SPRAVODAJCA
MIESTNEJ SAMOSPRÁVY
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Číslo: 1

Slávnostné i pracovné prvé zasadanie zastupiteľstva
Slávnostným zasadaním novozvoleného obecného zastupiteľstva 15. decembra 2010 sa začalo nové volebné obdobie.
Zasadanie, i keď bolo slávnostné, malo svoju
pracovnú náplň, ktorou sa splnili predpísané
úkony určené zákonom a smernicami. Na zasadaní sa zúčastnilo osem poslancov (Ing. Jaroslav Koyš neprítomný pre chorobu).
Po otvorení a určení zapisovateľky a overovateľov zápisnice Ing. Ľ. Zahradníková, predsedníčka miestnej volebnej komisie, oboznámila prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce pre volebné obdobie
2010 - 2014.
Potom Ing. Zahradníková prečítala sľub novozvoleného starostu obce, ktorý starosta
podpísal a odovzdala mu osvedčenie o zvolení a insignie obce.
Nasledoval sľub novozvolených poslancov a
to tak, že starosta sľub prečítal a poslanci ho

následne podpísali.
Po sľube poslancov starosta obce Ing. arch.
Ján Remo predniesol slávnostný príhovor
(uvádzame ho na inom mieste).
Medzi dôležité body programu patrilo poverenie zastupovaním starostu obce na volebné
obdobie 2010 - 2014. Zástupcom sa stal Ing.
Peter Bračík.
Starosta obce predložil návrh na schválenie
sobášiacich pre nasledujúce volebné obdobie.
Poslanci na túto funkciu schválili Ing. Petra
Bračíka a Danielu Hudecovú.
Poslanci potom schválili návrh na stanovenie
platu starostu i Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.
Dôležitým bodom programu prvého zasadania obecného zastupiteľstva 15. decembra
2010 bolo schválenie Komisií obecného zastupiteľstva a určenie ich predsedov.

Komisie obecného zastupiteľstva
Finančná a likvidačná:
Ing. Jaroslav Koyš
Gabriela Melicherová, RNDr.
Peter Janešík, Ing. Alena Černotová
Sociálno - zdravotná:
Daniela Hudecová
Ing. Ľubica Zahradníková,

Anna Kacinová, Anna Peterková
Pre kultúru a šport:
Dominik Koštialik
Marián Justh, Libor Kvasnica st.
Ochrany verejného poriadku:
Ing. Peter Bračík

Vladimír Chovanec, Vladimír
Kvasnica st.
Komisia pre Tunežice:
Ján Abrahámovský
Daniela Miháliková, Bohumil
Zajac, V. Češko ml.
Komisia pre Horné Ladce:
Marián Markuš
Štefan Kuman, František Meliš

február 2011
Poslanci schválili
rozpočet
Na zasadaní obecného zastupiteľstva 28. decembra 2010
zložil sľub novozvolený poslanec obecného zastupiteľstva
Ing. Jaroslav Koyš, ktorý na
slávnostnom zasadaní nebol
pre chorobu prítomný. Žiadosť motokrosového klubu „PM
TEAM“ o finančný príspevok
podnietila návrh na novú položku vo výdajovej časti rozpočtu pod názvom „iné športy“, na ktorej budú môcť čerpať
aj iné športy ako futbal. Poslanci schválili 150 € Rodičovskému združeniu pri ZŠ ako príspevok na usporiadanie plesu.
Obecné zastupiteľstvo schválilo príspevok obce na dokončenie rekonštrukcie pošty vo výške 4 709 €. Ide o vyvolanú stavbu Železníc Slovenskej republiky, pri ktorej požiadali obec
o príspevok na „zvýšenie štandardu stavebných prác“ - podlahu, omietky, obklady, nové
okná a podobnú finančnú spoluprácu obce. Príspevok obce
po schválení bol zaradený do
rozpočtu.
Hlavným bodom programu
zasadania bolo prerokovanie a
schválenie obecného rozpočtu na rok 2011. Po diskusii a
prerozdelení niektorých položiek výdajovej časti rozpočtu poslanci rozpočet jednomyseľne schválili. Ak sa splní príjmový predpoklad rozpočtu,
možno konštatovať mierny optimizmus vo financovaní obce
v roku 2011.
Potom vystúpil hlavný kontrolór obce so stanoviskom k
obecnému rozpočtu, podal
správu o svojej činnosti za 4.
štvrťrok 2010 a predniesol návrh práce na 1. polrok 2011.
Poslanci schválili Všeobecne
záväzné nariadenie o dotáciách za dieťa MŠ, potencionálneho stravníka a dieťa v školskom klube na rok 2011.
Napokon poslanci schválili
plán zasadaní na rok 2011.
Ing. arch. Ján Remo

Príhovor starostu obce Ing. arch. Jána
Remu na slávnostnom prvom zasadaní
novozvoleného obecného zastupiteľstva
v Ladcoch dňa 15. decembra 2010
Občania nám v komunálnych voľbách
dali mandát viesť a spravovať našu
obec nasledujúce 4 roky.
Čo to znamená viesť a spravovať obec?
Zákon o obecnom zriadení hovorí, že
obec je právnickou osobou, ktorá za
podmienok ustanovených zákonom
samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami.
Teda je to subjekt, ktorý si svoje veci spravuje sám a sám aj
rozhoduje o tom, ako naloží so svojimi príjmami a majetkom. Na prvé počutie to znie veľmi lákavo a povzbudivo. No
pozor! V skutočnosti je obec ponechaná sama na seba a je to
skôr lavírovanie medzi veľkými potrebami obce a jej značne
obmedzenými príjmami.
Na vykonávanie tejto samosprávnej činnosti, ktorá je prenesená do celého radu kompetencií, má obec svoje volené orgány, ktorými sú starosta obce ako štatutár a výkonný orgán a
obecné zastupiteľstvo ako kolektívny orgán, úlohou ktorého
je kolektívnymi uzneseniami rozhodovať o všetkých dôležitých otázkach obce.
Výkonným aparátom, ktorý zabezpečuje všetku konkrétnu
činnosť spojenú s administratívou obce, starostu a obecného
zastupiteľstva, je obecný úrad.
Jednotliví odborní referenti vykonávajú všetku administratívnu prácu spojenú s kompetenciami obce či už originálnymi alebo prenesenými zo štátu na obec. Ekonomický život
obce sa riadi rozpočtom obce, ktorý každoročne schvaľuje
obecné zastupiteľstvo a je hlavným nástrojom prerozdelenia
a využitia finančných prostriedkov obce počas roka.
Noví poslanci sa bližšie a konkrétne s obecným rozpočtom
zoznámia už dnes, kde im bude rozdaný návrh rozpočtu na
rok 2011 a 29. decembra ho budú schvaľovať.
Doteraz sme vždy dokázali v záujme obce ťahať za jeden povraz a verím, že tomu tak bude i naďalej.
Želám Vám, ako aj celej obci, aby sa nám podarilo prekonať
najväčšiu hrozbu, ktorá nad obcou visí už vari 15 rokov - a to
je nešťastný ručiteľský záväzok obce.
Verím, že naše pôsobenie v nasledujúcich štyroch rokoch
bude úspešné a pre obec prospešné.

Oznam
Obvodná lekárka MUDr. Šebíková oznamuje svojim pacientom, že v Ladcoch bude ordinovať každý druhý utorok
(párny týždeň) od 13. 45 hod.
V období do konca marca bude ordinovať v tieto dni:
08.02.2011, 22.02.2011, 08.03.2011, 22.03.2011
V prípade, že nebude v uvedený deň ordinovať, občania
budú informovaní miestnym rozhlasom.
Ordinovanie v obci je pre pacientov len na predpis liekov a
predpis odporúčaní na odborné vyšetrenia.

Počet obyvateľov
Ladiec sa nemení
K 31. decembru 2010 bolo v
Ladcoch 2 604 obyvateľov, čo
je o 8 menej ako k rovnakému
dátumu 2009.
Z toho bolo:
občanov nad 15 rokov - 2 224
detí do 15 rokov - 380.
V roku 2010 bol priemerný
vek obyvateľov 38,86 roka.
Z celkového počtu obyvateľov
bolo z detí do 15 rokov 196
dievčat, 184 chlapcov. Z mládeže od 15 do 18 rokov bolo
41 dievčat a 49 chlapcov. Medzi dospelými bolo 1 092 žien a
1 042 mužov.
V zmenách počtu obyvateľov
sme zaznamenali 42 prihlásených obyvateľov (z toho 21
novonarodených) a odhlásených 47 (z toho 22 zomrelých).
Z narodených detí bolo 8 dievčat a 13 chlapcov.
Zomrelo 12 žien a 10 mužov.
Najstarší občania, ktorí nás v
roku 2010 opustili, bola Emília Račková (87 rokov) a Emil
Peterka (85). Najmladší (tragicky zahynuli) Norbert Tupý
(10) a Oľga Košťálová (46). V
roku 2010 bol priemerný vek
zomrelých 71,2 rokov (v roku
2009 - 77 rokov).

Z matriky
obce
Narodené deti:
Barbora Ďurišová
Tešíme sa spolu s rodičmi. Novonarodenej Barborke želáme
zdravie a šťastné detstvo.
Zomreli:
Etela Kubranová (79 rokov)
Milan Vrabec (63)
Mária Faturíková (90)
Peter Koštialik (68)
Spolucítime s pozostalými v
ich smútku a vyslovujeme im
sústrasť.
Jubileá:
80. výročie narodenia
Jolana Ďurišová (2. marca
1931)
Rudolf Galanský (14. marca
1931)
85. výročie narodenia
Júlia Saksová (17. marca 1926)
Ján Remo (18. marca 1926)
25. výročie sobáša
Ján Košík a Gabriela, rod. Grečná (15. marca 1986)
Jubilantom prajeme zdravie,
spokojnosť a porozumenie do
ďalších rokov života.

Tradičný ohňostroj
na troch miestach
Dňa 14. marca 2011 sa dožíva 80 rokov náš občan Rudolf
Galanský, ktorý viac rokov
zastával funkciu tajomníka
MNV a od roku 1986 do 1990
predsedu Miestneho národného výboru v Ladcoch.
Počas jeho predsedníctva sa
budovala skládka odpadu, začala sa plynofikácia obce, urobilo sa nové pomenovanie ulíc,
pokročila výstavba vodovodu.
V rokoch 1971 - 1975, kedy
bol tajomníkom MNV, sa budovalo veľké množstvo bytov,
úrad sa presťahoval do budovy bývalej Materskej školy, asfaltovali sa ulice a mnoho ďalších prác.

Rozlúčka so starým rokom a
privítanie nového v Ladcoch
nemôže byť bez ohňostroja. Obecný úrad a ochotní pomocníci aj tohto roku spestrili Silvestra ohňostrojom nielen
v strede obce, ale aj v Horných
Ladcoch a Tunežiciach. Všade sa podávalo občerstvenie, na
križovatke koncertovala Ladčanka a v Horných Ladcoch si aj
zaspievali.
Za to, že si takúto radosť z novoročného stretnutia môžeme
dovoliť, ďakujeme aj sponzorom: Považská cementáreň, a.s.,
Drevopal, ADLA, BEEL, AMV,
Hofstädter, Barninec, P. Chovanec, Klobučník, Poliak, Letko Michal, Šepták V., Kútny Š.,
Klasik, Záhradkárske potreby,
Drogéria a pohostinstvá Centrik, Sabo, Kopyto.

Priority rozvoja obce
Obecné zastupiteľstvo zasadalo 19. januára t. r. a riešilo
tieto problémy:
Na úvod zasadania schválili úpravu rozpočtu na rok 2011.
Poslanci prerokovali a schválili zloženie jednotlivých Komisií obecného zastupiteľstva (uvádzame na 1. strane tohto
čísla Ladeckých zvestí).
Obecné zastupiteľstvo schválilo bezplatný prenájom veľkej
sály pre dychovú hudbu Ladčanka na fašiangovú zábavu.
Potom prerokovali žiadosť Miroslava Jesenského o opravu prístupovej cesty k jeho rodinného domu. Vzhľadom na
súčasnú finančnú situáciu bude prístupová cesta opravená
kamennou drťou.
Ďalším bodom programu bolo nájomné za vestibul DK.
Záujem je nielen na predajné akcie, ale aj rodinné oslavy.
Poslanci schválili nájomné na predajné a iné komerčné akcie 100 € na deň a 30 € na rodinné podujatia.
Hlavný kontrolór obce predložil správu o svojej činnosti
za rok 2010.
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozdelenie výnosu z nájomného za pozemok - betónovú plochu za futbalovým
ihriskom: 600 € za každý mesiac (pôjde pre TJ Tatran Cementáreň Ladce na opravu areálu futbalového ihriska, jeho
oplotenie a pod.). Nájom bude trvať 18 mesiacov. 1 000 €
pôjde ročne (z toho) na kosenie a úpravu trávnikov.
Poslanci schválili priority rozvoja obce na nasledujúce volebné obdobie:
1.Komplexná renovácia Materskej školy
2.Komplexná renovácia Školského klubu a jedálne ZŠ
3.Rozšírenie cintorína v Ladcoch
4.Rekonštrukcia križovatky (pri Kopyte)
5.Presťahovanie zberného dvora separovaného odpadu.
Presťahovanie hospodárskych budov obecného úradu.
6.Dokončenie inžinierskych sietí - voda, plyn, elektrické
rozvody k IBV Za kaštieľom
7.Rekonštrukcia rozvádzačov verejného osvetlenia
8.Chodníky a oprava miestnych komunikácií v celej obci
9.Detské ihrisko - Tunežice
10.Detské ihrisko - Horné Ladce
Ing. arch. Ján Remo

Minimálny nedoplatok občanov,
veľký dlh právnických osôb
V roku 2010 bolo v Ladcoch celkom 1 054 daňovníkov,
z toho z vlastnej obce 846 a z cudzej obce 208.
Z celkového počtu bolo 1 022 fyzických osôb (občanov) a 32 právnických osôb (podniky, organizácie).
Celkom bolo vyrubených 90 989 € dane, z toho daň z
pozemkov 21 636 €, za stavby 67 740 € a za byty 1 612 €.
Nedoplatok na dani z nehnuteľností za rok 2010 bol 10
% (!) z predpisu. To je veľa. Neplatiči nie sú však občania, ktorých nedoplatok je iba málo eur. Tých 9 161 €
nedoplatkov majú na konte neplatiči - právnické osoby, teda podniky a organizácie - najviac poľnohospodárske.

Zber odpadov prekročil 600 ton
Vážnou a ostro sledovanou činnosťou v rámci životného prostredia sú odpady, ktoré každý
občan stále vo väčšom množstve produkuje.
Objem odpadov odvezených z
Ladiec na skládku, v prípade triedeného odpadu prostredníctvom zberného dvora na ďalšie
spracovanie, sa oproti roku 2009
zmenil iba málo.
V prípade netriedeného - zmesového odpadu sa odviezlo 497
ton (v roku 2009 to bolo 517
ton), objemového odpadu 70,62
ton (76,16) a triedeného odpadu
48,35 ton. V zbere triedeného
odpadu u niektorých komodít
občania odovzdali viac, u niektorých menej odpadu:
sklo v roku 2010 - 15,16 ton (v

roku 2009 - 21,34 t)
plasty - 15,69 ton (12,68 t)
kovy - 4,46 ton (5,72 t).
Podobne by sme mohli porovnávať vyradené elektrické a elektronické zariadenia, opotrebované pneumatiky (4,8 t) i biologicky rozložiteľný odpad.
Pri organizácii zberu a manipulácii s triedeným odpadom aj v
roku 2010 zohral rozhodujúcu úlohu zberný dvor. Ten zažil
„dramatické“ chvíle pri známom
enormnom znížení finančného príspevku obci z podielových
daní.
V roku 2010 obec celkom zaplatila za likvidáciu odpadu 66 966
€. Tržby od obyvateľstva na túto
činnosť boli 38 242 € a od podnikateľov 11 615 €.

Termíny separovaného zberu v roku 2011
Plasty
26.01.2011, 23.02.2011, 23.03.2011, 20.04.2011, 18.05.2011,
22.06.2011, 20.07.2011, 24.08.2011, 21.09.2011, 19.10.2011,
23.11.2011, 07.12.2011
Sklo
06.04.2011, 07.09.2011
Kovový šrot
04.05.2011, 05.10.2011

Aj pracovná skupina obecného úradu
bilancovala
Začínali sme kalendárny rok v
počte 3 ženy a 8 mužov, končili v
roku 2010 počtom 2 ženy a 7 mužov. Väčšina prevádzaných prác sa
periodicky opakuje každý rok - v
letnom období je to vykášanie verejných priestranstiev, cintorína, kosenie ihrísk, čistenie a zametanie verejných priestranstiev,
chodníkov, zastávok, križovatky
s tržnicou a najviac používaných
chodníkov.
Periodické zbery - sklo, železo,
plasty a práce v zbernom dvore patria medzi základné činnosti pracovnej skupiny. V zimných mesiacoch je hlavnou náplňou pracovnej činnosti odhŕňanie
snehu po uliciach a chodníkoch v
obci, údržba zastávok, hlavných
chodníkov na cintoríne, čistenie
prechodov pre chodcov, posýpanie zľadovatených úsekov ciest a
chodníkov. Murári v zimných mesiacoch od januára do marca pracovali v Základnej škole na prerábaní WC. Práce ukončili vo vzornej kvalite, čo ocenila riaditeľka
školy a žiaci. Za spomienku stoja aj spravené potery v troch tri-

edach.
Urobila sa rekonštrukcia prečerpávačky „Za kláštorom“ - oprava
strechy, okná, komplet nové železné dvere, atď. Z väčších akcií treba spomenúť vydláždenie a vybetónovanie súhradky okolo pohostinstva U Sabu, vydláždenie na
cintoríne v Tunežiciach, vyspravenie chodníkov na cintoríne v
Ladcoch, vynovenie fasády Obecného úradu v prístavbe DK. Podieľali sme sa aj na čistení potoka
v Dužinách. Veľa práce sa urobilo
po kontrole inšpekcie zo životného prostredia zo Žiliny pri Váhu.
Zo skládky sme vytriedili a poodvážali množstvo odpadu, či už na
zberný dvor alebo na skládku do
Dubnice nad Váhom. Taktiež sme
za pomoci hasičov presťahovali
do vopred pripravenej miestnosti v DK poštu, pokiaľ sa pôvodná
pošta zrekonštruuje. Aj prevedené
množstvo drobných prác a operatívnosť pracovnej skupiny potvrdzujú opodstatnenosť týchto pracovníkov.
Jozef Daňo,
vedúci pracovnej skupiny

Železničné premeny
Uplynul rok, odkedy hovoríme o Výkonnostnej
jednotke železničná stanica Púchov a nesamostatná železničná stanica Ladce.
I tak sa nám podarilo získať niekoľko čísiel o výťažnosti a pomeroch na stanici Ladce, s ktorými sa podelíme s čitateľmi. V stanici sa zachoval plánovaný počet zamestnancov 34. Nakládka a vykládka tovarov v roku 2010 poklesla. Naložili 3 702 vozňov, čo bolo 91 461 ton. Vyložili 4 697 vozňov s váhou 144 671 ton.
Cez stanicu Ladce prešlo 8 068 vlakov nákladnej prepravy a rušňov
a 19 340 vlakov s prepravou cestujúcich.
Plánovaná plynofikácia a pripojenie na obecný vodovod sa vykoná
počas výstavby Koridoru. Naďalej prebiehajú technické opatrenia
a výstavba rýchlostnej trate Bratislava - Žilina, kde do konca roku
2010 bol ukončený traťový úsek Ladce - Beluša - Ladce (koľaje číslo 1 a 2), (nový priepust - Slatinský potok).

Ľudia stále čítajú
Ladčianska obecná knižnica i
napriek tomu, že knihy zdraželi a ich cena stále stúpa, má
veľmi bohatý knižný fond literatúry pre deti, beletrie i
náučnej literatúry. V roku
2010 kúpili 109 nových kníh
v hodnote 560 €. I v tomto
roku bola najväčším sponzorom Považská cementáreň a
Obecný úrad. Okrem novo
zakúpených kníh pribudli aj
knihy, ktoré darovali p. Suranová a Hromková.
V roku 2010 obecná knižnica evidovala 180 čitateľov a

3 435 návštevníkov, z čoho
bolo 821 detí do 15 rokov.
V osvetovej práci zaznamenala knižnica 6 exkurzií detí
z Materskej školy i žiakov zo
Základnej školy a Odborného učilišťa internátneho.
„Najpilnejšími“ čitateľmi v
roku 2010 boli z detí Čechutyová, D. Laskovičová, J. Jamrich, D. Liščáková, M. Kalus. Z dospelých Renáta Kolenová, Mária Uríčková, Božena Sláviková, Mária Váňová, Margaréta Porubčanová a
Kováčová Anna.

Pestrá paleta služieb pošty
Od 12.12.2010 začal na trati Žilina - Trenčín jazdiť elektrický dvojprúdový (Žilina - Púchov jednosmerný prúd, Púchov - Trenčín
striedavý prúd) poschodový osobný vlak „Katka“ (železničiari mu
hovoria „elefant“). Je to prvý krok k priamej doprave vlakov Žilina
- Nové Mesto nad Váhom bez väčších pobytov v nácestných ŽST a
tým ku skráteniu jazdných dôb.

V mesiaci december 2010 bolo novootvorené dočasné priecestie v
km 147,130 Tunežice - prestavba nadjazdu, príprava na ďalšiu etapu v roku 2011 traťový úsek Ilava - Ladce - Ilava.
V roku 2010 začala prestavba nadjazdu v Tunežiciach (súčasť výstavby Koridoru) štátna cesta I. triedy, obnovu vykoná Strabag
s.r.o. (náhradná doprava cez nové priecestie v km 147,130) dokončenie sa predpokladá do VIII/2011. Podľa predpokladov sa začne obnova výhybiek v rámci Koridoru na ilavskom zhlaví a 200
m koľaje smerom do stanice, všetko ostatné (stanica, podjazd od
PCLA, nástupištia a pod.) až v roku 2012?!

Na obecný úrad prišiel list od stavebného dozoru na
stavbe Modernizácie železničnej trate Nové Mesto Púchov.
SD - Beluša, s.r.o. ako stavebný dozor stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 - 159,100 pre
traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - IV. a V. etapa (úsek Trenčianska Teplá
- Ilava - Beluša),“ ktorá je časťou Koridoru č. V. (Venezia - Trieste/Koper
- Ljublana - Budapest - Užgorod - Ľvov) Vám oznamuje, že v roku 2011
sa začnú realizovať stavebné práce na uvedenej stavbe - na medzistaničnom úseku Ilava - Ladce a v žst. Ladce a súvisiacom území. Nakoľko dôjde k zvýšeniu dopravy a k obmedzeniu pohybu chodcov v mieste stavebných prác a budete obťažovaní stavebnou činnosťou v danom území, dovoľujeme si Vás požiadať o pochopenie a trpezlivosť počas doby realizácie
stavby. Veríme, že realizovanie uvedenej stavby zvýši bezpečnosť cestujúcich a dopravy, prinesie vyššie pohodlie a väčšiu rýchlosť cestovania a zlepšenie technického stavu, ktorý súvisí s prevádzkou na železnici a bude prínosom pre všetkých obyvateľov i návštevníkov Vašej obce.
Ing. Marián Marcin, PhD., vedúci stavebného dozoru

„Osud“ našej pošty je Ladčanom dostatočne známy. Na konci roka 2010 sa presťahovala do
provizória (treba povedať, že
slušného) v kultúrnom dome.
Budú tam až dovtedy, kým sa
neskončí rekonštrukcia budovy
pošty a nepresťahujú sa do oveľa
lepších a modernejších priestorov, ako mali predtým.
Z bohatej a obdivuhodne pestrej činnosti vyberáme. Na pošte
v roku 2010 občania a organizácie podali 20 774 doporučených
zásielok, 3 600 zásielok I. triedy,
31 200 listov, 500 balíkov a 100
poistných listov. Poštové doručovateľky doručili 10 500 kusov

doporučených zásielok, 240 000
listov a letákov a 4 880 balíkov.
Okrem toho 400 dôchodkov
mesačne a denníky a časopisy.
Pošta v Ladcoch slúžila aj ako
Poštová banka, viedla účty
dôchodcovské, osobné i bežné.
Viedla vkladné knihy, termínované vklady, uskutočňovala predaj losov a mnoho ďalších drobných služieb.
Pracovníčky pošty v Ladcoch
prejavili svoju vďačnosť a poďakovanie novozvolenému obecnému zastupiteľstvu a starostovi za schválenie príspevku na
rekonštrukciu pošty vo výške
takmer 5 000 €.

Poľnohospodársky rok v našom chotári
Informáciu o hospodárení na
poliach, lúkach a pasienkoch
ladčiansko - tunežického katastra, teda vo výrobnom stredisku (farme) Ladce, nám dal jeho
vedúci Vladimír Chovanec.
Informácia o hospodárení v
roku 2010 patrí majiteľom pôdy
a všetkým, ktorí sa o poľnohospodárstvo ešte zaujímajú. Vieme, že ich je aj v Ladcoch ešte
dosť, na rozdiel od štátu, ktorý
sa k roľníckemu stavu nechová
najlepšie.
Pšenica ozimná bola vysiata na
Horekončí na ploche 51 hektárov a priniesla priemernú úrodu
4,1 tony na ha. Pšenica jarná na
52 hektároch (Dužiny a Rúbanica) 3,8 tony na hektári.
Z ostatných plodín repka ozimná na 76 hektároch na lánoch
U brvna, Daňové nivy, Kráčiny a Nad cintorínom mala úrodu 2,8 ton z hektára. Cukrovej
repy pestovanej na 79 hektároch

v Rudinkách a Rúbanici sa urodilo 50 ton/ha. Slnečnica na 15
ha na hone Mocovce priniesla úrodu 2 tony/ha. Kukurici na
zrno venovali najväčšiu plochu
83 hektárov. Bolo to na honoch
Za Váhom, Za priekopy, Za diaľnicu, Medzi ramená, Dlhé diely, kde sa urodilo 4,7 tony z hektára.
Celá rastlinná výroba, ako všetci
vieme, bola v roku 2010 značne
ovplyvnená počasím, ktoré bolo
nadmieru daždivé.
Živočíšnu výrobu v značnej
miere ovplyvňuje výroba krmív,
medzi ktoré patrí aj seno. Na
183,5 hektára lúk a pasienkov
vyrobili 250 ton tohto krmiva.
Najviac otázok medzi občanmi
počujeme na to, čo momentálne
chovajú v areáli Poľnohospodárskeho družstva, a.s.. Sú to jalovice 55 kusov, vysokoteľné jalovice
30 kusov, dojnice 95 kusov, teľce 8 a dvoch plemenných býkov.

Rybári zarybňovali
Tak ako v každom roku, i v
roku 2010, sa v Obvodnej organizácii SRZ Ilava naplno zarybňovalo.
Rok 2010 sa zapíše do histórie
tým, že ešte nikdy predtým
sa do vôd obvodnej organizácie Ilava nenasadilo také veľké
množstvo rýb. Treba však dodať, že násada kapra pre nepriaznivé podmienky v chove
rýb nedosahovala takú veľkosť ako po iné roky. Na druhej strane sa
to však odzrkadlilo na väčšom počte kusov. Pozrime sa na záslužnú
prácu rybárov v číslach.
Štrkovisko Ilava: 3 000 kg kapra 3-ročného, 100 kg lieňa do 20 cm,
100 kg šťuky 20-45 cm, 0,4 kg úhora monté, 2 500 ks zubáča 6-10
cm a 75 ks šťuky 6-12 cm z vlastného chovu.
VN Tunežice: 700 kg kapra výber (násada bola nekvalitná, 50 %
úhyn), 1 000 kg kapra 3-ročného, 500 ks zubáča 6-10 cm, 7 ks šťuka
45-55 cm prelovená z chovného rybníka.
Rameno Ladce: 600 kg kapra trojročného, 500 ks zubáča 6-10 cm.
Nosický kanál: úsek Ladce - Ilava: 1 150 kg kapra dvoj až trojročného, 10 000 ks podustvy 6-10 cm, 500 ks zubáča 6-10 cm.
Nosický kanál: úsek Ilava - Dubnica n/V: 1 200 kg kapra dvoj až
trojročného, 10 000 ks podustvy 6-10 cm.
Váh: úsek Ladce - Bolešov: 91 000 ks podustvy 6-10 cm, 0,3 kg úhora monté.
Dúlov Kalná: 500 ks zubáča 6-10 cm, Štrková: 500 kg kapra výber
(násada nekvalitná, 50 % úhyn), 800 kg kapra trojročného, 0,3 kg
úhora monté, 500 ks zubáča 6-10 cm.
Z tohto prehľadu vidieť, že sa nasadilo do vôd obvodnej organizácie celkom: kapra 6 550 kg (nepočítajúc jarnú nekvalitnú násadu),
šťuky 100 kg, zubáča 5 000 ks, lieňa 100 kg, 1 kg úhora monté a 111
500 ks podustvy. Výbor Obvodnej organizácie SRZ praje všetkým
svojim členom, i tým nespokojným, do nového roku všetko dobré, veľa zdravia, rodinnej pohody, priateľských posedení pri vode a
bohaté úlovky.
Libor Kvasnica, predseda Obv. org. SRZ Ilava

Chovatelia čelili chorobe králikov
Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov je síce
malou, ale čo do významu zaujímavou a potrebnou organizáciou. Jej základným cieľom
je chov čistokrvných domácich zvierat. Ladčianska organizácia sa aj v roku 2010 zamerala na chov čistokrvných sliepok, malej hydiny, kačíc, králikov a psov.
Rok 2010 nehodnotia chovatelia kladne. Veľký výskyt najhoršej choroby králikov - myxomatózy na Slovensku, Česku aj v iných krajinách spôsobil veľký úbytok chovných králikov, čo malo veľký negatívny vplyv na ich reprodukciu.

Výskyt tejto choroby neobišiel ani ladčianskych chovateľov.
To bol aj dôvod, prečo sa nezúčastnili nijakej chovateľskej
výstavy v našom regióne.
V uplynulom roku venovali pozornosť budove chovateľov, hlavne oprave strechy a
úprave okolia. V službe obyvateľstvu poskytli 120 kurčiat
chovu Moravia, v predvianočnom období 285 kg jatočných
moriakov.
I keď v roku 2010 prijali jedného mladého člena, rozširovanie členskej základne zostáva trvalou úlohou organizácie.
Anton Haršáni,
predseda

Zmena vo využívaní Domu kultúry
Využívanie priestorov Domu
kultúry v Ladcoch prešlo v
roku 2010 radikálnou zmenou.
Nová prístavba z roku 1989 po
prestavbe celá slúži obecnému úradu, telovýchove a knižnici. Stará prístavba kaviarni,
Lesnému družstvu, Seniorklubu, lekárovi a dočasne aj pošte.
Veľmi málo je využívaná sála
bývalého kina. Z hlavnej budovy je v permanencii najmä vestibul a bývalá kulisáreň (priestor pre dychovku). Najmenej
je využívaná sála, čo sa oproti
minulým rokom nezmenilo a
ani sa nepredpokladá radikálny pokrok.
Známa zasadačka č. 10 (teraz
pošta) bola na rôzne akcie, najmä vzdelávacieho charakte-

ru, využitá 22-krát. Vestibul na
obchodné a čiastočne i spoločenské účely 72-krát. Využitie
sály sa oproti roku 2009 trocha
zvýšilo. Usporiadalo sa tu dovedna 15 akcií - zábav, divadlo,
stretnutia a oslavy. V bývalej
kinosále sa zišli občania na 6
akciách. Aj v roku 2010 sme
zaznamenali podujatia v priestoroch pred DK. Dúfame, že
po revitalizácii týchto priestorov organizátori kultúry v Ladcoch „vymyslia“ akcie a pritiahnu do týchto priestorov občanov, najmä mládež.
Veľmi ťažko splniteľné želanie je modernizovať energetické zariadenia tak, aby sa veľmi
vysoké náklady na prevádzku
Domu kultúry znížili.

Plán zasadaní obecného zastupiteľstva

Matičiari na Javorníkoch
Miestny odbor Matice slovenskej
v Ladcoch pripravil pre svojich
členov v minulom roku niekoľko
pozoruhodných podujatí. Stalo sa zvykom a pravidlom navštevovať podujatia Okresného domu
Matice slovenskej v Dubnici nad
Váhom, ale upútali najmä akcie
vlastné. Už začiatkom roka 2010
usporiadali zaujímavé novoročné
posedenie pri hudbe a pohostení. Zážitkom, ktorý zostane dlho

v pamäti členov, bolo valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej dňa 19. júna minulého roka, ktoré spojili s návštevou
prekrásneho prírodného prostredia Javorníkov na chate Kohútka.
Organizáciu v roku 2010 viedol
výbor na čele s Mgr. Máriou Letkovou a s členmi Ľ. Šedíkovou, A.
Kacinovou, V. Kováčovou, Danielom Koyšom a Margitou Kantoríkovou.

Vždy v stredu o 17.00 hod. v týchto dátumoch:
19.01.2011, 16.02.2011
16.03.2011, 20.04.2011
18.05.2011, 15.06.2011
júl - prázdniny
17.08.2011, 14.09.2011
19.10.2011, 16.11.2011
14.12.2011
Každý polrok predkladá HK obce plán kontrolnej činnosti.
Každý mesiac predkladá HK obce správu o kontrolnej činnosti.
Každý polrok predkladajú predsedovia komisií hlásenia o činnosti komisií.
Každý štvrťrok predkladá učtáreň prehľad o plnení rozpočtu
obce.

Starostlivosť o lesný porast v Tunežiciach
Vedenie spoločenstva muselo v roku 2010 prekonávať množstvo byrokratických prekážok v snahe
oprávnenej požiadavky získať svoj majetok - tunežický lom.
I napriek tomu, starostlivosť o lesný porast, o ktorý
sa starali, priniesol povzbudzujúce výsledky. Práce sa
zamerali na vysádzanie sadeníc mladých stromčekov
smreka, duba a buka, ich sledovanie a opatrovanie obkášaním, natieraním, dosádzaním. Práce organizoval
a kontroloval výbor spolu s prideleným pracovníkom
Ing. Hojdíkom.
Na to, aby sa zabezpečila ťažba drevnej hmoty napadnutej kôrovcom, vyschnutej na koreni i ťažba kalamitnej hmoty smreka, duba a buka, bola uzatvorená
zmluva s vybratým živnostníkom majúcim vybavenie
na túto prácu.
V roku 2010 sa zrezalo, priblížilo a predalo okolo 45
m3 duba, 90 m3 buka a 300 m3 smreka. Z týchto príjmov sa kryli výdavky s tým spojené a mohli byť vyplatené podiely členom spoločenstva. Určitá čiastka sa
vydala na zaistenie vyznačenia hraníc porastov. Všetky práce, ktoré sa počas roka vykonávali, sa ihneď vyplácali po ukončení práce ako celku.
Medzi pravidelnú prácu členov výboru patrila i kontrola pozemkov proti krádeži, kontrola porastov najmä
po silných vetroch, kontrola protipožiarna a kontrola
prác, či sú vykonané podľa dohody. Rovnako traja členovia výboru boli prítomní pri predaji drevnej hmoty.
Združenie urbárnikov a členov Lesného družstva v
Tunežiciach malo v roku 2010 zodpovedných členov
vo výbore, čo zrejme najviac vplývalo na povzbudzujúce výsledky v hospodárení spoločenstva.
Vladimír Kvasnica,
predseda

Aby sme sa nehanbili
Rekonštrukcia nadjazdu
v Tunežiciach si vyžiadala zmenu dopravnej komunikácie. Po obnovení železničného prechodu sa doprava nasmerovala starou cestou okolo Osvetovej
besedy po novom cestnom
zvršku. Potiaľ by to bolo v
poriadku. Okolo cesty za
rampami stavebná firma
vyrezala kríčie siahajúce k
starej ceste a odviezla ho.
Po spustení dopravy sa naskytol nelichotivý pohľad
na okraje cesty pri vstupe do našej obce. Pracovná

skupina obecného úradu,
najmä ženy, odviezli 60 kusov vriec odpadkov - plastových fliaš, igelitových
obalov, skla a za multikar väčších predmetov ako
pneumatík, krabíc, matracov a pod. Pracovná skupina vyčistila aj priestor okolo kríža na križovatke smerom z lomu do Tunežíc.
O kultúre národa sa popísalo a pohovorilo neúrekom. No nič sa nezmení,
kým nezačne každý sám od
seba.
Jozef Daňo

Takmer 2 000 hodín venovali lesu
Už viac rokov žiadame členov
Lesného družstva a Urbárskeho spoločenstva, aby požiadali Okresný súd v Považskej Bystrici o prededenie podielov. Žiadosť o dodatočné prededenie
s uvedenými listami vlastníkov
po starých rodičoch alebo rodičoch treba zaslať na Okresný
súd v Považskej Bystrici. (Bližšie informácie Vám poskytnú
p. Majeriková a p. Koyšová).
Neprededené podiely sú evidované v Slovenskom pozemkovom fonde, ktorý si za túto
službu fakturuje ročne 544 €.
Práce sa rozbehli v jarných mesiacoch, boli rozmiestnené lapače na ochranu ihličnatých
stromov proti kôrovcovi podkôrnemu v počte 15 ks. Práce
pokračovali vykášaním trávy
v mladých porastoch, čistením
lesa po ťažbe stromov napadnutých kôrovcom a uhladzovaním haluzoviny. Ďalej brigádnici čistili a pripravovali plochy na zalesňovanie podľa plánu pre rok 2010 v Dielci a pod
Bukovinou. Na tieto práce sme
kúpili krovinorez STIHL FS
130, pretože starý bol neopraviteľný a musel sa vyradiť. Pod
Bukovinou sa vysadilo 150 ks
smrekovca opadavého a v Dielci 1 000 ks sadeníc buka a 400
ks smreka. Sadenie bude pokračovať v jarných mesiacoch,
kde sa ešte vysadí 1 400 ks sadeníc v Dielci.
Počas roka sa postupne vyťažili stromy napadnuté kôrovcom
a polomy po silných vetroch v
Bukovine a Dielci spolu 583,61
m3 dreva, ktoré sa odpredalo
za trhovú cenu. Ďalej bola vykonaná preriezka mladých porastov v Bukovine a v Háji. Pri
čistení terénu na výsadbu mla-

dých sadeníc sa odpracovalo
224 hodín, na ktorých sa podieľalo v priemere 5 osôb. V
Dielci sa odpracovalo 736 hodín (11 osôb). V Kamennej na
vykášaní a uhadzovaní na kopy
sa odpracovalo 768 hodín (10
osôb). Pri výsadbe sadeníc a
natieraní stromkov proti ohryzu lesnou zverou sa odpracovalo 216 hodín (13 osôb).
Môžeme hodnotiť, že úlohy,
ktoré boli stanovené na rok
2010 pre Lesné družstvo sa
splnili, ale úlohy pre Urbárske spoločenstvo sme nesplnili, nakoľko sa vyskytol havarijný stav na obchode AMV - potraviny. Zatekanie cez strechu
až do predajne, kde sa na strope vytvárali veľké mapy a odlupovala sa omietka. Túto situáciu riešilo predstavenstvo, kde
sme sa jednomyseľne zhodli
na výmene krytiny - 450 m2,
čo nie je malá finančná záležitosť. Krytinu sme zakúpili v hodnote 4 050 € a po dohode s p. Petrom Chovancom
sme ju uskladnili v jeho areáli drevovýroby, aby ju neodcudzili, za čo by som mu chcel
v mene predstavenstva poďakovať. Plánované úlohy presunieme až po výmene krytiny na obchode AMV, ktorá by
sa mala realizovať začiatkom
roku 2011, podľa poveternostných podmienok. V rámci rekonštrukcie strechy sa vybuduje pred predajňou prístrešok. Záverom by som chcel poďakovať všetkým, členom i nečlenom, ktorí sa podieľali na
prácach pri zveľaďovaní lesa
a iných prácach počas celého
roka.
Rudolf Hriadel,
predseda

Len v stránkové dni
Daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za vývoz pevného domového odpadu a poplatok za prenájom hrobového miesta sa vyberajú na Obecnom
úrade len v stránkové dni, teda
pondelok 7.30 - 15.00 hod.
streda 7.30 - 16.30 hod.
piatok 7.30 - 14.30 hod.
(obedňajšia prestávka od 12.00 - 13.00 hod.)

Správy zo školy - o škole
Mgr. J. Šelingová a niektorí ďalší pedagógovia Základnej školy nás informovali o dianí v škole v mesiacoch december 2010 a január 2011.
Mikulášsky večierok
V Dome kultúry v Ladcoch sa 3.
decembra ozýval smiech a veselé
výkriky detí, ktoré sa tešili na príchod Mikuláša. Pestrý a zábavný program moderovali žiačky 9.
ročníka, premenené na anjelov.
Pripravené súťaže o sladkú odmenu lákali menšie, ale i väčšie deti.
Po súťaži zavítal do sály Mikuláš so sprievodom čertov a anjelov. Počas rozdávania darčekov
deti recitovali básne alebo spievali
piesne, ktoré si pre Mikuláša pripravili.
Vďaka patrí Rodičovskému združeniu, menovite Jozefovi Mihálikovi, pedagógom a žiakom 7. - 9.
ročníka, ktorí túto slávnosť pripravili.
Pre zdravie
Dve akcie smerujúce na zdravie a hygienu pripravili na Základnej škole učitelia a žiaci. Ešte
v novembri to bol Týždeň zdravia, kedy si žiaci 1. stupňa zlepšili svoje návyky. Počas týždňa deti
konzumovali jabĺčka, hrušky, pomaranče, mandarínky, mrkvu a
hrozno. Odložili zo svojho jedálnička sladkosti a nahradili ich
ovocím a zeleninou. Pred akciou sa uskutočnila v každej triede beseda o význame konzumácie
týchto zdravých plodín.
Žiaci navštevujúci enviromentálny krúžok monitorovali svojich
spolužiakov na 1. stupni. Sledovali a kontrolovali, či majú hygienické vreckovky, ktoré v čase chladu,
zimy a nádchy sú tak potrebné.
Vianočný punč
Čakanie na Vianoce si deti spríjemňovali na 1. stupni rôznym

spôsobom. Vyrábali ozdoby, pohľadnice, zapaľovali adventné
sviečky, písali Ježiškovi, vyzdobovali triedy a pripravili si i svoj vianočný stromček. Novinkou bolo
varenie vianočného punču. Suroviny si deti priniesli z domu a týždeň si potom na výbornom punči
pochutnávali.
Vianočná akadémia
Deň 20. december bol výnimočný
pre každého malého žiaka na Základnej škole v Ladcoch. Pod vedením svojich triednych učiteľov
si deti pripravili vystúpenia na
Vianočnú akadémiu.
Mohli sme obdivovať básne, zvyky našich predkov, divadelné
predstavenie, koledy a vinše. Nakoľko sa už od prvého ročníka
učia anglický jazyk, nebolo im
cudzie ani vystúpenie v tomto jazyku.
Súťaže, olympiády
Január bol bohatý na rôzne súťaže a olympiády. Tu je stručný
prehľad:
Na okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko školu veľmi pekne reprezentovala tretiačka Amália
Liptáková, ktorá sa umiestnila
na 2. mieste.
V tomto mesiaci sa uskutočnili medzi staršími žiakmi školské kolá fyzikálnej olympiády,
chemickej olympiády a okresné
kolo olympiády anglického jazyka (účasť žiaka 9. ročníka Filipa
Kollára).
Dňa 20. januára sa žiaci zapojili
do riešenia matematickej olympiády v 4. ročníku. Najúspešnejší riešitelia boli B. Blaško a J. Mikušinec.

Hodnotenie I. polroku škol. roku 2010/2011
Na klasifikačnej porade, ktorá sa konala 24.01.2011, pedagogická rada uzavrela I. polrok tohto školského roku. Hodnotenie žiakov našej školy je nasledovné: z 205 žiakov - 95
žiakov prospelo s vyznamenaním, z toho je 23 so samými
jednotkami. Neprospeli 5. Zníženú známku zo správania na
stupeň 2 si zaslúžili 3 žiaci, pokarhaním od riaditeľky školy
sa môžu „pochváliť“ 6 žiaci. Okrem pokarhaní a znížených
známok zo správania sa udeľovali aj pochvaly, dostane ich
25 žiakov. Vysvedčenia si žiaci od svojich triednych učiteľov
vyzdvihli 28. januára. Nasledovali polročné prázdniny - boli
v pondelok, 31.01.2011.
Jarné prázdniny v celom Trenčianskom samosprávnom kraji budú 14. februára - 18. februára 2011. Vyučovanie sa začína 21.02.2011 (pondelok).
Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka školy

Z HISTÓRIE OBCE
Epidémia cholery

Pred 180 rokmi (1831) z východnej časti Slovenska do
Trenčianskej župy sa preniesla cholera. V Ilave vtedy zomrelo 61 občanov (z 1 200 obyvateľov). V Ladcoch, ktoré mali
asi 600 obyvateľov, na choleru zomrelo 19 občanov, z asi
trojnásobného počtu ochorených. Ďalšia vlna epidémie
prišla do Ladiec i Tunežíc ešte aj v roku 1866, ale bez väčších obetí.
Lekári, ktorí mali na starosti robiť profilaktické opatrenia
a liečenie cholery v okrese Ilava, boli František Zahalka a
Imrich Hrehuš. Úradne sa odporúčalo piť čaj z týchto rastlín: menta, polinka, božie drievko, saturejka, záhradná šalvia, slez prehliadnutý, kvet bazový, kamilky a blšník uplavičný (dobové názvy). Na západnom Slovensku bol priebeh
cholery mierny - na východe krajiny priam katastrofálny.

Storočný urbársky dom

Urbársky dom (dnes je v ňom umiestnený obchod AMV)
bol postavený urbárskym spoločenstvom v roku 1911. Slúžil ako hostinec, konali sa v ňom rôzne schôdze, tancovačky, ale predovšetkým valné zhromaždenia urbárnikov.
V januári 1932 dali dom do prenájmu Ondrejovi Peterkovi na dobu 6 rokov za ročné nájomné 3 500 Kč. Neskôr sa
zmluva predĺžila až do začiatku päťdesiatych rokov.
V roku 1950, keď sa majetok urbárnikov odovzdával JRD,
aj hostinec sa stáva majetkom tohto družstva. Budova sa

však používala ako provizórium pre Strednú školu v Ladcoch a škola tu bola až do presťahovania do novej školskej
budovy začiatkom sedemdesiatych rokov. Potom budovu
využíva Zdroj, ktorý tu zriadil predajňu potravín.
V roku 1992 urbárnici po vrátení budovy ju prenajímajú na obchodné účely - teraz firma AMV, predaj potravín.
Budova je v prenájme vo výmere 903 m3 + priľahlý dvor a
pomocné budovy. V jubilejnom roku 2011 sa dočká novej
strechy a niektorých úprav (na obrázku budova urbárskeho
domu z roku 1930).

Pod lupou aj 149 žiakov učilišťa
V Odbornom učilišti internátnom hodnotili prospech, správanie a absenciu na vyučovaní 149 žiakov
(50 dievčat, 99 chlapcov).
Porada pedagógov konštatovala, že 8 prospelo s vyznamenaním, 130 prospelo
a 7 neprospelo.

Viacerí žiaci dostali pochvalu triedneho učiteľa
i riaditeľa školy. Dosť ich
však dostalo i zlú známku
zo správania druhého a tretieho stupňa.
Priemerná známka v 1. polroku na celej škole bola
2,42.

Príprava futbalistov na
novú sezónu
Mužstvo dospelých začalo prípravu na novú sezónu
13. januára pod vedením trénerskej dvojice Zábojník, Homér. Hráči sa budú pripravovať v telocvični
miestnej ZŠ, na ihrisku a v okolitých terénoch. Počas
prípravy je naplánovaných 8 prípravných zápasov, z
toho 4 na ihriskách s umelým povrchom. Ich súpermi budú Dubnica „17“, Košeca, 2x Horovce, Trenčín
„18“, Dubnica „B“, Tr. Stankovce a Chocholná. Prvé
stretnutie odohrali 21.01. v Dubnici so 17-kou, ktorej podľahli 2 : 0.

Vyžrebovanie súťaží na jar 2011
TJ Tatran Cementáreň Ladce

Ladecké zvesti v roku 2011
Aj v roku 2011 vyjde celkom 6 čísiel Ladeckých zvestí. Na obvyklých miestach, v novinovom stánku a predajných priestoroch ich nájdete v týchto termínoch: 11.
február, 8. apríl, 10. jún, 12. august, 7. október a 16. december 2011.
Aj v tomto roku sa tvorcovia jednotlivých čísiel a dopisovatelia budú snažiť prinášať pre vás informácie, ktoré
vás zo života obce zaujímajú a ktoré potrebujete.

V stolnom tenise očakávané výsledky
Po 18 kolách stolnotenisových súťaží je v 4. lige
družstvo Telovýchovnej
jednoty Tatran cementáreň Ladce v strede tabuľky
- na 8. mieste. Z osemnásť zápasov 8 vyhrali, 2-krát
hrali nerozhodne a 8 stretnutí prehrali. Skóre bolo
aktívne 173 : 151.
B družstvo po 17 kolách i
naďalej viedlo tabuľku 6.
ligy. Celkom získali 50 bodov, ale v tesnom závese s
TJ Zliechov (49 bodov).
Ladčania odohrali 17 zá-

pasov, šestnásťkrát vyhrali, raz remizovali - teda ani
raz zatiaľ neprehrali. Pred
úspešným družstvom je
ešte do konca súťaže 11 zápasov, najťažší z nich 28.
januára proti Zliechovu (v
Ladcoch) a 18. februára s
Medeko Považská Bystrica. Po uzávierke tohto čísla
Ladeckých zvestí sme dostali správu, že „B“ družstvo v zápase so Zliechovom vyhralo 10 : 8 a upevnilo si tým pozíciu na 1.
mieste 6. ligy.

Silvestrovský turnaj
V posledný deň starého roku 2010 sa uskutočnil tradičný Silvestrovský turnaj v malom futbale. I napriek priaznivému počasiu bola účasť na tomto turnaji ďaleko za očakávaním. Zišlo
sa len niečo viac ako 30 milovníkov futbalu, ktorí sa rozdelili
do 5 družstiev a vo vzájomných zápasoch si zmerali svoje sily.
Do turnaja úspešne vstúpili starí páni Ladiec, ktorí mali po
prvých 2 zápasoch plný bodový zisk. Senzácia sa však nakoniec nekonala a víťazom sa stalo družstvo v zložení Kalma, Šedík, Ma. Habánek, D. Porubčan, Ľ. Porubčan a Mikuška, ktoré tak obhájilo minuloročné víťazstvo.

Strelci na krajskom kole
TJ Tatran Tunežice

Členovia streleckého krúžku pri ZŠ pod vedením reprezentanta
SR a olympionika J. Fabu sa zúčastnili na krajskom kole v streľbe zo vzduchovky, ktorá bola 1. decembra 2010 v Partizánskom.
Chlapcov reprezentovalo družstvo A. Barninec, F. Kollár a M.
Kučma, ktorí získali pekné 3. miesto. Z dievčat ako jednotlivec
bola A. Majtánová ôsma.
Budúce číslo Ladeckých zvestí
vyjde 8. apríla 2011 a bude, okrem
iného, obsahovať poučenie o sčítaní obyvateľstva Slovenska, informáciu o dôležitých stavbách v
obci. V čísle nájdete aj informáciu
o zasadaniach obecného zastupiteľstva, o školách, kultúre, športovej činnosti v obci a ďalšie poznatky a aktuality, o ktorých by ste
mali vedieť.

LADECKÉ ZVESTI
Spravodajca miestnej
samosprávy v Ladcoch
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