
dimír  Kalus ml. 
  Ako vyplynulo z členskej schôdze, najviac ich trápi 
malý počet členov. Najradšej by privítali mladých, ktorí 
by rozšírili a iste aj oživili členskú základňu.

Chovatelia hodnotili

   Za zomretého Milana Bystrického 
zvolili do funkcie podpredsedu Flori-
ána Gajdošíka. Na valnom zhromaž-
dení boli do predstavenstva zvolení aj 
Vladimír Daňo a Rudolf Hriadeľ.
   Pre obe spoločenstvá bola v roku 
2008 hlavnou úlohou výsadba mla-
dých porastov v časti Zákamenná, kde 
museli najskôr dočistiť plochu po ka-
lamite – polome stromov. 
Takto vysadili 3 000 sadeníc prevažne 
buka. Po ich zakorenení novovysade-
né stromčeky, ale aj tie z predchádza-
júceho obdobia, členovia spoločen-
stiev vykášaním trávy uvoľňovali pre 
lepší rast. 
   Preriezka dreva bola v roku 2008 
uskutočnená hlavne v Bukovine a v 
Háji. Ťažbu dreva však museli usku-
točniť aj v častiach, kde silný vietor 
vyvrátil stromy, napr. v časti Dielec. 
Lykožrút je premnožený aj v našich 
lesoch a tak každý rok umiestňujú la-
pače proti škodcom dreva. 
    Z ďalších prác treba spomenúť opra-
vy na budove obchodu AMV (budova 

Hlavná úloha: 
výsadba mladých porastov

je majetkom Urbárskeho spoločen-
stva), úpravu odtokov dažďovej vody, 
prístreškov pri skládke budovy a úpra-
vu dvora zničenú nákladnými autami 
dovozcov tovaru do obchodu. 
   Národná diaľničná spoločnosť Bra-
tislava priebežne rieši vysporiadanie 
pozemkov zabratých pod diaľnicu no-
vonadobudnutým členom (dediči po 
zomrelých). Práca je veľmi zdĺhavá, 
pretože v žiadostiach bývajú nezrov-
nalosti v údajoch a to nielen v doklad-
och spoločenstva, ale aj v Katastrál-
nom úrade. 
    Na pasienkoch Za Váhom uskutoč-
ní Vodohospodársky podnik v Považ-
skej Bystrici vrt na pitnú vodu. Okolie 
tohto vrtu vyhlásili za ochranné pás-
mo II. stupňa. Takto zabezpečili, aby 
sa toto pásmo neznečisťovalo. 
    Na záver by som rada pripomenula 
všetkým členom oboch spoločenstiev, 
aby mali záujem o svoj majetok nielen 
na konci roka, ale hlavne v jeho prie-
behu, keď sa uskutočňujú brigády a 
práce v lesoch, pretože obnova lesov 
je nielen majetkom, kde sa získavajú 
finančné prostriedky a drevo na vyku-
rovanie, ale je to aj krása prírody, pas-
tva pre oči a hlavne filter ovzdušia. 

Anna Koyšová

  Samotná podstata lesného hospodárenia však káže postarať sa o znovuvý-
sadbu mladých stromčekov, prípravu plochy a pôdy pred sadením a hlavne 
nákup zdravých sadeníc z odborných škôlkarských podnikov. 
  Rovnako veľké úsilie musel výbor vynaložiť pri organizovaní odstraňovania 
následkov kôrovcovej kalamity. 
  Úlohou lesnej stráže bolo postarať sa o zníženie prípadov neoprávnenej 
ťažby a zamedzenie ukladania stavebného odpadu z búračiek, ktorý nezod-
povední občania vyvážali na urbársku parcelu pri Váhu. Sponzorskou výpo-
mocou Považskej cementárne sa na okolie tohto pozemku rozložili kamenné 
„batáre“, čím sa zamedzilo ľahkému vstupu a vjazdu na tento pozemok a tým 
aj ničeniu životného prostredia. 
  Rok 2008 začínal prípravou plochy Nad hájnikom pre výsadbu stromčekov. 
V marci sa nakúpilo 4 250 kusov sadeníc duba, buka, smreka, borovice, jedle 
a do 8. apríla boli vysadené. Kontrolná návšteva pracovníkov Obvodného les-
ného úradu vyslovila s prácou spokojnosť. 
  Počas roka sme spracovali 70 m3 smreka napadnutézho kôrovcom a 130 
m3 smreka prebierkovou ťažbou. Tento smrek, typický pre naše prostredie je 
kazový, a preto ťažšie predajný za vyššie ceny. I s hľadaním kupca na ďalšie 
spracovanie v dnešnom ekonomickom prostredí boli ťažkosti. 
  Všetky úlohy prijaté valným zhromaždením na rok 2008 sa splnili vďaka dob-
rej práci členov výboru, za čo im ďakujem.

Vladimír Kvasnica, predseda združenia

Tunežičania obohatili les 
o 4 250 stromkov

16. januára sa zišli na výročnej schôdzi členovia 
Základnej organizácie Slovenského zväzu chova-
teľov v Ladcoch.

V roku 2008 nastala zme-
na v predstavenstve Lesné-
ho družstva a Urbárskeho 
spoločenstva v Ladcoch.

Obe združenia sú v Tunežiciach dôležitou súčasťou života väčšiny 
občanov. Činnosť združenia v súčasnom životnom štandarde núti 
členov dbať aj na tradičné využitie drevnej hmoty na zabezpečenie 
vykurovania v zimnom období a poskytovanie dreva na stavbu kro-
vov a dosiek.

Združenie urbárnikov a Lesné družstvo Tunežice v roku 2008



  Vytvorili sa lepšie materiálne 
podmienky, najmä zásluhou Po-
važskej cementárne, ktorá zabez-
pečila oblečenie a obecného úradu, 
ktorý prispel na ozvučenie, stojany 
a opravy nástrojov. 
Hudba má dobré podmienky na 
skúšky v osobitne určenej miest-
nosti Domu kultúry. 
Pestrý je repertoár skladieb, ktorý 
zabezpečuje vedúci hudby. Reper-
toár je hlavne zo slovenskej ľudovej 
piesne i z českej a prekrásnej mo-
ravskej. 
  Hudba sa už dávnejšie neskladá 
iba z Ladčanov. Terajšie zloženie je 
nasledovné:
Jozef Králik – krídlovka (Nemšo-
vá), Jozef Vranko – krídlovka 
(Dubnica), Pavol Letko – kríd-
lovka (Ladce – Tunežice), Ernest 
Mucina – barytón (Košeca), Patrik 
Duranský – tenor (Košeca), Libor 
Kvasnica – klarinet (Ladce), Viktor 
Majerik – klarinet (Ladce), Jaroslav 
Gašpar – klarinet (Dubnica), Bo-

Rok dychovky Ladčanka
humil Ištvánik – trumpeta (Ladce), 
Štefan Vavrík – bas (Ladce – Tune-
žice), Ján Čemeš – bicie (Ladce), 
Jozef Čemeš – bicie (Ladce), Anna 
Adamcová – spev (Ladce), Magda 
Kvasnicová – spev (Ladce).
Ladčanka, i napriek čiastočnému 
omladeniu, mala priemerný vek 
členov 62 rokov. Mladí, ktorí v 
Ladcoch boli vychovaní v detských 
a mládežníckych hudbách nemajú 
záujem o tento hudobný žáner a 
starší postupne navždy odchádza-
jú. 
Pre ďalšie účinkovanie dychovky je 
nevyhnutné omladenie hudobné-
ho telesa, pretože s takýmto zlože-
ním sa s ďalším účinkovaním nedá 
počítať. 
Z veľkého počtu vystúpení v roku 
2008 spomenieme aspoň účinko-
vanie na všetkých oslavách v obci 
i podujatiach cementárne. Na po-
hreboch v Ladcoch, Tunežiciach, 
Košeci, Podhorí, Beluši, Ilave, Koš. 
Podhradí, v Bolešove, Hornom 
Sŕní, Nemšovej a inde. Účinkovali 
aj na omšiach a hodových oslavách 
i na tanečných zábavách (Nosice, 
Becková Vieska, Šišov).

Libor Kvasnica, vedúci hudby

Počet čitateľov bol 197, z toho žiakov do 15 rokov 72. 
Znamená to, že čitateľmi knižnice je 13 % z počtu obyvateľstva, čo je 
dobrý celoslovenský priemer. 
Čitatelia ladčianskej knižnice si v roku 2008 vypožičali 8 756 zväzkov 
kníh. 
Knižnica sa obohatila o knihy v cene 24 493 Sk, z toho 12 000 Sk po-
skytla Považská cementáreň, a.s. a zvyšok Obecný úrad. 
Knižnica ponúka novinky:
 D. Steel: Západ slnka
 P-Cornwellová: Mäsiarka
 R. Crais: Rukojemníci
 M. Alvarez: Jana Šialená
a náučnú literatúru: 
                 Rok v záhrade, Oceán, 1 000 zaujímavostí Slovenska, Vtáci.

Takmer 200 čitateľov

Využívanie Domu kultúry v roku 2008 sa síce zlepšilo, ale stále 
nebolo na takej úrovni, ako by sme si želali. Problematické je 
najmä využívanie veľkej sály i niektorých menších priestorov 
na kultúrne účely. 
   Veľká sála bola využitá celkom 20-krát, z toho na divadelné pred-
stavenie štyrikrát – i keď za minimálnej účasti obecenstva. 
   V ostatných priestoroch sa konalo 35 rôznych schôdzí, stretnutí a 
konferencií, 5 školení, 5 jubilejných posedení, 8 osláv (z nich tri vo 
veľkej sále). Zasadačku č. 10 (v starej prístavbe) mala permanentne 
obsadenú Autoškola a klubovňu (č. 8) Seniorklub Ladce.
   Nová kaviareň (v bývalých priestoroch knižnice) bola otvorená 
denne. Knižnica (na poschodí novej prístavby) bola otvorená v 
pondelok a piatok. 
   V bývalej kuchyni v prístavbe mali športovci zriadenú klubovňu 
a i naďalej používali šatne a priestor pre rozhodcov. 
   V ďalších priestoroch mali aj v roku 2008 miesto lekári, Lesné 
družstvo a Urbárske spoločenstvo a pamätná sieň obce. 
Ďalšie priestory využívali na skúšky divadelníci a dychová hudba 
Ladčanka. 
   Najvyťaženejší priestor bol vestibul hlavnej budovy na predaj 
textilu, obuvi a domácich potrieb. Celkom 75-krát predávali svoje 
výrobky predajcovia z Čadce, Považskej Bystrice a iných miest. 
     Najmenej využívanými priestormi boli sála a klubovňa v prístav-
be kultúrneho domu a bývalé kino. Do celkovej bilancie treba za-
rátať aj priestory pri kultúrnom dome (cirkus, kolotoče, oslava).
    V roku 2008 sa pokročilo v snahe využívať efektívnejšie a ekono-
mickejšie priestory DK. Najväčšia zmena nastane v roku 2009, keď 
sa do budovy presťahuje obecný úrad. 

Využívanie priestorov 
v Dome kultúry

Cez Ladce 
prešlo 31 153 
vlakových 
súprav

Dopravná intenzita cez 
Železničnú stanicu a 
vykládka a nakládka sa 
vzhľadom na prepravu 
substrátov, ktorý sa vra-
cia z cestnej premávky 
na železnicu zvyšuje. 

Svedčia o tom čísla za rok 
2008. Naložené bolo 139 015 
ton v 2 911 vozňoch, čo je 
síce pokles oproti predchád-
zajúcemu roku, ale vykládka 
predstavovala 230 000 ton z 4 
598 vozňov (117%).
Cez Železničnú stanicu Lad-
ce prešlo dovedna 12 343 
vlakov nákladnej  dopravy a 
rušňov (asi 100%) a vlakov s 
prepravou cestujúcich 18 810 
(105%).
Železničná stanica Ladce za-
mestnáva 34 pracovníkov, čo 

je plánovaný a stabilizovaný 
stav, i keď medzi pracovní-
kmi sa uskutočnilo viacero 
zmien. Prednostom stanice 
bol aj v roku 2008 Pavol Fa-
tura. 
Železničnú stanicu Ladce 
(včítane Beluše) postihlo 
niekoľko nehôd technického 
rázu bez zavinenia pracov-
níkov stanice. Smutnou bola 
samovražda v Beluši. 
Ani v roku 2008 sa nepoda-
rilo pre nedostatok financií 
plynofikovať železničnú sta-
nicu a pripojiť ju na obecný 
vodovod. Naďalej sa usku-
točňovali technické opatre-
nia na výstavbu rýchlostnej 
trate Bratislava – Žilina, kde 
ani do konca roku 2008 nebol 
určený termín začatia stavby.  
                             P.F.

Dychová hudba Ladčanka za-
znamenala v posledných rokoch 
značný kvalitatívny vzostup.

Knižnica v Ladcoch je jedna z najväčších dedinských knižníc na strednom Považí

Obecná knižnica dosiahla v roku 2008 ukazovatele, ktoré sú o niečo 
vyššie ako v roku 2007 i napriek tomu, že pre sťahovanie bola knižnica 
určitý čas zatvorená.



Žijú medzi nami a málo o nich vieme. I napriek tomu, že šíria dobré 
meno našej obce, venovalo sa im málo pozornosti. Ich finančne náročné 
športy „sponzorujú“ najmä rodičia, z úspechov sa teší iba ich najbližšie 
okolie a zopár milovníkov a obdivovateľov týchto – niekedy adrenalíno-
vých – športov.  Takýto stav sa snažíme napraviť tým, že vás oboznámime 
s menami a činnosťou športovcov, ktorí v dobrom slova zmysle „prepadli“ 
motocyklovému športu, vôni benzínu, rýchlosti a odvahe.

Žijú medzi nami

„Motocyklom proti drogám“ – aj takéto heslá sa objavujú na rôznych športových 
motocyklových podujatiach. Preteky navštevujú najmä tí, ktorí si niektorý z mo-
toristických športov vybrali za svoj a premenili ho na spôsob života. Dokazujú to 
tým, že všetok svoj voľný čas venujú tomuto koníčku. Najviac času im „zhltne“ 
príprava a potom samotné preteky a súťaže. Mnoho času venujú strojom, opra-
vám, príprave terénov, ba čo viac, venujú mu aj značné finančné prostriedky. To 
všetko pre šport, ktorý niekedy aj bolí, ale ktorý nadovšetko milujú. S pravidel-
nosťou im vlastnou môžete víkend čo víkend sledovať, ako v skorých ranných 
hodinách nakladajú svoje stroje, aby sa včas dostavili na niektorú z mnohých 
súťaží, ale aj na jednorazové preteky. Veľmi často ich pritom sprevádzajú viace-
rí rodinní príslušníci, ktorí im robia šoférov, mechanikov, trénerov a ktorí ich 
finančne podporujú. Motocyklový šport patrí medzi tie, o ktorých zvykneme 

Motocykel ako životný štýl

hovoriť, že ak ťa raz chytí, už ťa nepustí. Aj preto medzi pretekármi možno vidieť 
šesťročné deti i pretekárov v seniorskom veku. Viacerí motocyklisti z Ladiec 
dosiahli dobrých výsledkov, napr. Kvasnicovci, Ďurikovičovci, bratia Šimonovci, 
Riecky, Čurík, Mražík. V minulom roku sa k nim aktívne pridali aj bratia Kút-
ny, ktorí počas celého roka 2008 absolvovali takmer všetky preteky slovenského 
pohára v motokrose triedy MX 85 do 15 rokov. Tomáš Kútny musel pre svoju 
telesnú výšku presedlať na stroj väčšej kubatúry a tým aj do triedy MX 2 junior. 
Mladší Patrik absolvoval celý rad pretekov o Malokarpatský pohár, ktorý sa po-
riada ako dlhodobá súťaž v rámci celého Slovenska. Ako začiatočník sa v súťaži 
umiestnil na piatom mieste. V kategórii supersenior bol Slavomír Mražík na 3. 
mieste.      Ján Sloboda

Tomáš Kútny v akcii

Slavomír Mražík a Patrik Kútny

Medzi už tradične dobre pra-
cujúce organizácie v Ladcoch 
patrí Základná organizácia 
Slovenského zväzu telesne 
postihnutých. 

Po zrevidovaní členskej základne 
po výročnej členskej schôdzi 28. 
februára 2008 vykazovali 62 členov. 
Po celý rok viedol organizáciu vý-
bor v zložení:
Milan Rafaj (predseda), Júlia Be-
lianová (podpredsedníčka), Jana 
Faturíková (tajomníčka), Mária 
Sláviková (hospodárka), Anton Iš-
tok (kultúrno-športový referent) a 
členovia: Ján Janko, Ján Koštialik, 
Pavol Maršovský, Margita Zacková, 
Štefan Kováčik (čestný člen výbo-
ru). Revíznu komisiu viedla Emília 
Kvasnicová a jej členovia boli Anna 
Králová, Vladimír Hriančik. 
Prvou akciou v roku 2008 bola bri-
gáda pri úprave okolia Domu kul-
túry. 16. mája pripravili pre svojich 
členov a hostí Deň matiek, za účasti 
250 osôb. Okrem Ladčanov priví-
tala veľká sála Domu kultúry hostí 
z družobných organizácií Beluša, 
Sverepec, Domaniža, Lúky pod 
Makytou, Púchov, Nová Dubni-

Tradične zaujímavá a pestrá činnosť
ca, Ilava, Horná Poruba a Košecké 
Podhradie. 
Ďalšou akciou bolo posedenie na 
chate Muflón.
Z kultúrno-spoločenských akcií 
treba spomenúť návštevy členov v 
Lúkach pod Makytou, Ilave, Beluši, 
Novej Dubnici, Domaniži a v Hor-
nej Porube. 
V júni 2008 uskutočnili prednášku 
o zavedení eura a v auguste sa 7 
členov organizácie zúčastnilo na re-
kondičnom pobyte v Turčianskych 
Tepliciach. 
Za významnú humánnu akciu tre-
ba pokladať návštevy imobilných 
členov a jubilantov z radov zdra-
votne postihnutých, ktorých aj ob-
darovali. 
V Okresnej rade SZZP mali Ladča-
nia zastúpenie v Milanovi Rafajovi 
a Márii Slávikovej, ktorí sa aktívne 
zúčastňovali zasadaní. 
Organizačne dôležitou akciou bola 
hodnotiaca schôdza 21. novembra 
za účasti starostu obce. Na schôd-
zi, okrem iného, zvolili delegátov 
na okresnú konferenciu: Milana 
Rafaja, Júliu Belianovú, Boženu 
Bezecnú, Jána Janku a Emíliu Kvas-
nicovú.

podľa správy Milana Rafaja

Päť pracovníčok ladči-
anskej pošty aj v roku 
2008 si zaslúži uznanie 
za veľké kvantum práce, 
ktoré predstavujú síce 
suché, ale mnoho hovo-
riace čísla. 

Mnohé tieto výkony sú pozna-
menané zodpovednosťou nielen 
za listy a úradné oznámenia, ale 
najmä za finančné operácie, ktoré 
robia pracovníčky za prepážka-
mi ako aj poštové doručovateľky. 
Veľkú záťaž a rušné pracovné dni 
zažili na pošte na konci roka 2008 
a na začiatku toho nasledujúceho 
pri prechode z koruny na euro. 
V roku 2008 prešlo cez ruky pra-
covníčok takmer 30 000 zásielok 
so službou „doporučene“, 336 
825 zásielok obyčajných včítane 
letákových. Každý mesiac po-
tešili 480 občanov doručením 
dôchodkov (za rok 576-krát). 

Občania sú s poštovou 
službou spokojní

K výkonom patrí aj inkasovanie 
SIPO (ročne 4 680-krát), dopo-
ručené (28 296), cenné listy (11), 
balíky (815) a ďalšie. 
Na pošte v Ladcoch vykonáva-
jú aj služby Poštovej banky (184 
vkladných knižiek, termínované 
vklady atď).
Na pošte predávajú noviny a ča-
sopisy, z ktorých niektoré doru-
čujú predplatiteľom. 
Pošta nemá veľmi dobré podmi-
enky na takú náročnú a zodpo-
vednú prácu, akou určite poštová 
služba je, i keď niektoré technické 
vybavenia sa zlepšili. Pracovníč-
ky našli pochopenie na obecnom 
úrade, ktorý im dal vybudovať 
sociálne zariadenie, o ktoré sa 
roky snažili. 
Vedúca, ktorou bola aj v roku 
2008 Mária Uríčková, nás požia-
dala, aby sme v mene pracovní-
kov poďakovali všetkým, ktorí sa 
o to zaslúžili.



    V našej materskej škole sme ho prežili aktívne. Okrem 
povinností, ktoré na deti každý deň čakali, mali pani uči-
teľky pripravené pre deti rôzne sezónne aktivity a zábavné 
činnosti. Jeseň sprevádzali vychádzky do prírody spojené s 
aktívnym pozorovaním, sprevádzané zbieraním prírodnín, 
z ktorých deti vyčarovali krásne práce. Odmenou za naše 
„jesenné snaženie“ bola návšteva kúzelníka v MŠ. Krásnu 
jeseň vystriedala zima a príprava na najkrajšie sviatky roka 
– Vianoce. Vo všetkých triedach sme si ozdobili vianočné 
stromčeky a tešili sme sa na príchod Mikuláša. Ten naozaj 
prišiel, dokonca aj s čertom! Deti ich privítali s krásnym 
programom, za ktorý sa im Mikuláš odmenil balíčkom 
sladkostí. 
    Už sa začíname tešiť na fašiangy a karnevaly, ktoré nám 
oznamujú príchod jari a s ním spojené ďalšie aktivity v na-
šej MŠ.

T. Kukuliašová

Život v našej Materskej Škole

Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom, že zápis detí do MŠ 
pre šk. rok 2009/10 sa bude konať počas mesiaca marec 
2009. Ďalej prosí rodičov, ktorí budú mať záujem prihlásiť 
svoje dieťa do MŠ v priebehu šk. roka, aby si vyzdvihli 
prihlášku do konca júna 2009.

Mládež obnovuje tradície
13. decembra oslavujú meniny 
všetky Lucie. S týmto dňom sa 
viažu rôzne povery a tradície. 
Jednou z nich je aj vymetanie 
kútov od zlých duchov. Na túto 
tradíciu si spomenuli učiteľky 
J. Štrbíková a L. Dideková a 
rozhodli sa oživiť tento zvyk. 

Dňa 12.12. žiačky Simonka 
Abrahamovská spolu s Luckou 
Bračíkovou z 9. B a Simonka 
Kučmová z 9. A sa prezliekli za 
Lucie a za recitácie čarovných 
veršov:
     „Od Lucie do Vianoc,
     každá noc má svoju moc.
     Prišli sme Vás odčarovať,
     od zlých duchov 
    Vás varovať...“

a spevu piesní povymetali všet-
ky kúty školy. Táto tradícia po-
tešila a vykúzlila úsmev nielen 
na tvári žiakom, ale aj pani uči-
teľkám, pani kuchárkam a pani 
upratovačkám. 
Nemohli sme vynechať ani to 
najdôležitejšie, čo na našej ško-
le máme a tou je určite riadi-
teľňa, kde nás neminula sladká 
odmena. A po dlhom váhaní 
sme sa rozhodli, že navštívime 
a azda aj potešíme náš obecný 
úrad. 
Dúfame, že sa táto tradícia 
bude udržiavať dlhé roky na tej-
to škole. Myslíme si, že to bola 
skutočne vydarená akcia a že sa 
tak naši žiaci aj takýmto spôso-
bom zoznamujú so slovenský-
mi ľudovými tradíciami. 

L. Bračíková a S. Kučmová

„Hotovo!“ – si mohli po-
vedať pracovníci firiem, 
ktoré sa podieľali na vnú-
torných opravách ZŠ - pa-
vilónu A. 

V predchádzajúcom čísle LZ sme vás 
informovali o tom, ako práce postu-
pujú. A dnes už naozaj aj my môžeme 
skonštatovať, že priestory sú dokonče-
né, i keď je pravdou, že iba na prízemí. 
To bolo totiž najviac poškodené. Úplne 
nový šat dostali triedy – na podlahách 
položené PVC, vymaľované steny. Aj 
kancelárie sú prerobené. Konečne do-
stali dôstojnejšiu podobu. No asi najvi-
ac zmien sa uskutočnilo v hygienických 
priestoroch – tie boli vymenené úplne. 
V školskom klube už slúžia takto vy-

Po potope krásne prostredie
novené priestory deťom. Tam sa vyme-
nili aj dvere na triedach. Všetko je to 
na veľmi estetickej úrovni, za čo patrí 
veľká vďaka všetkým, ktorí sa podieľali 
na týchto prácach. Aj páni učitelia sa 
po 34 rokoch konečne dočkali nových 
pracovných stolov. A hoci sa ešte všetci 
tiesnime v jednom pavilóne, kde máme 
sťažené podmienky, už teraz sa tešíme 
na to, kedy sa bude prerábať pavilón B 
a tiež sa takto vynoví. Smutno zostalo 
aj dvom deviatačkám, keď videli, aký 
je ich bývalý pavilón pekný. „Škoda, že 
my si to už neužijeme,“ boli ich slová.
My však veríme, že čoskoro sa do ži-
vota uvedú aj vonkajšie práce a my sa 
opäť budeme učiť tak, ako sme boli 
zvyknutí – v dvoch pavilónoch a od-
borných učebniach. 

Mgr. V. Králová

Štvrtáci Základnej školy sa zapojili do 
súťaže „Marťankovská hymna“. Spolu 
s triednou učiteľkou I. Lysákovou a 
za pomoci šikovného ocka Ladislava  
Štefúna, ktorý sa postaral o hudbu a 
všetky technické náležitosti, sa nakoni-

Štvrtáci autormi CD
ec „zrodilo“ pekné CD. Autormi textu 
boli deti samé a premiéra CD bola v 
školskom rozhlase. V škole bol úspech 
evidentný a ako dopadneme v celoslo-
venskej súťaži – uvidíme.            
                                     Mgr. I. Lysáková

Krásnu Mikulášsku akadémiu pripra-
vili učitelia Základnej školy žiakom v 
telocvični. Množstvo pekných súťaží 
bolo popretkávaných diskotékovými 
tanečnými vstupmi. 
Dobrá nálada zostala deťom aj v na-

Mikuláš v Základnej škole
sledujúcich dňoch. Pokračovali v nej 
na triednych vianočných večierkoch. 
Pekným záverom tohto adventného 
obdobia bolo divadelné predstavenie v 
Dome kultúry „Anjelský príbeh“.

Mgr. Viera Králová

Posledný predvianočný piatok v starom roku 2008 bol na našej škole niečím 
výnimočný. Nielen rozžiarené tváričky detí s úsmevom na tvári dozdobené via-
nočnými čapicami ste dnes mali možnosť u nás stretnúť, ale zaleskli sa tu i sl-
zičky šťastia, radosti i smútku zároveň. Lúčili sme sa totiž s našou mladou pani 
učiteľkou Didekovou, ktorá odchádza na najkrajšiu dovolenku v živote ženy, na 
dovolenku materskú. Za pomoci krásnych veršov:
„...za to všetko, čo dnes vieme, 
s láskou Vám dnes ďakujeme...“ a znejúcich vianočných piesní v školskom roz-
hlase sme sa načas rozlúčili s našou Lenkou. 
Všetci však dúfame, že sa už čoskoro opäť uvidíme. Budete nám, pani učiteľka, 
veľmi chýbať. 

Za pomoci myšlienok našich detí napísala J. Štrbíková.

Čarovný predvianočný piatok

Ako ten čas letí. Za sebou máme ďalší školský polrok.
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Štvorkolka – QUAD je motocy-
kel so štyrmi kolesami umiest-
nenými na dvoch nápravách a v 
dvoch stopách. 

Štvorkolka môže mať buď náhon na zad-
né alebo na všetky kolesá v závislosti od 
toho, či je to športová alebo pracovná 
verzia. 
Športová verzia štvorkolky je upravená a 
tým prispôsobená na jazdu motocrossu. 
Štvorkolky patria na Slovensku, ale aj 

Štvorkolka Mateja Rieckeho
v zahraničí, do mladého, ale zato veľmi 
konkurenčného odvetvia motoristického 
športu. 
Matej Riecky dosiahol tieto výsledky:
   1. vicemajster 
Medzinárodných majstrovstiev Slovenskej 
republiky
   Majster QuadCup Slovenskej republiky
   2. vicemajster Českej republiky
       V auguste reprezentácia Slovenskej re-
publiky na Majstrovstvách Európy Quad 
v Chorvátsku Jastrebarsko s umiestnením 
na 12. mieste.

Príprava na novú sezónu

ktorým je Ing. A. Machala. O týždeň neskôr, 13. 1., otvorili prípravu dospelí pod ve-
dením trénera Jaroslava Vojteka. Počas prípravy absolvujú krátke sústredenie v Bel-
ušských Slatinách a naplánovaných je 8 prípravných zápasov. Z toho 3 na umelom 
trávniku v Dubnici. Ich súpermi budú Borčice (4. liga), st. dorast Púchova, Horovce, 
Beluša a Ilava. Z výraznými zmenami v kádri sa nepočíta. Starší žiaci začali s prípra-
vou 12. januára pod vedením T. Koštialika. Príprava mladších žiakov sa rozbehne 
začiatkom februára a povedie ju M. Briestenský.   Ing. F. Gach

Muži
14. – 15.3. Handlová – Ladce
21. – 22.3. Ladce – Prečín
28. – 29.3. Visolaje – Ladce
04. – 05.4. Kamenec – Ladce 
11. – 12.4. Ladce – St. Turá
18. – 19.4. T. Jastrabie – Ladce
25. – 26.4. Ladce – Nováky
02. – 03.5. Nová Ves – Ladce
09. – 10.5. Ladce – Oslany
16. – 17.5. D. Poruba – Ladce
23. – 24.5. Ladce – Šimonovany
30. – 31.5. Z. Kostoľany – Ladce
06. – 07.6. Ladce – V. Uherce
13. – 14.6. Podolie – Ladce
20. – 21.6. Ladce – V. Bielice
 
Dorast
14. – 15.3. Ladce – N. Pravno
21. – 22.3. Beluša – Ladce
28. – 29.3. Ladce – Kanianka
04. – 05.4. Ladce – Drietoma 
11. – 12.4. Z. Kostoľany – Ladce
18. – 19.4. Ladce – Stará Turá
25. – 26.4. Dubodiel – Ladce 
02. – 03.5. Ladce – N. Dubnica
09. – 10.5. Plevník – Ladce 
16. – 17.5. Ladce – H. Ozorovce
23. – 24.5. N. Rudno – Ladce
30. – 31.5. Ladce – Streženice

Rozpis majstrovských
futbalových zápasov - jar 2009

06. – 07.6. Košeca – Ladce 
13. – 14.6. Ladce – H. Sŕnie
20. – 21.6. Chynorany – Ladce 

Starší žiaci
28. – 29.3. Ladce – H. Sŕnie
04. – 05.4. Ladce – Plevník 
11. – 12.4. Ladce – voľno
18. – 19.4. Ladce – St. Turá
25. – 26.4. Kanianka – Ladce 
02. – 03.5. Ladce – Stupné
09. – 10.5. N. Mesto n/V – Ladce 
16. – 17.5. Ladce – Bošany
23. – 24.5. Nováky – Ladce 
30. – 31.5. Ladce – Ilava
06. – 07.6. T. Jastrabie – Ladce 
13. – 14.6. Ladce – T. Stankovce
20. – 21.6. Domaniža – Ladce 

Mladší žiaci
18. – 19.4. Ladce – Ilava
25. – 26.4. N. Dubnica B – Ladce
02. – 03.5. Ladce – voľno
09. – 10.5. Ladce – L. Rovne C
16. – 17.5. Ladce – Prečín
23. – 24.5. Košeca – Ladce
30. – 31.5. Ladce – L. Rovne B
06. – 07.6. Ilava – Ladce 
13. – 14.6. N. Dubnica B – Ladce
20. – 21.6. Ladce – voľno

Z HISTÓRIE OBCE

Klub mal vlastný režim: pondelok, utorok a vo štvrtok bol klub otvorený pre čin-
nosť krúžkov, v ostatné dni poriadali pre členov klubu rôzne podujatia vzdeláva-
cieho a kultúrno-spoločenského charakteru. 
Z bohatej škály činnosti treba spomenúť najmä tzv. klubové večery, ktoré pozostá-
vali zo zaujímavých besied s významnými ľuďmi – o zaujímavých veciach, zo 
súťaží a kvízov i tanca. Každý piatok bývali diskotéky pod vedením Vladimíra 
Marguša. 
Veľmi aktívny bol stolnotenisový krúžok, ktorého hráči boli účastníkmi najvyššej 
súťaže vo vtedajšom okrese. Členovia klubu hrali aj volejbal, nohejbal, strieľali, 
pestovali turistiku. V programe klubu nechýbali ani branné disciplíny, zájazdy, 
návštevy kultúrnych pamiatok a pod. Vynikajúcu úroveň mali stretnutia a družba 
s inými klubmi mládeže. 
Klub mládeže ALFA patril medzi najlepšie dedinské kluby nielen v okrese Považ-
ská Bystrica, ale v celom stredoslovenskom kraji a slúžil ako školiteľské stredisko. 
Klub viedla tzv. klubová rada s predsedom Františkom Kvasnicom a členmi Ma-
riánom Rafkom, Vladimírom Letkom, Vladimírom Margušom, Dušanom Miná-
rikom i ďalšími. 
Od nebývalej aktivity mladých ľudí v Tunežiciach uplynulo tridsať rokov. Takéto 
činy by sa nemali stať iba legendami, ale skôr inšpiráciou a príkladom pre nasledo-
vanie dnešnými mladými ľuďmi, ktorých materiálne možnosti sú oveľa lepšie. 

Legendárny klub mládeže

Po 15. kole piatej ligy stolných 
tenistov si naše družstvá udržujú 
svoje pozície. 
„A“ družstvo je na 4. mieste, keď 
10 zápasov vyhralo, jedenkrát re-

Stolní tenisti po 15. kole
mizovalo a 4 zápasy prehrali. Zís-
kali 36 bodov, čo je o 2 menej ako 
družstvo pred nimi. 
„B“ družstvo je s 22 bodmi na 11. 
mieste (14 družstiev), keď posled-
ný má 18 bodov. „A“ družstvo má 
reálnu šancu skončiť na 3. alebo 4. 
mieste a „B“ družstvo sa v 5. lige 
udržať. 
Do konca súťaže čaká obe druž-
stvá ešte dosť ťažkých zápasov. 
Koniec súťaže je 3. marca t.r.

Futbalisti sa, ako tradične, so sta-
rým rokom rozlúčili Silvestrov-
ským turnajom. 
Zmeralo si na ňom sily 8 družstiev 
zostavených z hráčov mužstva do-
spelých, dorastencov, funkcioná-
rov i fanúšikov a 1 družstvo bolo 
z Dubnice. Tohtoročný turnaj mal 
najvyššiu účasť v histórii, do hry 
sa zapojilo 59 hráčov. Zvíťazilo 
družstvo v zložení E. Mrážik, K. 
Mrážik, Zábojník, Eliaš, Chalaň 
a Habánek. O ich víťazstve nad 
minuloročným víťazom z Hor-
ných Ladiec rozhodli až pokutové 
kopy. 

Silvestrovský turnaj

Už v roku 1978 sa začínajú roky vysokej aktivity mládeže v Tuneži-
ciach. MNV v Ladcoch, po dlhšom váhaní, pridelil mládeži v Tune-
žiciach bývalú školu. Mladí Tunežičania za päť mesiacov prerobili 
budovu na nepoznanie a 20. januára 1979 slávnostne otvorili mlá-
dežnícky klub ALFA.

Ako prví začali s prípravou na novú sezónu 
dorastenci 6. januára pod vedením trénera,


