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ÚVOD 
 
Atmosféru, ktorá vládla medzi občanmi Ladiec v roku 2004 možno 

nazvať ako pokojnú.  
V demografickom vývoji nedošlo k nijakým prekvapivým pohybom.    

Za zmienku stojí mimoriadne nízky počet novonarodených detí. Stav 
obyvateľstva sa nezmenil.  

Spokojnosť vyslovovali občania s uskutočnením štyroch významných 
stavieb: Domu smútku, dokončenia plynofikácie Horných Ladiec, výstavby 
tribúny na futbalovom komplexe a chodníka na Hviezdoslavovej ulici. Tieto 
úspechy sú výsledkom cieľavedomej práce orgánov vedenia obce 
i finančných možností, ktoré ešte v roku 2004 boli k dispozícii zo zdrojov 
privatizácie SPP.  

Pre obec nesporne významnou udalosťou bolo 115. výročie založenia 
cementárne, najmä však Program modernizácie a ekologizácie Považskej 
cementárne, a.s., ktorý sa v roku 2004 začal realizovať. 

Z iniciatívy Považskej cementárne, a.s. a potom i obecných orgánov 
sa začala pripravovať výstavba rím.-kat. kostola v obci Ladce. 

Nezmenil sa systém, ani problémy poľnohospodárstva. Ladce – 
výrobné stredisko i naďalej patrilo do komplexu Poľnohospodárske družstvo 
Košeca.  

Školstvo malo už svoje tradičné problémy – financie. V roku 2004     
sa uskutočnili veľké kádrové zmeny, ktoré v nebývalých rozmeroch postihli 
najmä Základnú školu. Odborné učilište urobilo prvé kroky k realizácii 
nadstavby výrobných pavilónov na internáty.  

Kultúrno-osvetová činnosť nezaznamenala nijaký pozitívny krok. Bol tu 
najmä problém financovania Domu kultúry, ale i malý záujem o kultúrne 
podujatia a oslavy a ešte menší kultúru aktívne tvoriť.  

Určitý štandard dosiahlo v obci životné prostredie, ktorý sa aj v roku 
2004 udržal. Stabilizovala sa a v niektorých ukazovateľoch i zlepšila situácia 
v ovplyvňovaní ovzdušia cementárňou. V roku 2004 prišla obec o prírodnú 
vzácnosť – Chránený buk, ktorý víchrica v novembri zničila. Zlepšila sa 
údržba zelene prispením mechanizmov a pracovníkov Obecného úradu.  

Sieť služieb a obchodnej siete sa v podstate nezmenila. Na konci roka 
2004 zavreli dve predajne potravín.  

Politické strany sa aktivizovali pri voľbách a referende. Organizácie 
a spolky v aktivizácii svojej činnosti nepokročili. Popri aktívnych niektoré 
zaznamenali ďalší úpadok pre nezáujem členstva i vedenia.    

 
 
                                                             Branislav  L i p t á k, 
                                                                    kronikár obce 
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OBYVATEĽSTVO LADIEC 
 

 Demografický vývoj v roku 2004 bol opäť nepriaznivý. Prejavilo sa to 
najmä v pomere narodených a zomretých občanov. V tomto roku sa narodilo 
iba 19 detí, čo je najmenej pokiaľ sú známe štatistiky (asi 80 rokov). Zomrelo 
31 občanov, čo je najviac, okrem roku 1995 (34). 

Takmer nijaký pohyb nenastal v prisťahovaní a odsťahovaní. Pribudlo 
65 (včítane narodených), ubudlo 67 (včítane zomretých) občanov.  

V roku 2004 – k 31. decembru mali Ladce 2 573 občanov. Z toho bolo 
detí a mládeže do 18 rokov 429. Občanov Rómov bolo 40 (z toho 14 detí).  

Priemerný vek žijúcich občanov bol 38 rokov.  
 
 

Narodené deti v roku 2004 
 

Prekop Ľuboš 
Kvasnicová Radoslava 
Kútna Adriana 
Dašková Natália 
Minárik Adam 
Remová Gabriela 
Mikušková Kornélia 
Hudecová Simona 
Porubčan Erik 
Zbínová Bianca 
Kršík Marko 
Makoš Milan 
Drahuta Samuel 
Patková Dorotea 
Gajdošík Adam 
Berky Jozef 
Sláviková Alexandra 
Letková Bibiana 
Pagáč Kevin Enver 
 
 Z 19 narodených detí bolo 9 chlapcov a 10 dievčat.  
 
 

V roku 2004 zomreli 
 

Jozef Melicher (77) 
Ondrej Martinák (80) 
Ondrej Hriadel (75) 
Katarína Kršková (89) 
Róbert Čepec (36) 
Mária Adamcová (73) 
Emília Kútna (68) 
Anna Kukuliašová (84) 
Emil Martinák (70) 
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Emília Vrabcová (90) 
Štefan Martinka (76) 
Ľubomír Kvasnica (44) 
Johana Kleinová (63) 
Ladislav Rebro (54) 
Jozef Seidel (53) 
Ervín Habánek (77) 
Mária Pagáčová (81) 
Štefan Melicher (95) 
Milan Jung (76) 
Anna Kalusová (78) 
Gabriela Remová (76) 
Jozef Adamec (53) 
Mária Budovičová (68) 
Florián Habánek (73) 
Anna Rolínová (83) 
Anna Jungová (73) 
Bohumil Števanka (67) 
Augustín Melicher (77) 
Ján Kvasnica (59) 
Alžbeta Bušíková (66) 
Jozef Kurtiš (82) 
 
 Z celkového počtu 31 zomretých bolo 17 mužov a 14 žien. Oproti 
predchádzajúcim rokom bol pomerne vysoký priemerný vek zomretých – 
71,3 roka (v roku 2003 to bolo 64,5 roka). 
 Najstarší občania, ktorí zomreli v roku 2004 boli Štefan Melicher (95), 
Emília Vrabcová (90) a Katarína Kršková (89 rokov). 
           Najmladší medzi zomretými v roku 2004 boli Róbert Čepec (36) 
a Ľubomír Kvasnica (44 rokov).  
 
 

 
                                                                         OBECNÉ  

ZASTUPITEĹSTVO 
 

Obecné  zastupiteľstvo v Ladcoch zasadalo v roku 2004 pravidelne, 
podľa prijatého plánu zasadaní. Riešilo otázky prislúchajúce tomuto orgánu, 
teda najmä koncepčné otázky, financie a hospodárenie s obecným 
majetkom, sociálne, školské i kultúrne otázky.  

Primárnou otázkou v roku 2004 bol rozpočet obce na rok 2004, ďalej 
preberanie kompetencií a s tým súvisiace organizačné i personálne otázky. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo opatrenia i k zabezpečeniu volieb a referenda, 
otázkam životného prostredia a iné.  

Obecné zastupiteľstvo – jeho poslanci boli aktívni tak ako po minulé 
roky. Spokojnosť sa vyslovila s ich účasťou na zasadaniach. V zložení 
zastupiteľstva nenastali v roku 2004 nijaké zmeny.  
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Pri obecnom zastupiteľstve pracovali komisie v nezmenenom zložení 
ako v roku 2003. Ich aktivita a úroveň práce bola rôzna, vcelku však plnili 
svoje poslanie.  

 
 

Obsah rokovaní 
 
V ďalšej časti uvádzam program jednotlivých zasadaní. Neuvádzam 

menej podstatné otázky, ktoré obecné zastupiteľstvo prerokovalo, ale iba 
zásadné, koncepčné otázky a zaujímavé nové prínosy zastupiteľstva pre 
život obce.  

Štvrťročne na zasadaniach podávala správu ekonómka o hospodárení 
za uplynulé obdobie a plnení rozpočtu. Správu podávala i hlavná kontrolórka 
obce o svojej činnosti.  

28. januára 2004 sa na zasadaní poslanci oboznámili s čerpaním 
rozpočtu za rok 2003 (stav a výsledky hospodárenia uvádzam v zápise 
kroniky za rok 2003). Súčasne schválili rozpočet na rok 2004. Tento rozpočet 
predpokladal bežné príjmy vo výške 20 220 000 Sk. V rozpočte boli uvedené 
i výdavky na verejné služby vo výške 4 463 000 Sk, na odstraňovanie 
odpadu 1 965 000 Sk, zásobovanie vodou 1 740 000 Sk, kultúrne služby 
a Dom kultúry 1 061 000 Sk, splácanie úveru 0,9 mil. Sk, na výstavbu Domu 
smútku a chodníka okolo hlavnej cesty 5 603 000 Sk. Ďalšie výdavky:         
na Základnú školu 5,62 mil. Sk, na Materskú školu 3,24 mil. Sk a ďalšie.  
Na tomto zasadaní schválili poslanci zadanie územného plánu obce.  

Ďalšie zasadanie sa konalo 25. februára 2004. Poslanci na ňom 
schválili Všeobecne záväzné nariadenie o stanovení školského obvodu 
Základnej školy v Ladcoch. Ďalej sa zaoberali otázkou prijatia zámeru na 
čerpanie financií zo štrukturálnych fondov EÚ na tri hlavné projekty: 
rekonštrukcia a prestavba Domu kultúry, vybudovanie nových vodovodných 
rozvodov na ulici Záhradná a na rekonštrukciu vyučovacích pavilónov 
Základnej školy. Rokovalo sa o príprave výberového konania na výstavbu 
chodníka a o „Výzve starostu obce a generálneho riaditeľa Považskej 
cementárne, a.s.“ o poukazovaní 2 % z dane. Podrobnejšie o nadácii a 
„Výzve“ v časti „Dane“ (v tomto zápise kroniky). 
Poslanci si vypočuli a zobrali na vedomie informáciu v Základnej škole – 
o odvolaní riaditeľa Mgr. Dušana Letku. Súčasne sa oboznámili s udalosťami 
v ZŠ v súvislosti s prípadom učiteľa Ing. Katerinčina. K prípadu sa vyjadril    
aj bývalý riaditeľ Mgr. Dušan Letko, viacerí poslanci a kontrolórka obce.  

26. apríla 2004 obecné zastupiteľstvo schválilo zlúčenie 
Dobrovoľného hasičského zboru Tunežice s Dobrovoľným hasičským 
zborom v Ladcoch. Na tomto zasadaní prijali dve Všeobecne záväzné 
nariadenia: o vylepovaní plagátov v predvolebnej kampani volieb do 
parlamentu Európskej únie. Ďalej VZN o úhrade za opatrovateľskú službu. 
Poplatky od občanov sa zvýšili o 1 až 2 Sk za jednotlivé úkony. Na tomto 
zasadaní schválili poslanci zatváracie hodiny v miestnych pohostinstvách 
v letnom období: nedeľa – štvrtok do 22.30 hod., piatok – sobota do 24.00 
hodiny.  

Dňa 26. mája 2004 poslanci na zasadaní obecného zastupiteľstva 
okrem iného schválili žiadosť TJ Tatran Ladce na prenájom priestorov 
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bývalého služobného bytu v Dome kultúry na zriadenie telocvične – 
posilňovne. V ďalšom bode nesúhlasili so spolufinancovaním elektrifikácie 
Záhoria (zlá finančná situácia). Potom si vypočuli informáciu o vzniku 
Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ktorá je akciovou spoločnosťou 
miest a obcí severo – západného Slovenska so sídlom v Žiline. Obec Ladce 
vlastní 13 168 akcií (podľa počtu obyvateľov).  

Dňa 23. júna 2004 prijalo obecné zastupiteľstvo viacero významných 
rozhodnutí. Z nich niektoré podrobnejšie rozvádzam v iných častiach tohto 
zápisu kroniky.  
Prijali Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré upravuje platenie poplatkov     
za domový odpad (viď „Životné prostredie“). Potom schválili 30 000 Sk        
na opravu rím. – kat. fary v Košeci.  
Poslanci prerokovali zákonom stanovenú požiadavku vymenovať osobu – 
funkciu preventivára požiarnej ochrany (podrobnejšie v časti „Dobrovoľný 
požiarny zbor“). 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o prerokovaní možnosti 
odkúpenia pozemkov pod stavbu kostola v Ladcoch v lokalite „drogérie“. 
Majitelia nesúhlasili s odpredajom pozemkov. (podrobnejšie v časti 
„Výstavba“). 
Potom sa informovali o stave a rozsahu projektových prác modernizácie 
a energetickej optimalizácie Domu kultúry a schválili úhradu 59 500 Sk ako 
spoluúčasť na týchto projektových prácach pre priznanie štrukturálnych 
fondov EÚ. Projekt spracoval Keramoprojekt Trenčín.  
 Na zasadaní, ktoré sa konalo 2.  septembra 2004 poslanci schválili 
úver 1 000 000 Sk na dostavbu chodníka okolo hlavnej cesty. Rovnako 
schválili výstavbu plynovodu a vodovodu k novostavbám IBV za bývalým 
zdravotným strediskom.  
Z významných bodov spomeniem ešte schválenie výstavby nájomného 
bytového domu na pozemkoch obce pri križovatke. Počíta sa, že stavba       
je možná z prostriedkov štátneho fondu rozvoja bývania, alebo 
prostredníctvom súkromných firiem do osobného vlastníctva.  
 20. októbra 2004 sa obecné zastupiteľstvo oboznámilo s konceptom   
ú z e m n é h o  p l á n u obce, ktorý sa dal na posúdenie občanom a potom 
na schválenie Krajskému úradu v Trenčíne. Poslanci dostali informáciu 
o dokončovaní plynovodu v Horných Ladcoch (980 m) za 1 677 000 Sk. 
Rovnako boli informovaní o koncepte urbanistickej štúdie pre lokalizáciu 
kostola, ktorú vypracoval prof. Filip Trnkus. Štúdia lokalizuje kostol približne 
v priestore budovy č. p. 150 (budova Obecného úradu).  
 Dňa 16. novembra 2004 sa na zasadaní obecného zastupiteľstva 
poslanci zaoberali žiadosťou Nemocnice s poliklinikou v Ilave o finančný 
príspevok na prevádzku nemocnice z rozpočtu obce Ladce. Podľa zákona    
je ústavná starostlivosť financovaná z troch zdrojov: individuálny (10%),      
zo zdravotnej poisťovne (75%) a zo samosprávy (15%). Na základe toho 
žiadala NsP Ilava od obce finančný príspevok 50 korún na obyvateľa. 
Celková suma predstavovala 128 500 Sk. Poslanci sa dohodli na odložení 
rozhodnutia do porady starostov z okresu Ilava, kde určia spoločný postup.  
Prerokovali ponuku Všeobecnej úverovej banky na využívanie služieb tejto 
inštitúcie za pomerne výhodných ponúk. Medzitým zlepšil podmienky           
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aj doterajší bankový ústav – bývalá Komunálna banka, teraz DEXIA banka. 
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo zotrvať v doterajšej, teda v DEXIA banke.  
Potom sa poslanci zaoberali otázkou polnočných osláv vzniku Slovenskej 
republiky 31. decembra 2004 a rozhodli, že sa tohto roku nebudú konať,     
ale iba na okrúhle päťročné výročia.  

Dôležitými otázkami pre ďalší život v obci sa zaoberalo zasadanie 
obecného zastupiteľstva 15. decembra 2004. Podrobne rozobrali a prijali 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 o miestnych poplatkoch a daniach na rok 
2005. Konštatovali, že oproti roku 2004 bude mať rozpočet výpadok 
1 269 000 Sk z príjmu dane právnických osôb, ktorá bola zákonom vylúčená 
z príjmov miest a obcí. Jediná možnosť, ako nahradiť tento výpadok, bolo 
zvýšiť miestne dane a poplatky.  
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 uvádzam ďalej v položke „Dane“. 
 
Poslanci sa oboznámili so založením nadácie AGAPA (27. októbra 2004), 
ktorej poslaním bude podpora sociálnych a kultúrno-spoločenských aktivít 
v obci Ladce, podpora ochrany a tvorby životného prostredia a zachovania 
prírodných hodnôt. Nadácia sa bude zaoberať a napomáhať ochrane 
duchovných a kultúrnych hodnôt, najmä podporovať výstavbu rímsko – 
katolíckeho kostola v Ladcoch.  
 

Obecné zastupiteľstvo v decembri 2004 sa zaoberalo aj vážnou 
otázkou ručenia obce pri pôžičke Adriána Bednárika na začiatku 
deväťdesiatych rokov, ktorú nezaplatil a tak sa dlžníkom stala obec Ladce 
ako ručiteľ. Poslanci boli informovaní, že zastupovanie obce prevzala 
právnická firma „JURIST INVEST“ pri konaní na Krajskom súde v Trenčíne.  
V roku 2004 založená Severoslovenská vodárenská spoločnosť sa rozpadla. 
Z nej sa založili menšie subjekty. V jednom z nich so sídlom v Považskej 
Bystrici sú aj Ladce. Rozpad veľkej spoločnosti môže ohroziť aj výstavbu 
veľkého diela – výstavbu vodovodu a kanalizácie v bývalom okrese Ilava.  
Na tomto zasadaní prerokovali aj veľmi úspešný rok vo výstavbe dôležitých 
a dávno očakávaných objektov. Podrobnejšie uvedené v časti „Výstavba“ 
v tomto zápise obecnej kroniky.  
 

Poslanci boli oboznámení, že COOP JEDNOTA Trenčín ruší predajňu 
potravín v Tunežiciach. Dôvodom bola absolútna nerentabilnosť. Z toho 
dôvodu nemôže obec túto otázku v prospech občanov časti Tunežice nijako 
vyriešiť.       
 
 

Nová sieť 
štátnych úradov 

 
 Okresné úrady od 1. januára 2004 skončili svoju činnosť.  
V Slovenskej republike vzniklo 50 obvodných úradov. Obvodný úrad           
pre bývalý okres Ilava je v T r e n č í n e, čiastočne v Považskej Bystrici    
a na niektorých detašovaných pracoviskách v Dubnici nad Váhom       
a v Ilave. 
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Obvodný úrad Trenčín 
(pôsobnosť Ministerstva vnútra SR) 
Detašované pracovisko je v Ilave. Vybavuje verejné zbierky, kontroluje štátne 
symboly, štátne občianstvo, organizuje voľby, živnostenské podnikanie 
a civilnú ochranu obyvateľstva.  
 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
Pracovisko je v Ilave. Úrad vybavuje: prihlásenie sa do evidencie 
nezamestnaných, dávky v hmotnej núdzi, prídavky na deti, príspevok          
pri narodení dieťaťa, rodičovské príspevky a všetky ostatné dávky na deti 
a ďalšie potreby občanov z oblasti sociálnej. Na tomto úrade funguje             
aj posudkový lekár a komisia. 
 
Pozemkový úrad     
Obvodný úrad je v Považskej Bystrici. Sem patria reštitúcie, pozemkové 
úpravy, vyňatie pozemkov z poľnohospodárskeho fondu. Rozhodujú 
o záhradkárskych osadách, registrujú pozemkové spoločenstvá – urbariáty, 
komposesoráty.  
 
Lesný úrad 
Je tiež v Považskej Bystrici. Má dozor na hospodárenie v štátnom lese, 
súkromnom, urbariátnom lese. Vedie záznamy užívateľov, rozhoduje o vyňatí 
pozemkov z lesnej pôdy. Dáva vyjadrenia, ak chce niekto stavať 50 m         
od hranice lesa. Uznáva poľovné revíry, schvaľuje lesnú a poľovnícku stráž. 
Schvaľuje plány chovu a lovu i plány starostlivosti o zver.  
 
Životné prostredie  
Vysunuté pracovisko je v Ilave. Zodpovedajú za oblasť vody, ochrany 
prírody, ovzdušia, geologických prác, odpadu, obchodu s ohrozenými 
živočíchmi a rastlinami. Riešia prevenciu závažných priemyselných havárií, 
verejných vodovodov a kanalizácií. Viacero právomocí zostalo aj v Obecnom 
úrade v Ladcoch.  
 
Cestná doprava a komunikácie 
Obvodný úrad je v Trenčíne. Má štátny dozor nad cestami II. a III. triedy     
a je stavebným úradom pre ne. Prerokúva priestupky. Povoľuje stavbu 
a prestavbu vozidla, rozhoduje o vyradení vozidla z cestnej premávky. 
Eviduje výcvikové strediská pre vodičov. Vykonáva pravidelné kontroly stavu 
vozidiel. Riadi a kontroluje výkon štátnej správy prenesený na obce.            
Je odvolacím orgánom pre rozhodnutia vydané obcami.  
 
Stavebný úrad 
Zriadený na krajskej úrovni v Trenčíne. Má na starosti územné plánovanie 
a stavebný poriadok. Ostatné veci, súvisiace so stavbami, vybavuje 
kompletne O b e c n ý  ú r a d  v  L a d c o c h, kde je na to určená 
pracovníčka.  
 

Informáciu o zriadení Obvodných úradov dostali občania Ladiec         
aj s adresami a telefónnymi číslami v Ladeckých zvestiach.  
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Obecný úrad – funkcie 
 

V roku 2004 nedošlo k nijakej zmene na čele obce, ani v stave 
poslancov obecného zastupiteľstva.  
 
Starosta:  Ing. arch. Ján  R e m o 
 
Zástupca: Jozef  D a ň o 
 
Pracovníci (referenti) oddelení: 
 
Ľubomíra  P o r u b č a n o v á 

- sekretárka 
- matrika 
- pokladňa 
- evidencia obyvateľstva 
- sociálne otázky (vdovský dôchodok, potvrdzovanie tlačív) 
- evidencia vojakov v zálohe 

 
Alena Č e r n o t o v á, Slávka S u r a n o v á 

- finančné a mzdové 
- školstvo 

 
Alena S u ch á r o v á 

- správa daní a poplatkov 
 
Helena K v a s n i c o v á 

- stavebný úrad 
 
Ľubica Š e d í k o v á 

- správa cintorínov 
- ochrana životného prostredia 
- civilná obrana obyvateľstva 
- archív   

 
Sem patrí aj Dobrovoľný hasičský zbor obce Ladce (veliteľ František Meliš). 
 
 

Obecný rozpočet 
v roku 2004 

 
 V časti p r í j m y  boli najväčšie položky v dani z príjmov fyzických 
osôb, ktorá bola vysoko prekročená (viac ako 10 miliónov Sk), rovnako viac 
ako 2 milióny Sk tvorila daň z príjmov právnických osôb. Ďalšou vysokou 
položkou boli dane z nehnuteľností (podrobne uvádzam v časti „Dane“). 
 Vysoké príjmy z časti plyn, vodné – stočné a voda boli súčasne           
aj výdavkami. Rovnako i príjmy za likvidáciu odpadu, kde výdavky 
prekračovali príjmy.  



1530 

Medzi príjmy treba zarátať aj dotácie na školy pod správou Obecného 
úradu v Ladcoch. Konkrétne Materská škola (3 171 000 Sk) a Základná škola 
(5 620 000 Sk). 

V príjmoch bol zarátaný zostatok finančných prostriedkov                  
zo Slovenského plynárenského priemyslu, ktorý bol použitý na výstavbu 
Domu smútku, dokončenie plynofikácie a časť nákladov (1 milión Sk)           
na tribúnu ihriska TJ Tatran a chodník. 

Spolu boli príjmy plánované na takmer 27 miliónov Sk.  
 
Plán  v ý d a v k o v  obecného rozpočtu bol rozvrstvený do kapitol, 

z ktorých niektoré uvádzam:  
Všeobecne verejné služby (4 611 000Sk) 
Finančná a rozpočtová oblasť (8 400 000 Sk) 
Splácanie úrokov z úveru (250 000 Sk) 
Požiarna ochrana (34 000 Sk) 
Vodné hospodárstvo (10 000 Sk) 
Cestná doprava (60 000 Sk) 
Nakladanie s odpadmi (1 965 000 Sk) 
Odpadové vody (86 000 Sk) 
Zásobovanie vodou (1 740 000 Sk) 
Verejné osvetlenie (410 000 Sk) 
Bývanie a občianska vybavenosť (100 000 Sk) 
Rekreačné a športové služby (180 000 Sk) 
Kultúrne služby (1 024 000 Sk) 
Knižnica (39 000 Sk) 
Kino (54 000 Sk) 
Kultúrne a cirkevné pamiatky (34 000 Sk) 
Cintoríny, dom smútku a príspevky rôznym organizáciám (169 000 Sk) 
Opatrovateľské služby (616 000 Sk) 
Základná škola (5 634 000 Sk) 
Materská škola (3 280 000 Sk)   
 
 Rozpočet sa priebežne plnil v uvedených číslach, vplývali naň však 
rôzne vonkajšie vplyvy, nepredvídané udalosti a pod. Rozpočet bol 
pravidelne – štvrťročne – kontrolovaný hlavným kontrolórom obce a následne 
aj obecným zastupiteľstvom.  
 
 
 

VOĽBY PREZIDENTA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
 Podľa § 14, ods. 1 Zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby 
prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní, o jeho odvolaní,        
sa voľba konala dňa 3. apríla 2004 od 7.00 – 22.00 hodiny.  
 
 Miestom voľby boli v Ladcoch tri okrsky:  
Okrsok č. 1 – Dom kultúry (občania z ulice Záhradná, Cementárska a Janka 

Kráľa)  
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Okrsok č. 2 – Základná škola (Hviezdoslavova ulica 1 – 121, Ľudovíta Štúra, 
Pavla Koyša, Kukučínova, Jána Kollára a Vážska) 

Okrsok č. 3 – OB Tunežice (Hviezdoslavova, Tajovského, Podjavorinskej, 
Bottova, Kalinčiakova). 

 
 Kandidátmi na prezidenta SR boli: Ing. Stanislav Bernát, Doc. PhDr. 
Martin Bútora, Doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc., RSDr. Jozef Kalman,    
Ing. Ján Králik, Július Kubík, Mgr. Art. Ľubomír Roman, Ing. Rudolf Schuster, 
PhD., Ing. Jozef Šesták, PhD. (všetci na základe petícií). Za SDKÚ Eduard 
Kukan, ĽS HZDS Vladimír Mečiar, KDH František Mikloško.  
 
 Za priebeh volieb boli v okrskoch zodpovedné volebné komisie.  
 
V okrsku č. 1: Zdenka Hriadeľová, predsedkyňa 
                       Ing. Emil Záhradník, Jarmila Palčeková, Mgr. Mária 

Bednáriková, Anton Haršáni, Ing. Nikoleta Bacáková, Peter 
Dudek 

V okrsku č. 2: Bc. Ľubica Zahradníková, predsedkyňa 
                       Jozef Švihel, Peter Jurík, Anna Kacinová, Ing. Karol Horký, 

Zdena Slahučková  
V okrsku č. 3: Tatiana Demitrová, predsedkyňa 
                       Július Šedík, Margita Miklošiová, Ján Chlebo, Oľga 

Melicherová, Tatiana Demitrová, Mária Jakubášková, Lucia 
Lukášiková 

 
V prvom kole sa v okrsku č. 1 zúčastnilo 519 voličov z celkového 

počtu 925 zapísaných. V 2. okrsku bolo zapísaných 747 voličov, zúčastnilo 
sa 394. V 3. okrsku z počtu 367 zapísaných voličov bolo voliť 223.               
Vo všetkých troch okrskoch bolo v 1. kole 9 neplatných hlasov.  
Celkom sa v Ladcoch z 2 039 zapísaných voličov zúčastnilo 1 136 voličov, 
čo je 55,71 %. Jednotliví kandidáti dostali takýto počet hlasov: Stanislav 
Barnát (2), Martin Bútora (39), Ivan Gašparovič (292), Jozef Kalman (6), Ján 
Králik (3), Július Kubík (2), Eduard Kukan (106), Vladimír Mečiar (568), 
František Mikloško (44), Rudolf Schuster (52), Jozef Šesták (3). 
 V rámci Slovenska, ale i podľa voľby v Ladcoch, do druhého kola 
postúpili Vladimír Mečiar a Ivan Gašparovič.  
 
 V druhom kole volieb prezidenta SR prišlo k voľbám z 2 043 
zapísaných voličov 1 072, čo je 52,56 %. Voľby sa konali 17. apríla 2004 
v tých istých okrskoch a miestnostiach. V zložení okrskových komisií nastali 
iba malé zmeny.  
 
V jednotlivých okrskoch boli takéto volebné výsledky: 
 1. okrsok 2. okrsok 3. okrsok 
Počet oprávnených voličov         930         747         366 
Účasť         486         364         224 
Platné hlasy         484         363         221 
Pre IVANA GAŠPAROVIČA         201         124           65 
       VLADIMÍRA MEČIARA         283         221         156 
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 V okrese Ilava bola účasť takmer 53 %. Za Vladimíra Mečiara 
hlasovalo 52,68 % voličov, za Ivana Gašparoviča 47, 31 %. 
 V celej Slovenskej republike dostal Ivan Gašparovič 1 079 592 hlasov, 
Vladimír Mečiar 722 368 hlasov. Prezidentom Slovenskej republiky sa teda 
stal Ivan Gašparovič.  

 
 
 

REFERENDUM 
 

O predčasných  
voľbách do NR SR 

 
 Referendum, ktoré sa konalo 3. apríla 2004, malo rozhodnúť 
o predčasných voľbách do parlamentu. Voliči mali odpovedať na otázku:  
„Ste za to, aby poslanci Národnej rady SR prijali ústavný zákon o skrátení   
III. volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby sa voľby 
do Národnej rady Slovenskej republiky konali v roku 2004?“ 
 
 Referendum sa konalo súbežne s voľbami prezidenta Slovenskej 
republiky, v tých istých okrskoch a budovách, ale v iných volebných 
miestnostiach a s inými okrskovými komisiami:  
 
Okrsok č. 1: Martin Rolín, predseda 
                     Bc. Miroslav Záhradník, Andrea Bašková, Oľga Kalusová, Milan  

Bajza  
                   zapísaných voličov: 922 
                   hlasovalo: 501 
                   „Áno“ – 450, „Nie“ – 50 voličov 
 
Okrsok č. 2: Jana Mošková, predsedníčka 
                     Mária Peterková, Marta Daňová, Ing. Emil Remo, Miroslava 

Ďurovcová   
                   zapísaných voličov:  746 
                   hlasovalo: 322 
                   „Áno“ – 293, „Nie“ – 25 

 
Okrsok č. 3: Jozef Daňo, predseda 
                   Dominik Kobza, Rudolf Galanský, Michal Kučma 
                   zapísaných voličov: 369 
                   hlasovalo: 206 
                   Za – 188, proti – 14 voličov 
 
Celkom bola v obci Ladce účasť 1 029 voličov zo zapísaných 2 037, čo bolo 
50,51 %. Z 1 020 platných odovzdaných hlasovacích lístkov bolo vyjadrenie 
„Áno“ 931-krát, „Nie“ 89-krát. 
 V rámci Slovenska však účasť nedosiahla 50 % - referendum 
bolo teda neplatné.  
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VOĽBY DO EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU 

 
Občania včas, v stanovených termínoch, dostali všetky náležitosti, aby 

boli dostatočne informovaní. Okrem pozvánky to boli zoznamy 
zaregistrovaných kandidátov. Svojich kandidátov predložilo dovedna            
16 politických strán a hnutí.  

 
Pre voľby do Európskeho parlamentu boli stanovené tradičné tri 

okrsky s okrskovými komisiami:  
 
č. 1 v Dome kultúry 
Mgr. Mária Bednáriková, predsedkyňa 
Július Šedík, Anton Haršáni, Ing. Emil Zahradník, Tatiana Adamičková,      
Ing. Nikoleta Bacáková a zapisovateľka Slávka Suranová 
- zapísaných 927 voličov, účasť 133 
 
č. 2 v Základnej škole 
Tatiana Demitrová, predsedníčka 
Marta Daňová, Barbora Gábelová, Zdena Hriadelová, Zdena Slahučková, 
Anna Kacinová (zapisovateľka) 
- zapísaných 747 voličov, účasť 152 
 
č. 3 v Tunežiciach 
Mária Peterková, predsedníčka 
Milan Bajza, Jozef Švihel, Oľga Melicherová, Mária Jakubášková, Margita 
Miklošiová (zapisovateľka) 
- zapísaných 362, účasť 54 
 
Celkom účasť 399 voličov (zo 2 036 zapísaných), čo bolo 16,66 %. 

 
Poradie v množstve hlasov, ktoré dostali jednotlivé politické strany 

a hnutia: 
ĽS-HZDS (126), Smer (53), SDKÚ (44), KDH (39), KSS (35), SNS-P SNS 
(12), ANO (9), SMK (4), Občianska konzervatívna strana (4), Slobodné fórum 
(3), Aktívne ženy (3), Živnostenská strana SR (1). 

 
Z účasti na voľbách do EÚ vidno, že u väčšiny občanov prešla táto 

významná politická udalosť bez povšimnutia, alebo so zjavným negatívnym 
postojom.  

 
Všetky tri volebné aktivity v roku 2004, teda voľba prezidenta SR, 

referendum o predčasných voľbách i voľby poslancov do parlamentu 
Európskej únie sa uskutočnili v pokojnej atmosfére, bez rušivých momentov. 
Rovnaké boli aj predvolebné kampane.   
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DANE A POPLATKY 
V ROKU 2004 

 
V roku 2004 platili občania Ladiec dane podľa Všeobecne záväzného 

nariadenia, prijatého obecným zastupiteľstvom v decembri 2003. 
V časti daň z pozemkov platili za 1 m2 0,14 Sk, za ornú pôdu 6,35 Sk, 

za stavebné plochy 0,14 Sk a za stavebné pozemky 1,40 Sk. 
V časti daň zo stavieb platili 1 Sk za 1 m2, 4,50 Sk za rekreačné 

stavby a stavby na poľnohospodársku výrobu.  
Daň z bytov bola 1 Sk za každý m2. 
Všeobecne záväzné nariadenie zahrňovalo aj rôzne úľavy, ktoré 

občania aj využili.  
 
 

Platenie dane 
v roku 2004 

 
Daň z nehnuteľností bola ako každý rok rozdelená na daň právnických 

osôb (najväčší platitelia Považská cementáreň, a.s., Poľnohospodárske 
družstvo a i.) a na fyzické osoby (občania). 

  
Fyzické osoby 
Daň z  p o z e m k o v zahŕňala ornú pôdu, trvale trávnaté porasty, záhrady, 
zastavané pozemky a nádvoria, stavebné pozemky. Dovedna 124 hektárov. 
Predpis dane bol 109 635 Sk. V roku 2004 zaplatili daňovníci 105 580 Sk. 
Daň zo s t a v i e b platili občania za bytové domy, skleníky, rekreačné 
a záhradné chaty (26), samostatne stojace garáže (218), stavby na ostatnú 
činnosť. Spolu to bolo 894 stavieb s predpísanou daňou 214 645 Sk. Zaplatili 
202 279 Sk.  
Daň z  b y t o v – spolu 251 bytov (výmera 13 048 m2) mala predpis dane 
18 541 Sk. Občania zaplatili 18 501 Sk. 

Daň z nehnuteľností u fyzických osôb robila spolu 342 821 Sk, 
majitelia zaplatili 326 359 Sk. Nedoplatok bol 21 657 Sk. 
 
Právnické osoby 
Daň z  p o z e m k o v sa platila z celkového množstva pôdy 1 112 hektárov. 
Z toho orná pôda (308 ha), trvale trávnaté porasty (294 ha), lesné pozemky 
(382 ha), zastavané pozemky a nádvoria (29 ha), ostatné plochy (96 ha).   
Na túto pôdu predpísali daň 439 602 Sk. Majitelia pozemkov však zaplatili 
331 736 Sk. Teda nedoplatok bol viac ako 157 000 Sk. Daň za pozemky 
v roku 2004 vôbec nezaplatilo Poľnohospodárske družstvo Košeca.  
Daň zo s t a v i e b  - bytových domov, priemyselných, energetických, 
stavebných (44), stavieb na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť (32) 
– dovedna 87 stavieb s predpísanou daňou 841 324 Sk. Majitelia zaplatili 
830 486 Sk.  
Daň z nehnuteľností právnických osôb bola v roku 2004 predpísaná 
1 280 926 Sk. Daňovníci zaplatili 1 162 222 Sk.  
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Obecný úrad v Ladcoch predpísal v roku 2004 spolu právnickým 
a fyzickým osobám daň vo výške 1 623 747 Sk. Občania, podnikatelia 
a ostatní majitelia nehnuteľností zaplatili 1 488 581 Sk.  

Nezaplatením i presunmi nedoplatkov z predchádzajúcich rokov bol 
dlh občanov voči obci viac ako 157 tisíc korún.  

 
 

Poplatky za vývoz 
domového odpadu 

 
V roku 2004 mali užívatelia odvozu domového odpadu zaplatiť 

904 188 Sk. Po poskytnutí úľavy (podľa Všeobecne platného nariadenia)     
sa odrátalo 26 568 Sk.  

Občania zaplatili 668 582 Sk. Teda neplatičov týchto poplatkov        
(ale užívateľov služieb) bolo dosť. Celkom za rok 2004 zostali dlžní       
114 351 Sk. S dlžobou za predchádzajúci rok to bolo 256 543 Sk.  

 
 

Poplatok za psov 
 

Majitelia psov mali v roku 2004 predpis poplatku 19 030 Sk. Zaplatili 
21 120 Sk, v čom je započítaný nedoplatok z predchádzajúceho roku.         
No i tak zostal nedoplatok 2 700 Sk.  

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
o daniach a poplatkoch  

pre rok 2005 
 

Nariadenie bolo prijaté na zasadaní Obecného zastupiteľstva 
v Ladcoch 15. decembra 2004. 

Jednotlivé kapitoly popisujú úseky, ktorých sa jednotlivé dane týkajú 
a sumu poplatku za jednotlivé dane.  

Dôvody zvýšenia všetkých daní a poplatkov zdôvodňujú najmä 
odbúraním dane právnických osôb a tým znížením rozpočtu obce o viac ako 
1,2 milióna Sk.  

Dôvody uvádzam aj v časti „Obecné zastupiteľstvo“ – decembrová 
schôdza. K zvýšeniu pristúpilo obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 
všetkých možností.  

Podrobnejšie v zápise za rok 2005, po hodnotení plnenia daňových 
povinností.  

 
 

Výzva občanom 
 

Starosta obce Ing. arch. Ján Remo a generálny riaditeľ Považskej 
cementárne, a.s. Ing. Anton Barcík dali výzvu na občanov, podľa ktorej ich 
žiadajú, aby v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov ako fyzické 
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osoby poukázali 2 % zo zaplatenej dane niektorej (jednej) organizácii, ktorá 
je zaregistrovaná notárskou komorou.  

Táto spoločná iniciatíva Obecného úradu Ladce a Považskej 
cementárne v Ladcoch ponúkala možnosť poukázať 2 %-ný podiel              
už zaplatenej dane v prospech nadácie HELP. Tieto peniaze môžu byť 
využité v niektorej organizácii v obci Ladce na sociálne služby, spoločenské 
aktivity, ochranu a tvorbu životného prostredia, rozvoj a ochranu kultúrnych 
a duchovných hodnôt.  

Vo výzve ďalej vysvetľujú mechanizmus, ako možno dať súhlas na 
spomínaný 2 %-ný odvod.  

 
 

 
VÝSTAVBA OBCE 

 
Výstavba obecných projektov 

 
Rok 2004 bol mimoriadne úspešný v realizácii niektorých potrebných 

(a dávno občanmi žiadaných) stavieb. Umožnili to vrátené finančné 
prostriedky z privatizácie Slovenského plynárenského podniku a pomoc 
sponzorov – menovite Považskej cementárne, a.s. a firmy JAPEX         
(RNDr. Peter Jánešík). 

 
Tribúna na ihrisku 

Slávnostne ju otvorili za prítomnosti asi 400 občanov 2. júla 2004. 
Okrem zástupcu Tatran Ladce, poslancov obecného zastupiteľstva              
sa na slávnosti zúčastnili všetci riaditelia Považskej cementárne.  

Po príhovore predsedu TJ Tatran Ladce Ing. Jaroslava Koyša 
prestrihli symbolickú pásku zástupcovia organizácií, ktorí sa podieľali          
na financovaní a výstavbe tribúny.  

Tribúna je postavená pre 180 sediacich divákov s priestormi 
v suteréne, ktoré bude možné využiť na rôzne účely. Stavbu realizovala firma 
Prefastav Topoľčany. Náklady boli viac ako 3 milióny Sk, z ktorých                 
1 milión Sk uhradila obec Ladce.  

 
Nový chodník 

V súvislosti s ukončením prípojok z vedenia vodovodu                       
na Hviezdoslavovej ulici (zapojilo sa 22 účastníkov) bolo možné prikročiť 
k výstavbe chodníka na tejto ulici. Čiastočné problémy vznikali pre výšku 
chodníka nad hlavnou cestou. Obecný úrad nechal niektoré príliš strmé 
vstupy do dvorov obrúsiť.  

Stavbu chodníka zadali stavebnej firme, vybratej v konkurznom konaní 
zo štyroch prihlásených firiem. Víťazom sa stala firma SESTAV Ilava, ktorá 
chodník dokončila v stanovenom termíne v auguste 2004. Chodník urobili    
zo zámkovej dlažby typu Haka – šedá, v šírke 2 metre.  

Súčasťou stavby bola aj úprava priestranstva pred predajňou potravín 
AMV a osadenie novej autobusovej zastávky. Cena za stavbu bola   
1 471 705 Sk. 
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Dom smútku 
Občanmi zrejme najviac očakávaná stavba mala svoju predohru       

vo vypísaní súťaže na dodávateľa stavby. Verejné obstarávanie 
zabezpečovala obec prostredníctvom 7 – člennej komisie, ktorá rozhodovala 
19. decembra 2003. Ponuku predložilo 8 stavebných firiem. Potom 9. januára 
2004 pozvala komisia troch najlepších uchádzačov. Napokon vybrali firmu 
SESTAV Ilava, najmä pre ponúknutú najnižšiu cenu. Podľa zmluvy bola 
dohodnutá výstavba za 88 pracovných dní, ktoré firma v podstate dodržala. 
Stavenisko SESTAVu odovzdali 27. februára.  

Dňa 5. septembra za účasti starostu obce, poslancov a občanov 
novopostavený Dom smútku slávnostne otvorili. Pri tejto príležitosti bol 
vysvätený košeckým farárom Jánom Findurom.  

Prezreli si vnútorné zariadenie, ktoré spočíva z hlavnej obradnej 
miestnosti s plochou 85 m2, miestností pre chladiace boxy, kancelárie, WC 
a upratovacou komorou. Kapacitu obradnej miestnosti je možné zväčšiť 
o átrium 38 m2, do ktorého sa obradná miestnosť otvára. Kapacita 
chladiacich boxov sa zväčšila o nový dvojmiestny chladiaci box. Pri Dome 
smútku sa zároveň vytvoril nový vstupný priestor do cintorína.  

Stavbu realizovala firma SESTAV Ilava za 3 690 776 Sk vo vzornej 
kvalite.  

 
Dokončenie plynovodu 

V roku 2004 sa ukončila plynofikácia obce úsekom v Horných Ladcoch 
na ceste do lomu Považskej cementárne. Trasa, ktorú postavila firma ARIJA 
merala 980 metrov a vyžiadala si náklady 1 443 000 Sk. Uvažuje sa aj 
o predĺžení do lomu Butkov.  

Súčasne sa plyn zapojil do bytových jednotiek vo výstavbe za bývalým 
zdravotným strediskom v dĺžke 80 metrov aj s prípojkou vodovodu (cena 
235 495 Sk). 

 
Ostatné práce 

Po predchádzajúcej oprave striech na telocvični a školských dielňach 
v Základnej škole opravili strechy aj na oboch pavilónoch a prístavbe 
telocvične. Strechy – ich opravu sponzorovala firma JAPEX a Považská 
cementáreň, a.s. Okrem týchto prostriedkov sa použili aj financie štátneho 
príspevku.  

Firma PREFASTAV začala koncom mesiaca júna opravovať výtlky     
na miestnych komunikáciách. Súčasne opravili ryhy po vykopávkach            
po kladení vodovodných potrubí.  

 
Zámer vybudovať kostol 

V roku 2004 sa obrátil Farský úrad v Košeci, obec Ladce a Považská 
cementáreň, a.s. na Biskupský úrad v Nitre so žiadosťou o stanovisko         
na vybudovanie rím. – kat. kostola v Ladcoch. V liste sa okrem iného uvádza: 
„Vaša eminencia Ján Chryzostom kardinál Korec, obec Ladce ako jedna 
z mála väčších obcí na Považí zostala doteraz na vlastnom území bez 
kostola. Preto sa Farský úrad v Košeci, zastupujúci cirkevnú komunitu 
z Ladiec a občianska samospráva obce Ladce obracia na Biskupský úrad    
so žiadosťou o vyjadrenie k zámeru postaviť na území obce Ladce 
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rímskokatolícky kostol. Sme si vedomí, že stavba kostola presiahne možnosti 
našej komunity v Ladcoch. Sme presvedčení, že za odbornej pomoci diecézy 
a s využitím odborníkov z jednotlivých oblastí, sme pripravení vybudovať 
dielo, ktoré umožní jeho využitie pre liturgické ako i pre iné mimoliturgické 
funkcie“. 

V ďalších mesiacoch roku 2004 sa podnikali ďalšie kroky, ako 
hľadanie pozemku, štúdie lokalizácie kostola, otázky financovania a pod. 
Viac o tom v časti „obecné zastupiteľstvo“.  

 
 

Rekapitulácia uskutočnených  
investícií v roku 2004 (prehľad) 

 
Investície 
- Prestavba a modernizácia sociálneho zariadenia v budove obecného 

úradu č. 150. 
- Zhotovenie a zasadenie pamätnej tabule 19 obetiam II. svetovej vojny 

(zastrelení občania) na cintoríne v Ladcoch v podobe kovovej dosky na 
bloku lomového kameňa. 

- Krytá tribúna na futbalovom ihrisku TJ Tatran cementáreň Ladce 
s kapacitou 180 miest na sedenie a 50 miest na státie. Hodnota           
cca 3 milióny (obec 1 milión korún). 

- Úprava cesty v Horných Ladcoch asfaltovou frézovanou zmesou 
k bývalej slobodárni. 

- Rekonštrukcia detského ihriska na ulici Záhradná – oprava kolísok, 
preliezačiek, pieskoviska, náter oplotenia.  

- Prestavba okolia pamätníka obetí II. svetovej vojny na križovatke 
v Ladcoch. Odstránenie rozpadávajúceho sa oplotenia, výstavba 
šikmého chodníka.  

- Oprava výtlkov a rýh na obecných cestách asfaltovaním. Cesta do lomu 
v Horných Ladcoch, Vážska ulica pri škole.  

- Pomoc občanom pri realizácii vodovodných prípojok na Hviezdoslavovej 
ulici. 

- Oprava plochých striech na Základnej škole. 
- Výstavba Domu smútku na cintoríne v Ladcoch s nákladom cca 4 milióny 

Sk, vrátane zakúpenia dvojmiestneho katafalku. 
- Výstavba chodníka okolo hlavnej cesty, vrátane priestoru pri obchode 

AMV, vstupom do dvorov a novej autobusovej zastávky (cena 1,5 milióna 
Sk). 

- Čistenie potokov a úprava svahov na celom území obce. 
- Výstavba poslednej časti plynovodu v Horných Ladcoch na ceste 

smerom do lomu Butkov (980 metrov, 1 443 mil. Sk). 
- Výstavba plynovodu a vodovodu k bytovej výstavbe za bývalým 

zdravotným strediskom (80 metrov, 235 495 Sk).  
- Osadenie nových dverí na kaplnke v Tunežiciach a v Horných Ladcoch 

(40 000 Sk). 
- Výmena a ciachovanie vodomerov na sídlisku Záhradná (40 000 Sk). 
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Projektové práce 
- Spracovanie projektovej dokumentácie a energetická optimalizácia 

prevádzky Domu kultúry v Ladcoch. 
- Projektová dokumentácia vodovodu a plynovodu k novým bytovým 

domom za bývalým zdravotným strediskom.  
- Projektová dokumentácia rekonštrukcie vodovodnej siete na sídlisku 

Záhradná ulica. 
- Urbanistická štúdia centrálnej zóny Ladce. 
- Výberové konanie na stavbu Domu smútku, chodník okolo hlavnej cesty, 

plynovod Horné Ladce, vodovod, plynovod IBV, tribúna na futbalovom 
ihrisku. 

 
Údržba obce a životné prostredie 
- Úprava plôch pri Váhu 
- Orezávanie stromov, výsadba zelene, výrub suchých stromov a krov 

okolo futbalového ihriska.  
 
 

Súkromná výstavba 
 

Uvádzam štatistické čísla súkromnej výstavby – rodinné domy 
a výrobné kapacity za roky 2003 a 2004. Za oba roky preto, lebo stavby 
zväčša neboli dokončené za jeden rok, ale sa prelínali do dvoch i viacerých 
rokov.  

Oddelenie pre výstavbu pri obecnom úrade funguje od mája 2003 
a v agende  s t a v e b n é   k o n a n i e  sa nachádzajú tieto stavby:  
- 9 stavebných povolení a 8 kolaudačných rozhodnutí na samostatne 

stojace domy 
- 17 žiadateľov dostalo povolenie na zmenu stavby rodinného domu 

(prístavba, nadstavba) 
- povolenie na 32 vodovodných prípojok, 14 plynových a 11 elektrických 

pripojení 
- stavebné povolenie dostali aj tzv. drobné stavby – zväčša stavby 

poľnohospodárske – dovedna 16. Ďalej povolenia na 7 záhradných 
chatiek a dvoch garáží.  

 
Medzi stavebné povolenia a zväčša už realizované stavby (okrem 

investičných stavieb obce) patria: 
 
V Považskej cementárni: 
- Alternatívne palivá I. etapa, stáčanie a spaľovanie živočíšnych tukov 
- Skladovanie a dávkovanie do pecnej linky (mäsokostná múčka) 
- Uhoľné hospodárstvo 
- Kalové polia 
- Prístavba skladu náhradných dielov 
- Rozšírenie vykurovania v baliarni 
- Rekonštrukcia cementovej mlynice č. 3 
- Oprava budovy a prístavba autodielne 
- Modernizácia pecnej linky III. etapa 
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Iní investori: 
Ing. arch. Marián Blažíček – prístavba priestorov strojárskej výroby 
SUDOP TRADE Košice – ŽSR modernizácia teleinformačnej siete II. etapa 
Urbárske spoločenstvo – vodovodná prípojka 
Doprastav Žilina – odvodnenie spevnených plôch 
VÚB Trenčín – bankomat a NN prípojka 
Anton Jendrol – zmena stavby, stavebné úpravy a prístavba drevoobrábacej 

dielne. 
 

Súkromná výstavba rodinného bývania sa v posledných dvoch rokoch 
zvýšila. Znateľný je vzrast najmä nadstavieb, prístavieb a iných zmien       
v už postavených rodinných domoch. Takto si zabezpečujú bývanie mladé 
rodiny, pre ktoré je iný spôsob obstarávania bývania finančne nedostupný.  

Súkromná bytová výstavba je na vyššej estetickej a technologickej 
úrovni s použitím moderných stavebných prvkov a materiálov.  

Impozantná je výstavba v Považskej cementárni, a.s., o ktorej píšem 
v časti Považská cementáreň.   

 
 
 

OBCHOD A SLUŽBY 
OBYVATEĽSTVU 

 
V roku 2004 sa veľmi služby obyvateľstvu v obci nezmenili. 

Umiestnené v starších, renovovaných priestoroch väčšinou vykonávali služby 
k spokojnosti občanov. V tomto roku sa však zvýšilo využívanie 
supermarketov v Dubnici nad Váhom, v Púchove a v Považskej Bystrici, 
ktoré ponúkali tovar za nižšie ceny ako maloobchodníci v obci.  

 
 

Obchodná sieť  
v roku 2004 

 
Potraviny 
Potraviny – samoobsluha AMV 
Potraviny RADO – R. Hofstädter 
Obchod potraviny a mäsiarstvo – KLASIK (Ing. M. Stano) 
Jednota – potraviny Tunežice 
 
Pohostinstvá 
Kaviareň v Dome kultúry 
BISTRO Veronika (V. Piatriková) 
Reštaurácia KOPYTO (Martin Adamec) 
Pohostinstvo OMEGA – Pod gaštanmi (Ema Šimonová) 
Pohostinstvo CENTRIK (V. Lihocký) 
Pohostinstvo SABO (Peter Jesenský) 
Pohostinstvo Tunežice 
Kaviareň – RADO (R. Hofstädter) 
Nočný klub   
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Iné predajne a podniky 
Drogéria (A. Zábojníková) 
AGROBON – záhradnícke potreby a zberňa TIPOS (do 31. októbra Stanislav 

Bublavý) 
Textil, galantéria (Vl. Daňo) 
Tinea – kvetinárstvo (Iveta Remšíková) 
Novinový stánok (F. Bresman) 
Kaderníctvo (Denisa Gregorová) 
Chovateľské a záhradnícke potreby (Ing. Miroslav Mikuška) 
Predajňa lacného textilu (Jana Šlesarová) 
 
 

Služby obyvateľstvu 
 

Autodoprava a stavebné mechanizmy (Štefan Kútny) 
Autoopravovňa (František Strážnický) 
Kozmetika DENA (D. Gregorová) 
Drevovýroba (A. Jendrol, R. Jendrol) 
Kameňosochárstvo (Anton Bialoň) 
RETUX – kovovýroba (Ing. arch. Marián Blažíček) 
PALIVEX – obchod s palivami (Róbert Kvasnica) 
JAPEX (RNDr. Peter Jánešík) 
BANKOMATY na pošte a v strede obce 
 

Na tržnici v obci v určené dni mali občania možnosť nakúpiť zeleninu 
v pomerne veľkom sortimente.  

V Dome kultúry sa často (utorky a štvrtky) konali predajné trhy hojne 
občanmi navštevované. Boli to predajcovia z Považskej Bystrice, 
Partizánskeho (obuv), z Čadce, Kysuckého Nového Mesta a predajcovia 
konfiškovaného, zabaveného tovaru.  

 
 
 

ŠKOLY V OBCI 
 

V roku 2004 pokračovali na všetkých školách v Ladcoch známe 
problémy materiálneho charakteru. Obec spravovala Materskú školu 
a Základnú školu, Trenčiansky samosprávny kraj Odborné učilište.  

Aj v tomto roku sa vedenia škôl obracali na sponzorov a to najmä 
v otázkach, kde financie obce nestačili. Tak sa napr. obnovili všetky strechy 
na pavilónoch Základnej školy (firma JAPEX, Považská cementáreň, obecný 
úrad). Značne sa zlepšila estetická stránka areálov škôl, najmä trávniky, 
ktoré pravidelne dal kosiť obecný úrad.  

Uskutočnili sa personálne zmeny vo vedení Materskej školy 
a Základnej školy. Na oboch školách ustanovili nové riaditeľky škôl.  

Z organizačných opatrení zaujali aj nové Rady škôl, ktoré zvolili        
na všetkých troch školách. Zaznamenali sme aj značný počet učiteľov, ktorí 
pribudli na Základnej škole.  
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Materská škola 
 

V školskom roku 2003/2004 mali 92 detí, z toho 38 pripravovali          
na prechod na Základnú školu. V školskom roku 2004/2005 sa zapísalo       
79 detí, ktoré rozdelili do štyroch oddelení.  

Na základe konkurzu bola za riaditeľku Materskej školy menovaná 
Táňa Kukuliašová, absolventka Strednej pedagogickej školy. V MŠ 
v Ladcoch pôsobí s prestávkou od roku 1980. Býva v Beluši. V škole začala 
pôsobiť nová učiteľka Adriana Kotrasová a nová školníčka Daniela 
Markušová.  

Nová Rada školy začala pôsobiť od začiatku školského roka 
2004/2005 v zložení: 
Daniela Hudecová, Jozef Fatura, Vladimír Chovanec (všetci za obecné 
zastupiteľstvo), Alena Kukučková, Anna Grmanová (učiteľky MŠ), Alena 
Beňáková (zamestnanec MŠ), Mgr. Mária Hatoková, Ing. Stanislava 
Mikušincová, Alica Kukuliašová, Bc. Dušan Kvasnica (všetci za Rodičovské 
združenie pri MŠ).  

Mnohotvárnosť a stále sa meniaci výchovno-vzdelávací proces nútil 
tak, ako po iné roky, hľadať nové formy pedagogickej práce. Pracovali podľa 
Programu výchovy a vzdelávania pre Materské školy. Ako metódu používali 
zážitkové formy a zásadu osvojiť si elementárne pracovné, výtvarné, 
hudobné, matematické zručnosti.  

Z mnohých aktivít spomeniem tradične vydarené vianočné besiedky, 
karnevaly, branno – turistické vychádzky, plavecký výcvik (absolvovalo       
38 detí). Ako prezentácia výsledkov práce boli výstavy pre rodičov, 
vystupovanie žiakov na verejnosti, najmä pri oslavách a podujatiach ZPOZ.  

Medzi tých, ktorí školu podporovali, okrem obecného úradu patrili 
Považská cementáreň, a.s., RNDr. Peter Jánešík, František Strážnický, 
Odborné učilište v Ladcoch. 

 
 

Základná škola 
 

Začiatkom roka 2004 bol z funkcie riaditeľa ZŠ odvolaný riaditeľ školy 
Mgr. Dušan Letko. Až do konca školského roka túto funkciu v zastúpení 
vykonávala Mgr. Monika Fábryová. Na základe konkurzu bola Monika 
Fábryová v júli 2004 menovaná za riaditeľku školy.  

Mgr. Monika Fábryová pochádza z Beluše. Vyštudovala Pedagogickú 
fakultu Univerzity Komenského v Trnave, odbornosť matematika – výtvarná 
výchova. Na ZŠ Ladce pôsobila ako učiteľka od roku 1972 a v ostatných 
rokoch ako zástupkyňa riaditeľa.  

V roku 2004 ustanovili aj v Základnej škole novú Radu školy. Rada má 
rozsiahle právomoci a preto má význam pre rozvoj školy. Jednotliví 
zástupcovia boli volení v organizácii, ktorú v rade zastupujú: 
Daniela Hudecová, Jozef Fatura, Vladimír Chovanec (zástupcovia obecného 
zastupiteľstva), Mgr. Viera Králová, Mgr. Bronislava Majtánová (učiteľky ZŠ), 
Renáta Mikušková (zamestnanec ZŠ), Marián Hruška, Ivan Fedor, Daniela 
Kalusová, Ing. Roman Koštialik (všetci Združenie rodičov), Marián Justh.  
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V školskom roku 2003/2004 navštevovalo školu 264 žiakov. Z toho 
104 na prvom stupni, 160 na druhom stupni. Ročník opakoval jeden žiak,     
so samými jednotkami skončilo dovedna 30 žiakov.  

Ani v tomto školskom roku sa neobišli bez pomoci sponzorov. Okrem 
zriaďovateľa Obecného úradu v Ladcoch, to boli predovšetkým Považská 
cementáreň, a.s., firma JAPEX, viacerí rodičia pri úprave vnútorných 
a vonkajších zariadení.  

V spomínanom školskom roku sme zaznamenali aj bohatú 
mimoškolskú činnosť a to v oblastiach: výtvarníctvo, olympiády v rôznych 
odbornostiach, športové súťaže a i. Niektoré z úspechov:                              
do celoslovenského kola literárnej súťaže „Európa v škole“ postúpil žiak 
Matej Riecky. Tomáš Mikuška získal 1. miesto na okresnej matematickej 
Pytagoriáde, Janka Koyšová bola druhá v okresnom kole Hviezdoslavovho 
Kubína. Pokračovali v projekte Škola podporuje zdravie, zúčastnili sa na 
Biblickej olympiáde, zapojili sa do akcie Detský čin roka, usporiadali besedy 
s políciou atď.  

Š k o l s k ý  r o k 2004/2005 slávnostne začali 2. septembra 2004. 
Predstavili nové vedenie školy v zložení:  
Mgr. Monika Fábryová, riaditeľka 
Mgr. Mária Hatoková, zástupkyňa 
Mgr. Bronislava Majtánová, výchovná poradkyňa 
  V školskom roku 2004/2005 pribudli noví učitelia: Mgr. Marcela 
Tapušíková (z Dubnice n/V), Emília Joklová (z Považskej Bystrice),           
Mgr. Marta Sírna (z Ilavy), Mgr. Jarmila Šelingová (z Dubnice n/V),           
Mgr. Marcela Fialová (Považská Bystrica), Ing. Zuzana Ondrejková (Dubnica 
n/V), Mgr. Ivan Štefko (z Púchova), Mgr. Anton Repko (z Prešova). 

Na začiatku školského roka bol takýto stav žiakov: celkom 263 žiakov, 
z toho 96 žiakov v ročníkoch 1. až 4. a 167 žiakov v ročníkoch 5. – 9.  

 
 

Odborné učilište 
 

Vedenie Odborného učilišťa v Ladcoch sa ani v školských rokoch 
2003/2004 a 2004/2005 nezmenilo. Zmenilo sa však zloženie Rady školy.   
Od júna 2004 v nej boli: 
Mgr. Božena Beničková, Mgr. Mária Tepličková (Krajský školský úrad),      
Ing. Ján Remo (starosta obce), Ladislav Janeček (hokejový klub Dubnica 
n/V), Mgr. Daniela Kretová, Ján Michalec (pedagogickí pracovníci), Gabriela 
Fusiková, Ľudmila Petríčková, Iveta Mikušincová (zástupcovia rodičov), 
Ivana Novotná (zástupca štátnych žiakov), Anna Peterková (správny 
zamestnanec). 

Záverečné skúšky sa konali 21. júna – 24. júna 2004. Dňa 25. júna 
2004 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie výučných listov za prítomnosti 
celého vedenia školy a starostu obce Ing. arch. Jána Remu. Výučné listy 
prevzalo 36 žiakov (6 murárov, 1 maliar, 5 stolárov, 5 strojných zámočníkov, 
5 krajčírok, 5 záhradníkov a 9 dievčat pre služby a domáce práce). 

Pri príležitosti Dňa učiteľov 30. marca 2004 Krajský školský úrad 
v Trenčíne udelil riaditeľovi Odborného učilišťa v Ladcoch Paed. Dr. 
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Vladimírovi Hromekovi uznanie predsedu Krajského školského úradu 
„Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja“. 

Pre školský rok 2004/2005 po výberovom konaní prijali do učilišťa      
73 žiakov (11 murárov, 12 maliarov, 13 stolárov, 6 strojných zámočníkov,    
13 krajčírok, 11 záhradníkov, 7 pre služby a domáce práce). 

Od septembra 2004 mala škola 205 žiakov (68 dievčat a 137 
chlapcov). V internáte bolo ubytovaných 73 žiakov. Žiakov s nariadenou 
ústavnou výchovou bolo 28. 

Z pedagogického zboru odišli do dôchodku Magdaléna Bartková, 
Angela Baginová, Anna Hrubčinová. Pribudol majster odborného výcviku 
murárov Miloš Michalec.   

Aj v uplynulom roku 2004 nás zaujala mimoškolská činnosť žiakov 
učilišťa. Opäť boli mimoriadne aktívni pri zapájaní sa do rôznych akcií 
celoslovenského významu i pri organizovaní vlastných podujatí na voľný čas. 
Zástupca riaditeľa pre mimoškolskú výchovu Mgr. Stanislav Kret spolu        
so svojimi vychovávateľmi organizoval podujatia počas školského roka i cez 
prázdniny. Niektoré z nich: v rámci Európskeho futbalového týždňa Special 
Olympics zohrali exhibičný zápas v Považskej Bystrici, zúčastnili sa na XII. 
regionálnej špeciálnej olympiáde v Olomouci. Do súťaží sa zapojili aj stolní 
tenisti v Šahách, Zlíne a inde. Aktívni boli aj volejbalisti, najmä po vybudovaní 
plážového volejbalového ihriska v areáli školy.  

Treba spomenúť aj nešportové – kultúrne a iné aktivity. Fungoval 
divadelný súbor Kompas, ktorý vystupoval vo viacerých školách a detských 
domovoch. S tanečným pásmom Bariéry ľudskosti sa na „Najkrajšom 
koncerte roka“ v Žiline kvalifikovali na celoslovenskú prehliadku v Bratislave, 
ktorý pre deti z detských domovov každoročne organizuje Úsmev ako dar 
(nadácia). 

Úspešné bolo aj leto 2004. Reprezentovali školu (aj obec Ladce)       
na Majstrovstvách Českej republiky v duatlone a na majstrovstvách Moravy 
a Sliezka v plávaní mentálne postihnutej mládeže. Spolu s účastníkmi 
z Monaka a Írskej republiky futbalisti zastupovali EÚ medzi viac ako 600 
športovcami z 81 domácich športových klubov v unifikovanom futbale 
(skončili na 4. mieste). Počas júla strávilo v Ladcoch mesiac 15 detí 
z Odborného učilišťa v Starej Ľubovni a v auguste deti z Ladiec v Starej 
Ľubovni.     
 
 

KULTÚRNY  
A SPOLOČENSKÝ ŽIVOT 

 
Aj v roku 2004 boli strediskom kultúrneho života v obci Dom kultúry 

a miestne školy. Organizátormi kultúrnych a spoločenských akcií boli obecný 
úrad, komisia pre školstvo, kultúru a šport, Považská cementáreň, a.s., 
Základná škola, Odborné učilište, Materská škola, kino Slovan, Obecná 
knižnica a niektoré organizácie. Kultúrno – spoločenská aktivita neprekročila 
množstvo a kvalitu akcií z predchádzajúcich rokov. Opäť sme zaznamenali 
vysoké finančné nároky na realizáciu podujatí zo strany cudzích súborov,    
ale i nízky záujem občanov navštevovať podujatia, najmä však kultúru 
aktívne tvoriť.  
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Spomienkové oslavy 
 

Oslavy a spomienkové stretnutia, okrem 115. výročia cementárne, 
poznačil klesajúci záujem občanov. Na tradičných stretnutiach k výročiu 
oslobodenia obce, SNP i k výročiu zvrchovanosti Slovenska bola nízka 
účasť. Výnimku tvorilo stretnutie občanov na prelome rokov 2003/2004 a Deň 
matiek.  

Do tristo občanov sa i napriek dažďu prišlo rozlúčiť na križovatku 
v Ladcoch so starým rokom a privítať nový rok 2004. Vyjadrili tak pocit 
spolupatričnosti, želali si zdravie, spokojnosť a úspechy v novom roku. 
Obecný úrad pripravil ohňostroj a pri stretnutí účinkovala dychová hudba 
Ladčanka.  

Veľký počet matiek sa zišiel na pozvanie Obecného úradu a Zboru      
pre občianske záležitosti vo veľkej sále Domu kultúry pri príležitosti Dňa 
matiek. V programe vystúpili deti z Materskej školy a Základnej školy. 
K prítomným matkám sa prihovoril starosta obce Ing. arch. Ján Remo.        
Na oslave účinkovala dychovka.  

Medzi najvýznamnejšie kultúrno – spoločenské podujatia patrilo 
stretnutie pozvaných občanov pri príležitosti vstupu Slovenskej republiky 
do Európskej únie.  
 Stretnutie bolo spojené s pripomenutím si 59. výročia oslobodenia obce. 
Dňa 30. apríla sa najskôr zišli poslanci obecného zastupiteľstva, zástupcovia 
inštitúcií, organizácií, politických strán a spolkov v Dome kultúry, kde             
si pripomenuli význam udalostí, ktoré sa v našej obci odohrali pred 59. rokmi 
a historický význam nášho vstupu do Európskej únie.  
Po slovenskej hymne a úvodnej básni si prítomní vypočuli príhovor starostu 
obce Ing. arch. Jána Remu. Po ňom sa k prítomným prihovoril generálny 
riaditeľ Považskej cementárne, a.s. Ing. Anton Barcík, predseda SZPB      
Ing. Karol Horký a Paed.Dr. Vladimír Hromek, riaditeľ Odborného učilišťa 
v Ladcoch. 
Za účinkovania dychovej hudby prešli účastníci k pomníku padlých 
Ladčanov, kde si vypočuli príležitostný prejav starostu obce a zástupcovia 
obce, SZPB a KSS položili k pomníku vence.  

Účastníci slávnostného zasadania dostali Pamätné listy, kde bol 
zoznam štátov Európskej únie a text:  
„Dejiny našej vlasti sa dostali do historicky najdôležitejšieho medzníka. 
Prajeme Vám, aby sa členovia Vašej rodiny stali plnohodnotnými občanmi 
pokojnej, šťastnej a rozrastajúcej sa Európy. Želáme si, aby Európska únia 
priniesla nám všetkým krajšiu budúcnosť a blahobyt, v znamení čoho 
vynaložíme maximálne úsilie.“ 
(exemplár pamätného listu je v archíve kroniky) 
 

Dňa 6. augusta za účasti asi 40 občanov pripravili Obecný úrad, SNS 
a ĽS-HZDS pri dvojkríži na Skalke Vatru zvrchovanosti, čím si pripomenuli 
výročie vyhlásenia tohto významného politického aktu. Podujatie, na ktorom 
účinkovala dychová hudba pozdravil svojim príhovorom generál Emil 
Vestenický.  

Veľmi nízku účasť mala oslava pri pomníku padlých 27. augusta 2004 
venovaná 60. výročiu najvýznamnejšej udalosti moderných dejín Slovenska 
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Slovenskému národnému povstaniu. Po úvodnej básni si prítomní vypočuli 
prejav Ing. arch. Jána Remu, starostu obce, a za zvukov Pochodu 
revolucionárov (v podaní dychovej hudby) položili vence zástupcovia obce 
a organizácie SZPB. 

 
 

Koyšove Ladce 2004 
 

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici, Obecný úrad 
v Ladcoch, Klub priateľov poézie Pavla Koyša v Bratislave pod záštitou 
Ministerstva školstva SR usporiadali 15. októbra 2004 v Dome kultúry Ladce 
tradičnú súťaž v prednese ľúbostnej poézie Koyšove Ladce. Súťaž sa konala 
aj v spolupráci so Slovenským zväzom spisovateľov a Považskou knižnicou. 

Podujatie sa začalo pietnou spomienkou pri buste básnika (báseň, 
harmonikový koncert a prejav PhDr. Vladimíra Čerevku, CSc.). K buste 
položili kyticu manželka P. Koyša JUDr. M. Koyšová a starosta obce          
Ing. arch. Ján Remo.  

V súťaži rozhodovali tri poroty (pre každú kategóriu jedna) v zložení: 
Doc. Mgr. Juraj Sarvaš, predseda a členovia: Paed.Dr. Gejza Sádecký, CSc., 
PhDr. Vladimír Čerevka, CSc., Mgr. Jaroslava Čajková, PhDr. Vlasta 
Sedliačiková, Mgr. Ľuba Šajdová a Anton Baláž.  

Na návrh tejto poroty udelili organizátori vecné ceny a diplomy prvým 
trom v každej kategórii a Pamätné listy všetkým účastníkom.  

V rámci programu Koyšových Ladiec vystúpilo Divadielko 10 pri 
Gymnáziu v Považskej Bystrici s programom na motívy Portugalských 
sonetov.  

Ceny odovzdali týmto súťažiacim: 
 

III. kategória (žiaci 8. – 9. roč. ZŠ, ZUŠ, Gymnázií) 
1. Natália Hantáková (Púchov) 
2. Lukáš Ciho (ZŠ Ladce) 
3. Lenka Suchá (Beluša) 

 
IV. kategória (študenti stredných škôl) 

1. Katarína Balková (Kysucké Nové Mesto) 
2. Mária Kraušová (Púchov) 
2. Eliška Svorčíková (Lazy pod Makytou) 
3. Matej Chlapík (Trenčín) 
3. Barbora Pňačeková (Prievidza) 

 
V. kategória (dospelí občania) 
1. Ľudmila Šuvadová (Trenčín) 
2. Dáša Illyová (Púchov) 
3. Božena Dobrovičová (Považská Bystrica) 
 

Tradičné stretnutie umelcov a občanov Ladiec sa v roku 2004 
nekonalo.  
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Súbory a krúžky 
 

V stave súborov Záujmovej umeleckej činnosti sa v roku 2004 nič 
nezmenilo. Naďalej účinkovali dychové hudby „Ladčanka“ a „Marguška“. 
V roku 2004 pokračoval generačný problém (úmrtia a starší vek). Napriek 
tomu však boli dychové hudby prekvapujúco vyťažené. Materiálne 
a technicky boli hudby dostatočne zabezpečené. Obecný úrad a Považská 
cementáreň, a.s. finančne zabezpečili nové oblečenie pre členov súboru. 
Novým vedúcim Ladčanky sa stal člen súboru Libor Kvasnica.  

Spevácky krúžok žien založený pre potreby Zboru pre občianske 
záležitosti pod vedením Márie Liptákovej účinkoval na podujatiach ZPOZ-u 
civilného, občianskeho charakteru (sobáše, pohreby, privítania občanov). 

Viac záujmovej umeleckej činnosti sme videli v Základnej škole, 
Materskej škole pri tvorbe programov pre obecné podujatia. Osobitne však 
v Odbornom učilišti, kde niektoré súbory a krúžky dosiahli i celoslovenské 
úspechy (viď kapitola „Školstvo“). 

 
 

Kronika, pamätná sieň 
 

Kronikárom bol Branislav Lipták, ktorý zabezpečil túto časť kroniky 
(rok 2004). Súčasťou kroniky je archív dokumentov uložený u starostu obce, 
ktorý sa každoročne doplňuje.  

Prepis kroniky na počítači, číslovaný priebežne a viazaný, je hotový   
do roku 2003 včítane.  

Priamou súčasťou je pamätná sieň, navštevovaná účastníkmi 
rôznych podujatí, žiakmi ZŠ a Odborného učilišťa.  

V roku 2004, na jeho sklonku, sa začala príprava multimediálneho 
projektu Obrazová Kronika Ladiec. Obsahom DVD nosičov alebo videokaziet 
VHS má byť okrem množstva faktografických písomných informácií aj bohatá 
prehliadka historických fotografií, filmových a videozáberov. V Ladeckých 
zvestiach bola uverejnená výzva pre občanov, aby prispeli materiálom na 
spracovanie tejto obrazovej kroniky. Autorom projektu je Miroslav Remo.  

 
 

Tlač 
 

V roku 2004 vyšlo dovedna 6 čísiel Ladeckých zvestí, informačného 
spravodajcu obecného úradu. Z toho boli tri čísla 6-stranové, ostatné           
4-stranové.  Obsah čísel bol podobný ako v predchádzajúcich rokoch. 
Prevládali správy o zasadaniach obecného zastupiteľstva, informácie 
obecného úradu, články o školách, telovýchove, organizáciách a oznamy 
z matriky obce. Časť sa venovala oboznamovaniu o histórii obce, rôznych 
výročiach a zaujímavostiach zo života našich predkov.  

Informačný spravodajca bol veľmi žiadaný najmä u strednej a staršej 
generácie a prispel k zainteresovanosti občanov o dianie v obci. Redaktorom 
bol Branislav Lipták st., vychádzal vo firme BEEL, Púchov a tlačila ho firma 
ASSA, s.r.o., Púchov. Vychádzal v 800 exemplároch a distribuoval sa 
prostredníctvom novinového stánku, obchodov, škôl a inštitúcií.  
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Niekoľkokrát o obci Ladce písali v oblastných novinách OBZOR. Dňa 
20. júna 2004 venoval Ladcom dvojstranu s článkami o histórii, súčasnosti 
a o zámeroch do budúcnosti (exemplár čísla v dokumentácii – archíve). 

 
 

Obecná knižnica 
 

Vedúcou knižnice bola Eva Riecka. V roku 2004 rozšírili knižný fond 
o knihy v hodnote 18 000 Sk (10 000 Sk Považská cementáreň, 8 000 Sk 
Obecný úrad). Výkony knižnice:  
počet čitateľov: 217 (z toho do 15 rokov – 76) 
výpožičky spolu: 11 928 zväzkov (náučná literatúra pre dospelých 2 262 
                                                                                   pre mládež      1 673) 
Knižnicu navštívilo 4 123 návštevníkov, z toho 1 290 detí do 15 rokov. 
Knižnica bola otvorená každý pondelok a piatok od 14.00 hod. do 18.00 hod.  
 
 

Kino Slovan Ladce 
 

Vedúcou kina Slovan v Ladcoch bola Zdenka Hriadelová. Aj v roku 
2004 bola drvivá väčšina premietaných filmov výroby USA. Zaviedlo             
sa jednotné vstupné 30 Sk, čo čiastočne prispelo k zvýšeniu návštevnosti    
na jednotlivých predstaveniach.  

V letnom období sa v kine nepremietalo. Premietacími mesiacmi boli 
január, február, marec a potom po prestávke september, október, november 
a december 2004.  

Celkom v kine odohrali 28 predstavení za účasti 1 589 divákov, čo bol 
priemer 57 divákov na jedno predstavenie.  

 
 

Dom kultúry 
 

Značná nerentabilnosť využívania priestorov Domu kultúry pre jeho 
veľkú rozsiahlosť a zastaralosť niektorých zariadení vyvolali diskusiu, ktorej 
výsledkom bol zámer na rekonštrukciu celej budovy.  

Obecný úrad považuje za vhodnú príležitosť vo využívaní prostriedkov 
zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Bol spracovaný projekt, ktorý 
predpokladá zlepšenie energetickej efektívnosti budovy zhodnotením 
vykurovacieho systému, zateplenia budovy i obnovy a modernizácie 
elektroinštalácie. Tieto opatrenia by mohli priniesť zníženie energetickej 
náročnosti budovy.  

Projekt ďalej predpokladá rozdelenie budovy na tri samostatné 
prevádzkové časti.  

V projekte, ktorý spracoval KERAMOPROJEKT Trenčín s prispením 
Považskej cementárne, a.s. Ladce sú zámery na pomerne veľké zmeny 
jednotlivých prevádzkových priestorov, vždy však v prospech na dnešné – 
moderné využívanie Domu kultúry pre verejnosť.  

Podrobnejší popis pripraví kronikár v čase, keď bude prestavba DK 
reálna.  
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Využívanie  
Domu kultúry 

 
  Vysoké náklady na Dom kultúry boli aj v roku 2004. Obecný úrad 

i v tomto roku robil rôzne opatrenia na ich zníženie, teda zefektívnenie 
prevádzky. Spracovaná projektová dokumentácia na prestavbu z hľadiska 
využívania, najmä však na energetickú optimalizáciu prevádzky Domu kultúry 
čaká na svojho investora.  

Priestory Domu kultúry v roku 2004 boli využívané alebo permanentne 
alebo príležitostne.  
Medzi prvú kategóriu patrila Obecná knižnica, otvorená každý pondelok 
a piatok. Ďalej to boli miestnosti prenajaté firmou Palivex, Stavebnou 
sporiteľňou, Lesným družstvom a Urbárskym spoločenstvom. Trvalo 
pridelené priestory patrili lekárovi, pamätnej sieni a kinu a v novej prístavbe 
kaviareň.  
Zo všetkých ostatných priestorov bol najviac využitý vestibul hlavnej budovy. 
Rôzne obchodné organizácie tu usporiadali predajné trhy (utorok a štvrtok). 
Boli tu najmä obchodníci z Čadce, Kysuckého Nového Mesta, Považskej 
Bystrice, Partizánskeho a predávali lacný textil, obuv a iné tovary. Za rok 
bolo takýchto predajných dní 73. 

Na prednášky a kurzy sa tradične využívala zasadačka č. 10. 
Usporiadala ich najmä Považská cementáreň, a.s. a Autoškola. Dovedna 
bolo v tejto miestnosti usporiadaných 55 akcií.  

19-krát bola využitá sála v prístavbe DK na rôzne schôdze, oslavy 
a rodinné podujatia.  

Na karnevaly, oslavy a iba na jednu zábavu a jednu diskotéku – 
(všetko 11-krát) bola využitá veľká sála Domu kultúry.  

Najväčším finančným prínosom za nájomné bola zasadačka č. 10 
a najmä vestibul. To však iba čiastočne kompenzovalo vysoké náklady na 
veľkú budovu Domu kultúry.  

 
 
 

ZBOR PRE OBČIANSKE  
ZÁLEŽITOSTI 

 
Zloženie 

 
V roku 2004 si zbor pre občianske záležitosti udržal svoj štandard a to 

v množstve podujatí, ich kvalite a kultúrnej úrovni. 
Zloženie ZPOZ-u pri obecnom zastupiteľstve v Ladcoch bolo 

nasledovné: 
Anna Peterková, predsedníčka 
Mária Liptáková 
Irena Gajdošíková 
Ľubomíra Porubčanová 
 

V zložení poverených sobášiacich nenastali nijaké zmeny:               
Ing. arch. Ján Remo, Jozef Daňo, Daniela Hudecová. 
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Vedením matriky bola poverená Ľubomíra Porubčanová. 
Rečníci pri smútočných obradoch – pohreboch boli Ing. arch. Ján 

Remo a Marián Justh. 
Do podujatí v plnej miere boli zapojení: spevácky krúžok žien 

(vedený Máriou Liptákovou), fotograf Július Šedík, zapisovateľka                  
do pamätnej knihy Irena Gajdošíková, recitátori Anna Peterková, Daniela 
Hudecová, Anna Kováčiková a Alžbeta Bušíková.  

 
 

Podujatia 
 

Z podujatí v roku 2004 vyberám:  
Dňa 28. júna 2004 pripravil ZPOZ prijatie v obradnej miestnosti žiakov – 
reprezentantov ZŠ a Odborného učilišťa, ktorí nejakým spôsobom v roku 
2004 urobili dobré meno škole a obci v oblasti vedomostných súťaží, 
kultúrnych aktivít a športu.  
Zo Základnej školy to bol Filip Kollár, Martin Faturík, Stanislava Kútna, Lukáš 
Ciho, Matej Riecky, Martina Martináková, Janka Koyšová, Lucia Melicherová, 
Simona Kučmová, Tomáš Mikuška, Miroslava Daňová, Ivan Ďurikovič, Boris 
Letko, Katarína Áčková, Zuzana Červená, Simona Svádová, Michaela 
Zajacová, Natália Melicherová, Júlia Kandráčová, Sabína Štefulová, Lívia 
Kútna. 
Z Odborného učilišťa: Martin Lajka, Anton Dzurjanik, Jozef Baláž, Andrej 
Janeček, Pavol Košš, Eva Tóthová, Petra Kunáková, Peter Paulovič a Erik 
Goral.  

Prvá májová nedeľa bola venovaná matkám. Zbor pre občianske 
záležitosti pripravil slávnosť Dňa matiek v Dome kultúry (viď časť „Kultúra“). 

V júni 2004 v spolupráci s vedením Odborného učilišťa organizoval 
ZPOZ slávnostné odovzdanie výučných listov. 

ZPOZ sa 15. októbra 2004 stal spoluorganizátorom prípravy a konania 
súťaže Koyšove Ladce.  

Dňa 12. novembra 2004 v Dome kultúry bolo stretnutie poslancov 
obecného zastupiteľstva s občanmi staršími ako 70 rokov. V tomto roku   
sa zišlo mimoriadne veľa občanov, aby si pozorne vypočuli príhovor starostu 
obce Ing. arch. Jána Remu. V kultúrnom programe vystúpili deti Materskej 
školy, žiaci Základnej školy a účinkovala dychová hudba s ľudovým 
rozprávačom. Prítomní si pochvaľovali dobré prostredie i náladu, najmä však 
vyzdvihovali fakt, že vedenie obce na nich myslí a zachováva túto tradíciu. 
Dôchodcovia dostali občerstvenie a peňažné poukazy na 100 Sk.  

V decembri 2004 v obradnej miestnosti obecného úradu privítali        
do života deti narodené v decembri 2003 a počas roka 2004. Dojemnú 
slávnosť pripravili členovia ZPOZ-u, deti Materskej školy a ďalší, ktorí 
v programe účinkovali. Dovedna privítali 19 detí.  

Členovia ZPOZ-u sa spolupodieľali na niektorých ďalších podujatiach 
občianskeho charakteru. Boli to najmä stretnutie občanov na prelome rokov 
2003/2004, otvorenie nového školského roku 2004/2005 v Materskej 
a Základnej škole, záver školského roku a iné.  

Občania Ladiec javili veľký záujem o rubriku uvádzanú v Ladeckých 
zvestiach pod názvom „Z matriky obce“, kde sa dozvedeli mená 
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novonarodených detí a zomrelých občanov. Tu sa uvádzali aj mená 80, 85, 
90 a 95 ročných občanov. Týchto občanov určení členovia ZPOZ-u osobne 
navštívili, odovzdali im kvety a darčeky obecného úradu. Občania (nielen 
jubilanti) tieto akcie vysoko vyzdvihovali.   

 
 
 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

Zeleň v obci 
 

Zlepšovanie životného prostredia v roku 2004 opäť zaznamenalo 
určitý pokrok. Videli sme to najmä v starostlivosti o zeleň v obci, hlavne 
v údržbe trávnikov, stromového a kríkového porastu i v úprave predzáhradok 
pred rodinnými domami.  

O ovzduší píšem na záver tejto kapitoly, ale i tu na niektorých úsekoch 
obce nastalo zlepšenie dokončením plynofikácie. Občania niektorých častí 
obce (Vážska a Tunežice) pociťovali únik spalín z diaľnice v období nízkeho 
tlaku vzduchu.  

Zlepšila sa situácia v zásobovaní pitnou vodou zapojením sa väčšieho 
počtu užívateľov na obecný vodovod.  

 
 

Odpadové hospodárstvo 
 

Vývoz odpadu bol poznamenaný zvýšením cien zo strany Odpadovej 
spoločnosti, a.s. Trenčín v roku 2004 o 12,5 %, v čom bol zahrnutý nárast 
DPH o 5 % a ročná inflácia 7,5 %. Dovtedy dotovala obec z vlastného 
rozpočtu 50 % nákladov. Obecné zastupiteľstvo schválilo zníženie dotácie   
na 25 %. Občan teda zaplatí 75 % nákladov na odvoz odpadov. Celková 
suma bola stanovená na 410 Sk na osobu a rok. Podnikatelia platia celú 
výšku nákladov na likvidáciu svojho komunálneho odpadu.  

Občania, ktorí vyprodukujú menej odpadu a ktorí sú trvale vo finančnej 
tiesni, čo dokážu  hodnoverne preukázať, mohli požiadať obecné 
zastupiteľstvo o individuálne posúdenie a zníženie poplatku.  

Niektoré  ďalšie opatrenia uvádzam v časti „Obecné zastupiteľstvo“. 
 
 

Triedený zber odpadov 
 

Obyvatelia obce boli na základe Všeobecne platného             
nariadenia obecného zastupiteľstva povinní zapojiť sa do separovaného 
zberu.          

Obecné zastupiteľstvo schválilo termíny, kedy sa bude konať zber 
podľa jednotlivých druhov. Všetky termíny sa neuskutočnili v daných 
termínoch   pre zlé počasie, ale boli v termínoch náhradných.  
Zbierali sa suroviny: papier, sklo a kovový šrot. 
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Občania sa zapojili tak, že v stanovený deň vyložili nazbierané 
odpadové suroviny pred svoj dom a pracovníci obecného úradu ho     
zbierali.  

Zber odpadového papiera sa uskutočnil cez miestnu Základnú školu 
dvakrát v roku 2004. 

 
 

Potoky v obci 
 

V roku 2004 vyčistili Lúčkovský potok a Slatinský potok brigádnicky   
za úplatu (rodina Kandráčovcov a Kroščenovcov z Tunežíc) na úsekoch     
ich toku cez obec. Prácu urobili rýchlo a na požadovanej úrovni.  

Na odbornej úrovni sa v tomto roku konštatovalo, že problémy            
sú najmä v suchom počasí v minulých rokoch, teda malá prietočnosť, malý 
objem vody. Ďalším dôvodom je zbytočne široké dno oboch potokov a ich 
malý spád.  

Podľa odborníkov by pomohlo škarpovanie korýt potokov lomovým 
kameňom. Tým by sa natrvalo spevnili (rozpadávajúce sa) brehy potokov 
v prirodzenom šikmom tvare, čím by sa zvýšila hladina potokov, sila 
prietočnosti a znížilo by sa usadzovanie bahna i zarastania rôznymi 
rastlinami.  

 
 

Úprava okolia Váhu 
 

Ako veľký problém občianskej uvedomelosti sa v roku 2004 ukázala 
otázka priestoru bývalého smetiska pri Váhu. V roku 1998 bola uskutočnená 
rekultivácia smetiska v náklade 1,7 milióna Sk. Nelegálne skladovanie 
odpadu však pokračovalo ďalej. Úrad pre ochranu životného prostredia 
viackrát upozorňoval obec na tento nedostatok. Robil tak aj v roku 2004 
a hrozil vysokými pokutami. Obec za pomoci cementárne musela odpad 
odstraňovať. 

V roku 2004 obec opäť za pomoci mechanizmov z Považskej 
cementárne, a.s. vykonala rozsiahle práce pri Váhu. Vyčistili a vyrovnali 
veľké plochy, ktoré budú postupne agrotechnicky a výsadbou stromov 
upravené tak, aby sa postupne obnovila pôvodná príroda so živočíchmi 
a vtákmi, ktoré tam pôvodne sídlili.  

 
 

Park v Ladcoch 
 

Park sa i v roku 2004 naďalej devastoval. Majitelia kaštieľa 
a pozemkov včítane parku neprejavili záujem udržovať ho aspoň 
v prijateľných podmienkach (trávniky, výrez kríkov, údržba                
vzácnych stromov). Devastované sú i murované oplotenia, cestičky    
i lavičky, ktoré dal zhotoviť v minulosti obecný úrad spolu s Odborným 
učilišťom. 

 
 



1553 

Vplyv cementárne  
na životné prostredie 

 
Stav ovzdušia sa i v roku 2004 sledoval v súlade s § 14 Zákona            

č. 117/1988. Podľa tohto ustanovenia podalo vedenie Považskej 
cementárne, a.s. informáciu, ktorá bola uverejnená v Ladeckých zvestiach.  

Naďalej fungovala informačná tabuľa, ktorá na budove cementárne 
kontinuálne monitorovala emisie z rotačnej pece.  
 
Ovzdušie 
V roku 2004 vypustili so ovzdušia spolu 62 ton tuhých znečisťujúcich látok 
a 757 ton plynných znečisťujúcich látok. Za to do Štátneho fondu životného 
prostredia zaplatili 1 981 100 Sk. 
Podľa zákona možno na 1 tonu vyrobeného slinku vypustiť do ovzdušia      
1,5 kg prachu. Považská cementáreň a.s. v roku 2004 vypustila 0,11 kg. 
Koncentrácie tuhých znečisťujúcich látok vo vypúšťaných spalinách 
a vzduchu z komínov a technologických výduchov sa pohybovali v hodnotách 
od 0,8 mg/m3 a 21 mg/m3, pričom zákonitý limit je 50 mg/m3. 
Tieto údaje ukazujú, že Považskej cementárni sa v roku 2004 podarilo vďaka 
novým technológiám znížiť množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok       
na polovicu.  
 
Vodné hospodárstvo  
Odpadové vody vznikajúce v prevádzke čistili v mechanicko-biologickej 
čistiarni, z ktorej ju vypúšťajú do Lúčkovského potoka. V roku 2004 vypustili 
173 000 m3 vôd, hlboko pod stanovený limit znečistenia.  
 
Odpadové hospodárstvo 
V roku 2004 v Považskej cementárni, a.s. spálili:  
23 453 ton mäsokostných múčok 
  4 279 ton gumového odpadu (pneumatiky a pod.) 
  2 887 ton živočíšnych tukov. 
Proces spaľovania ako i manipuláciu s týmito materiálmi zvládli tak, že ani 
raz nebolo ohrozené ovzdušie okolia cementárne. V prevádzke bola nová 
technologická linka plne automatizovaná, bez manuálneho zásahu 
pracovníkov.  
V roku 2004 sa začala výstavba zariadenia na dávkovanie plastov               
do rotačnej pece.  
Stavebnú suť, ktorej pri investičnej výstavbe vzniklo značné množstvo 
vyvážali na skládku Luštek (Dubnica nad Váhom). 
 
 

Zničený chránený buk 
v Ladcoch 

 
Dňa 19. novembra 2004 veterná smršť vyvrátila chránený strom     

„Buk v Ladcoch“. Vplyvom vetra sa kmeň vo výške 5 metrov zlomil a padol          
do porastu tak, že zatarasil cestu.  
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Chránený strom Buk v Ladcoch – buk lesný (Fagus sylvatika L.), 
rastúci na pokraji porastu č. 172 v lokalite Lúčkovská dolina v k.ú. Ladce,   
bol vyhlásený za chránený strom uznesením rady ONV v Považskej Bystrici       
č. 256/1975 zo dňa 4.9.1975 a v Štátnom zozname CHČP je evidovaný    
pod číslom 677. Dôvodom jeho ochrany boli mimoriadne dendrologické 
hodnoty. Vynikal predovšetkým vekom (odhad 400 rokov) a úctyhodným 
obvodom kmeňa (688 cm) i zaujímavým ukotvením v pôde pomocou 
mohutných kmeňov s hrčkovitými koreňovými nábehmi. Jeho zdravotný stav 
však vzhľadom na centrálnu dutinu v kmeni a viac postranných dutín 
v dôsledku rozsiahleho napadnutia patogénnymi organizmami                    
bol v poslednom období neuspokojivý. Ošetrený bol naposledy v roku 1994 
firmou EKOPOL.  

V rámci pasortizácie CHS v roku 2001 bolo rozhodnuté ponechať 
strom na dožitie, nakoľko vynakladanie finančných prostriedkov                    
do rozsiahleho ošetrenia by bolo neefektívne.  

V deň obhliadky (2. decembra 2004) pracovníkmi Správy chránenej 
krajinnej oblasti Strážovské vrchy vyhotovili fotodokumentáciu a dohodli       
sa s vlastníkmi pôdy – Lesným družstvom v Ladcoch o odstránení drevnej 
hmoty.  

Strom vyradili zo zoznamu chránených stromov Slovenska.  
 
 
 

POLITICKÉ STRANY 
A HNUTIA 

 
V roku 2004 sa v Ladcoch aktivizovali štyri politické strany a hnutia: 

Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko, Komunistická strana 
Slovenska, Pravá Slovenská národná strana a Kresťansko-demokratické 
hnutie.  

Podľa výsledkov volieb, referenda a iných politických ukazovateľov 
najväčšie zázemie u obyvateľstva Ladiec malo Hnutie za demokratické 
Slovensko.  

 
 

Ľudová strana – Hnutie             
za demokratické Slovensko 

 
Najväčšiu aktivitu vyvíjala ĽS-HZDS v predvolebných obdobiach roku 

2004. V rámci toho usporiadali 9. marca 2004 v prístavbe DK stretnutie 
s poslancom za HZDS Cagalom so zameraním na agitáciu za zvolenie 
prezidenta SR V. Mečiara.  

HZDS – MO mala svojich zástupcov vo všetkých komisiách volieb 
prezidenta, referenda i volieb do Európskeho parlamentu.  

Voľby do Európskeho parlamentu napriek nezáujmu občanov dopadli 
podľa očakávania. V miestnom rozhlase vystúpil starosta obce – predseda 
MO HZDS Ing. arch. Ján Remo v prospech účasti na voľbách i referende.  

6. augusta 2004 v spolupráci s P-SNS v Ladcoch sa uskutočnila Vatra 
zvrchovanosti ako podujatie s národným charakterom (viď časť „Oslavy“). 
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Cieľom tejto každoročnej akcie je posilniť ducha národného povedomia 
a objasňovať význam slovenskej štátnosti v podmienkach Európskej únie   
ako i význam vzniku Slovenskej republiky pre postavenie slovenského 
národa v Európskej únii.  

Vedenie MO Ľudovej strany – Hnutia za demokratické Slovensko       
sa nezmenilo. V Obecnom zastupiteľstve mali naďalej troch poslancov.  

 
 

Pravá Slovenská  
národná strana 

 
Aj v roku 2004 táto strana venovala najväčšiu pozornosť pronárodným 

akciám a otázkam volieb prezidenta, poslancov do Európskej únie 
a referendu.  

Za najsledovanejšiu akciu bola v roku 2004 pokladaná slávnosť        
na Skalke pri dvojkríži na výročie Zvrchovanosti Slovenska. Túto akciu 
pomáhali spolu s HZDS obetavo pripravovať členovia P-SNS – Miestnej 
organizácie v Ladcoch.  

Výbor organizácie, ktorý zasadal pravidelne podľa plánu, mal týchto 
členov: 
Július Šedík, predseda 
Jozef Švihel, podpredseda 
Zdenka Hriadelová, tajomníčka a hospodárka 
členovia výboru: Pavol Habánek 
                            Ferdinand Bušík. 

 
Vo svojej činnosti sa organizácia Pravej Slovenskej národnej strany 

riadila pokynmi Okresného výboru v Dubnici nad Váhom.  
 
 

Komunistická strana 
Slovenska 

 
V ladčianskej Základnej organizácii Komunistickej strany Slovenska   

sa v podstate nič nezmenilo. Zostal takmer ten istý počet členov a aj aktivita 
nebola väčšia ako v roku predchádzajúcom.  

Výbor ZO KSS sa skladal z týchto členov:  
Mgr. Dušan Saksa, predseda 
Ing. Karol Horký, tajomník 
Anton Haršáni, hospodár  
Ing. Emil Remo bol predsedom revíznej komisie ZO KSS. 
  
Výbor a členovia organizácie sa angažovali najmä v príprave osláv 
(spolupráca so SZPB a obecným úradom). Osobitnú pozornosť venovali 
viacerí členovia organizovaniu osláv 60. výročia SNP a to i okresných          
aj krajských (Zliechov a Vrchteplá). 
Mgr. Dušan Saksa bol v roku 2004 predsedom Krajského výboru KSS 
v Trenčíne a niektorí ďalší členovia pracovali v Okresnom výbore v Ilave.  
 



1556 

Kresťansko-demokratické 
hnutie 

 
 Činnosť organizácie sa orientovala na činnosť štyroch poslancov 
v obecnom zastupiteľstve.  

Aktivitu rozvíjali v predvolebnej kampani volieb prezidenta SR a voľbe 
poslancov do Európskej únie.  

KDH podporovalo aj niektoré náboženské aktivity, najmä prípravu 
výstavby kostola v Ladcoch.  

 
 
 

ORGANIZÁCIE A SPOLKY 
V LADCOCH 

 
Dobrovoľné organizácie a spolky v Ladcoch počas roka 2004 opäť 

neprekročili úroveň z minulých rokov. Ani v roku 2004 sa nedalo hovoriť 
o pravidelnosti ich činnosti, okrem telovýchovných organizácií, ktoré hrali 
v pravidelných súťažiach a Slovenského rybárskeho spolku. Okrem nich 
možno medzi aktívnejšie zaradiť Slovenský zväz zdravotne postihnutých 
a Slovenský zväz chovateľov. Predchádzajúci štandard si zachovali 
Slovenský zväz technických a športových činností a Dobrovoľný hasičský 
zbor. Ďalší úpadok zaznamenali Slovenský zväz záhradkárov a Slovenský 
červený kríž.  

Najväčšie technické a organizačné zmeny v kladnom slova zmysle boli 
výstavba tribúny na futbalovom ihrisku a zlúčenie Dobrovoľných hasičských 
zborov Ladce s Tunežicami.  

 
 

Telovýchovná jednota 
Tatran cementáreň Ladce 

 
V roku 2004 viedol organizáciu výbor v zložení:  

Ing. Jaroslav Koyš, predseda 
Ing. Ferdinand Gach, tajomník 
Dušan Porubčan 
Jozef Chovanec 
Vladimír Chovanec 
Mgr. Miroslav Sňahničan 
Marián Justh 
V revíznej komisii boli: Pavol Tichý, Milan Bajza a Dominik Porubčan st.  
 
 TJ Tatran cementáreň organizovala dva športy: futbal v súťažiach 
dospelých – 1. trieda, dorast – V. liga, starší žiaci – I. trieda, mladší          
žiaci – I. trieda. Druhým športom bol stolný tenis, kde hralo A družstvo      
v 5. lige a B družstvo v 6. lige.  
 Udržanie a fungovanie v týchto súťažiach si vyžiadalo značné 
finančné prostriedky a bolo náročné na organizáciu i značný počet 
dobrovoľných pracovníkov. Takto sa na rôznych postoch, včítane pretekárov, 
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zapojilo do telovýchovného hnutia v rámci TJ Tatran cementáreň okolo 150 – 
zväčša mladých ľudí.  
 
Futbalová súťaž 2003 – 2004 
 V druhú januárovú sobotu začali futbalisti tréning pod vedením 
Jaroslava Agafona. Nastúpili noví hráči z dorastu Kučera, J. Váň a Janke. 
S aktívnou činnosťou skončil Uríček. Po úvodných tréningoch absolvovali 
sústredenie v Belušských Slatinách. Súčasne začali prípravu dorastenci 
a žiaci – v telocvični ZŠ.  
 Mužstvo dospelých zohralo potom 9 prípravných stretnutí. Nepriaznivé 
počasie spôsobilo odloženie súťaží o dva týždne.  
 Výsledky v súťažiach 2003 – 2004 boli pre ladčianske družstvá 
priemerné.  
Mladší žiaci obsadili v I. triede 4. miesto. 
Starší žiaci v I. triede skončili na 8. mieste 
Dorastenci v V. lige sa umiestnili na 7. mieste 
Dospelí v I. triede sa umiestnili na 7. mieste. 
 
Súťaže v ročníku 2004 – 2005 
 V tomto ročníku – časti jeseň – hrali všetky družstvá v tých istých 
súťažiach ako v ročníku predchádzajúcom. Ako hlavný cieľ si dali: vyhnúť    
sa boju o záchranu v súťaži. Okrem dorastu sa to podarilo splniť.  
 V tomto ročníku mužstvo dospelých sa skladalo z týchto hráčov 
a funkcionárov: 
Jaroslav Agafon, tréner, Vladimír Chovanec, vedúci mužstva. Hráči: Ján 
Faturík, Dominik Porubčan, Jozef Janke (brankári), Miroslav Prekop, Ján 
Jamrich, Dušan Šedík, Milan Vyhnička, Peter Patka, Jaroslav Chalaň, Daniel 
Hujo, František Váň, Jozef Váň, Peter Martinka, Michal Habánek, Marián 
Habánek, Ľuboš Galko, Tomáš Koštialik, Marek Kučera, Tomáš Saksa, Miloš 
Trenčan, Tomáš Hromka, Peter Hudec.  
 V kádri chýbali Jaroslav Koyš a Marián Mackura, ktorí s aktívnou 
činnosťou skončili.  
 V jesennej časti súťaže I. triedy toto družstvo skončilo na 6. mieste.  
 Dorastenci v V. lige s 10 bodmi prezimovali na 15. mieste, čo bolo 
sklamaním pre vedenie i divákov futbalu. 
 Starší žiaci získali 14 bodov a zo 14 družstiev boli na 10. mieste.  
 Mladší žiaci boli v I. triede na 7. mieste z 12 družstiev.  
 
Stolný tenis TJ Tatran cementáreň 
 V stolnom tenise nás zastupovali v V. lige hráči „A“ mužstva a v 6. lige 
hráči „B“ mužstva. K dispozícii boli títo hráči: Ing. Vladimír Sikora, Anton 
Popelka, Juraj Kalus, Paed.Dr. Vladimír Hromek, Mgr. Miroslav Sňahničan, 
Jozef Hrehor, Bc. Jozef Švihel, Ing. Pavol Kalus, Eva Michalcová, Pavol 
Kalus, Róbert Kotián, Dušan Kvasnica. Platila zásada, že prví štyria nemôžu 
nastúpiť za „B“ družstvo.  
 Po prvej časti, ktorá skončila v decembri 2004, bolo poradie na prvých 
troch miestach: Pružina, Ladce, D. Mariková (všetci 22 bodov). 
 „B“ družstvo po prvej časti súťaže bolo na 6. mieste so 17 bodmi.  
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 Činnosť TJ Tatran cementáreň Ladce si vyžiadala značné finančné 
náklady, ktoré by nemohla zvládnuť bez sponzorov. Hlavnými 
podporovateľmi boli Obecný úrad Ladce, Považská cementáreň, a.s., firma 
JAPEX (RNDr. Peter Janešík), Róbert Jendrol a ďalší.  
 
Memoriál Pavla Petríka 
 V roku 2004 sa odohral siedmy ročník futbalového turnaja bývalých 
hráčov TJ Tatran Ladce, Beluša, Ilava a Košeca. Víťazmi sa stali hráči 
z Beluše, ktorí vo finále hrali s Ladcami a po výsledku 1:1 boli lepší 
v premieňaní pokutových kopov.  
 
 

TJ Tatran Tunežice 
 

 Predsedom TJ Tatran Tunežice bol aj v roku 2004 Bohumil Kvasnica.  
 V ročníku 2003 – 2004 skončili na predposlednom mieste v súťaži     
III. A triedy.  
 V ročníku 2004 – 2005 došlo v TJ Tunežice k organizačnému 
zlepšeniu činnosti, zmene v hráčskom kádri a futbalový oddiel začal byť 
úspešný. Káder tvorili hráči: Bajza Stanislav, Balog Mikuláš, Bugala Ladislav, 
Černuška Peter, Grečný Róbert, Habánek Milan, Habánek Ondrej, Juríček 
Jozef, Kalus Roman, Kandráč Alexander, Kandráč Václav, Kotris Stanislav, 
Lachký Miroslav, Machala Anton, Mikuška Vladimír, Mosorjak Vladimír, 
Palček Ivan, Šelestiak Pavol, Zábojník Štefan.  
 Vedúcim mužstva bol Bohumil Kvasnica, trénerom Štefan Zábojník.  
 V ročníku 2004 – 2005 (jesenná časť) skončili na 3. mieste              
s 20 bodmi, iba 2 body od prvého Košeckého Podhradia.  
 
 

Slovenský rybársky 
 zväz  

 
Členovia Slovenského rybárskeho zväzu z Ladiec patrili aj v roku 2004 

do Obvodnej organizácie v Ilave.  
Vo výbore úspešne pracovali v popredných funkciách rybári z Ladiec: 

Ján Sloboda (predseda) 
Jozef Fatura (tajomník) 
Libor Kvasnica (hospodár) 
Bohuš Ištvánik (člen pre brigádnickú činnosť). 
 Výbor organizácie pripravil v roku 2004 viacero osvetových, 
brigádnických i pretekárskych akcií. Spomeniem aspoň tie, ktoré usporiadali 
v Ladcoch, resp. pre ladčianskych rybárov a verejnosť.  
 Na potokoch, ramene kanála hydrocentrály a na Tunežických 
rybníkoch odpracovali pri čistení tokov a brehov a pri oprave zariadení    
2 018 hodín.  
 Rovnako, ako po minulé roky, aj v tomto roku pripravili pre mladých 
rybárov pracujúcich v krúžkoch detské preteky. Konali sa 1. mája 2004       
na jazere štrkoviska v Ilave za účasti 67 detí. Na pretekoch ulovili            
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2 844 kusov rýb. Na popredných miestach sa umiestnili Adam Kováčik, 
Tomáš Kútny, Maroš Chalúpek, Michal Ciho a ďalší.  
 Dňa 2. mája 2004 sa na Tunežických rybníkoch konal už 18. ročník 
rybárskych pretekov v love rýb udicou pre dospelých. Zúčastnilo sa na nich 
173 pretekárov zo stredného Považia. Preteky opäť neboli iba rybárskou 
záležitosťou, ale aj spoločenskou udalosťou. Ani v roku 2004 nechýbalo 
občerstvenie a guláš. Výbor organizácie sa snažil, aby preteky boli 
atraktívne, preto rybníky zarybnili (v tomto roku 2 metráky kaprov a 50 kg 
pstruhov). 
Preteky sa skončili s výsledkami: 
Roman Buček (689 bodov), Juraj Konrád (546), Roman Vicen (532). 
 Tretie preteky dňa 7. mája 2004, rovnako v Tunežiciach, sa konali    
pre funkcionárov SRZ, ktorí ulovili 26 kusov pstruhov, 25 kaprov,                 
17 pleskáčov. Zvíťazil Libor Kvasnica pred Ladislavom Novosadom 
a Milanom Mazáňom.  
 Na ceny pre všetky spomínané preteky prispeli sponzori: Obecné 
úrady v Ladcoch, Košeci a Ilave a viacerí súkromní podnikatelia.  
 
 

Slovenský zväz  
zdravotne postihnutých 

 
V roku 2004 dosiahla táto organizácia 80 členov. To je zvýšenie oproti 

roku 2003 o 10 členov. Organizáciu úspešne viedol ten istý výbor ako v roku 
2003 na čele 
Štefan Kováčik, predseda 
Milan Rafaj, podpredseda 
Mária Sláviková, pokladníčka 
členovia výboru: Margita Zacková, Anton Ištok, Jana Faturíková, Pavol     

Maršovský, Zdenka Chlebanová, Ján Koštialik.  
 
 Ako obvykle – starali sa o informovanie členstva o nových zákonoch 
a vyhláškach týkajúcich sa práv telesne postihnutých, ale i o ich kultúrno-
spoločenské vyžitie. Tradične pokračovali v stretnutiach s družobnými 
organizáciami a organizovali stretnutia pri rôznych príležitostiach.  
Niektoré z významnejších podujatí:  
V marci 2004 uskutočnili výročnú členskú schôdzu za účasti zástupcov 
Obecného úradu a Považskej cementárne – OZ Stavba.  
Na tradičnom Májovom posedení bolo prítomných 200 účastníkov, vrátane 
členov z družobných organizácií. V tom istom mesiaci sa reprezentanti 
ladčianskej organizácie zúčastnili na streleckých pretekoch v Domaniži 
(Hriančik – prvé miesto, Uharčík – druhý). 
Ladčania – členovia SZZP pretekali na športových hrách zdravotne 
postihnutých v máji 2004 v Lednických Rovniach.  
Tradičné posedenie na Muflonke v júni prilákalo 60 členov organizácie.  
Za prítomnosti detí a vnukov členov SZZP privítali Mikuláša na večierku        
4. decembra 2004. Potom navštívili ležiacich členov, ktorým odovzdali 
darčeky v hodnote 80 Sk.  
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 Činnosť organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých 
v Ladcoch podporil Obecný úrad Ladce sumou 3 000 Sk a Považská 
cementáreň, a.s. 10 000 Sk. 
 Tradičná družba s inými organizáciami SZZP sa týka najmä 
organizácií z Domaniže, Sverepca, Beluše, Púchova, Lúk a Ilavy. 
Zástupcovia týchto obcí sa zúčastňujú na podujatiach v Ladcoch 
a recipročne aj členovia SZZP z Ladiec na podujatiach v týchto obciach. 
Stretnutia slúžia nielen na spoločenskú zábavu, ale i na výmenu skúseností 
pri podpore členov, ich morálnej a materiálnej pomoci.  
 
 

Slovenský zväz 
protifašistických bojovníkov 

 
Organizácia SZPB mala v roku 2004 v obci Ladce 13 členov. Viedol 

ju výbor v zložení:  
 
Ing. Karol Horký, predseda 
Zdenka Herčková, tajomníčka 
Milan Bajza, pokladník 
Pavel Janík, revízor. 
  
 V roku 2004 bola činnosť organizácie zameraná predovšetkým        
na oslavy 60. výročia Slovenského národného povstania. Na miestnej úrovni 
boli v Ladcoch, na okresnej v Zliechove, na krajskej vo Vrchteplej (okres 
Považská Bystrica). Celoslovenské oslavy sa konali v Banskej Bystrici,       
na ktorých sa za Oblastný výbor v Považskej Bystrici zúčastnil Ing. Karol 
Horký, člen Ústrednej rady SZPB. 
 Pri tejto príležitosti dostali pamätné medaile Pavel Janík a Anna 
Kresáčová ako priami účastníci SNP a Ing. Karol Horký ako dlhoročný 
funkcionár Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.  
 V roku 2004 bola ukončená transformácia Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov zo stavovskej organizácie na organizáciu 
spoločenskú. Tým sa malo dosiahnuť rozšírenie členskej základne. 
V organizácii SZPB v Ladcoch sa táto skutočnosť v roku 2004 neodrazila.  
 Výbor SZPB v Ladcoch sa vyjadril o spolupráci s Obecným úradom 
Ladce a ostatnými inštitúciami ako o dobrej.  
 Neuspokojivá bola účasť a záujem širokej verejnosti na oslavách    
60. výročia SNP (ale aj na ostatných oslavách). 
 
 

Slovenský zväz 
chovateľov 

 
 V prvom rade musím spomenúť úmrtie doterajšieho dlhoročného 
predsedu organizácie Milana Junga na konci roka 2004. 
 Problémom číslo jeden bola snaha organizácie získať nových členov, 
ktorí by boli ochotní venovať sa chovu a rozširovaniu čistokrvných zvierat.  
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 V roku 2004 mala organizácia 10 členov, väčšinou vo vyššom veku. 
V súčasnosti sú v Základnej organizácii SZCH traja chovatelia čistokrvných 
zvierat: 
Haršáni Anton (Novozélandský biely) 
Vladimír Kalus st. (Belgický obor) 
Vladimír Kalus ml. (Belgický obor) 
 Anton Haršáni a Vladimír Kalus st. sa zúčastnili so svojimi exponátmi 
na „Oblastnej výstave mladých králikov“ v Dolnej Marikovej v dňoch           
14. – 15. augusta 2004. Na výstave mali umiestnených celkom 7 kusov 
králikov.  
 V dňoch 2. – 3. októbra 2004 sa konala VII. Vážska výstava zvierat 
v Beluši. Zúčastnil sa na nej Vladimír Kalus st. s piatimi kusmi králikov. Získal 
„Čestnú cenu“. 
 Výbor ZO SZCH zabezpečil pre občanov Ladiec pred vianočnými 
sviatkami moriakov v celkovej váhe 700 kg. 
Zloženie nového výboru: 
Anton Haršáni, predseda 
Miloš Košina, tajomník 
Pavol Kalus, hospodár 
Vladimír Kalus st., predseda odbornej komisie.  
 
 

Dobrovoľný  
hasičský zbor    

 
 Dobrovoľný hasičský zbor mal v Ladcoch dve zoskupenia: 
25 členov v Považskej cementárni, a.s. 
30 členov v obci Ladce (včítane Tunežíc). 
Výbor sa skladá z týchto členov: 
 
DHZ obec Ladce:  František Meliš, predseda 
                              Dominik Koštialik, veliteľ 

Juraj Petrík, strojník 
Štefan Kuman, preventista 
Branislav Blaško, pokladník 

 
DHZ Pov. cementáreň, a.s.:  Peter Bračík, predseda 

Igor Kalus, veliteľ 
Viliam Petrík, strojník 
Marián Markuš, pokladník 
Ladislav Král, preventista 
 

 Do celkového počtu členov nie sú zaradení viacerí mladí občania, ktorí 
preukazovali záujem o činnosť v DHZ, ale nemali oficiálne vybavené 
členstvo. Ukázalo sa, že v roku 2004 stúpol záujem (i aktivita) o prácu 
v DHZ. Aktivizoval sa najmä výbor (obe jeho zložky), ktorý pripravil viacero 
akcií.  
 Preventívnu činnosť podľa platných predpisov vykonávali dvaja 
preventisti. Konkrétne to boli v obci plánované prehliadky pred vykurovacím 
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obdobím. V Považskej cementárni sa zriaďovali protipožiarne asistenčné 
hliadky podľa potreby v čase veľkých opráv, porúch alebo zváracích prác      
na strediskách s možnosťou vzniku požiaru. Hliadky sa skladali 
z pracovníkov stredísk a členov DHZ. 
  V odbornej príprave absolvovali viacerí členovia (podľa odbornosti) 
rôzne školiteľské akcie. Príprava členov bola zameraná na likvidáciu požiarov 
a povinnosti členov strojnej služby. Uskutočňovali sa kondičné jazdy vodičov 
vozidla Š 706 CAS 25. Rovnako v niekoľkých turnusoch sa školili členovia 
zásahového družstva, na používanie dýchacej techniky, konkrétne 
podtlakového prístroja SATURN. 
 Medzi činnosť DHZ treba zarátať pravidelnú kontrolu a údržbu všetkej 
techniky. V roku 2004 obnovili hadicový materiál pre potreby hasičského 
športu.  
 V roku 2004 zásahové družstvo DHZ bolo dvakrát privolané 
k požiarom v Považskej cementárni, a.s.: 

- požiar veľkokapacitného kontajnera 
- zahorenie vagónov s uhlím. 

Členovia DHZ poskytovali pomoc aj pri takých prácach a službách, 
ako vykonávanie požiarneho dozoru pri prácach spojených so zvýšeným 
požiarnym nebezpečenstvom v Považskej cementárni, čistení komunikácií 
i vykonávaní technickej pomoci Telovýchovnej jednote cementáreň       
Ladce. Ďalej sa zúčastnili pri umývaní techniky, pomáhali pri pretláčaní 
kanalizácie.  

Do športových súťaží DHZ pripravovali dovedna 20 členov. Všetci   
sa zúčastňovali náročného výcviku – 1-krát týždenne počas súťažného 
obdobia. V roku 2004 absolvovali spolu štyri súťaže.  

Z plánovaných úloh v technickej oblasti sa podarilo hasičskej 
organizácii zabezpečiť rekonštrukciu suterénu pre potreby činnosti, uloženia 
materiálu, výzbroje a výstroje DHZ Považskej cementárne, a.s. 

Zvýšená aktivita DHZ ukázala aj niektoré nedostatky v technickom 
vybavení (zásahové cisternové vozidlo, ochranné odevy a iné). 

V obci (pri Obecnom úrade) bola ustanovená funkcia preventivár 
požiarnej ochrany obce. Menovali Jozefa Kozáka.  

 
 

Združenie technických  
a športových činností 

 
Ani v roku 2004 nedovolili finančné možnosti vykonávať niektoré 

typické činnosti tejto organizácie, ktoré v minulosti boli v Ladcoch obľúbené. 
Takými boli najmä strelecký šport a motorizmus. Takto sa organizácia 
venovala turistike, ktorú si obľúbil značný počet občanov, členov i nečlenov 
ZTŠČ. 

V júni 2004 sa uskutočnil prechod Veľkou Fatrou (zo Starých Hôr       
do Blatnice) a v septembri prechod východnými Tatrami (zo Ždiaru              
do Kežmarských Žľabov). Na oboch podujatiach sa zúčastnilo okolo             
90 turistov.  

Okrem tejto činnosti treba zarátať aj brigády v Považskej cementárni, 
a.s., kde získavali čiastočné krytie na turistiku.  
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 V roku 2004 viedol organizáciu výbor:  
Ing. Jozef Remo, predseda 
Milan Bajza, tajomník 
Ing. Ľubomír Ježo, pokladník 
členovia: Ján Galanský 
                Peter Čurík 
                Marián Lihocký 
                Peter Kvasnica 
Počet členov organizácie ZTŠČ bol 28.        
 
 

Slovenský zväz 
záhradkárov 

 
V máji 2004 zomrel dovtedajší predseda SZZ Emil Martinák. Predsedu 

v ďalšom období zastupoval výbor.  Rozhodli sa voliť nového predsedu        
až na členskej výročnej schôdzi na začiatku roka 2005. 

Stredobodom činnosti organizácie bol ovocný sad, jeho údržba. Týkalo 
sa to najmä ošetrovania stromov, kosenia trávy a opravy neustále 
poškodzovaného plota. Medzi každoročné práce patrila príprava na zber 
ovocia, vrátane úpravy a čistenia skladu.  

V jeseni vykonali zber ovocia. I keď úroda nebola optimálna, časť 
rozdelili medzi členov podľa odpracovaných hodín a zvyšok predali 
občanom.  

V roku 2004 začali pracovať s výborom: 
Emil Martinák, predseda 
Pavol Kalus, tajomník 
Juraj Letko, hospodár 
Štefan Češko, člen. 
 
 

Matica slovenská 
 

 Výbor v roku 2004: 
Mgr. Mária Letková, predsedkyňa 
Alena Suchárová 
Alžbeta Bušíková (zomrela v decembri 2004) 
Viera Kováčová 
Anna Kacinová 
Emília Mikušková 
revízna komisia: Ing. Karol Horký, Margita Kantoríková, Mária Koišová. 
 

 
Slovenský červený kríž 

 
Výbor i členstvo SČK v Ladcoch bolo v roku 2004 pasívne 

a organizácia nevykazovala nijakú činnosť. Otázka vyňatia organizácie 
z evidencie (zrušenie) zostala v roku 2004 nedoriešená.  
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Poľovnícke združenie 
Bukovina 

 
Poľovnícke združenie Bukovina Ladce pôsobí na území s rozlohou 

2 800 hektárov. Všetko na katastrálnych územiach – Hloža, Podhorie, Ladce, 
Tunežice. Zlučujúcimi vlastníkmi poľovných pozemkov sú predovšetkým 
urbariáty a lesné družstvá. Poľovný revír je zaradený do oblasti Strážovská 
vrchovina a tvoria ho tri horské dominanty: Butkov, Kalište a Pancier. 

Poľovníci združenia Bukovina sa starajú o 35 krmelcov a solísk, 
o chodníky a studničky.  

Združenie malo tento výbor:  
Ján Prekop, predseda 
František Letko, podpredseda 
Ing. Ján Bednárik, tajomník 
Vladimír Češko, poľov. hospodár 
Ľubomír Lachký, finančný hospodár 
Ján Kukuliaš, strelecký referent 
Ivan Zbín, kynol. referent. 
V dozornej rade boli: Dušan Peterka, predseda 
                                   Anton Haršáni 
                                   Peter Sváda 
 V roku 2004 mala organizácia PZ Bukovina spolu 30 aktívnych členov.  
 
 
 

ŽELEZNIČNÁ STANICA  
LADCE 

 
 Železničná stanica v Ladcoch bola i v roku 2004 integrovaná             
so stanicou Beluša. Prednostom stanice bol Pavol Fatura.  
 Železničnú stanicu v Ladcoch zasiahla reorganizácia riadenia 
železničnej dopravy v Slovenskej republike. Na konci roka zaniklo Oblastné 
riaditeľstvo Žilina. V rámci novej štruktúry Železníc Slovenskej republiky 
vzniklo Oblastné riaditeľstvo v Trnave. Železničná spoločnosť sa rozdelila    
na osobnú a nákladnú dopravu.  
 Z technických zmien na železničnej stanici sa neuskutočnila 
plynofikácia stanice pre nedostatok finančných prostriedkov. Robili               
sa technické opatrenia na výstavbu rýchlostnej trate Bratislava – Žilina.  
 Zriadili elektronickú poštu a v informačnom systéme IRIS-N sa sledujú 
aj vlaky osobnej prepravy.  
 Za prispenia Považskej cementárne, a.s. vybudovali nový železničný 
prechod do cementárne smerom od Ilavy gumokovom.  
 Na vlečke cementárne bola i v roku 2004 odpojená trakcia 
z bezpečnostných dôvodov i preto, že na vlečke ju vôbec nepoužívali.  
 V roku 2004 v stanici Ladce naložili 5 200 vozňov s 240 000 tonami 
materiálu. Za to isté obdobie vyložili 130 000 ton z 2 734 vozňov.  
 Cez stanicu Ladce prešlo za rok 10 239 vlakov a rušňov nákladnej 
prepravy a 20 091 vlakov s prepravou cestujúcich.  
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POŠTA LADCE 
 

 Materiálne vybavenie Poštového úradu v Ladcoch sa v roku 2004 
takmer nezmenilo. Podľa viacerých posúdení priestory pošty nevyhovujú.  
 Vedúcou pošty bola Marta Uríčková a pracovali tu ako doručovateľky 
Ľudmila Huňová, Anna Habánková, Janka Hrehušová a Marta Pilátová. 
 V roku 2004 občania a rôzne organizácie podali na pošte okolo 50 000 
listových zásielok, 15 600 doporučených zásielok a 350 balíkov. Okrem toho 
prijali asi 25 000 poukazov.  
 Pošta – poštové doručovateľky rozniesli okolo 300 000 listových 
zásielok, 30 000 doporučených zásielok a 800 balíkov.  
 Doručovateľky zabezpečovali vyplácanie dôchodkov – každý mesiac 
560 dôchodcom.  
 Okrem týchto základných poštových úkonov realizovali doručovanie 
dennej tlače a časopisov, predaj tlače, doplnkového tovaru, pohľadníc, 
telefónnych kariet, žrebov atď. 
 Pošta v Ladcoch bola súčasne pobočkou Poštovej banky.               
V jej službách prijali okolo 6 000 bankových zloženiek a uskutočnili približne 
10 000 operácií na výplatách v Považskej cementárni, a.s.. 
 
 
 

VODNÁ ELEKTRÁREŇ, 
PREVÁDZKA V LADCOCH 

 
 Vodná elektráreň, prevádzka v Ladcoch bola v roku 2004 úspešná     
vo viacerých ukazovateľoch. Prevádzka zariadení elektrárne bola takmer bez 
závad a porúch. Zaznamenali iba dve poruchy takmer s okamžitým 
odstránením.  
 V mesiacoch január – jún bola hlavná činnosť zameraná na plnenie 
úloh vyplývajúcich z ročného plánu údržby. V ďalšom období sa vykonávali 
opravy na TG1 a TG2. Ďalej opravy na stavebných častiach v suteréne 
vodnej elektrárne a vedľajšej budove. Vo vlastnej výrobe (ale i spotrebe) 
elektrickej energie dosiahli tieto výsledky: 
pohotový výkon: plán 16,26 MW, skutočnosť 16,51, teda 101,54 % 
výroba:               plán 82 890 MW, skutočnosť 81 950, to je 98,87 %. 
 Plánovaná bola aj vlastná spotreba a to normovaná spotreba elektriny 
potrebná na výrobu elektrickej energie (napr. transformátor) a vlastná 
spotreba nenormovaná na osvetlenie a vykurovanie objektov.  
 V rámci investícií sa uskutočnilo doplnenie softvéru VLT. 
 Vo Vodnej elektrárni Ladce sa podarilo v roku 2004 prevádzkovať 
výrobné kapacity takmer bez problémov. Pracovníci v plnom rozsahu zvládli 
nové technológie tejto dnes už veľmi modernej elektrárne.  
 Z podrobného opisu priebehu výroby v roku 2004 je vidieť, že i napriek 
moderným strojom je ľudský činiteľ rozhodujúci a bude vždy potrebný. 
Zaznamenávam to v tej súvislosti, že sa v elektrárni Ladce uskutočnilo 
znižovanie stavov pracovníkov.  
 Majstrom prevádzky a údržby VE Ladce bol Ivan Fedor.  
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POVAŽSKÁ CEMENTÁREŇ, a.s.  
 

 Vedenie spoločnosti 
 

V roku 2004 bolo vedenie a predstavenstvo Považskej cementárne, 
a.s. takéto: 
predstavenstvo: Ing. Anton Barcík, predseda 
členovia: Ing. Mária Kebísková, Ing. Pavol Martauz, Ing. Ľubomír Martinka, 

Johanes Berger, Anton Malovec, Franz Wallner (predseda dozornej 
rady) 

výkonné vedenie: Ing. Anton Barcík, generálny riaditeľ 
                              Ing. Pavol Martauz, riaditeľ kvality a stratégie 
                              Ing. Ľubomír Martinka, obchodný riaditeľ 
                              Ing. Mária Kebísková, ekonomická riaditeľka 
                              Ing. Jozef Mikušinec, výrobno – technický riaditeľ 
                              Ing. Peter Šumaj, personálny riaditeľ 
 

Významnou spoločenskou i kultúrnou udalosťou roku 2004 bolo      
115. výročie založenia cementárne v Ladcoch.  

Vedenie podniku využilo túto príležitosť, aby rôznymi formami 
pracujúcich cementárne, širokú verejnosť i v rámci celého Slovenska 
upozornili na minulosť, prítomnosť i budúcnosť Považskej cementárne, a.s. 

Pod heslom „Hľa, čo dokáže človek“ usporiadali oslavu v Dome kultúry 
v Ladcoch. V bohatom kultúrnom programe si prítomní, medzi ktorými boli 
i bývalí pracovníci cementárne, generálneho riaditeľstva CEVA, riaditelia 
závodov regiónu, cementární a stavebných podnikov zo Slovenska, niektorí 
politici a iní, vypočuli príhovor generálneho riaditeľa PCLA. 
Generálny riaditeľ zhodnotil históriu, najmä však nedávnu minulosť 
a súčasnosť cementárne. Na záver povedal: „Úspechy, ktoré dosiahla 
cementáreň, tak od začiatku existencie a osobitne v posledných rokoch, sú aj 
výsledkom vzťahov v pracovnom kolektíve, t.j. schopností, nadšenia, 
angažovanosti ľudí a ich pocitu príslušnosti ku kolektívu. Sme presvedčení, 
že dôstojné medziľudské vzťahy, pocit porozumenia prispeli k tomu, že naša 
spoločnosť práve vďaka firemnej kultúre prešla cez viaceré úskalia 
transformačného procesu nielen bez väčších otrasov, ale bola schopná 
dosiahnuť výnimočné veci.“ 
Člen vedenia podniku Berger z Passau, Erwin Gessel, vo svojom príhovore 
okrem iného povedal: „Trhová pozícia Považskej cementárne, a.s.              
na národnom a predovšetkým na európskych trhoch má byť naďalej 
posilňovaná investíciami a inováciami. Naším cieľom je, aby sa Ladce stali 
najmodernejšou cementárňou v Európe a zaujali vedúcu pozíciu v rámci 
európskeho cementárskeho priemyslu. Zabezpečená musí byť nezávislosť 
od veľkých cementárskych koncernov. Samostatnosť sa bude i naďalej 
upevňovať.“ 
Starosta obce, Ing. arch. Ján Remo, venoval pozornosť významu 
cementárne pre obec. Z jeho príhovoru vyberám: „V histórii Považskej 
cementárne možno pozorovať vzácnu schopnosť neustáleho rastu 
a inovačnej aktivity. Cementáreň vo svojej histórii niekoľkokrát zmenila 
výrobnú technológiu a od základu prestavala výrobu tak, ako si to nové 
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progresívne trendy vyžadovali. Aj vďaka tomuto naša fabrika nezatvorila 
svoje brány a zostala dôležitým zamestnávateľom v regióne, že vedenie 
cementárne zostalo verné týmto trendom.  
Továreň s nadregionálnym potenciálom mala a má pre rozvoj našej obce 
veľký význam. Ladce z pôvodne malej poľnohospodárskej dedinky vyrástli   
na stredne veľkú, priemyselnú obec so slušným štandardom bývania 
a občianskej vybavenosti. Súčasná výborná úroveň spolupráce medzi obcou 
a cementárňou je prísľubom ďalšieho rozvoja obce, hlavne jej centrálnej 
časti. Vďaka patrí cementárni aj za pracovné príležitosti občanom. Ladecký 
cement sa stal synonymom kvalitného a úspešného výrobku, ktorý spolu 
s dobrým menom výrobcu, šíri i dobré meno našej obce.“  
 

V rámci programu vystúpil aj zástupca kancelárie prezidenta SR, ktorý 
vedeniu cementárne odovzdal list prezidenta SR Ivana Gašparoviča 
k výročiu a úspechom, ktoré cementáreň dosahuje.  
 
 

Prezident Slovenskej republiky. 
 

Bratislava, 30. septembra 2004 
 

 
Vážený pán generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, vážení 
zamestnanci,  
milé dámy a páni, 
 

v prvom rade srdečne ďakujem za pozvanie na kultúrno-spoločenské 
podujatie, ktorým si chcete pripomenúť 115. výročie začatia výroby 
portlandského cementu na Slovensku. Bohužiaľ, nemôžem medzi vás prísť, 
pretože v tomto čase mám iné povinnosti. Rád by som Vám však pri tejto 
príležitosti poslal srdečný pozdrav a súčasne pripojil slová uznania za to,    
čo ste dosiahli.  

Vždy som potešený, keď o nejakom slovenskom podniku môžem 
povedať, že prosperuje a že vyrába výrobky svetovej kvality. O Považskej 
cementárni Ladce to platí stopercentne. Vďaka kvalitnej práci 
a manažérskym schopnostiam vedenia ste dokázali vybudovať uznávanú 
značku, ktorá má mnohých a stabilných odberateľov doma i v zahraničí. 
Ďalším dôkazom Vašej úspešnej práce sú viaceré ocenenia za kvalitu, 
vrátane prestížnej ceny Slovak Gold, či skutočnosť, že už roky patríte medzi 
najlepších slovenských exportérov. Som presvedčený, že je to preto, že Vám 
nechýbajú smelé plány, ktoré cieľavedome, krok za krokom realizujete. 
Vyzdvihnúť by som chcel aj Vaše úsilie o ekológiu výroby a svojich výrobkov, 
kde sa tiež môžete pochváliť pozoruhodnými výsledkami.  

Dnešné Vaše oslavy, vážené dámy a páni, sa konajú v čase, keď 
akciová spoločnosť Považská cementáreň Ladce dosahuje najlepšie 
hospodárske výsledky od začiatku svojej existencie. Dovoľte mi, aby som   
sa Vám za Vašu prácu poďakoval. Takýto stabilný a prosperujúci podnik      
je pre našu ekonomiku i zamestnanosť v regióne nenahraditeľný a ja Vám 
želám, aby ste i naďalej boli rovnako, ak nie viac, úspešní. Každému z Vás 



1568 

prajem nielen úspešné realizovanie sa v práci, ale aj veľa zdravia a šťastia 
v súkromnom živote.  
 
S pozdravom 
                                                                          Ivan Gašparovič 
 

Prítomných zaujalo vystúpenie spisovateľa, národného umelca 
Ladislava Ťažkého, ktorý sa vyznal z veľkého priateľstva k cementárni 
a cementárom. 

V kultúrnom programe videli diváci mimoriadne hodnotný program. 
Účinkovali: tanečný orchester Pavla Zajačka so svojimi spevákmi, súbor 
Drišľak, operná speváčka Jolana Fogašová, cimbalové hudby. Program 
uvádzala Soňa Müllerová, známa televízna moderátorka. 

Pri príležitosti 115. výročia založenia cementárne v Ladcoch a na 
Slovensku vydali publikáciu zahrňujúcu najmä roky 1999 – 2004, teda       
od vstupu spoločnosti Berger Holding GmbH. Vyberám niektoré časti, ktoré 
sú zaujímavé i pre budúce generácie z hľadiska vývoja modernizácie 
a ekologizácie podniku. (celá publikácia je v archíve kroniky).  

Jedným z najvýznamnejších činov minulých rokov bola       
uhlofikácia cementárne, t.j. vybudovanie komplexného uhoľného 
hospodárstva na najvyššej súčasnej technickej úrovni. Celý komplex 
vybudovali s nákladom 400 miliónov Sk za 14 mesiacov. Hlavným 
dodávateľom bola firma PSP Enginering Přerov. Prebudovaná palivová 
základňa prispela k posilneniu konkurencieschopnosti cementárne na 
domácom i zahraničnom trhu a k stabilizácii, zvýšeniu špičkovej kvality 
výrobkov.  

Cementáreň v Ladcoch sa vo svojej činnosti neohraničuje iba na 
dosiahnutie parametrov najvyššej kvality produkcie, ale súčasne plní aj 
výraznú úlohu v ekologickom rozvoji.  

Globálny cementársky priemysel pokračoval aj v roku 2004         
v plnení akčného plánu „Za trvalo udržateľný cementársky priemysel“         
a to v týchto oblastiach: ochrana ovzdušia, palivá a suroviny, znižovanie 
emisií, bezpečnosť a ochrana zdravia, kvalita a inovácia produkcie 
a procesov.  

V roku 2004 pokračovala výroba cementov v Považskej cementárni, 
ktoré možno označiť za vysoko ekoúčinné. Výška investičných prostriedkov 
vložených do ochrany životného prostredia dosiahla aj v roku 2004 sumu 
niekoľko desiatok miliónov Sk. Investície prinášajú pozitívne výsledky. 
Zlepšenie nastalo okrem iného v unikaní tuhých látok do ovzdušia,               
čo oceňujú najmä občania Ladiec a okolia (podrobné tabuľky v časti „Životné 
prostredie“). 

Nové druhy cementu vyrábané v PCLA v roku 2004 poskytujú väčšiu 
možnosť ochrany zdravia pri práci. Považská cementáreň ako prvá na 
Slovensku vyrábala celú produkciu baleného cementu v kvalite Chromatmin. 
Nízkochrómový cement CHROMATMIN bol ocenený „Zlatou plaketou“         
na výstave CONECO. 

Nový výrobok BIOCEMENT tlmí rast mikroorganizmov. PCLA ho na 
dostupných trhoch ponúka ako jediná.     
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Základný program zvýšenia výroby,  
modernizácie a ekologizácie  
Považskej cementárne, a.s.   

 
Považská cementáreň, a.s. v spolupráci s projektantami 

KERAMOPROJEKTU v Trenčíne pripravili program na zvýšenie výroby, 
modernizáciu, ale súčasne aj ekologizáciu výroby cementu do roku 2010. 
Program znamená pre občanov Ladiec a okolité obce ďalšie zníženie emisií 
tuhých znečisťujúcich látok o 65,8 tony ročne. To sa dosiahne najmä 
modernizáciou jestvujúcich odlučovačov, inštaláciou nových moderných 
textilných filtrov.  

Modernizácia a ekologizácia výroby cementu sú riešené novými 
technológiami, napr. zavedením výpalu slinku v suchej rotačnej peci 
s viacstupňovým cyklónovým disperzným predhrievačom suroviny 
a kalcinačným kanálom. Výkon pece sa potom zvýši z 1 800 ton slinku         
na 2 400 ton za deň. Modernizované budú aj ďalšie zariadenia, napr. mlynica 
cementu, výstavba novej vertikálnej mlynice suroviny, vybudujú sa 
uzatvorené skládky.  

Modernizácia a výstavba v cementárni si nevyžiada nové pozemky, 
všetko bude v doterajšom areáli cementárne.  

Výstavba sa začala v roku 2004 a ukončí sa v roku 2010. 
V PROGRAME sa ráta s kapacitou denného výkonu výroby slinku 

2 400 ton, ročná výroba 768 888 ton. Ročná výroba cementu je projektovaná 
na 1 200 000 ton. Baleného cementu sa bude vyrábať 450 000 ton a voľne 
loženého 750 000 ton. 

V projekte je navrhnutá nová mlynica cementu, pripravuje sa rozsiahla 
mlynica 3, ktorá sa už v roku 2004 začala. Rovnako pripravujú výstavbu 
novej mlynice suroviny. K prestavbe a inovácii dôjde aj v skladovaní 
a expedícii cementu a ostatných úsekov výroby a riadenia.  

Zámer zvýšenia výroby, modernizácie a ekologizácie v Považskej 
cementárni, a.s. spracovali podľa zákona Národnej rady SR č. 127/1994 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Zámer vyhotovili v marci 2004 
na 130 stranách. Obsahuje podrobnosti ekologických vplyvov na obec Ladce 
a okolie. Sú tu uvedené údaje o priamych vplyvoch cementárskej výroby      
na životné prostredie, ochranné pásma, vodné hospodárstvo, ovzdušie 
a pôdu. Vo všetkých týchto úsekoch porovnávajú stav v roku 2003 
s predpokladaným stavom po skončení modernizácie cementárne. K tomu 
slúžia aj mapky okolia od Dubnice nad Váhom po Považskú Bystricu           
so zakreslenými izočiarami poľa koncentrácií znečisťujúcich látok z roku 
2003 a po modernizácii cementárne.  

Program bol v zostručnenej podobe uverejnený v Ladeckých zvestiach 
a záujemcovia si ho mohli preštudovať v exemplári na Obecnom úrade 
v Ladcoch.  

 
 

Sociálne zázemie 
 

Sociálne zázemie a spoločenská činnosť mali v roku 2004 medzi 
zamestnancami významné miesto. Prejavilo sa to v mnohých formách 
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pomoci pracovníkom, v zdravotnej a rehabilitačnej starostlivosti, zlepšovaním 
pracovného prostredia, sociálnych zariadení a pod.  

Vedenie pripravilo pre zamestnancov viacero kultúrno-spoločenských 
podujatí na vysokej úrovni. Spomeniem aspoň vystúpenie umelcov pri 
príležitosti 115. výročia založenia cementárne, na stretnutí dôchodcov 
s vedením spoločnosti, na sv. Barboru a iné.  

6. decembra 2004 pozvalo vedenie spoločnosti do Domu kultúry 
dôchodcov – bývalých pracovníkov cementárne. Videli kvalitný umelecký 
program a s veľkým záujmom si vypočuli aj príhovor o najnovších zmenách 
v cementárni a o zámeroch do roku 2010. 

Medzi každoročné aktivity patrí tradičný turnaj cementárov pri 
príležitosti  Dňa cementárov. Tohoročný sa konal pri príležitosti otvárania 
novej tribúny na ihrisku TJ Tatran. Spomedzi štyroch družstiev (Výroba, Lom, 
Údržba, Raj – baliareň) zvíťazilo mužstvo Raj – baliareň.  

 
 

Spoločnosť Ladce – betón, s.r.o. 
 

V roku 2004 sa úspešne vyvíjalo aj hospodárenie spoločnosti      
Ladce – betón, s.r.o. v Bratislave. Spoločnosť sa etablovala na trhu výroby 
betónu v hlavnom meste SR v Bratislave ako spoľahlivý výrobca 
vysokokvalitných betónových zmesí, vyrábaných na báze cementu z Ladiec.  

Na konferencii Európskej asociácie výrobcov transportbetónu 
v Helsinkách v júni 2004 obdržala táto spoločnosť ocenenie Slovenskej 
asociácie výrobcov transportbetónu pre najekologickejšiu betonárku na 
Slovensku.  

Spoločnosť Ladce – betón, s.r.o. je 100 % dcérskou spoločnosťou 
Považskej cementárne, a.s. 

 
 

Výroba a predaj 
v roku 2004 

 
Považská cementáreň, a.s. si aj v roku 2004 udržala povesť 

spoľahlivého výrobcu a predajcu kvalitných cementov. V množstve 
a sortimente si udržali stav z rekordného roku 2003 a tým aj stabilné miesto 
na stredoeurópskom trhu.  
Výroba a predaj v číslach: 

Ťažba vápenca 944 200 ton  
Výroba surov. múky 893 400 ton  
slinok 563 000 ton  
CEM I 42,5 R 172 200 ton (predaj 173 204 t) 
CEM I 42,5 159 000 ton (predaj 158 000 t) 
CEM II B-S 32,5R k1 179 952 ton  
chromatmin 207 043 ton (predaj 387 790 t) 
CEM II B-S HOZ 275   17 350 ton (predaj 18 331 t) 
CEM II B-S 32,5R plus   30 450 ton (predaj 30 859 t) 
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Sem patria aj ďalšie výrobky v menších množstvách, najmä 
biocement. Najviac sledovaným druhom bol z hore uvedených CEM II 
chromatmin, čo je nízkochrómový cement, ktorého sa vyrobila takmer tretina 
z celkovej produkcie PCLA a všetok sa aj predal. 

Zásluhou kvalitného slinku z kvalitnej suroviny na Butkove, vďaka 
technickému rozvoju a pracovníkom cementárne dosiahli približne rovnaký 
výkon – výrobu ako v roku 2003, teda 763 300 ton. 

 
 
 

LESNÉ DRUŽSTVÁ 
A URBÁRSKE SPOLOČENSTVÁ 

 
Lesné družstvo  

a Urbárske spoločenstvo 
v TUNEŽICIACH 

 
V roku 2004 viedol Urbárske spoločenstvo a Lesné družstvo 

v Tunežiciach výbor v zložení:  
Miroslav Kvasnica, predseda 
Ján Mikuška, podpredseda 
Vladimír Kvasnica, tajomník 
Danka Letková, pokladníčka 
členovia výboru: Jozef Češko, Jozef Mikuška 
 
Dozorná rada: Jozef Kvasnica, Jozefína Kňažková, Adrián Kvasnica 
 
Činnosť združenia sa riadila lesným hospodárskym plánom. 

Odborným poradcom bol Ing. Vladimír Hojdík.  
V jarnom období upratovali porast nad Hájnikom. Práce prerušila 

začiatkom leta veterná smršť, ktorá v Tunežiciach i susedných 
spoločenstvách spôsobila značné škody. Celkom vyvrátilo 228 m3 smrekov, 
161 m3 bukov i lipu, javor a klenič. Celkom 440 m3 dreviny.  

Po obhliadke škôd urýchlene spracovali drevnú hmotu vlastnými 
prostriedkami a časť dodávateľskou firmou. Potom pokračovali v čistení lesa 
až do začiatku zimy.  

Z tejto kalamitnej ťažby odpredali členom 60 m3 a zvyšok rôznym 
odberateľom.  

V decembri 2004 po dlhšom čase doriešili s Lesnou správou Košeca 
vyznačenie hraníc pozemkov v Kališti.  

 
 

Lesné družstvo 
a Urbárske spoločenstvo  

v LADCOCH 
 

V roku 2004 prácu zamerali na ochranný náter mladých porastov 
v časti Dielec, na umiestnenie lapačov kôrovca na ochranu ihličnatých 
porastov. 
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Ťažba dreva bola v súlade s hospodárskym plánom. Ťažili v časti 
Dielec, kde sa čistil les. Drevná hmota bola nekvalitná a stromy vo väčšine 
prehnité. V časti Zakamenná ťažili stromy napadnuté kôrovcom. Vývraty 
a polámané stromy ťažili zase v časti Bukovina. Silný vietor zlomil aj 
chránený buk, o čom píšem v časti „Životné prostredie“. Všetko kalamitné 
drevo sa však nepodarilo pre nepriaznivé počasie vyťažiť.   

V roku 2004 bola podpísaná ďalšia časť kúpno-predajnej zmluvy        
so Slovenskou správou ciest o zábere pozemkov Urbárskeho spoločenstva 
pod diaľnicu. Išlo iba o časť majetku, pretože ďalšia časť nie je majetkovo 
dovedená na terajších vlastníkov.  

Nezrovnalosti sú zároveň predmetom nájmu so Slovenským 
pozemkovým fondom. To je úloha pre rok 2005 do konca augusta, po tomto  
termíne sa pozemky dostanú do vlastníctva štátu.  

V roku 2004 podalo Urbárske spoločenstvo a Lesné družstvo návrh   
na vrátenie zabratej pôdy v zmysle Reštitučného zákona č. 503/99 Z. z. 

V roku 2004 uskutočnili pracovníci Obvodného úradu kontrolu mladých 
porastov. Vyslovili pochvalu za vykonanú prácu v tejto oblasti.  
V roku 2004 viedol Urbárske spoločenstvo a Lesné družstvo v Ladcoch tento 
výbor: 
Vladimír Kalus, Milan Bystrický, Ferdinand Štefanec, Margita Kantoríková, 
Božena Majeríková a Anna Koyšová.  
Dozorná rada: Marián Kováčik, Jozef Jesenský, Binková Oľga. 
 
 
 

POĽNOHOSPODÁRSKE 
 DRUŽSTVO 

 
Výročná členská schôdza Poľnohospodárskeho družstva 1. máj        

so sídlom v Košeci sa konala 10. marca 2005. Zhodnotila hospodárenie 
a organizačnú činnosť za rok 2004. 

Rozborová časť správy vychádzala z dlhodobých cieľov a zámerov 
koncepcie zásad agrárnej politiky v oblasti poľnohospodárstva, z pôsobenia 
ekonomických a obchodných nástrojov v riadení poľnohospodárskeho 
podniku.  

Z celoslovenského hľadiska sa rok 2004 hodnotí ako dobrý, o čom 
svedčí aj očakávaný zisk 3 miliardy korún. Opakovali sa však 
predchádzajúce chyby, že podniky, naše družstvo nevynímajúc, nemali 
k dispozícii finančné prostriedky vtedy, keď ich najviac potrebovali. Súvisí    
to aj so zmenou dotačného systému po vstupe Slovenska do Európskej únie. 
Ak by poľnohospodári takéto problémy nemali, inak by vyzerali ich náklady 
a hospodársky výsledok. Zmena prideľovania dotácií vyzerala tak, že          
od 1. mája 2004 nedostávalo družstvo finančnú podporu priebežne, ale 
jednorazovo – na konci roka. V dôsledku toho družstvo zápasilo 
s nedostatkom prostriedkov a nízkou likviditou.  

V roku 2004 pozitívne družstvu pomohla jedna z najlepších úrod 
obilnín za posledné desaťročie. Hektárové výnosy na Slovensku sa dostali 
u pšenice na 4,9 tony z hektára (v našom družstve o čosi menej). To však 
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nedokazuje, že sa vyriešila aj zlá finančná situácia. Aj preto klesli stavy 
ošípaných, hovädzieho dobytka i zamestnanosť.  

Organizačná štruktúra riadenia a organizácie práce nášho družstva 
zabezpečovala plnenie výrobných a ekonomických úloh cestou výrobných 
stredísk a pracovných kolektívov.  
 
Rastlinná výroba – jej štruktúra vychádzala z využitia celkovej výmery 
pôdneho fondu, ktorý k 31. decembru 2004 bol 3 489 hektárov, z toho 1 307 
ornej pôdy.  
Výroba podľa jednotlivých plodín:  

pšenica ozimná 434 ha 1 736,0  ton   4,00 ton z ha 
triticale   18      40,1   2,23 
raž   55    157,9   2,87 
jačmeň jarný   79    227,3   3,51  
repka ozimná   12       13,6   1,16 
kukurica na zrno   50    150,0   3,00 
kukurica silážna 125 3 440,0 27,57 
hrach   41      86,5   2,11 
proso   25      20,0   0,80 
slnečnica   98    238,1   2,43 

 
Uvedený prehľad dosiahnutých úrod podľa jednotlivých plodín za rok 

2004 je primeraný k stavu počasia. Problém bol s pestovaním repky olejnej, 
ktorá pre suché počasie nevyrovnane schádzala a jej osev bol po prvýkrát 
v histórii družstva nahradený slnečnicou.  
 
Živočíšna výroba mala nasledovné výsledky:  
Stavy hospodárskych zvierat k 31. decembru 2004 boli 928 kusov 
hovädzieho dobytka, z toho dojníc 386 kusov. Celkový stav oviec 730 kusov, 
z toho bahníc 450 kusov (nárast oproti roku 2003 o 50 kusov). Chov 
ošípaných na družstve zrušili z dôvodu nízkych realizačných cien 
bravčového mäsa (pod 40 korún za kilogram živej hmotnosti). 

Úžitkovosť dojníc bola nižšia ako v roku 2003 o 672 litrov, keď sa 
dosiahla priemerná dojivosť 3 504 litra za rok na dojnicu. Najvyššia dojivosť 
sa v roku 2004 dosiahla na stredisku Ladce – 4 286 litra, čo je ale zníženie 
oproti roku 2003 o 868 litra. Rovnako všetky strediská mali nižšiu dojivosť 
ako v roku 2003, najnižšiu Košeca – 2 954 litra. Na tomto stredisku aj chov 
dojníc v roku 2004 zrušili pre nízku produkciu i kvalitu.  

Pri hodnotení výroby mlieka je dôležitá realizačná (predajná) cena 
mlieka, ktorá je závislá od jej zatriedenia do stupnice kvality. Najvyššiu cenu 
dosiahli v Hornej Porube 9,29 koruny. V Ladcoch to bolo 9,05 Sk, čo je oproti 
predchádzajúcemu roku o 67 halierov viac.  

Celkom odchovali na družstve 217 teliat a to podľa stredísk 
nasledovne: Ilava 75 kusov, Horná Poruba 97, Ladce 70 a Košeca 20 kusov. 
Natalita na 100 kusov kráv je v Ladcoch 65 kusov, v Ilave 36, v Hornej 
Porube 64 kusov, v Košeci 58 kusov.  

V chove oviec sa dosiahla celková výroba mlieka 30 115 litrov, čo 
predstavovalo výrobu syra na jednu bahnicu 17,52 kg.  
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Dôležitým ukazovateľom hospodárenia boli investície do zveľadenia 
družstva. Do rekonštrukcie bitúnku investovali v roku 2004 sumu        
653 000 Sk, na nákup zvierat 22 tisíc, do prevodu zvierat do základného 
stáda 2 341 000 Sk.  

 
Konečné zúčtovanie hospodárenia jednotlivých stredísk ukázalo 

značné zlepšenie oproti roku 2003. 
 Rok 2004 rok 2003 
Košeca 4 086 000 7 117 000 
Ladce 2 514 000 3 237 000 
Ilava 2 471 000 4 273 000 
Košecké Podhradie 3 393 000 3 469 000 
Horná Poruba 3 035 000 3 757 000 
Stavbári    222 000    883 000 
Bitúnok 3 763 000 4 654 000 

  
Na konci roka 2004 bolo v družstve 406 členov, z toho pracujúcich 83. 

Spolu stav pracovníkov a pracujúcich členov družstva bol 116 (84 mužov 
a 32 žien). 

Podľa jednotlivých stredísk bol na konci roka 2004 takýto stav 
pracovníkov (v zátvorke stav v roku 2003): 

Košeca   7 (19) 
Ladce 13 (13) 
Ilava 14 (15) 
KVP    8   (4) 
H. Poruba 16 (14) 
Bitúnok 18 (12) 
Výstavba   3   (4) 
Mechanizácia 16 (29) 
Dielňa   6   (9) 
Doprava   3   (6) 
Správa 12 (12) 

 
Pracovný pomer sa skončil s 32 pracovníkmi a prijali 9 pracovníkov.  
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ÚVOD 

 
Demografický vývoj charakterizuje malý pohyb obyvateľstva, pretože 

sa nevyskytli dôvody príchodu do obce, ani na vysťahovanie. Alarmujúcim    
je nízky počet narodených detí. Počet zomretých a ich priemerný vek           
je prijateľný – porovnateľný s predchádzajúcimi rokmi.  

Z politických udalostí mali byť dominantnými voľby do Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. Nízka účasť v celoslovenskom, krajskom i obecnom 
merítku degradovala tento akt a voľby boli sklamaním.  

Politickú hladinu v obci nič nemobilizovalo ani nedramatizovalo. 
Obecné záležitosti sa riešili pokojne, po väčšine bez politických aspektov. 
Hlavným cieľom bol prospech obce, žiaľ limitovaný nedostatkom finančných 
prostriedkov.  

Názorové rozdiely sa prejavili pri posudzovaní potreby výstavby 
nového kostola a to nielen z náboženských dôvodov.  

V obecnom zastupiteľstve nenastali nijaké zmeny. Činnosť poslancov 
a komisií bola štandardná. Najväčšia ťarcha činnosti zostávala na výkonnom 
orgáne – obecnom úrade.  

Výstavba obce bola v roku 2005 bez investičných diel. Pozornosť       
sa zamerala na údržbu, životné prostredie a projekčné práce                      
pre možné budúce stavby. Oproti predchádzajúcim rokom vzrástla 
individuálna bytová výstavba, rekonštrukcie a prestavby starého bytového 
fondu v obci.  

Z výrobných podnikov dosiahli v Považskej cementárni, a.s. najvyšší 
výkon vo výrobe a predaji počas celej histórie podniku. Úspešná                
bola aj výroba vo Vodnej elektrárni Ladce, kde prekročili vysoko       
plánované ukazovatele výroby. Pokles zaznamenala železnica – Železničná 
stanica Ladce v nakládke a vykládke tovaru. Pozoruhodný rozvoj         
dosiahli podniky DREVOPAL a Kameňolom Tunežice (majiteľ DOPRASTAV). 

Služby obyvateľstvu zostali také ako v predchádzajúcom roku. 
Pribudlo mäsiarstvo a rozšírili sa obchodné dni v Dome kultúry.  

V poľnohospodárskej výrobe dosiahlo stredisko Ladce uspokojivé 
výsledky v rastlinnej i živočíšnej výrobe. Rovnako Lesné družstvo a Urbárske 
spoločenstvo v Ladcoch i Tunežiciach.  

Organizácie a spolky v obci neprekročili ani v roku 2005 svoj           
tieň. Fungovali najmä tie, ktoré majú v programe záujmovú činnosť – 
zúčastňovali sa pravidelných súťaží a tie, ktoré zjednocuje rovnaký 
spoločenský problém. Dôležitým faktorom úspešnosti organizácií bola kvalita 
a aktivita výborov.  

V školstve pretrvávali staré problémy financovania. V Základnej     
škole sa pomery fungovania po organizačnej stránke stabilizovali.      
Rovnako však, ako v roky predchádzajúce, zaznamenali veľkú výmenu 
učiteľských kádrov. Materská škola pokračovala v tradične dobrej, nápaditej 
a obetavej práci učiteľov. V Odbornom učilišti, ktoré je riadené Krajskou 
školskou správou, začali s výstavbou internátov, čo je jeden z predpokladov 
zlepšenia výchovných i vyučovacích výsledkov a zaradenia absolventov do 
života.  
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V kultúrnej oblasti sa veľa nezmenilo v tvorbe i prijímaní kultúry 
a osvety. Na špičke kultúrnych podujatí boli aj v roku 2005 Koyšove Ladce. 
V rámci Slovenska bola významná beseda a stretnutie s Ladislavom Ťažkým. 
Zostáva nezmenená otázka Domu kultúry, jeho modernizácie a tým zníženia 
nákladov na jeho prevádzku. 

Uspokojivú prácu odviedla tradične obecná knižnica, dychová hudba, 
Zbor pre občianske záležitosti. Naďalej sa zlepšuje pamätná sieň, vydávali 
sa Ladecké zvesti a viedla kronika obce.  

Politické strany venovali pozornosť vnútrostraníckym problémom, 
pripravovali miestne oslavy významných výročí a zapojili sa do volieb.  

  
 

                                                             Branislav  L i p t á k, 
                                                                    kronikár obce 
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OBYVATEĽSTVO 
OBCE V ROKU 2005 

 
Stav obyvateľstva 

 
K 31. decembru 2005 mala obec Ladce takýto počet obyvateľov: 

celkom: 2 612 obyvateľov, 
z toho: 2 080 dospelých, 528 detí a mládeže do 18 rokov, 4 občania zbavení 
svojprávnosti. Rómov bolo 42 (z toho 12 detí). 
V roku 2005 ubudlo celkom 44 obyvateľov, z toho sa odhlásilo 19 a 25 
zomrelo. 
V roku 2005 pribudlo 84 občanov, z toho prisťahovaných 68 občanov 
a narodených 16 detí.  
 
 

Narodené deti 
 

Ján Porubčan 
Patrik Adamec 
Dárius Kandráč 
Tomáš Chovanec 
Zuzana Mlýnska 
Samuel Kuniak 
Martina Pilná 
Jozef Homola 
Martina Oláhová 
Damian Šandor 
Viktória Zúbeková 
Sandra Malenčíková 
Nella Kollárová 
Martin Fatura 
Tamara Holbová 
Alexandra Nagyová 
 
Celkom sa narodilo 16 detí (o 3 menej ako v roku 2004) a vôbec najmenej, 
odkedy sú k dispozícii štatistiky.  
Narodilo sa 8 chlapcov a 8 dievčat. 
 
 

Zomreli 
 

Mária Ištvániková (91) 
Otília Vedejová (64) 
Anna Cibičková (82) 
Juliana Vričanová (74) 
Sidónia Letková (74) 
Rudolf Kukuliaš (71) 
Jozef Pagáč (81) 
Emil Remo (77) 
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Štefan Jakúbek (56) 
Ján Ďuriš (77) 
Gustáv Petrík (82) 
Pavel Ďuroška (67) 
Mária Čemešová (72) 
Antónia Vráblová (67) 
Valéria Faturíková (75) 
Elena Uríčková (80) 
Stanislav Áčko (51) 
Víťazoslav Kalus (79) 
Janka Mikulová (72) 
Pavel Janešík (49) 
Anna Králová (79) 
Viktor Pražienka (85) 
Mária Koštialiková (69) 
Katarína Bašková (92) 
Ivan Lazový (47) 
Vladimír Adamec (79) 
 
Celkom 26 občanov (13 mužov a 13 žien). Priemerný vek zomrelých           
bol 73 rokov, čo je druhý najvyšší priemer za ostatných 15 rokov.  
 
 
 

ROZHODNUTIA OBECNÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA 

 
Rozhodnutia Obecného zastupiteľstva  

v Ladcoch v roku 2005 
 

V Obecnom zastupiteľstve v Ladcoch nedošlo v roku 2005 k nijakým 
personálnym zmenám. Nemenilo sa ani zloženie jednotlivých komisií.  

Zasadania Obecného zastupiteľstva sa konali podľa schváleného 
plánu. Ich program sa prispôsoboval danej situácii a požiadavkám, ktoré       
si vyžiadal život v obci.  

Účasť na zasadaniach, tak ako po minulé roky, bola dobrá. Fakt,        
že zasadania sú podľa zákona verejné, využívali občania iba minimálne.  

 
Na januárovom zasadaní bolo hlavným bodom prerokovanie 

a schválenie rozpočtu obce na rok 2005. Po rozbore a malých úpravách 
poslanci rozpočet schválili.  
Z dôvodu zvyšovania cien energií a vody rozhodlo zastupiteľstvo zvýšiť 
poplatky za prenájom nebytových priestorov (v Dome kultúry a v Materskej 
škole). Zvýšenie sa urobilo diferencovane od 5 do 10 %. Zastupiteľstvo 
schválilo aj poplatky na cintoríne, ktoré budú platiť 10 rokov. Rovnako          
sa zvýšili poplatky za opatrovateľskú službu o 30 %, aby sa vykryl rozdiel 
medzi dotáciou štátu a skutočnými nákladmi za opatrovateľskú službu.  
Na januárovom zasadaní poslanci ešte schválili Zriaďovaciu listinu Obecnej 
knižnice v Ladcoch.  
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Návrh rozpočtu obce na rok 2005 bol včas vyvesený na úradných tabuliach 
obce, takže občania mali možnosť návrh pripomienkovať. Niektoré položky 
rozpočtu: 
Príjmy sú stanovené vo výške cca 24 000 000 Sk. Zhruba rovnako               
sú naplánované výdavky.  
Medzi najväčšie príjmy patrili: daň z príjmov fyzických osôb 9,3 mil. Sk, daň 
zo stavieb 1,5 mil. Sk a daň z pozemkov pol mil. Sk, za uloženie odpadu    
1,3 mil. Sk, vodné, stočné 1,3 mil. korún. Medzi príjmy patrili dotácie           
na Základnú školu 5,6 mil. Sk a Materskú školu 2,8 mil. Sk. Príjmom bol       
aj zostatok z predchádzajúceho roka 1,6 mil. Sk i dotácie na sociálne veci      
0,6 mil. Sk a na výstavbu 0,5 mil. Sk.  
Najväčšie výdavky boli tam, kde aj príjmy: verejné služby 5,1 mil. Sk, 
nakladanie s odpadmi 2,3 mil. Sk, zásobovanie vodou 1,8 mil. Sk,               
na Základnú školu, Materskú školu, sociálne služby atď.  
V rozpočte podporili aj telovýchovu, knižnicu, kino, pamiatky, cestnú dopravu, 
ZPOZ, požiarnu ochranu a iné úseky.  
 Na februárovom zasadaní poslanci sa ako hlavným bodom zaoberali 
školstvom v obci, najmä jeho finančnými otázkami. Na zasadaní sa zúčastnili 
obe riaditeľky škôl. Hovorilo sa najmä o šetrení prostriedkami, najmä 
energiami, znižovaní počtu zamestnancov a perspektívne zlúčením 
Materskej školy so Základnou školou, čo bude aktuálne vtedy, keď počty detí 
klesnú natoľko, že nenaplnia pavilóny Základnej školy.  
Poslanci ďalej riešili dofinancovanie plynovodu v Horných Ladcoch 
a v Záhradnej ulici.  
Potom prerokovali návrh mesta Ilava združiť niekoľko okolitých obcí 
s úmyslom zriadiť zberný dvor separovaného odpadu (podrobnejšie píšem 
v časti „Životné prostredie“). 
 Dňa 23. marca 2005 schválilo obecné zastupiteľstvo Ľubomíru 
Porubčanovú do funkcie prísediacej Okresného súdu v Trenčíne.  
Poslanci schválili súbor opatrení ku konceptu riešenia Územného plánu obce 
Ladce. Potom sa zaoberali návrhom programu osláv 60. výročia oslobodenia 
obce a prerokovali viaceré žiadosti a majetkové otázky občanov.  
 Na zasadaní Obecného zastupiteľstva v Ladcoch v apríli 2005 boli 
hlavnými bodmi rokovania tieto otázky: 
Poslanci sa oboznámili s ponukou známych vlastníkov pôdy pod bývalým 
smetiskom pri Váhu, ktorí ho ponúkli obci na predaj. Finančné možnosti 
neumožňovali predaj uskutočniť.  
Potom schválili poplatky hrobárom takto: 
Za jednohrob 2 500 Sk, za prehĺbenú hrobku 3 000 Sk, za pochovanie         
do hrobky 1 100 Sk. Zvonárke schválili odmenu na 400 Sk mesačne.  
Jednomyseľne odmietli návrh na asanáciu starého Domu smútku                
na cintoríne v Ladcoch. Navrhli upraviť budovu tak, aby sa zlepšil jej vzhľad        
a ďalej slúžila hrobárom a neporušila celkovú koncepciu cintorína.  
Na záver oboznámil starosta poslancov s urbanistickou štúdiou centra obce, 
vrátane osadenia budovy kostola.  
 Dňa 18. mája 2005 si poslanci vypočuli informáciu o návrhu zmluvy   
na prevod Misíjneho domu na obec Ladce za symbolickú cenu 1 Sk ako 
kompenzáciu za budovu obecného úradu, ktorá sa bude musieť odstrániť, 
aby uvoľnila miesto pre stavbu kostola. Kostol sa bude financovať 
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z prostriedkov nadácie, darov a zbierok od občanov. V tejto súvislosti 
starosta vysvetlil potrebu premiestnenia obecného úradu do vhodnejších 
priestorov.  
Potom starosta Ing. arch. Ján Remo predložil zasadaniu text žiadosti 
o prostriedky z európskych štrukturálnych fondov na tieto stavby: 

- rekonštrukcia vodovodov v Záhradnej ulici 
- rekonštrukcia verejného osvetlenia 
- rekonštrukcia autobusových zastávok v Ladcoch a Tunežiciach 
- dažďová kanalizácia na Vážskej ulici 
- rekonštrukcia cesty IBV na Záhradnej ulici. 

Spôsob financovania týchto projektov by bol nasledovný: 85 % európske 
štrukturálne fondy, 15 % štát, 5 % obec. Žiadosť bola podaná 30. júna 2005. 
V ostatných bodoch schválili poslanci zvýšenie prenájmu na trhové miesta   
na 200 Sk a schválili jednorazový príspevok v hodnote 1  Sk na občana      
pre Nemocnicu v Ilave – fyziatricko-rehabilitačné oddelenie.  

Obecné zastupiteľstvo 15. júna 2005 prerokovalo majetkovoprávne 
vysporiadania niektorých občanov, upravili a schválili zmenu rozpočtu 
v súvislosti so žiadosťou o finančnú dotáciu z európskych štrukturálnych 
fondov.  
Prerokovalo aj návrh zmluvného vzťahu medzi obcou ako nájomcom a TJ 
Tatran cementáreň Ladce ako nájomníkom športového areálu a klubových 
priestorov v Dome kultúry.  
 20. júla 2005 sa zasadanie nieslo v znamení dvoch dôležitých bodov. 
Rokovali o dofinancovaní plynovodu v Horných Ladcoch (cesta do lomu 
PCLA), pretože obec má prísľub od SPP Žilina, že časť finančných nákladov 
budú refundovať.  
Druhým dôležitým bodom bolo prerokovanie otázky prípadného 
premiestnenia obecného úradu do budovy bývalého Misíjneho domu. 
Schválili zámer vypracovať architektonickú a dispozično-prevádzkovú štúdiu 
prestavby tohto domu tak, aby sa dalo objektívne rozhodnúť o využití 
budovy.  
 21. septembra 2005 na zasadaní Obecného zastupiteľstva 
prerokovali opäť nájomnú zmluvu obce s TJ Tatran Ladce a určili konkrétnu 
sumu 24 000 Sk nájomného za rok na dobu desať rokov.  
Potom poslanci schválili navýšenie úveru v DEXIA banke o 750 000 Sk. Túto 
sumu použili na doplatenie za výstavbu plynovodu v Horných Ladcoch firme 
ARIJA. 
V ďalšom schválili zámer zriadiť vo voľných priestoroch Materskej školy 
súkromné Detské jasle.  
Rovnako schválili ďalší predajný deň v Dome kultúry, takže to bol utorok, 
streda, štvrtok.  
Významným činom bolo prijatie Všeobecne záväzného nariadenia obce 
o územnom pláne obce. Obec Ladce je podľa zákona povinná mať 
spracovaný územný plán, ktorý je hlavným dokumentom regulujúcim všetku 
stavebnú činnosť v obci, jej ďalší stavebný rozvoj a ochranu životného 
prostredia (podrobnejšie sa o tom zmieňujem v časti „Výstavba“). 
 Dňa 16. novembra 2005 sa poslanci zaoberali otázkou zriadenia 
zberného dvora triedeného odpadu, o čom píšem v kapitole „Životné 
prostredie“. 
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Poslanci si vypočuli informáciu o zámere vydať „atlas obce“ v rozsahu          
20 strán formátu A3, v ktorom bude zdokumentovaný urbanistický vývoj obce 
od najstarších mapových zobrazení až po súčasný územný plán obce. 
Zároveň zastupiteľstvo schválilo vydať farebnú mapu obce v rozmeroch       
90 x 130 cm. Na tento zámer schválili 150 000 korún. 
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie stav príprav a postupe pri 
zamýšľanej výstavbe kostola. V roku 2006 bude spracovaná štúdia kostola 
a axonometrický pohľad na centrum obce. Všetko sa uhradí z fondu nadácie.  
 Hlavným bodom zasadania dňa 16. decembra 2005 bolo 
prerokovanie a schválenie rozpočtu na rok 2006.  
Bežné príjmy na rok 2006 sa odhadujú na 23 984 000 Sk. Zostatok z roka 
2005 zhruba 1 milión Sk. Prostriedky z Európskej únie sa očakávajú vo výške 
883 tisíc korún. Celkový príjem 25 883 000 Sk.  
Použitie financií z príjmov, teda výdavky budú nasledovné (v Sk): 

- všeobecné verejné služby (chod OÚ) 5 430 100  
- hlavný kontrolór a rozpočtová oblasť      97 500 
- matrika      45 000 
- splácanie úroku    120 000 
- požiarna ochrana      16 500 
- čistenie vodných tokov      10 000 
- údržba miestnych komunikácií      30 100 
- nakladanie s odpadmi 2 223 500 
- nakladanie s odpadovými vodami      100 200 
- zásobovanie vodou, vodné, stočné 2 660 030 
- verejné osvetlenie    435 270 
- bývanie a vybavenosť (2 obecné byty)      53 000 
- rekreačné a športové služby    180 000 
- obecná knižnica      68 600 
- kultúrne služby (DK, ZPOZ)    793 000 
- kino      81 200 
- kaplnky      10 000 
- dom smútku a príspevky neziskovým organiz.     300 800 
- základná škola 7 195 000 
- materská škola 3 080 000 
- školská jedáleň    422 000 
- školenia, kurzy, semináre zamestnancov        7 000 
- opatrovateľská služba    620 000 
- dávky jednorazovej pomoci        5 000 
- splátky úveru    655 000 
- projektová dokumentácia (chodník do H.Ladiec)      61 000 
- realizácia nových stavieb    300 000 
- očakávaná dotácia na rekonštrukciu verejného 

osvetlenia z EÚ 
   883 226 

 
Okrem schválenia rozpočtu poslanci na tomto zasadaní schválili Všeobecne 
záväzné nariadenie o zmene výšky platieb v miestnych daniach 
a poplatkoch a poplatky za komunálny odpad. Poplatky a dane sa mierne 
zvýšili. 
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Schválili prísediacich Okresného súdu v Trenčíne na obdobie              
2006 – 2010. Sú to: Alena Suchárová, Ján Raček, Ľubica Šedíková          
a Bc. Ľubica Zahradníková.  
 V popise jednotlivých zasadaní Obecného zastupiteľstva v Ladcoch 
v roku 2005 treba uviesť, že pravidelne sa v pláne určených zasadaní 
zaoberali hospodárením, finančnými otázkami v správach ekonomiky 
Obecného úradu a hlavného kontrolóra obce.     
 
 

Pracovníci  
Obecného úradu 

 
V roku 2005 sa nič nezmenilo na čele obce (starosta, námestník 

starostu) a v stave poslancov.  
starosta: Ing. arch. Ján Remo 
zástupca: Jozef Daňo 
hlavný kontrolór obce: Ing. Daniela Kalusová 
 
Referenti: 
Ľubomíra Porubčanová 

- sekretariát, matrika, pokladňa, evidencia obyvateľstva 
Alena Černotová, Slávka Suranová 

- finančné a mzdové otázky 
- školstvo 

Alena Suchárová 
- správa daní a poplatkov 

Helena Kvasnicová 
- stavebný úrad 

Ľubica Šedíková 
- správa cintorínov 
- ochrana životného prostredia 
- civilná obrana, archív 

Ľubica Zahradníková (od decembra 2005) 
- sociálne veci a kurately 
- odpadové hospodárstvo 

 
Do oblasti správy patrí aj Dobrovoľný hasičský zbor Ladce (veliteľ: František 
Meliš). 
V roku 2005 nedošlo ani k zmene pracovného času a prijímacích hodín      
pre obyvateľstvo oproti roku 2004. 
 
 

Aktivizačná činnosť 
nezamestnaných 

 
Rok 2004 
Do aktivizačnej činnosti v tomto roku bolo zapojených 11 mužov a 9 žien. 
Zaoberali sa prácami na údržbe obce (čistenie, úprava cintorína a iné úseky 
v skrášľovaní prostredia). 
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Rok 2005 
Do aktivizačnej činnosti v obci bolo vybratých 21 pracovníkov (14 mužov,       
7 žien). 
Práce, na ktorých sa nezamestnaní zúčastňovali, možno rozdeliť                 
do 3 skupín: 

1. Práce odborne náročnejšie (výstavba chodníka, zámková dlažba, 
odborné elektroinštalačné práce, oprava strechy na Základnej škole, 
natieračské práce) 

2. Práce menej odborne náročné (likvidácia čiernych skládok, čistenie 
potokov, odstraňovanie krovín atď.) 

3. Práce zametacie a čistiace (zametanie chodníkov, verejných 
priestranstiev, upratovanie cintorínov, odstraňovanie buriny z krajníc 
ciest, okopávanie a čistenie verejných záhonov). 

Aktivizačná činnosť v zásade splnila očakávanie. Práce, ktoré vykonali v roku 
2005, by sa pravdepodobne neboli bez nich vykonali, pretože by sa museli 
objednať a zaplatiť u dodávateľa. Medzi nezamestnanými boli odborníci, 
ktorých odborná práca sa mohla využiť.  
 
 
 

STAVEBNÉ AKTIVITY 
OBCE A REGIÓNU 

 
Projekty regionálneho významu –  

kanalizácia, vodovodná sieť 
 

 V roku 2005 značný záujem občanov vzbudili dva projekty, ktoré       
sú regionálneho alebo i širšieho významu, ale priamo sa dotýkajú obce.  

Z ekologického hľadiska je to projekt, ktorý rieši zásobovanie vodou 
a odkanalizovanie v okolí Ilavy – včítane Ladiec. Tento unikátny plán pomôže 
odstrániť dlhoročný problém znečisťovania pôdy a rieky Váh.                       
Vo vypracovanom zámere sa počítalo najmä s využívaním finančných 
prostriedkov z EÚ. 

Hlavnými cieľmi projektu je odkanalizovanie obcí Pruské, 
Sedmerovec, Slávnica, Kameničany, Borčice, Bolešov, Ladce a Košeca. 
Všetko to súvisí s vybudovaním čističiek, resp. modernizáciou jestvujúcich.  

Ďalej je to prepojenie vodovodu Pružina – Púchov – Dubnica  
a rozšírenie vodovodnej siete v Ladcoch a Košeci.  

Vodovodná sieť Ladce (Tunežice) je navrhovaná v dĺžke viac       
ako 7 km. Počíta sa s križovaním cesty na 4 miestach a 4x cez potoky. 
V obci sa vybuduje celkom 404 prípojok.  

Kanalizačná sieť má tri časti: Ladce, Horné Ladce a Tunežice.  
 
 

Modernizácia železnice 
 
Ďalším objektom, ktorý sa priamo dotýka obce Ladce je modernizácia 

železničnej trate Bratislava – Žilina – Košice, ktorá sa už na úseku              
po Piešťany realizovala.  
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Našej obce sa týka modernizácia trate Nové Mesto – Púchov            
pre trvalú rýchlosť 160 km/hod. 

Táto modernizácia sa uskutočňuje v súvislosti s integráciou SR          
do európskych štruktúr v oblasti dopravy.  

Hlavným cieľom rekonštrukcie, prestavby a modernizácie sú: 
- zvýšenie traťovej rýchlosti 
- zvýšenie priechodnosti trate 
- zvýšenie únosnosti železničného spodku 
- zvýšenie bezpečnosti prevádzky 
- zvýšenie kultúry cestovania. 

Na úseku Nové Mesto nad Váhom – Púchov sa bude upravovať asi 80 % 
súčasnej trate a 20 % budú tvoriť úplne nové smery. 

Z celkového počtu 34 úrovňových priecestí 9 zrušia a na ostatných     
sa vybuduje mimoúrovňové križovanie. To sa týka aj Ladiec, kde sa vybuduje 
komunikácia pod železnicou. Povedie z ulice Cementárska okolo Poštového 
úradu a pod železnicu. V rámci investícií sa preloží vchod na poštu od ulice 
Cementárska. Doterajší železničný prejazd sa úplne zatvorí.  

 
 

Súkromná výstavba 
 

Súkromný investor I.B.K. sa rozhodol v Ladcoch postaviť dva bytové 
domy. Spolu to bude 24 bytov s pivnicami a garážami. V roku 2005             
sa uskutočnila príprava a propagácia na získavanie budúcich nájomníkov.  

V záujme vytvorenia možnosti výstavby rodinných domov a v súlade 
s územným plánom obce, obecný úrad uskutočnil rokovanie s vlastníkmi 
pozemkov „za kaštieľom“, ktorí súhlasili predať záujemcom parcely             
po vzájomnej dohode. Sú to parcely (celkom 9) s rozlohou 1 200 – 2 000 m2. 

Občania Ladiec v rokoch 2003 – 2004 riešili bytové problémy             
aj s individuálnou výstavbou a to postavením rodinných domov 
a rekonštrukciou starších obytných jednotiek. Roky 2003 – 2004 boli 
v spomínaných spôsoboch bytovej výstavby úspešnejšie ako roky            
1990 – 2002 dovedna. V týchto rokoch sa dokončilo, začalo stavať alebo      
je pred dokončením 17 rodinných domov.  

Značné rodinné investície vložili občania do zavádzania plynu, 
vodovodu, stavby chatiek, oplotenia a stavby 11 garáží. Pribudli aj žumpy 
a čističky odpadových vôd. Pri finančne náročných stavbách pomohli 
občanom pôžičky, stavebné sporenie, práca a zárobky v zahraničí a dobré 
mzdy v cementárni.  

 
 

Územný plán obce 
 
Obecné zastupiteľstvo 21. septembra 2005 schválilo dlho 

pripravovaný Územný plán obce.  
Územný plán obce rieši územie obce ako komplexný organizačný 

celok. Ladce vzhľadom na svoju polohu, dopravné spojenie majú ideálne 
podmienky na hospodársky rast a tým súvisiaci nárast bytovej výstavby. 
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I keď doterajší počet obyvateľov je stabilizovaný, musí sa predpokladať 
zvyšujúci sa počet budúcich pracovníkov a ich rodinných príslušníkov.  

Základnú urbanistickú koncepciu ovplyvňuje už založená obostavaná 
komunikačná sieť. Ťažiskovým priestorom je centrum obce, kde budú 
vrcholiť kompozičné a organizačné väzby sídla: Obecný dom, navrhovaný 
kostol, obchodná vybavenosť, kaštieľ a Dom kultúry s priľahlými 
športoviskami.  

Návrh Územného plánu obce mali možnosť občania vidieť v budove 
obecného úradu.  

S hlavnými zámermi rozvoja obce na základe Územného plánu boli 
občania oboznámení aj na stránkach Ladeckých zvestí a jeho konkrétna 
podoba sa stala súčasťou novej expozície v pamätnej sieni obce.  

V dôvodovej správe sa hovorí v úvode o histórii tvorby Územného 
plánu obce od roku 1995 až do schválenia definitívnej podoby na zasadaní 
Obecného zastupiteľstva v Ladcoch 21. septembra 2005. 

Územný plán v jeho písomnej podobe sa delí na určité kapitoly, najmä 
v úlohách pri tvorbe sídelnej štruktúry, dobudovaní centrálnej časti obce 
a zachovaní typu vidieckeho osídlenia. V ďalšej časti sa hovorí o členení 
sídla na Staré Ladce, Nové Ladce, Horné Ladce, Tunežice a závod 
Považskej cementárne.  

Ďalej je tam návrh funkčného využívania územia obce Ladce, stať 
o priemyselnom parku, rekreačných priestoroch, dopravných zariadeniach. 
Veľká časť je venovaná verejnej zeleni a životnému prostrediu, obytnému 
územiu (individuálnej bytovej výstavbe). Záver tvorí zoznam 
verejnoprospešných stavieb.  

Schválený Územný plán obce Ladce – jeho podstatná časť                  
je aj v archíve obce v Ladeckých zvestiach č. 6/2005. 

 
 

Výstavba obce 
v roku 2005 

 
V roku 2005 sa v obci neuskutočnila nijaká investičná výstavba. 

Dôvody boli finančného rázu. I tak z vlastných finančných zdrojov a vlastnými 
silami – obecnými stavebnými a technickými kapacitami sa vytvorili tieto 
diela: 

- pokračovalo sa vo výrobe betónových prefabrikátov 
- pracovníci rozoberali starú kotolňu v Základnej škole 
- vyrobili radlicu na odhŕňanie snehu 
- nové osvetlenie a podlahovina v kine Slovan 
- betónové chodníky pri bytovke a pri parku (150 m) 
- stavba garážového prístrešku 10 x 6 metrov pri budove Obecného 

úradu 
- namontovanie regulátorov tepla v Materskej škole. 

V oblasti údržby obce a ochrany životného prostredia, okrem údržby 
(kosenia) zelene, čistenia verejných priestranstiev, odstraňovania snehu 
a iných prác, najdôležitejšia a najúspešnejšia práca sa vykonala pri úprave 
terénu pri Váhu (po niekdajšom smetisku) – viď kapitola „Životné prostredie“. 



1588 

Z projektových prác som už písal o Územnom pláne obce. Z ďalších            
sú to projekty v rámci európskych fondov pod názvom Renovácia a rozvoj 
obce Ladce. Sem patria:    

- rekonštrukcia vodovodu na ulici Záhradná 
- dažďová kanalizácia na Vážskej ulici 
- rekonštrukcia komunikácie v Záhradnej ulici 
- rekonštrukcia autobusových zastávok 
- rekonštrukcia verejného osvetlenia 

všetko v sume 11 miliónov 90 tisíc korún.  
 
 

Iné stavby 
 

Občanov Ladiec potešila správa, že sa vyriešila otázka devastovanej 
budovy bývalého zdravotného strediska. Budovu odkúpil občan Sverepca 
Miroslav Illo, ktorý ju už v roku 2005 prebudovával na kancelárie, obchodné 
miestnosti a byt.  

Druhá dobrá správa bola schválenie finančných prostriedkov pre 
Odborné učilište na stavbu internátnych priestorov spolu s malou telocvičňou, 
kuchyňou a jedálňou.  

Internáty sa budú riešiť nadstavbou jestvujúcich dielní a využitím 
priestorov bývalej kotolne. V roku 2005, na jeho záver,  bol vybratý dodávateľ 
stavby a začalo sa s prípravnými prácami.  
 
 
 

DANE A MIESTNE 
POPLATKY 

 
Štatistika o dani z nehnuteľností sa vedie v dvoch hlavných položkách: 

fyzické osoby, kde bolo dovedna 958 daňovníkov a právnické osoby 
(podniky a organizácie), kde bolo 26 daňovníkov. 

Občania si svoje daňové povinnosti plnili lepšie ako právnické osoby. 
Občania pri sume okolo pol milióna Sk zostali dlžní necelých 20 tisíc korún, 
podniky a organizácie pri predpísanej dani 1 milión 800 tisíc korún nezaplatili 
120 000 Sk. 

 
Fyzické osoby 
(prvé číslo predpis, druhé platba) 
 
Daň z pozemkov 

- orná pôda (26 620 – 25 951) 
- trávnaté porasty (486 – 473) 
- záhrady (55 133 – 53 566) 
- zastavané plochy (51 718 – 45 898) 
- stavebné pozemky (8 450 – 7 924) 
- ostatné plochy (1 137 – 1 106) 
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Daň zo stavieb 
- stavby na bývanie (120 520 – 117 073)  

celkom 678 stavieb 
- okrem toho 8 skleníkov, 28 rekreačných chát, 214 samostatne 

stojacich garáží a ďalšie stavby. 
Daň zo stavieb činila spolu 279 800 Sk a zaplatené bolo 258 416 korún.  
 
Daň z bytov 
Celkom za 292 bytov mali občania zaplatiť 32 259 Sk, zaplatili 32 259 Sk. 
 
Daň z nehnuteľností u fyzických osôb bola celkom 455 855 korún, zaplatili 
425 366 korún.  
 
Právnické osoby 
Daň z pozemkov bola vyrubená vo výške 449 646 Sk, daňovníci zaplatili 
322 830 Sk. V položke „daň zo stavieb,“ kde sú najväčšie sumy v časti 
priemyselné stavby, bola vyrubená daň 1 355 743 Sk. Zaplatená bola takmer 
celá suma 1 340 959 Sk.  
Z celkovej sumy 1 805 514 korún zostali niektoré podniky dlžné dovedna 
242 000 Sk. 
 
Záverečné resumé je, že z predpisu 2 261 370 Sk bolo zaplatené       
2 089 289 Sk. 
 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady schválilo Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch dňa               
16. decembra 2005. 
Na základe tohto nariadenia došlo k niektorým zmenám v poplatkoch.  
V prílohe tohto nariadenia sa uvádza aj hodnota ornej pôdy a trvalých 
trávnatých porastov v katastri obce Ladce. Podľa tohto je: 
orná pôda 19,06 Sk za m2  
trávnatý porast 1,71 Sk za m2 
stavebné pozemky 560 Sk za m2 
záhrady 56 Sk za m2 
zastavané plochy a nádvoria 56 Sk za m2 
ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov 56 Sk za m2. 
 
Všeobecne záväzné nariadenie obsahovalo ďalej poplatky za  

- daň z pozemkov 
- daň zo stavieb s určenými hodnotami poplatku za m2 
- daň z bytov s ročnou sadzbou za m2 
- oslobodenie od dane s určením právnických i fyzických osôb, ktoré 

môžu byť oslobodené od dane úplne alebo čiastočne 
- stanovenie povinnosti a termíny splatenia dane 

V ďalšej časti Všeobecne platného nariadenia je časť o platení dane zo psa. 
Tu sa určovalo, kto platí daň zo psa a výška dane. Tá sa stanovila na 60 Sk 
za jedného psa za rok a 150 Sk za psa chovaného v bytovke.  
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Časť „Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“ 
uvádzam v časti „Životné prostredie“ v tejto kronike.  
Celé Všeobecne záväzné nariadenie sa nachádza v archíve Obecnej kroniky 
Ladce.  
 
 
 

ZBOR PRE OBČIANSKE 
ZÁLEŽITOSTI 

 
Zloženie 

 
Zbor pre občianske záležitosti v roku 2005 pracoval v zložení:  

Anna Peterková, predsedníčka 
Mária Liptáková 
Irena Gajdošíková 
Ľubomíra Porubčanová 
 
Poverení sobášiaci boli Ing. arch. Ján Remo, Jozef Daňo a Daniela 
Hudecová.  
Vedením matriky bola poverená Ľubomíra Porubčanová. 
Ako rečníci pri smútočných obradoch boli poverení Ing. arch. Ján Remo 
a Marián Justh.  
 

Do podujatí Zboru pre občianske záležitosti bol zapojený spevácky 
krúžok žien (vedúca Mária Liptáková), fotograf Július Šedík, zapisovateľka 
– výtvarníčka do pamätnej knihy Irena Gajdošíková.  

Na podujatiach spoluúčinkovali recitátori Anna Peterková, Daniela 
Hudecová a Anna Kováčiková. 

Na smútočných obradoch, ale i na niektorých ďalších akciách 
účinkovala dychová hudba Ladčanka.  

 
 

Podujatia v roku 2005 
 

Tradičnými sa stali návštevy jubilantov pri okrúhlych výročiach 
narodenia (80, 90, 95) a výročia sobášov (50, 55, 60). Návštevy vykonali 
niektorí dobrovoľní pracovníci ako zástupcovia Obecného úradu (najviac 
Mária Liptáková a Júlia Saksová), ktorí okrem blahoželania odovzdali 
jubilantom kvety a dar obecného úradu.  

30. júna 2005 pozval starosta obce do obradnej miestnosti obecného 
úradu dievčatá a chlapcov, ktorí ukončili dochádzku v Základnej škole.    
Za prítomnosti riaditeľky školy a niektorých pedagógov sa s nimi rozlúčil 
starosta obce Ing. arch. Ján Remo.  

Na konci školského roka 2004/2005 spoluorganizoval ZPOZ 
Slávnostné odovzdanie výučných listov v Odbornom učilišti. K prítomným 
prehovoril starosta obce a odovzdal im upomienkové darčeky.  
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8. mája 2005 usporiadal ZPOZ vo veľkej sále Domu kultúry            
Deň matiek za účasti žien z obce, ktoré zhliadli kultúrny program detí 
z Materskej školy, Základnej školy a dychovej hudby.  

Mimoriadne vydarenou akciou bolo stretnutie s občanmi               
nad 70 rokov dňa 11. novembra 2005. Okrem príhovoru starostu si do      
170 občanov vypočulo a pozrelo program detí z Materskej a Základnej školy.    
Po občerstvení si prevzali darčeky s emblémom – erbom obce. Aj na tejto 
slávnosti účinkovala dychová hudba Ladčanka.  

Ostatnou akciou v roku 2005 bolo privítanie do života dňa                 
15. decembra 2005. Uskutočnilo sa v obradnej miestnosti obecného domu 
pre 15 detí.  

 
 

Oblastná súťaž ZPOZ 
 

V Ladcoch sa uskutočnila oblastná súťaž podujatí ZPOZ, ktorú 
pripravilo Považské osvetové stredisko. Zúčastnili sa na nej ZPOZ Ladce 
(zlatá svadba), Horná Mariková (stretnutie s najstaršou generáciou), ZPOZ 
Streženice (oslavy životného jubilea členky folklórnej skupiny).  

Víťazom sa stal ZPOZ Streženice, ktorý potom zvíťazil aj na krajskej 
prehliadke v Trenčianskych Tepliciach. Na podujatí sa zúčastnili starostovia 
zo všetkých troch obcí.  

 
 
 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

Hlavné aktivity 
  

Pri údržbe obce a ochrane životného prostredia sa aj v roku 2005 
vykonalo množstvo prác, ktoré zlepšili výzor i niektoré zásadné atribúty 
životného prostredia. Bolo to kosenie trávnikov, zametanie verejných 
priestorov, úprava komunikácií i odstraňovanie divokých skládok 
komunálneho odpadu. Úspešne sa pri tom využívala aktivizačná činnosť 
nezamestnaných.  

Medzi najlepšie a najväčšie akcie patrilo pokračovanie úpravy 
priestorov pri Váhu v Ladcoch a Tunežiciach. Priestory po bývalom 
smetisku sa postupne menia na trávnaté plochy. Táto práca sa vykonáva 
najmä pomocou veľkých stavebných mechanizmov z Považskej cementárne 
– lomu.  

Za cintorínom v Ladcoch, na mieste bývalého domu J. Koyša,             
sa zriadil zberný dvor triedeného komunálneho odpadu. Slúžil                    
na  zhromažďovanie vytriedeného komunálneho odpadu pod dohľadom 
povereného pracovníka obecného úradu. Bol to ďalší postupný krok            
pri organizovaní zberu triedeného odpadu. Ďalším krokom bolo zverejnenie   
(v Ladeckých zvestiach) časti Všeobecne záväzného nariadenia č. 3 z roku 
2001, kde sa stanovuje, čo do triedeného odpadu patrí a to v druhoch papier, 
sklo, kovový šrot, pneumatiky, použité batérie atď.  
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Nové poplatky 
 

V roku 2005 začali platiť nové poplatky za odvoz komunálneho 
odpadu (schválené na konci roka 2004). Poplatky sa mierne zvýšili vzhľadom 
na rast cien za odvoz z obce na riadenú skládku v Dubnici nad Váhom.  

Na sklonku roka 2005 (16. decembra) prijalo Obecné zastupiteľstvo 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2, v ktorom sa prijímajú nové ceny          
za odvoz komunálneho a stavebného odpadu. Podľa tohto VZN bude v roku 
2006 poplatok platiť občan – fyzická osoba a právnické osoby (podniky 
a organizácie). 
Sadzba poplatku: 
1,205 Sk za osobu a kalendárny deň pre fyzické osoby 
0,345 Sk za liter pri použití 1 100 litrovej zbernej nádoby s frekvenciou 

vývozu 2 x do mesiaca 
0,300 Sk za liter zbernej nádoby 1 100 litrovej s frekvenciou vývozu               

4 x do mesiaca 
0,445 Sk za liter pri použití 110 litrovej nádoby s frekvenciou vývozu              

2 x do mesiaca 
0,443 Sk za liter pri použití 110 litrovej nádoby s frekvenciou vývozu              

4 x do mesiaca. 
 
Za rekreačné chatky a záhradkárske domčeky neslúžiace na podnikanie     
10 Sk mesačne.  

Vo Všeobecne záväznom nariadení sa ďalej uvádza doba splatnosti, 
možnosti zníženia poplatkov, resp. platby u viacpočetných rodín. 

Nariadenie o nových poplatkoch, ktoré boli oproti roku 2005 mierne 
zvýšené, platí od 1. januára 2006. 

 
 

Vplyv cementárne na ovzdušie 
Ladiec a okolia 

 
Ovzdušie 

V roku 2005 z jednotlivých výrobných zariadení Považskej 
cementárne, a.s. včítane kotolní vypustili 111 ton tuhých znečisťujúcich látok 
a 1 900 ton plynných znečisťujúcich látok. Za to do Štátneho fondu životného 
prostredia odviedli 2 589 000 Sk.  

Koncentrácie tuhých znečisťujúcich látok vo vypúšťaných spalinách 
a vzduchu z komínov a technologických výduchov sa pohybovali v hodnotách 
od 0,8 mg/m3 do 21 mg/m3, pričom zákonný limit je 50 mg/m3. 

Podľa zákona je možné na 1 tonu vyrobeného slinku vypustiť             
do ovzdušia 1,5 kg prachu. Považská cementáreň v roku 2005 vypustila   
0,19 kg prachu na jednu tonu.  

Neboli prekročené ani koncentrácie plynných látok ako SO2, CO 
a NOx. 

Pre lepšiu informovanosť občanov o stave ovzdušia aj v roku 2005 
fungoval kontinuálny monitorovací systém emisií z rotačnej pece. Systém     
je umiestnený na budove administratívy Považskej cementárne, a.s. 
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Vodné hospodárstvo 
Odpadové vody, vznikajúce v prevádzke, sa čistia v mechanicko-

biologickej čistiarni odpadových vôd v cementárni. Odtiaľ ich vypúšťajú        
do Lúčkovského potoka.  

V roku 2005 vypustili takto 156 000 m3 vôd s priemerným znečistením 
BSK 5 len 7mg/liter. Povolená koncentrácia znečistenia vo vypúšťaných 
vodách je 20 mg/l. Na úseku vodného hospodárstva počas roku 2005 
nedošlo k nijakým mimoriadnym situáciám.   
 
Odpadové hospodárstvo 

Považská cementáreň, a.s. sa aj v roku 2005 významnou mierou 
podieľala na zneškodňovaní odpadov v rámci Slovenska a tým aj znižovaniu 
zaťaženia prírody odpadmi.  

V roku 2005 v rotačnej peci cementárne spálili 1 400 ton gumového 
odpadu – pneumatiky a pod.  

V rámci prevencie v boji proti BSE spálili 23 580 ton mäsokostných 
múčok. Proces spaľovania i dovoz múčok bol riadený a robený                    
za dokonalých bezpečnostných opatrení pri dovoze, dávkovaní i spaľovaní.  

Významným príspevkom pri ochrane životného prostredia v roku    
2005 bola prevádzka linky na využívanie upravených separovaných  
odpadov z plastu, papiera a dreva. V roku 2005 využili takéhoto materiálu 
3 744 ton.  
Uvedenie tejto linky do prevádzky umožní zavedenie separácie komunálneho 
odpadu v Ladcoch a blízkych obciach, čo v dôsledku zlacní likvidáciu 
odpadu.  

Odpady ako žiarivky s obsahom ortuti, olovené akumulátory likviduje 
cez externé organizácie, ktoré sú na to vybavené a oprávnené.   
 
 
 

VOĽBY DO TRENČIANSKEHO 
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

 
Volebná príprava sa konala niekoľko týždňov pred voľbami              

a to administratívnymi prácami obvyklými pri voľbách. Vypracovaním 
organizačno-technického zabezpečenia, vyhotovením zoznamu           
voličov, zverejnením dátumu volieb, zaslaním pozvánok s vysvetlivkami atď. 

Obecný úrad napokon pripravil volebné miestnosti, zvolal       
a menoval okrskové volebné komisie zložené zo zástupcov politických strán 
a hnutí.  

 
 

Prvé kolo volieb 
 

Prvé kolo volieb poslancov a predsedu samosprávneho kraja             
sa konalo 26. novembra 2005. Ako pri predchádzajúcich voľbách sa konalo 
v troch okrskoch – troch volebných miestnostiach vedené troma okrskovými 
komisiami. 
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1. okrsok – volebná miestnosť v Dome kultúry 
            Miroslav Zajac (predseda), Ľubica Šedíková (zapisovateľka),  

Milan Bajza, Ľubica Zahradníková, Tatiana Demitrová.   
                    
                     Z 938 oprávnených voličov prišlo k voľbám 62 občanov.       
 

2. okrsok – volebná miestnosť v Základnej škole 
Ivan Fedor (predseda), Anna Kacinová (zapisovateľka), Mária 
Bednáriková, Zdenka Hriadelová, Mária Chalaňová, Jozef 
Peterka           

         
                  Zo 764 pozvaných voličov volilo 87 občanov.  
 

3. okrsok – volebná miestnosť v OB Tunežice 
Oľga Melicherová (predsedkyňa), Alena Suchárová 
(zapisovateľka), Július Šedík, Ing. Emil Záhradník, Marián 
Burik. 
 
V okrsku bolo 371 oprávnených voličov, k voľbám prišlo 34 
občanov.  
 

Za celú obec prišlo k voľbám ani nie 10 % z celkového počtu 
oprávnených voličov v obci.  

Z prvého kola volieb predsedu kraja nebol zvolený nikto, pretože ani 
jeden kandidát nedosiahol 50 % hlasov.  
O predsedovi sa rozhodovalo v druhom kole medzi dvoma najúspešnejšími 
kandidátmi.  

Z kandidátov – občanov Ladiec dostali najviac hlasov za poslancov 
Pavol Fatura 70 a Mgr. Dušan Saksa 51 hlasov.  

Voľby mali absolútne pokojný priebeh, rovnako aj predvolebná 
kampaň, ktorá sa konala iba s malým záujmom občanov. Občania neprišli 
k voľbám i z ďalších dôvodov, najmä pre neznalosť významu samosprávnych 
krajov i pre „podivné“ spájanie politických strán a hnutí, za ktoré kandidáti 
predstupovali pred voličov.  

 
 

Druhé kolo volieb 
 

Konalo sa 10. decembra 2005 v rovnakej atmosfére ako prvé kolo. 
Ešte menší záujem je charakterizovaný číslom 7,2 % účasti z celkového 
počtu oprávnených voličov.  

Za predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja kandidovali: 
MUDr. Miroslav Chovanec – 57-ročný, poslanec NR SR. Kandidoval           

za SMER-sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, 
Slovenská národná strana, Hnutie za demokraciu, Slobodné fórum. 

MUDr. Pavol Sedláček – 55-ročný, riaditeľ nemocnice. Kandidoval              
za   HZDS-ĽS, Aliancia nového občana, Pravá slovenská národná 
strana, Zjednotená Slovenská národná strana. 
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 Voľby sa konali opäť v troch okrskoch, troch volebných miestnostiach 
a riadili ich tri volebné komisie.  
 Na voľby do druhého kola bolo pozvaných 2 073 oprávnených voličov. 
Prišlo iba 150, čo je 7,2 %, teda menej ako v prvom kole. Všetky odovzdané 
hlasy boli platné. V Ladcoch z dvoch kandidátov získal viac hlasov        
MUDr. Pavol Sedláček 88 a MUDr. Miroslav Chovanec 62. 
 V rámci kraja zvíťazil vo voľbách za predsedu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček so 17 561 hlasmi            
(MUDr. Miroslav Chovanec 16 318 hlasov). 
 V celom kraji bola účasť v druhom kole volieb rovnaká ako v Ladcoch 
– 7,2 %. V Ilavskom volebnom okrese 6,62 %, v Považskobystrickom 6,23 % 
a v Púchovskom 6,80 %. 
 
 
 

OBCHOD A SLUŽBY 
OBYVATEĽSTVU 

 
V roku 2005 sa pomerne dosť zmenilo v poskytovaní služieb 

a obchodnej činnosti v obci. I naďalej sa tieto poskytovali v starých, 
renovovaných priestoroch. Nepostavila sa ani obchodná jednotka ani priestor 
pre služby.  

Podľa bežného sledovania sa opäť na nákupe tovarov, najmä 
potravín, oveľa viac podieľali supermarkety, ale i predaj v kultúrnom dome   
za lacnejšie ceny.  

 
 

Obchodná sieť  
v roku 2005 

 
Potraviny 
Potraviny – samoobsluha AMV 
Obchod potraviny a mäsiarstvo KLASIK (Ing. Michal Staňo) 
Pribudla predajňa mäsa a potravín FABUŠ v priestoroch bývalej predajne 
RADO. 
 
Zrušené boli Potraviny RADO a JEDNOTA Tunežice. Obe pre nerentabilitu. 
 
Pohostinstvá 
Kaviareň v Dome kultúry 
Bistro – Veronika (V. Piatriková) 
Reštaurácia KOPYTO (M. Adamec) 
Pohostinstvo OMEGA (Pod gaštanmi – Ema Šimová) 
Pohostinstvo CENTRIK (Mariana Lihocká) 
Pohostinstvo U SABU (Peter Jesenský) 
Pohostinstvo Tunežice 
Kaviareň RADO (zrušená na konci roku 2005) 
Nočný klub 
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Iné predajne a podniky 
Drogéria (A. Zábojníková) 
Textil, galantéria (Vl. Daňo) 
AGROBON – záhradnícke potreby a zberňa TIPOS 
TINEA – kvetinárstvo (Iveta Remšíková) 
Novinový stánok (F. Bresman) 
Chovateľské a záhradnícke potreby (Ing. Miroslav Mikuška) 
 
Predajňa lacného textilu zrušená v decembri 2005. 
 
 

Služby 
 
Ďalšie služby a výroby 
Kaderníctvo (Denisa Gregorová) 
Kozmetika DENA (D. Gregorová) 
Autodoprava a stavebné mechanizmy (Štefan Kútny) 
Autoopravovňa (František Strážnický) 
Kameňosochárstvo (Anton Bialoň) 
Slovpalet (R. Jendrol) premenovaná firma z „Drevovýroba“ 
RETUX – kovovýroba (Ing. arch. Marián Blažíček) 
S celoslovenským pôsobením je firma JAPEX (RNDr. Peter Janešík)  
 
Zrušená firma Palivex – obchod s palivami. 
 
Bankomaty sú umiestnené na pošte a v strede obce. 
 
 Vo zvýšenej miere fungoval predaj zeleniny na tržnici. Zmena nastala 
v predajcoch, keď pravidelne prichádzal jeden predajca z Trenčína 
a sporadicky i ďalší.  
V Dome kultúry sa zvýšil počet predajných dní na utorok, stredu a štvrtok. 
Predajcovia boli väčšinou tí istí ako v roku 2004: z Považskej Bystrice, 
Kysuckého Nového Mesta, Čadce, Partizánskeho a predajcovia 
konfiškovaného tovaru.  
 
 
 
 
Poznámka: 
  

V roku 2005 a čiastočne aj v rokoch predchádzajúcich sa značne 
rozšírili a najmä ekonomicky konsolidovali firmy DOPRASTAV Bratislava – 
KAMEŇOLOM Tunežice a tiež firma SLOVPALET – konateľ Róbert Jendrol.  
Obšírnejší popis týchto podnikov je v DODATKU tohto zápisu kroniky.  
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ŠKOLSTVO V OBCI 
 

Materská škola 
 

V školskom roku 2004/2005 boli v Materskej škole 4 triedy                 
a 8 kvalifikovaných učiteliek. Celodennú starostlivosť poskytli 82 deťom         
vo veku od 2 do 6 rokov.  

V tomto školskom roku pripravili pre deti veľké množstvo zaujímavých 
podujatí. Medzi nimi viaceré vychádzky do prírody, návštevy na kultúrne 
podujatia. Deťom utkveli v pamäti najmä návšteva bábkového divadla 
v Žiline, stretnutie s hudobníkom a zberateľom ľudových piesní A. Budinským 
z Očovej a iné.  

Žiaci MŠ vytvárali programy pre seba i pre obecné podujatia. Tu treba 
spomenúť najmä besiedky na Mikuláša, vianočné stretnutia, tradičné 
veľkonočné karnevaly a pod. Žiaci účinkovali v kultúrnych programoch        
na Deň matiek, pri akciách ZPOZ, pre invalidných občanov a iných.  

V telovýchovných podujatiach sa zamerali na turistiku a ako 
každoročne na výcvik v plávaní.  

V školskom roku 2005/2006 nenastali v Materskej škole nijaké 
organizačné ani personálne zmeny. Nezmenil sa ani počet detí – 82, pričom 
najmladšia veková skupina má 19 detí (Jana Pikálková, Alena Kukučková), 
stredná veková skupina 23 detí (Gabriela Záhradníková, Andrea Kotrasová), 
1. najstaršia skupina 19 detí (Tatiana Kukuliašová, Anna Grmanová)          
a 2. najstaršia skupina (Irena Gajdošíková, Alena Svádová). 

V roku 2005 sa v Materskej škole udržal vysoký štandard 
pedagogickej práce, tvorivosť a prístup učiteliek k výchovnej činnosti.        
Ako v predchádzajúce roky, zostali problémy finančné a materiálne.  

 
 

Základná škola 
 

Zmena riaditeľa školy podľa všeobecnej mienky prospela chodu 
Základnej školy. Zostali problémy finančné, ktoré sú charakteru všeobecného 
a platia v celej SR. Škola bola riadená a financovaná Obecným úradom 
v Ladcoch podľa noriem a prispenia Ministerstva školstva SR. Dotácie nie sú 
dostatočné a tak škola opäť siahla po príspevkoch sponzorov (finančných 
i materiálnych).  

Na škodu výchovnému procesu bola doteraz nevídaná fluktuácia 
učiteľov, ako to uvádzam v ďalšej časti.  

V školskom roku 2004/2005 ukončilo dochádzku dovedna 256 žiakov 
v 13 triedach.  

Zlepšilo sa zariadenie – nábytok školy vďaka sponzorovi – nadácii   
Dr. Klaun v Trenčíne (lavice pre jedného žiaka), ktorými vybavili kompletne    
8 učební. Lavice zadarmo doviezla firma Hoek Slovakia, s.r.o. Trenčín 
z Holandska.  

V školskom roku 2004/2005 do školy nastúpili títo noví učitelia 
(väčšinou zo zrušených škôl) : 
Ing. Lenka Letková, Mgr. Jana Zábojníková, Mgr. Michal Oráč, Mgr. Jana 
Hajduková. 
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 V školskom roku 2005/2006 Mgr. Ingrid Lysáková, Mgr. Mária 
Balážová, Mgr. Ingrid Šištíková, Mgr. Viera Pálešová, Mgr. Mária Milanovič, 
Mgr. Alena Nováková, Elena Gajdošíková. 
 Vedenie školy zostalo nezmenené.  

Pozornosť sa i v uplynulom roku venovala mimoškolskej výchove 
žiakov účasťou na mnohých vedomostných a telovýchovných súťažiach 
v rámci okresu, kraja i Slovenska. Absolvovali rôzne výcviky (lyžovanie, 
plávanie) i pobyt v škole v prírode.  

Mimoriadne vydarenou akciou bol Medzinárodný deň detí, ktorý pre 
jeho pestrosť a mnohoraký obsah dosiahol úroveň ako málokedy predtým. 

Z jednotlivcov vynikla žiačka 9. triedy Janka Eliášová, ktorá v súťaži 
„Panáčik pre Afganistan“ – v jej výtvarnej časti získala prvenstvo                 
na Slovensku. Cenu jej odovzdali v Bratislave.  

Žiaci školy pracovali v 9 krúžkoch, z ktorých niektoré dotovalo 
Ministerstvo školstva SR. 
Boli to krúžky: anglický jazyk, mažoretky, basketbal, počítače, šachový 
krúžok, strelecký krúžok, šikovné ruky a zdravá výživa, rozhlasový krúžok.  
 V školskom roku 2005/2006 nastúpilo k 5. septembru na školu        
259 žiakov. Z toho v ročníkoch 1. – 4. to bolo 110 žiakov a v ročníkoch 5. – 9. 
nastúpilo 149 žiakov. Prvákov bolo 31. 
 Školský klub v školskom roku 2004/2005 navštevovalo 37 žiakov. 
V dvoch oddeleniach pracovali podľa pripraveného plánu, ktorý sa menil 
podľa okolností. Najväčší záujem bol o prácu v krúžkoch počítače, šikovné 
ruky a mažoretky. Medzi zaujímavú činnosť patrila návšteva natáčania 
relácie KAKAO v televízii Markíza.  
Do činnosti Klubu patrili súťaže Šarkaniáda, Tekvičkovia, Vianočná 
pohľadnica, Puzzle.  
Nazbierali 566 kg gaštanov, 5 600 kg papiera a potom ešte 4 400 kg papiera.  
 
 

Odborné učilište 
 

 Odborné učilište v Ladcoch je riadené a financované Krajským 
školským úradom v Trenčíne. Pre nedostatok finančných prostriedkov 
nakupovali iba najpotrebnejšie náradie, hygienické potreby a školské 
pomôcky.  

V školskom roku 2004/2005 nastúpilo do školy dovedna 205 žiakov. 
Počas školského roka školu z rôznych dôvodov opustilo 39 žiakov. 
Vyučovací proces zabezpečovalo 44 pedagogických pracovníkov              
a 13 nepedagogických pracovníkov. V Domove mládeže 8 skupinových 
vychovávateľov, 6 nočných vychovávateľov a 12 nepedagogických 
pracovníkov.  

V školskom roku 2005/2006 dňa 5. septembra 2005 bolo v Odbornom 
učilišti 182 žiakov (124 chlapcov, 58 dievčat). Z toho murári 27, maliari 27, 
stolári 29, stavební zámočníci 19, krajčírky 29, záhradníci 28, služby 15, 
kuchári 8. 

Tradične sa zúčastňovali na vedomostných – odborných a športových 
súťažiach. Dosiahli v nich niektoré pozoruhodné celoslovenské výsledky. 
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V odbornej celoslovenskej súťaži, ktorá bola v Ladcoch, obsadili medzi 
odbornými učilišťami v odbore maliar 1. miesto v súťaži družstiev.  

Rovnako v súťaži krajčírok, ktorá bola tiež v Ladcoch, obsadili 
krajčírky OU Ladce 1. miesto.  

Na športových celoslovenských hrách obsadili dievčatá 2. miesto. 
Okrem toho sa žiaci učilišťa zúčastnili úspešne na mnohých súťažiach 
v malom futbale, stolnom tenise, volejbale a atletike. Žiaci učilišťa pretekali 
na turnajoch v Olomouci, Zlíne, v Považskej Bystrici a inde.  

Aktívni boli opäť divadelníci, ktorí pod vedením vychovávateľky 
Daniely Koňuchovej a režiséra Milana Danihela v rámci projektu Nechajte 
školu ožiť nacvičili dve predstavenia. Predstavili sa s nimi v jedenástich 
Detských domovoch i na koncertoch Úsmev ako dar v Prievidzi a v Žiline.  

Významná bola účasť učňov – zámočníkov vo Waiblingene 
v Nemecku, kde vytvorili spoločné dielo s učňami z Maďarska „spievajúce 
lešenie“. Dielo je dnes nainštalované v parku tohto mesta.  

Najvýznamnejšou udalosťou roka bolo získanie finančných 
prostriedkov na nadstavbu dielní a prestavbu ďalších častí na ubytovacie 
priestory. Po prestavbe budú mať učni novú kuchyňu s jedálňou, telocvičné 
priestory, ale najmä nové ubytovanie pre 50 učňov s kompletným vybavením. 
Po skončení (asi v roku 2006) škola odovzdá priestory kaštieľa pôvodnému 
majiteľovi – cirkvi.  

 
 
 

KULTÚRNY A SPOLOČENSKÝ 
ŽIVOT V OBCI 

 
Kultúrny život v obci ani v roku 2005 neprekročil štandard rokov 

predchádzajúcich. Niektoré podujatia však prekročili rámec obce a boli 
pripravené (i zásluhou ladčianskych organizátorov) na vysokej úrovni. Boli to 
predovšetkým Koyšove Ladce, beseda so spisovateľom Ladislavom Ťažkým, 
oslava 60. výročia oslobodenia. Na dobrej úrovni sa pracovalo v oblasti 
popularizácie histórie obce a viaceré podujatia ZPOZ (o čom píšem 
v osobitnej kapitole). 

Záujmová umelecká činnosť sa i v roku 2005 realizovala najmä          
na školách a prostredníctvom dychových hudieb Ladčanka a Margušanka.       
Vo svojej práci pokračoval spevácky krúžok žien. Oslava 30. výročia vzniku 
krúžku filmárov bola iba nostalgickou spomienkou na bohatú škálu aktivít 
v minulosti.  

 
 

Koyšove Ladce 
 

Súťaž Koyšove Ladce v prednese ľúbostnej poézie sa konala           
21. októbra 2005. Osobitnú príchuť dostal tohoročný večerný rámcový 
program tým, že „krstili“ zbierku básní zloženú z celej činnosti P. Koyša, ktorú 
pripravila jeho manželka.  

Na kultúrnom podujatí po súťaži, vyhlásení a odmenení recitátorov, 
položení kytíc k buste básnika sa ako každý rok zúčastnili významní 
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slovenskí umelci, spisovatelia, básnici, vydavatelia i politici 
z predchádzajúceho obdobia.  

V súťaži rozhodovala porota v zložení PaedDr. Gejza Sádecký CsC., 
PhDr. Mária Jablonská, PhDr. Vladimír Čerevka, Mgr. Jaroslava Čajková, 
PhDr. Eva Sisková a Anton Baláž.  

V jednotlivých kategóriách boli nasledovné výsledky: 
III. kategória 

1. Katarína Péliová (ZŠ P. Bystrica) 
2. Michaela Satkeová (ZUŠ Stará Ľubovňa) 
3. Natália Hantáková (Gymnázium Púchov) 

 
     Jana Michaličková (Myjava) získala cenu za objavený výber a precítený 
prednes. 
V tejto kategórii bola pravdepodobne najvyššia úroveň za posledné ročníky 
a dobre v nej reprezentovali aj žiačky ladčianskej ZŠ Jana Koyšová a Mária 
Martináková.  
 
IV. kategória 

1. Matej Chlapík (Nové Mesto nad Váhom) 
2. Lukáš Ciho (Ilava) 

Lukáš Smataník (Pov. Bystrica) 
3. Maroš Párničan (Prievidza) 

Daša Illyová (OA Pov. Bystrica – Ladce) 
 
V. kategória 
     1. Janka Poláková (Trenčín) 
     2. Mária Janičíková (Trenčín) 
     3. Jana Vidová (Adamovské Kochanovce) 
 
     Margita Lukáčová (Slovenská jednota dôchodcov Trenčín) získala 
ocenenie za netradičný výber Válkových veršov.  
 
 

Stretnutie  
s Ladislavom Ťažkým  

 
 Dňa 16. marca 2005 sa do 200 záujemcov z radov pedagógov, 
knihovníkov, študentov i radových čitateľov zo stredného Považia zišlo 
v kinosále Domu kultúry v Ladcoch so žijúcim klasikom slovenskej literatúry 
Ladislavom Ťažkým. Na tomto stretnutí prezentovali tretie vydanie jeho 
známeho diela AMENMÁRIA – SAMÍ DOBRÍ VOJACI. 
 Stretnutie pripravili: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 
Považská cementáreň, a.s., obec Ladce, Považské osvetové stredisko.  
 V príhovoroch okrem spisovateľa L. Ťažkého vystúpili starosta obce 
Ing. arch. Ján Remo, Ing. Anton Barcík, generálny riaditeľ Považskej 
cementárne, Roman Michelko, riaditeľ vydavateľstva Slovenský spisovateľ. 
Po nich opäť Ladislav Ťažký, literárni vedci a záujemcovia o literárne diela 
spisovateľa. Stretnutie malo vysokú odbornú i kultúrnu a spoločenskú úroveň 
a významne obohatilo kultúrny život v obci.  
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Oslavy a spomienkové 
stretnutia 

 
Aj v roku 2005 sa konali všetky tradičné oslavy a spomienkové 

stretnutia.  
29. apríla 2005 si občania Ladiec pripomenuli 60. výročie 

oslobodenia a také isté výročie ladčianskej tragédie, zavraždenia 
rukojemníkov.  
Stretnutie občanov pri pamätnej tabuli na cintoríne malo mimoriadnu kultúrnu 
úroveň i účasť občanov.  
Druhá časť mala pokračovanie pri pomníku padlým a zavraždeným v druhej 
svetovej vojne s prejavom a položením vencov. Na oboch častiach programu 
účinkovala dychová hudba Ladčanka.  

Na deň 8. mája 2005 pozval starosta a poslanci Obecného 
zastupiteľstva v spolupráci so Zborom pre občianske záležitosti ženy – matky 
na tradičný Deň matiek. Prítomné ženy zhliadli kultúrny program               
detí z Materskej a Základnej školy. Vypočuli si prejav starostu                     
Ing. arch. Jána Remu. Každá účastníčka dostala kvet a na dobrú náladu im 
hrala Ladčanka.  

61. výročie Slovenského národného povstania si občania 
pripomenuli pri pomníku padlých v druhej svetovej vojne. Za účasti asi        
40 občanov položili vence zástupcovia obce a SZPB. Slávnostný prejav mal 
predseda SZPB Ing. Karol Horký.  

11. novembra 2005 na pozvanie starostu obce zaplnilo sálu         
Domu kultúry do 170 občanov nad 70 rokov. Vypočuli si prejav starostu   
obce, zhliadli kultúrny program detí Materskej a Základnej školy,        
dychovú hudbu Ladčanka a dostali darčeky s emblémom obce 
i občerstvenie.  

Medzi oslavy treba zarátať aj 30. výročie založenia Slovenského 
zväzu zdravotne postihnutých, o čom píšem v časti „Organizácie, spolky...“ 

 
 

Súbory, krúžky 
 

Súbory a krúžky boli zriadené v školách. Boli to najmä spevácky, 
tanečný a mažoretky v Základnej škole a divadelný v Odbornom učilišti. 
Najmä ten divadelný dosahoval dobrú úroveň a patričný úspech i v rámci 
Slovenska (vo svojom okruhu). 

Dychový súbor Ladčanka prešiel pod vedením nového vedúceho 
Libora Kvasnicu určitými organizačnými zmenami, čo si vynútil generačný 
problém. Zmeny prospeli a kvalita súboru sa zmenila k lepšiemu. Dychová 
hudba účinkovala na všetkých verejných oslavách v obci i na smútočných 
obradoch. Druhá dychová hudba „Margušanka“ účinkovala vo väčšine 
komerčne (svadby, zábavy a pod.). 

Sporadicky účinkoval i spevácky krúžok žien na podujatiach ZPOZ. 
Zúčastnil sa aj na súťaži Zborov pre občianske záležitosti (viď kapitola 
„ZPOZ“). 
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Pamätná sieň obce 
 

Pamätná sieň obce umiestnená ako stála expozícia v osobitnej 
miestnosti Domu kultúry sa ku koncu roka 2005 doplňovala o ďalších osem 
panelov. V roku 2005 sa zhotovili panely a spracovalo sa libreto s výberom 
exponátov. Inštalácia sa uskutoční v roku 2006. Libreto spracoval kronikár 
obce Branislav Lipták.  

 
 

Kronika obce 
 

Kronikárom bol aj v roku 2005 Branislav Lipták. Včas bola spracovaná 
kronika za rok 2004 a priebežne sa spracovávala kronika 2005. 

Dôležitou súčasťou kroniky je jej archív, ktorý sa v roku 2005 
doplňoval, spresňovala sa evidencia.  

Považské osvetové stredisko vyhlásilo súťaž kroník za obdobie     
2003 – 2005. Do súťaže kroník – do časti podľa kategorizácie (obce nad 
2 000 obyvateľov) sme prihlásili aj našu kroniku. Podľa predbežných správ 
obstála kronika Ladiec ako najlepšia, pretože kronikárstvo a výchovu 
obyvateľstva k vlastenectvu a vzťahu k vlastnej obci chápe komplexne 
(kronika, Ladecké zvesti, pamätná sieň, internet, archív dokumentov). 

 
 

Ladecké zvesti 
 

V roku 2005 vyšli Ladecké zvesti 6-krát. Väčšina čísiel ako 
šesťstranové v 800 exemplároch.  

Redaktorom bol aj v roku 2005 Branislav Lipták.  
Obsah čísiel sa nelíšil od obsahu v predchádzajúcom roku: teda 

spravodajca obecnej samosprávy s informáciami pre občanov z oblasti obce, 
obecného zastupiteľstva, ale i škôl, kultúry, telovýchovy, organizácií 
a spolkov.  

V 4. čísle prestal seriál „Odviate časom“, pretože jeho autor (počas      
5 rokov) náhle zomrel.  
Bol to Víťazoslav Kalus, ktorý sa narodil 15. apríla 1926 v Ladcoch a zomrel 
26. júna 2005 v Tunežiciach.  
 
 

Obecná knižnica 
 

Pod vedením knihovníčky Evy Rieckej  dosiahla Obecná knižnica 
v Ladcoch v roku 2005 tieto výsledky: 

- Počet čitateľov: 207, z toho do 15 rokov 73.  
 -    Výpožičky 10 820 zväzkov, z toho náučná literatúra dospelí 1944 
                                                              náučná literatúra deti 1 399. 
-    Návštevníci knižnice spolu 4 329 občanov. 
 

V roku 2005 kúpila knižnica knihy za 17 000 Sk, ktoré dostala 
z Považskej cementárne, a.s. Ladce a Obecného úradu.  
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Kino Slovan 
 

V kine Slovan premietli v roku 2005 (za 9 mesiacov, v ktorých            
sa premietalo) celkom 40 filmov. Kino navštívilo 1 477 divákov, čo je asi    
30 divákov na jedno predstavenie. Tržba bola 58 000 Sk a zhruba toľko             
aj nájomné za filmy. Po odpočítaní prepravného bolo kino stratové        
o 8 000 Sk. To však za predpokladu, že nezarátame mzdy, ktoré sa hradili 
z rozpočtu obecného úradu.  

Vedúcou kina bola aj v roku 2005 Zdenka Hriadelová, premietali 
Florián Gajdošík a Miloš Košina.  

 
 

Podujatia v Dome kultúry 
 

 Dom kultúry bol využívaný v roku 2005 približne ako v roku 2004. 
V priebehu roka odišla firma Palivex a Stavebná sporiteľňa. Trvalo využívané 
priestory boli: kaviareň, lekár, Urbárske spoločenstvo, pamätná sieň, 
knižnica, kino. Vo vestibule bolo 92 obchodných podujatí, v sále (prístavba) 
16 akcií, v zasadačke č.10 bolo 41 akcií, v kinosále 5 a vo veľkej sále          
12 podujatí. Medzi trvale obsadené priestory treba zarátať aj šatne TJ Tatran 
Ladce.  

 
 
 

POLITICKÉ  
STRANY A HNUTIA 

 
Ľudová strana – Hnutie 

za demokratické Slovensko 
 

Organizácia mala v roku 2005 v obci 31 členov. Vedenie tvorili:  
 
Ing. arch. Ján Remo, predseda 
Bc. Miroslav Zahradník, podpredseda 
členovia výboru: Bohumil Kvasnica (Tunežice) a Jozef Fatura. 

 
 Hnutie malo v Obecnom zastupiteľstve 3 aktívnych členov. Strana 
vykazovala na úrovni obce štandardnú činnosť. Predseda miestnej 
organizácie sa raz do mesiaca zúčastňoval na okresnom predstavenstve 
v Ilave. Ako predseda rady strany na okresnej úrovni sa zúčastňoval            
aj gremiálnych porád okresného predstavenstva. Organizačné opatrenia 
okresného vedenia strany potom prenášal prostredníctvom výboru              
na členskú základňu v obci.  

Rozhodujúca aktivita sa vyvinula pred voľbami do zastupiteľstva 
Trenčianskeho samosprávneho kraja a predsedu samosprávy kraja. Vtedy 
členovia strany rozniesli veľké množstvo propagačného materiálu.  

Ľudová strana organizovala predvolebné stretnutie s kandidátmi       
do samosprávneho kraja za okres Ilava. Na stretnutí sa zúčastnila                 
aj poslankyňa Európskeho parlamentu MUDr. Irena Belohorská.  
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Členovia strany sa zaslúžili o veľký úspech Vatry zvrchovanosti        
na Skalke. Majú zásluhu najmä na veľkej účasti občanov. Vatra sa stala 
jednou z najnavštevovanejších politických akcií v obci. Pravidelne                
sa tu pripomína národno-emancipačný proces a význam štátnej 
samostatnosti Slovákov.  
 
 

Komunistická  
strana Slovenska 

 
V roku 2005 mala Základná organizácia Komunistickej strany 

Slovenska v Ladcoch 12 členov. Počas roka vystúpil Mgr. Dušan Saksa, 
ktorý sa stal jedným zo spoluzakladateľov strany ÚSVIT na Slovensku. 

Základnú organizáciu riadil výbor v zložení: 
 
Ing. Karol Horký, predseda 
Anton Haršáni, pokladník 
Jozef Bednárik, revízor. 
 
 Činnosť sa v roku 2005 zamerala na plnenie úloh vyplývajúcich 
z politických akcií usporiadaných v obci. Boli to najmä oslavy oslobodenia 
obce a oslavy výročia Slovenského národného povstania. Členovia 
organizácie    sa zúčastnili príprav osláv v rámci okresu a kraja. Ich účasť 
sme zaznamenali aj pri voľbách do samosprávneho kraja.  

Okresný výbor KSS v Ilave má dlhoročnú spoluprácu s OV KSČM 
Beroun. Pri príležitosti 60. výročia ukončenia 2. svetovej vojny dostali 
členovia ZO KSS Ladce od OV KSČM Beroun pamätné listy. Pri tej istej 
príležitosti dostal Ing. Karol Horký pamätnú medailu Ministerstva obrany SR. 
Za dlhoročnú prácu v KSS prevzal Ing. Karol Horký od ÚV KSS medailu     
Dr. Gustáva Husáka.  

 
 

Pravá Slovenská  
národná strana 

 
Pravá Slovenská národná strana a zjednotená Slovenská národná 

strana vytvorili pred voľbami do samosprávnych krajov koalíciu.  
Vznikli nové výbory v miestnom i krajskom meradle. V Ladcoch bolo 

vedenie MO P-SNS takéto: 
Július Šedík, predseda 
Bc. Jozef Švihel, podpredseda 
Zdenka Hriadelová, tajomník, hospodár. 
 Členovia sa aktívne podieľali na príprave a uskutočnení volieb          
do samosprávneho kraja Trenčín a voľby predsedu samosprávneho kraja. 
Veľký podiel majú spolu s ĽS HZDS a Obecným úradom v Ladcoch              
na príprave Vatry zvrchovanosti.  

V roku 2005 sa stal člen ladčianskej organizácie Július Šedík, 
podpredsedom Krajskej rady Pravej Slovenskej národnej strany v Trenčíne 
a Bc. Jozef Švihel predsedom krajskej revíznej komisie.  
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Kresťansko-demokratické 
hnutie 

 
Okrem vyššie spomenutých organizácií s pevnou organizačnou 

štruktúrou pracovali aj členovia Kresťansko-demokratického hnutia, najmä 
ako poslanci Obecného zastupiteľstva v Ladcoch a pri organizovaní 
niektorých verejných podujatí.  

 
 
Dňa 16. augusta 2005 navštívila Považskú cementáreň, a.s. 

poslankyňa NR SR a predsedkyňa Slobodného fóra Zuzana Martináková. 
 
 
 

ORGANIZÁCIE  
A SPOLKY V OBCI 

 
TJ Tatran 

cementáreň Ladce 
 

TJ Tatran cementáreň Ladce mala v roku 2005 dovedna 148 členov, 
z ktorých 13 bolo registrovaných v stolnom tenise, zvyšok tvorili registrovaní 
hráči futbalu všetkých vekových kategórií, tréneri a funkcionári. 

 
Zloženie výboru TJ: 

 
Ing. Jaroslav Koyš (predseda) 
Ing. Ferdinand Gach (tajomník) 
Jarmila Palčeková (pokladník) 
Jozef Chovanec, Vladimír Chovanec, Miroslav Sňahničan, Marián 
Justh, Dušan Porubčan, Anton Machala st.  

  
TJ Tatran mal v roku 2005 dva oddiely: futbalový a stolnotenisový. 

 Vo futbale súťažia dospelí v I. triede oblastnej súťaže, dorastenci    
v V. lige, starší žiaci v I. triede, mladší žiaci v I. triede.  
 Okrem toho pôsobí v Základnej škole futbalový krúžok najmladších 
žiakov (7 – 10 rokov), ktorý vedú tréneri z TJ Ladce.  
 
TJ najlepšia v oblasti   

Dňa 26. februára 2005 sa v Lednických Rovniach uskutočnilo 
vyhodnotenie najlepších športovcov oblasti. Medzi vyhodnotenými bola        
aj TJ Tatran cementáreň Ladce ako najlepšia v kategórii dedinských 
klubov. Ocenenie z rúk predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja        
p. Štefanca prevzal Ing. F. Gach, tajomník TJ. 

Rok 2005, najmä jeho druhá časť, bol v znamení plnenia predsavzatí 
pre tento a budúci rok. Po postavení tribúny v roku 2004 sa značne zlepšilo 
ovzdušie v celej organizácii a na konci roka sme zaznamenali dva dlho 
očakávané dobré výsledky vo futbale i v stolnom tenise.  

 



1606 

Futbalový rok 2004 - 2005 
 Dospelí hrali v I. triede oblastnej súťaže. Vedúcim mužstva bol 

Vladimír Chovanec, trénerom Pavel Tichý. 
Káder družstva na jar 2005 tvorili brankári Jozef Janke a Dominik 

Porubčan. Pre hru v poli Miroslav Prekop, Ján Jamrich, Jozef Pagáč, Dušan 
Šedík, Milan Vyhnička, Peter Patka, František Váň, Jozef Váň, Michal 
Habánek, Marián Habánek, Ľuboš Galko, Tomáš Koštialik, Miloš Trenčan, 
Erik Mražík, Roman Filiač, Tomáš Hromka, Peter Hudec, Ľubomír Porubčan.  

Na konci súťaže 2004 – 2005 sa družstvo TJ Cementáreň Ladce 
umiestnilo na 6. mieste. Z 26 zápasov 11 vyhrali, 3 remizovali a 12 prehrali. 
Získali 36 bodov so skóre 33 : 34. 

Prípravu na novú sezónu začali pod vedením trénera Pavla Tichého 
29. júna 2005. Mužstvo posilnil Radoslav Brtáň z rezervy Dubnice, odišli 
Jozef Janke, Miroslav Prekop a Ľ. Galko. Vrátil sa Ondrej Habánek.  

 
Dorast hral v V. lige oblastnej súťaže. Vedúcim bol Dominik Porubčan 

st. a trénerom Pavol Melicher.  
Najväčším problémom bol úzky káder hráčov. Umiestnili sa na          

15. mieste, keď z 30 zápasov 7 vyhrali, 5 remizovali a 18 prehrali a získali  
26 bodov a vysoko pasívne skóre 37 : 86. 

15. miesto znamenalo zostup. Keďže sa družstvu z Kamenca pod 
Vtáčnikom na koniec súťaže odrátalo 6 bodov, v súťaži zostali i do ročníka 
2005 – 2006. 

 
Starší žiaci hrali v I. triede oblastnej súťaže, keď vedúcim družstva   

bol Miroslav Prekop a trénerom bol Anton Machala ml. Družstvo skončilo         
na 10. mieste, keď z 26 zápasov 9-krát vyhrali, 3-krát remizovali a 14-krát 
prehrali. Získali 30 bodov a pasívne skóre 51 : 72. 

 
Mladší žiaci v I. triede oblastnej súťaže sa umiestnili na 9. mieste   

s 15 bodmi, keď dosiahli z 18 zápasov 4 víťazstvá, 3 remízy a 11 prehier.  
Trénermi boli Tomáš Koštialik a Ferdinand Gach.  
 

Súťaž 2005 – 2006, jesenná časť 
 
Dospelí: 

Po mnohých rokoch dosiahli futbalisti v súťaži I. triedy významný 
úspech (i keď čiastkový). Po 10 výhrach, 2 remízach a troch prehrách získali 
dovedna 32 bodov a skončili na 1. mieste.  

Tréner Pavol Tichý a vedúci mužstva Vladimír Chovanec mali 
k dispozícii týchto hráčov: 
Dominik Porubčan, Jozef Janke, Jozef Pagáč, František Váň, Tomáš 
Koštialik, Erik Mražík, Ján Jamrich, Milan Vyhnička, Ľubomír Porubčan, 
Marián Habánek, Dušan Šedík, Michal Habánek, Anton Janáček, Peter 
Hudec, Tomáš Hromka, Roman Filiač, Jozef Váň, Peter Martinka, Martin 
Eliáš, Eduard Pagáč, Radomír Brtáň. 
 Úspech treba pripísať aj dobrej tréningovej morálke, keď účasť bola   
až 80 %-ná.  
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 Najlepšími strelcami boli Radomír Brtáň (11), Marián Habánek (7), 
Ján Jamrich (6). 
 Na jeseň sa dva zápasy predohrali z jarných stretnutí, pretože             
to pekná jeseň dovolila a na jar sa po skúsenostiach počíta zo začiatku        
so zlými terénmi.  
 
Dorast: 
 Po jesennej časti obsadili 14. miesto (zo 16 družstiev). Mužstvo viedol 
Mgr. Loužecký. Zlepšila sa disciplína a celková práca s hráčmi – výsledky   
ale nie. 
 
Starší žiaci: 
 V súťaži I. triedy zaujali po jesennej časti veľmi dobré 3. miesto. 
Najväčšiu zásluhu na tom mal tréner Anton Machala ml.  
 
Mladší žiaci: 
 Po jesennej časti súťaže I. triedy boli na 7. (predposlednom) mieste.  
 
Stolnotenisový oddiel TJ Tatran cementáreň 
 
5. SATES LIGA súťaž 2004 – 2005  

Družstvo Ladiec si viedlo úspešne. Skončilo na 3. mieste, keď            
sa rozhodlo až v poslednom zápase, kde sme prehrali 10 : 8 a prišli sme tak 
o víťazstvo v celej súťaži a o postup do vyššej súťaže.  

Úspešne nás reprezentovali (v zátvorke počet odohratých stretnutí): 
Popelka (32), Sikora (26), Hrehor (32), Hromek (32), Sňahničan (6). 
 „B“ družstvo skončilo v súťaži 6. ligy na 12. mieste z 15 účastníkov.  
 
Ročník 2005 – 2006 

Družstvo „A“ hralo v 5. SATES LIGE s predsavzatím odčiniť 
predchádzajúcu stratu víťazstva v súťaži a postúpiť do 4. ligy.  
 Viedli si úspešne, keď počas prvej časti súťaže iba jeden zápas hrali 
nerozhodne a ostatné vyhrali. Tak skončili na konci tejto časti na 1. mieste.
 „B“ družstvo hralo v 6. lige.  
 V oboch družstvách hrali títo hráči:  
Viliam Popelka, Anton Popelka, Vladimír Hromek, Miroslav Sňahničan, Jozef 
Hrehor, Ing. Vladimír Sikora, Jozef Letko, Jozef Švihel, Pavol Kalus, Pavol 
Kalus st., Robert Kotian, Dušan Kvasnica, Juraj Kalus, Vladimír Letko, Eva 
Michalcová, Karol Čepela.  
 
Petríkov memoriál 
Aj v roku 2005 si verejnosť v Ladcoch spomenula na svojho bývalého 
futbalového hráča Pavla Petríka usporiadaním jeho memoriálu.  
Stretli sa družstvá z Ladiec, Beluše, Ilavy a Košece.  
Z výsledkov: 
Beluša – Košeca 2 : 2, Ladce – Ilava 2 : 3. O tretie miesto: Ladce – Beluša   
0 : 1, vo finále Ilava – Košeca 1 : 0.  
Konečné umiestnenie:  

1. Ilava, 2. Košeca, 3. Beluša, 4. Ladce.  
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Silvestrovský turnaj  
31. decembra sa konal tradičný turnaj v malom futbale (6-členných 
družstiev). 
 
 

TJ Tatran Tunežice 
 

V priebehu roka sa udialo v Tunežiciach niekoľko zmien v hráčskom 
kádri.  

Vedúcim družstva bol Bohumil Kvasnica, trénerom Štefan Zábojník.  
Aj v novom ročníku 2005 – 2006, jeho jesennej časti, hrali futbalisti   

TJ Tatran Tunežice v III. A triede oblastnej súťaže.  
Spolu s ním v tejto súťaži hrali družstvá: Lednica, Dolná Breznica, 

Tuchyňa, Kameničany, Zubák, Kvášov, Červený Kameň, Košeca, Púchov.  
Po jeseni obsadili Tunežice z 10 mužstiev 7. miesto.  
 
 

Slovenský zväz 
zdravotne postihnutých 

 
V roku 2005 mala organizácia 80 členov, teda rovnako ako v roku 

2004 (keď traja členovia zomreli a traja pribudli). 
Výročná členská schôdza sa konala 26. februára 2005. Na nej 

členovia zvolili (potvrdili) výbor organizácie v zložení: 
 
Štefan Kováčik, predseda 
Milan Rafaj, podpredseda 
Mária Sláviková, tajomníčka a pokladníčka. 
 
členovia výboru: Margita Zacková, Jana Faturíková, Pavol Maršovský,  

Zdenka Chlebanová, Ján Koštialik, Anton Ištok. 
 
Z bohatej činnosti medzi členstvom, poradenskými službami a pod.    

sa vyníma akcia poriadaná na počesť 30. výročia vzniku organizácie Zväzu 
invalidov v Ladcoch a Tunežiciach. Pri tejto príležitosti udelili najstarším 
členom a niektorým hosťom z družobných organizácií pamätné listy.           
Na slávnostnom posedení sa zúčastnilo 230 členov a hostí. Slávnosť           
sa konala 20. mája 2005. 

 
Z ostatných činností vyberám: 

V dňoch 2. – 5. júna 2005 uskutočnili tradičné stretnutie členov organizácie 
a hostí na Muflonke za účasti 40 členov.  
 Naši členovia sa zúčastňovali na družobných stretnutiach v rámci 
bývalého okresu Považská Bystrica.  

Organizácia mohla fungovať vďaka sponzorom, medzi ktorých patrila 
hlavne Považská cementáreň, a.s. (8 000 Sk) a Obecný úrad v Ladcoch 
(3 000 Sk). 
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Združenie technických 
a športových činností 

 
Združenie technických a športových činností v Ladcoch sa vzhľadom 

na známe finančné problémy nemohlo ani v roku 2005 venovať aktivitám 
z oblasti motorizmu a streleckého športu. Venovali teda pozornosť finančne 
menej náročnej turistike, kde absolvovali niektoré menej i viac náročné 
trasy.  

Činnosť začali 14. mája turistickou trasou: Považská Bystrica – Orlové 
– Nimnické hory. Po značenej trase prešli na Klapy nad Nimnicou.  

25. júna usporiadali turistický pochod – hrebeňovku Malou Fatrou. 
Výstup sa začal z Vrátnej doliny do Snilovského sedla, potom na Veľký 
Fatranský Kriváň. Ďalej na Malý Fatranský Kriváň cez Suchý až do 
Nezbudskej Lúčky. Potom vystúpili na Starý hrad. Turistického pochodu      
sa zúčastnilo celkom 20 turistov.  

24. septembra ukončili hlavnú turistickú sezónu turistickým pochodom 
vo Vysokých Tatrách. Trasa sa začala v Tatranskej Polianke, pokračovala 
cez Sliezsky dom, Poľský hrebeň, východnú Vysokú, sedlo Prielom, Veľkú 
studenú dolinu do Starého Smokovca. Za veľmi pekného počasia trasu 
absolvovalo 45 turistov.  

Najvýznamnejšou udalosťou roka v oblasti motorizmu bola 
Medzinárodná šesťdňová motocyklová súťaž, ktorá sa uskutočnila 
v Považskej Bystrici, ale jej trať prechádzala po dva dni aj v chotári Ladiec.  
Motocyklistov enduro sme v Ladcoch privítali v piaty deň súťaže                 
17. septembra 2005 na poľných a lesných cestách z Považskej Bystrice cez 
Belušu – Ladce (popod Kavčiar) do Horných Ladiec – Za horu k mostku – 
okolo chát na Podlavičky – okolo Pajty – Drcovej – cez hložské lúky – 
Belušské Slatiny – Čelkovu Lehotu – Domanižu – do Považskej Bystrice.  
Potom v šiesty deň 18. septembra 2005 na skrátenej trati Považská Bystrica 
– Beluša – Ladce – Belušské Slatiny – Sverepec (areál motokrosu).  

Ladčania prejavili o Medzinárodnú šesťdňovú súťaž veľký záujem. 
Desiatky sa ich zúčastnilo na otváracom ceremoniály a potom po oba dva dni 
okolo trate v Horných Ladcoch i na ďalších úsekoch. 

Slovenská reprezentácia skončila na 6. mieste, zvíťazilo družstvo 
Talianska.  

Organizáciu Združenia technických a športových činností v Ladcoch 
v roku 2005 viedol výbor v zložení:  
Ing. Jozef Remo, predseda 
Milan Bajza, tajomník 
Ing. Ľubomír Ježo, pokladník 
členovia: Ján Galanský, Peter Čurík, Marián Lihocký, Peter Kvasnica. 

Počet členov organizácie je ustálený – 30. 
 
 

Matica slovenská 
 

Najvýznamnejšou akciou odbočky Matice slovenskej v Ladcoch bol 
tematický zájazd 20 členov do Terchovej. Vystúpili po turistickom náučnom 
chodníku cez Tiesňavy na Nové diery.  
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Mgr. Mária Letková oboznámila členov so životom a dielom Dominika 
Tatarku.  

Výbor organizácie sa v roku 2005 nezmenil.  
Jedna z aktívnych členiek, Alžbeta Bušíková, zomrela na konci roka 

2004. 
 
 

Slovenský rybársky zväz 
 

V roku 2005 obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu      
č. 3 (Ilava) združovala 329 členov, z toho 18 mladých. Žiaci pracovali 
v krúžkoch Mladých rybárov v Ladcoch, Košeci a Ilave, spolu 86 členov.  

Vedenie organizácie sa oproti roku 2004 nezmenilo.  
 
Rybárske preteky mladých 

Preteky mladých rybárov sa konali po skončení školenia v krúžkoch, 
ktoré navštevovali od jesene až do 1. mája, kedy za pekného počasia sa ich 
zišlo 60 na Štrkovisku Ilava, kde pretekali v love rýb udicou. Po pretekoch 
odmenili pretekárov až do 26. miesta. Zvíťazil člen krúžku z Ladiec Tomáš 
Kútny.  

Po skončení pretekov hospodár organizácie Libor Kvasnica odovzdal 
všetkým doklady, ktoré ich oprávňovali v roku 2005 k výkonu rybárskeho 
práva.  

Tradičné preteky dospelých sa z časových dôvodov v roku 2005 
nekonali, konali sa však  
 
Rybárske preteky funkcionárov 

z celej Mestskej organizácie Dubnica nad Váhom. V roku 2005 to bolo 
25 funkcionárov rybárov. V peknom prostredí rybníka v Tunežiciach zvíťazil 
Jozef Gajdoš z Košece, za ním nasledoval Ladislav Novosád z Podvažia 
a Bohumil Ištvánik z Ladiec.  
 
Brigádnická činnosť 

Členovia SRZ obvodnej organizácie č. 3 odpracovali v roku 2005      
na zlepšovaní prostredia vodných diel, rybníkov a potokov dovedna         
2 181 hodín. Boli to práce na Štrkovisku v Ilave, Chovnom rybníku v Ilave, 
Rybníku Tunežice, revíroch v Ladcoch, Vodnej nádrži Dulov, Podhradskom 
potoku, Tovarskom potoku, Košeckom a Lúčkovskom potoku.  
 
Zarybňovanie 

V roku 2005 prekročili i plán zarybňovania, keď do Váhu na úseku 
Ladce – Bolešov nasadili 35 000 kusov podustvy. Do potokov (Podhradský, 
Porubský, Iliavka a Tovarský) nasadili 26 000 kusov pstruha jednoročného. 
Do potokov Podhradského, Porubského a v Krivokláte nasadili 280 
kilogramov dvojročného pstruha potočného.  

Do Štrkoviska Ilava, Vodnej nádrže Horovce a Dulov pribudol kapor 
trojročný v celkovej váhe 2 100 kg.  

V Ladcoch sa nezarybňovalo, pretože sa v roku 2006 chystá 
vypustenie kanála.  
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Úlovky 
Sezóna v roku 2005 bola z hľadiska úlovkov priemerná – skôr lepšia, 

pretože vyhovovali vodné stavy aj počasie.  
Z prehľadu vidno, že najvyššie úlovky mali rybári z Ladiec: Ján Šedík 

ml. ulovil sumca veľkého (116 cm a 11,5 kg). František Gajdošík chytil šťuku 
severnú o dĺžke 107 cm a váhe 10,5 kg.  

 
 

Slovenský zväz 
protifašistických bojovníkov 

 
V roku 2005 mala organizácia 12 členov. Keďže sa pretransformovala 

zo stavovskej na spoločenskú organizáciu, mohla prijímať aj členov, ktorí 
podľa predchádzajúcich zásad nemohli byť členmi.  

Činnosť riadil výbor v zložení: 
Ing. Karol Horký, predseda a tajomník 
Milan Bajza, pokladník 
Pavel Janík, revízor.  
Činnosť v roku 2005 bola zameraná predovšetkým na 

spoluorganizovanie osláv 60. výročia ukončenia 2. svetovej vojny 
a oslobodenia Ladiec. V tomto smere spolupracovali aj pri príprave 
okresných a čiastočne i krajských osláv. Rovnako spolupracovali pri oslave 
výročia Slovenského národného povstania.  

Pamätnými medailami 60. výročia oslobodenia boli vyznamenaní 
priami účastníci odboja Pavel Janík a Anna Kresáčová.  

 
 

Slovenský zväz 
záhradkárov 

 
Pozornosť venovali ovocnému sadu, kde však bola veľmi nízka 

úroda, takže nedobrá situácia bola aj vo finančných otázkach. 
Ani v roku 2005 nikto nenahradil zosnulého predsedu E. Martináka 

(máj 2004) a organizáciu viedol naďalej výbor v zložení:  
Pavol Kalus 
Juraj Letko 
Štefan Češko. 
 
 

Slovenský zväz 
chovateľov 

 
V roku 2005 klesol počet členov na 9, keď štyria organizáciu opustili. 

Po smrti Milana Junga na minimum poklesla aj obchodná činnosť. Hlavným 
príjmom bola dotácia obecného úradu (2 000 Sk). 

Jedným z hlavných bodov činnosti podľa plánu na rok 2005 bolo 
založenie krúžku mladých chovateľov. Organizácia ponúkla chovný materiál 
a metodické vedenie. Záujem sa však nenašiel u detí, ktoré mali krúžok 
navštevovať.  
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Určitý pokrok sa zaznamenal v chovateľskej činnosti. Organizácia 
mala 7 chovateľov čistokrvných králikov. V roku 2005 bolo zaregistrovaných 
55 mladých králikov (Vladimír Kalus st. 20 kusov, Vladimír Kalus ml.             
20 kusov a Anton Haršáni 15 kusov). 

Na 9. oblastnú výstavu mladých králikov v Považskej Bystrici 
vystavovali ladčianskí chovatelia 11 králikov a to plemeno novozélandský 
biely a belgický obor.  

V chove hrabavej hydiny vidieť u chovateľov i ostatných občanov viac 
krížencov ako čistokrvných plemien. Najviac sa uplatňovalo plemeno 
Morávia, ktoré je vysokoúžitkové v znáške vajec.  

Od výročnej schôdze, ktorá sa konala 6. januára 2005 viedol 
organizáciu výbor: 

Anton Haršáni, predseda 
Miloš Košina, tajomník 
Vladimír Kalus st., predseda odbornej komisie 
Pavol Kalus, hospodár 
Ing. Karol Horký, revízor 
 
 

Dobrovoľný hasičský zbor 
 

Organizácia mala v roku 2005 dovedna 33 členov. DHZ bola 
organizácia, ktorú sledoval a podporoval finančne obecný úrad a čiastočne   
aj Považská cementáreň, a.s. 

 
DHZ v Ladcoch viedol výbor zvolený na výročnej schôdzi v zložení: 

František Meliš, predseda 
Dominik Koštialik, veliteľ 
Juraj Petrík, strojník 
Štefan Kuman, preventivista 
Branislav Blaško, pokladník. 

 
Strojový park sa už viac rokov nezmenil. Patrila do neho striekačka 

PPS 12 a motorové vozidlo AVIA A 30. 
Aktívny bol požiarnicky šport, v ktorom trénovalo a súťažilo družstvo 

v zložení: 
Viliam Petrík, Jozef Pastierik, Peter Galanský, Dominik Koštialik, Branislav 
Blaško, Slavimír Mravčík, Rastislav Čurík, Juraj Petrík, Miroslav Peterka.  

V roku 2005 absolvovali okrskovú súťaž v Pruskom, kde sa             
z 21 účastníkov umiestnili na 6. mieste.  

V tom istom roku pretekali na súťaži „O pohár primátora mesta 
Dubnica nad Váhom“. Na týchto pretekoch skončili štvrtí.  

Zúčastnili sa na oslavách Medzinárodného dňa detí v Základnej škole 
Ladce, kde žiakom predviedli požiarnu techniku a oboznámili deti 
s používaním hasiacich prístrojov.  

V septembri 2005 sa začala činnosť mladých požiarnikov v ZŠ 
Ladce. Prihlásilo sa 10 chlapcov a 6 dievčat. Krúžok viedli D. Koštialik, Viliam 
Petrík a Ing. Peter Bračík. 
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Poľovnícke združenie 
Bukovina 

 
Poľovný revír PZ Bukovina Ladce zaberá územie Hloža – Podhorie – 

Ladce – Tunežice a z časti aj Beluša a Košecké Podhradie. Majiteľmi          
sú Urbariáty, Lesné družstvá a Štátne lesy. Spolu 2 800 hektárov.  

Výbor v roku 2005 pracoval v zložení: 
Ján Prekop, predseda 
František Letko, podpredseda 
Ing. Ján Bednárik, tajomník 
Vladimír Češko, poľ. hospodár 
Ľubomír Ľachký, finan. hospodár 
Ján Kukuliaš, strelecký referent 
Ivan Zbín, kynol. referent 

dozorná rada bola v zložení: Dušan Peterka, predseda 
                                               členovia: Anton Haršáni, Peter Sváda. 
Poľovnícke združenia sú špecifickými organizáciami najmä tým, že ich 

členovia vlastnia zbrane. Kronikár preto pokladá za potrebné napísať            
aj mená všetkých členov: 
Ing. Ján Bednárik, Ing. Ivan Cahel, Vladimír Češko, Ján Gergel, Ján Grulich, 
Milan Hajduch, Ladislav Habánek, Anton Haršáni, Stanislav Hlobik, Ján 
Kukuliaš, Ing. Juraj Kvasnica, Miroslav Kvasnica, Ing. Kamil Lachký, Ľubomír 
Lachký, František Letko, Ľubomír Málik, Radoslav Málik, Ing. Jozef Matuščin, 
Jaroslav Melicher st., Jaroslav Melicher ml., Viktor Melicher, Ján Mikuška, 
Ing. Jozef Orihel, Irena Orihelová, Dušan Peterka, Ján Prekop st., Ján 
Prekop ml., Peter Sváda, Jozef Turza, Ivan Zbín.  

V roku 2005 vyčistili budovu Osvetovej besedy v Tunežiciach, 
uskutočnili nátery. Materiál dodal obecný úrad a prácu brigádnicky členovia 
PZ Bukovina.    

 
 
 

POŠTOVÝ ÚRAD 
V LADCOCH 

 
Ani v roku 2005 sa priestorové otázky nevyriešili. Tie boli i naďalej 

nevyhovujúce i vzhľadom na vysoké výkony, ktoré pošta realizovala.  
Vedúcou bola Marta Uríčková a nezmenila sa ani zostava ďalších 

pracovníčok.  
V roku 2005 sa na Poštovom úrade v Ladcoch podalo 20 000 

doporučených zásielok, okolo 100 000 obyčajných listov, 400 balíkov, 2 500 
telefónnych listov, 8 900 inkaso (doručených i pri priehradke) a podaj 
poštových poukážok – 15 000 kusov.  

Služby Poštovej banky boli využité pri predaji za účty i vkladné knižky.  
Doručovateľky priniesli do domov za rok 6 300 dôchodkov.  
Na poštu došlo 15 000 doporučených zásielok, 2 400 balíkov, 330 000 

obyčajných listových zásielok.  
Doručovateľky rozniesli a predali 30 000 kusov novín a časopisov.  
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Pošta poskytovala aj predaj novín a časopisov, žrebov, pohľadníc. 
V spolupráci s Poštovou bankou sprostredkovali pôžičky (aj dôchodcom       
do 65 rokov). 

V roku 2005 sa začalo hovoriť o rekonštrukcii a modernizácii 
priestorov Poštového úradu a zmene vchodu do pošty v súvislosti 
s výstavbou podchodu pod železničnú trať.  

 
 
 

ŽELEZNIČNÁ STANICA 
LADCE 

 
Vo vedení Železničnej stanice v Ladcoch nenastali zmeny. 

Prednostom stanice v roku 2005 bol Pavol Fatura.  
 
Na Železničnej stanici pracovalo 34 ľudí, čo bol aj plánovaný počet. 

Do toho sa zarátavajú aj pracovníci na stanici Beluša.  
 
V roku 2005 prešlo cez Železničnú stanicu Ladce 11 581 vlakov 

nákladnej prepravy a 19 635 vlakov s prepravou cestujúcich.  
Výkony v nákladnej činnosti oproti roku 2004 poklesli. Naložili 158 677 

ton do 3 145 vozňov. Vyložili 129 299 ton z 2 932 vozňov.  
 
Tržby zabezpečuje Železničná spoločnosť Slovenska, a.s. (z prepravy 

cestujúcich) a Železničná spoločnosť Cargo, a.s. (z prepravy tovaru). 
Tržby z prepravy cestujúcich len ťažko možno zistiť, pretože 

v novembri 2005 zatvorili v Železničnej stanici Ladce osobnú pokladňu. 
Ďalší predaj v stanici sa ani neplánuje a lístky sa predávali priamo vo vlaku 
(bez prirážky). 

 
Na konci roka 2005 (október – november) vykonali obnovu výhybiek 

číslo 1 až 6. 
Aj v roku 2005 sa pokračovalo v príprave modernizácie železnice 

Nové Mesto nad Váhom – Púchov. V tomto roku vypracovali projekty.  
Plánovaná plynofikácia a zapojenie na obecný vodovod sa 

neuskutočnili z finančných dôvodov.  
V roku 2005 sa stala vážna – smrteľná – nehoda v kilometri 150      

nad nadjazdom v Hloži, kde vlak zachytil a usmrtil občana Beluše Pavla 
Pecka.  

 
Vedenie železnice rozhodlo, že v priebehu zimy 2004-2005 odstránia 

topole medzi komunikáciou na stanicu a železničnou traťou 
z bezpečnostných dôvodov. Prácu majú vykonať zamestnanci Tratí a stavieb 
Trenčín.  

Okrem uvedeného sa neuskutočnili v stanici Ladce nijaké organizačné 
zmeny.  
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VODNÁ ELEKTRÁREŇ  
LADCE 

 
Vedúcim Vodnej elektrárne v Ladcoch bol Ivan Fedor. Spolu 

pracovalo na vodnom diele 14 pracovníkov. V priebehu roka opustili rady 
zamestnancov 4 pracovníci závodnej stráže, ďalší dvaja odišli pracovať      
na riaditeľstvo vodných elektrární Trenčín a jeden odišiel na VE Ilava.  

V roku 2005 vykonali dve bežné opravy na strojoch TG 1 a TG 2 
(diagnostické merania strojného a elektrického zariadenia, rozvádzacie kolo, 
ložisko turbíny atď.). 

V marci vykonali revíziu zariadení 22 kV rozvodne a v apríli – máji 
revízie vonkajšej rozvodne 110 kV, ktoré odhalili nedostatky po náročnej 
zimnej prevádzke. Potom, v letnom období, sa vykonala príprava na zimné 
obdobie.  

V roku 2005 pracovníci veľa práce vykonali na zveľadenie objektov, 
opravy, maľovanie a pod.  

Výroba energie bola v roku 2005 veľmi úspešná. Plánovaná výroba 
bola v objeme 74 730 MWh. Vyrobili 90 497 MWh, čo bolo 121,1%. Pohotový 
výkon (okamžitá schopnosť nábehu dvoch hydroalternátorov do distribučnej 
siete s dodávkou inštalovaného výkonu) bol plánovaný v objeme 17,06 MW, 
skutočnosť bola 17,43 MW v priebehu celého kalendárneho roku. Plnenie    
na 102,17 %. 

Počas roka boli zaznamenané dve poruchové odstavenia. Jedna v júni 
spôsobená prívalovými dažďami, ktoré priniesli so sebou veľké množstvo 
naplavenín (trávy, halúzia) a spôsobili upchanie vtokového objektu – česlí.  

Ani jedna porucha nebola spôsobená pracovníkmi.  
V roku 2006 sa očakáva vypustenie odpadového „Nosického“ kanála.  
 
 
 

POVAŽSKÁ CEMENTÁREŇ, a.s. 
 

V roku 2005 Považská cementáreň, a.s. úspešne pokračovala 
v modernizácii technických výrobných zariadení a technológií. Občanov 
Ladiec najviac zaujímalo, že i ekologických opatrení - budovaním drahých 
technických zariadení.  

 
 

Nová balička 
 

V roku 2005 fungovala už nová balička, najprv v skúšobnej – potom 
v trvalej prevádzke. Do chodu ju dali na sklonku roku 2004. Inštalovala         
ju firma Haver a Boecker. Balička vriec je 12-hubicová a umožňuje zmenu 
sortimentu 25 kg a 50 kg balenie. Celkom sa výkon baličky zvýšil o 10 %.  
Pre pracovníkov a okolie baličky bolo dôležité, že namontovali moderné 
odprašovacie zariadenie.  
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Vrecia sa paletizujú v novej paletizačnej linke. Podstatnú zmenu 
priniesol nový systém fóliovania Stretch Hood, ktorý, okrem iného, šetrí         
aj tepelnú energiu a obalový materiál. 

 
 

Nová mlynica 
 

Nominálny výkon novej surovinovej mlynice je 110 ton          
surovinovej múky za hodinu. To bolo podstatné zvýšenie oproti starej   
mlynici. Podstatne sa znížilo aj prášenie, teda sa zlepšilo aj pracovné 
prostredie.  

  
 

Likvidovanie odpadov 
 

Do skúšobnej a potom do trvalej prevádzky uviedli novú linku            
na likvidovanie odpadov ako sú plasty, guma, papier, textil – teda     
materiály, ktoré devastujú životné prostredie a tu vytvárajú alternatívnu 
energiu.  

 
 

Výstava CONECO 
 

Na výstave CONECO 2005 uviedli pracovníci Považskej cementárne, 
a.s. nový výrobok - vysokopecný cement (CEM III/A 32,5 N). Tento výrobok 
začali vyrábať na požiadanie zákazníkov. Cement má znížený obsah chrómu 
a bol určený pre cestné stavby (podklady vozoviek) a vodné stavby (proti 
agresívnym vodám), základy budov a pod.  

 
 

Ocenenie Slovak Gold 
 

Slávnostné ocenenie kvality sa konalo 28. apríla 2005. Prestíž súťaže 
sa v tomto roku zvýšila o účasť zahraničných výrobcov. Považská 
cementáreň, a.s. získala toto ocenenie za výrobok Chromatmin, portlandský 
cement CEM I 42,5 N a CEM II/B-S 32,5 R. Tieto produkty, okrem iného, 
zvyšujú ochranu pracovníkov na stavbách.  

 
 

Vedenie podniku 
 

Vedenie podniku sa oproti roku 2004 nezmenilo. 
 
Predstavenstvo: 
Ing. Anton Barcík, predseda 
členovia: Ing. Mária Kebísková, Ing. Pavol Martauz, Ing. Ľubomír Martinka, 

Johanes Berger, Anton Malovec, Franz Wallner (ktorý bol aj 
predsedom dozornej rady). 
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Výkonné vedenie: 
Ing. Anton Barcík, generálny riaditeľ 
Ing. Pavol Martauz, riaditeľ kvality a stratégie 
Ing. Ľ. Martinka, obchodný riaditeľ 
Ing. Mária Kebísková, ekonomická riaditeľka 
Ing. Jozef Mikušinec, technický riaditeľ 
Ing. Peter Šumaj, personálny riaditeľ. 
 
 

Výroba a predaj 
 

V roku 2005 dosiahli v histórii cementárne najvyšší výkon vo výrobe, 
celkom  851 000 ton cementu, čo je oproti roku 2004 o 70 000 ton viac.  

Tento výkon vychádza z predchádzajúcej ťažby vápenca (1 005 000 
ton), potom 888 500 ton surovinovej múky a 570 000 ton slinku.  

 
Z jednotlivých druhov cementu vyrobili:  
 

CEM I 42,5 R 161 500 ton 
CEM I 42,5 186 700 ton 
CEM I 42,5 R Chromatmin     4 350 ton 
CEM II /B-S 32,5 R Chromatmin VL     1 080 ton 
CEM II /B-S 32,5 R 402 600 ton  

(z toho balený Chromatmin 212 600 ton) 
CEM II / B-S 32,5 plus   30 600 ton 
CEM III / A   49 614 ton  

(z toho balený Chromatmin 38 100 ton) 
CEM III / B   14 485 ton 

 
Predaj bol takmer vo výške výroby. Celkom zákazníkom dodali 

844 804 ton cementu, asi 37 % sa predalo do zahraničia: Nemecko, Poľsko, 
Rakúsko, Česko a Maďarsko.  

 
Oproti roku 2004 stúpol predaj na domácom trhu, z čoho tiež možno 

dedukovať čiastočné oživenie stavebníctva. Väčšina cementu na domácom 
trhu išla na diaľnice a rýchlostné komunikácie.  

 
 
 

Pracovníci 
 

K 31. decembru 2005 zamestnávala Považská cementáreň, a.s.     
375 pracovníkov. Z toho bolo 93 technicko-hospodárskych pracovníkov 
a 282 pracovníkov zaradených do kategórie robotník.  

 
Mzdy oproti roku 2004 narástli o 13 %. Priemerná mzda v celom 

podniku bola 32 399 Sk, z toho kategória robotníci 24 005 Sk.  
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Deň stavbárov 
 

Asi 300 divákov sledovalo futbalový turnaj, ktorý usporiadali odbory 
v cementárni na počesť Dňa stavbárov. Turnaj mal dobrú úroveň a boli 
v ňom tieto výsledky:  
Výroba – údržba 5 : 0, Raj, baliareň – Lom, doprava 1 : 1 (na penalty 1 : 0). 
O tretie miesto Údržba – Lom, doprava 3 : 1 
Finále Výroba – Raj, baliareň 1 : 1 (na penalty zvíťazila baliareň). 
 Na koniec celého sviatku stavbárov odohrali priateľský zápas:  
Výber PCLA – Prefa Topoľčany, ktorý sa skončil víťazstvom cementárov        
5 : 3. 
Počas celého odpoludnia vyhrávala dychovka Ladčanka.  
 
 

Dôchodcovia 
 

 V decembri už tradične pozval generálny riaditeľ do veľkej sály 
kultúrneho domu dôchodcov, bývalých pracovníkov cementárne. Zišlo sa 
ich do 150, aby si pohovorili o súčasnosti cementárne, o tom, čo sa 
vybudovalo a o nových zámeroch. Pobavili sa pri kultúrnom programe 
a dychovke.   

 
 
 

LESNÉ DRUŽSTVÁ 
A URBÁRSKE SPOLOČENSTVÁ 

 
Lesné družstvo  

a Urbárske spoločenstvo 
Tunežice 

 
V marci 2005 sa konala výročná schôdza za 82 %-nej účasti členstva. 

Výbor združenia pracoval v takomto zložení: 
 
Miroslav Kvasnica, predseda 
Ján Mikuška, podpredseda 
Vladimír Kvasnica, zapisovateľ 
Danka Letková, účtovníčka 
Jozef Češko, člen 
Jozef Mikuška, člen. 

 
Revízna komisia mala týchto členov: Jozefína Kňažková, Jozef 

Kvasnica, Adrián Kvasnica.  
 
Na jar 2005 pokračovali práce, ktoré sa nemohli dokončiť       

v zimnom období. Bolo to najmä upratovanie lesa, odstraňovanie a ťažba po 
kalamite.  

V priebehu roka zaznamenali výskyt lykožrúta v smrekovom       
poraste Nad hájnikom. Napadnutý porast museli vyťažiť – celkom 245 m3 
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ihličnatej guľatiny. Predali ju odberateľom a členom združenia. Okrem       
toho pre potreby členov predali 65 m3 listnatého a ihličnatého dreva na 
palivo.  

V roku 2005 spresnili hranice v Kališti medzi združením Tunežice 
a Lesmi SR, ktoré sú užívateľmi susedných pozemkov. V tomto                
roku kúpili pre potreby združenia motorové vozidlo LADA a počítačovú 
sústavu.  

V júni na Okresnom lesnom úrade ustanovili lesnú stráž: Ján Mikuška, 
Vladimír Kvasnica, Miroslav Kvasnica.  

V decembri 2005 vyplatili členom podiely.  
 
 

Lesné družstvo 
a Urbárske spoločenstvo  

Ladce 
 

Urbárske spoločenstvo a Lesné družstvo v Ladcoch v roku 2005    
plnilo úlohy stanovené predchádzajúcou členskou schôdzou. Pravda,    
mnohé činnosti nemohli predpokladať, najmä tie, ktoré zapríčinilo počasie 
a prírodné živly. Z týchto dôvodov vykonali ťažbu kalamitného dreva,    
celkom 807 m3. 

Medzi pravidelné činnosti patrilo ošetrovanie lesných porastov, 
preriezka mladých porastov i chemická ochrana proti ohryzu a proti 
kôrovcom.  

Na programe boli aj niektoré majetkové otázky. Konkrétne i v tomto 
roku riešili žiadosť o navrátenie časti majetku Urbárskeho spoločenstva, ktorý 
má doteraz vo vlastníctve PD Košeca (bývalé JRD Košeca).  

V každodennej práci uprednostňujú vlastníctvo jednotlivých členov 
Urbárskeho spoločenstva a Lesného družstva podľa jednotlivých listov 
vlastníctva.  

 
Výbor – predstavenstvo bude až do roku 2010 fungovať v tomto 

zložení:  
 
Vladimír Kalus, predseda 
Milan Bystrický, podpredseda pre US 
Ferdinand Štefanec, podpredseda pre LD 
Anna Koyšová, hospodárka 
Božena Majeríková, hospodárka 
Margita Kantoríková, členka 
Jozef Riecky, člen.  

 
Dozorná rada: 
Marián Kováčik, predseda 
Jozef Jesenský, člen 
Florián Gajdošík, člen.  

 
Funkciu lesnej stráže pre Urbárske spoločenstvo i Lesné družstvo 

vykonával Jozef Jesenský. 
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DODATOK K OBECNEJ 
KRONIKE NA STRANE  
54, 239, 394 a ďalších    

 
 

KAMEŇOLOM V TUNEŽICIACH 
(Prierez činnosti do roku 2005) 

 
História 

 
Aj výrobné podniky majú svoju históriu, dobré i zlé obdobia. Taký 

podnik je aj Kameňolom v Tunežiciach, ktorý po dve storočia poskytoval 
obyvateľom Tunežíc a okolia živobytie.  

Tunežický kameňolom, tak isto ako všetky, ktoré v 18. a 19. storočí 
vznikali takmer na každej dedine, slúžil na získavanie stavebného materiálu 
na budovanie domov, hrádzí i hospodárskych stavieb.  

Asi je málo takých podnikov, ktoré tak často menili „pána“ ako práve 
Tunežický kameňolom. Stručný (známy) prehľad osudov tohto – dnes 
prosperujúceho podniku – je takýto: 

- Založil ho Imrich Motešický niekedy v druhej polovici 18. storočia      
na svojom pozemku. 

- V polovici 19. storočia patril istý čas rím.-kat. fare v Ilave. 
- Po postavení cementárne (1889) ho kúpil barón Adolf Schenk von 

Lédecz. 
- Na začiatku 20. storočia sa ako majiteľ uvádza gróf Otto Degenfeld, 

majiteľ Vápenky v Ladcoch. 
- Ďalším majiteľom je Dr. Richard Neumann, ktorý kúpil Kaštieľ 

v Ladcoch, polia patriace ku kaštieľu a Kameňolom v Tunežiciach. 
- Od roku 1920 patrí lom Lesnému družstvu a Urbárskemu 

spoločenstvu v Tunežiciach. 
- V roku 1922 sa majiteľom stala Ladecká účastinárska spoločnosť     

na dorábanie vápna a dreva. Vtedy mal kameňolom 11 jutár. Vedúcim 
bol Jozef Hrdina a po ňom jeho syn Ján.  

- Na sklonku tridsiatych a štyridsiatych rokov bola majiteľom 
Cementáreň v Ladcoch, kým v roku 1948 nedostali do majetku celý 
podnik Severoslovenské kameňolomy, n. p.. Vedúcou lomu sa stala 
Mária Koškinová, prvá žena v tejto funkcii na Slovensku.  

- Slovenské kameňolomy Tunežice v roku 1950 patrili podniku             
so sídlom v Liptovskom Mikuláši. Riaditeľstvo nejavilo veľký záujem 
a starostlivosť o prevádzku v Tunežiciach. Na konci roka síce vymenili 
vedenie, ale ani to nepomohlo. Príčiny boli v starom technickom 
zariadení a v nedostatku pracovníkov. V ďalších rokoch sa potom 
zmenil spôsob ťažby na modernejšie metódy a v prospech 
pracovníkov sa zmenili aj pracovné normy.  

- V ďalších rokoch je centrum vedenia v rukách podniku Slovenské 
bazaltové kameňolomy v Lučenci. V roku 1955 po generálnej inšpekcii 
sa výroba zastavila pre zlé pomery v bezpečnosti prevádzky a pre zlé 
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sociálne vybavenie. Ďalšiu prevádzku povolili až po odstránení celkom 
45 nedostatkov.  

- V druhej polovici šesťdesiatych rokov podnik rozširuje pozemky       
pre potreby kameňolomu. V roku 1967 sa po dlhých rokovaniach 
s MNV Tunežice dohodnú o komunikáciách do lesa a do polí. Obec 
uvoľňuje komunikáciu za železnicou pre potreby lomu pri odvoze 
výrobkov na železničnú stanicu.  
Významným počinom v tomto období je asfaltovanie cesty do lomu.  

- V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch bola výroba plynulá. 
Vedenie lomu išlo v ústrety obci pri rôznych aktivitách. Pomáhali JRD 
od jeho založenia (1958), telovýchovnej organizácii, ktorá začas      
(od roku 1952) niesla aj názov „kameňolom“. Pomáhali obci pri 
brigádnických činnostiach mechanizmami a materiálom. 

- V roku 1989 zamestnávali Stredoslovenské kameňolomy 
a štrkopiesky, štátny podnik v Žiline v tunežickom kameňolome         
50 pracovníkov. V tomto roku dosiahla výroba 300 000 ton drveného 
kameňa.  

- V roku 1990 podalo výrobné stredisko v Tunežiciach žiadosť             
na osamostatnenie. Ministerstvo stavebníctva žiadosť zamietlo. 
Vzhľadom na veľké zásoby a malý odbyt 1. mája 1991 obmedzili 
výrobu a 42 zamestnancov prepustili. Odbyt sa i naďalej znižoval, 
podnik v Žiline sa zadlžil a tak po ďalšom prepúšťaní zostalo               
5 zamestnancov. Na konci roka 1951 presunuli do lomu Tunežice 
viacerých pracovníkov z regiónu Žilina, ale i to čoskoro zrušili. Začalo 
sa pravdepodobne najhoršie obdobie kameňolomu v jeho histórii.  

 
 

Kameňolom 1997 - 2005 
  

V máji 1997 Kameňolom v Tunežiciach prevzal Doprastav Bratislava 
od Stredoslovenských kameňolomov a štrkopieskov, št. podniku.  

Prevzali podnik o rozlohe 40 hektárov v dezolátnom stave. Po celých  
6 rokov bol strojový park rozkrádaný a ostatné zariadenia devastované.  

Základnou otázkou konsolidácie bolo obnoviť a inovovať techniku       
na dolovanie, mletie i expedíciu výrobkov. To sa podarilo najmä zásluhou,   
že veľký podnik Doprastav bol solventný. O odbyt sa v nasledujúcich rokoch 
starali dodávky na výstavbu diaľnice a niektoré ďalšie stavby. Najmä po roku 
1997 za plnej výstavby diaľničného úseku Nemšová – Ladce (jeden pruh). 
Po jeho otvorení však nastal útlm. Spôsobili ho nejasnosti v ďalšom postupe 
výstavby diaľnice zapríčinené aj politickými udalosťami (voľby, zmena vlády). 
V čase útlmu pracovali v kameňolome iba 14 pracovníci. Potom sa výroba 
rozbehla opäť naplno, keď dostali zákazku pri výstavbe tzv. kamenného 
upevnenia spodkov násypov diaľnice ako ochrany proti storočným vodám    
zo strany Váhu.  

V ostatných rokoch sa výroba orientovala na frakcie 0,4 mm, 4,8 mm, 
8,6 mm, 16,22 mm. Na diaľnici sa najviac uplatnila frakcia 0,63 mm, čo bol 
základný artikel pre obaľovačku živičných zmesí v Dubnici nad Váhom.     
Tam v čase výstavby diaľnice aj išli najväčšie dodávky.  
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I napriek tomuto vzostupu bol podnik až do roku 2002 stratový, 
pretože vysoké boli najmä náklady do modernizácie mechanizmov, áut 
i ostatných zariadení. Ziskový bol už v roku 2002 a v ďalších rokoch            
sa ekonomické ukazovatele ešte zlepšovali.  

Medzi odberateľov, okrem diaľnice, patrili i Kaufland a ďalší 
odberatelia.  

Po klasických metódach dolovania kameňa, po období                      
tzv. komorových odstrelov zaviedli už v máji 1997 clonový odstrel, ktorým    
sa rešpektujú aj zásady ochrany prírody i občanov (hlučnosť, otrasy). 

Po roku 1998 popri modernizácii techniky venovali pozornosť 
bezpečnostným otázkam, budovaniu príjazdových ciest, váhy, sociálnym 
zariadeniam a pod. Rekonštrukciou prešli aj budovy. Zriadili ubytovne 
slúžiace pracovníkom prevádzky a v čase výstavby diaľnice i pracovníkom   
na diaľnici D1. 

Za roky 1997 – 2005 sa menil počet pracovníkov. Spôsobovalo           
to nielen utlmenie predaja a tým aj výroby v roku 1998, ale i ročné obdobia, 
kedy bola v zimných mesiacoch sťažená výroba, ale i menší záujem 
o výrobky. V čase zvýšených požiadaviek (jar, leto, jeseň) bola v lome 
nepretržitá prevádzka (pondelok – nedeľa). Pracovníci absolvovali cyklus   
12 hodinové zmeny a potom týždeň voľno. Cez zimné obdobie sa pracovný 
týždeň krátil na 35 hodín.  

V roku 2005 pracovalo v  Tunežickom kameňolome Doprastavu 
Bratislava 40 pracovníkov vo všetkých prevádzkach. Pracovníci                  
sú z rôznych častí Považia, ktorí denne prichádzajú, alebo sú ubytovaní 
v budovách lomu.  

Vedúcim lomu Tunežice je Marián Sládek, pochádzajúci z Beckova. 
Ako vedúci pracuje v Tunežiciach od roku 1998. Predtým pôsobil na rôznych 
miestach ako odborník lomových prác a materiálov, medziiným                     
aj v Gabčíkove.  
 
Poznámka  
Tento materiál bol spracovaný na základe archívnych dokumentov, zápisov 
MNV Tunežice a rozhovoru, ktorý uskutočnili dňa 19. januára 2006             
Ing. arch. Ján Remo, starosta obce Ladce a Branislav Lipták, kronikár Ladiec 
s vedúcim Kameňolomu Tunežice Mariánom Sládkom.  
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ÚVOD 

 
Pri hodnotení demografického vývoja sme zaznamenali dve zmeny: 

zvýšila sa pôrodnosť i úmrtnosť. Pritom úmrtnosť prekročila všetky obvyklé 
úrovne a prírastok detí bol ešte stále nízky.  

 
Počasie roku 2006 bolo v znamení dlhej zimy, množstva snehu. Leto 

horúce, suché i mimoriadne dlhé. Aj koniec roka bol teplý, až s jesenným 
počasím.  

 
Do života mnohých občanov zasiahlo vypúšťanie kanála na trase 

vážskych stupňov Dolné Kočkovce – Trenčín a s tým súvisiaca strata vody 
v desiatkach studní. Voda sa po opätovnom napustení kanála do studní 
vrátila.  

 
V oblasti odpadového hospodárstva sa v obci otvoril dvor na triedený 

odpad, ktorého fungovanie sa dorieši v nasledujúcom roku.  
 
V politickej oblasti sa udiali dve dôležité udalosti. Boli to voľby 

poslancov do Národnej rady SR a komunálne voľby – poslancov obecného 
zastupiteľstva i starostu obce. Vo voľbách do NR SR voľby kopírovali 
celoslovenské v približnom počte hlasov pre jednotlivé politické subjekty.    
Vo voľbách poslancov obecného zastupiteľstva došlo k značnej inovácii – 
výmeny takmer 70 % poslancov. Starosta zostal ten istý ako 
v predchádzajúcich dvoch volebných obdobiach.  

 
Veľa priestoru v politickej a propagačnej práci sa venovalo územnému 

plánu, najmä však zámeru vybudovať centrum obce a s tým súvisiaci rím. – 
kat. kostol.  

 
V službách obyvateľstvu sa veľa nezmenilo. Pribudli niektoré služby 

a nie veľmi žiaduce hostince.  
 
Okrem vysokého štandardu Považskej cementárne, a.s., ktorá 

dosiahla opäť rekordné výkony vo výrobe a predaji – najvyššie v histórii, 
pozoruhodné výsledky dosiahli aj DREVOPAL a kameňolom v Tunežiciach.  

 
V školstve bola počas roku 2006 štandardná situácia: mierny pokles 

počtu žiakov, finančné a materiálne problémy. V Odbornom učilišti však 
nastal prelom v priestorových podmienkach, keď sa dokončila prestavba 
sociálnych zariadení a pred dokončením je internátna časť.  

 
Kultúrne a spoločenské dianie nezaznamenalo podstatné zmeny. 

Okrem súťaže Koyšove Ladce za zmienku stojí zlepšenie úrovne osláv 
a pietnych spomienok, štandardná úroveň práce ZPOZ a niektoré výročia  
(70 rokov Vodnej elektrárne, 40. výročie Odborného učilišťa v Ladcoch). 
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Z organizácií a spolkov opäť najlepšie pracovali tie, ktoré pokrývali 
konkrétne záujmy obyvateľstva: Telovýchovná organizácia, Slovenský 
rybársky zväz, Slovenský zväz zdravotne postihnutých, chovatelia i DHZ). 

 
Celý rok 2006 bol v podstate pokojný. Bol to rok, kedy sa z finančných 

dôvodov neuskutočnili nijaké veľké stavby. Bol to ale aj rok, ktorý                
bol v očakávaní veľkých stavieb, ktoré zasiahnu do života občanov. Sú to 
výstavba vodovodu a kanalizácie z fondov EÚ a modernizácia železnice 
a s tým súvisiace vyvolané stavby.  

 
K úspešnej práci samosprávy prispeli aj oznamovacie prostriedky 

a publikácia, ktorú vydal obecný úrad (Ladecké zvesti, Mapové zobrazenie 
obce).   

 
 
                                                             Branislav  L i p t á k, 
                                                                    kronikár obce 
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OBYVATEĽSTVO 
LADIEC V ROKU 2006 

 
 

Stav obyvateľstva 
 
Dňa 31. decembra 2006 mali Ladce 2 619 obyvateľov. Z toho bolo 

2 194 dospelých a 425 detí a mládeže do 18 rokov.  
Pohyb obyvateľstva zaznamenal tieto hodnoty: 

ubudlo:  64 obyvateľov, z toho sa odhlásilo 27 a zomrelo 37 občanov,  
pribudlo: 77 obyvateľov, z toho sa prisťahovalo 48 a narodilo 29 detí. 
 
    

 Narodené deti 
 

Sofia Viktória Mrvová 
Aneta Bartošová 
Nicole Janíková 
Filip Záhradník 
Katarína Hudecová 
Romana Adamcová 
Samuel Berky 
Tamara Mináriková 
Lívia Ragulová 
Jakub Hudec 
Adela Koštialiková 
Adrián Polúch 
Naďa Strapková 
Adam Zajac 
Diana Bašková 
Matej Pikálek 
Roman Behan 
Nina Košútová 
Milan Váň 
Nikolas Bongilaj 
Kevin Čorej 
Petra Kozlíková 
Jakub Koyš 
Simona Kršíková 
Christopher Bajza 
Sofia Markušová 
Nina Kurucová 
Petra Kňažková 
Samuel Čemeš 
 

Dovedna sa narodilo 29 detí, čo je o 13 viac ako v predchádzajúcom 
roku. Z celkového počtu bolo 16 dievčat a 13 chlapcov.  
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Zomreli 
 

Jozef Kováč (58) 
Jozef Eliáš (72) 
Jozef Rolín (73) 
Jozef Kupka (72) 
Milan Bajza (66) 
Rozália Faturíková (86) 
Irena Suranová (86) 
Cyril Hlavatý (77) 
Marta Daňová (52) 
Margita Martinková (80) 
Július Mihálik (83) 
Antónia Koyšová (83) 
JUDr. Milan Trebula (60) 
Anton Skiba (82) 
Valéria Gabrišová (65) 
Jozef Adamec (76) 
Ľubomír Šmatlák (43) 
Viktor Lihocký (68) 
Ľudmila Eliášová (79) 
Milan Letko (56) 
Mária Čeligová (56) 
Helena Čierniková (78) 
Štefan Rác (49) 
Helena Cibičková (80) 
Alojzia Rožníková (83) 
Rudolf Marikovič (60) 
Helena Špániková (70) 
Rudolf Zajac (73) 
Alžbeta Margušová (74) 
Miroslav Fatura (70) 
Urban Šepták (59) 
Vladimír Zápalka (67) 
Jozef Král (85) 
Anna Kušnierová (72) 
Milada Janíková (79) 
Jozef Martinák (58) 
Anton Kucharič (57) 
 
 Spolu zomrelo 37 občanov, z toho bolo 15 žien a 22 mužov. 
Priemerný vek zomrelých bol 75 rokov. Najstarší zomrelí občania boli Rozália 
Faturíková (86), Irena Suranová (86), Jozef Král (85). Najmladší: Ľubomír 
Šmatlák (43) a Štefan Rác (49). 
 Všetci uvedení občania sú pochovaní na cintorínoch v Ladcoch 
a v Tunežiciach.  
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OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO, 
OBECNÝ ÚRAD, 

VOLEBNÉ OBDOBIE 2002 – 2006 
 
 

Zasadania obecného  
zastupiteľstva 

 
V roku 2006 zasadalo Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch spolu 7-krát. 

Aj v tomto roku prejavili poslanci disciplínu v účasti na zasadaniach a väčšina 
aj aktivitu počas rokovaní.  

V zložení zastupiteľského zboru sa uskutočnila jedna zmena.            
Za zomretého Milana Bajzu sa stal poslancom Vladimír Hošták.  

Ďalej uvádzam charakteristiky jednotlivých zasadaní – ich stručný 
obsah. Okrem ďalej uvádzaných bodov prerokovávalo Obecné zastupiteľstvo 
kontrolné správy ekonóma a hlavného kontrolóra obce, poslanci schvaľovali 
alebo zamietli rôzne žiadosti o kúpu pozemkov – zväčša malých rozmerov  
a iné otázky menšieho významu.  

 
Dňa 25. januára 2006 schválili plán zasadaní Obecného 

zastupiteľstva v roku 2006 a súčasne aj plán kontrolnej činnosti. Potom       
na celý rok schválili bezplatné používanie priestorov v Dome kultúry 
Základnou školou. Poslanci schválili úpravu niektorých položiek v rozpočte 
za rok 2005. 

Dňa 22. februára 2006 bola hlavným bodom otázka pomoci 
individuálnym stavebníkom. Konštatovali, že najväčšou brzdou individuálnej 
bytovej výstavby je nedostatok voľných stavebných pozemkov. Pozemky, 
o ktoré by bol záujem, sú zbytočne veľké a drahé. Obec by mohla pomôcť 
tak, že by pozemky vykúpila a potom rozparcelované záujemcom predala. 
Problém spočíva v tom, že ide o veľké financie a tým aj riziko pre obecný 
rozpočet. Poslanci dali návrh, aby sa k tejto téme vrátil novozvolený 
zastupiteľský zbor.  

Na aprílovom zasadaní obecné zastupiteľstvo prijalo niekoľko 
dôležitých opatrení. Na začiatku zložil sľub nový poslanec OZ Vladimír 
Hošták, ktorý ako prvý náhradník prijal funkciu poslanca za zomretého 
Milana Bajzu. Poslanci sa oboznámili so znením návrhu Všeobecne 
záväzného nariadenia o poskytovaní nadštandardných služieb 
opatrovateľskej pomoci odkázaným osobám. Je to najmä dovoz potravín     
na väčšie vzdialenosti dvakrát do týždňa obecným motorovým vozidlom. 
Ďalej poslanci schválili Všeobecne záväzné nariadenie o vodení a držaní 
psov.  

Medzi Všeobecne záväzné nariadenia patrilo aj nariadenie 
o premávke na pozemných komunikáciách. (O všetkých troch nariadeniach 
píšem na konci tejto kapitoly). 

V ďalšom bode rokovania si poslanci vypočuli oznámenie, že financie 
ušetrené v roku 2005 (700 000 Sk) sa prenášajú do roku 2006. V závere 
rokovania predniesla hlavná kontrolórka obce nasledovné materiály: 

- Zásady výkonu kontrolnej činnosti 
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- Zásady finančnej kontroly v podmienkach obce Ladce 
- Zásady na ochranu majetku v podmienkach samosprávy. 

Medzi hlavné otázky prerokované Obecným zastupiteľstvom 
v Ladcoch dňa 16. mája 2006 patrila otázka prípravy projektu rozdelenia 
Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti na šesť nástupníckych 
spoločností: Žilinská vodárenská spoločnosť, Liptovský Mikuláš, Martin, 
Ružomberok a Považská Bystrica. (Podrobnejšie v časti júnového 
zasadania.) Poslanci prijali správu, že spoločnosť VSB invest, s.r.o., 
Bratislava prejavila záujem o plochu medzi Domom kultúry a Tunežicami    
na výstavbu logistického centra – skladového hospodárstva. Z toho dôvodu 
treba zmeniť územný plán obce (na pozemku je plánovaná individuálna 
bytová výstavba) a zistiť charakter skladovacích komodít. 

Dňa 21. júna 2006 poslanci Obecného zastupiteľstva schválili 
Dodatok v VZN č. 1/2005 o úhrade poskytovania nadštandardných služieb 
opatrovateľskej služby. Potom schválili uznesenie o rozdelení 
Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Obec Ladce je akcionárom     
a po rozdelení bude patriť do Vodárenskej spoločnosti Považská Bystrica.  

Potom sa poslanci zaoberali otázkou využitia bývalého Misijného 
domu. Odborné učilište nemá o budovu záujem. Jednou z možností by bola 
prestavba na bytový dom s malometrážnymi bytmi. Na zasadaní schválili 
vypracovanie projektu na výstavbu chodníka do Horných Ladiec.  

Posledným bodom bola otázka vypustenia derivačného kanála 
v mesiacoch september – október 2006. Podrobnejšie je v časti Životné 
prostredie v tejto kronike.  

13. septembra 2006 prerokovali na zasadaní Obecného 
zastupiteľstva tri hlavné body: otázku možnosti zriadenia funkcie 
dobrovoľného strážcu poriadku. V časti príprava volieb do obecného 
zastupiteľstva poslanci stanovili, že počet poslancov bude 7 v časti Ladce   
a 2 poslanci v časti Tunežice. Posledným bodom rokovania bola otázka 
autobusovej zastávky. Pôvodný zámer bol opretie o budovu pohostinstva 
Sabo. Majiteľ s touto alternatívou nesúhlasil, a tak sa navrhuje nový 
prístrešok vybudovať na mieste starej zastávky.  

Posledné zasadanie zastupiteľstva sa konalo dňa 25. októbra 2006. 
Prerokovali a schválili smernicu o likvidačnom konaní a vyraďovaní 
prebytočného majetku obce. Schválili na predchádzajúcich zasadaniach 
prerokované Všeobecne záväzné nariadenie o premávke na obecných 
komunikáciách v Ladcoch. Hlavným bodom zasadania bolo prerokovanie 
a schválenie rozpočtu obce na rok 2007 (rozbor za rok 2006 a hlavné 
položky na rok 2007 uvádzam v kapitole „Dane a rozpočet obce“). 

  
 

Roky 2002 – 2006 
 

Činnosť Obecného zastupiteľstva za roky 2002 – 2006 je v kronike 
obce podrobne sledovaná za jednotlivé roky. Rovnako aj všetky významné 
podujatia a akcie na zveľaďovaní obce. Na záver volebného obdobia 2002 – 
2006 uvádzam ich prehľad a mená poslancov.  

Popri štandardných činnostiach sa realizovalo niekoľko významných 
akcií. Bol to nový Dom smútku a výrazná úprava cintorína v Ladcoch.         
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Na ihrisku sa postavila nová veľká tribúna pre divákov. Do Základnej školy   
sa doviedol vodovod, ukončila sa plynofikácia obce. K pohodliu 
a bezpečnosti občanov prispel nový chodník na veľkej časti Hviezdoslavovej 
ulice. Okrem týchto hlavných stavieb sa urobilo veľa stavebných úprav        
na obecných objektoch. Financie na tieto náročné investície pochádzali ešte 
z privatizácie Považskej cementárne, a.s. a privatizácie SPP. 

 
Štyri roky viedli našu obec: 

 
Ing. arch. Ján Remo, starosta 
poslanci: Jozef Daňo, zástupca starostu 

Milan Bajza 
Jozef Fatura 
Daniela Hudecová 
Milan Kukuliaš 
Jozef Chovanec 
Vladimír Chovanec 
MUDr. Jarmila Martináková 
Ján Turzík. 

V roku 2006 namiesto zosnulého Milana Bajzu sa stal poslancom Obecného 
zastupiteľstva Vladimír Hošták.  
 
 

Všeobecne záväzné  
nariadenia  

 
Medzi mechanizmy riadenia obce, usmerňovania občanov 

samosprávou obce patrili v roku 2006 aj Všeobecne záväzné nariadenia. 
V tomto roku Obecné zastupiteľstvo schválilo a prostredníctvom vývesných 
tabúľ a Ladeckých zvestí občanov oboznámilo s týmito Všeobecne 
záväznými nariadeniami:  

V júni prijali dodatok k VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby       
(z roku 2005). Týka sa nadštandardných služieb v opatrovateľskej činnosti. 
Konkrétne poplatku za poskytovanie motorového vozidla.  

19. apríla 2006 schválili poslanci VZN o chove, vodení a držaní psov 
na území obce Ladce.  
Cieľom tohto VZN bola evidencia psov, vodenie psov, stanovenie miest,   
kde možno psov vodiť i podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev. 
V konečnom dôsledku išlo o zabezpečenie zdravých podmienok v obci 
i v jeho bytových priestoroch. Základnou otázkou bola evidencia psov.        
Tu sa hovorí, že každý držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie        
na obecnom úrade, kde majiteľ dostane známku pre svojho psa. Vo VZN     
sú stanovené aj trestné sankcie za nedodržiavanie jednotlivých nariadení. 
Obec môže uložiť pokutu až do výšky 5 000 Sk.  

Od 15. novembra 2006 nadobudlo platnosť VZN o premávke          
na pozemných komunikáciách na území obce Ladce.  
Týka sa státia a parkovania motorových vozidiel a vyhradení parkovacích 
miest. Ďalej sa uvádzajú podmienky prevádzky vozidiel v súvislosti s čistotou 
obce, odťahovania vozidiel, ale aj povinností chodcov. 
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Zamestnanci 
obecného úradu 

 
Funkcionári: Ing. arch. Ján Remo, starosta 
                      Jozef Daňo, zástupca starostu 
                      Ing. Daniela Kalusová, hlavný kontrolór obce 
 
Referenti:  
Ľubomíra Porubčanová 
sekretariát, matrika, pokladňa, evidencia obyvateľstva 
 
Ing. Alena Černotová, Bc. Slávka Suranová 
finančné a mzdové otázky, školstvo 
 
Alena Suchárová 
správa daní a poplatkov 
 
Helena Kvasnicová 
stavebný úrad 
 
Ľubica Šedíková 
správa cintorínov, ochrana životného prostredia, civilná obrana, archív 
 
Bc. Ľubica Zahradníková 
sociálne veci a kurately, odpadové hospodárstvo 
 
Mária Hantáková (polovičný úväzok) 
koordinátor aktivizačných prác nezamestnaných 
 
 
 

VOĽBY POSLANCOV NR SR 
V ROKU 2006 

 
 

Komisie 
 

Voľby poslancov Slovenskej národnej rady sa konali na Slovensku   
17. júna 2006 (sobota) – teda iba jeden deň. Voliči mali možnosť dať svoje 
hlasy politickým stranám a hnutiam v čase od 7.00 do 22.00 hodiny.  

Voľbám predchádzala predvolebná kampaň, ktorá sa priamo v obci 
neprejavila v širšom meradle. Aktivitu prejavili iba ĽS – HZDS, KSS, 
Slovenská národná koalícia a Slobodné fórum. Predstavitelia týchto strán 
navštívili obec, ale občania veľký záujem neprejavili.  

Občania – voliči dostali okrem pozvánky k voľbám aj zoznam 
kandidujúcich politických strán s menoslovom všetkých kandidujúcich        
s ich stručnou charakteristikou.  

Do volieb sa hlásilo celkom 21 politických strán a hnutí.  
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Voľby sa konali v troch volebných okrskoch: 
Okrsok číslo 1 – Dom kultúry 
Tatiana Demitrová – KSS (predsedníčka komisie) 
Ivan Fedor – SMER-SD (podpredseda) 
Zdenka Hriadelová – SLNKO 
Oľga Kalusová – KDH 
Peter Pilný – Občianska konzervatívna strana 
Anna Kováčiková – Slobodné fórum 
Bc. Miroslav Záhradník – ĽS-HZDS 
Emília Peterková – ZRS 
Okrsok číslo 2 – Základná škola 
Miroslav Zajac – SMER-SD (predseda) 
Bc. Ľubica Zahradníková – ĽS-HZDS (podpredseda) 
Marián Justh – KSS 
Zora Jánošíková – SLNKO 
Mária Bednáriková – KDH 
Ladislav Babiar – Občianska konzervatívna strana 
Adrián Herčko – Prosperita Slovenska 
Okrsok číslo 3 – Tunežice 
Ľubica Šedíková – SLNKO (predseda) 
Oľga Melicherová – KDH (podpredseda) 
Anton Haršáni – KSS 
Dominik Koštialik – SMER-SD 
Janka Čudová – Slobodné fórum 
Ing. Emil Záhradník – ĽS-HZDS 
 
Členovia komisií sa zišli na inštruktáži 3. mája 2006, kde zložili sľub 
a vyžrebovali predsedu a podpredsedu pre jednotlivé okrskové komisie.  
 
 

Výsledky volieb 
 

V zozname voličov bolo zapísaných 2 067 voličov. Na voľbách           
sa zúčastnilo 1 218, teda 58 % voličov.  

Jednotlivé strany a hnutia dostali takýto počet platných hlasov (poradie 
podľa volebných čísiel): 
Ľavicový blok (2), Strana občianskej solidarity (0), Misia 21 – Nová 
kresťanská demokracia (0), Strana demokratickej ľavice (2), Združenie 
robotníkov Slovenska (9), Kresťanskodemokratické hnutie (72), Slovenská 
národná koalícia – Slovenská vzájomnosť – SLNKO (20), Aliancia nového 
občana (19), Hnutie za demokraciu (3), Strana maďarskej koalície (3), 
Slobodné fórum (60), Občianska konzervatívna strana (1), Prosperita 
Slovenska (3), Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko (273), 
Agrárna strana vidieka (0), Komunistická strana Slovenska (73), Slovenská 
ľudová strana (2), Slovenská demokratická a kresťanská únia – 
Demokratická strana (114), SMER – Sociálna demokracia (430), Slovenská 
národná strana (160), Nádej (1). 

Voľby sa uskutočnili v pokojnej atmosfére bez rušivých momentov 
v obci i volebných priestoroch.  
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VOĽBY STAROSTU OBCE 
A POSLANCOV OBECNÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA 
 
 

Okrsky 
 

Voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva sa konali 
dňa 2. decembra 2006 od 7.00 do 20.00 hodiny.  

Podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva, v súlade so smernicami, 
boli v Ladcoch zriadené dva obvody: Ladce a Tunežice. V obvode Ladce boli 
2 okrsky a v Tunežiciach 1 okrsok.  

- Okrsok č. 1 mal volebnú miestnosť v Dome kultúry a volili v ňom 
občania bývajúci v uliciach Záhradná, Cementárska a ulica Janka 
Kráľa. 

- Okrsok č. 2 mal volebnú miestnosť v Základnej škole. Tu volili občania 
z ulíc Hviezdoslavova (aj časť s domami č. 121 – 137), Ľudovíta 
Štúra, Pavla Koyša, Jána Kollára, Kukučínova a Vážska.  

- Okrsok č. 3 bol v Osvetovej besede Tunežice. Volili tu občania 
Tunežíc, teda z časti Hviezdoslavovej ulice, Podjavorinskej, 
Tajovského, Kalinčiaka a Bottovej. 
Občania – potencionálni voliči dostali od Obecného úradu (volebnej 

komisie) oznámenie o voľbách s pokynmi o spôsobe voľby.    
Všetky centrálne pokyny k voľbám určujúce povinnosti a úlohy pre 

Obecný úrad a komisiu boli včas splnené. Medzi najdôležitejšie patrilo 
stanovenie počtu voličov. Občania boli oboznámení, že môžu voliť             
(na volebných lístkoch zakrúžkovať) vo volebnom obvode 1 (Ladce)              
7 kandidátov a vo volebnom obvode 2 (Tunežice) 2 kandidátov.                  
Na hlasovacom lístku pre voľbu starostu obce zakrúžkoval volič v oboch 
obvodoch jedného kandidáta. 

Dôležitý bol termín 8. október 2006 do 24. 00 hodiny. Dovtedy museli  
jednotlivé politické strany alebo nezávislí kandidáti na poslancov a starostu 
doručiť kandidátne listiny.  

Do tohto termínu navrhli politické strany a hnutia takýto počet 
kandidátov na poslancov:  
Kresťanskodemokratické hnutie 9, Ľudová strana Hnutie za demokratické 
Slovensko 6, Smer – Sociálna demokracia 7, SNK – Slovenská vzájomnosť 
5, Komunistická strana Slovenska 4, Úsvit 1 a jeden kandidát bol nezávislý.  
 
 

Kandidáti na starostu 
 a poslancov obecného  

zastupiteľstva 
 

 Miestna volebná komisia v Ladcoch podľa § 18 zákona SR                  
č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy dala vyhlásenie 
(zverejnené na úradných tabuliach a v spravodajcovi Ladecké zvesti),         
že v stanovenom termíne zaregistrovala týchto kandidátov: 
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VOLEBNÝ OBVOD č. 1 (Ladce) 
Milan Češko, KDH (43 rokov) 
Jozef Daňo, KDH (48) 
Jozef Fatura, ĽS-HZDS (50) 
Jozef Fatura, ĽS-HZDS (21) 
Pavol Fatura, KSS (51) 
Ivan Fedor, SMER-SD (47) 
Alena Hudáková, SNK (41) 
Daniela Hudecová, KDH (52) 
Vladimír Hošták, KDH (48) 
Vladimír Chovanec, KDH (40) 
Peter Janešík RNDr., KDH (52) 
Marián Justh, KSS (54) 
Ervín Kalus, ĽS-HZDS (57) 
Juraj Kalus, KSS (41) 
Ladislav Kalus, KDH (58) 
Dominik Koštialik, SMER-SD (29) 
Jaroslav Koyš Ing., SMER-SD (35) 
Dagmar Kútna Mgr., KSS (37) 
Juraj Letko, SMER-SD (30) 
František Markuš, ĽS-HZDS (50) 
František Meliš, ĽS-HZDS (41) 
Veronika Piatriková, SNK (55) 
Dušan Saksa Mgr., ÚSVIT (53) 
Július Šedík, SNK (68) 
Jozef Švihel Bc., SNK (48) 
Anton Tesarik, SNK (52) 
Miroslav Záhradník Bc., ĽS-HZDS (47) 
Miroslav Zajac, SMER-SD (48) 
Juraj Zimprich, SMER-SD (63) 
 
OBVOD č. 2 (Tunežice) 
Ján Abrahámovský, SMER-SD (39) 
Oľga Melicherová, KDH (59) 
Jozef Mihálik, nezávislý kandidát (38) 
Vladimír Mikuška Ing., KDH (37) 
 
PRE VOĽBY STAROSTU 
Ing. arch. Ján Remo, ĽS-HZDS (53) 
 
 

Predvolebná kampaň 
 

Predvolebná kampaň sa niesla v znamení iba zverejnenia   
potrebných pokynov a oboznámení v Ladeckých zvestiach s charakteristikou 
jednotlivých kandidátov. Obšírne zámery, svoje predstavy budúceho     
vývoja obce, podal starosta obce a jediný kandidát na starostu Ing. arch. Ján 
Remo. 
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Celé predvolebné obdobie bolo pokojné a opakovala sa situácia 
z predchádzajúcich komunálnych volieb, že občania vyberajú z kandidátov 
skôr osoby, o ktorých sú presvedčení, že budú pre obec prínosom, ako 
politické strany, za ktoré kandidujú. Výber podľa príslušnosti k politickej 
strane bol aj vo voľbách 2006 v menšine.  

 
 

Volebné komisie 
 

Do komisií pre voľby do obecného zastupiteľstva delegovali členov 
politické strany a hnutia.  
 
Miestna volebná komisia: 
Bc. Ľubica Zahradníková, predseda 
Tatiana Demitrová 
Petronela Zimprichová 
Roman Šedík 
Mgr. Mária Bednáriková 
Dušan Saksa ml.  
Zapisovateľ: Ľubomíra Porubčanová 
 
Okrsková komisia č. 1 
Michal Čechuty, predseda 
Anton Haršáni 
Ing. Emil Zahradník 
Zuzana Zajacová 
Dominik Kobza Ing. 
Zdena Hriadelová 
Zapisovateľ: Ľubica Šedíková 
 
Okrsková komisia č. 2 
Rudolf Fedor, predseda 
Rudolf Galanský 
Zora Janošíková 
Erika Daňová 
Lenka Zahradníková 
Alena Beňáková 
Zapisovateľ: Anna Kacinová 
 
Okrsková komisia č. 3 
Bc. Peter Pilný, predseda 
Martin Rolín 
Michal Kučma 
Jozef Peterka 
Anna Kováčiková 
Milan Habánek 
Zapisovateľ: Margita Miklošiová 
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Výsledky volieb 
 

Účasť 
Volebný obvod 1 

- zapísaných 1 745 voličov 
- účasť    689 
- platných hlasov na starostu    604 
- platných hlasov na poslancov    669 

    
 Volebný obvod 2 

- zapísaných   337 voličov 
- účasť 130 
- platných hlasov na starostu   97 
- platných hlasov na poslancov 128 

 
 
Výsledok volieb 
STAROSTA: na obdobie 2007 – 2010 bol počtom hlasov 701 zvolený        

Ing. arch. Ján Remo 
 
POSLANCI: Za poslancov bolo zvolených 7 poslancov za obvod č. 1 

(miestna časť Ladce) a 2 poslanci za obvod č. 2 (časť 
Tunežice). 
Jaroslav Koyš (271) 
Dominik Koštialik (223) 
Juraj Letko ml. (223) 
Jozef Fatura st. (214) 
Vladimír Chovanec (184) 
Marián Justh (175) 
Daniela Hudecová (164) 
Ján Abrahámovský (81) – Tunežice 
Jozef Mihálik (61) - Tunežice 

 
 Ďalší, nezvolení, sú náhradníkmi v takomto poradí (podľa počtu 
získaných hlasov): 
Milan Češko (163), Ivan Fedor (161), Jozef Daňo (156), František Meliš 
(150), RNDr. Peter Janešík (138), Vladimír Hošták (136), Pavol Fatura (135), 
Július Šedík (115), Ladislav Kalus (112), Mgr. Dagmar Kútna (112), Miroslav 
Zajac (109), Juraj Zimprich (99), Jozef Fatura ml. (77), František Markuš 
(74), Mgr. Dušan Saksa (71), Bc. Miroslav Zahradník (71), Juraj Kalus (65), 
Alena Hudáková (60), Ervín Kalus (57), Bc. Jozef Švihel (57), Veronika 
Piatriková (56), Anton Tesarík (25). 
V Tunežiciach: Vladimír Mikuška (57), Oľga Melicherová (33). 
 
 Voľby sa uskutočnili bez problémov v pokojnom prostredí. Komisie 
pracovali spoľahlivo a včas dodali výsledky do miestnej volebnej komisie 
i potom na vyššie orgány.  
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Prvé zasadanie novozvoleného  
obecného zastupiteľstva 

 
 Konalo sa 29. decembra 2006 v Dome kultúry za prítomnosti 
poslancov a niekoľkých občanov.  
 Na zasadaní zložili sľub starosta Ing. arch. Ján Remo a všetci 
novozvolení poslanci.  
 Zvolili zástupcu starostu Ing. Jaroslava Koyša, radu obce:              
Ing. arch. Ján Remo, Ing. Jaroslav Koyš, Daniela Hudecová a Jozef Mihálik.  
 Schválili komisie pri obecnom zastupiteľstve v zložení (v zátvorke 
predseda): komisia sociálno-zdravotná (Daniela Hudecová), finančná 
a likvidačná (Ing. Jaroslav Koyš), stavebná a životného prostredia (Juraj 
Letko), kultúra a šport (Marián Justh), technická a údržba obce (Jozef 
Fatura), ochrana verejného poriadku (Dominik Koštialik), osobitná pre časť 
Tunežice (Jozef Mihálik).  
 
 
 

VÝSTAVBA OBCE 
ÚZEMNÝ PLÁN 

 
Stavby v roku 2006 

 
 Oproti predchádzajúcim rokom sa uskutočnilo menej investičných 
stavieb. Dôvodom bol nedostatok financií. Realizovalo sa však množstvo 
menších stavieb v oblasti skrášľovania životného prostredia a potrieb 
občanov.  
 Najväčšou investíciou (cca 300 000 Sk) bolo asfaltovanie priestorov 
v Základnej škole, jej nástupné priestory a priestory pri školskej jedálni.  
 
 

Územný plán obce 
 

Takmer historickou a veľmi závažnou udalosťou pre budúcnosť obce 
bolo prijatie Územného plánu obce.  

Územný plán zobrazuje obec takú, akou by mohla byť o ďalších         
20 – 50 rokov. Je to základný územno-plánovací dokument, ktorý usmerňuje 
a reguluje všetku stavebnú činnosť v obci, jej ďalší stavebný rozvoj 
a ochranu životného prostredia. Je to dokument záväzný, ktorý musí 
rešpektovať každý stavebník a investor na území obce. Územný plán je však 
myslený ako živý a aktuálny dokument.  

Na návrhy obce územný plán spracovala Slovenská agentúra 
životného prostredia. Hlavným riešiteľom bol Ing. arch. Viliam Lezsay.  

Územný plán má tieto časti:  
- Vzťah obce k vyššej územnej jednotke a funkcia obce v štruktúre 

osídlenia. 
- Zosúladenie vonkajších a vnútorných záujmov. 
- Návrh regulatívov pre územný rozvoj, záväzné regulatívy funkčného 

a priestorového usporiadania územia riešeného územným plánom. 
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- Obytné územie individuálnej bytovej výstavby. 
- Zmiešané územie obytnej funkcie a občianskej vybavenosti. 
- Zmiešané územie – obytné a drobné remeselné aktivity a služby. 
- Priemyselná výroba a sklady. 
- Priemyselný park. 
- Poľnohospodárska výroba. 
- Rekreácia. 
- Dopravné zariadenia. 
- Verejná zeleň a životné prostredie. 
- Plochy vyčlenené pre základnú kostru miestneho územného systému 

ekologickej stability. 
- Obmedzujúce faktory. 
- Zoznam verejnoprospešných stavieb. 

 
Podrobný popis pri jednotlivých kapitolách sa občania včas mohli 

dozvedieť z panelov v pamätnej izbe obce a z publikácie Urbanistický vývoj 
na mapových zobrazeniach obce (500 exemplárov). 

 
 

Perspektívne zámery 
 

V Ladeckých zvestiach číslo 5 (november 2006) boli uverejnené 
perspektívne zámery na rozvoj obce v rokoch 2007 – 2010, ktoré zostavil 
kandidát na starostu obce Ing. arch. Ján Remo. Zámery sú totožné 
s volebným programom na nasledujúce obdobie. Všetky, pokiaľ ide 
o program investičného charakteru, sú podmienené financiami. Niektoré     
sú riadené a financované centrálne a sú realizovateľné vo volebnom období 
2007 – 2010. 

V ročných zápisoch kroniky obce Ladce budeme sledovať tieto 
zámery:  
Základnou témou budúceho volebného obdobia je výstavba centra obce. 
Ústredným objektom bude rímsko-katolícky kostol. Ďalšími nosnými 
objektami budú predajňa potravín a polyfunkčný dom. Kostol bude 
financovaný z nadácie „AGAPE“ a príspevkov dobrovoľných darcov.            
Na stavbu obchodu potravín sa bude hľadať investor a polyfunkčný dom      
bude financovaný zo štátneho fondu rozvoja bývania.  
 S tým súvisí otázka nových priestorov pre Obecný dom. Optimálnym 
sa javí priestor v Dome kultúry.  
 Ďalšie plánované aktivity by boli financované z európskych fondov. 
Sem patrí prestavba a modernizácia Základnej školy, Materskej školy, Domu 
kultúry, chodníkov, mostov ponad Lúčkovský a Slatinský potok, škarpovanie 
potokov, detské ihriská.  
 Život v obci významne ovplyvní stavba vodovodu a kanalizácie           
vo všetkých uliciach realizovaná z európskych fondov vo všetkých obciach 
od Ladiec až po Dubnicu nad Váhom, rekonštrukcia cestných nadjazdov 
v Tunežiciach a za Ladcami pri Hloži, výstavba podjazdu pod železnicou 
v Ladcoch v súvislosti s modernizáciou trate.  
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 V časti životného prostredia je zahrnutá najmä starostlivosť o verejnú 
zeleň, udržovanie vodných tokov, neustále zlepšovanie ovzdušia a spodných 
vôd.  
 Zaujímavá a podnetná je kapitola bývania pre mladé rodiny. Námety 
na riešenie budú predmetom rokovaní novozvoleného zastupiteľstva.  
 Ďalšie časti hovoria o rozvoji telovýchovy a športu – vytvárania 
optimálnych podmienok. V programe sú aj návrhy na riešenie nie najlepšej 
situácie v oblasti kultúry.  
 
 

Prezentácia urbanistickej  
štúdie centra obce   

a rímsko-katolíckeho kostola  
 

 Dňa 26. novembra 2006 sa uskutočnila prezentácia urbanistickej 
štúdie výstavby centra Ladiec a rím.- kat. kostola. Prítomných bolo okolo   
100 občanov a významní hostia, ktorí sú v spojení s touto výstavbou. 
V úvode vystúpili JUDr. Ján Čarnogurský a Ing. Anton Barcík, gen. riaditeľ 
Považskej cementárne, a.s.. 
 K týmto zámerom vyšli mimoriadne Ladecké zvesti, v ktorých           
bol uverejnený hlavný výkres štúdie centra obce Ladce. Mimoriadne číslo 
vyšlo s prispením (v réžii) Považskej cementárne, a.s.. K dispozícii občanom 
bol aj druhý grafický a textový materiál, ktorý propagoval výstavbu kostola 
a nadáciu „AGAPA“. 
 Na stretnutí s občanmi odborný výklad k urbanistickému riešeniu 
centra obce predniesol prof. Ing. arch. Filip Trnkus, hlavný riešiteľ návrhu. 
Moderný architektonický návrh kostola od švajčiarskeho architekta Justusa 
Dahindena priblížil profesor Jozef Hlinický z katedry sakrálneho umenia 
teologickej fakulty.  
 Stretnutie sa nieslo aj v znamení diskusie, kde sa vyskytli rôzne 
názory a bolo dosť dotazov konkrétneho charakteru.  
 
 
 

ROZPOČET OBCE, 
DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

 
Rozpočet obce  

na rok 2006 
 

Rozpočet obce na rok 2006 schválený na sklonku roka 2005            
bol vytvorený ako vyrovnaný. S príjmami i výdavkami sa počítalo v sume           
24 miliónov Sk. Uvádzam niektoré z predpokladaných výdavkov: 
všeobecné verejné služby (5,5 milióna Sk), nakladanie s odpadmi             
(2,2 mil. Sk), zásobovanie vodou – vodné a stočné (2,6 mil. Sk), verejné 
osvetlenie (435 000 Sk), kultúrne služby (793 000 Sk), Základná škola      
(7,2 mil. Sk), Materská škola (3 mil. Sk), školská jedáleň (420 000 Sk), 
opatrovateľská služba (620 000 Sk), atď.  
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 Pozitívom rozpočtu bola jeho vyrovnanosť i to, že zabezpečoval stály 
chod obce a splácanie úveru.  
 Najväčším negatívom bolo, že príjmy nedovoľovali investičnú činnosť, 
hoci bolo veľa priestoru na väčšie a veľmi nutné stavebné diela. Bola            
to najmä modernizácia Základnej školy, Domu kultúry a ďalších objektov,         
či obecných komunikácií a potokov. Podlžnosť voči týmto stavbám každým 
rokom narastá a stav sa zhoršuje.  
 
 

Daň z nehnuteľností 
 

 Dňa 1. januára 2006 vošlo do platnosti Všeobecne záväzné nariadenie 
k miestnym daniam. Týkalo sa dane z pozemkov, dane zo stavieb, bytov 
a domov i priemyselných stavieb a priestorov na podnikateľskú činnosť.  
 Vo Všeobecne záväznom nariadení sa hovorí aj o dani za psa 
a o splatných termínoch. Nariadenie bolo zverejnené už 17. decembra 2005 
a v decembrovom čísle Ladeckých zvestí.       
 
 

Platenie dane 
z nehnuteľností 

 
 Celkový predpis dane z nehnuteľností v Ladcoch pre rok 2006          
bol 2 506 618 Sk. Sem sa zarátava daň z pozemkov (zastavaná, orná pôda, 
stavebné pozemky, záhrady), daň zo stavieb (stavby na bývanie, skleníky, 
rekreačné chaty, garáže a ďalšie), stavby určené na výrobu a podnikanie.  
 Daňovníci v Ladcoch zaplatili 2 281 264 korún. Zostali teda dlžní 
311 528 Sk. Z toho občania 45 tisíc korún a podnikatelia (najmä 
Poľnohospodárske družstvo Košeca) 265 732 Sk.  
 Nedoplatky z roku 2005 boli 199 915 Sk. V priebehu roka 2006 dlžníci 
vyrovnali 113 741 Sk.  
  Z uvedeného vidieť, že platobná disciplína je u občanov (fyzické 
osoby) a podnikateľov, až na výnimky, dobrá.  
 
 
 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

Dlhá zima 
 

 Dlhotrvajúca zima priniesla starosti všetkým, ktorí sú zodpovední      
za komunikácie. Obecný úrad vyvinul mimoriadnu aktivitu na odstraňovaní 
neustále padajúceho snehu. Pluhmi na traktore a prispôsobenom vozidle 
UNIKOM už od včasných ranných hodín odstraňovali sneh z miestnych 
komunikácií a chodníkov. Situáciu pochopila i väčšina občanov, ktorí 
odstraňovali sneh pred vlastnými domami. Veľkú časť urobil aj prenajatý 
mechanizmus. Celkové náklady (okrem mzdy pracovníkov) boli viac ako 
60 000 Sk.  
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Likvidácia odpadu 
 

 Všeobecne záväzné nariadenie o likvidácii pevného domového 
odpadu stanovilo poplatky fyzickým osobám za odvoz odpadu takto: 
1,205 Sk za osobu a kalendárny deň pre fyzické osoby 
0,345 Sk za liter pri použití 1 100 litrovej nádoby s frekvenciou vývozu         

4x do mesiaca 
0,300 Sk za liter zbernej nádoby 1 100 litrovej s frekvenciou vývozu             

2x do mesiaca 
0,445 Sk za liter pri použití 110 litrovej nádoby s frekvenciou vývozu            

2x do mesiaca 
0,443 Sk za liter pri použití 110 litrovej nádoby s frekvenciou vývozu            

4x do mesiaca. 
Poplatok vyrubený platobným výmerom bol splatný v štyroch termínoch 
(splátkach): 31. marca, 30. júna, 30. septembra, 30. novembra 2006. 
 Platobná disciplína občanov bola dobrá. I tak na vývoz domového 
odpadu doplácal obecný úrad 642 000 Sk.  
 
 

Zberný dvor  
triedeného odpadu 

 
 Zberný dvor triedeného domového odpadu bol zriadený v roku 2006 
v priestoroch za cintorínom (bývalý dom občana Jaroslava Koyša).              
Bol to nevyhnutný krok pri budovaní systému zberu a likvidácie domového 
odpadu. Jednotlivé vyseparované zložky (sklo, papier, plasty, železný šrot, 
opotrebované pneumatiky, batérie, akumulátory, elektrické a elektronické 
zariadenia, biologicky rozložiteľný odpad) a nadrozmerný komunálny odpad 
(sanitárne predmety, nábytok a pod.) sa na zbernom dvore oddelene 
zhromažďoval a potom odvážal na konečné spracovanie.  
 Prevádzka dvora sa v roku 2006 iba začínala so všetkými                    
(i administratívnymi) ťažkosťami. Obecný úrad tento systém zberu a jeho 
triedenie dorieši komplexne v roku 2007. 
 V roku 2006 organizoval obecný úrad zber skla, papiera, železného 
šrotu, elektronických zariadení (televízory) a plastov tak, že občania obdržali 
vrecia a potom ich naplnené odvážali pracovníci obecného úradu.  
 
 

Zeleň v obci 
 

 Obec Ladce patrí medzi obce s najväčšou plochou prírodnej zelene 
v regióne stredného Považia. Po celé vegetačné obdobie jej venovali 
pozornosť pracovníci obecného úradu. 
 Neriešená bola aj v roku 2006 otázka parku, ktorý je majetkom 
cirkevných organizácií a bol v podstate bez odbornej starostlivosti. V roku 
2006 sme boli svedkami akcie organizovanej niekoľkými vysokoškolákmi, 
stredoškolákmi a učňami Odborného učilišťa pod názvom „Park, ktorý spája“. 
V rámci tohto hnutia, organizovaného skôr so sociálnymi, pedagogickými 
a medziľudskými aspektami, robili niektoré práce pri bežnej údržbe parku. 
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Táto aktivita nerieši však zásadné otázky revitalizácie parku, ktorý potrebuje 
finančné dotácie a odborné zásahy.  
 Vedenie železníc požiadalo Obecný úrad v Ladcoch o súhlas             
na odstránenie topoľov pozdĺž železničnej trate vedľa cesty smerom            
na železničnú stanicu. Dôvody sú bezpečnostné, pretože podľa predpisov 
ŽSR výška stromov v blízkosti železničnej koľaje smie byť maximálne o dva 
metre menšia ako vzdialenosť stromu od koľaje. V tomto prípade 
presahovala výška stromov celé koľajisko. Obecný úrad povolil stromy 
odstrániť.  
 Problémy boli opäť s potokmi (Lúčkovský a Slatinský), ktoré okrem 
malého spádu a pomalého toku prekonávali v letnom i jesennom čase veľké 
sucho, takže v niektorom období boli takmer bez vody.  
 
 

Vypustenie kanála 
Vodnej elektrárne 

 
 Kanál medzi Dolnými Kočkovcami a Trenčínom bol v období            
26. augusta do 5. novembra 2006 vypustený v súvislosti s revíziou 
a opravami kaskády Dolné Kočkovce – Ladce – Ilava – Dubnica nad Váhom 
– Trenčín.  
 Čistenie a oprava dosiahli sumu 60 miliónov korún na celkovej dĺžke 
32 kilometrov. Pri plánovaní však očakávali väčší rozsah prác, väčšie 
nánosy. Ani v betónových tesneniach neboli veľké praskliny. Oproti 
predchádzajúcim vypusteniam kanála v rokoch 1967/68 a v roku 1992          
sa našlo i menej odhodených vecí na dne kanála (v našom úseku 2 autá). 
 Organizátori týchto prác upozorňovali najmä na nebezpečenstvo      
pre občanov pri priepuste vody v pôvodnom koryte Váhu. Za dva mesiace 
opráv sa nestala nijaká nehoda občanov Ladiec, i keď práce na kanáli mali 
veľa divákov zo strany detí i dospelých.  
 Vypúšťanie kanála sa však odrazilo na výške hladiny spodných vôd, 
čo malo za následok postupné znižovanie vody v studniach až ich úplné 
vyschnutie. Občania i obecný úrad s tým počítali na základe skúseností 
z predchádzajúcich vypúšťaní.  
 Zásobovanie obyvateľstva vodou organizoval obecný úrad 
pracovníkmi obce a obecných vozidiel. Cisternu mala obec požičanú            
od Považskej vodárenskej spoločnosti – dvor Dubnica nad Váhom. Vodu 
rozvážali dvakrát denne aj na svojpomocne vyrobenom zariadení. Počas 
rozvozu traktor najazdil 126 motohodín a denne poskytol vodu v množstve 
9 500 litrov. Voda sa čerpala z hydrantov verejného vodovodu.  
 Počet studní bez vody sa postupne zvyšoval až na viac ako 120. 
Najviac postihnutí boli občania v uliciach Vážska, Kollárova, Kukučínova, 
Štúrova a Hviezdoslavova. Neskoršie aj studne v časti Tunežice.  
 Niektoré technické otázky vypúšťania kanála uvádzam v časti 
SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ – ekologické otázky. 
 Náklady na rozvoz vody dosiahli cca 120 000,- Sk. Všetky náklady boli 
obci zo strany Povodia Váhu refundované.  
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Životné prostredie  
a Považská cementáreň, a.s. 

 
 V roku 2006 vypustili do ovzdušia z výrobných zariadení a kotolní   
181 ton tuhých znečisťujúcich látok a 2 900 ton plynných znečisťujúcich 
látok. Za ne odviedli do Štátneho fondu životného prostredia 4 505 000 Sk.  
 Koncentrácie znečisťujúcich látok sa pohybovali v hodnotách             
od 0,8 mg/m3 do 21 mg/m3, pričom zákonný limit je 45 mg/m3. 
 Zákon povoľuje, že na výrobu 1 tony slinku možno vypustiť                
do ovzdušia 1,5 kg prachu. V Považskej cementárni to v roku 2006 bolo    
0,29 kg na tonu.  
 Odpadové vody, vznikajúce v prevádzke, čistili v čistiarni odpadových 
vôd, z ktorej ju vypúšťali do Lúčkovského potoka. V roku 2006 vypustili 
celkom 151 200 m3 vody s priemerným znečistením 5 mg/l, pričom norma     
je až 20 mg/l.  
 V roku 2006 v rotačnej peci spálili – znehodnotili 2 226 ton gumového 
odpadu. V rámci prevencie v boji proti BSE spálili 29 987 ton mäsokostných 
múčok. Tak ako v predchádzajúce roky, proces spaľovania sprevádzali 
prísne opatrenia, takže nemohli byť ohrození ani obyvatelia Ladiec a okolia, 
ani pracovníci, ktorí manipulujú pri spaľovaní.  
 V roku 2006 bola v prevádzke aj linka na využívanie upravených 
separovaných odpadov z plastu, papiera a dreva. Takéhoto materiálu využili 
6 186 ton.  
 
 
 

POLITICKÉ  STRANY 
A HNUTIA 

 
Ľudová strana – Hnutie   

 za demokratické Slovensko 
 

 Miestna organizácia HZDS v Ladcoch mala aj v roku 2006 rovnaký 
počet členov ako predtým – 30. Aktívnej činnosti sa zúčastňovalo asi 70 % 
členstva. Postoj radových členov k aktívnej a angažovanej činnosti odrážal 
aktuálne postavenie ĽS HZDS vo veľkej politike na Slovensku.  
 Výbor miestnej organizácie bol v zložení:  
 Ing. arch. Ján Remo, predseda 
 Bc. Miroslav Zahradník, podpredseda 
 Bc. Ľubica Zahradníková, pokladník 
 členovia: Jozef Fatura  
                           Bohumil Kvasnica (Tunežice). 
 
 Miestna organizácia mala v obecnom zastupiteľstve troch členov 
(Jozef Fatura, Milan Kukuliaš, Ján Turzík) a funkciu starostu (Ing. arch. Ján 
Remo). 
 Predseda organizácie sa zúčastňoval na všetkých poradách v rámci 
okresu a všetky informácie prenášal do organizácie. Osobitne dôsledne 
v období pred parlamentnými voľbami, rovnako pred voľbami komunálnymi.  
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 Dňa 27. mája organizácia pripravila stretnutie občanov „Pod 
gaštanmi“, na ktorom vystúpili poslanec NR SR Anton Blajsko a Ing. Ján 
Gramata. Na stretnutí hrala dychová hudba Ladčanka a podávali 
občerstvenie.  
 Miestna organizácia sa podieľala na príprave Vatry zvrchovanosti     
na Skalke.  
 Po komunálnych voľbách HZDS v Ladcoch získalo post starostu obce 
a 1 poslanca.  
 
 

Slovenská národná koalícia - 
Slovenskej národnej strany 

 
 Na sneme v Martine dňa 1. júla 2006 vznikol nový politický subjekt   
pod názvom Slovenská národná koalícia. Na základe toho v obci Ladce 
z bývalej Slovenskej národnej strany vznikla Miestna organizácia Slovenskej 
národnej koalície. Dovedna v roku 2006 mala 11 členov.  
  
 Na ustanovujúcej schôdzi zvolili výbor, ktorý zostal aj v roku 2006 
v zložení: 
 Július Šedík, predseda 
 Jozef Švihel, podpredseda 
 Zdenka Hriadelová, tajomník, pokladník 
 členovia: Pavol Habánek 
                           Roman Šedík 
 
 Členovia ladčianskej organizácie zastávali aj funkcie v rámci kraja.   
Do krajskej rady SNK zvolili ako podpredsedu Júliusa Šedíka a zároveň        
je i členom Ústrednej rady SNK.  
 Činnosť organizácie spočívala v pomoci pri organizovaní Vatry 
zvrchovanosti a iných osláv a stretnutí s občanmi.  
 
 

Komunistická  
strana Slovenska 

 
 Základná organizácia v Ladcoch má v súčasnosti 11 členov            
(ani jedného z časti Tunežice). Organizácia sa zamerala na voľby                 
do parlamentu a na voľby do miestnej samosprávy. Ďalej na prípravu 
okresnej konferencie, ktorá sa konala v Ladcoch i na mimoriadny       
zjazd.  
 Na okresnej konferencii, ktorá bola 14. októbra 2006 v Dome kultúry, 
zvolili do okresného výboru aj členov z Ladiec: Pavol Fatura, podpredseda 
OVKSS, Anton Haršáni, predseda revíznej komisie a Ing. Karol Horký, člen 
OV. 
 Spomínaná Okresná konferencia KSS sa niesla vo veľmi kritickom 
duchu. Vyslovili nespokojnosť s prácou Ústredného výboru, trieštenie strany 
a napokon výsledky parlamentných volieb, keďže sa KSS do NR SR 
nedostala.  
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 Výbor ZO KSS v Ladcoch pracoval v roku 2006 v zložení:  
 Ing. Karol Horký, predseda 
 Pavol Fatura, tajomník 
 Anton Haršáni, pokladník. 
 
 

Smer – sociálna 
demokracia 

 
 Klub strany SMER – SD bol v Ladcoch založený ešte 19. októbra 
2005. Zakladajúcimi členmi tohto klubu boli Ivan Fedor, Miroslav Zajac 
a Dominik Koštialik.  
 Výbor sa skladal z týchto členov, medzi ktorých sa rozdelili funkcie 
takto: 
 Ivan Fedor, predseda 
 Miroslav Zajac, podpredseda 
 Dominik Koštialik, tajomník. 
 
 Činnosť klubu je koordinovaná Okresnou radou SMER-SD. 
 Hlavnou úlohou klubu SMER-SD boli parlamentné a komunálne voľby. 
Pre stranu boli úspešné, ako vidieť z výsledkov v počte hlasov i zastúpení 
v obecnom zastupiteľstve. Strana SMER-SD sa stala najúspešnejšou 
v oboch voľbách.  
 
 

Kresťansko-demokratické 
hnutie 

 
 V obci nie je stabilná organizácia. Činnosť KDH riadi okresné vedenie 
v Ilave. Išlo najmä o prípravu na obe voľby v roku 2006. 
 
 
 

ORGANIZÁCIE A SPOLKY 
 

TJ Tatran cementáreň 
Ladce 

 
 V organizácii TJ Tatran cementáreň Ladce sa v roku 2006 pomery 
značne skonsolidovali. Dôvodov a impulzov bolo viac. Bolo to hlavne 
novoupravené ihrisko s novou krásnou tribúnou, čo pôsobilo na podvedomie 
hráčov. Bola to i práca výboru TJ na čele s veľmi agilným a schopným 
predsedom Ing. Jaroslavom Koyšom.  
 V nemalej miere podporila prácu organizácie starostlivosť obecného 
úradu a vedenia Považských strojární, a.s. a niektorých ďalších 
podnikateľov. Dosť sa zmenil aj postoj občanov – rady priaznivcov sa značne 
rozšírili.  
 V rámci Telovýchovnej jednoty fungovali v roku 2006 dva oddiely: 
futbalový a stolnotenisový.  
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Futbalový oddiel 
 Družstvo dospelých hralo v I. triede oblastnej súťaže vcelku úspešne. 
Zámer pred sezónou 2005/2006 bol postúpiť do 5. ligy oblastnej súťaže. 
Zámer sa nepodaril a mužstvo skončilo tesne za prvým v tabuľke.  
 Družstvo dorastu hralo v 5. lige oblastnej súťaže a zo 16. družstiev 
boli na 13. mieste so ziskom 30 bodov. Prejavil sa absolútny nedostatok 
hráčskeho kádra tejto vekovej skupiny.  
 Starší žiaci v sezóne 2005/2006 získali 52 bodov a skončili tretí. 
Mladší žiaci v takej istej súťaži (1. triede) získali iba 12 bodov a boli 
predposlední z 13. družstiev.  
 
Sezóna 2006/2007 
 V mužstve dospelých, ktoré hralo opäť v I. triede oblastnej súťaže 
došlo k viacerým zmenám. V jesennej časti boli k dispozícii hráči: 
tréner: Jaroslav Vojtek 
vedúci mužstva: Vladimír Chovanec 
hráči (brankári): Jozef Janke, Ján Faturík, Dominik Porubčan 
hráči v poli: Ján Jamrich, Dušan Šedík, Milan Vyhnička, František Váň, Jozef 
Váň, Peter Martinka, Michal Habánek, Marián Habánek, Tomáš Koštialik, 
Eduard Pagáč, Jozef Pagáč, Erik Mražík, Kristián Mražík, Matej Eliáš, Tomáš 
Hromka, Peter Hudec, Tomáš Martinák, Miroslav Gurín, Marián Jakuš 
(dorastenec). 
 Základným cieľom bol opäť postup do 5. ligy. Počas jesennej časti     
sa mužstvu darilo tak, že skončili na 1. mieste s rovnakým počtom bodov   
ako druhá Ilava. Celkom odohrali 14 zápasov – 9-krát zvíťazili, 1-krát prehrali   
a 4-krát hrali nerozhodne.  
 Oproti predchádzajúcemu ročníku si nečakane dobre viedli 
dorastenci hrajúci v 5. lige oblastnej súťaže. Po 14 odohratých zápasoch 
obsadili 3. miesto. Veľkou mierou sa o to pričinili šiesti dorastenci z Púchova, 
ktorí sú v Ladcoch na hosťovaní. Bez nich nebolo možné zostaviť družstvo 
z mládeže ročník 1988 až 1991. 
 Starší žiaci hrali v I. triede mimoriadne úspešne. Zo 14 zápasov 13 
vyhrali, jeden prehrali a získali 39 bodov s impozantným skóre 67 : 5. Týmito 
výsledkami získali v jeseni 1. miesto.  
 Mladší žiaci vo svojej súťaži – I. triede skončili v jeseni sezóny 
2006/2007 na 6. mieste.  
 Vedúcim dorastu bol Dominik Porubčan, trénerom Mgr. Ladislav 
Loužecký.  
 Vedúcim starších žiakov bol Miroslav Prekop a Pavol Habánek, 
trénerom bol Ing. Anton Machala.  
 Vedúcim mladších žiakov (a trénerom) boli Tomáš Koštialik,            
Ing. Ferdinand Gach, Jozef Janke. 
 
Vedenie TJ Tatran (výbor): 
Ing.  Jaroslav Koyš, predseda 
Ing. Ferdinand Gach, tajomník 
Ľubomíra Porubčanová, pokladník 
členovia: Jozef Chovanec 
                Vladimír Chovanec 
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                Mgr. Miroslav Sňahničan 
   Marián Justh 
                Dušan Porubčan 
   Anton Machala st.  
 
Stolnotenisový oddiel 
 Stolnotenisový oddiel mal v sezóne 2005/2006 dve družstvá. 
 A družstvo hralo v 5. SATES lige a skončilo na 1. mieste, keď        
z 18 zápasov 14-krát vyhrali, 4-krát remizovali (ani raz neprehrali). Získali    
50 bodov a postúpili do vyššej súťaže – 4. ligy. V tejto sezóne sa družstvo  
skladalo z týchto hráčov (v zátvorke počet odohratých zápasov): Anton 
Popelka (72), Viliam Popelka (70), Jozef Hrehor (54), PaedDr. Vladimír 
Hromek (44), Mgr. Miroslav Sňahničan (44), Jozef Letko (4). Spolu odohrali 
288 dvojhier.  
 B družstvo zohralo v 6. REKONT lige – sever 18 zápasov. Z toho      
5 vyhrali, 1 hrali nerozhodne a 12 prehrali. Získali 29 bodov a umiestnili       
sa na 7. mieste. V B družstve hrali: Jozef Letko (68), Eva Michalcová (68), 
Vladimír Letko (64), Dušan Kvasnica (42), Ing. Pavol Kalus (40),              
Mgr. Miroslav Sňahničan (4), Juraj Kalus (2). 
 
V ročníku 2006/2007 
 hralo „A“ družstvo v 4. lige, ktorá bola obsadená mimoriadne silnými 
súpermi. V jesennej časti skončili na 9. mieste, keď získali 24 bodov.  
 Družstvo „B“ hralo v 6. lige úspešnejšie ako v predchádzajúci rok. 
Predbežne figurovali na 4. mieste.  
 V sezóne 2006/2007 mal stolnotenisový oddiel pre obe družstvá 
k dispozícii týchto hráčov: Mgr. Miroslav Sňahničan, Anton Popelka, Viliam 
Popelka, Jozef Hrehor, PaedDr. Vladimír Hromek, Eva Michalcová, Vladimír 
Letko, Dušan Kvasnica, Ing. Pavol Kalus, Jozef Letko, Ivan Malacha.  
 
 

TJ Tatran  
Tunežice 

 
 Futbalový oddiel TJ Tatran Tunežice hral v sezóne 2005/2006         
v III. A triede oblastnej súťaže (spolu 10 mužstiev). Z 18 zápasov 6 vyhrali,   
3 hrali nerozhodne a 9 prehrali. Získali 12 bodov, čo im stačilo na 7. miesto.  
 V sezóne 2006/2007 uskutočnili niektoré organizačné opatrenia,        
čo prospelo natoľko, že v jesennej časti skončili na prvom mieste.  
 Predsedom Telovýchovnej jednoty Tatran Tunežice bol Bohumil 
Kvasnica, ktorý bol súčasne vedúcim futbalového oddielu. Trénerom bol 
Štefan Zábojník.  
 
 
INÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA 
 
Stolový futbal  
 Stolový futbal mal svoju oblastnú súťaž rozdelenú na časti Púchov, 
Považská Bystrica, Východ a Trenčín. V časti DARTEX liga Púchov sme mali 
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aj my, Ladce, svojich reprezentantov: Marián Kuniak, Matej Lipták, Erik 
Mražík, Jozef Novotný, Boris Štefula a Tomáš Košík.  
 V máji sa v Považskej Bystrici konal veľký medzinárodný turnaj 
(Slovensko, Čechy, Maďarsko, Rakúsko, Belgicko). Náš reprezentant Matej 
Lipták spolu s maďarským reprezentantom vyhrali jednu z troch disciplín 
(trofej a finančná cena). Aj na ďalších rôznych turnajoch boli reprezentanti 
Ladiec veľmi úspešní a odniesli si množstvo cien.  
 
Deň cementárov 
 Tradičný podnikový futbalový turnaj sa konal na ihrisku TJ Tatran      
14. júla 2006. Zo štyroch družstiev sa do finále dostalo mužstvo Údržba, 
ktoré zvíťazilo nad Lomom 2 : 2. 
 
Memoriál Pavla Petríka 
 Organizátorom turnaja 22. júla 2006 bola TJ Tatran cementáreň Ladce 
a Železnice Slovenskej republiky. Zúčastnili sa na ňom mužstvá bývalých 
hráčov z Ladiec, Košece, Beluše a Ilavy. Z výsledkov: Ladce – Ilava 2 : 2 
(penalty v prospech Ilavy), Beluša – Košeca 1 : 0. Zápas o 3. miesto vyhrali 
Ladce nad Košecou po penaltách, pretože normálne skončil zápas 2 : 2.     
Vo finále zvíťazilo družstvo Ilavy. Na začiatku 2. polčasu za stavu 1 : 0 pre 
Ilavu inzultoval hráč Beluše rozhodcu, ktorý zápas predčasne ukončil.  
 
Hokejbal  
 Družstvo mladých Ladčanov hralo v oblastnej lige Pruské.                  
Zo 6 družstiev boli Ladčania ku koncu roka na 6. mieste.  
 
 

Združenie technických  
a športových činností 

 
 Ako každoročne venovali sa turistike, ktorá si niekedy vyžadovala 
i zvýšenú fyzickú zdatnosť. Na podujatiach sa zúčastňoval značný počet 
členov i nečlenov združenia.  
 Zloženie výboru ZTŠČ sa nezmenilo: 
 Ing. Jozef Remo, predseda 
 Milan Bajza, tajomník (zomrel v priebehu roka) 
 Ing. Ľubomír Ježo, pokladník 
 členovia: Ján Galanský, Peter Čurík, Marián Lihocký, Peter Kvasnica.  
Počet registrovaných členov bol 29. 
 
 Dňa 17. júna 2006 usporiadali prechod cez Javorníky. Túra sa začala 
od Bumbálky pri Makove. Potom cez Veľký a Malý Javorník až na Portáš – 
asi 30 kilometrov. Prechod uskutočnilo 31 turistov.  
 Ďalšie turistické podujatie pripravila organizácia pre 36 turistov, ktorí 
dňa 22. júla 2006 uskutočnili výstup na 1009 metrov vysoké Sitno. Potom 
navštívili jazero Počúvadlo a mesto Banskú Štiavnicu.  
 Dňa 23. septembra 2006 to bol najťažší výstup v tomto roku. 
Zúčastnilo sa na ňom 44 turistov. Začali v Poľsku – v Zakopanom, odkiaľ    
za krásneho počasia vystúpili na 2 300 metrov vysokú Svinicu.  
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 Tradičná činnosť Združenia technických a športových činností (dediča 
Zväzu pre spoluprácu s armádou) motorizmus nemohli organizovať ani 
v roku 2006 pre jeho finančnú náročnosť.  
 
 

Slovenský rybársky 
zväz 

 
 Dňa 19. februára 2006 sa konala v Ilave výročná členská schôdza 
Obvodnej organizácie č. 3 Slovenského rybárskeho zväzu.  
 Nakoľko sa skončilo štvorročné obdobie, na výročnej schôdzi zvolili 
nový výbor. Zo sedem členov boli zvolení aj štyria rybári z Ladiec, tí istí, ktorí 
boli v najzodpovednejších funkciách aj v predchádzajúcom období:  
 Ján Sloboda, predseda 
 Jozef Fatura, tajomník 
 Libor Kvasnica, hospodár 
 Bohuš Ištvánik, referent pre brigádnickú činnosť. 
  
 Na výročnej schôdzi bola pomerne nízka účasť. Z 334 člennej 
organizácie sa zúčastnilo 168 členov. Členovia na schôdzi podpísali petičné 
hárky, ktoré na návrh Rady SRZ v Žiline zaslali Európskemu parlamentu     
so žiadosťou o zmenu v legislatíve v prospech zníženia stavu kormorána 
veľkého, ktorý je v Európe značne premnožený a ničí rybné bohatstvo 
v našich riekach. Tak napr. na Považí v rieke Váh úplne vylovil podustvu, 
ktorú SRZ každoročne nasádza.  
 Aj v roku 2006 pripravila Obvodná organizácia SRZ rybárske preteky 
v love rýb udicou pre mládež do 14 rokov ako vyvrcholenie prípravy 
v rybárskych krúžkoch. Preteky sa konali za zlého počasia na rybníkoch 
v Tunežiciach 1. mája 2006. Z celkového počtu detí, ktoré navštevovali 
krúžky (67) sa na pretekoch zúčastnilo 46 detí. 
 Dospelí členovia SRZ mali svoje preteky v love rýb udicou               
na štrkovisku v Ilave. Za pomerne studeného počasia sa v Ilave zišlo 223 
pretekárov, ktorí ulovili 48 kaprov, 103 pstruhov a 8 pleskáčov.  
 Dvojmesačné vypustenie kanála Vodnej elektrárne v Ladcoch            
sa dotýkalo aj rybárov. Bola to otázka ochrany a prežitia rýb a iných vodných 
živočíchov ako i zachovanie celkového ekosystému v tejto lokalite.  
 Ochrana rýb znamenala aj zabránenie protizákonnému lovu, pytliactvu 
a drancovaniu. Zvolili spôsob nezakazovať lov (v zostatku vody i pri 
vypustení) a rybármi strážiť živočíšstvo vo vode. Porušenie zákona vo väčšej 
miere nezaznamenali.  
 Opatrenia museli robiť aj na rybníkoch v Tunežiciach, ktoré               
sú napájané ramenom kanála. Najväčší problém bol nebývalý stav lastúr, 
ktoré pokrývali celé dno. Lastúry požierajú planktón, čo je hlavná potrava rýb.  
 V roku 2006 pokračovala brigádnická činnosť. Pracovali najmä      
na Tunežických rybníkoch, ale aj na brehoch kanála, pstruhových potokoch 
a inde. Spolu odpracovali 2 600 hodín.  
 V roku 2006 oslávili organizovaní rybári 80. výročie založenia svojej 
organizácie na Slovensku.  
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Matica slovenská 
 

 Miestny odbor Matice slovenskej v Ladcoch sa v roku 2006 zameral 
na stretnutia členov s kultúrnym a čiastočne i rekreačným zameraním. 
 Boli to tematický zájazd na Mojtín (autobusový) v auguste a posedenie 
s členmi (novoročné), kde sa oboznámili s dielom významnej literárnej 
osobnosti Petra Ševčoviča a vypočuli si nahrávku Radošinského naivného 
divadla.  
 Výročná schôdza sa konala v apríli 2006. Zloženie výboru sa oproti 
roku 2005 nezmenilo.  
 
 

Slovenský zväz  
protifašistických  

bojovníkov 
 

 Základná organizácia SZPB v Ladcoch má v súčasnosti iba 11 členov. 
V roku 2006 jeden zomrel a jedného prijali.  
 V roku 2006 bola činnosť organizácie zameraná na konanie Oblastnej 
konferencie SZPB a na konanie XIII. zjazdu, ktorý sa konal v Trenčíne.        
Na tomto zjazde bol za člena Ústredného výboru zvolený člen ladčianskej 
Základnej organizácie Ing. Karol Horký, ktorý je zároveň aj podpredsedom 
Oblastného výboru v Považskej Bystrici.  
 Organizácia sa v roku 2006 podieľala na príprave a priebehu 
významných osláv a výročí oslobodenia i Slovenského národného povstania.  
 Vývoj a činnosť tejto organizácie bola aj v roku 2006 poznamenaná 
špecifičnosťou, že priami účastníci postupne zomierajú. Po ustanovení,       
že členmi sa môžu stať rodinní príslušníci, je tu ustanovenie nové, že členom 
môže byť každý občan, ktorý je presvedčeným zástancom boja proti fašizmu 
– v akejkoľvek jeho podobe.  

 
 

Dobrovoľný  
hasičský zbor 

 
 Dobrovoľný hasičský zbor v Ladcoch sa skladá z dvoch zborov: 
Dedinský hasičský zbor a hasičský zbor organizovaný v Považskej 
cementárni, a.s.. 
 Na výročnej členskej schôdzi 9. decembra 2006 hodnotili ročnú 
činnosť. Činnosť hasičskej organizácie sa za posledné dva roky aktivizovala 
vo všetkých úsekoch činnosti.  
 Preventívnu činnosť v rámci ochrany pred požiarmi vykonávali dvaja 
preventisti. V Považskej cementárni sa okrem toho zriaďovali asistenčné 
hliadky podľa potreby v čase veľkých opráv, porúch alebo zváracích prác      
na strediskách s možnosťou vzniku požiarov. V obci Ladce v spolupráci 
s obecným úradom a so Stredoslovenskými vodárňami a kanalizáciami 
vykonali kontrolu hydrantovej siete v obci.  
 V priebehu roka vykonali viaceré prípravy členov na likvidáciu 
požiarov. Rovnako sa pripravovali aj členovia strojnej služby.  



1652 

 Dôležitou súčasťou bola starostlivosť o mobilnú techniku a opravy.  
 Zlepšenie nastalo v oblasti požiarnického športu. V roku 2006 sa tri 
družstvá zúčastnili na previerke pripravenosti v rámci okresu, kde všetci 
splnili stanovené limity. Družstvo mužov PCLA bolo tretie a družstvo 
dorasteniek skončilo na 1. mieste.  
 Do detskej hry „Plameň“ sa pripravovalo jedno družstvo dievčat 
a jedno chlapcov.  
 Muži sa dovedna zúčastnili na troch súťažiach. Družstvo sa skladalo 
z 8 mužov, ktorí prešli náročným výcvikom.  
 Najlepšie výsledky dosahovali dievčatá (vo veku 8 – 16 rokov). 
V štyroch pohárových súťažiach dosiahli tieto výsledky: 
Pohárová súťaž v Zbore – 1. miesto 
Pohárová súťaž v Korni – 1. miesto 
V súťaži o Memoriál F. Mončeka v Pruskom – 2. miesto 
Pohárová súťaž v Predmieri – opäť 1. miesto.  
 Dievčatá z kategórie dorasteniek absolvovali jednu pohárovú súťaž 
v Bytči, kde zvíťazili.  
 Chlapci vo svojej kategórii sa zúčastnili na jednej pohárovej súťaži 
v Predmieri – skončili na 2. mieste.  
 Na spomínanej výročnej členskej schôdzi 9. decembra 2006 zvolili 
nasledovné výbory: 
 Obecný Dobrovoľný hasičský zbor: 
 František Meliš, predseda 
 Dominik Koštialik, veliteľ 
 Juraj Petrík, strojník 
 Štefan Kuman, preventista 
 Branislav Blaško, pokladník 
 
 Závodný Dobrovoľný hasičský zbor:  
 Ing. Peter Bračík, predseda 
 Igor Kalus, veliteľ 
 Viliam Petrík, strojník 
 Marián Markuš, pokladník 
 Ladislav Král, preventista 
   
 Dobrovoľní hasiči v Ladcoch hodnotia najlepšie spoluprácu s vedením 
Považskej cementárne, a.s. a Obecným úradom v Ladcoch.   
 
 

Slovenský zväz zdravotne 
postihnutých 

 
 70 – člennú organizáciu viedol výbor, ktorého zloženie sa oproti roku 
2005 nezmenilo:  
 Štefan Kováčik, predseda 
 Milan Rafaj, podpredseda 
 Mária Sláviková, tajomníčka a pokladníčka 
 členovia: Margita Zacková, Jana Faturíková, Pavol Maršovský, 
                          Zdenka Chlebanová, Ján Koštialik, Anton Ištok 
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 Okrem poradenskej služby opäť organizovali veľmi čulé spoločenské 
styky s viacerými organizáciami z regiónu bývalého Považsko-bystrického 
okresu. Bolo to najmä v oblasti kultúrno-spoločenských podujatí. Recipročné 
návštevy členov ladčianskej organizácie (Sverepec, Domaniža a inde) 
a vlastné podujatia (posedenie na Muflonke, májové stretnutie v Dome 
kultúry). 
 V marci organizovali výročnú schôdzu, kde zhodnotili doterajšiu 
činnosť a potvrdili výbor organizácie ako ho uvádzam hore.  
 
 

Slovenský zväz 
záhradkárov 

 
 Situácia v tejto organizácii sa v roku 2006 opäť zhoršila. Viedli             
ju v podstate dvaja členovia: Juraj Letko a Pavol Kalus. Ďalší člen, ktorý 
v minulosti pracoval, Štefan Češko, vážne ochorel.  
 Na prácach v sade sa nezúčastňovali a pre sucho ani úroda nebola.  
 Podľa správ z tejto organizácie chcú v roku 2007 SZZ zorganizovať 
tak, aby pribudlo mladých členov a zvýšili starostlivosť o sad.  
 
 

Slovenský zväz 
chovateľov 

 
 Organizáciu v roku 2006 viedol výbor v zložení:  
 Anton Haršáni, predseda 
 Miloš Košina, tajomník 
 Pavol Kalus, hospodár 
 Vladimír Kalus, odborná komisia 
 Ivan Ďurikovič ml., člen 
 Ing. Karol Horký, revízor 
 
 Aj v tomto roku bolo hlavným cieľom zveľaďovať chov čistokrvných 
zvierat a získavať čo najširšiu verejnosť pre túto činnosť. Nedarilo sa im to 
v plnej miere, a tak boli spokojní, keď udržali súčasný stav.  
 V roku 2006 nevytvorili nijaký zisk, pretože obchodnú činnosť 
organizovali ako pomoc občanom pri chove kurčiat a získaní jatočných 
morčiat. Celkom predali 620 kg moriakov a 100 kusov kurčiat.  
 Pri takomto spôsobe činnosti prišla vhod dotácia poskytnutá obecným 
úradom vo výške 2 500 Sk. 
 Jednou z činností SZCH v Ladcoch bola účasť na výstavách. Anton 
Haršáni, Vladimír Kalus st. a Vladimír Kalus ml. sa zúčastnili na oblastnej 
výstave králikov vo Sverepci. Tí istí vystavovatelia sa zúčastnili na X. ročníku 
Vážskej výstavy so svojimi králikmi. Tu dostal Vladimír Kalus st. čestné 
uznanie.  
 V roku 2006 chovali i ďalší členovia organizácie najmä čistokrvné 
druhy sliepok, malej hydiny, čínske kačice, 28 chovných králikov, psov 
a akváriové rybky.  
 Z ďalšej činnosti to bola starostlivosť o areál budovy chovateľov.  
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ŠKOLY V LADCOCH 

 
Materská škola    

 
 Materská škola v Ladcoch si v roku 2006 zachovala veľmi dobrý 
štandard v prevádzke, najmä však vo výchovnom procese.  
 V roku 2005/2006 bolo v materskej škole zaradených 87 detí vo veku 
2 – 6 rokov. Pracovali v štyroch triedach s 8 učiteľkami. 
 Pre vstup do Základnej školy pripravovali 28 predškolákov.  
 V tomto období sa uskutočnila na škole 3-dňová inšpekcia, ktorá 
potvrdila, že výchova na škole je na veľmi dobrej úrovni. V celkovom 
hodnotení dosiahli výsledky lepšie ako je celoslovenský priemer. Kladne 
hodnotili najmä tvorivosť a kreativitu učiteliek vo výchovnom procese.  
 V tomto období sa prejavili aj niektoré nedostatky, najmä nutnosť 
opravy strechy, niektorých priestorov a renovácia školského dvora.  
 Súkromníci s odborným vzdelaním sa v roku 2006 pokúsili založiť 
v jestvujúcich priestoroch materskej školy detské jasle. Záujem občanov    
bol minimálny a tak sa detské jasle neotvorili.  
 
 

Základná škola 
 

 Školský rok 2005/2006 ukončili na slávnosti za účasti členov Rady 
školy, Rodičovského združenia, starostu obce a občanov – rodičov. Školu 
v tomto školskom roku ukončilo 255 žiakov, z ktorých prospelo 247 
a s priemernou známkou 1 ukončilo 50 žiakov. Na slávnosti odmenili           
za vzornú reprezentáciu školy 48 žiakov. Najlepších deviatakov za dobré 
meno obci odmenil starosta Ing. arch. Ján Remo.  
 Zo školskej a mimoškolskej činnosti žiakov a pedagógov školy 
vyberám: 
 V škole bola komplexná inšpekcia, ktorá konštatovala, že škola 
vytvára vhodné podmienky na individuálny rozvoj osobnosti žiaka i široké 
aktivity mimo vyučovania. Celkové hodnotenie školy bolo vyššie ako 
priemerné hodnotenie škôl v Slovenskej republike.  
 Výsledky testovania žiakov 9. ročníkov v celoslovenskom meradle 
boli pre žiakov ZŠ Ladce úspešné. Priemerná úspešnosť z matematiky bola 
v Ladcoch 60,8 % (na Slovensku 47,7 %), zo slovenského jazyka v Ladcoch 
63 % (na Slovensku 58,1 %). 
 Žiaci ZŠ boli zapojení do celoslovenskej internetovej súťaže. Bola to 
vedomostná súťaž z predmetov, ktoré sa na škole vyučujú.  
 Aj v tomto školskom roku sa žiaci zapojili a získali viaceré úspechy 
v rôznych súťažiach z oblasti vedomostí vyučovacích predmetov, 
mimoškolskej činnosti a športu.  
 Boli to najmä: KLOKAN – súťaž v matematike, matematická 
olympiáda, Hviezdoslavov Kubín, literárna a výtvarná súťaž, Biblická 
olympiáda, hokej, futbal, cezpoľné behy a pod.  
 Vydarený bol aj detský karneval usporiadaný pre deti Rodičovským 
združením.  
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 V apríli 2006 podpísalo vedenie školy dohodu o vzájomnej spolupráci 
medzi Základnou školou v Ladcoch a Školou Podstawowa nr. 5 v Lodži 
v Poľsku. Projekt, ktorý podpísali obe školy je založený na tom, že sa žiaci 
a pedagógovia budú stretávať a navzájom si vymieňať skúsenosti, 
nadväzovať priateľstvá. Delegácia ZŠ Ladce navštívila partnerskú školu 
v októbri 2006. 
 Pri otvorení školského roka 2006/2007 mala základná škola 239 
žiakov, z toho na 1. stupni 106 žiakov (5 tried) a na druhom stupni               
(5. – 9. ročník) 133 žiakov v 6 triedach. V prvom ročníku bolo 28 žiakov.  
 Školský klub mal 2 oddelenia, spolu 51 detí.  
 Na škole zaznamenali opäť pomerne veľkú výmenu pedagogických 
kádrov. Na školu prišli noví vyučujúci: 
Mgr. Marcela Tapušíková (z Dubnice nad Váhom) 
Mgr. Martina Pučkovicová (Košeca) 
Mgr. Juraj Ondruška (Trenčín) 
Ing. Jozef Plevan (Nová Dubnica) 
Mgr. Antónia Mužíková (Ladce) – v školskom klube.    
 
 

Odborné učilište 
 

 V odbornom učilišti si v roku 2006 pripomenuli štyridsiate výročie 
založenia tejto školy v Ladcoch. Ladecké zvesti venovali tejto udalosti značný 
priestor (viď LZ číslo 5 – november 2006). 
 Rok 2006 bol v škole rušný a náročný z viacerých dôvodov. V prvom 
rade je to odpútanie sa od kaštieľa tým, že realizujú za prostriedky štátu 
(samosprávneho kraja Trenčín) nadstavbu a prestavbu jestvujúcich 
dielenských priestorov. Ďalej to bolo zapojenie do Európskych sociálnych 
fondov a financie z toho vyplývajúce. Určité zmeny v internátnom živote 
prinieslo ukončenie transformácie detských domovov v SR. 
 Keď otvorili školský rok 2005/2006 mali dovedna 182 žiakov v ôsmich 
učebných odboroch. Na konci školského roka bolo v učilišti 170 žiakov.      
Na prijímacom konaní pre školský rok 2006/2007 sa prihlásilo 90 žiakov – 
prijali 77. 
 K záverečným skúškam roku 2005/2006 pristúpilo 46 žiakov. Všetci 
prospeli, z toho 12 s vyznamenaním. Na záver skúšok, pri slávnostnom 
odovzdávaní výučných listov, absolventov ocenil a vecnými darmi odmenil 
starosta obce Ing. arch. Ján Remo.  
 Pri otvorení školského roka 2006/2007 nastúpilo do Odborného 
učilišťa v Ladcoch 189 žiakov (79 prvákov, 58 druhákov a 52 tretiakov). 
Z odborov to boli: záhradníci, murári, maliari, stolári, zámočníci, služby 
a domáce práce a kuchári.  
 V internáte ubytovali 69 učňov. Na začiatku školského roka 
a v priebehu druhého polroka 2006 bolo v škole 52 odborných pracovníkov 
(12 interných učiteľov, 28 majstrov odborného výcviku a 10 vychovávateľov). 
 V jarných mesiacoch 2006 sa začala výstavba (prestavba 
a nadstavba) internátov, kuchyne a jedálne i telocvičných priestorov 
v jestvujúcej budove dielní. Vo vypísanej verejnej súťaži zvíťazila firma 
Kompletstav Ladce. Náklady na výstavbu sú 21 miliónov Sk z rozpočtu 
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Samosprávneho kraja Trenčín (Krajský školský úrad). Nové priestory 
(dokončenie na začiatku 2007) vyriešia kultúrnosť bývania 50 učňom, 
stravovanie a využívanie voľného času. 
 Škola sa zapojila do projektu Európskeho sociálneho fondu, ktorý 
pomáha rozvíjať zamestnanosť. Pomocou neho pripravujú vyučujúci a ďalší 
pracovníci učňov na získavanie zamestnania. Na projekte sa zúčastňujú žiaci 
druhého a tretieho ročníka, celkom 125 žiakov.  
 Dňa 1. septembra 2006 sa začala ďalšia akcia vyplývajúca z projektu 
Európskeho sociálneho fondu týkajúca sa medzinárodnej spolupráce 
handicapovanej mládeže. Spolu s partnermi z Nemecka zorganizovali projekt 
„Pergola“ na pôde OU Ladce.  
 Už v máji a júni 2006 navštívili žiaci OU Ladce podobnú školu v meste 
Waiblingen v Nemecku. Okrem odbornej diskusie a výmeny skúseností 
absolvovali zaujímavé exkurzie.  
 Ďalšia aktivita v medzinárodných stykoch oboch škôl bola v mesiaci 
jún 2006, kedy žiaci OU Ladce na pozvanie školy z Waiblingenu navštívili 
UNESCO svetový festival mládeže. V auguste 2006 pozvali zase žiaci        
OU Ladce žiakov z Nemecka na týždeň prázdnin na chatu Duchoňka        
a jej okolie. 
 Z iniciatívy OU Ladce vyšla aj akcia „Park, ktorý spája“. Na akcii        
sú účastní bývalí študenti Gymnázia Považská Bystrica, vysokoškolskí 
študenti a učni OU Ladce. Projekt bude pokračovať aj v roku 2007. 
 
 
 

KULTÚRNY ŽIVOT  
V OBCI 

 
 V oblasti kultúrneho života oproti predchádzajúcemu roku sa nič 
nezmenilo. Priestorové možnosti sú v obci veľmi dobré, ale nebol záujem 
kultúru tvoriť, ani sa na podujatiach zúčastňovať.  
 Niektoré tradičné podujatia – oslavy, akcie detí, Koyšove Ladce, práca 
knižnice, činnosť v oblasti pamiatok (muzeálna činnosť) a publicistické 
aktivity mali dobrú úroveň. 
 
 

Koyšove Ladce 
 

 Dňa 20. októbra 2006 sme privítali súťažiacich v prednese slovenskej 
ľúbostnej poézie konanej každoročne na počesť rodáka Ladiec Pavla Koyša. 
Organizátormi aj teraz boli Klub priateľov poézie Pavla Koyša, Považské 
osvetové stredisko, Obecný úrad v Ladcoch v spolupráci so Spolkom 
slovenských spisovateľov a so záštitou Ministerstva školstva SR. 
 Program bol tento rok zjednodušený a spočíval v položení kytíc 
a krátkym kultúrnym programom pri buste básnika. Stretnutie s umelcami 
a kultúrna akadémia sa podľa dohody uskutoční v roku 2007 (nedožité 
narodeniny Pavla Koyša – 75 rokov). 
 V porote zasadli: Eliška Sadíleková, Beáta Kvaššayová, Elena 
Bakošková, Gejza Sádecký, Vladimír Čerevka, Mária Jablonská. 
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 Výsledky:  
III. kategória: 

1. Katarína Péliová (ZŠ Považská Bystrica) 
2. Radka Zbínová (ZŠ Ladce) 
3. Miroslava Kovačičová (ZŠ Považská Bystrica) 

IV. kategória (Stredné školy) 
1. Leila Slugeňová (Gymnázium Bánovce) 
2. Natália Hantáková (Gymnázium Púchov) 
2.  Maroš Párničan (OA Prievidza) 
3. Lenka Vácvalová (konzervatórium Topoľčany) 

V. kategória (dospelí): 
     1. Ján Homolka (Prievidza – za autorskú výpoveď) 
     1. Jana Vidová (Adamovské Kochanovce) 
     2. Želmíra Mišútová (Martin) 
     3. Dáša Illyová (Púchov) 
 
 

Oslavy a pietne 
spomienky 

 
 Výročie oslobodenia obce a výročie tragédie zavraždenia 
rukojemníkov nacistickou armádou si občania pripomenuli položením vencov 
k pamätníku padlých v druhej svetovej vojne.  
 Deň matiek usporiadal Obecný úrad (ZPOZ) v druhú májovú nedeľu – 
14. mája 2006 v Dome kultúry. K prítomným ženám – matkám sa prihovoril 
starosta obce Ing. arch. Ján Remo. V kultúrnom programe vystúpili deti 
Materskej školy, žiaci Základnej školy a hudobný súbor Základnej umeleckej 
školy z Ilavy.  
 Do šesťdesiat Ladčanov sa zišlo dňa 13. augusta 2006 pri slovenskom 
dvojkríži na Skalke, aby si pripomenuli výročie vyhlásenia zvrchovanosti 
Slovenska. K prítomným sa prihovoril starosta obce a ďalší hostia. 
Organizátormi boli Slovenská národná koalícia a ĽS – HZDS. Na slávnosti 
účinkovala dychová hudba Ladčanka.  
 Oslavy výročia Slovenského národného povstania sa mali konať    
na Skalke. Pre zlé počasie sa odložili a 29. augusta 2006 sa konali 
v priestore Pod gaštanmi za mimoriadne veľkej účasti občanov. Slávnostný 
príhovor mal predseda SZPB Ing. Karol Horký. Účastníkom podávali 
občerstvenie a hrala dychová hudba Ladčanka.  
 
 

Súbory, krúžky 
 

 Zo súborov účinkovala najmä dychová hudba Ladčanka (vedúci Libor 
Kvasnica) a to najmä na pohreboch a rôznych oslavách. Aj v roku 2006 
pokračoval jej generačný problém. Z pôvodných dychových orchestrov 
zostalo iba 6 hudobníkov. Ostatní účinkujúci boli z cudzích dychoviek. 
Úroveň hry však bola stále dobrá.  
 Spevácky krúžok žien (vedúca Mária Liptáková) účinkoval                  
na podujatiach Zboru pre občianske záležitosti v obradnej miestnosti.  
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 Ďalšie súbory a krúžky kultúrneho charakteru pôsobili na školách. 
Najúspešnejší bol divadelný súbor Odborného učilišťa, ktorý dosahoval       
vo svojej kategórii významné – i celoslovenské úspechy.  
 
 

Mapové zobrazenie 
 

 Obecný úrad vydal vo firme Forza Slovakia atlas máp – urbanistický 
vývoj na mapových zobrazeniach obce Ladce.  
 Na zväčšenom formáte A3, na kvalitnom papieri, na 30 stranách. 
V obsahu sú texty s historickým prehľadom vývoja obce, historické mapy 
Ladiec a Tunežíc, mapy súčasného stavu obce, mapy Trenčianskej župy, 
kraja, panoramatická mapa a letecké pohľady na obec.  
 Centrálnou súčasťou publikácie je Územný plán obce vo farebnom 
prevedení a príslušné texty vysvetľujúce budúce zámery – najmä v súvislosti 
s centrom obce.  
 Autormi publikácie sú Ing. arch. Ján Remo, Ing. arch. Viliam Leszay 
a Branislav Lipták.  
 
 

Pamätná sieň 
 

 Pamätná sieň Ladiec – stála expozícia umiestnená v Dome kultúry 
bola rozšírená o osem panelov venovaných rozvoju obce a udalostiam        
za roky 1990 – 2006. Na jednotlivých paneloch je umiestnený územný      
plán obce, rozvoj a udalosti v jednotlivých volebných obdobiach, Koyšove 
Ladce, modernizácia Považskej cementárne a panel s rôznymi udalosťami 
za toto obdobie. Autorom libreta bol Branislav Lipták, inštaláciu robila      
firma BEEL. 
 
 

Publicistika 
 

 V roku 2006 vyšlo dovedna 6 čísiel Ladeckých zvestí, ktoré              
boli informačným spravodajcom miestnej samosprávy. Na štyroch          
alebo šesť až osem stranách oboznamovali tvorcovia občanov       
s činnosťou obecného zastupiteľstva a obecného úradu, organizácií,  
spolkov,  škôl a pod. Celkom vychádzalo 800 exemplárov v čierno-       
bielom prevedení. Redaktorom  bol Branislav Lipták, tlač ASSA, s.r.o., 
Púchov.  
  
 V roku 2006 si obec Ladce viac všímala aj ostatná tlač.        
Regionálny týždenník OBZOR uverejnil viacero článkov o kultúrnom        
dianí v obci (Koyšove Ladce, aktivity rodiny Illyových, akcie            
Odborného učilišťa atď.). Obci, jej rozvoju, venoval OBZOR                       
celú stranu, rovnako Základnej škole a Považskej cementárni, a.s.. 
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Výstava audiovizuálnej 

techniky 
 

 Výstavu starej audiovizuálnej techniky usporiadal zo svojich        
zbierok Štefan Kováčik pri príležitosti 30. výročia založenia            
filmárskeho klubu AMFI v Dome kultúry. Na výstave odovzdala          
riaditeľka Považského osvetového strediska Štefanovi Kováčikovi pamätný 
list.  
 O týždeň po otvorení výstavy (8. jún) premietali v DK filmy AMFI-klubu 
zo sedemdesiatych rokov. 
 
 

Obecná knižnica 
 

 V roku 2006 bola vedúcou knižnice Eva Riecka. V tomto roku mala 
knižnica tieto výkony: 
počet čitateľov: 201, z toho žiaci: 69 
výpožičky: 9 517, z toho odborná literatúra: 2 845 
návštevníci: 3 866. 
 Knižný fond sa počas roku obohatil o zväzky za 30 000 Sk.          
Z toho Považská cementáreň, a.s. 10 000 Sk a Obecný úrad v Ladcoch 
20 000 Sk.  
 
 

Využívanie priestorov 
Domu kultúry 

 
 Stav vo využívaní priestorov na činnosť v Dome kultúry bola        
takmer totožná s rokom 2005. Aj v tomto roku sa priestory využívali      
najviac na obchodnú činnosť. Na predaj spotrebného tovaru                          
si priestory (najmä vestibul) prenajímali rôzne firmy 91-krát, autoškola        
41-krát, rôzne schôdze a školenia 27-krát. Veľká sála bola využitá 12-krát 
atď.  
 Stabilne obsadené priestory boli pre knižnicu (2x v týždni), kinosála, 
pamätná sieň, miestnosť lekára, Urbárske spoločenstvo, dychová hudba, 
kaviareň, šatne futbalového oddielu. 
 
 

Kino Slovan 
 

 Vedúcou kina bola aj v roku 2006 Zdena Hriadelová. V roku 2006 
v kine Slovan premietli za 7 mesiacov, počas ktorých bolo kino otvorené,    
32 filmov. Návštevnosť bola 1 465 divákov. Priemer na jedno      
predstavenie bol 48,5 návštevníka, čo je podstatne viac ako v roku 2005     
(30 divákov). 
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ZBOR PRE OBČIANSKE 
ZÁLEŽITOSTI 

 
Organizácia 

 
 Organizácia ZPOZ v obci, vedenie a ani formy práce sa v roku 2006 
nezmenili. ZPOZ v Ladcoch v tomto roku viedli:  
 
Anna Peterková, predsedníčka 
Mária Liptáková, vedúca speváckeho krúžku 
Irena Gajdošíková, členka a výtvarníčka pamätnej knihy 
Ľubomíra Porubčanová, matrikárka 
 
 Nezmenilo sa ani obsadenie ostatných činností – sobášiaci, rečníci 
pre pohreby, recitátori, fotograf atď.. 
 Ako trvalého účastníka niektorých obradov treba zaznamenať dychovú 
hudbu Ladčanka a to na pohreboch a veľkých akciách v Dome kultúry 
a oslavách, ďalej učiteľky a deti Materskej školy a Základnej školy v Ladcoch.  
 
 

Podujatia 
 

 Za významnú (občanmi vysoko hodnotenú) činnosť treba pokladať 
návštevy zástupcov obce (ZPOZ-u) u jubilantov, ktorí dosiahli vek 80, 90, 95 
rokov a 50., 55., 60. výročie sobáša. Návštevy s gratuláciou, upomienkovým 
darom a kyticou vykonali zástupcovia ZPOZ-u celkom 51-krát.  
 Blahoželania týmto jubilantom a kondolencie pozostalým uverejňovali 
aj Ladecké zvesti. V LZ obec blahoželala aj rodičom k narodeniu detí.  
 Z väčších podujatí to bol najmä Deň matiek, ktorý sa konal 14. mája 
2006 v Dome kultúry. K zhromaždeným ženám – matkám sa prihovoril 
starosta obce. V kultúrnom programe vystúpili žiaci Materskej školy 
a Základnej školy v Ladcoch i hudobný súbor Základnej umeleckej školy 
v Ilave.  
 ZPOZ spolupracoval s vedením Odborného učilišťa Ladce pri 
organizovaní slávnostného odovzdávania výučných listov.  
 Stretnutie občanov nad 70 rokov na pozvanie starostu a poslancov 
obecného zastupiteľstva sa konalo 16. novembra 2006. Kultúrny program 
žiakov Základnej školy a detí z Materskej školy a dychovka Ladčanka 
vytvorili dobrú atmosféru pre viac ako 150 účastníkov. So záujmom              
si vypočuli príhovor starostu obce Ing. arch. Jána Remu. Po občerstvení       
si dôchodcovia prevzali dar obce – Atlas obce Ladce a kalendár na rok 2007. 
 Tradičnou akciou ZPOZ-u bolo prijatie nových občanov – detí         
7. decembra 2006. Pozvali 22 detí (prišlo 20), ktoré sa narodili na sklonku 
roku 2005 a v roku 2006. Podujatie v dojemnej atmosfére sa konalo 
v obradnej miestnosti Obecného úradu.  
 ZPOZ v roku 2006 spolupracoval s vedením Základnej školy 
a Odborného učilišťa pri závere a otváraní školského roku (viď časť tejto 
kroniky „Školstvo“).   
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OBCHOD, SLUŽBY 
 

 V roku 2006 vzniklo v Ladcoch niekoľko zariadení pre obchod 
a služby. Niektoré sa však zväčša pre nerentabilnosť zrušili. Neprimerané 
bolo množstvo hostincov a podobných zariadení, spolu osem. Miestna časť 
Tunežice bola i v roku 2006 bez obchodu s potravinami a zrušené bolo        
aj pohostinstvo. Textil (Daňo – Daňová) predajňa v strede obce                    
sa presťahovala do nových predajných priestorov postavených neďaleko 
starej predajne.  
 Počet predajných dní a počet predajcov v Dome kultúry sa mierne 
zvýšil, ale počet kupujúcich čiastočne poklesol.  
 
Obchody s potravinami 
 

- Potraviny AMV – samoobsluha 
- Potraviny a predaj mäsa – KLASIK (Ing. Michal Staňo) 

Predajňa mäsa a potravín FABUŠ bola v roku 2006 zrušená. 
 
 
Pohostinstvá 
 

- Kaviareň v Dome kultúry 
- Bistro VERONIKA (V. Piatriková) 
- Reštaurácia KOPYTO (Martin Adamec) 
- Pohostinstvo OMEGA (POD GAŠTANMI) (Ema Šimová) 
- Pohostinstvo CENTRIK (Mariana Lihocká) 
- Pohostinstvo U SABU (Peter Jesenský) 
- Kaviareň BAR AL PIANO (Jozef Ondrička, Košeca) 
- Herňa PUB 777 (Viliam Šepták) 
- Nočný klub 

 
 
Iné predajne a výrobne (služby) 
 

- Drogéria (A. Zábojníková) 
- Textil – galantéria (V. Daňo) 
- AGROBON – záhradnícke potreby 
- TINEA – kvetinárstvo (Iveta Remšíková) 
- Novinový stánok (Bresman) 
- Kaderníctvo (Denisa Gregorová) 
- Autodoprava a stavebné mechanizmy (Štefan Kútny) 
- Autoopravovňa (František Strážnický) 
- Kozmetika DENA (D. Gregorová) 
- Kameňosochárstvo (Anton Bialoň) 
- Retux – kovovýroba (Ing. arch. Marián Blažíček) 
- DREVOPAL drevospracujúci podnik – premenovaný zo „Slovpalet“    

(R. Jendrol) 
- bankomaty pri drogérii a na pošte 
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Zrušené:  
- Chovateľské a záhradnícke potreby (Ing. Miroslav Mikuška) 

 
Pribudli:  

- Píla BARELA v Tunežiciach (budovy bývalého JRD – Roman Baláž) 
-    TEXTIL – unimobunka na pozemku drogérie (P. Hudec, Beluša) 
-    Krajčírstvo (v budove MŠ – Andrea Pagáčová) 
 

 Okrem stabilných predajní poskytoval obchodné služby (predaj 
zeleniny a ovocia) predajca z Trenčína na tržnici trikrát v týždni. 
 V Dome kultúry si občania mali možnosť kúpiť textil, obuv, rôzne 
domáce potreby a ďalší tovar. 
 Kameňolom Tunežice aj v roku 2006 patril Doprastavu Bratislava 
a zásoboval najmä výstavbu diaľnice.  
 
 
 

ŽELEZNIČNÁ STANICA 
LADCE 

 
 V roku 2006 bol prednostom Železničnej stanice v Ladcoch          
Pavol Fatura. Nezmenil sa počet pracovníkov – včítane stanice Beluša ich 
bolo 34. 
 Zmeny nastali najmä vo vykládke substrátov, pretože po prestávke 
začala Považská cementáreň na túto prepravu opäť používať služby 
železnice. Takto vykládka oproti predchádzajúcemu roku bola vyčíslená       
na 160 %. Bolo to spolu viac ako 206 500 ton zo 4 109 vozňov. Nakládka 
nákladných vozňov bola porovnateľná s rokom 2005 – 157 789 ton (3 155 
vozňov). 
 Tržby z prepravy cestujúcich i prepravy tovaru nám nie sú známe, 
pretože ich účtuje Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. a Železničná 
spoločnosť Cargo, a.s.. 
 Počas roka 2006 prešlo cez stanicu Ladce 11 678 vlakov nákladnej 
prepravy a rušňov a 19 406 vlakov s cestujúcimi.  
 Z finančných príčin sa neuskutočnila plánovaná plynofikácia 
a napojenie na obecný vodovod.  
 Naďalej prebiehali technické opatrenia a príprava na modernizáciu 
železničnej trate Bratislava – Žilina. Do konca roku 2006 vypracovali  
projekty.  
 Cestovné lístky sa predávali vo vlaku bez prirážky, pretože osobná 
pokladňa v stanici Ladce bola zrušená. Ďalší predaj lístkov sa neplánuje     
ani v budúcnosti.  
 Dohodnutý a Obecným úradom v Ladcoch schválený výrub topoľov    
(z bezpečnostných dôvodov) popri ceste na železničnú stanicu pracovníkmi 
Tratí a stavieb Trenčín sa neuskutočnil. 
 V roku 2006 nebola v železničnej stanici nijaká nehoda.  
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POŠTOVÝ ÚRAD 
V LADCOCH 

 
 Pošta v Ladcoch v roku 2006 zamestnávala 5 pracovníkov. Vedúcou 
bola Mária Uríčková. 
 Aj v roku 2006 dosiahla pošta vysoké výkony vo všetkých 
ukazovateľoch. Podmienky pre prácu – interiér pošty, pracovisko a najmä 
sociálne zázemie boli nedostatočné, nevyhovujúce. Chýbala i moderná 
technika, počítače, ale nedobré boli aj priestory pre zákazníkov. Objektívne 
príčiny – nechuť centrálneho vedenia investovať do pošty a očakávaná 
rekonštrukcia v súvislosti s plánovanou rekonštrukciou železnice a výstavbou 
komunikácie okolo pošty k podchodu pod železničnú trať.  
 Rozsah činnosti charakterizujú tieto čísla činnosti (zaokrúhlené): 
Podaj: doporučené zásielky 20 000 kusov, balíky 400 ks, obyčajné listové 
zásielky 45 000 kusov. 
Dodaj: doporučené zásielky 36 000 ks, balíky 5 000 kusov, obyčajné listové 
zásielky a letákové zásielky 200 tisíc kusov.  
 Pošta ďalej poskytovala rôzne peňažné služby. Tak prijali 30 000 
poštových peňažných poukazov, fungovala Poštová banka, zriaďovali 
osobné účty, vkladné knižky, predaj vkladových produktov.  
 Ďalej to bola práca s tlačou. Poštové doručovateľky, okrem veľkého 
množstva listov a iných zásielok rozniesli  4 800 kusov dennej tlače a 5 000 
kusov časopisov. 
 Osobitne zodpovednú prácu doručovateľky vykonávali pri doručovaní 
6 100 dôchodkov ročne.  
 Pošta sa zaoberala aj predajom doplnkových komodít (karty, žreby 
a pod.) – spolu 40 druhov tovaru.  
 
 
 

VODNÁ ELEKTRÁREŇ 
LADCE 

 
 Vodná elektráreň v Ladcoch si znova pripomenula svoj vek.               
Jej pracovníci spolu s pracovníkmi riaditeľstva Vodných elektrární na Váhu 
z Trenčína oslávili sedemdesiate výročie najstaršieho vodného diela           
na Slovensku.  
 Tento rok bol dôležitý aj z ďalších hľadísk. Firma, ktorá privatizovala 
vodné elektrárne zaviedla nové organizačné a pracovné pravidlá,             
napr. aj zákaz poskytovania informácií (iba cez hovorcu firmy v Trenčíne). 
 Vieme však, že výrobné úlohy boli v roku 2006 značne znížené pre 
vypustenie prívodného a odpadného kanála na trase Dolné Kočkovce – 
Trenčín (3 mesiace). Čas odstávky využili pracovníci elektrárne a objednané 
firmy na opravy zariadení.  
 Vedúcim majstrom bol aj v roku 2006 Ivan Fedor.  
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POVAŽSKÁ CEMENTÁREŇ, a.s.   
 

Ocenenia v roku 2006 
 

 V roku 2006 pokračovala modernizácia Považskej cementárne, a.s. 
v Ladcoch. Prejavilo sa to vo výrobe – množstve i kvalite cementu, 
v ekologických opatreniach a v zlepšovaní pracovného i sociálneho 
prostredia.  
 Kvalita výrobkov sa odrazila v predaji, keď všetok vyrobený cement 
odišiel k zákazníkovi.  
 Realizáciou investícií sa cementáreň stala najmodernejšou 
a najvýkonnejšou cementárňou v strednej Európe. Dôraz na inovácie 
v technickej oblasti ako aj technologických procesov a produktov zabezpečil 
viaceré prvenstvá a konkurenčné výhody.  
 V roku 2006 sa ukázalo, že zákazníci sú čoraz náročnejší a kladú 
požiadavky v oblasti hygienických predpisov. Najaktuálnejšou bola otázka 
chrómu. V západnej Európe sa viedli celé kampane na ochranu zdravia. 
V oblasti baleného cementu sa to dokonca stalo podmienkou.  
 Predstavitelia Považskej cementárne prevzali opäť vyznamenanie 
Grand Prix Slovak gold za výrobok Chromatmin portlandský cement      
CEM I 42,5 a CEM II/B – S 32,5 R. 
  Udelenie certifikátu Slovak gold exklusive priviedlo cementáreň 
v Ladcoch do spoločnosti podnikov s výrobným kreditom, vierohodnosťou 
a spoľahlivosťou. Tieto úspechy nadviazali ešte na rok 2005, kedy Považskej 
cementárni udelili Európsky patent za „Spôsob výroby bezchrómového 
cementu technológiou vyvinutou spoločnosťou Považská cementáreň, a.s.“ 
 Tento výrobok znižuje riziko vzniku ekzémov a rôznych kožných 
alergických reakcií, vrátane vysoko toxických a škodlivých karcinogénnych 
účinkov.  
 

Vedenie Považskej  
cementárne, a.s. 

 
 Predstavenstvo 
 Ing. Anton Barcík, predseda 
 členovia: Ing. Mária Kebísková 
                          Ing. Pavol Martauz 
                          Ing. Ľubomír Martinka 
                          Johanes Berger 
                          Anton Malovec 
                         Franz Wallner 
 
  Výkonné vedenie: 
 Ing. Anton Barcík, generálny riaditeľ 
 Ing. Pavol Martauz, riaditeľ kvality a stratégie 
 Ing. Ľubomír Martinka, obchodný riaditeľ 
 Ing. Mária Kebísková, ekonomická riaditeľka 
 Ing. Jozef Mikušinec, technický a výrobný riaditeľ 
 Ing. Peter Šumaj, personálny riaditeľ 
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Výroba v roku 2006 
 

 Výroba v roku 2006 bola opäť rekordná. Modernizácia priniesla 
absolútne najvyššiu výrobu v histórii cementárne v Ladcoch i ktorejkoľvek 
cementárne na Slovensku.  
 Celkom vyrobili 906 500 ton. Približne rovnaké množstvo cementu 
expedovali – predali. Už v roku 2005 sa začal meniť pomer predaného 
cementu v ukazovateli domáci trh – export. V predchádzajúcich rokoch       
bol export vyšší, v roku 2005 už prevládal domáci trh a v roku 2006             
už oživený trh na Slovensku absorboval absolútnu väčšinu cementu 
vyrobeného v Ladcoch.  
 V roku 2006 sa v Považskej cementárni, a.s. vyrobili tieto druhy 
cementu: 

CEM I 42,5 R 187 889 ton 
CEM I 42,5 176 600 ton 
CEM I 42,5 R (Chromatmin)     4 300 ton 
CEM II B VL     2 975 ton 
CEM II B-S 32,5 R 430 000 ton 
CEM II S 32,5 R plus   41 300 ton 
CEM III A   54 231 ton 
CEM III B     9 168 ton 

 
 

Predaj a vývoz 
 

 V roku 2006 vyviezli do zahraničia celkom 328 134 ton cementu, 
z toho 128 764 ton do Česka a zvyšok do ostatných štátov Európskej      
únie.  
 Domáci – slovenský trh zásobili s viac ako 570 tisícami ton cementu. 
Z toho vidieť okrem iného aj to, že slovenské stavebníctvo (najmä vďaka 
diaľniciam a bytovej výstavbe) je na vzostupe.  
 
 

Starostlivosť  
o pracovníkov 

 
 Okrem podpory kultúrno-spoločenského života (Deň cementárov, 
stretnutie vedenia s dôchodcami, kultúrne podujatia) poskytovali zdravotnú 
starostlivosť (možnosť jednorazového kúpania v Rajeckých Tepliciach, 
možnosť kúpeľných procedúr v Nimnici).  
 Cementáreň podporovala aktivity v obci, TJ Tatran cementáreň Ladce, 
Detský domov v Klobušiciach a mnoho ďalších.  
 Pre zamestnancov organizovali bezplatný kurz anglického 
a nemeckého jazyka.  
 V roku 2006 Považská cementáreň, a.s. zamestnávala 372 
zamestnancov, čo je o dvoch menej ako v roku predchádzajúcom.  
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ZDRUŽENIE URBÁRNIKOV 
A LESNÉ DRUŽSTVO TUNEŽICE 

 
 V roku 2006 viedol združenie výbor v zložení: 
 
 Miroslav Kvasnica, predseda 
 Ján Mikuška, podpredseda 
 Vladimír Kvasnica, zapisovateľ 
 J. Kňažková, pokladník 
 Jozef Mikuška, člen                                 
 Jozef Češko, člen 
 
 Dozorná rada: D. Letková, J. Kvasnica, A. Kvasnica 
 
 Od apríla 2006 sa začali práce na čistení lesa a ťažbe guľatiny, ktorá 
bola napadnutá drevokazným hmyzom. V máji rozmiestnili v ihličnatých 
porastoch feronómové lapače, ktoré pravidelne vyprázdňovali.  
 V júni po dohovore so Štátnymi lesmi geodet vytýčil hranicu medzi 
pozemkami Považskej cementárne Ladce a tunežickým združením v Kališti: 
od Studne po zvážnicu.  
 Počas celého roka vykonávali pravidelné kontroly lesných pozemkov 
a pozemkov pri Váhu.  
 Pri likvidácii kalamity v roku 2006 vyťažili 135 m3 ihličnatej guľatiny, 
ktorú predali. Vyťažili aj 15 m3 duba, ktorý zostal na skládke. Pre členov 
združenia vydali 65 m3 palivového dreva a pre nečlenov 26 m3.  
 V novembri 2006 vymenovali lesnú stráž, ktorú po vykonaní skúšok 
tvoria: 
 Vladimír Kvasnica 
 Miroslav Kvasnica 
 Ján Mikuška. 
 Okrem uvedených prác vykonali opravu zvážnice v dĺžke 700 metrov, 
na ktorú vyviezli materiál z miestneho lomu. 
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ÚVOD 
 

Demografický vývoj sa v roku 2007 stabilizoval. Zlepšenie nastalo      
vo zvýšenej pôrodnosti a zníženej úmrtnosti.  

Zloženie obecného zastupiteľstva, oproti predchádzajúcemu 
volebnému obdobiu dosť zmenené, sa ukázalo ako progresívne, i keď ešte 
s malými skúsenosťami. Aj novozvolené komisie boli prínosom.  

Výstavba obce bola podmienená finančnou situáciou, ktorá nebola 
najlepšia. Aktivity Obecného úradu a Obecného zastupiteľstva sa obrátili     
na vypracovanie projektov k žiadostiam o eurofondy.  

Zásadná zmena sa udiala v oblasti zberu komunálneho odpadu – 
v jeho separovaní. Otvoril sa zberový dvor, ktorý sa ukázal ako úspešný.  

V roku 2007 sme si pripomenuli 535. výročie prvej známej písomnej 
zmienky o Ladcoch a 610. výročie o Tunežiciach. V kultúrnej oblasti to boli 
najmä Koyšove Ladce, konané v roku 2007 na počesť nedožitých               
75. narodenín básnika.  

V školstve si svoj štandard udržali všetky tri školy, pričom Základná 
škola stabilizovala kádre učiteľov a v Odbornom učilišti dokončili 
rekonštrukciu a výstavbu internátov a ostatných priestorov. V tej súvislosti 
vyvstala otázka budúcnosti novobarokového kaštieľa.  

Cementáreň opäť prekročila historické množstvo vyrobeného cementu 
a pokračovala v modernizácii podniku.  

Radikálna zmena nastala v Poľnohospodárskom družstve, ktoré sa 
pretransformovalo na akciovú spoločnosť.  

Organizácie a spolky vykonávali svoju činnosť na úrovni minulých 
rokov. Niektoré sa aktivizovali a Slovenský zväz záhradkárov sa prakticky 
rozpadol.  

Nádejne sa v roku 2007 začali vyvíjať obchodné služby, keď vznikla 
dohoda s Jednotou COOP v Trenčíne o výstavbe obchodnej jednotky v roku 
2008. 

K stabilizácii pomerov v obci a reakcii občanov na udalosti v značnej 
miere prispela dobrá informovanosť cez Ladecké zvesti, miestny rozhlas, 
vývesné tabule.  

Kronika obce Ladce za rok 2007 bola dokončená a odovzdaná 
starostovi obce dňa 27. februára 2008. 

 
 
                                                                 Branislav  L i p t á k   
                                                                      kronikár obce 
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OBYVATEĽSTVO LADIEC 
V ROKU 2007 

 
Demografický vývoj 

 
Demografický vývoj v roku 2007 bol o niečo priaznivejší ako v roku 

2006. Celkom sa narodilo 33 detí, z toho 16 chlapcov a 17 dievčat.  
Zomrelo 22 občanov, z toho 15 mužov a 7 žien. Je to značne menej 

ako v roku 2006, keď sme zaznamenali 37 úmrtí. Priemerný vek zomretých 
bol 71,1 roka. Najstarší občania, ktorí v roku 2007 zomreli, boli: Mária 
Šedíková (96 rokov), Antónia Uríčková (94) a Augustín Kováčik (94). 
Najmladší Ing. Miroslav Daňo (45 rokov). 

Počet obyvateľov v roku 2007 bol k 31. decembru 2 629. Z toho bolo 
2 124 dospelých a 505 detí a mládeže do 18 rokov. Oproti roku 2006 to bolo 
len o málo viac, pretože 59 obyvateľov ubudlo a pribudlo 66. 

 
 

Narodené deti 
v roku 2007 

 
1.  Samuel Mosorjak 
2.  Martin Koštialik 
3.  Radovan Mlýnsky 
4.  Martin Čechuty 
5.  Nikola Fusková 
6.  Jakub Faturík 
7.  Petra Miháliková 
8.  Jakub Šedík 
9.  Vanesa Cahelová 
10.  Samuel Uríček 
11.  Martin Mentel 
12.  Zuzana Kušnierová 
13.  Andrej Turza 
14.  Alex Kršík 
15.  Stanislava Ragulová 
16.  Petra Hatnančíková 
17.  Adela Pavlačková 
18.  Vanessa Kandráčová 
19.  Zdenka Kukuliašová 
20.  Daniela Juríčková 
21.  Matej Bednár 
22.  Paulína Koišová 
23.  Ela Hudecová 
24.  Mária Kahaníková 
25.  Lukáš Bartoš 
26.  Michal Čilek 
27.  Christián Maslo 
28.  Samuel Kroščen 
29.  Daniel Velický 
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30.  Daniel Kočnár 
31.  Silvia Števánková 
32.  Eva Mošková 
33.  Karin Štefúnová 

 
 

Zomreli 
 

Antónia Uríčková (94 rokov) 
Emil Beňo (77) 
Jozef Zavacký (73) 
Vladimír Kacina (61) 
Vincent Kukuliaš (74) 
Mária Juríčková (81) 
Oľga Nagyová (63) 
Jozef Mikušinec (69) 
Rozália Koyšová (86) 
Eduard Dezort (78) 
Milan Bystrický (64) 
Anton Janešík (80) 
Ing. Miroslav Daňo (45) 
Anton Marguš (65) 
Jozefína Kucharíková (77) 
Anna Kubičková (59) 
Rudolf Červený (69) 
Rudolf Kvasnica (58) 
Víťazoslav Palček (78) 
Dominik Porubčan (54) 
Mária Šedíková (96) 
Augustín Kováčik (94) 
 
 
 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO, 
OBECNÝ ÚRAD 

 
Priebeh zasadaní obecného  
zastupiteľstva v roku 2007 

 
 V zložení obecného zastupiteľstva neboli v roku 2007 nijaké zmeny. 
Na zasadaniach bola dobrá účasť i aktivita poslancov.  
 Súčasťou zasadaní v periodicite štvrťroka boli správy ekonómky 
o hospodárení obce a čerpaní rozpočtu a správy hlavného kontrolóra obce 
o uskutočnených kontrolách.  
 Zachovávala sa zásada verejného charakteru zasadaní tým, že sa 
v stanovených termínoch uverejňovali termíny a program schôdzí na 
úradných tabuliach. Občania verejný charakter zasadaní využívali iba málo.  
 Na januárovom zasadaní schválili rokovací poriadok obecného 
zastupiteľstva a schválili zloženie komisií. 
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Komisia sociálna 
Daniela Hudecová (predseda), Anna Peterková, Anna Kacinová, Ing. Ľubica 
Zahradníková, MUDr. Jarmila Martináková. 
Komisia stavebná a životného prostredia 
Juraj Letko (predseda), Ing. Jaroslav Koyš, Miroslav Zajac, Peter Martinák 
Komisia finančná a likvidačná 
Ing. Jaroslav Koyš (predseda), Ing. Alena Černotová, Ivan Fedor, Juraj 
Zimprich, RNDr. Peter Janešík 
Komisia pre údržbu obce 
Jozef Fatura (predseda), František Markuš, František Meliš 
Komisia ochrany verejného poriadku 
Dominik Koštialik (predseda), Ing. Peter Bračík, Vladimír Kvasnica st., 
Vladimír Chovanec 
Komisia pre kultúru a šport 
Marián Justh (predseda), Branislav Lipták st., Ján Suchár, Július Šedík,   
Mgr. Dagmar Kútna, Pavol Fatura 
Počas roka odstúpil Ján Suchár a Július Šedík. Obecné zastupiteľstvo         
do komisie schválilo Dášu Illyovú, Jeanette Šedovú a Alenu Hudákovú. 
Komisia pre otázky Tunežíc 
Jozef Mihálik (predseda), Ján Abrahámovský, Vladimír Češko ml., Bohumil 
Zajac 
 
 Na tomto zasadaní sa poslanci oboznámili s novozakladaným 
Centrom pre matky. Schválili im bezplatný nájom v budove Materskej školy. 
O Materskom centre píšem v časti „Kultúra“. 
 Poslanci schválili sobášiacich obecného úradu. Sú to starosta obce 
Ing. arch. Ján Remo, Ing. Jaroslav Koyš, Marián Justh a Daniela Hudecová. 
 Dôležitým bodom januárového zasadania bolo prerokovanie 
a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia o pohrebníctve. Upravuje 
všetky náležitosti prevádzky cintorína. VZN bolo zverejnené na úradných 
tabuliach, na cintoríne a najdôležitejšie časti v Ladeckých zvestiach. Zásadná 
zmena nastala v tom, že každý prenajímateľ hrobového miesta je povinný 
uzavrieť Zmluvu o prenájme miesta na pohrebisku. VZN v úplnom znení       
je súčasťou archívu kroniky.  
 Obecné zastupiteľstvo zasadalo 28. februára 2007. Poslanci okrem 
iného schválili zámer digitálneho spracovania cintorína v Ladcoch 
a Tunežiciach. Potom schválili nové zloženie Štábu Civilnej obrany. 
Predsedom je starosta, členmi poslanci obecného zastupiteľstva. 
Poslanci súhlasili so zakúpením štyroch unimobuniek pre Zberový dvor.  
 Podľa uznesenia schválili tieto stavebné priority: 

- chodník do Horných Ladiec 
- vodovod a prístupová cesta k trom rodinným domom za predajňou 

AMV 
- vodovod na sídlisku Záhradná ulica 
- vetva k plánovaným dvom bytovým domom pri futbalovom ihrisku 
- dokončenie chodníka na cintoríne v Tunežiciach, prístrešok pred 

Domom smútku a nová brána 
- prístrešok pred modlitebňou v Tunežiciach, výmena okien, náter 

strechy a nastriekanie fasády modlitebne 
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- autobusová zastávka pri „Sabovi“ 
- nový plot pred Materskou školou od hlavnej cesty 
- rekonštrukcia rozvádzačov verejného osvetlenia. 

Poslanci rozhodli realizovať stavebné akcie na cintoríne v Tunežiciach 
a trasy vodovodu. 
 
 Dňa 7. marca 2007 sa zišlo mimoriadne zasadanie obecného 
zastupiteľstva, na ktorom rozhodli o otázkach Materskej a Základnej školy 
v Ladcoch, o ich prestavbe za financie z Európskych fondov.  
 Boli dve alternatívy: zachovať oba areály ako samostatné celky a takto 
ich modernizovať alebo spojiť oba subjekty do jedného celku. Takto 
pripravený projekt predložiť potom na žiadosť o eurofondy. Poslanci rozhodli 
zlúčiť ZŠ a MŠ do jedného areálu a takto nechať spracovať projektovú 
dokumentáciu.  
 V druhom bode rokovania predať budovu bývalého Misijného domu 
Vladilírovi Poliakov za cenu stanovenú znaleckým posudkom.  
 Ďalšie zasadanie zastupiteľstva sa konalo dňa 28. marca 2007. 
Schválili zámer výstavby bytového domu z prostriedkov Štátneho fondu 
rozvoja bývania.  
 Obecné zastupiteľstvo zriadilo komisiu na vykonávanie prieskumu trhu 
na obstarávanie tovarov a služieb. Do komisie schválili: Ing. J. Koyša,           
J. Mihálika, S. Suranovú.  
 Vymenovali aj komisiu pre verejné obstarávanie tovarov v zložení:  
Ing. arch. Ján Remo, Ing. J. Koyš, J. Fatura, J. Letko a Ing. A. Černotová. 
 Dňa 25. apríla 2007 obecné zastupiteľstvo venovalo najväčšiu 
pozornosť návrhu starostu obce, aby sa uvažovalo o presťahovaní obecného 
úradu do budovy terajšej Materskej školy – po jej prebudovaní na úradné 
miestnosti a služieb potrebných pre občanov. Ďalej predložil návrh               
na spracovanie projektu prestavby kinosály na obradnú sieň obce. Vychádza 
sa z predpokladu, že budova č. 150 bude v prípade výstavby kostola 
asanovaná. 
 Dobrá správa bola informácia starostu, že zástupcovia Jednoty COOP 
z Trenčína prijali ponuku na vybudovanie predajne potravín. Poslanci 
schválili aj návrh prestavať detské ihrisko v Záhradnej ulici z konta „Oranž“ 
za spolufinancovania obce.  
 Zasadanie obecného zastupiteľstva navštívili občania Tunežíc, ktorí  
žiadali podporu pri zmene projektu podchodu pod železnicu. 
 Najväčšiu pozornosť venovali poslanci otázke bytového domu, o čom 
rokovali aj na predchádzajúcej schôdzi. Viac miesta tomuto projektu venovali 
Ladecké zvesti, kde sa podrobne vysvetľujú podmienky a bola vyhlásená 
anketa pre obyvateľov – potencionálnych záujemcov o tieto nájomné byty 
(viď archív Ladeckých zvestí). 
 Na zasadaní 30. mája 2007 rozdelili poslanci prebytky z hospodárenia 
za rok 2006 tak, že 10 % pôjde do rezervného fondu (256 000 Sk),       
660 000 Sk na splátky úveru a 1 645 000 Sk na kapitálové príjmy. 
 Na podnet starostu schválili poslanci predaj pozemku parcelné            
č. KN 16 k. ú. Ladce pre stavbu predajne potravín Jednote Trenčín. Poslanci 
prijali úlohu zavedenia vody z obecného vodovodu do Záhradnej ulice        
a od hlavného hydrantu po Dom kultúry.  
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 Dňa 27. júna 2007 konštatovali poslanci obecného zastupiteľstva,     
že obec Ladce oslovila 4 projektové kancelárie na prípravu rekonštrukcie 
areálu Základnej školy v Ladcoch so začlenením Materskej školy. Prihlásila 
sa iba jedna projekčná organizácia LUKA z Považskej Bystrice. Zástupca 
projektantov Ing. arch. Vrbica predložil návrh na prestavbu dielní                 
pre Materskú školu.  
 Za prítomnosti zástupcu firmy RAEM Consulting z Považskej Bystrice 
sa poslanci oboznámili s návrhom rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci.  
 V ďalšom bode sa poslanci venovali otázke dispozično-prevádzkovým 
zmenám v Dome kultúry. TJ Tatran cementáreň vyslovila cestou jej predsedu 
Ing. J. Koyša žiadosť o rozšírenie svojich priestorov v prístavbe kultúrneho 
domu. Starosta obce predložil návrh na premiestnenie obecnej knižnice       
do priestorov terajšej kaviarne a rovnako preloženie kaviarne do priestorov 
terajšej knižnice. Tento návrh poslanci schválili.  
 Dňa 19. septembra 2007 na zasadaní obecného zastupiteľstva 
poslanci súhlasili s odpredajom obecných pozemkov firme Drevopal             
na rozšírenie prevádzky. Zastupiteľstvo rovnako súhlasilo s projektom 
investície do komplexnej rekonštrukcie siete verejného osvetlenia 
a obecného rozhlasu ako i vstup do akciovej spoločnosti Fin.m.o.s., a.s., 
ktorá rekonštrukciu vykoná a bude zabezpečovať prevádzku. Potom 
prerokovali nájomnú zmluvu s Lesmi Slovenskej republiky na roky do 2013. 
Poslanci návrh vo výške doterajšieho nájomného neschválili a žiadali           
ho zvýšiť.  
 Potom starosta predložil návrh, aby obec vykúpila pozemky               
za kaštieľom, nechala vypracovať urbanistickú zastavovaciu štúdiu a podľa 
nej pozemky rozparcelovala a rozpredala záujemcom. Návrh poslanci 
schválili.  
 Ešte odznel návrh na kúpenie nového traktora, na ktorý poslanci 
reagovali požiadavkou, aby sa na jestvujúcom traktore najprv vykonal 
odborný posudok.  
 Na zasadaní obecného zastupiteľstva 31. októbra 2007 poslanci 
prerokovali stanovisko Železníc SR, ktoré zamietli žiadosť o zmenu projektu 
plánovaného podchodu pod železnicu v Tunežiciach.  
 Starosta informoval o rozpracovanosti projektovej prípravy na akcie: 
prestavba Základnej školy vrátane Materskej školy, predajňa COOP Jednota 
a nájomný bytový dom zo štátneho fondu rozvoja bývania.  
 Na tomto zasadaní prerokovali aj znenie nového Štatútu obce 
a otázku výkupu pozemku na výstavbu bytového domu Za kaštieľom.  
 Ďalšie zasadanie obecného zastupiteľstva bolo dňa 21. novembra 
2007. Poslanci sa zaoberali žiadosťou budúceho SENIOR KLUBU 
o bezplatné priestory v Dome kultúry a finančný príspevok na činnosť. 
Materské centrum žiadalo financovanie vyčleneného pracovníka pre činnosť 
tohto zariadenia. Prvý bod poslanci odročili a v druhom rozhodli zamietavo, 
pretože náklady a počet zamestnancov v obecnom úrade dosiahli strop. 
 Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo aj návrhom na zobratie pôžičky 
500 000 Sk na pokrytie nákladov na projektové práce. V poslednom bode 
zasadania sa poslanci oboznámili s novelizáciou Všeobecne záväzných 
nariadení o miestnych daniach a poplatkoch, za komunálny odpad a drobný 
stavebný odpad. Dostali na preštudovanie i návrh na rozpočet pre rok 2008. 
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 Posledné zasadanie sa konalo 12. decembra 2007. Vzhľadom na to, 
že Ing. Jaroslav Koyš sa z pracovných dôvodov vzdal funkcie zástupcu 
starostu, poslanci zvolili na tento post Mariána Justha.  
 Rovnako po ukončení volebného obdobia hlavného kontrolóra obce 
zvolili opäť doterajšiu kontrolórku Ing. Danielu Kalusovú. 
 Na tomto zasadaní poslanci schválili rozpočet na rok 2008. 
 
 

Hlavné investičné  
činnosti v roku 2007 

 
Hodnoty sú uvedené v Sk:  
 
Výstavba vodovodu v ulici Záhradná a za obchodom AMV 1 189 750  
Prístrešok na cintoríne v Tunežiciach    176 749 
Projektová dokumentácia na rekonštrukciu ZŠ a MŠ    983 900 
Nákup kosačky HUSQARNA    387 903 
Štyri UNIMOBUNKY na Zberný dvor    100 000 
Prvky na detské ihrisko      95 832 
Nákup kameniva na úpravu ciest      40 000 
Nákup výpočtovej techniky      75 724 
Softvér pre cintorín      53 000 
Splátka úveru na rok 2007    641 885 
 
Z ostatných prác niektoré významnejšie:  

- odstránenie betónového plota pred Misijným domom 
- výstavba drevenej garáže pre farský úrad 
- likvidácia kuchyne v prístavbe Domu kultúry 
- osadenie nového plynového kotla v Dome kultúry 

 
 

Zamestnanci 
Obecného úradu 

 
Funkcionári: 
Ing. arch. Ján Remo, starosta 
Ing. Jaroslav Koyš, námestník starostu 
Ing. Daniela Kalusová, hlavný kontrolór obce 

 
Referenti: 
Ľubomíra Porubčanová 
sekretariát, matrika, pokladňa, evidencia obyvateľstva 
 
Ing. Alena Černotová, Bc. Slávka Suranová 
finančné a mzdové otázky, školstvo 
 
Alena Suchárová 
správa daní a poplatkov 
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Helena Kvasnicová 
stavebný úrad 
 
Ľubica Šedíková 
správa cintorínov, ochrana životného prostredia, civilná obrana, archív 
 
Ing. Ľubica Zahradníková 
sociálne veci a kurately, odpadové hospodárstvo 
 
Mária Hantáková 
koordinátor aktivizačných prác nezamestnaných, zberový dvor triedeného 
komunálneho odpadu 
 
 
 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

Zberový dvor 
 

 Najdôležitejším krokom na zlepšenie životného prostredia, konkrétne 
v likvidácii pevného domového odpadu, bolo postupné vybudovanie 
a uvedenie do prevádzky zberového dvora. Vyžiadalo si to mnoho 
administratívnych, stavebných i osvetových prác.  
 Výsledky činnosti dvora jednoznačne ukázali, že je to správna cesta 
v separovaní odpadu. Tak to pochopili aj občania, ich väčšina.  
 V roku 2007 okrem zmesového odpadu (472,5 tony)                           
sa v separovanom zbere nazbieralo 13,79 tony skla, takmer 8 ton plastov, 
3,85 tony textílií, 2,42 tony kovov, 1 tona pneumatiky a batérie, akumulátory, 
elektrické spotrebiče, televízory. Okrem toho 6,74 tony objemového   
odpadu. Spolu sa z Ladiec v roku 2007 odviezlo 566,77 tony komunálneho 
odpadu.  
 Do zberného dvora mohli občania v roku 2007 doviezť sklo, papier, 
plasty, železný šrot, opotrebované pneumatiky, batérie, akumulátory, 
elektrické a elektronické zariadenia, práčku, chladničku, televízor,      
monitor, žiarivky s obsahom ortuti atď. Mohli však doviezť aj biologicky 
rozložiteľný odpad i veľkorozmerný komunálny odpad (skrine, váľandy, 
umývadlá a pod.). 
 Do zberového dvora bola vysunutá jedna pracovníčka, občanom boli 
známe všetky dôležité fakty, aby mohli dvor využívať. Postarali sa o to najmä 
informácie a hodnotenia v Ladeckých zvestiach od Ing. Ľ. Zahradníkovej, 
ktorá celú činnosť riadila a zaobstarávala aj styk s firmou, ktorá odpad 
zhodnocuje.  
 Komunálny odpad zmiešaný, ktorý občania ukladali do zberných 
nádob, sa odvážal každý štvrtok. Aj v roku 2007 firma, ktorá odpad odváža   
na skládku v Dubnici nad Váhom zvýšila ceny, a tak muselo obecné 
zastupiteľstvo pristúpiť k zvýšeniu poplatkov od občanov pre rok 2008. Bude 
to 500 Sk za jednu osobu a rok.  
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Starostlivosť o zeleň  
v obci 

 
 Z ostatných aktivít v oblasti životného prostredia to bola výsadba 
a starostlivosť o zeleň v obci. Ku kvalitnejšiemu koseniu trávy prispela nová 
kosačka. 
 Trvalým problémom zostáva stále ladčiansky park, ktorého majiteľom 
je cirkev. Čiastočné úpravy, ako čistenie a úprava niektorých častí, urobila 
mládež združená v zoskupení Bršlen (študenti Gymnázia v Považskej 
Bystrici, žiaci Odborného učilišťa v Ladcoch a niektorí vysokoškoláci). I keď 
to bol čin príkladný, takéto riešenie však nepostačuje a obec keďže             
nie je majiteľom parku, nemôže do rekonštrukcie a údržby vkladať financie.          
Tie napokon ani v roku 2007 nemala.  
EXTEMPORÉ: Čaká sa, kto bude novým majiteľom kaštieľa a parku          
a čo s jedným aj druhým urobí.  
 
 

Ladčianske potoky 
 

 Osobitnou otázkou aj v roku 2007 bola otázka ladčianskych     
potokov. Kým Lúčkovský potok je v dobrom stave v úseku po križovatku, 
ďalej bol zanášaný i znečisťovaný. Neustále sa zhoršoval stav Slatinského 
potoka na úseku okolo Základnej školy. Škarpovanie sa aj počas roka 2007 
neustále rozpadávalo a potok zarastal rôznymi rastlinami. Obecné 
zastupiteľstvo určilo tento stav napraviť v preferovaných stavbách v roku 
2008. 
 Ladce patria v množstve zelene priamo v obci medzi prvé v celom 
regióne. Starostlivosť o ňu je tiež veľmi náročná na prácu i na financie. 
V roku 2007 bol stav v údržbe zelene dobrý.  
 
 
 

ROZPOČET A DANE 
 

Rozpočet  2007 
 

 Rozpočet na rok 2007 vychádzal z potrieb a možností príjmov. 
V decembri 2007 poslanci schválili rozpočet na rok 2008, kde sa rovnako 
nepočíta s veľkými investíciami z vlastných zdrojov. V roku 2007                  
sa však pripravovali väčšie akcie v súvislosti s návrhmi na výstavbu     
kostola, a tým vyvolanými stavbami – likvidácia jednej budovy           
obecného úradu a premiestnenie do inej budovy. Súčasne sa dali   
vypracovať projekty na modernizáciu a zateplenie budovy                 
Základnej  školy a súčasne výstavby Materskej školy (rekonštrukcia)    
v areáli ZŠ z doterajších dielní. To všetko z financovania            
z Európskych fondov. Všetky tieto otázky sa vyjasnia pravdepodobne     
v roku 2008. 
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Náklady na investičnú 
výstavbu 

 
 Náklady na investičnú činnosť v roku 2007 boli nasledovné:  
Vodovody v Záhradnej ulici a v časti za obchodom AMV v náklade     
1 189 750 Sk, prístrešok na cintoríne v Tunežiciach 176 746 Sk, spomínaný 
projekt pre ZŠ a MŠ 983 900 korún. Nákup novej kosačky 387 903 Sk 
a prvky na detské ihrisko 95 832 Sk.  
 Z ďalších výdavkov to boli štyri UNIMOBUNKY – 100 000 korún, 
nákup kameniva na úpravu ciest – 40 000 Sk, nákup výpočtovej techniky 
75 742 Sk, softvér pre cintorín 53 000 Sk, splátka na úver 641 885 Sk. 
 
 

Daň z nehnuteľností 2007 
 

 Daň z nehnuteľností v roku 2007 sa vyberala uspokojivo. 
Zaznamenala sa vysoká disciplinovanosť absolútnej väčšiny obyvateľov, 
daňovníkov.  
 Podľa daňových priznaní bolo v obci v kategórii daň z pozemkov 
1 001 daňovníkov - fyzických a právnických osôb. Daň z ornej pôdy sa týkala 
276 daňovníkov, za trvalé trávnaté porasty 37 občanov, za záhrady           
429 občanov, lesné pozemky 13, rybníky 1, zastavané plochy a nádvoria 630 
obyvateľov a organizácií, stavebné pozemky 18, ostatné plochy 34. V tejto 
kategórii bola celkom vyrubená daň vo výške 582 874 korún. Daňovníci 
odviedli sumu 628 935 Sk, do čoho sú zarátané aj nedoplatky za minulé roky.  
 V druhej kategórii daň zo stavieb boli tieto počty daňovníkov: 
stavby na bývanie 580, stavby na skleníky 6, chaty 30, samostatne stojace 
garáže 219, priemyselné stavby 5, stavby na ostatnú podnikateľskú činnosť 
16, ostatné stavby 11, stavby viacúčelové 14. Vyrubená daň bola     
1 873 666 Sk, zaplatená 1 881 096 korún.  
 V roku 2007 bolo v ďalšej kategórii daň z bytov 292 daňovníkov, ktorí 
zaplatili 32 721 Sk z predpísanej sumy 33 768 korún.  
 Celkom bol predpis dane z nehnuteľností 2 490 308 Sk a zaplatené 
2 542 752 Sk.  
 
 
 

OBCHOD A POSKYTOVANIE 
SLUŽIEB OBYVATEĽSTVU 

 
 Situácia sa v tejto oblasti ustálila. I keď v niektorých oblastiach vznikli 
nové služby, iné zanikli. Podľa názoru a požiadaviek občanov by boli 
potrebné ešte niektoré ďalšie služby. Tie však podnikatelia na základe 
skúseností pre pravdepodobnú nerentabilnosť nechcú otvárať.  
 Aj v roku 2007 sme zaznamenali enormný počet hostincov, proti čomu 
však i napriek kritike zo strany občanov nemožno v čase liberalizácie 
podnikania nič podniknúť.  
 Dosť kritiky padlo na podmienky predaja v obchode AMV, na malé 
priestory zapratané tovarom. Tu sa však situácia začala vyvíjať nádejne. 
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Jednota COOP Trenčín ponúkla obci výstavbu veľkej obchodnej jednotky,   
čo obecný úrad akceptoval, poskytol na výstavbu priestory a aj inak šiel 
podniku v ústrety. V roku 2007 sa pripravovali projekty a v roku 2008           
sa začne výstavba.  
 
 

Obchody s potravinami 
 

- Potraviny AMV 
- Potraviny a predajňa mäsa – Klasik (Ing. Michal Staňo) 

 
 

Pohostinstvá 
 

- Kaviareň v DK 
- Bistro Veronika 
- Reštaurácia KOPYTO 
- Pohostinstvo OMEGA (Pod gaštanmi) 
- Pohostinstvo U SABU 
- Kaviareň BAR AL PIANO 
- Hostinec ČIERNA HORA 
- Herňa PUB 777 
- Nočný klub 

 
 

Iné predajne a služby 
 

- Drogéria (A. Zábojníková) 
- Textil – galantéria (V. Daňo) 
- Textil – (P. Hudec) 
- Agrobon – záhradnícke potreby 
- TINEA – kvetinárstvo (I. Remšíková) 
- Novinový stánok (Bresman) 
- Kaderníctvo a kozmetika (Denisa Gregorová) 
- Autodoprava a stavebné mechanizmy (Kútny) 
- Autodoprava (František Strážnický) 
- Kameňosochárstvo (Anton Bialoň) 
- Retux – kovovýroba (Ing. arch. Marián Blažíček) 
- SLOVPALET – drevospracujúci podnik (Róbert Jendrol) 
- MINI MIX – predaj textilu a drogérie (Miriam Hlavatá) 

 
       Okrem uvedených predajní a služieb poskytovali služby a predaj 
výrobkov: 

- predajca zeleniny – 3 x v týždni (na tržnici) 
- rôzni predajcovia textilu, obuvi a potrieb pre domácnosť jeden až 

dvakrát v týždni v Dome kultúry 
- pojazdná predajňa mäsa (Fabuš – každý piatok) 
- bankomaty na námestí a v pošte 
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 Po odkúpení domu na križovatke (od rodiny Áčko) pripravoval 
a rekonštruoval budovu na predajňu plechu a krytiny predajca – občan 
Poľskej republiky.  
 Kameňolom Tunežice i v roku 2007 patril Doprastavu, a.s. Bratislava. 
Intenzívna ťažba smerovala najmä na výstavbu diaľnice.  
 Všetky hore menované podniky a predajne zamestnávali dovedna 
okolo 200 občanov Ladiec a okolia.  
 
 
 

POLITICKÉ STRANY A HNUTIA  
 

Ľudová strana Hnutie  
za demokratické Slovensko 

 
 V roku 2007 malo HZDS v obci 28 členov. Činnosť sa zamerala         
na aktivitu členov obecného zastupiteľstva, zámerov okresného a krajského 
snemu ĽS HZDS. Na krajskom sneme podporoval náš delegát kandidátku 
JUDr. Viliama Vetešku.  
 Činnosť obecnej organizácie vyvrcholila organizáciou Vatry 
zvrchovanosti na Skalke 20. júla 2007. Príhovor predniesol tradične 
predseda HZDS v Ladcoch Ing. arch. Ján Remo. Akcia sa v roku 2007 
organizovala ako celookresné podujatie pod záštitou okresnej organizácie  
ĽS HZDS. 
 Zloženie výboru obecnej organizácie zostalo oproti roku 2006 
nezmenené: 
 
 Ing. arch. Ján Remo, predseda 
 Ing. Miroslav Zahradník, podpredseda 
 Ing. Ľ. Zahradníková, pokladník 
 
 členovia výboru: Jozef Fatura 
                                      Bohuslav Kvasnica 
 
 

Smer sociálna demokracia 
 

 V obci je založený Klub Smeru sociálna demokracia, ktorý                  
je koordinovaný Okresnou radou v Ilave. Vo výbore sú naďalej Ivan Fedor, 
Miroslav Zajac a Dominik Koštialik. 
 Činnosť sa zameriava najmä na usmerňovanie poslancov obecného 
zastupiteľstva, ktorí sú zvolení za SMER. 
 
 

Komunistická strana 
Slovenska 

 
 Činnosť organizácie sa v roku 2007 orientovala hlavne                       
na organizovanie, resp. spoluprácu pri príprave a realizácii spoločenských 
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podujatí. Boli to najmä výročie oslobodenia obce a výročie Slovenského 
národného povstania.  
 Rovnako spolupracovali s telovýchovnou organizáciou pri poriadaní 
tradičného turnaja – memoriálu vo futbale na pamiatku Pavla Petríka.  
 Podľa výboru organizácie súčasná vnútropolitická situácia obmedzuje 
získavanie nových členov. V súčasnosti je ich 11 (z časti Tunežice nikto), 
i keď sympatizantov bolo aj v roku 2007 viac.  
 
 Organizácia mala tento výbor: 
  
 Pavol Fatura, predseda 
 Ing. Karol Horký, tajomník 
 Anton Haršáni, hospodár 
 
 

Slovenská národná  
koalícia 

 
 Strana organizuje členské schôdze každý druhý mesiac. Jej členovia 
sú aktívni pri organizovaní rôznych akcií a podujatí obecného úradu 
i kultúrnej komisie. Aj v roku 2007 boli členovia spoluorganizátormi Vatry 
zvrchovanosti.  
 Predseda pracoval v okresnej i krajskej rade SNS – NK a bol členom 
Ústrednej rady.  
 
 Výbor organizácie:  
 Július Šedík, predseda 
 Jozef Švihel, podpredseda 
 Zdenka Hriadelová, tajomník, pokladník 
 členovia: Pavol Habánek  
                          Roman Šedík  
 
 
 

ORGANIZÁCIE  
A SPOLKY V LADCOCH 

 
TJ Tatran  

cementáreň Ladce 
 

TJ Tatran cementáreň Ladce patrila medzi najaktívnejšie 
a najúspešnejšie organizácie v roku 2007 v obci. Rozsah činnosti spočíval  
vo futbale a v stolnom tenise. Futbalisti hrali v štyroch súťažiach a stolní 
tenisti v dvoch.  

V roku 2007 viedol organizáciu výbor: 
 
Ing. Jaroslav Koyš, predseda 
Ing. Ferdinand Gach, tajomník 
Ľubomíra Porubčanová, pokladníčka 
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členovia: Vladimír Chovanec, Mgr. Miroslav Sňahničan, Marián Justh,  
Dušan Porubčan, Anton Machala st.  

 
V novembri 2007 zomrel náhle Anton Machala, predtým dlhoročný predseda 
TJ a organizátor telovýchovného života v obci.  
 
Futbal 2006/2007 
 V tomto súťažnom ročníku sa mužstvu dospelých darilo a v 1. triede 
po viac rokoch snaženia dosiahli prvenstvo a postúpili do 5. ligy. Ich bilancia 
bola 61 bodov (11 bodov pred druhými Visolajmi) – 19 víťazstiev, 4 zápasy 
nerozhodne, 3 prehry, skóre 81 : 24. 
 Starší dorast hral v súťaži 5. ligy, kde s počtom bodov skončil             
na 5. mieste zo 16 družstiev. To sa všeobecne pokladalo za úspech.  
 Vynikajúce výsledky dosiahli starší žiaci. V súťaži I. triedy medzi 
dvanástimi družstvami skončili na 1. mieste a postúpili tak do krajskej súťaže.  
 Najhoršie sa umiestnili mladší žiaci, ktorí boli v súťaži 1. triedy 
poslední.  
 
Futbal 2007/2008 
 Futbalová jeseň skončila pre družstvá TJ Tatran cementáreň Ladce 
podľa očakávania – sľubne.  
 Dospelí, nováčik 5. ligy, sa medzi 16 skúsenými mužstvami umiestnili 
na 4. mieste, keď v 15. jesenných zápasoch získali 8 víťazstiev, 3 remízy    
a 4 prehry. Spolu získali 27 bodov a skóre 32 : 18. 
 Trénerom družstva bol Jaroslav Vojtek, vedúcim mužstva Vladimír 
Chovanec.  
 Jesenný káder družstva tvorili: brankári Jozef Janke a Dominik 
Porubčan, hráči do poľa: Jozef Váň, Dušan Šedík, Tomáš Koštialik, Michal 
Habánek, Ján Jamrich, Eduard Pagáč, Kristián Mražík, František Váň, 
Marián Habánek, Erik Mražík, Tomáš Hromka, Peter Hudec, Marián Jakuš, 
Juraj Markovič, Branislav Sviečka, Miroslav Mikuška, Ján Podmaninec.  
 Najhoršie výsledky v tejto časti súťaže mali dorastenci, ktorí v 5. lige 
skončili na 11. mieste. Jedným z dôvodov bolo aj to, že zápasy sa hrali bez 
trénera Loužeckého, ktorý bol aj trénerom Púchova. Vedúcim družstva        
bol D. Porubčan st.  
 Príjemným prekvapením bolo 5. miesto starších žiakov v krajskej 
súťaži. Na zápasy nastupovali často aj hráči z vekovej kategórie mladších 
žiakov. Družstvo trénoval D. Koštialik a vedúcim bol M. Prekop.  
 Po neúspechoch z minuloročnej súťaže prekvapili mladší žiaci, ktorí 
v súťaži 1. triedy obsadili 2. miesto, keď v 7 zápasoch získali impozantné 
skóre 77 : 3. Trénerom družstva bol Ing. A. Machala.  
 Prestávku do začiatku prípravného obdobia využilo mužstvo 
dospelých účasťou na turnaji o pohár starostu Hornej Poruby dňa               
29. decembra v Púchove a mladší žiaci o pohár primátora Ilavy 1. decembra 
v hale v Dubnici nad Váhom. Dňa 2. decembra sa zúčastnili toho istého 
turnaja starší žiaci.  
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Futbalový turnaj Memoriál Pavla Petríka uskutočnil na počesť bývalého 
futbalistu TJ Tatran. Organizátormi boli Železnice SR a TJ Tatran,           
v 10. ročníku zvíťazila Beluša. Za ňou Ladce, Ilava a Košeca.  
Spoluorganizátorom Stavbárskeho turnaja pri príležitosti Dňa cementárov 
bola rovnako TJ Tatran. Dňa 31. decembra 2007 pripravili funkcionári          
TJ Tatran tradičný Silvestrovský turnaj, v ktorom na malom ihrisku súťažili     
6-členné družstvá.  
 
Stolný tenis 
V ročníku 2006/2007 hrali družstvá TJ Tatran v 4. a 6. lige. 
 „A“ družstvo hralo 26 zápasov, v ktorých zaznamenalo 9 výhier,                    
6 nerozhodných výsledkov a 11-krát prehralo. Ku koncu súťaže, ktorá          
sa pre družstvo dramaticky vyvíjala, skončili napokon na 11. mieste 
a v súťaži  sa udržali.  
 „B“ družstvo z 26 zápasov 19 vyhrali a 7 prehrali. V 6. lige skončili     
na 4. mieste, no i napriek tomu, po rôznych reorganizáciách súťaže, postúpili 
do 5. ligy.  
 V oboch družstvách reprezentovali obec hráči: Mgr. Miroslav 
Sňahničan, Anton Popelka, Paed.Dr. Vladimír Hromek, Eva Michalcová, 
Vladimír Letko, Dušan Kvasnica, Ing. Pavol Kalus, Jozef Letko, Ivan 
Malacha, Juraj Kalus. 
 Súťaž v ročníku 2007/2008, v jeho jesennej časti, sa pre obe družstvá 
nevyvíjala dobre. Obe družstvá sa pohybovali po celý čas na poslednom 
alebo predposlednom mieste.  
 V januári 2007 sa konal v Považskej Bystrici dobre obsadený turnaj – 
majstrovstvá oblasti. E. Michalcová skončila v dvojhrách na 3. – 4. mieste 
a vo štvorhre so St. Zemanovou na druhom mieste.  
  
 Od 1. do 10. februára 2007 sa v Salt Lake City v USA konala           
XVI. zimná olympiáda sluchovo postihnutých. Občianka Ladiec Alena 
Vychopeňová tu ako členka družstva v curlingu získala striebornú medailu.  
 V roku 2007 sa začal v Ladcoch rozvíjať aj hokejbal. Hralo sa na 
hokejbalovom ihrisku v Pruskom každú nedeľu alebo sobotu. Hokejbalové 
družstvo malo týchto hráčov: S. Mražík, M. Košťál, Mário Filiač, J. Pastierik, 
O. Habánek, P. Martinák, P. Matuščin, E. Mražík, P. Lieskoviansky,             
A. Murárik, Tomáš Martinák, Simon Stantien, M. Eliáš, Marek Martinák, Filip 
Gallo, Michal Bezecný.  
 
 

TJ Tatran 
Tunežice 

 
 Futbalové družstvo TJ Tatran Tunežice bolo v oboch sezónach 
2006/2007 a 2007/2008 účastníkom súťaže III. triedy.  
 Vedúcim mužstva bol dlhoročný predseda TJ Tatran Bohumil 
Kvasnica, trénerom Štefan Zábojník.  
 V sezóne 2006/2007 zo 14 odohratých zápasov 7 vyhrali, 2 hrali 
nerozhodne a 5 prehrali. Získali dovedna 23 bodov a skončili na 4. mieste.  
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 V sezóne 2007/2008, v jej jesennej časti, hralo v súťaži 11 družstiev. 
Družstvo Tunežíc z odohratých 10 zápasov 5 vyhralo a 5 prehralo. Získalo 
dovedna 15 bodov a skončilo na 8. mieste.  
 TJ Tatran, jej futbalový oddiel, sa aj v roku 2007 boril s finančnými 
problémami, ale aj s nedostatkom hráčov. Takto sa v mužstve vystriedali 
hráči starších ročníkov z Nozdrovíc i Ladiec.  
 
 

Združenie technických  
a športových činností 

 
 Z finančných a iných organizačných dôvodov sa táto organizácia 
venovala opäť iba turistike a to vychádzkam do blízkeho okolia, ale najmä 
ďalším turistickým trasám. Tri najdôležitejšie výjazdy mali obdivuhodnú 
účasť.  
 Organizáciu viedol výbor v nezmenenom zložení ako 
v predchádzajúcom roku:  
 
 Ing. Jozef Remo, predseda 
 Ing. Ľubomír Ježo, pokladník 

 členovia výboru: Ján Galanský, Peter Čurík, Marián Lihocký, Peter        
Kvasnica   

V organizácii bolo registrovaných 28 členov.  
 
 Dňa 9. júna 2007 absolvovali 25 kilometrovú trasu od Uhrovca          
cez Jankov Vŕšok, vrch Rokoš (1 010 m n.m.) do Nitrianskeho Rudna.          
Na tejto náročnej trase sa zúčastnilo 36 turistov.  
 Dňa 14. júla cieľom ladčianskych turistov boli Kremnické vrchy. Prešli 
vrchy od Krahúľ, cez Skalku, Zlatú studňu (1 266 m n.m.), Tri kríže               
do Kremnice. Cestou sa zastavili v Čičmanoch. Trasa merala asi 25 km 
a zúčastnilo sa na nej 42 turistov.  
 Dňa 22. septembra 2007 uskutočnili turisti pri ZTŠČ cementáreň 
Ladce turistický pochod cez Západné Tatry.  
 Zo 46 účastníkov trasu od Hút cez Biele skaly na Sivý vrch a ďalej     
cez Ostrú (1 763 m n. m.) a Babky do Súlovca absolvovalo 43 ladčianskych 
turistov. Trasa pochodu merala asi 20 km a konala sa tak, ako dve 
predchádzajúce, za krásneho počasia.  
 Organizácia Združenia technických a športových činností nachádza 
pochopenie a finančnú dotáciu v Považskej cementárni, a.s.  
 
 

Slovenský 
 rybársky zväz 

 
 Dňa 3. marca 2007 sa v Ilave konala výročná členská schôdza 
Obvodnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu č. 3 – Ilava, kam patrili 
aj rybári z našej obce. Už mnoho rokov sú vo výbore v prevahe občania – 
rybári z Ladiec: Ján Sloboda ako predseda, Libor Kvasnica, hospodár, Jozef 
Fatura, tajomník a Bohuš Ištvánik, referent pre brigádnickú činnosť. 
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 Na výročnej schôdzi opäť pripomenuli osemdesiatročnú činnosť SRZ, 
ktoré konkretizovali na pôsobenie v našom regióne.  
 V roku 2007 sa rybári venovali okrem lovu nerušene (bez zásahov     
na tokoch a vodných nádržiach) násadám do lovných vôd regiónu. Počas 
roka 2007 nasadili 3 600 kilogramov kapra trojročného, 2 300 kg kapra 
dvojročného a 200 kg kapra rýchleného. Do Váhu a kanála nasadili 220 tisíc 
podustiev ročných, do Ilavy, Tunežíc a do ramena kanála 280 kg 
dvojročného pstruha potočného a 11 700 kusov pstruha potočného 7 – 10 
centimetrového.  
 V máji sa uskutočnili tradičné preteky v love rýb udicou pre mladých 
rybárov a pre dospelých členov. Dňa 1. mája na štrkovisku v Ilave pretekalo 
51 členov detských rybárskych krúžkov z Ilavy, Ladiec a Košece. Zvíťazil 
Tomáš Kútny (Ladce), pred Patrikom Kútnym a ďalšími.  
 Dňa 6. mája, tak ako v predchádzajúcich pretekoch, neprialo počasie. 
Dospelí rybári – celkom 198 – pretekali v rybníku Ilava, ktorý dodatočne 
zarybnili 60 kilogramami pstruha. Zvíťazil Timotej Šedík, pred Vladimírom 
Juríčkom, Martinom Kvasnicom a ďalšími.  
 V roku 2007 ulovili rybári v našich revíroch dovedna 3 818 kusov rýb 
o váhe 5 534 kg. Z toho 2 351 kusov kapra (4 720 kg), 83 šťúk (197 kg) 
a iných druhov. Z jednotlivcov Ing. J. Šedík ulovil 107 cm šťuku o váhe 9 kg.  
 
 

Dobrovoľný 
hasičský zbor 

 
 Podľa všetkých hodnotení urobila organizácia kvalitatívny pokrok. 
Činnosť sa orientovala na niekoľko oblastí: 
Preventívnu činnosť (ochranu pred požiarmi) vykonávali dvaja preventisti 
a v cementárni aj tzv. asistenčné hliadky, ktoré sa zostavovali a nasadzovali 
podľa potreby.  
V odbornej príprave sa orientovali pri školení členov na likvidáciu požiarov 
a strojnú službu. Šesťčlenné družstvo sa zúčastnilo na odbornej 
protipožiarnej príprave usporiadanej okresom.  
Značnú pozornosť venovali technike, ktorú zabezpečovali na zásah údržbou 
a ustavičnou kontrolou. Na konci pretekárskej sezóny (požiarnický šport) 
urobili generálnu opravu striekačky PS 12. 
Úspešný bol i rok v pretekárskej činnosti – požiarnickom športe. Niektoré 
výsledky: 
 Muži zvíťazili v Košeckom Podhradí na okresnom kole DHZ za účasti 
15 družstiev. Na tej istej súťaži skončili ženy ako druhé.  
 V Pruskom na V. ročníku súťaže mladých hasičov si vybojovali 
dievčatá druhé miesto. Hasičská súťaž mládeže bola aj v obci Zbora, kde 
chlapci aj dievčatá z Ladiec boli druhí. 
 Pre Ladce bola najvýznamnejšia súťaž o pohár DHZ v Ladcoch 
v súťaži žiakov. V kategórii dievčat zvíťazili Ladce pred Mikušovcami, 
Púchovom a Košeckým Podhradím. V kategórii chlapcov skončili ladčianskí 
chlapci druhí za Zliechovom. Organizátori tento prvý ročník zvládli na dobrej 
organizačnej úrovni a za spokojnosti všetkých zúčastnených.  
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 Ženy DHZ Ladce na súťaži o Pohár primátora Trenčína v Záblatí 
z desiatich družstiev boli piate.  
 Chlapci DHZ v Predmieri na 12. ročníku pohára starostu obce skončili 
na veľmi dobrom druhom mieste.  
 Dorastenky zvíťazili na súťaži v Stupnom s vysokým náskokom pred 
Jasenicou.  
 Celkom sa na pretekoch v doteraz nebývalom množstve zúčastňovali 
družstvá žiakov (chlapci a dievčatá) dorasteniek, dorastencov, mužov a žien. 
 Dobrovoľný hasičský zbor venoval pozornosť nastupujúcej generácii, 
keď pre najmenších pripravil požiarnickú hru „Plameň“. 
 Na základe nariadenia Okresného riaditeľstva Hasičského 
a záchranného zboru v Trenčíne vykonali preventista obce Jozef Kozák 
a členovia kontrolnej skupiny Milan Kuman a Milan Žierik preventívne 
protipožiarne kontroly v drobných firmách a rodinných domoch.  
 V roku 2007 riadili organizácie hasičov: 
DHZ – obec: 
František Meliš, predseda 
Dominik Koštialik, veliteľ 
Juraj Petrík, strojník 
Štefan Kuman, preventista 
Branislav Blaško, pokladník 
 
DHZ – Považská cementáreň, a.s. 
Ing. Peter Bračík, predseda 
Igor Kalus, veliteľ 
Viliam Petrík, strojník 
Marián Markuš, pokladník 
Ladislav Král, preventista 
 
 

Slovenský zväz 
protifašistických bojovníkov 

 
 V roku 2007 mala organizácia 11 členov. Po prijatí niektorých 
mladších členov, ktorí neboli účastníkmi protifašistického odboja,                 
bol priemerný vek 69,1 roka.  
 Činnosť sa zamerala na spoluorganizovanie osláv výročia SNP 
a oslobodenia obce, kde položili vence k pamätníku padlým v druhej svetovej 
vojne.  
 I napriek tomu, že sa zväz pretransformoval zo stavovskej                  
na spoločenskú organizáciu, nedarí sa rozšíriť jeho rady i vplyv na mladú 
generáciu. 
  
 Vedenie – výbor: 
 Ing. Karol Horký, predseda 
 Marián Justh, tajomník 
 Pavol Janík, revízor 
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Slovenský zväz 
zdravotne postihnutých 

 
 V roku 2007 viedol organizáciu výbor v zložení:  
 
 Štefan Kováčik, predseda 
 Milan Rafaj, podpredseda 
  Mária Sláviková, tajomníčka, pokladník 
 členovia výboru: Margita Zacková, Jana Faturíková, Pavol 

Maršovský, Zdena Chlebanová, Ján Koštialik, Anton 
Ištók. 

 
  Ladčianska organizácia evidovala 70 členov, z ktorých väčšina 

pôsobila aktívne pri akciách SZZP. Okrem poradenskej služby členom 
pripravil výbor viacero podujatí kultúrno-spoločenského rázu. Na podobných 
podujatiach sa členovia organizácie zúčastnili aj v iných organizáciách 
regiónu, s ktorými majú už tradičnú družbu. 
 Medzi zaujímavé akcie patril aj zájazd pre členov na termálne 
kúpalisko v Podhájskej a každoročná májová slávnosť. Členovia organizácie 
uskutočnili brigádu pri úprave okolia Domu kultúry.  
 Základnú organizáciu Slovenského zväzu zdravotne postihnutých 
finančne v roku 2007 podporoval obecný úrad a Považská cementáreň, a.s.. 
 
 

Slovenský zväz 
záhradkárov 

 
 Situácia v tejto organizácii ani v roku 2007 nebola dobrá. Viedli ju opäť 
iba dvaja členovia: Juraj Letko a Pavol Kalus.  
 Hlavnou úlohou bola starostlivosť o sad organizácie. Organizácia        
je prakticky bez členstva a pravdepodobne zanikne.  
 
 

Slovenský zväz 
chovateľov 

 
 V roku 2007 výbor organizácie pracoval v zložení: 
 
 Anton Haršáni, predseda 
 Miloš Košina, tajomník 
 Pavol Kalus, hospodár 
 odborná komisia: Vladimír Kalus, st. 
 člen výboru: Ivan Ďurikovič 
 revízor: Ing. Karol Horký 
 
 V roku 2007 uskutočnili registráciu králikov chovatelia Anton Haršáni 
(24 kusov), Vladimír Kalus st. (31ks) a Vladimír Kalus ml. (17 kusov). 
 V uplynulom roku chovali 64 sliepok – nosníc, 5 kusov malej hydiny,    
9 čínskych kačíc, 24 plemenných králikov a 6 psov rôznej rasy.  
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 Jednou z hlavných činností členov SZCH je výstavnícka činnosť. 
V roku 2007 sa na výstavách zúčastnili:  

- na oblastnej výstave mladých králikov vo Sverepci Anton Haršáni 
s plemenom Novozélandský biely (4 ks) 

- na XI. Vážskej výstave v Beluši Anton Haršáni s plemenom 
Novozélandský biely (3 ks), Vladimír Kalus st. s plemenom Belgický 
obor (6 ks) a Vladimír Kalus ml. (5 ks). 

 Pre občanov členovia organizácie zabezpečili pred Vianocami            
40 kusov jatočných moriakov s celkovou hmotnosťou 680 kg.  
 V organizácii sa ani v roku 2007 nepodarilo rozšíriť členskú základňu 
o mladých členov. Výbor je tej mienky, že ak sa tento stav nepodarí zmeniť, 
hrozí rozpad Slovenského zväzu chovateľov v Ladcoch.  
 
 

Matica slovenská 
 

 Organizáciu viedol výbor: Mgr. Mária Letková, predsedníčka, členovia: 
Alena Suchárová, Ľubica Šedíková, Anna Kacinová, Viera Kováčová, Daniel 
Koyš, Margita Kantoríková. Revíznu komisiu tvorili: Ing. Karol Horký, Emília 
Mikušková a Mária Koišová. 
 V roku 2007 zorganizovali zaujímavý a poučný zájazd v duchu 
poznávania Slovenska a miest, kde sa narodili významní Slováci. 
 Navštívili Staškov (rodisko Jozefa Krónera), Rakovú (rodisko Jána 
Palárika), Turzovku, skanzen vo Vychylovke a historickú úvraťovú 
železničku.  
 
 
 

ŠKOLSTVO V OBCI 
 

 V školách nenastali v roku 2007 takmer nijaké zmeny. Ako markantné 
zlepšenie treba pokladať stabilizáciu učiteľských kádrov, ktorá sa najviac 
prejavila v Základnej škole (nijaká zmena), ale i v Materskej škole (jedna 
zmena). To iste prispeje ku skvalitneniu výchovno-vyučovacieho procesu.  
 Na fungovanie škôl naďalej vplýval nedostatok financií, i keď nie tak 
očividne ako predtým. 
 Odborné učilište internátne pokračovalo v zlepšovaní prostredia, 
v ktorom žiaci žijú – stravovacie priestory, priestory na voľný čas a pred 
dokončením sú internáty. Tie sú v pláne na začiatku roku 2008, kedy škola 
definitívne opustí kaštieľ a odovzdá ho majiteľovi – cirkvi.  
 
 

Základná škola 
 

 Vedenie školy sa oproti predchádzajúcemu roku nezmenilo.  
 Mgr. Monika Fábryová, riaditeľka 
 PaedDr. Mária Hatoková, zástupkyňa riad. školy 
 Mgr. Bronislava Majtánová, výchovný poradca 
 Lýdia Huňačková, ekonómka  
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 Rada školy vykonávala poradnú, kontrolnú funkciu v zložení:  
 Ivan Fedor, predseda 
 Mgr. Viera Králová, pedagogický pracovník 
 Mgr. Bronislava Majtánová, pedagogický pracovník 
 Renáta Mikušková, pracovník školy 
 Marián Hruška, rodič 
 Daniela Kalusová, rodič 
 Ing. Roman Koštialik, rodič 
 Daniela Hudecová, Obecný úrad 
 Jozef Fatura, Obecný úrad 
 Vladimír Chovanec, Obecný úrad 
 Marián Justh, Obecný úrad 
 
 V školskom roku 2006/2007 mala škola spolu 242 žiakov                 
v 11 triedach. V 3. a 7. ročníku boli dve paralelky, ostatné ročníky mali         
po jednej triede.  
 V 9. ročníku bolo 20 žiakov, 3 žiaci skončili školskú dochádzku         
v 7. triede. Všetci vychádzajúci žiaci boli umiestnení (10 stredné odborné 
školy, 7 na stredné odborné učilištia, 3 na odborné učilištia a 3 na iné). 
 Okrem normálnej klasifikácie sa 19 žiakov 9. ročníka zúčastnilo         
na externom monitoringu v rámci Slovenskej republiky. Úspešnosť 
v slovenskom jazyku a literatúre bol 60,2 % (SR – 67,10 %), v matematike 
56,3 % (SR – 61,20 %).  
 Počet prvákov, ktorých rodičia zapísali v roku 2006, bolo 33, do školy 
ich 1. septembra nastúpilo len 27, na konci školského roka ich bolo 28. 
 Aj v školskom roku 2006/2007 boli žiaci ZŠ úspešní v mnohých 
aktivitách v predmetových a iných súťažiach.  
Zúčastnili sa v súťažiach: malý futbal (2. miesto, okres), basketbal (4.), 
cezpoľný beh, streľba zo vzduchovky, Šaliansky Maťko, matematická 
olympiáda (2. miesto), geografická olympiáda (3.), biblická olympiáda, 
vybíjaná, rozprávkové vretienko, ľahká atletika (3 x 1. miesto), Beh Jozefa 
Plachého, Coca cola cup, Pytagoriáda (2. miesto), Klokan, Hviezdoslavov 
Kubín, Astronomická súťaž (1. miesto) a ďalšie.  
 Žiaci sa zúčastnili aj na ďalších kultúrnych a spoločenských 
podujatiach nimi organizovanými, alebo pripravenými inými organizáciami 
pre nich. 
 Sem patria školské (triedne) kolá aktivít spomínaných predtým. Ďalej 
sú to výtvarné súťaže, Koyšove Ladce, súťaž o najkrajší list, besedy             
so psychológom, policajtom, so sociálnym kurátorom, koncerty ZUŠ z Ilavy, 
výchovno-vzdelávací koncert – Dotyky s prírodou, 3 divadelné predstavenia, 
návšteva keramickej dielne, návštevy na salašoch, návšteva Matice 
slovenskej a ďalšie. Sem patria aj koncoročné rekreačno-náučné výlety tried 
na konci školského roka.  
 V školskom klube detí bolo zaradených 51 detí, väčšinou prvákov, 
druhákov a tretiakov. Vedúcou bola J. Gabková.  
 Medzi dôležité a zaujímavé činnosti mimo školy patrí družba 
s poľskou školou v Lódzi. Po stretnutiach v predchádzajúcom roku vedenie 
školy a žiaci navštívili Lódz. Poľským pedagógom a žiakom predviedli 
kultúrny program. Poľskí hostitelia pripravili našej výprave bohatý program 
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a prehliadku kultúrnych pamiatok. Súčasťou stretnutia boli i športové 
podujatia.  
 Dôležitou zložkou činnosti školy boli financie – hospodárenie.           
Zo štátneho rozpočtu bol príjem 6 580 000 Sk. Okrem toho prijali 139 000 Sk 
za vzdelávacie poukazy, 27 000 Sk od rodičov za Školský klub. Financie      
na rôzne podujatia prijali aj od sponzorov, za používanie vody, za zbery 
a pod.  
 Slávnostné otvorenie školského roka 2007/2008 bolo 3. septembra 
2007.  
 Rovnako ako v predchádzajúcom školskom roku bolo 242 žiakov, 
z toho v ročníkoch 1. – 4. bolo 118 detí a v ročníkoch 5. – 9. bolo 124 žiakov.  
 Vedenie školy sa nezmenilo a nezmenili sa ani vyučujúci. V tomto 
zápise som sa rozhodol uviesť mená všetkých, ktorí sa o chod Základnej 
školy starajú.  
 Triednictvo v škole rozdelili takto: 1. A (B. Majtánová),                         
2. A (V. Králová), 3. A (I. Lysáková), 4. A (J. Šelingová), 5. A (A. Nováková), 
6. A (L. Dideková), 7. A (I. Šištíková), 8. A (T. Struňák), 8. B (J. Hajduková), 
9. A (J. Ondruška). 
V škole pôsobili ďalší vyučujúci: M. Tapušíková, M. Pučkovicová a J. Plevan.  
V školskom klube otvorili 2 oddelenia so 67 deťmi. Vedúcou je J. Gabková 
a vychovávateľkou Mgr. A. Mužíková. 
Ostatní pracovníci: L. Huňačková, ekonómka, J. Belko, školník, B. Kurtišová, 
F. Kurtišová a J. Makasová – upratovačky. V školskej jedálni je vedúcou      
R. Mikušková (151 stravníkov) a kuchárky J. Kumanová, D. Ďurikovičová,     
Ľ. Abrahámovská. 
 V školskom roku 2007/2008 otvorili v škole tieto záujmové krúžky: 
mažoretky, anglický jazyk, francúzsky jazyk, počítače, športové hry, 
rozhlasový, výtvarný, matematicko-logický, matematický pre 2. stupeň, 
dramatický, strelecký, basketbalový, kultúrno-spoločenský a floorbal.  
 
 

Materská škola 
 

 Aj v roku 2007 (a v školskom roku 2007/2008) plnila Materská škola 
v Ladcoch svoje základné poslanie - podieľať sa na výchove detí 
v predškolskom veku.  
 Používala na to mnohé zaujímavé formy, často aj netradičné, čo sa 
stalo pre Materskú školu v Ladcoch už príslovečné. Zásluhu na tom mal 
tvorivý prístup všetkých učiteliek k výchove detí a ich príprave pre vstup       
do Základnej školy.  
 Medzi početnými formami patrilo medzi najviditeľnejšie účinkovanie 
detí na mnohých verejných kultúrno-spoločenských podujatiach, 
nacvičovanie rôznych programov pre vlastné podujatia i návšteva podujatí 
iných usporiadateľov.  
 Na konci leta 2007 urobili veľa pre skrášlenie prostredia MŠ a to 
zásluhou obecného úradu, sponzorov, rodičov a pracovníkov školy.  
 Školský rok otvorili 3. septembra 2007 v 4 triedach so 72 deťmi: 

1. trieda – najmladšia veková skupina – 18 detí (Jana Pikálková, Šárka 
Adamcová) 
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2. trieda – stredná veková skupina – 18 detí (Alena Kukučková, Andrea 
Kotrasová) 

3. trieda – najstaršia vek. skupina – 17 detí (Táňa Kukuliašová, Anna 
Grmanová) 

4. trieda – najstaršia veková skupina – 19 detí (Irena Gajdošíková, Alena 
Svádová) 
 
Riaditeľkou školy bola Táňa Kukuliašová. 
Vedúcou školskej jedálne je Renáta Mikušková (spoločne                   

so Základnou školou). Kuchárky Emília Martišová, Anna Lahká. Školníčka 
bola Alena Janíková, upratovačka Božena Kubranová a v práčovni Alena 
Beňáková s Katarínou Kósovou. 

 
 

Odborné učilište  
internátne 

 
Na začiatku školského roka 2007/2008 bolo 3. septembra 2007 

v Odbornom učilišti internátnom 87 prvákov, ktorí do školy boli prijatí            
na základe pohovorov v máji 2007. V druhom ročníku bolo 67 a v treťom      
46 učňov. Najviac bolo záhradníkov (37), ďalej murári (29), kuchári (27), 
maliari (26), stavební zámočníci (22), stolári (20), služby a domáce práce 
(20). Spolu teda 200 učňov.  

Počet zamestnancov v Odbornom učilišti internátnom bol 73, z toho 
42 pedagogických pracovníkov v škole a 6 v internáte. Ostatných 
zamestnancov, ktorí sa starali o chod učilišťa bolo 25. 

V roku 2007 okrem normálnej výučby teoretických a praktických 
predmetov uskutočnili sa dve pozoruhodné akcie: zapojenie sa do 
európskych sociálnych fondov a podujatia na stieranie rozdielov medzi 
retardovanou a ostatnou mládežou.  

V apríli 2007 sa 41 žiakov a 10 pedagógov zúčastnilo na exkurzii 
v Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zníženou pracovnou 
schopnosťou v Bratislave. Navštívili všetky pracoviská odborného výcviku.  

Druhým dôležitým krokom bol program handicapovanej mládeže 
a príprava na trh práce spojená s nácvikom rôznych zručností. Účastníci 
projektu mali možnosť v rámci odbornej praxe pracovať v rôznych firmách 
v podnikoch na okolí školy. Priamo vo výrobnom procese mali možnosť 
konfrontovať vedomosti a zručnosti získané v škole s požiadavkami praxe. 
Cieľovou skupinou boli žiaci 2. a 3. ročníka zo všetkých učebných odborov – 
spolu 123 žiakov. Úspechom projektu je aj skutočnosť, že zástupcovia firiem 
boli spokojní s prácou žiakov učilišťa.  

Zaujímavým projektom bola akcia pod názvom „Zelená trieda“. 
Uskutočnilo sa stretnutie pedagógov z Maďarska (Bája), Slovenska (Ladce) 
a Spolkovej republiky Nemecko (Waiblingen). Stretnutie žiakov (priemerne 
10) bolo 18. marca – 24. marca 2007 v Báji, kedy zhotovili projektovanú 
stavbu z vŕbia a iného materiálu, stretli sa na športovom i kultúrnom poli.  

Žiaci Odborného učilišťa internátneho a Základnej školy v Ladcoch    
sa už od októbra 2006 stretávali spoločne so študentmi Gymnázia 
v Považskej Bystrici na realizácii projektu Bršlen, ktorý trval až do júla 2007. 
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Projekt sa uskutočnil vďaka podpore spoločnosti Tipos, a.s. a Nadácii pre 
deti Slovenska v rámci grantového programu „Stierame rozdiely“. K tomu 
napomáhali stretnutia v keramickej dielni, športové podujatia, prednáška 
o odpadoch, recyklácia starého papiera a iné.  

Ku koncu roka 2007 sa ukončili práce na výstavbe internátov, 
sociálnych zariadení, jedálne a kuchyne, rekonštrukcie dielní a výmeny 
okien. Zmenila sa i fasáda, čo prispelo k estetike vzhľadu obce. Celá 
stavebná akcia si vyžiadala náklady 28 miliónov korún, ktoré celé hradil 
Krajský školský úrad v Trenčíne a Ministerstvo školstva SR. Kvalita 
výchovno-vzdelávacieho procesu sa dokončením stavby presúva na špičku 
špeciálneho školstva na Slovensku.  

Na poschodí v 13-tich miestnostiach bude ubytovaných 40 žiakov 
s novým nábytkom a všetkým pohodlím. V nových priestoroch sú aj dve 
spoločenské miestnosti a telocvičná miestnosť. Súčasne so stavbou 
internátov a ďalších zariadení sa vykonali práce na elektrickom vedení 
a zabezpečila sa tak bezpečnosť najmä v stolárskej dielni. 

Stavba trvala zhruba dva roky a zabezpečila definitívny odchod školy 
z priestorov kaštieľa a vrátenie historickej budovy pôvodnému majiteľovi – 
cirkvi.  

V obci sa teraz medzi občanmi neustále opakuje otázka: kto bude 
novým majiteľom, pretože je všeobecne známe, že Rád sestier sv. Vincenta 
z Pauly chce kaštieľ predať.  

 
 

Materské centrum  
(„Mimčo“) 

  
 V roku 2007 založili v Ladcoch ženy na materskej dovolenke 
neformálne združenie občanov - materské centrum, ktoré nazvali Mimčo. 
Iniciátorkami boli Mgr. Zuzana Kuniaková, Andrea Bašková, Klára Patková 
a MUDr. Michaela Zúbeková. Na začiatku zriadenie centra potvrdilo 20 žien – 
matiek svojimi podpismi.  
 Toto dobrovoľné združenie matiek s malými deťmi založili aj z dôvodu 
zamedzenia izolácie matiek počas materskej dovolenky. Ženy tu vytvárajú 
komunitu na vzdelávanie, udržovanie profesijnej orientácie a získavanie 
rôznych zručností. Deti tu našli zaujímavý priestor pre hry, stretávanie sa 
s vrstovníkmi.  
 Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s poskytnutím kvalitných priestorov 
v Materskej škole bez náhrady. Našlo sa i dosť sponzorov, ktorí pomohli 
vytvoriť kvalitné prostredie.  
 Materské centrum otvorili slávnostne 13. apríla 2007 koncertom pre 
najmenších a odvtedy pripravili množstvo kvalitných programov. Centrum 
fungovalo nepretržite, okrem obdobia letných prázdnin.  
 Okrem bežného stretávania sa v herni, pripravili aj niekoľko 
pozoruhodných akcií ako prednášku veterinárnej lekárky (ako vybrať 
zvieratko pre dieťa), gynekológa MUDr. P. Petrikowského, cvičenia 
s rehabilitačnou sestrou, tvorivé dielne, diskotéku pre najmenších a ďalšie.  
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KULTÚRNY 
 A SPOLOČENSKÝ  ŽIVOT 

 
 V oblasti kultúry a spoločenského života, najmä v tvorbe kultúrnych 
aktivít nastal v obci v roku 2007 určitý posun. Stalo sa tak najmä aktivizáciou 
komisie obecného zastupiteľstva pre kultúru a šport. Pribudli nové podujatia 
a kultúrne žánre, skvalitnili sa tradičné spomienkové oslavy. Na dobrej úrovni 
bola opäť činnosť v informačnej oblasti, kronika, miestny spravodajca. Riešil 
sa generačný problém dychovej hudby a stabilizovala sa činnosť Zboru pre 
občianske záležitosti i obecnej knižnice. Organizačne sa pripravil zásadný 
obrat v riešení priestorových problémov a lepšieho využitia budovy Domu 
kultúry.  
 
 

Koyšove Ladce 
 

 Koyšove Ladce dňa 19. októbra 2007 sa niesli v znamení nedožitých 
75. narodenín Pavla Koyša a 10. výročia vzniku Klubu priateľov poézie Pavla 
Koyša. Pri tejto príležitosti vyšla publikácia „Pavel Koyš, človek a básnik.“   
Sú v nej životopisné údaje básnika, jeho básnická činnosť, spomienky 
manželky JUDr. Margaréty Koyšovej, PhDr. Vladimíra Čerevku, Ing. arch. 
Jána Remu. V príspevku Koyšove Ladce Ing. Jozef Miklóš, tajomník KPPPK 
a riaditeľky Považského osvetového strediska Mgr. Daniely Čižmárovej       
sa pripomína, že 1. ročník súťaže organizoval Obecný úrad v Ladcoch v roku 
1995 pre školy v najbližšom okolí. Od roku 1997 sa na súťaži ako organizátor 
podieľa najmä Považské osvetové stredisko. Postupne sa z regionálnej 
súťaže stáva celoslovenská súťaž pod záštitou Ministerstva školstva SR.  
 Súťaž každým rokom nadobúda väčší význam a kvalitu. Pravidelne   
sa jej členovia poroty grupujú z radov renomovaných odborníkov.  
 Publikácia „Pavol Koyš, človek a básnik“ vyšla v náklade 350 kusov. 
Jej vydavateľmi boli Klub priateľov poézie Pavla Koyša, Obecný úrad 
v Ladcoch, Považské osvetové stredisko a Považská knižnica v Považskej 
Bystrici. Ilustrácie sú od akad. maliara Ivana Schurmana.  
 Samotná súťaž mala doteraz najvyššiu účasť recitátorov, ktorých 
posudzovala porota v zložení: PhDr. Vladimír Čerevka, Mgr. Jaroslava 
Čajková, Mgr. Beáta Kvaššayová, Paed.Dr. Gejza Sádecký, Elena Bakošová 
a Anton Baláž.  
 Výsledky podľa jednotlivých kategórií: 
III. kategória (ZŠ a Gymnáziá) 
 

1. Simoneta Hladká, ZŠ Pruské 
2. Kristína Holá, ZŠ Trenčianske Teplice 
3. Karolína Žieriková, ZŠ Považská Bystrica 

      3.  Rastislav Kalnovič, Gymnázium Bánovce n/B 
 
IV. kategória (Stredné školy) 

1. Michaela Tišková, OA Ilava 
2. Lenka Vácvalová, Beluša 
3. Natália Hantáková, Gymnázium Púchov 
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     Cena za súčasnú výpoveď – Maroš Párničan (OA Prievidza) 
 Cena za osobnostnú výpoveď – Leila Slugeňová, Gymnázium 
Bánovce 
 
V. kategória 
Želmíra Mišutová, Martin 
 
 Po súťaži sa účastníci a ďalší občania Ladiec s hosťami z Bratislavy 
stretli na kultúrno-spoločenskom podujatí. Vystúpili umelci z Bratislavy, 
dychová hudba Ladčanka a prezentovali spomínanú publikáciu.  
 Ešte popoludní položili tradične kyticu kvetov k básnikovej buste 
manželka P. Koyša a starosta obce Ladce Ing. arch. Ján Remo.  
 
 

Súbory, krúžky 
 

 V oblasti súborov sa prelomili ľady stagnácie v činnosti ochotníckeho 
divadla. Novozaložený súbor mladých začal svoju činnosť konkurzom,       
na ktorom sa zúčastnilo 30 uchádzačov. Organizátorkami tohto divadelného 
pohybu boli Dáša Illyová, Jeanette Šedová a Alena Hudáková. Divadlo        
sa organizovalo pod záštitou Komisie pre kultúru a šport pri obecnom 
zastupiteľstve.  
 Premiérové predstavenie bolo hrou Kráľ a myš s prvými hercami       
po mnohých rokoch: Pavol Koyš, Martina Kováčová, Miška Berkyová, Natália 
Hudáková, Dáša Illyová, Jana Koyšová, Veronika Kováčová, Michaela 
Illyová, Kristína Melúchová.  
 Okrem tohto predstavenia videli Ladčania hry Princezná Frindolína 
a Rodinné tajomstvá v prevedení súboru Malá múza z Ilavy.  
 Pod vedením Márie Liptákovej aj v roku 2007 príležitostne, najmä pre 
akcie ZPOZ, účinkoval spevácky krúžok žien.  
 Dychová hudba Ladčanka prešla v roku 2007 viacerými 
organizačnými i odbornými zmenami, ktoré jej hudobný výkon značne 
skvalitnili. Obecný úrad na zlepšenie stavu poskytol hudbe dotáciu vo výške 
25 000 Sk. Dychová hudba bola najfrekventovanejším súborom v obci. Spolu 
s pohrebmi vystúpila na viac ako 30-tich akciách. Vedúcim hudby bol Libor 
Kvasnica.  
 
 

Ladecké zvesti 
 

 V roku 2007 vyšlo celkom 6 čísiel Ladeckých zvestí ako informačného 
spravodajcu obecnej samosprávy. Redaktorom bol Branislav Lipták st., 
grafickú úpravu robil Matej Lipták. Vyrábal sa v spoločnosti BEEL a tlačil 
v tlačiarni ASSA, s.r.o., Púchov. V tomto roku pripravila redakcia viazanie 
starých čísiel s komentármi a prehľadom najvýznamnejších článkov.            
Vo viazaných blokoch sú aj najstaršie výtlačky spravodajcov, novín 
a časopisov vychádzajúcich v Ladcoch od roku 1963. 
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Oslavy a spoločenské  
stretnutia 

 
 Prvým spomienkovým stretnutím občanov bolo pripomenutie si 
oslobodenia Ladiec a smrti 19 zavraždených Ladčanov dňa 30. apríla 2007 
pri pomníku padlých.  
 Netradične si Ladčania pripomenuli 1. máj. Značnému množstvu 
občanov koncertovala pred reštauráciou Kopyto Ladčanka a vystúpili 
mažoretky z Púchova.  
 Deň matiek dňa 13. mája bol netradičný pestrosťou programu. 
Vystúpili v ňom deti Materskej a Základnej školy, detská folklórna skupina 
Vretienko z Ilavy, gitarová skupina zo Záriečia, Dáša Illyová s dcérou a známi 
speváci Oľga Szabová a Dušan Grúň. 
 Ľudová strana HZDS a Slovenská národná strana pripravili 20. júla 
tradičnú Vatru zvrchovanosti pri príležitosti 15. výročia zvrchovanosti 
Slovenska. Na Skalke zneli tóny fujaristov z Lúk pod Makytou a dychovky 
Ladčanka.  
 Netradičný priebeh mal aj sviatok detí Medzinárodný deň detí. Oslavu 
pripravili všetky ladčianske školy spoločne s kultúrnou komisiou obecného 
zastupiteľstva a s organizáciou Bršlen. Všetko sa odohralo v ladčianskom 
parku, ktorý sa premenil na rozprávkový les s množstvom atrakcií pre deti 
všetkých kategórií.  
 63. výročie Slovenského národného povstania oslávili Ladčania        
pri pamätníku padlým, kde zástupcovia obce a organizácie SZPB položili 
vence. Oslava pokračovala v priestoroch záhrady pohostinstva Čierna Hora 
príhovorom Ing. Karola Horkého a koncertom dychovky.  
 Vyvrcholením bola oslava 535. výročia prvej písomnej zmienky 
o Ladcoch a 610. výročia zmienky o Tunežiciach. Ostatné takého stretnutie 
občanov sa konalo pred 10 rokmi, kde sa dohodlo, že sa bude opakovať 
každých desať rokov.  
 Okrem Ladčanov boli medzi asi 200 účastníkmi aj hostia z iných obcí. 
Podujatie malo veľmi kultúrny a dôstojný priebeh. Ako rečníci v ňom vystúpili 
Branislav Lipták, kronikár obce, ktorý oboznámil prítomných 
s najdôležitejšími faktami z histórie Ladiec a Tunežíc od pravekého osídlenia 
po koniec dvadsiateho storočia a Ing. arch. Ján Remo, starosta obce, ktorý  
spomenul ostatných desať rokov vo vývoji obce a priblížil význam 
samosprávy.  
 V kultúrnom programe vystúpil súbor Javorník z Lúk pod Makytou, 
recitátori s básňami P. Koyša a dychovka Ladčanka.  
 Významným bodom programu bolo odmenenie občanov, ktorí sa 
zaslúžili o rozvoj Ladiec ďakovným listom a spomienkovým darom.  
 Vyznamenaní občania a organizácie: 
Dobrovoľný hasičský zbor, Slovenský zväz zdravotne postihnutých,             
TJ Tatran Ladce, TJ Tatran Tunežice, Slovenský zväz protifašistických 
bojovníkov, Slovenský rybársky zväz, Slovenský zväz chovateľov, Urbárske 
spoločenstvo a lesné družstvo v Ladcoch, Urbárske spoločenstvo a lesné 
družstvo v Tunežiciach, Matica slovenská, Združenie technických 
a športových činností, dychová hudba Ladčanka, Ing. Jozef Mikloši, Zbor    
pre občianske záležitosti, Branislav Lipták, Mária Liptáková, Mária 
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Blažíčková, Viera Kováčová, Irena Gajdošíková, Dalimír Pružinec,           
Mgr. Mária Letková, Mgr. Ľudmila Vráblová, Rudolf Galanský, Ing. Emil 
Zahradník, Ferdinand Bušík, Obecná knižnica, Materská škola, Základná 
škola, Odborné učilište, Považská cementáreň, firma JAPEX, firma Drevopal, 
firma Strážnický, Dáša Illyová, Margita Kantoríková, Rímsko-katolícky farský 
úrad Košeca, PD Košeca.  
 
 

Obecná kronika 
 

 Aj v roku 2007 bol kronikárom obce Branislav Lipták. V tomto roku 
udelilo Považské osvetové stredisko v súťaži o najlepšiu kroniku Branislavovi 
Liptákovi 1. cenu v kategórii obcí nad 2 000 obyvateľov. Systému a úrovni 
vedenia dokumentácie kroniky sa dostalo ocenenia Ladcom tak, že 1. miesto 
získala monografia LADCE a dokument Ladce v mapovom zobrazení. Ceny 
na aktíve 30. novembra 2007 prevzali starosta Ing. arch. Ján Remo 
a Branislav Lipták st.  
 
 

Kino Slovan 
 

 Kino Slovan ukončilo svoju činnosť. Dôvodom bola nízka účasť 
a vysoké nájomné za filmy. K tomu prispelo aj zrušenie kultúrnych poukazov 
Ministerstvom kultúry, čo značne znížilo počet divákov.  
 
 

Iné zaujímavé 
podujatia 

 
 Spomedzi ďalších podujatí, ktoré sa usporiadali v Dome kultúry 
(niektoré uvádzam v ďalšej časti „Využívanie Domu kultúry“), vyberám: 
 Výstava obrazov pod názvom „Tajomstvo trinástej komnaty“ autorov 
rodiny Illyových. 
 Vynikajúco pripravený ples rodičov, ktorý usporiadalo Združenie 
rodičov pri Základnej škole.  
  
 Mikulášsky večierok 6. decembra 2007 pre deti Materskej a Základnej 
školy.  
  
 Stretnutie dôchodcov Považskej cementárne, a.s.. V programe okrem 
dychovej hudby Ladčanka vystúpil Jozef Laufer a ďalší umelci.  
  
 Silvestrovský večierok združenia Mariánskej mládeže vo veľkej sále 
Domu kultúry. 
  
 Stretnutie občanov na križovatke pri príležitosti 15. výročia vzniku SR. 
Dychovka Ladčanka, ohňostroj a občerstvenie nechýbalo.  
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Obecná knižnica 
 

 V roku 2007 sa knižný fond obecnej knižnice rozšíril nákupom kníh    
za 26 294 Sk. Z toho prispel obecný 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. Čitatelia 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 neklesá.  
 Vedúcou knižnice bola Eva Riecka.  
 
 

V priestoroch  
Domu kultúry 

 
 Využívanie priestorov Domu kultúry bolo aj v roku 2007 vážnou 
kultúrno – spoločenskou, ale i ekonomickou otázkou. Počet podujatí 
a obsadzovanie jednotlivých 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. Využíval sa pri 
veľkých akciách v sále i menších spoločenských a rodinných udalostiach. 
Len predajných trhov bolo vo vestibule 85. 
 Dobre vyťažená bola aj zasadačka č. 10, dovedna 58-krát. Z toho bolo 
34 školení 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 podujatí sa konalo dovedna: rodinné oslavy 
a kary (5-krát), diskotéky (4), tanečné zábavy a plesy (3), rôzne posedenia 
(5), divadlo (3) atď.  
 Niektoré priestory boli využívané permanentne: knižnica, lekár, 
Urbárske spoločenstvo, súkromná firma, šatne futbalistov, pamätná sieň, 
kaviareň, skúšobňa dychovej hudby.  
 V decembri 2007 sa začala reorganizácia využívania priestorov Domu 
kultúry.  
 V tomto roku sa zmenili i taxy za využívanie a prenajímanie 
jednotlivých častí kultúrneho domu. Napr. cena za prenajatie veľkej sály      
na zábavu a diskotéku 6 000 Sk, mesačné nájomné za kaviareň 10 000 Sk, 
zasadačka 500 Sk na deň a pod. Niektoré taxy sa diferencovali podľa toho, 
kto je nájomca (podnikateľ alebo nezisková organizácia). 
 
 

Zbor pre občianske  
záležitosti 

 
 Zbor pre občianske záležitosti v roku 2007 pripravil množstvo akcií   
pri príležitosti rôznych výročí a na viacerých podujatiach sa členovia ZPOZ 
podieľali.  
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 Veľmi cenená občanmi bola rubrika blahoželaní v Ladeckých 
zvestiach „Z matriky obce“. Tu sa uverejňovali mená narodených detí, 
zomrelých občanov a blahoželania k okrúhlym výročiam narodenia              
od 80 rokov. 
 Z významných podujatí v obradnej miestnosti si pozornosť zaslúži 
prijatie športovcov – futbalistov, ktorí vzorne reprezentovali obec                
tým, že postúpili do 5. ligy. Na slávnostnom prijatí sa zúčastnili futbalisti, 
výbor TJ a realizačný tím. Futbalisti dostali ďakovné listy a spomienkové 
darčeky.  
 ZPOZ sa so svojimi aktivitami zúčastňoval aj na začiatkoch 
a ukončeniach školských rokov na ladčianskych školách. 
 V obradnej miestnosti bol prijatý aj Branislav Lipták, bývalý          
učiteľ, teraz kronikár a redaktor Ladeckých zvestí, pri príležitosti                 
80. narodenín. 
 Medzi akcie, ktoré si občania veľmi vážili, patrili návštevy zástupcov 
ZPOZ u občanov, ktorí sa dožili okrúhleho výročia narodenia (80, 85, 90, 95) 
a jubileí sobášov (25, 50, 55). Spolu zástupcovia ZPOZ-u vykonali                
21 návštev.  
 Veľkou akciou ZPOZ bolo kultúrno-spoločenské stretnutie dôchodcov 
nad 60 rokov v Dome kultúry 26. októbra 2007. Stretnutie sa konalo v rámci 
Mesiaca úcty k starším. V kultúrnom programe vystúpili žiaci ladčianskych 
škôl, prehovoril starosta obce Ing. arch. Ján Remo a hrala dychová hudba 
Ladčanka.  
 Dňa 14. decembra pripravil ZPOZ tradičné podujatie Privítanie detí    
do života, na ktorom sa zúčastnilo 25 rodičov s deťmi narodenými v roku 
2007. 
 Organizácia a zloženie ZPOZ-u sa zásadne nezmenilo. Jednotlivé 
funkcie vykonávali:  
 
 Anna Peterková, predsedkyňa 
 Mária Liptáková, vedúca speváckeho krúžku 
 Irena Gajdošíková, výtvarníčka pamätnej knihy 
 Ľubomíra Porubčanová, matrikárka   
 
 Ostatné činnosti pri poriadaní podujatí zabezpečovali Július Šedík, 
fotograf, recitátori z členov ZPOZ-u, žiaci Základnej školy a deti z Materskej 
školy.  
 Ako trvalý účastník niektorých obradov, najmä pohrebov, bola dychová 
hudba Ladčanka.  
 Ako rečníci na pohreboch a úradne stanovení sobášiaci boli 
ustanovení na prvom zasadaní obecného zastupiteľstva v januári 2007      
(viď zápis z januára v časti „Obecné zastupiteľstvo“). 
  
 Niektoré ďalšie aktivity (spoluprácu) uvádzam v časti „Oslavy 
a spoločenské stretnutia.“  
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ŽELEZNIČNÁ STANICA 
LADCE 

 
 Výkony železničnej stanice boli v roku 2007 vyššie ako v roku 2006. 
Spôsobil to návrat dopravy substrátov na železnicu, keď v predchádzajúcich 
obdobiach bola tendencia dopravovať ich automobilmi.  
 V roku 2007 naložili v Železničnej stanici Ladce spolu 159 844 ton 
materiálu do 4 385 vozňov. Vyložili 4 018 vozňov s 200 676 tonami materiálu.  
 Cez stanicu prešlo 12 345 vlakov nákladnej prepravy a rušňov (nárast 
oproti roku 2006 na 106 %) a 18 004 vlakov s prepravou cestujúcich (pokles 
na 93 % - zrušené spoje).  
 Aké sumy v peniazoch tieto výkony znamenajú nemôže kronikár zistiť, 
pretože pokladňa na Železničnej stanici Ladce bola zrušená a cestujúci 
kupujú lístky vo vlaku bez prirážky. Tržby za prepravu tovaru eviduje firma 
Cargo, a.s. a sú zrejme predmetom obchodného tajomstva.  
 Zrušenie pokladne využili pracovníci stanice na vytvorenie 
viacúčelovej zasadačky.  
 Plánovaná plynofikácia a zavedenie vody z obecného vodovodu        
sa neuskutočnilo z finančných dôvodov.  
 Prednostom stanice bol v roku 2007 Pavol Fatura. Na stanici (spolu 
s Belušou) pôsobilo 34 zamestnancov, pričom 6 odišlo a 6 nových nastúpilo.  
 
 
 

SLOVENSKÁ POŠTA 
LADCE 

 
 Vedúcou pošty bola Mária Uríčková + jedna pracovníčka za 
priehradkou a 3 poštové doručovateľky.  
  
 Výkony poštového úradu boli opäť vysoké. Občania a organizácie 
podali na pošte okolo 120 tisíc obyčajných listových zásielok, 15 000 
doporučených, 4 000 listov I. triedy, viac ako 800 zásielok do cudziny        
a 64 balíkov.  
  
 Pošta dodala občanom a organizáciám 208 000 listových zásielok, 
35 000 doporučených, 1 950 listov I. triedy, 2 750 balíkov, 5 760 dôchodkov.  
  
 Pošta poskytovala aj združené inkaso, služby Poštovej banky, osobné 
listy, vkladové knihy, termínované vklady, účty pre dôchodcov. Veľký objem 
práce pre doručovateľky bolo roznášanie novín a časopisov. Na pošte          
sa predávali časopisy, žreby, pohľadnice, doplnkový tovar a bol tam 
umiestnený bankomat.  
  
 Nijaká modernizácia zariadenia, prístrojov sa neuskutočnila ani v roku 
2007. Obecný úrad z vlastnej iniciatívy vybudoval pre zamestnancov       
pošty WC. 
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VODNÁ ELEKTRÁREŇ 
 
 Vodná elektráreň Ladce prešla v rámci celého podniku elektrárne      
do privatizácie. Vedúcim ladčianskej elektrárne bol v roku 2007 Ivan Fedor.  
 Nový majiteľ dal zákaz akýchkoľvek informácií médiám i ostatným 
záujemcom. Preto kronikár nemohol do tohto zápisu zakomponovať správu 
o činnosti a stave vo VE Ladce, ako to bolo vždy predtým.  
 V priebehu roka 2008 sa kronikár pokúsi získať informácie na 
riaditeľstve elektrárne v Trenčíne a určiť spôsob ďalšej spolupráce. V zápise 
na rok 2008 v prípade dohody uverejní aj zápis za rok 2007. 
 
 
 

POVAŽSKÁ CEMENTÁREŇ, 
akciová spoločnosť 

 
Výroba a predaj 

  
 Považská cementáreň, a.s. v Ladcoch aj v roku 2007 pokračovala 
v úspešnom plnení úloh vo výrobe i predaji. Plnila tak neustále sa zvyšujúce 
požiadavky trhu nielen v množstve, ale i kvalite cementu.  
 I keď iba o málo, ale opäť prekročili výrobu z predchádzajúceho roka 
a vyrobili najviac v histórii cementárne 914 500 ton.  
 Úspešná výroba začína v lome Butkov, kde vyťažili 1 118 400 ton 
suroviny. Viac ako milión ton namleli aj surovinovej múky a slinku vypálili 
štandardné množstvo – 654 100 ton.  
 Bežné druhy cementu sa predávali najviac, preto aj ich výroba bola 
najvyššia. Na špeciálne stavby odberatelia kupovali špeciálne cementy, 
z ktorých niektoré druhy vyrába iba Považská cementáreň.  
Niektoré druhy – výroba: 
CEM I 42,5 R   213 900 ton 
CEM I 42,5 199 500 ton 
CEM I B-S 32,5 R 398 300 ton 
 To sú najpredávanejšie druhy, zvyšok boli cementy špeciálne, medzi 
nimi aj hľadaný CEM III A Chromatmin. Naďalej vyrábali niektoré výrobky   
ako Siderox do cementu a iné.  
 Vzhľadom na veľkú výstavbu Bratislavy úspešne fungovali pobočné 
závody betonárky v Bratislave.  
 Už tradične všetko, čo vyrobili aj predali. Vyexpedovali 913 579 ton    
na výstavbu diaľnic, na ostatné stavby na Slovensko i do cudziny. Export 
v najväčšej miere šiel do Českej republiky, Maďarska, Poľska a Rakúska. 
Celkom sa vyviezlo 32 % z celkového predaja. V tomto roku medzi 
odberateľmi chýba Nemecko. Nahradila ho Česká republika, kde väčšinový 
majiteľ cementárne má svoje stavebné podniky a podniky na výrobky 
z cementu. Čiastočne znížený export vyplýva aj zo zvýšenej činnosti 
v stavebníctve na Slovensku. 
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Vedenie spoločnosti 
 

Predstavenstvo: 
 Ing. Anton Barcík, predseda 
 členovia: Ing. Mária Kebísková 
                          Ing. Pavol Martauz 
                          Ing. Ľubomír Martinka 
                          Johanes Berger 
                          Anton Malovec 
                          Franz Wallner 
 
Výkonné vedenie: 
 Ing. Anton Barcík, generálny riaditeľ 
 Ing. Pavol Martauz, riaditeľ kvality a stratégie 
 Ing. Ľubomír Martinka, obchodný riaditeľ 
 Ing. Mária Kebísková, ekonomická riaditeľka 
 Ing. Jozef Mikušinec, technický a výrobný riaditeľ 
 Ing. Peter Šumaj, personálny riaditeľ 
 
 

Zamestnanci 
 

 V roku 2007 zamestnávala Považská cementáreň, a.s. okolo 370 
zamestnancov (v materskom podniku v Ladcoch). V roku 2007 sa opäť 
zlepšili pracovné i sociálne podmienky zamestnancov. Medzi ne patrí 
stravovanie, zdravotná starostlivosť i rôzne kultúrno-spoločenské podujatia.  
 Cementáreň naďalej podporovala dianie v obci, najmä TJ Tatran, 
kultúru i školy.                            
 
 

Vplyv na životné 
prostredie 

 
 V roku 2007 vypustili do ovzdušia 173 ton tuhých znečisťujúcich látok 
a 2 400 ton plynných látok (najmä oxidy dusíka a oxid uhoľnatý). Oproti roku 
2006 sa emisie znížili o 10 %. Cementáreň za toto znečistenie odviedla       
do štátneho fondu životného prostredia 3 800 000 Sk.  
 Koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok sa pohybovala 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. Považská cementáreň vypustila v roku 2007 iba 0,265 kg na jednu 
tonu.  
 I napriek tomu dochádzalo v období suchšieho počasia k úniku emisií 
zo skladovaných substrátov a slinku z centrálnej skládky. Zamedzenie tohto 
prášenia sa pripravuje výstavbou centrálnej skládky slinku v uzavretých 
silách.  
 V oblasti vodného hospodárstva nenastali oproti predchádzajúcim 
rokom nijaké zmeny.  
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 K ovplyvňovaniu ovzdušia patrili i produkty spaľované v rotačnej peci. 
V roku 2007 v nej spálili 1 441 ton pneumatík, 38 004 ton mäsokostných 
múčok, 8 269 ton upraveného odpadu z plastov, papiera a dreva.  
 
 
 

POĽNOHOSPODÁRSKE 
DRUŽSTVO KOŠECA 

 
 Poľnohospodárske družstvo v roku 2007 prešlo zložitým vývojom. 
Z PD 1. mája Košeca sa stala akciová spoločnosť, pričom akcionármi sú       
aj družstevníci – majitelia pôdy.  
 Keďže výrobné výsledky a zámery novej spoločnosti sa kronikárovi 
nepodarilo dostať, použil som výsledky hospodárenia za rok 2007 
z výrobného strediska Ladce. Výrobné strediská sa ani v novom zoskupení 
nemenia. Vedúcim VS Ladce bol Stanislav Zahradník.  
 
 

Pôda VS Ladce 
 

 Po mnohých úpravách (diaľnica a vyvolané stavby, vyrovnávania       
sa s urbárnikmi a pod) sa výmera družstevnej pôdy čiastočne zmenila. Preto 
uvádzam jej terajší stav.  
 Celková výmera poľnohospodárskej pôdy je 603,27 ha, z toho orná 
pôda – 283,83 ha, pasienky – 295,36 ha, záhrady – 0,7 ha, vodné plochy – 
1,23 ha, zastavané plochy – 11,56 ha, ostatné plochy – 10,57 ha.  
 
 

Rastlinná výroba – Ladce 
 
  
  priemerná úroda 
Repka olejná   37,54 ha        2,410 t 
Pšenica ozimná 117,25 ha        3,900 t 
Jačmeň jarný   24,51 ha        3,201 t 
Slnečnica    20,87 ha        2,251 t 
Kukurica   83,66 ha      35,210 t 
 
 

Živočíšna výroba – Ladce 
 

 V stredisku Ladce v roku 2007 chovali iba hovädzí dobytok – teľce, 
jalovice a dojnice. Hlavným ukazovateľom bolo mlieko. 
Spolu chovali 25 teliec do troch mesiacov a 32 teliec 3 – 6 mesačných. 
Chovali aj vysokoteľné jalovice, celkom 15 kusov. Kravy – dojnice druhej 
a ďalšej laktácie – celkom 103 nadojili 521 767 litrov mlieka.  
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POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVÁ 
 

Lesné družstvo 
 a Urbárske spoločenstvo  

v Ladcoch 
 

 V roku 2007 viedol spoločenstvo výbor ako v roku predchádzajúcom. 
Predstavenstvo LD a US riadil a usmerňoval jeden výbor.  
 V tomto roku sa vo zvýšenej miere venovali čisteniu lesov, kde sneh 
polámal a vyvrátil stromy. Súčasne likvidovali napadnuté stromy škodcami. 
Vyklčovali priestor na sadenie nových stromčekov v časti Zákamenná. 
V jarných mesiacoch tu potom vysadili 4 500 kusov. V ďalších mesiacoch 
brigádnicky vykášali priestory okolo vysadených stromčekov 
z predchádzajúcich rokov. Veľké problémy robilo najmä rozrastajúce            
sa malinčie.  
 Ťažbu dreva robili po skontrolovaní porastov, ktoré boli buď 
napadnuté škodcom alebo postihnuté kalamitou.  
 Do budovy urbariátu sa v spolupráci s obecným úradom zaviedol 
obecný vodovod – prípojka vody.  
 Jedno z opatrení valného zhromaždenia z roku 2007 bolo 
vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností neznámych vlastníkov. Išlo o starých 
a prastarých rodičov terajších členov spoločenstiev. To sa nepodarilo 
uskutočniť u všetkých vlastníkov a pokračovať sa bude v roku 2008. 
 Celkom sa nepodarilo vyriešiť vyrovnanie pozemkov s Národnou 
diaľničnou spoločnosťou a to u tých členov, ktorí nemali po svojich zomretých 
rodičoch doriešené dedičské konanie.  
 V roku 2007 zomrel podpredseda Urbárskeho spoločenstva Milan 
Bystrický, ktorý mal veľký podiel na tom, že sa vybavilo finančné vyrovnanie 
zabratých pozemkov Diaľničnou spoločnosťou. Funkciou do valného 
zhromaždenia bol poverený Florián Gajdošík.  
 
 

Urbárske spoločenstvo  
a Lesné družstvo 

v Tunežiciach 
 

 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 Urbárskeho spoločenstva, na ktorom   
je vybudovaný sklad trhavín pre lom Tunežice. Tým sa zabezpečila istota 
v príjmoch spoločenstva. V ďalšom rokovaní 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 Doprastav, a.s. 
Žilina a zástupcovia Urbárskeho spoločenstva a Lesného družstva 
v Tunežiciach pokračovať v hľadaní právneho usporiadania vo veci 
pozemkovej hranice.  
 Ďalšie rokovania sa konali so zástupcami Lesov SR, š.p. OZ 
Považská Bystrica o pozemkovej hranici Lesného družstva v Kališti, ktoré 
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susedí s parcelou spravovanou Lesmi SR. Rokovania sa prerušili pre 
nesprávny postoj zástupcov Lesov SR. Výbor bude hľadať spôsob, ako sa 
dostať k spravodlivému vyriešeniu problémov, aby nedochádzalo ku škode 
pri ťažbe drevnej hmoty.  
 Spoločenstvo je od roku 2007 začlenené do Únie lesomajiteľov – 
Združenia trenčianskych vlastníkov súkromných spoločenstiev lesov            
so sídlom v Trenčianskej Teplej. Združenie zabezpečilo školenie o využívaní 
zákona o lesoch a o kriminalite v lesoch.  
 V roku 2007 muselo spoločenstvo likvidovať kôrovcovú kalamitu 
a podľa príkazu Obvodného lesného úradu do konca septembra vyťažili     
190 m3 smreka obyčajného napadnutého kôrovcom. Celková kalamita         
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 urobili patričné skúšky.  
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ÚVOD 
 

Stav obyvateľstva v roku 2008 sa stabilizoval. Zaujímavý bol však tým, 
že oproti minulým rokom zomrelo mimoriadne málo občanov s vysokým 
priemerným vekom. Počet narodených detí oproti deväťdesiatym rokom       
je vyšší, ale stále nízky oproti šesťdesiatym až osemdesiatym rokom.  

Samospráva obce fungovala spoľahlivo, pokiaľ to neustále sa 
zvyšujúca byrokracia dovoľovala. Obecné zastupiteľstvo plnilo svoju úlohu 
iniciatívneho a rozhodujúceho orgánu, rovnako i zamestnanci obecného 
úradu a kontrolór obce.  

Politické strany a hnutia neprekročili štandard z minulých rokov, 
aktivizovali sa pri niektorých verejných oslavách.  

Aktivita spolkov a organizácií sa nijako veľmi nezmenila. Najviac 
činnosti sme videli u organizácií, ktoré majú úzko zameranú záujmovú 
činnosť – šport, turistika, rybárstvo a pod.  V roku 2008 sa ukázal definitívny 
zánik Slovenského červeného kríža a o nonci existencii možno hovoriť          
aj u organizácii Slovenského zväzu záhradkárov. Naopak, za pomoci 
obecného úradu a z iniciatívy niektorých občanov vznikol Klub dôchodcov 
Seniorklub.  

Na školskom úseku, okrem nepríjemných udalostí – zatopenie 
Základnej školy, pavilónu A, boli to najmä pozitíva. V Základnej škole zmena 
vedenia školy, stabilizácia a skvalitnenie učiteľských kádrov, reforma 
školstva, stavba ihriska. V Materskej škole to bola tradične dobrá práca 
učiteľov, ktorí naďalej vynikali v používaní netradičných nápaditých metód 
výchovnej práce.  

V kultúrnej oblasti sa zaznamenal určitý posun v koordinácii činnosti 
cez komisiu kultúry a športu obecného zastupiteľstva. Zvýšila sa kvalita 
dychovej hudby, i keď sa ani v tomto roku nevyriešil generačný problém. 
Objavili sa niektoré formy divadelnej činnosti a nové verejné podujatia. Stále 
zostáva kritickou návštevnosť kultúrnych podujatí.  

Zásadnú premenu zažila obecná knižnica, ktorá sa premiestnila         
do prístavby Domu kultúry. Ku koncu roka 2008 sa zrušila pamätná izba 
v súvislosti s prestavbou Domu kultúry pre umiestnenie obecného úradu. 
Zlepšilo sa vydávanie Ladeckých zvestí – ich rozšírením na 8 strán, 
používaním fotografií a zlepšenou grafickou úpravou.  

V náboženskom živote občanov nie sme svedkami markantnejšieho 
oživenia. Občania najviac diskutovali o výstavbe nového kostola. Tá sa 
dostala do štádia administratívnych a technických riešení a opatrení, najmä 
po návšteve žilinského biskupa Tomáša Galisa v novembri 2008. 

Výstavba infraštruktúry obce bola limitovaná finančnými prostriedkami. 
Rekonštrukcia Základnej školy z eurofondov sa dostala na záver roka          
do priaznivého štádia. Rok 2008 bol rokom technickej prípravy stavieb 
rodinných domov, nájomného bytového domu, úpravy Slatinského potoka 
a niektorých ďalších stavieb. Realizovala sa výstavba multifunkčného ihriska, 
oprava ZŠ po zatopení, nová strecha na Dome kultúry po zhodení víchricou 
a množstvo menších stavieb. Veľké stavby, ktoré nie sú v kompetencii obce 
– rýchlodráha a s ňou súvisiaci podjazd, kanalizácia a vodovod (regionálna 
výstavba) sa nerealizovali a nespresnil sa ani začiatok ich výstavby. Úspešne 
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sa uskutočnila však prestavba cestného nadjazdu nad železnicou medzi 
Ladcami a Hložou.  

V oblasti obchodných sietí a služieb sa veľa nezmenilo. Nerealizovala 
sa výstavba obchodného centra JEDNOTA-COOP, takže sa nie najlepšia 
situácia v predaji potravín nezlepšila. Niektoré služby a predajne zanikli, nové 
vznikli.  

Životné prostredie tiež nezažilo nijaké zmeny. Naďalej občanom dobre 
slúžil zberový dvor. Ku koncu roka sa objavili niektoré administratívne, 
technické, finančné a najmä vzťahové problémy pri odbere separovaných 
komodít. Nijaké podstatné problémy neboli v odvoze komunálneho odpadu 
ani sa vo zvýšenej miere nemnožili čierne skládky. Zákonom stanovené 
normy vo vypúšťaní emisií do ovzdušia Považská cementáreň, a.s. 
neprekračovala.  

Osobitne kladným javom je disciplína občanov v platení dane 
z nehnuteľností. Aj v roku 2008 zaplatili všetky druhy dane z nehnuteľností 
takmer bezo zvyšku.  

Rok 2008 môžeme takmer zo všetkých hľadísk pokladať za pokojný, 
bez väčších politických, či občianskych stretov. Prispelo k tomu realistické 
a koncepčné rozhodovanie obecnej samosprávy a ústretovosť voči 
požiadavkám občanov, ale aj ich objektívne informovanie o záležitostiach 
obce.  

 
 
                                                             Branislav  L i p t á k, 
                                                                    kronikár obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1708 

OBYVATEĽSTVO 
 

Demografický vývoj 
 

V roku 2008 sa ladčianskym rodičom narodilo 29 detí, z toho            
18 dievčat a 11 chlapcov.  

Zomrelo 17 občanov, čo je najnižší počet za roky, odkedy sa vedie 
prehľad. Z celkového počtu bolo 9 žien a 8 mužov. Vysoký bol priemerný vek 
zomretých – 80 rokov. Najstaršia občianka zo zosnulých bola Anna 
Skušeková (95 rokov), najmladší Pavel Čurík (53). 

Dňa 31. decembra 2008 bolo v Ladcoch 2 626 obyvateľov.         
Z toho bolo 394 do 15 rokov, 2 232 nad 15 rokov. Z dospelých bolo 1 096 
žien a 1 032 mužov. Z detí do 15 rokov bolo 196 dievčat a 198 chlapcov.  

 
 

Narodené deti 
 

Klaudia Puškárová 
Sára Kuniaková 
Miroslava Kandráčová 
Samuel Král 
Cintia Izabela Mrvová 
Mariana Češková 
Damian Brandibur 
Samuel Staňo 
Emma Koštialiková 
Silvia Kušnierová 
Alexandra Jakubíková 
Erik Tupý 
Adam Letko 
Martin Chovanec 
Laura Bratinová 
Šimon Pravda 
Matej Zúbek 
Natália Zúbeková 
Nina Gančárová 
Petra Šuranská 
Emma Mosorjaková 
Ján Čorej 
Lukáš Nagy 
Sebastián Pasch 
Barbora Šarközyová 
Nikola Bednářová 
Zuzana Majerová 
Anežka Kendralová 
Linda Lacková  
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Zomreli 
 

Mária Zahradníková (82 rokov) 
Anna Skušeková (95) 
Štefan Češko (70) 
Pavel Janík (83) 
Emil Kandráč (60) 
Jozefína Hrenáková (83) 
Helena Florišová (74) 
Oľga Hudecová (81) 
Hedviga Kovalčíková (83) 
Anna Rolínová (81) 
Mária Blažíčková (79) 
Vojtech Košťál (86) 
Vojtech Kuman (76) 
Mária Koišová (73) 
Karol Kováčik (58) 
Rudolf Daňo (73) 
Pavel Čurík (53) 
 
 
 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO, 
OBECNÝ ÚRAD 

 
Zasadania obecného 

zastupiteľstva 
 

Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch pôsobilo v zložení ako v roku 2007. 
Poslanci sa schádzali a prerokovávali program podľa schváleného plánu, 
ktorý prijali 23. januára 2008. Na schôdzach poslanci pravidelne, 
v stanovených termínoch, prijímali a pripomienkovali správy hlavného 
kontrolóra obce a ekonómky obecného úradu.  

Účasť na zasadaniach bola dobrá, rovnako ako aktivita poslancov pri 
posudzovaní jednotlivých problémov, ktoré zastupiteľstvo riešilo. Počas roka 
sa ich najväčší záujem zameriaval na výstavbu obce, finančné otázky 
i aktuálne problémy.  

23. januára 2008 sa zaoberali vznikom Senior klubu, jeho zámermi 
a poskytli mu bezplatné využívanie zasadačky v Dome kultúry ako klubovňu.  

Na tom istom zasadaní prerokovali ponuku DEXIA banky o nových 
formách úveru, stav v súdnom konaní o ručiteľskom záväzku občana            
A. Bednárika a dlh V. Removej voči obci.  

Najdôležitejším bodom programu bolo schválenie priorít vo výstavbe 
obce: 

- postavenie autobusovej zastávky pri „Sabovi“ 
- Výmena prístrešku autobusovej zastávky pri predajni AMV 
- Detské ihriská v Ladcoch a v Tunežiciach 
- Oprava chodníka v Tunežiciach 
- Doriešenie verejného osvetlenia cesty do Horných Ladiec cez Dužiny 
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- Opravy škarpy, nové vyškarpovanie Slatinského potoka okolo 
Základnej školy 

- Elektrifikácia zvonice v Ladcoch a v Tunežiciach 
- Prístrešok nad vstupom do modlitebne v Tunežiciach 
- Presťahovanie knižnice v Dome kultúry 
- Parkovisko pred bytovými domami (138, 139, 140) 
- Projektová príprava ciest na ulici od Základnej školy cez ulicu Vážska. 

 
Dňa 13. februára 2008 poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali 

dôležitú otázku odberu domového odpadu a niektoré nedostatky zavinené 
Považskou odpadovou spoločnosťou.  

Na tomto zasadaní sa vzdal funkcie predsedu komisie pre miestnu 
časť Tunežice Jozef Mihálik. Na uvoľnenú funkciu zvolili poslanci Jána 
Abrahámovského.  

Diskusia sa rozvinula okolo otázky zriadenia novej kaviarne v bývalých 
priestoroch knižnice. Nová kaviareň bude orientovaná na mládež a športový 
areál. Nájomné sa stanovuje na 10 000 Sk mesačne, pričom sa odrátajú 
náklady na rekonštrukciu.  

26. marca 2008 medzi najdôležitejšie prerokované otázky patrili: 
Odkúpenie pozemku pri pamätníku na rozšírenie verejnej plochy a spôsob 
vykúpenia pozemkov Za kaštieľom.  

Poslanci sa uzniesli na presťahovaní obecného úradu do prístavby 
Domu kultúry a zmeny z toho vyplývajúce.    

Pre budúcnosť obce významné bolo uznesenie o zmene územného 
plánu na pozemku za Domom kultúry z účelu na bytovú výstavbu na 
priemyselné využitie.  

Na záver schválili technicko-ekonomickú štúdiu verejného osvetlenia 
obce, na ktorú bude nadväzovať projekt jeho renovácie.  

23. apríla 2008 obecné zastupiteľstvo okrem viacerých finančných 
a organizačných otázok prerokovalo a schválilo investičný zámer 
vybudovania nových rozvodov vodovodnej siete na sídlisku Záhradná ulica   
(o realizácii sa píše podrobnejšie v časti „Výstavba“). 

Poslanci schválili zmenu vo funkcii predsedu komisie výberového 
konania. Starostu obce v nej nahradil zástupca starostu Marián Justh. Potom 
prerokovali ponuku p. Kútneho na úpravu – škarpovanie Slatinského potoka.  

Starosta informoval poslancov o novom usporiadaní a organizačnom 
zabezpečení pracovnej skupiny obecného úradu a prijatí pracovníka – 
vedúceho skupiny Jozefa Daňu.  

Na zasadaní obecného zastupiteľstva 28. mája 2008 poslanci zobrali 
na vedomie návrh starostu na vyčistenie dažďovej kanalizácie okolo hlavnej 
cesty (náklad 100 000 Sk) a o tom, že obec predložila 6. mája t.r. na 
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja žiadosť o eurodotáciu              
na renováciu Základnej školy.  

Poslanci sa dozvedeli, že zástupcovia obce sa dohodli s vlastníkmi 
pozemkov Za kaštieľom na cene 400 Sk za meter štvorcový.  

11. júla 2008 obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet obce     
za rok 2007 a rozdelenie prebytku.  
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V ďalšom programe riešili zatrávnenie starého futbalového ihriska 
a jeho využitie. Prerokovali žiadosť Materského centra MIMČO o urobenie 
stavebných úprav v ich klubovni.  

Obecné zastupiteľstvo zasadalo ešte raz v tom istom mesiaci dňa    
25. júna 2008. Okrem niekoľkých technicko-organizačných otázok 
prerokovali zámer vybudovať v Horných Ladcoch menšie ihrisko.  

Hlavným bodom rokovania bolo schválenie úveru v DEXIA banke      
vo výške 8 miliónov Sk. Prostriedky sa použijú 3,57 milióna na rekonštrukciu 
vodovodu v Záhradnej ulici a 4,43 milióna na výkup pozemkov Za kaštieľom.  

Na zasadaní informoval starosta poslancov o možnosti využitia        
tzv. Nórskych fondov na vybavenie zberového dvora.  

17. septembra 2008 schválili dotáciu 25 000 Sk pre Materské 
centrum, výstavbu hasičskej zbrojnice z prostriedkov eurofondu, projektovú 
prípravu rekonštrukcie Vážskej ulice a rekonštrukciu chodníka od Tunežíc   
na koniec Ladiec. Doplnili komisiu pre výberové konanie o riaditeľku školy    
Mgr. B. Majtánovú a rozhodli o umiestnení športového ihriska do areálu 
školy.  

22. októbra sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo rozdelením 
stavebných pozemkov – parciel v lokalite Za kaštieľom. Členovia 
Dobrovoľného hasičského zboru informovali poslancov o postupe pri čistení 
Lúčkovského potoka.  

Na návrh starostu poslanci schválili nákup malého nákladného 
vozidla.  

Na zasadaní v novembri 2008 sa uzniesli na predajnej cene vozidla 
multikar (55 tisíc Sk), prerokovali konanie vianočných trhov v Dome kultúry. 
Na záver schválili odmeny starostovi, zástupcovi starostu, hlavnému 
kontrolórovi a poslancom. 

V decembri 2008 poslanci schválili Všeobecne záväzné nariadenie 
o daniach a poplatkoch za komunálny odpad.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo predaj budovy č. 151 pod stavbu 
budúcej správy farnosti Ladce za symbolickú cenu 1 euro. Obec Ladce 
predala Farskému úradu v Košeci aj budovu č. 150, ktorá bude asanovaná 
(tiež za cenu 1 euro). Poslanci potom schválili žiadosť o poskytnutie úveru   
zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky na financovanie preklenovacej 
čiastky pri prestavbe Základnej školy.  

Potom sa poslanci zaoberali výstavbou inžinierskych sietí pri výstavbe 
nájomného 16-bytového domu a podmienkami prenajímania.  

Na záver zasadania schválili poslanci po pripomienkach rozpočet 
obce na rok 2009. 
 
 
Poznámka: 
 
V uvedenom prehľade o zasadaniach Obecného zastupiteľstva v Ladcoch   
sú uvedené iba hlavné body rokovania. Poslanci rokovali o predajoch malých 
pozemkov, o problematike školstva a kultúry, o prenajímaní Domu kultúry 
i niektorých menej dôležitých problémoch obce a občanov.  
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Zamestnanci 
obecného úradu 

 
Funkcionári: 
Ing. arch. Ján Remo, starosta 
Marián Justh, zástupca starostu 
Ing. Daniela Kalusová, hlavný kontrolór obce 
 
Referenti: 
Ľubomíra Porubčanová 

- sekretariát, matrika, pokladňa, evidencia obyvateľstva 
Alena Černotová a Bc. Slávka Suranová 

- finančné a mzdové otázky, školstvo 
Alena Suchárová 

- správa daní a poplatkov 
Helena Kvasnicová 

- stavebný úrad 
Ľubica Šedíková 

- správa cintorínov, ochrana životného prostredia, civilná obrana, archív 
Ing. Ľubica Zahradníková 

- sociálne veci a kurately, odpadové hospodárstvo 
 
Pracovná skupina: 
vedúci: Jozef Daňo 

V roku 2008 pracovná skupina vykonávala tieto práce: kosenie trávy 
na obecných pozemkoch a v školách, zametanie verejných priestranstiev, 
údržba zastávok, cintorínov, rekonštrukcia chodníkov, oprava cestných 
výtlkov, opravy a servis na obecnom majetku, Materskej školy, Základnej 
školy, štadióne, periodické zbery surovín, rekonštrukcia knižnice a jej 
sťahovanie.  
  V skupine pracovalo 6 mužov a 3 ženy.  
 
 
 

STAVEBNÉ 
AKTIVITY 

 
Stavby v obci 

 
V druhom polroku 2008 sa značne zvýšil stavebný ruch v obci            

na verejných stavbách. Niektoré sa v tomto roku odovzdali do užívania, 
niektoré budú v roku 2009 pokračovať a ďalšie sú v prípravnom štádiu. 

Medzi dôležité stavby patrili akcie v rámci modernizácie Považskej 
cementárne, a.s. a odovzdanie nového internátu Odborného učilišťa 
internátneho. O oboch píšem na inom mieste tohto zápisu kroniky.  

Jednu zo stavieb podmienila prírodná katastrofa – víchrica v noci  
z 29. na 30. októbra, ktorá zhodila strechu na prístavbe a čiastočne i na 
hlavnej časti Domu kultúry. Strecha sa začala opravovať (vymieňať) hneď   
po jej zničení a v novembri bola dokončená. Stavbu realizovala firma       
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DREVO IN, s.r.o. Považská Bystrica. Vymenili celkom 1 197 m2 strechy 
fínskym plechovým strešným systémom. Rozpočtovaná cena bola   
1 134 565 Sk, ktorá sa uhradila z prostriedkov obecného úradu a poistky.  

V roku 2008 sa rozhodlo aj o úprave Slatinského potoka v časti okolo 
Základnej školy do vyústenia v odpadovom kanáli Hydrocentrály. Urobila     
sa dohoda s firmou AUTOTRANS MECHANIZÁCIA LADCE na sumu viac 
ako    2 milióny korún a na sklonku roka sa začalo s predbežnými prácami. 
Potok bude škarpovaný, pričom materiál dodá sponzorsky Považská 
cementáreň.  

Ďalšou stavbou v príprave bol 16 – bytový nájomný dom pri vstupe     
do kaštieľa z dediny. Výstavba sa realizuje zo štátneho fondu bývania. Bude 
to štvorpodlažný dom s trojizbovými, dvojizbovými bytmi a garsónkami. 
V roku 2008 sa začalo uvoľňovať stavenisko a všetky byty sa rozdelili.  

Značne pokročila príprava individuálnej bytovej výstavby               
Za kaštieľom. Definitívne sa dokončila zastavovacia štúdia a pozemky sa 
rozdelili medzi záujemcov. Začali sa projektové práce na inžinierskych 
sieťach a ďalšie technicko-organizačné práce.  

Firma DUDA začala na jar 2008 stavať dva 12-bytové domy v lokalite 
Záhradná ulica. Pripravili stavenisko, čiastočne vybudovali základy a urobili 
ochranné provizórne ploty. Stavbu opustili a napriek upozorneniam obecného 
úradu (i medializácii v regionálnej tlači) v stavbe nepokračovali a dali 
prednosť výstavbe v Bratislave.  

Významnou stavbou, ktorá značne zlepšila estetický vzhľad časti 
Ladiec bolo prebudovanie autobusových zastávok, najmä pri hostinci       
„U Sabu“. Vydláždenie, odvodnenie a ďalšie práce urobili pracovníci 
stavebnej skupiny obecného úradu. Vymenili sa aj oba prístrešky a jeden    
zo starých sa použil na zastávke Tunežice.  

V októbri sa začala výstavba multifunkčného ihriska  v Základnej 
škole. Firma AUTOTRANS MECHANIZÁCIA LADCE pripravila technologicky 
náročný podklad pod umelý trávnik. Ten položila firma so sídlom v Zlíne 
(pobočka Svinná). Ihrisko v roku 2008 dokončili v náklade 1,2 milióna korún. 
Na nákladoch sa podieľal Úrad vlády SR a obec Ladce.  

Medzi najdôležitejšie stavby ukončené na konci roka 2008 patria 
výstavba vodovodu v Záhradnej ulici. O výmene starého potrubia rozhodli 
poslanci obecného zastupiteľstva, pretože úniky vody do zeme dosiahli       
už neúmerné rozmery. Považská vodárenská spoločnosť preto nechcela 
vodovod prevziať a obec platila všetky straty. Stavbu po výberovom konaní 
robila firma DK TRADE, s.r.o. Považská Bystrica. Investičné náklady boli 
3 569 000 Sk. Náklady sa majú vrátiť po päťročnej prevádzke bez 
predchádzajúcich strát – úniku vody. Hradila ich obec Ladce.  

Na konci júna 2008 porucha na vodovode spôsobila zatopenie 
pavilónu „A“ Základnej školy. Škody boli také veľké, že sa nedali opraviť    
do 1.  septembra 2008. Rekonštrukcia podláh, múrov, elektrického vedenia, 
vodovodu, WC a ďalšie začali v letných mesiacoch a pokračovali až do 
konca kalendárneho roka. Opravy dodávala firma Ján Levčík. Hradia             
sa z poistného, z rozpočtu obce a od sponzora Považskej cementárne, a.s..    

V stave príprav bola v roku 2008 modernizácia a zatepľovanie 
pavilónu „A“ a „B“ Základnej školy z prostriedkov eurofondov. Na konci roka 
2008 bola rekonštrukcia v stave administratívnych a výberových konaní.  
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Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR prijalo opatrenia, 
podľa ktorých sa dotuje stavebný zámer 70 tisícami korún na žiaka. 
Ladčianska Základná škola podľa týchto opatrení má nárok na 17 – 19 
miliónov korún. Z toho sa plánujú vykonať tieto práce: zastrešovanie oboch 
objektov šikmými valbovými strechami, výmenu všetkých okien a vstupných 
dverí vrátane sklobetónových stien, komplexné zateplenie plášťa oboch 
pavilónov a nové fasády.  

Dňa 28. augusta 2008 dostala obec oznámenie z Ministerstva 
výstavby a regionálneho rozvoja SR o schválení žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok na rekonštrukciu. Schválené boli celkové výdavky          
vo výške 18 559 998 Sk.  

K tomu boli vypísané ďalšie administratívne kroky, ktoré musí obec 
ešte vykonať.  

 
Stavbou mimo riadenia a financovania obcou bolo vybudovanie 

nového nadjazdu nad železničnou traťou na konci Ladiec (pri Hloži). 
Všeobecne sa vedelo, že statika mosta – výjazdu z Ladiec je vo veľmi zlom 
stave. Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie rozhodol 
most – nadjazd rekonštruovať. Dobu rekonštrukcie určili na termín                
od 28. apríla do 30. novembra 2008. Uzavretie mosta počas výstavby 
vyvolalo zriadenie obchádzky cez obec Podhorie a v obci Ladce aj zmenu 
miesta zastavovania autobusov. Staré zastávky slúžili diaľkovým autobusom 
a ostatné regionálne spoje zastavovali na križovatke.  

Stavba sa v stanovenom termíne ukončila a odovzdala. Plánované 
náklady boli 38 miliónov korún a realizoval ju podnik Doprastav Žilina.  

Prvé kroky na získanie financií z eurofondov urobilo Odborné učilište 
v Ladcoch. Po odovzdaní kaštieľa pôvodným majiteľom – Rádu sestier 
v Nitre a s tým súvisiacim presťahovaním internátu do nových priestorov      
sa začali objavovať niektoré nedobré javy v stave budovy dielní. Na budove 
murársko-maliarskeho bloku hodlajú vybudovať novú strechu, vymeniť okná, 
zatepliť fasádu, zrekonštruovať sociálne zariadenie, urobiť bezbariérový 
prístup, rekonštruovať ústredné kúrenie a ďalšie nutné úpravy. Podobné 
úpravy hodlajú urobiť aj na bloku zámočníkov a krajčírskych dielní (bývalá 
Základná škola), kde musia vymeniť aj strešnú krytinu. Celkom ide o sumu 
42 miliónov korún.  

 
 

Výstavba kostola 
 

Osobitnou otázkou, ktorá už po tri roky zamestnáva myslenie 
Ladčanov je výstavba kostola. Nejednotný názor občanov na výstavbu 
ukončili iniciátori a organizátori výstavby kostola tým, že v roku 2008           
sa začali vybavovať rôzne stavebné administratívne otázky a schválenie 
staveniska v priestoroch dnešného obecného úradu.  

Prvé stretnutie sa konalo 19. októbra, keď sa stretli Mons. Tomáš 
Galis, žilinský biskup a Ing. Anton Barcík, generálny riaditeľ PCLA.  

Druhé stretnutie bolo na pôde Obecného úradu v Ladcoch 
a Považskej cementárne, a.s. dňa 14. novembra 2008. Žilinský biskup         
so sprievodom cirkevných hodnostárov, ďalej zástupcovia obce, košeckej 
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fary, architekti i JUDr. Ján Čarnogurský – jeden z iniciátorov výstavby 
kostola.  

Žilinský biskup schválil určený pozemok.  
S tým budú súvisieť ďalšie opatrenia pri stavebnom schvaľovacom 

procese a pre obec obtiažna asanácia prvej budovy (postavenej v roku 1927) 
a presťahovanie obecného úradu do prístavby Domu kultúry                       
(po predchádzajúcej stavebnej úprave). 

 
 
 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

Práce na zlepšenie 
životného prostredia 

 
V otázkach životného prostredia sme v Ladcoch v roku 2008 

zaznamenali určitý posun dopredu. Zvýšila sa starostlivosť o zeleň,         
ktorej je v obci mimoriadne veľa. Kosenie trávnikov, starostlivosť o dreviny 
a pod. Nič sa nezmenilo v starostlivosti o park, ktorý nechávajú majitelia 
naďalej chátrať.  

Estetizácia prostredia, verejných priestranstiev sa týkala niektorých 
nových objektov, najmä výmeny autobusových zastávok a dláždenie 
priestorov občania kvitovali s vďakou. Čistotu verejných priestranstiev 
zabezpečovali pracovníci skupiny obecného úradu, rovnako ako hrabanie 
lístia a odstraňovanie snehu.  

Osobitným problémom boli miestne potoky. Lúčkovský potok vyčistili 
za finančného prispenia obecného úradu členovia Dobrovoľného hasičského 
zboru (píšem o tom i na iných miestach) a Slatinský potok cez financovanie 
obce začala čistiť a škarpovať súkromná firma. Realizácia tohto zámeru        
je plánovaná na rok 2009. 

Obec Ladce – obecný úrad môže povoľovať výrub drevín na základe 
žiadosti občanov. Podmienky a ostatné podrobnosti boli zverejnené 
v Ladeckých zvestiach.  

Sutinu zo stavieb a výkopovú zeminu mali občania možnosť vyvážať 
do priestorov pri Váhu. Obecný úrad k tomu uzavrel dohodu so Slovenským 
vodohospodárskym podnikom, na základe čoho sa zvyšuje úroveň brehu 
Váhu.  

 
 

Ovzdušie 
 

V súlade s ustanovením §-u 14 zákona č. 171/1998 Z. z. sú podniky 
povinné podávať obciam informácie o vplyve prevádzky podnikov na životné 
prostredie. Takúto správu podáva každoročne aj Považská cementáreň, a.s.. 

V roku 2008 vypustili do ovzdušia 184 ton tuhých znečisťujúcich látok 
a 3 000 ton plynných látok, čo bolo menej ako v roku 2007. Za vypustené 
emisie do Štátneho fondu životného prostredia zaplatia 153 400 eur.  
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Podľa zákona je možné do ovzdušia vypustiť 1,5 kg prachu na jednu 
tonu vyrobeného slinku. V Ladcoch to bolo 0,26 kg. Ani koncentrácie 
plynných látok SO2, CO a NOx neboli prekročené.  

Odpadové vody sa aj v roku 2008 čistili v mechanicko-biologickej 
čistiarni.  

Odpadové hospodárstvo sa týkalo cementárne ako spotrebiteľa – 
spaľovateľa rôzneho odpadu. Tak v tomto roku spálili 1 649 ton gumového 
odpadu. V rámci prevencie proti BSE spálili 42 516 ton mäsokostných 
múčok. Mimo toho prevádzkovali linku na využívanie upravených 
separovaných odpadov z plastu, papiera a dreva. Takéhoto materiálu využili 
12 939 ton. 

 
 

Zberový dvor 
 

Obecný úrad najviac pozornosti venoval zberovému dvoru. Slúžil       
na uskladnenie separovaného odpadu. Triedili sa komodity, na ktoré mala 
obec zmluvných odberateľov: sklo, papier, plasty, železný šrot, opotrebované 
pneumatiky, batérie, akumulátory, elektrické a elektronické zariadenia, 
biologicky rozložiteľný odpad a veľkoobjemový komunálny odpad.  

Výsledky zberového dvora v roku 2008 jednoznačne ukázali na 
správnosť takéhoto systému zberu separovaného odpadu. Na konci roka    
sa však ukázali problémy s odberom vyseparovaného odpadu. Rozbor týchto 
nedostatkov a konkrétny dopad na obec Ladce urobíme v zápise kroniky     
za rok 2009. Prijatie a akceptovanie takéhoto zberu zo strany občanov         
sa začalo dariť – ostatné musí doriešiť štát.  

 
 

Zber komunálneho  
odpadu 

 
V zbere ostatného komunálneho odpadu cez Považskú spoločnosť 

a jej odvoz na skládku Luštek v Dubnici nad Váhom prebieha v norme.  
Výsledky zberov jednotlivých komodít (zber prebiehal v dvoch 

kategóriách komunálneho odpadu): 
- v netriedenom odpade to bol zmesový komunálny odpad            

(524,8 tony) a objemový odpad (91,4 ton). 
- v kategórii triedeného odpadu sa prostredníctvom zberového dvora 

v roku 2008 nazbieralo:  
papier a lepenka   3,52 tony 
sklo 15,88 t 
textílie   3,02 t 
žiarivky a iný odpad s ortuťou   0,07 t 
vyradené zariadenia (chladničky)   3,05 t 
batérie a akumulátory   0,23 t 
elektrické a elektronické zariadenia   2,70 t 
plasty   9,84 t 
spolu 39,31 tony 
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OBCHOD A SLUŽBY 
 

Situácia v poskytovaní obchodných a iných služieb obyvateľstvu          
je primeraná. Podnikatelia poskytovali služby aj na základe toho,                   
či prevádzky budú rentabilné.  

Charakteristický stav – prebytok hostincov a nedostatočný predaj 
potravín trval aj v roku 2008. Obchod AMV (potraviny) je preplnený tovarom, 
malé priestory pre množstvo ľudí robia predaj málo kultúrnym.  

Určité sklamanie spôsobilo odstúpenie JEDNOTY  - COOP Trenčín   
od výstavby predajne, ktorá kapacitne plne obci vyhovovala. Odstúpili pre 
finančné dôvody, ktoré zdôvodnili prípravou na euro.  

Medzi služby, ktoré občania kvitujú s uznaním, patrí otvorenie 
zberového dvora separovaného odpadu. O tom píšem v časti „Životné 
prostredie“.  
 
Obchody s potravinami: 

- Potraviny AMV 
- Potraviny a predajňa mäsa Klasik (Ing. Michal Staňo) 

Pohostinstvá: 
- Collana bar v DK (novootvorený v priestoroch bývalej knižnice) 
- Bistro Veronika 
- Reštaurácia Kopyto 
- Pohostinstvo OMEGA (Pod gaštanmi) v roku 2008 poskytuje aj 

ubytovanie 
- Pohostinstvo U Sabu  
- Herňa PUB 777 
- BAR 777 (od novembra 2008 v priestoroch bývalého hostinca Čierna 

hora) 
- Pohostinstvo U EMILA (Emil Kandráč Tunežice, v priestoroch 

bývalého obchodu Jednota) 
- Nočný klub 
Iné predajne, služby a podniky: 
- Drogéria (A. Zábojníková) 
- Textil – galantéria (V. Daňo) 
- Textil (P. Hudec) 
- Agrobon – záhradnícke potreby 
- Tinea – kvetinárstvo (I. Remšíková) 
- Novinový stánok (Bresman) 
- Kaderníctvo a kozmetika (Denisa Gregorová) 
- Autotrans mechanizácia (Kútny) 
- Autoservis (František Strážnický) 
- Kameňosochárstvo (Anton Bialoň) 
- Retux – kovovýroba (Ing. arch. Marián Blažíček) 
- DREVOPAL – drevospracujúci podnik (Róbert Jendrol) 
- MINI-MIX – predaj textilu a drogéria (Miriam Hlavatá) 
- BLACHOTRAPEZ – predaj plechov (v bývalom súkromnom dome      

p. Áčka – majiteľ Ján Luberda, Rabka – Zdrój, Poľsko) 
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Služby a predaj poskytovali aj predajca zeleniny (3-krát v týždni), rôzni 
predajcovia textilu, obuvi, potrieb pre domácnosť v priestoroch Domu kultúry. 

Každý piatok prichádzala do obce z podniku Fabuš pojazdná predajňa 
s mäsom. 

Občanom slúžili i dva bankomaty (pri predajni Drogéria a na pošte). 
DOPRASTAV Žilina vlastnil kameňolom v Tunežiciach a miešačku     

na betón, ktoré využíval pri stavbe diaľnice Sverepec – Vrtižer.  
 
 
 

OBECNÝ ROZPOČET 
A DANE 

 
Rozpočet obce 

v roku 2008 
 

Obecný rozpočet schválili poslanci obecného zastupiteľstva na svojom 
decembrovom zasadaní v roku 2007. Rozpočet bol v jeho úplnom znení 
vyvesený na úradných tabuliach. Jednotlivé položky (v hlavných číslach) boli 
zverejnené aj v Ladeckých zvestiach. 
 

Všeobecné verejné služby 6 308 600 
Sk 

Finančná a rozpočtová oblasť    121 300 
Matrika      70 000 
Transakcia verejného dlhu    113 000 
Požiarna ochrana      43 000 
Vodné hospodárstvo, potoky      80 000 
Cestná doprava      40 000 
Nakladanie s odpadmi 3 223 850 
Nakladanie s odpadovými vodami    125 000 
Zásobovanie vodou 2 412 240 
Verejné osvetlenie    590 300 
Bývanie a občianska vybavenosť      66 000 
Rekreačné a športové služby    330 000 
Knižnica      17 000 
Kultúrne služby 1 613 700 
Kultúrne a cirkevné pamiatky        9 500 
Náboženské a iné spoločenské služby    408 000 
Základná škola 8 392 000 
Školenie a kurzy         8 000 
Sociálne služby        5 000 
Opatrovateľská služba    936 100 
Dávky v hmotnej núdzi      21 000 
Materská škola 3 830 000 
Školská jedáleň    480 000 
Kapitálové výdavky 1 000 000 
Nové stavby    357 000 
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  Rozpočet sa predpokladal vyrovnaný, pretože aj príjmy sa plánovali 
v rovnakej výške 30 243 100 Sk. 

V priebehu roka 2008 obecné zastupiteľstvo schválilo niektoré zmeny 
– presuny tak, ako si to vyžiadal chod činnosti v obci. Niektoré zvýšenia 
a schválené pôžičky sú uvedené v kapitole „Obecné zastupiteľstvo“ v zápise 
tejto kroniky (2008). 

 
 

Daň z nehnuteľností 
 

V oboch častiach dane z nehnuteľností, teda platby od fyzických osôb 
a od právnických osôb (podniky, organizácie), bola v roku 2008 situácia 
uspokojivá. Tak ako v roku 2007 aj teraz pristupovali občania k plateniu dane 
z nehnuteľností zodpovedne, o čom svedčí aj tento prehľad: 

Podľa daňových priznaní bolo v Ladcoch 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 tisíc korún. 
Trvale trávnaté porasty 10 000 Sk, zaplatené 4 750 korún. Záhrady       
56 000 Sk, zaplatená celá suma. 

Zastavané plochy a nádvoria 117 000, zaplatené 103 000 korún. 
Stavebné pozemky predpis 6 300, zaplatené 6 200. Aj ostatné plochy boli 
zaplatené v plnej výške 196 000 Sk. Spolu daň z pozemkov bola predpísaná 
603 000 a zaplatené bolo 666 000 Sk.  

Daň zo stavieb sa týkala 576 občanov. Tu sa zarátali 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. Celkove bola na stavby 
vyrubená daň 1 895 238 Sk a zaplatené 1 877 418 korún.  

Na byty bola daňovníkom vyrubená daň 33 838 Sk, zaplatili         
33 197 korún.  

Celkovo daň z nehnuteľností v roku 2008 predstavovala v obci 
2 532 225 Sk a zaplatené bolo aj so spomínanými nedoplatkami       
2 577 202 Sk.  

 
 
 

ŠKOLSTVO 
 

Materská škola 
 

V školskom roku 2007/2008 bolo v Materskej škole zaradených          
72 detí vo veku od 2,5 do 7 rokov. V štyroch triedach pracovalo                           
8 kvalifikovaných učiteliek. 

Pre vstup do Základnej školy pripravovali 24 detí, pričom o odklad 
povinnej školskej dochádzky požiadali rodičia pre dve deti.  

Počas školského roka učiteľky spestrovali pobyt v zariadení rôznymi 
kultúrnymi, spoločenskými a športovými podujatiami. 
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Počas roka to bola návšteva Martinského bábkového divadla, ukážka 
netradičných hudobných nástrojov, kúzelník a pod. Usporiadali vianočnú 
besiedku s Mikulášom, pálenie Moreny – privítanie jari. V škôlke počas roka 
prebiehali rôzne súťaže a hry na zvýšenie vedomostí detí v rôznych 
oblastiach. Aj v roku 2008 usporiadali tradičný fašiangový karneval 
a Medzinárodný deň detí. 

25 detí z MŠ sa zúčastnilo na plaveckom výcviku a pre deti 
z najstarších vekových skupín usporiadali výlet na Muflonku. 

Na lepšie pochopenie zámerov výchovného procesu usporiadali pre 
rodičov „Otvorené hodiny“. 

Stravovanie a jeho kvalitu zabezpečovala vedúca jedálne a dve 
kuchárky, o čistotu sa starala školníčka a 1 upratovačka. V práčovni 
pracovali dve pracovníčky na 2-hodinový pracovný úväzok.  

Ani rok 2008 nebol bez ekonomických problémov, najmä v oblasti 
nákupu pomôcok, opráv a pod. Okrem obecného úradu, ktorý je riadiacim 
orgánom (okrem pedagogických otázok) sa o preklenutie hospodárskych 
problémov starali sponzori Považská cementáreň, a.s., Odborné učilište 
a viacerí rodičia.  

 
 

Základná škola 
 

Základnú školu v školskom roku 2007/2008 ukončilo 243 žiakov. 
Prospelo 97,13 % a s priemerom „1“ 33 žiakov (13,52 %). 

Najlepších žiakov školy za ich vyučovacie výsledky, reprezentáciu 
školy a obce na rôznych úrovniach ocenil starosta obce. Boli to žiaci, ktorí 
uspeli na rôznych vedomostných súťažiach, športových a kultúrnych 
zápoleniach. Medzi nimi: Pytagoriáda, Matematická olympiáda, Chemická 
olympiáda, Olympiáda anglického jazyka, Geografická olympiáda, 
Astronomická súťaž, Slávik Slovenska, Hviezdoslavov Kubín, Literárna Ilava, 
Európa v škole, Koyšove Ladce, futbal, ľahká atletika, Beh Jožka Plachého, 
Memoriál Hary Herdovej, strelecká súťaž, dopravná súťaž a ďalšie.  

Mnohé podujatia pripravila škola v spolupráci s rodičmi: maškarný bál, 
oslava jari – znášanie Moreny, Deň detí – rozprávkový park, viaceré 
divadelné predstavenia, rôzne večierky. 

Medzi významné akcie patril v roku 2008 zájazd do Francúzska, 
Osvienčimu, do hvezdárne v Hlohovci, Jadrovej elektrárne v Mochovciach. 

Najväčší úspech v školskom roku zaznamenali však žiaci školy          
na Medzinárodnej olympiáde partnerských škôl: 
Športová škola Záhuní – Frenštát pod Radhoštěm 
Robert-Gerwig Schule – St. Georgen (Nemecko) 
Schuts Joszef Általános iskola – Kiskunhalas 
Plavecká škola Podstawowa – Lodz (Poľsko) 
ZŠ Ladce. 
 Základnú školu Ladce reprezentovali žiaci: Kristína Žáčiková, Patrik 
Zajac, Mário Kučma, Lívia Kútna, Marek Kvasnica, Andrej Kútny, Simona 
Nagyová, Simona Kučmová, Matej Žáčik, Daniel Koštialik, Adam Šedík, 
Jakub Machala.  
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V silnej konkurencii žiaci získali 1 bronzovú, 2 strieborné a 6 zlatých 
medailí. Z jednotlivcov sa najúspešnejším stal Jakub Machala a ZŠ Ladce   
sa stala aj celkovým víťazom olympiády.  

Okrem veľkých úspechov zažila Základná škola na konci školského 
roka aj materiálnu pohromu, akú pravdepodobne vo svojej histórii 
nezaznamenala. Cez víkend sa utrhla vodovodná batéria, ktorá zapríčinila, 
že voda zaplavila z prvého poschodia pavilónu A celú budovu a zničila nielen 
nábytok, počítačovú techniku, ale i dokumentáciu školy, knihy pripravené     
na odovzdávanie i podlahy, múry a pod.  

Čo sa dalo, zachraňovali v pondelok a utorok pracovníci školy, 
pracovníci obecného úradu i ochotní žiaci a niektorí rodičia.  

Zničený pavilón A nebol schopný prevádzky ani 1. septembra a jeho 
zásadná oprava sa rovná rekonštrukcii vodovodu, elektrického vedenia 
a ďalších veľmi nákladných stavebných úprav. Tie sa podarilo dať do 
poriadku do konca kalendárneho roka 2008. 

Vyučovanie nové vedenie od 1. septembra zvládlo organizačne dobre 
a vyučovanie sa v novom školskom roku zariadilo v pavilóne B a 2 prvé triedy 
v Školskom klube.  

Mimoriadnou udalosťou bolo aj zavedenie nového školského zákona 
od školského roka 2008/2009. Teraz sa týkal žiakov prvého a piateho 
ročníka. Zákon pozostáva zo štátneho vzdelávacieho programu (70 % 
povinného obsahu výchovy a vzdelávania) a programu zavedeného školou 
(30 %). Základná škola v Ladcoch sa zamerala svojim programom               
na enviromentálnu výchovu a ekológiu životného prostredia. Hodiny             
sú zamerané na posilnenie niektorých povinných učebných predmetov,    
napr. v slovenskom jazyku o komunikáciu, rovnako v anglickom jazyku. 
Dôraz sa kladie na dopravnú výchovu a vo výtvarnej výchove o ľudovú 
tvorbu.  

Podľa nových osnov sa budú riadiť aj vyučujúci v piatom ročníku. 
Posilnili sa predmety matematika, informatika, geografia, slovenský jazyk 
o tvorivé písanie, poznanie vlastného regiónu a enviromentálna výchova.  

Personálne obsadenie školy sa čiastočne líši od predchádzajúceho 
roka, ale v obsadení učiteľmi nedošlo k veľkým zmenám. To nás oprávňuje 
tvrdiť, že učiteľské kádre sa stabilizovali.  

Vo vedení školy došlo k zmene, nakoľko predchádzajúca riaditeľka 
Mgr. Monika Fábryová odišla na dôchodok. Za novú riaditeľku bola zvolená 
Mgr. Bronislava Majtánová.  

Zástupkyňou je naďalej Paed.Dr. Mária Hatoková, výchovným 
poradcom Mgr. Tomáš Struňák.  

Učitelia: Mgr. Mária Balážová, Mgr. Marta Sirná, Mgr. Jarmila 
Šelingová, Mgr. Viera Králová, Mgr. Ingrid Lysáková, Mgr. Juraj Ondruška, 
Mgr. Alena Nováková, Ing. Lenka Dideková, Mgr. Ingrid Šištíková,            
Mgr. Tomáš Struňák, Mgr. Jana Štrbíková, Ing. Martina Kozlíková,            
Mgr. Jaroslav Sirný.  

V školskom klube ako vedúca pracovala Jarmila Gabková             
a od septembra 2008 aj Šárka Adamcová. 

Novou školníčkou sa stala Františka Kurtišová. 
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Pravdepodobne najväčšou udalosťou pre školu bol prísľub poskytnutia 
finančných prostriedkov z eurofondov na rekonštrukciu školských budov 
pavilónu A a B (podrobnejšie v časti „Výstavba“). 

 
 

Odborné učilište 
internátne 

 
Na konci školského roka 2007/2008 bolo v učilišti dovedna 162 žiakov. 

Záverečné skúšky sa konali 18. – 23. júna vo forme písomných, praktických 
a ústnych skúšok.  

Na odovzdaní výučných listov sa zúčastnil aj starosta obce, ktorý 
odmenil najlepších desať žiakov.  

Na záverečné skúšky sa pripravovalo 43 žiakov, z ktorých 37 získalo 
výučné listy, 5 žiakov osvedčenie o zaučení.  

V školskom roku 2008/2009 nastúpilo do Odborného učilišťa 
internátneho v Ladcoch 186 žiakov, z toho 71 v prvom ročníku, 62 v druhom 
a 53 v treťom. Žiaci navštevujú odbornosti: záhradník, kuchár, murár, stolár, 
maliar, stavebný zámočník, krajčírka, služby a domáce práce. Vyučovací 
proces zabezpečovalo 39 pedagogických pracovníkov a 12 nepedagogických 
zamestnancov.  

Veľkým prínosom je nový internát s kapacitou 39 detí. Prví žiaci        
sa do internátu nasťahovali 4. januára 2008. Internát vyrástol v učilišti ako 
nadstavba nad stolárskymi dielňami a garážami. Izby sú moderné, v každej 
bývajú traja žiaci. Celkový počet ubytovaných sa znížil a tak museli žiaci, 
ktorí v minulosti bývali v starom internáte a sú z blízkeho okolia Ladiec, 
internát opustiť a do školy dochádzať. Každá izba má vlastné sociálne 
zariadenie i moderne zariadenú spoločenskú miestnosť s knižnicou. V tej 
istej budove je aj jedáleň a malá športová miestnosť.  

Kaštieľ po Motešických, barónovi Schenkovi, rôznych firmách           
na začiatku dvadsiateho storočia, kláštore, internáte ZŤS, vojakoch           
a 41 rokoch učilišťa zostal opustený. Rád sestier sv. Vincenta hľadá             
na kaštieľ kupca.  

Aj v roku 2008 vedenie školy a výchovní pracovníci pripravili pre 
žiakov učilišťa mnohé športové, kultúrne a spoločenské aktivity. Akcie boli 
väčšinou v internom prostredí, ale Rozprávkový park už druhý rok usporiadali 
spolu so Základnou školou, Gymnáziom Považská Bystrica a Materským 
centrom MIMČO. Spoluorganizátorom bola aj kultúrna komisia obecného 
zastupiteľstva.  

Rôzne akcie usporiadané v minulosti cez soboty a nedele sa nedali 
uskutočniť, pretože podľa nového zákona deti v štátnej starostlivosti sa cez 
tieto dni vracajú do svojich pôvodných detských domovov.  

Pri príležitosti Dňa učiteľov dostal v Trenčíne Marián Justh, 
vychovávateľ OUI,  vyznamenanie Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja.  

Marián Justh pôsobí v obci už takmer tridsať rokov a stal                    
sa vynikajúcim organizátorom mimoškolských aktivít Odborného učilišťa 
celoslovenských rozmerov, organizátorom spoločenského a kultúrneho 
života v obci i vo funkciách v obecnom zastupiteľstve, v telovýchove 
a v športe. 
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KULTÚRNY  
A SPOLOČENSKÝ 

ŽIVOT V OBCI 
 

Oslavy 
 

V kultúrno-spoločenskom živote sa v roku 2008 oproti 
predchádzajúcemu roku veľa nezmenilo. Pozornosť si zaslúži aktivita 
kultúrnej komisie pri obecnom zastupiteľstve pre jej snahu aktivizovať 
niektoré formy kultúry.  

Z oficiálnych osláv sa konali všetky tradičné stretnutia pri významných 
výročiach a udalostiach.  
30. apríla 2008 pri pomníku obetí druhej svetovej vojny položili vence 
zástupcovia obecného úradu a Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov.  
Dňa 1. mája pripravila komisia kultúry akciu „Otvára sa máju brána“ 
v priestoroch pri Dome kultúry. Potešila pomerne veľká účasť občanov. 
Vystúpili mažoretky z Púchova a dychová hudba Ladčanka prvýkrát             
so speváčkami.  
11. mája 2008 sa vo veľkej sále Domu kultúry konal Deň matiek na pozvanie 
starostu obce, Zboru pre občianske záležitosti a kultúrnej komisie. 
V programe vystúpili deti z Materskej školy, Základnej školy a seniori súboru 
Vršatec z Dubnice nad Váhom.  
11. júla pri pomníku slovenskej štátnosti – dvojkríži na Skalke organizácie   
ĽS HZDS a Slovenská národná strana s prispením obecného úradu pripravili 
oslavu výročia vyhlásenia zvrchovanosti Slovenska. V programe vystúpili 
členovia folklórneho súboru Javorník z Lúk pod Makytou a dychová hudba 
Ladčanka. Na záver zapálili vatru ako symbol zvrchovanosti. V tomto roku 
obecný úrad dal na Skalke urobiť masívne jelšové lavice (asi 40 miest). 
Oslavy Slovenského národného povstania dňa 28. augusta mali v roku 2008 
netradičný priebeh. Pri pietnej spomienke a položení vencov k pomníku 
padlým v druhej svetovej vojne vysadili zástupcovia obecného úradu 
(starosta) v priestore pri pomníku stromček – jabloň. V dňoch                      
15. – 16. augusta sa v obci Kalište uskutočnilo stretnutie generácií, kde 
symbolom obnovenia života sa stane Sad života. V ňom každá vypálená 
obec bude mať jeden stromček posadený v Kališti a druhý doma – vo svojej 
obci. Teda stromček, ktorý sme vysadili v Ladcoch, bude symbolom solidarity 
mučeníckych obcí druhej svetovej vojny v celej Európe a zároveň mementom 
pre budúce generácie.  
Na výročie prijatia Ústavy SR usporiadala ĽS HZDS celoslovenskú štafetu. 
V Ladcoch sa zastavila 1. septembra 2008. Privítal ju starosta obce           
Ing. arch. Ján Remo a dychová hudba Ladčanka. Slávnosť pri Dome kultúry 
sa konala takmer bez účasti občanov.  
17. októbra 2008 na pozvanie starostu obce, poslancov obecného 
zastupiteľstva, Zboru pre občianske záležitosti sa vo veľkej sále Domu 
kultúry stretli občania nad 60 rokov. Akcia sa usporiadala v rámci Mesiaca 
úcty k starším. Účastníkom – asi 200 občanom posedenie spríjemnil kultúrny 
program a dychovka Ladčanka. K občanom prehovoril starosta obce.  
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31. decembra 2008 sa na križovatke v Ladcoch zišlo okolo 300 
Ladčanov, aby sa rozlúčili so starým rokom, pripomenuli si 16. výročie vzniku 
Slovenskej republiky a vstup do eurozóny. Na stretnutí sa podávalo 
občerstvenie, vyhrávala dychovka Ladčanka a občania obdivovali ohňostroj, 
ktorý bol v doterajšej histórii stretnutí na Silvestra najväčší.  
Na druhý deň sa k občanom Ladiec v miestnom rozhlase prihovoril starosta 
obce Ing. arch. Ján Remo.  
 
 

Koyšove Ladce 
 

Dňa 24. októbra 2008 sa konal jubilejný – desiaty ročník súťaže 
v prednese ľúbostnej poézie – Koyšove Ladce. Tohoročný bol bez večerného 
kultúrno-spoločenského podujatia. Tento ročník súťaže bol však s najväčšou 
doterajšou účasťou súťažiacich.  

V porote zasadali Paed. Dr. Gejza Sádecký, CSc. Janka Poláčková, 
Elena Bakošková, PhDr. František Švába, Mgr. Mária Schloserová         
a Mgr. Beáta Kvaššayová. 
 
Umiestnenie súťažiacich: 
3. kategória 
1. Michaela Petríková, Gymnázium Myjava 
2. Nina Varíniová, Gymnázium Bánovce nad Bebravou 
3. Martin Opatovský, Gymnázium Dubnica nad Váhom 
 
4. kategória 
1. Lenka Vácvalová, Beluša – Hloža 
2. Dominika Slobodová, Gymnázium Bánovce nad Bebravou 
2. Nikola Cichovská, ZUŠ Bánovce nad Bebravou 
3. Dominika Světlíková, Gymnázium Nové Mesto nad Váhom 
 
5. kategória 
1. Edita Hrehušková, Pruské – Podvažie 
2. Dana Sobolová, Kysucké Nové Mesto – Ochodnica 
3. Božena Porubanová, Trenčianske Stankovce 
 

Vyhlasovateľmi a organizátormi súťaže boli Klub priateľov poézie 
Pavla Koyša, Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici a Obecný 
úrad v Ladcoch. 

 
 

Obnovené tradície 
 

Postupne sa obnovujú niektoré tradície. Základná škola usporiadala 
„Pálenie Moreny“, prastarý zvyk ešte z obdobia prvých Slovanov.  

Obnovili sa, resp. lepšie a dôstojnejšie organizovali hodové slávnosti, 
najmä v Tunežiciach, kde usporiadali športové popoludnie s hudbou 
a občerstvením. Rovnako aktívne si počínajú vo svoj „hodový deň“               
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aj v Horných Ladcoch. V samotných Ladcoch vo viacerých rodinách si hody 
pripomínajú iba v kruhu rodiny, kde sa často vracajú rodáci.  

Potešilo obnovenie tradície „Pálenie Ďura“, ktorú si pripravili občania 
Horných Ladiec sami – bez akejkoľvek podpory organizácií. Toto podujatie 
s mimoriadne zaujímavým priebehom potešilo aj kronikára v takej miere,      
že sa rozhodol citovať článok uverejnený v Ladeckých zvestiach z pera 
občianky Horných Ladiec Aleny Suchárovej:  

„Keď sa začnú rozvíjať prvé mladé lístky a objavia sa chrústy, Horné 
Ladce ožijú. Dátum 24. apríl dáva tušiť, že aspoň na chvíľu ožijú tradície, 
ľudia sa večer zdvihnú od televízorov a stretnú sa známi, priatelia, zaspievajú 
a zaspomínajú na mladosť prežitú v Horných Ladcoch.  

Takáto príjemná atmosféra a vítanie príchodu jari je už dlhé roky 
vďaka nadšencom z Horných Ladiec na čele so Štefanom Kumanom, Jánom 
Vedejom, Mariánom Markušom, Babečkovcami, Branislavom Králom 
a ďalšími, ktorí sa postarajú o obrovskú vatru a celé organizačné 
zabezpečenie. O dobrú náladu zase Ing. Jožko Mikušinec a nikdy nechýbajú 
Janko a Julko Prekop. Už druhý rok – vďaka J. Mikušincovi, hrala do nálady 
cimbalová muzika.  

Myslím, že za všetkých, čo tam toho roku prišli, môžem povedať: 
“ďakujeme za krásny večer“. 

 
 

Ladecké zvesti 
 

Vychádzali pravidelne, podľa plánu a stanovených termínov. V obsahu 
sa uverejňovali všetky dôležité otázky, ktoré občanov zaujímajú. Rozsah 
informačného spravodajcu Ladecké zvesti bol 4,6 alebo 8 strán. Posledné 
dve čísla začali uverejňovať fotografie, čo značne obsah i grafickú tvár 
spravodajcu spestrilo.  

Distribúcia, ktorá sa ani v roku 2008 nezmenila, bola občanmi (najmä 
z časti Tunežice) kritizovaná, pretože nie každý občan sa k jednotlivým 
číslam dostal.  

 
 

Pamätná sieň 
 

Stála expozícia z dejín obce bola aj v roku 2008 málo navštevovaná. 
Nenavštevovali ju ani miestne školy na doplnenie učiva dejepisu a etickej 
výchovy.  

V roku 2008 sa uvažovalo o spôsobe, ako jednotlivé panely priblížiť 
verejnosti. Dohodlo sa na tom, že jednotlivé panely sa rozmiestnia              
po stenách vstupných priestorov po presťahovaní obecného úradu do Domu 
kultúry.  

 
 

Kronika 
 

V roku 2008 sa spôsob písania obecnej kroniky ani kronikár nezmenili. 
Kronika za rok 2007 bola odovzdaná v stanovenom termíne – marec 2008. 
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Kronika sa priebežne dopĺňa dokumentačným materiálom. Začalo sa 
s prepisom zápisov z rokov 2004, 2005, 2006, 2007 a 2008 do počítača     
a na viazanie spomínaných ročníkov v troch exemplároch.  

 
 

Obecná knižnica 
 

Vedúcou obecnej knižnice v Ladcoch bola Eva Riecka.  
V záujme optimálneho využitia priestorov v Dome kultúry rozhodlo 

obecné zastupiteľstvo o ich novom usporiadaní. Kaviareň na poschodí 
prístavby DK spôsobovala neprimeranú devastáciu, najmä vstupných 
priestorov a schodiska. Rozhodli o presťahovaní knižnice do týchto 
priestorov. Generálnu a špecifickú úpravu urobili pracovníci obecného úradu 
– stavebná skupina, ktorí potom urobili aj veľmi náročnú prácu – 
presťahovanie. Knižnica sa doplnila aj novými regálmi a inými potrebnými 
zariadeniami.  

Do starých priestorov knižnice – po odbornej úprave sa presťahovala 
kaviareň, ktorá bude poskytovať služby aj návštevníkom futbalových 
zápasov.  
Plnenie ukazovateľov: 
Počet čitateľov: 197 
z toho mládež do 18 rokov: 72 
počet výpožičiek: 8 765 
čitatelia (návštevníci v knižnici) 3 792. 

Počet čitateľov v roku 2008 dosiahol 13 % z celkového počtu 
obyvateľov obce.    

V roku 2008 sa nakúpili knihy v hodnote 24 493 Sk, z toho 12 000 Sk 
poskytla Považská cementáreň, a.s. a zvyšok Obecný úrad v Ladcoch.  

 
 

Súbory a krúžky 
 

Divadelný súbor mladých (LAUS AETERNA) vznikol v roku 2006. 
Odvtedy odohral divadelné hry Život a smrť, Kráľ a myš, Škola pri čiernom 
jazere. Okrem toho vystupovali pri rôznych príležitostiach básňami, 
recitačnými pásmami a scénickými programami. Obecný úrad podporoval 
divadelný súbor finančnými dotáciami a poskytovaním priestorov v Dome 
kultúry.  

Organizačnú aktivitu v súbore, jeho umelecké vedenie zaobstarávali 
najmä Elena Hudáková, Janetta Šebová a Dáša Illyová.  

Divadelný súbor účinkoval aj pri krste knihy Dáši Illyovej Pomôžme     
si navzájom, čo je zbierka krátkych divadelných útvarov.  

Poslednou akciou súboru bolo vyrezávanie tekvíc na tzv. tekvičkovej 
slávnosti na križovatke v Ladcoch v jesenných dňoch 2008. 

Spevácky krúžok žien vystupoval pod vedením Márie Liptákovej      
na akciách ZPOZ-u s repertoárom slovenských ľudových piesní.  

Dychová hudba Ladčanka účinkovala v roku 2008 na mnohých 
podujatiach v Ladcoch i v širokom okolí. Aj v roku 2008 ju viedol Libor 
Kvasnica. V tomto roku sa čiastočne zastavil pokles generačného 



1727 

a kvalitatívneho charakteru. Hudba bola doplnená niektorými hudobníkmi 
z Košece a z Dubnice, medziiným aj žiakmi Štátneho konzervatória zo Žiliny. 
Značnému kvalitatívnemu pokroku prispeli aj speváčky Magda Kvasnicová 
a Anna Adamcová. 

Bilancia vystúpení:  
Dychová hudba Ladčanka vystupovala na všetkých oslavách usporiadaných 
v Ladcoch. Na pohreboch v Ladcoch, Tunežiciach, Košeci, Podhorí, Beluši, 
Ilave, v Košeckom Podhradí, Hornom Sŕní a inde. Účinkovali na hodových 
oslavách, cirkevných podujatiach i na tanečných zábavách.  
 
 

Zbor pre občianske  
záležitosti 

 
V roku 2008 pracoval Zbor pre občianske záležitosti v Ladcoch 

v zložení: 
Anna Peterková, predsedníčka 
Mária Liptáková, vedúca speváckeho krúžku 
Irena Gajdošíková, výtvarníčka pamätnej knihy 
Ľubomíra Porubčanová, matrikárka 
Július Šedík, fotograf 
Na akciách Zboru pre občianske záležitosti účinkovali deti Materskej 

školy, žiaci Základnej školy, dychová hudba Ladčanka, spevácky krúžok žien 
a pozvané súbory.  

O niektorých akciách usporiadaných ZPOZ-om alebo v jeho spolupráci 
píšem v časti „Oslavy“. Okrem toho ZPOZ pripravil: 

- Ocenenie žiakov Základnej školy, ktorí sa zaslúžili o dobré meno školy 
a obce na rôznych súťažiach (podrobnejšie v časti „Školy“). Žiakov 
prijal v obradnej miestnosti starosta obce 

- Účasť a spolupráca pri odovzdávaní výučných listov v Odbornom 
učilišti internátnom a účasť s odmeňovaním najlepších žiakov na konci 
školského roka v Základnej škole. 

- V októbri pripravil Zbor pre občianske záležitosti tradičné privítanie     
do života detí narodených v roku 2008 (a niektoré narodené na konci 
roka 2007). 

 
 

Ocenení kultúrni 
pracovníci 

 
Trenčiansky samosprávny kraj usporiadal v kúpeľoch Nimnica 

stretnutie kultúrnych pracovníkov a starostov obcí. Na slávnosti ocenili          
8 zaslúžilých pracovníkov, z ktorých boli dvaja z Ladiec. Eva Riecka             
za dlhoročnú prácu v knižnici a Branislav Lipták za celoživotnú prácu 
v oblasti riadenia a organizácie kultúry, za publicistiku, edičnú činnosť 
a tvorivý prístup vo výchovno-vzdelávacej práci. Na slávnosti sa zúčastnil       
aj starosta obce Ladce.  
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Využívanie priestorov 
v Dome kultúry 

 
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 
predstavenia 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) SENIOR KLUB Ladce. 

Nová kaviareň (v bývalých priestoroch knižnice) bola otvorená denne. 
Knižnica (na poschodí novej prístavby) bola otvorená v pondelok a piatok.  

V bývalej kuchyni prístavby mali športovci zriadenú klubovňu 
a i naďalej používali šatne a priestor pre rozhodcov.  

V ďalších priestoroch mali aj v roku 2008 priestory 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 prístavbe 
kultúrneho domu a bývalé kino. Do celkovej bilancie treba zarátať aj priestory 
pri kultúrnom dome (cirkus, kolotoče, oslava).  

V roku 2008 sa pokročilo v snahe využívať efektívnejšie 
a ekonomickejšie priestory DK. Najväčšia zmena nastane v roku 2009, keď 
sa do budovy presťahuje obecný úrad.    

  
 
 

POLITICKÉ  
STRANY A HNUTIA 

 
Slovenská národná 

strana 
 

Miestnu organizáciu Slovenskej národnej strany v Ladcoch viedol ten 
istý výbor ako v roku 2007. 

Na členských schôdzach, ktoré sa konali podľa plánu, sa preberala 
najmä vnútropolitická situácia a pripravovali sa akcie, na ktorých sa podieľala 
MO SNS.  

Bola to najmä oslava zvrchovanosti Slovenska usporiadaná            
na Skalke v Horných Ladcoch pri symbole slovenskej štátnosti – dvojkríži. 
Slávnosť organizovali SNS, ĽS – HZDS a obecný úrad.  

Predseda organizácie Július Šedík, sa pravidelne zúčastňoval           
na poradách vedenia okresu v Ilave a kraja v Trenčíne. V oboch 
organizáciách zastával popredné funkcie.  
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Komunistická  
strana Slovenska 

 
Činnosť organizácie KSS v Ladcoch riadil výbor: 
 
Pavol Fatura, predseda 
Ing. Karol Horký, tajomník 
Anton Haršáni, hospodár. 
 
Činnosť organizácie bola v roku 2008 v zásade orientovaná               

na spoluprácu pri organizovaní celo obecných osláv, najmä výročia 
oslobodenia obce a výročia zavraždenia 19 Ladčanov fašistami ako i osláv 
výročia Slovenského národného povstania.  

Pri výročí oslobodenia sa stretli členovia organizácie s členmi KSČM 
na slovensko-moravskom pohraničí (Holíč, Strážnice, Javorník                      
– Stratenec a i.). 

 
 

Ľudová strana – Hnutie 
za demokratické Slovensko 

 
Dňa 8. februára 2008 sa konala výročná členská schôdza za účasti 

predsedkyne Okresnej organizácie ĽS – HZDS Ing. Anny Chalúpkovej 
a členov okresného vedenia MUDr. Brídika a Fischera. V zmysle nových 
stavov bol zvolený nový výbor obecnej organizácie ĽS – HZDS v Ladcoch 
v tomto zložení: 

 
Ing. arch. Ján Remo, predseda 
Ing. Miroslav Zahradník, podpredseda 
Jozef Fatura, podpredseda 
Ing. Ľubica Zahradníková, tajomníčka 
Bohumil Kvasnica, člen výboru 
Alena Beňáková, členka výboru. 
 
Prítomnosť riaditeľa ilavskej nemocnice MUDr. Brídika      

nasvedčovala o kulminovaní krízy v ilavskej nemocnici a pokusoch o jej 
zrušenie.  MUDr. Brídik argumentoval o neopodstatnenosti tohto kroku.    
Tejto problematike sa venovalo aj okresné vedenie ĽS – HZDS, ale 
bezúspešne.  

 
17. júla 2008 sa uskutočnila na Skalke tradičná oslava                

výročia vyhlásenia zvrchovanosti Slovenska, so zapálením vatry 
zvrchovanosti a kultúrnym programom. Po prvýkrát občania použili     
masívne drevené lavice z polguláčov jelší vyrezaných okolo Lúčkovského 
potoka.  
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Smer – Sociálna 
demokracia   

 
V obci je zriadený Klub, ktorý podlieha organizácii v Ilave. Jeho 

členovia sa zaoberajú najmä usmerňovaním svojich členov, ktorí                 
sú poslancami obecného zastupiteľstva a vysvetľovaním politiky Smeru 
občanom.  

V klube sú zainteresovaní najmä Ivan Fedor, Miroslav Zajac, Dominik 
Koštialik a ďalší. 

 
 
 

ORGANIZÁCIE 
A SPOLKY 

 
V roku 2008 boli v obci zaregistrované a vyvíjali činnosť miestne 

organizácie týchto spolkov:  
 

- Telovýchovná jednota Tatran cementáreň Ladce 
- Telovýchovná jednota Tatran Tunežice 
- Slovenský zväz zdravotne postihnutých 
- Slovenské združenie technických a športových činností 
- Matica slovenská 
- Slovenský rybársky zväz 
- Slovenský zväz chovateľov 
- Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 
- Senior klub 
- Materské centrum MIMČO 
- Dobrovoľný hasičský zbor 
- Poľovnícke združenie „Bukovina“ 

 
Už v predchádzajúcich rokoch prestal jestvovať Slovenský červený 

kríž a v roku 2008 definitívne bez akejkoľvej činnosti skončil aj Slovenský 
zväz záhradkárov. Aktivitu členov nemal kto organizovať pre úmrtie,    
chorobu alebo i nezáujem členov výboru. Už druhý rok bol aj veľmi 
v minulosti užitočný ovocný sad zanedbaný – bez opatery. V sade               
sú zanedbané nielen stromy, ale aj ostatné nehnuteľnosti, ktoré      
v minulosti vybudovali obetaví členovia. Treba dodať, že pozemok patrí 
Urbárskemu spoločenstvu a Lesnému družstvu v Ladcoch, ktoré     
ponechalo záhradkárom sad v užívaní za ročné nájomné 500 Sk, ani tie však 
neplatili.  

Medzi najaktívnejšie patrili tradične organizácie, ktoré majú v náplni 
záujmovú činnosť: telovýchovné organizácie, rybári, poľovníci, hasiči a turisti.  

Aj z menovaných spolkov pracujú iba niektoré permanentne, iné        
sa uspokoja s niekoľkými podujatiami v roku. Organizácie aj v roku 2008 
viedli osvedčené výbory, iba v zväze zdravotne postihnutých došlo 
k zmenám.  
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TJ Tatran cementáreň 
Ladce 

 
TJ Tatran cementáreň Ladce mal v roku 2008 dva športové oddiely: 

futbalový oddiel a oddiel stolného tenisu.  
Futbalový mal štyri družstvá: dospelí (5. liga), dorast (5. liga), starší 

žiaci (krajská súťaž) a mladší žiaci (1. trieda oblastnej súťaže). 
Stolnotenisový oddiel mal dve družstvá, ktoré obe hrali v oblastnej    

5. lige. 
Organizáciu v roku 2008 viedol výbor: 
Ing. Jaroslav Koyš, predseda 
Ing. Ferdinand Gach, tajomník 
Ľubomíra Porubčanová (pokladník) 
členovia: Vladimír Chovanec, Mgr. Miroslav Sňahničan, Marián Justh,    

Dušan Porubčan. 
 

 
Futbalový oddiel 

Družstvo dospelých odohralo v JARNEJ ČASTI (koniec súťaže) 
celkom     15 zápasov s bilanciou 4 víťazstvá, 1 remíza a 10 prehier 
a pasívne skóre   21 : 35. Na základe oveľa lepších výsledkov v jesennej 
časti skončili           na 5. mieste. Najlepším strelcom za celú súťaž (jeseň – 
jar) bol Martinka   s 11 gólmi a Marián Habánek so Zábojníkom po 8 gólov. 

Dorastenci z 15 zápasov jarnej časti získali iba 10 bodov a so ziskom 
29 bodov za celú súťaž skončili na 13. mieste a v súťaži sa udržali.  

Starší žiaci, ktorí do krajskej súťaže postúpili v roku 2007                  
sa umiestnili na 6. mieste. Pre nedostatok hráčov vo veku starších žiakov 
nastupovalo na každý zápas i niekoľko mladších žiakov.  

Najlepšie sa v konečnom hodnotení umiestnili mladší žiaci –              
na druhom mieste.  

V súťažnom ročníku 2008/2009 (JESENNÁ ČASŤ) nastupovali všetky 
štyri družstvá po serióznej príprave.  

Družstvo dospelých pod vedením trénera Jaroslava Vojteka tvoril 
káder hráčov: 
brankári: Jozef Janke, Dominik Porubčan, Marek Kalma 
do poľa boli pripravení: Dušan Šedík, Tomáš Koštialik, František Váň, Jozef 
Váň, Peter Martinka, Michal Zábojník, Michal Habánek, Miroslav Gurín, 
Marián Habánek, Jozef Pagáč, Erik Mražík, Kristián Mražík, Tomáš Hromka, 
Peter Hudec, Jaroslav Kušík, Eduard Pagáč, Michal Majtán, Ján 
Podmaninec, Martin Mužlay. 
 Vedúcim družstva bol Vladimír Chovanec a trénerom Jaroslav Vojtek.  
 
Jesenná časť ročníka 2008/2009 

Družstvo dospelých v 5. lige zohralo dovedna 15 zápasov                   
(6 víťazstiev, 4 remízy, 5 prehier). S 22 bodmi a skóre 17 : 14 skončili 
predbežne  na 5. mieste.  

Horšia je situácia v družstve dorastu (5. liga). Súvisí s tým                   
aj nedostatok hráčov, ale aj iné nedostatky. Z 15 zápasov iba 2 zápasy 
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vyhrali (z toho 1 kontumačne) a so ziskom 12 bodov a skóre 15 : 31 skončili           
na 14. mieste.  
 Starší žiaci si neviedli tak dobre ako v predchádzajúcom ročníku      
a so ziskom 7 bodov skončili z 12 účastníkov na 11. mieste.  

Mladší žiaci z 10 stretnutí 6 vyhrali a v štyroch prehrali – získali 18 
bodov a skončili na treťom mieste.  
  
 O aktivite TJ Tatran cementáreň Ladce svedčí aj organizovanie iných 
futbalových podujatí v obci alebo účasť na rôznych turnajoch mimo obce. 
V roku 2008 usporiadali tradičný Memoriál P. Petríka za účasti bývalých 
hráčov Ladiec, Ilavy, Beluše a Košece. Víťazom sa stali futbalisti z Ilavy,   
pred Košecou, Ladcami a Belušou. Organizátorom okrem TJ Tatran bola 
Železničná stanica Ladce. 
 Druhou futbalovou akciou bol tradičný Silvestrovský turnaj              
31. decembra 2008. 
 

Stolnotenisové družstvá tvorili hráči: Anton Popelka, Viliam Popelka, 
Dušan Kvasnica, Paed.Dr. Vladimír Hromek, Mgr. Miroslav Sňahničan,      
Bc. Jozef Švihel, Jozef Letko, Vladimír Letko, Eva Michalcová, Ing. Pavol 
Kalus, Jozef Hrehor a Juraj Kalus.  
 V sezóne 2007/2008 hralo „A“ družstvo v 4. lige, kde skončilo             
na poslednom mieste a zostúpilo do 5. ligy. „B“ družstvo hrajúce v 5. lige           
sa v súťaži udržalo (na predposlednom mieste). 
 V sezóne 2008/2009 hrali obe družstvá v rovnakej súťaži – v 5. lige. 
Spolu s nimi tu hrali družstvá TTC Považská Bystrica D, TTC Považská 
Bystrica E, Domaniža, Mariková B, Pružina, Slovan B, Dolné Kočkovce A, 
Klobušice, Belušské Slatiny.  
 Na konci kalendárneho roka (súťaž pokračuje v roku 2009) bolo 
družstvo „A“ na 4. mieste a družstvo „B“ na 10. mieste.  

 
V roku 2008 sa pokúsili v Ladcoch organizovať aj hokejbal. Hráči boli 

prihlásení v Asken lige Púchov. Ladčianske družstvo skončilo v strede 
tabuľky.  

Dňa 5. mája sa na ihrisku TJ Tatran Ladce odohral exhibičný zápas 
v rámci Európskeho futbalového týždňa Špeciálnych olympiád a hrali v ňom 
žiaci Základnej školy, z Odborného učilišťa internátneho a žiaci z Gymnázia 
v Dubnici nad Váhom.  

 
 

TJ Tatran  
Tunežice 

 
V sezóne 2007/2008 boli futbalisti TJ Tatran Tunežice pod vedením 

trénera Štefana Zábojníka a predsedu TJ Bohumíra Kvasnicu úspešní. 
V súťaži III. triedy skončili na 3. mieste.  

V sezóne 2008/2009 v jesennej časti sa umiestnili na predposlednom 
mieste so ziskom iba 4 bodov a s nepriaznivým skóre 12 : 28. Po celý čas      
sa prejavoval nedostatok hráčov.  
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Slovenský zväz 
zdravotne postihnutých 

 
Na začiatku roka 2008 mala organizácia v Ladcoch 72 členov.          

Po zrevidovaní členskej základne (úmrtie, odchod z bydliska, nezáujem 
o členstvo) zostalo ku koncu roka 62 členov.  

Dňa 28. februára 2008 sa konala členská schôdza, na ktorej zvolili 
nový výbor:  

Milan Rafaj, predseda 
Júlia Belianová, podpredsedkyňa 
Jana Faturíková, tajomníčka 
Mária Sláviková, hospodárka 
Anton Ištok, kultúrno-športový referent 
členovia: Ján Janko, Ján Koštialik, Pavol Maršovský, Margita Zacková. 
Dlhoročný predseda organizácie Štefan Kováčik sa stal čestným 

členom.  
Významnou akciou v roku 2008 bolo májové stretnutie pri príležitosti 

Dňa matiek za účasti asi 250 prítomných, medzi nimi aj členovia z Beluše, 
Sverepca, Domaniže, Lúk pod Makytou, Púchova, Novej Dubnice, Ilavy, 
Hornej Poruby a Košeckého Podhradia.  

Spoločenské a kultúrne posedenia sa uskutočnili v priebehu roka      
na chate Muflón a v iných organizáciách, menovite v Lúkach pod Makytou, 
Ilave, Beluši, Novej Dubnici, Domaniži a v Hornej Porube.  

Okrem poradenskej činnosti v oblasti zdravotníctva a sociálnych 
otázok uskutočnili odbornú prednášku o eure.  

V rámci svojej sociálnej činnosti navštívili imobilných členov 
a jubilantov s darčekmi.  

Dňa 21. novembra 2008 sa konala hodnotiaca schôdza organizácie    
za účasti starostu obce. Okrem hodnotenia činnosti zvolili členov na okresnú 
konferenciu, ktorá sa konala v Ilave. Zúčastnili sa na nej M. Rafaj,                
J. Belianová, B. Bezecná, Ján Janko, Emília Kvasnicová.  

 
 

Združenie technických  
a športových činností 

 
Aj v roku 2008 sa činnosť Základnej organizácie ZTŠČ v Ladcoch 

zamerala na turistiku. Okrem poznávania blízkeho okolia pripravili tri zájazdy 
a turistické túry do známych slovenských prírodných oblastí.  

Dňa 7. júna to bol turistický pochod na Vtáčnik. Trasu dlhú                
20 kilometrov z Kľaku cez Vtáčnik do Podhradia nad Lehotou pod Vtáčnikom 
prešlo za pomerne pekného počasia 23 turistov.  

12. júla vystúpili ladčianskí turisti na Babiu horu. Za krásneho počasia 
začali od Slanej vody cez Hviezdoslavovu aleju, Hviezdoslavovu horáreň, 
Šťaviny na Babiu horu. Náročný výstup absolvovalo 40 turistov.  

11. októbra pripravili pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov 
(celkom 40 účastníkov) turistický pochod, ktorý sa začal v Tatranskej 
Lomnici, pokračoval cez Skalnaté pleso na Veľkú Svišťovku, ďalej na Zelené 
pleso a potom do Kežmarských žľabov.  
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Z oblasti technických a športových činností sme v roku 2008 
zaznamenali aj iné aktivity. Na súkromnom základe (za podpory sponzorov) 
to boli pretekári v motokrose a na štvorkolkách. Píšem o tom na záver 
kapitoly „Organizátori a spolky“. 

 
Miestnu organizáciu ZTŠČ v Ladcoch v roku 2008 viedol výbor:  
Ing. Jozef Remo, predseda 
Ing. Ľubomír Ježo, pokladník 
členovia výboru: Ján Galanský, Peter Čurík, Marián Lihocký, Peter  

Kvasnica. 
Počet organizovaných členov sa v roku 2008 nezmenil (28). 
 
 

Matica slovenská 
 

Členovia Matice slovenskej v Ladcoch si v roku 2008 pripomenuli    
15. výročie svojho založenia. Na konci roka sa zišli na posedení pri poézii 
a spomienkach na históriu 15-ročnej činnosti a na čas, keď bola kolektívnym 
členom Matice slovenskej obec Ladce (1926), vtedy vznikla v obci                
aj knižnica, práve za podpory tejto významnej slovenskej inštitúcie.  

V roku 2008 matičiari v Ladcoch usporiadali pre svojich členov 
vlastivedný zájazd do Pruského, kde žil slovenský básnik, františkán Hugolín 
Gavlovič.  

Na zájazde navštívili aj neďalekú najstaršiu sakrálnu pamiatku           
na strednom Považí, románsky (neskôr barokizovaný) kostolík v Pominovci.  

 
Zloženie výboru sa oproti predchádzajúcim rokom nezmenilo: 
Mgr. Mária Letková, predsedkyňa 
Ľubica Šedíková 
Anna Kacinová 
Viera Kováčová 
Daniel Koyš 
Margita Kantoríková. 
 
 

Slovenský rybársky 
zväz 

 
V roku 2008 si členovia dubnickej organizácie Slovenského 

rybárskeho zväzu (kam patrí aj ladčianska organizácia) pripomenuli            
60. výročie založenia. Stalo sa tak na slávnostnom zasadaní, kde okrem 
hodnotenia histórie odmenili zaslúžilých členov o rybárstvo v regióne.         
Boli medzi nimi aj Ladčania – členovia ilavskej organizácie: 
Libor Kvasnica (hospodár) dostal jedno z najvyšších ocenení „Čestný člen“ 
za záslužnú a obetavú prácu v rozvoji rybárstva na Slovensku. Plaketu       
„Za rozvoj rybárstva na Slovensku“ prevzal Bohumil Ištvánik. Čestný odznak        
I. stupňa Za zásluhy Ing. Šedík a Pavol Maršovský, II. stupňa Ladislav 
Kučma, III. stupňa Lihocký Marian, Štefan Kuman, Ing. Šedík Ján, Šedík 
Július, Rolín Jaroslav, Jozef Zápalka a Obecný úrad Ladce.  
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 Organizácia vznikla v roku 1948 na valnom zhromaždení, ktoré zvolal 
akčný výbor zvolený zo zástupcov obcí Ilava, Košeca, Ladce, Klobušice, 
Dubnica nad Váhom a niektorých obcí za Váhom. Tak vznikol spolok 
Ľudového rybárstva so sídlom v Ilave.  
 Potom sa spolok začlenil do Slovenského rybárskeho zväzu so sídlom 
v Žiline. Ďalej prechádzal zväz mnohými organizačnými zmenami                 
až sa ustálil na dnešnej organizačnej štruktúre Dubnica nad Váhom,          
do ktorej patria obvodné organizácie Dubnica, Nová Dubnica a Ilava.  
 Do ilavskej obvodnej organizácie patrí Ilava, Košeca, Ladce 
a niektoré priľahlé obce za Váhom. V roku 2008 mala organizácia             
350 členov, z toho asi 70 detí.  
 Stalo sa tradíciou, že v čase od 1. do 15. mája, teda ešte v čase 
intenzívnej ochrany lovu rýb sa konajú v našom regióne viaceré preteky 
v love rýb udicou.  
 Dňa 1. mája 2008 sa konali na štrkovisku v Ilave preteky pre deti        
vo veku od 6 do 14 rokov. Zo 43 zúčastnených pretekárov zvíťazil Patrik 
Kútny (Ladce). V kategórii dievčat so značným náskokom zvíťazila Dominika 
Vráblová. Vecné ceny v hodnote 9 000 Sk poskytli sponzori, obecné úrady 
a SRZ. 

Ďalšie preteky sa uskutočnili 8. mája na rybníku v Tunežiciach           
za účasti 60 pretekárov z radov funkcionárov celej mestskej organizácie 
Dubnica nad Váhom.  

Za tzv. „hlavné preteky“ sú považované preteky v love rýb udicou     
pre dospelých. Konali sa na Štrkovisku v Ilave 11. mája 2008 za účasti             
166 pretekárov. Najväčší úlovok dosiahol Jozef Andrisík – 82 cm veľkého   
a 9 kg vážiaceho amura. Celkom odmenili 10 pretekárov, ktorí skončili 
v poradí: Timotej Šedík, Timotej Šebek, Mário Makas, Peter Chalúpek, Juraj 
Petráš, Michal Andrisík, Miroslav Svedek, Martin Kvasnica, Miroslav Gregor 
a Ivan Hudák.  

Veľmi dôležitou úlohou v živote organizácie boli aj v roku 2008 
dobrovoľné brigády na údržbe a zveľaďovaní revírov. Spolu odpracovali 
1 985 hodín na týchto pracoviskách: Štrkovisko Ilava, Chovný rybník Ilava, 
Vodná nádrž Tunežice, rameno Ladce, Vodná nádrž Dulov, Horovce, Prejta, 
Podhradský potok, Porubský potok, Tovarský potok, Kopecký potok, 
Lúčkovský potok. Na rybníkoch sa venovali čisteniu brehov a okolia             
od porastov a nečistôt. Na potokoch presvetľovali brehy, stavali nové 
kaskády a opravovali staré kaskády.  

Ďalšou dôležitou a každoročnou úlohou bolo zarybnenie. V roku 2008 
vysadili do Váhu v Ladcoch a Bolešove 63 000 kusov podustvy. Pstruha 
dúhového do Váhu 200 kg, na Štrkovisku v Ilave 70 kg a vo vodnej nádrži 
Tunežice 50 kg.  

Celkom 4 000 kg kapra 3-ročného vysadili takto: Štrkovisko Ilava 
2 000 kg, Rameno Ladce 400 kg, v Dulove 800 kg a do Vodnej nádrže 
Tunežice 800 kg.  

Bohaté boli v roku 2008 aj úlovky. Celkom rybári z obvodnej 
organizácie č. 3 – Ilava ulovili 4 198 kusov rýb o váhe 7 039 kg. Z toho bolo 
2 834 kusov kapra (6 267 kg), 82 kusov šťúk (199 kg), 20 zubáčov (44 kg) 
a 397 kusov pstruha dúhového (162 kg), atď.  
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Najväčší úlovok mal Jozef Novotný st., ktorý chytil šťuku severnú       
95 cm o váhe 7 kg. Šedík Roman ulovil 80 centimetrového zubáča o váhe     
5,5 kg. Sakala Štefan kapra 80 cm a vážiaceho 12 kg. Úspešný bol aj Roman 
Novotný s úlovkom sumca veľkého 78 cm dlhého o váhe 5 kg.  

 
 

Slovenský zväz 
chovateľov 

 
ZO SZCH v Ladcoch v roku 2008 viedol výbor v zložení:  
Anton Haršáni, predseda 
Miloš Košina, tajomník 
Pavol Kalus, hospodár 
Vladimír Kalus st., odborná komisia 
Ing. Karol Horký, revízor 
 
Z odbornej činnosti sa venovali chovu čistokrvných zvierat. Preto        

aj v roku 2008 urobili registráciu čistokrvných zvierat – králikov, ktorých 
chovali členovia organizácie. Stav pri registrácii bol: Haršáni Anton – 16 
kusov, Vladimír Kalus st. – 26 a Vladimír Kalus ml. – 31 kusov.  

V uplynulom období členovia ZO SZCH chovali čistokrvné druhy 
sliepok – nosníc, hydinu malú, kačice čínske, králiky, psy, akváriové rybky.  

Jednou zo zaujímavých a stimulujúcich činností bola účasť                 
na výstavách. Tak sa na výstave v Dolnej Marikovej zúčastnil  Anton Haršáni 
s králikmi plemena „Novozélandský biely“ a na Vážskej výstave v Beluši 
Vladimír Kalus st. i Vladimír Kalus ml. s králikmi plemena „Belgický obor“.  

Ako každoročne aj v roku 2008 zabezpečili chovatelia pre občanov 
Ladiec jatočných moriakov (520 kg).  

Ani v roku 2008 sa nepodarilo výboru organizácie zabezpečiť 
rozšírenie členskej základne (najmä mladými). Bez realizácie tejto úlohy       
je budúcnosť Základnej organizácie SZCH v obci problematická.  

 
 

Slovenský zväz  
protifašistických 

bojovníkov 
 

Hoci sa Slovenský zväz protifašistických bojovníkov už pred 
niekoľkými rokmi pretransformoval zo stavovskej organizácie                        
na spoločenskú, nepodarilo sa v roku 2008 zvýšiť počet členov. V tomto roku 
ich mala základná organizácia 10. V roku 2008 zomrel jediný člen, ktorý bol 
priamym účastníkom SNP – protifašistického odboja. Do organizácie             
sa nehlásia ani príbuzní bývalých účastníkov odboja, či zavraždených 
Ladčanov.  

V roku 2008 bola činnosť ladčianskej organizácie zameraná               
na spoluorganizovanie osláv výročí oslobodenia obce a výročia zavraždenia 
19 občanov Ladiec a v auguste na výročie Slovenského národného 
povstania.  
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Rovnako sa zúčastnili na oslavách na vrchu Javorník – Stratenec, 
ktoré organizuje SZPB spolu s Českým zväzom bojovníkov za slobodu. 
Oslavy sa pravidelne organizujú na slovensko-českom pohraničí                  
pri príležitosti výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Organizátormi           
sú oblastné výbory SZPB v Považskej Bystrici a OVČSBS vo Vsetíne.  

 
Základnú organizáciu viedol výbor:  
Ing. Karol Horký, predseda 
Marián Justh, tajomník 
Janík Pavel, revízor (do marca 2008, kedy zomrel) 
 
Priemerný vek členov organizácie bol 68,7 roka, čo tiež svedčí o tom, 

že by sa mali pri nábore členstva obrátiť na mladých antifašistov.  
 
 

Senior klub 
 

Ladčianskí seniori, ktorí sa na dôchodku cítia ešte dosť aktívni, založili 
klub, ktorý dáva možnosť stretávať sa ľuďom rovnako zmýšľajúcim, 
s približne rovnakými záujmami.  

Obecný úrad poskytol dôchodcom samostatnú miestnosť v Dome 
kultúry – klubovňu, čiastočne zariadenú, ktorú si členovia v priebehu roka 
doplňovali.  

Iniciátorkou založenia klubu bola Zlatica Baricová a niektorí ďalší 
občania. Klub patril do systému klubov Jednoty dôchodcov.  

Po rozpačitých začiatkoch sa činnosť postupne rozbehla veľmi sľubne. 
Vyformovala sa skupina ľudí, ktorí sa pravidelne, každé dva týždne, 
schádzali a pripravovali svojim členom rôzne podujatia vzdelávacieho, 
rekreačného a kultúrno-spoločenského charakteru.  

Boli to najmä výlety do prírody do Súľovských skál, na Vršatec 
a niekoľko vychádzok Za horu.  

Zo vzdelávacích podujatí to bola beseda o význame a využívaní 
liečivých rastlín s lektorkou Annou Slávikovou. 

Z kultúrnych podujatí návšteva divadelného predstavenia „Mníšky 2“ 
v Dome kultúry v Dubnici nad Váhom. Rok zakončili spoločným posedením 
v predvianočnom čase v klubovni Senior klubu.  

V priebehu roka získali počítač, ktorý posunul myslenie starších ľudí 
do prítomnosti i budúcnosti a vzbudil príjemný pocit, že kráčajú s dobou.  

V roku 2008 sa však ukázala aj potreba rôznych lektorov                    
na prednášky, kurzy a iné náročné podujatia, čo si vyžiadalo finančné 
prostriedky. Zatiaľ prispievali každý člen 100 Sk štvrťročne. 

Ďalšou úlohou, ktorú si v roku 2008 stanovili, bolo rozšírenie počtu 
členov klubu.  

Po mnohoročných márnych snaženiach založiť organizáciu              
pre staršiu vekovú skupinu občanov Ladiec sa podarilo klub               
seniorov založiť a zaradiť obec medzi tie, kde kluby úspešne už viac rokov 
fungujú. 
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Materské centrum 
„MIMČO“ 

 
Bohatá činnosť materského centra MIMČO umiestneného vo voľných 

priestoroch Materskej školy presvedčila o opodstatnenosti tejto organizácie.  
V roku 2008 sa dočkali rekonštrukcie a estetizácie prostredia, ktorú 

zabezpečil obecný úrad a samotní účastníci podujatí v stredisku. 
 
Vo vedení centra v roku 2008 boli: 
Andrea Uríčková, predsedkyňa 
Andrea Pagáčová, podpredsedkyňa 
Monika Fusková, tajomníčka 
Ivana Klobučníková, pokladníčka 
 
Niektoré z najvýznamnejších akcií: 

20. apríla usporiadali akciu k prvému výročiu vzniku centra, usporiadali 
tanečný krúžok pre deti od 3 do 6 rokov a cvičenie pre matky detí. V októbri 
vyrábali šarkanov a v Mesiaci úcty k starším pripravili zdobenie darčekov     
pre starých rodičov. Rovnako vyrábali s deťmi a rodičmi adventné vence 
i lampióny, s ktorými usporiadali lampiónový sprievod. 

Zaujímavá bola aj akcia Deň otcov na konci júna s varením 
a podávaním gulášu. 

Akcií bolo viac, pretože centrum bolo otvorené každý utorok a štvrtok 
– vždy s programom. Cez letné mesiace bolo centrum zatvorené.  

O propagáciu akcií sa starali plagátikmi, vyhláseniami v miestnom 
rozhlase i v Ladeckých zvestiach. Materské centrum malo oporu v obecnom 
úrade, ktorý poskytoval priestory (včítane tepla a elektrickej energie) zdarma 
a značné prostriedky vložil aj do rekonštrukcie a úpravy miestností 
a sociálneho zariadenia. Na činnosť, hlavne tú nákladnejšiu, prispievali         
aj rodičia a niekoľkí sponzori.  

 
 

Dobrovoľný  
hasičský zbor 

 
V roku 2008 popri sebe fungovali dve organizácie:  
Dobrovoľný hasičský zbor Ladce   
Dobrovoľný hasičský zbor Považská cementáreň, a.s.  
Takmer vo všetkých oblastiach činnosti postupovali spoločne. I tak 

každá organizácia mala svoj výbor.  
 
DHZ – obec: 
František Meliš, predseda 
Dominik Koštialik, veliteľ 
Juraj Petrík, strojník 
Štefan Kuman, preventista 
Branislav Blaško, pokladník 
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DHZ – Považská cementáreň, a.s.: 
Ing. Peter Bračík, predseda 
Igor Kalus, veliteľ 
Viliam Petrík, strojník 
Marián Markuš, pokladník 
Ladislav Král, preventista 
 
Výbor riadil organizáciu pri plnení úloh v oblasti školenia, výcviku, 

športových súťaží hasičských družstiev, preventívnych protipožiarnych 
hliadok a údržby techniky.  

Preventívne činnosti vykonávali dvaja preventisti. Protipožiarne 
asistenčné hliadky zriaďovali v cementárni podľa potreby, najmä v čase 
veľkých opráv, porúch alebo pri zváracích prácach.  

Z ďalších činností to bola najmä príprava členov na likvidáciu požiarov, 
starostlivosť o materiálnu bázu, najmä mobilnú techniku, ostatnú techniku 
a hadicový materiál. 

V roku 2008 sa zásahové družstvo zúčastnilo na hasení garáže 
občana Ladiec.  

Na vynikajúcej úrovni bola športová činnosť v požiarnických 
súťažiach.  

Družstvo žien a mužov sa zúčastnilo na previerke pripravenosti 
v rámci hasičského okresu (bývalý okres Ilava). Úspešné bolo družstvo detí 
v hre PLAMEŇ, kde družstvo dievčat získalo prvé miesto.  

V pohárových súťažiach sa muži zúčastnili na 13 súťažiach, z toho    
sa dvakrát umiestnili na treťom mieste. Ženské družstvo súťažilo 
v Slovensko-moravskej hasičskej lige, kde počas 14 súťaží obsadili 4-krát 
druhé miesto. V celkovom poradí v sezóne 2008 skončili z 9 družstiev          
na 4. mieste. V ostatných ženských pohárových súťažiach, ktorých bolo 24, 
sa umiestnili 4-krát na 1. mieste, 4-krát na druhom a 3-krát na treťom mieste.  

Žiaci v kategórii chlapcov a dievčat sa zúčastnili na troch súťažiach.  
Vyvrcholením organizačnej práce obetavých pracovníkov – hasičov 

bola súťaž konaná 22. júna 2008 ako Putovný pohár DHZ Ladce pre detské 
družstvá. Súťaž mala veľmi dobrý priebeh a organizačne bola dobre 
pripravená. Zúčastnili sa družstvá z Púchova, Kvášova, Pruského, 
Mikušoviec, Dolných Ozoroviec, Dulova, Horoviec, Iliavky, Tuchyne, Zbory, 
Dolných Kočkoviec a Ladiec a dievčenské družstvá z Mikušoviec, Horoviec, 
Košeckého Podhradia, Pruského, Tuchyne, Kvášova, Podhoria a Ladiec.  

Z vlastnej iniciatívy a po dohode s obecným úradom dobrovoľní hasiči 
vyčistili Lúčkovský potok od železnice po ústie do kanála. O množstve 
vykonanej práce svedčia tieto čísla: spolu odpracovali 487 hodín, vyviezli     
53 nákladných áut (asi 320 ton). Zapojili mechanizmy (i hasičské), ale veľká 
časť práce sa vykonala ručne.  

Hasičský zbor v Ladcoch bol založený v roku 1883. V roku 2008         
to bolo teda 125 rokov od vzniku prvého „ohňohasičského“ zboru. DHZ však 
toto výročie neoslávili, nevyužili tak možnosť spopularizovať svoju činnosť 
a významné poslanie v spoločnosti.  
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POVAŽSKÁ CEMENTÁREŇ, 
akciová spoločnosť 

 
Pre Považskú cementáreň, a.s. v Ladcoch bol rok 2008 veľmi 

významným z niekoľkých dôvodov. V tomto roku sa dokončila modernizácia 
závodu – veľké investície trvajúce viac rokov začali prinášať svoje ovocie 
v kvantite i kvalite výroby. Podľa názoru vedenia cementárne však 
modernizácia nikdy nekončí a bude pokračovať tak, ako pokračuje 
modernizácia technológií vo svete.  

Druhou dominantou roku 2008 bolo, že cementáreň v Ladcoch 
prvýkrát v histórii prekročila doterajšiu výrobu a v cementárni vyrobili             
(i predali) viac ako milión ton.  

 
 

Vedenie spoločnosti 
Predstavenstvo: 
Ing. Anton Barcík, predseda 
členovia: Ing. Mária Kebísková 
                Ing. Pavol Martauz 
                Ing. Ľubomír Martinka 
                Johanes Berger 
                Anton Malovec 
                Franz Wallner 
 
Výkonné vedenie: 
Ing. Anton Barcík, generálny riaditeľ 
Ing. Pavel Martauz, riaditeľ kvality a stratégie 
Ing. Ľubomír Martinka, obchodný riaditeľ 
Ing. Mária Kebísková, ekonomická riaditeľka 
Ing. Jozef Mikušinec, technický a výrobný riaditeľ 
Ing. Peter Šumaj, personálny riaditeľ 
 
Stav zamestnancov sa v roku 2008 nezmenil (asi 370 pracovníkov). 

Mnohé profesie, najmä na údržbu a opravy sa zadávajú rôznym firmám 
a niektoré, ako doprava alebo niektoré práce v lome, sú samostatne vedené 
a vykonávané dodávateľsky.  

 
 

Výrobné ukazovatele 
 

Ťažba vápenca v lome Butkov 1 207 700 ton 
Surovinová múka 1 095 400 ton 
Slinok    706 000 ton 
Cement CEM I 42,5 R    234 786 ton 
              CEM I 42,5     119 800 ton 
    z toho chromatmin 11 687 ton  
              CEM 42,5 R chromatmin      10 915 ton 
              CEM II B-S 32,5 R    449 950 ton 
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              CEM II B-S 32,5 R plus    159 500 ton 
              CEM III A         27 886 ton 
      z toho chromatmin 14 396 ton 
              CEM II B         7 863 ton 
              CEM II/B – M 32,5 R      26 800 ton 
Cement celkom 1 037 500 ton 

 
Expedícia cementu sa robila vlakom, cisternami, balený cement 

a vlastnými cisternovými vozidlami.  
Celkom sa vyexpedovalo 1 033 580 ton cementu a to asi 30 % do krajín 
Európskej únie (Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko) a zvyšok      
na domáci trh, najmä na výstavbu Bratislavy a na diaľnicu.  
 V roku 2008 sa svetová finančná kríza v cementárni ešte neprejavila, 
pretože plánované stavby ďalej pokračovali a spotrebúvali stavebné hmoty, 
teda aj cement.  
 
 

Modernizácia výroby 
 

  
 Úspechy výroby v cementárni v roku 2008 vychádzali z piatich 
základných pilierov, ktoré uplatňujú ostatných desať rokov. Bolo                    
to zvyšovanie úrovne výkonov, inovácie produktov a technológií, znižovanie 
palivovej a energetickej náročnosti, naplnenie enviromentálnych požiadaviek 
a rozvoj ľudských zdrojov ako najdôležitejšieho faktora v celom procese.  
 V roku 2008 pokračovali v predaji cementov, ktorých druhy                
sa osvedčili v ostatných obdobiach a tie, ktoré začali vyrábať v roku 2007. 
 V roku 2008 dali do prevádzky modernú cementovú mlynicu, ktorej 
výstavbu začali v roku 2006. V roku 2005 bol priemerný výkon strediska 
Cementová mlynica 141,3 tony za hodinu. Nová mlynica má kapacitu      
207,1 tony za hodinu. V podstate sa v mlynici uskutočnili tieto premeny: 
inštalácia mlecieho okruhu s valcovým lisom, sušením a zásobným silom     
na trosku. Ďalej to bola modernizácia cementovej mlynice 2 a príslušné 
vyvolané investície.  

Princíp zvýšenia výkonu mletia cementu teraz spočíva v zmene 
fyzikálnych vlastností zomieľaných komponentov v predmieľacom okruhu      
vo valcovom lise, kde dochádza k rozdrveniu na jemnejšie častice. 
Opakovaným podrvením komponentov vo valcovom lise je možné dosiahnuť 
ich potrebnú granulometriu. Takto upravené komponenty sa potom dávkujú 
do existujúcich mlynov. Pretože na ich zomletie v mlynoch je potrebné 
menšie množstvo práce ako na komponenty nepredomleté, je možné využiť 
takto vzniknutý nadbytok mlecej práce na zvýšenie množstva dávkovacieho 
materiálu do mlynov, čo sa rovná zvýšeniu ich výkonu. 

Aby mohli v cementárni úspešne spustiť celý tento systém, museli 
vybudovať viacero tzv. vyvolaných investícií. Okrem samotnej cementovej 
mlynice, kde inštalovali dopravný pás a elevátor, to boli vzduchové triediče, 
rôzne filtre a ďalšie dopravné cesty.  

Veľké zmeny nastali aj v energetike, v oblasti elektrickej energie.       
Do roku 2008 existoval hlavný transformátor v cementárni s inštalovaným 
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výkonom 20 MVA. Existencia jediného prívodného transformátora 
predstavovala pre bezpečnosť prevádzky cementárne veľkú hrozbu 
dlhodobého výpadku dodávok elektrickej energie.  

Pre možné pokračovanie realizácie Základného investičného plánu 
modernizácie Považskej cementárne bolo treba vybudovať transformátor 
o výkone 30 MVA na primárnej strane. Nový transformátor vybudovali         
na novom stanovišti ako prístavbu starej budovy, pričom bývalý transformátor 
ponechali ako rezervu.  

 
 

Sociálne služby 
 

Sociálne a zdravotné služby zamestnancom cementárne     
pokračovali na veľmi dobrej úrovni. V nových objektoch postavených     
v roku 2008  sú lepšie pracovné podmienky ako v starých (cementová 
mlynica). 

Aj v roku 2008 zachovali stavbári Deň cementárov. Svoj sviatok 
oslávili tradične futbalovým turnajom, ktorého víťazom sa stali RAJ vozne 
spolu s baliarňou. Záver športového popoludnia patril tradične výberu PCLA 
a Prefastavu Topoľčany, v ktorom zvíťazili cementári 5 : 1. 

 
 
 

SLOVENSKÁ POŠTA 
LADCE 

 
Päť pracovníčok ladčianskej pošty si aj v roku 2008 zaslúži  uznanie 

za veľké kvantum práce, ktoré predstavujú síce suché, ale mnoho     
hovoriace čísla. Mnohé tieto výkony sú poznamenané zodpovednosťou 
nielen za listy a úradné oznámenia, ale najmä za finančné operácie,         
ktoré robia pracovníčky za prepážkami, rovnako, ako 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 pracovníčok 30 000 zásielok so službou 
„doporučene,“ 336 825 zásielok obyčajných včítane letákových. Každý 
mesiac potešili 480 občanov doručením dôchodkov (za rok 576).  K výkonom 
patrí aj inkasovanie SIPO (ročne 4 680-krát), doporučené 28 296, cenné listy 
(11), balíky (815) a ďalšie.  

Na pošte v Ladcoch vykonávajú aj služby Poštovej banky                
(184 vkladných knižiek, termínované vklady atď). Na pošte predávajú noviny, 
časopisy, z ktorých niektoré doručujú predplatiteľom.  

Pošta nemá veľmi dobré podmienky na takú náročnú a zodpovednú 
prácu, akou určite poštová služba je, i keď niektoré technické vybavenia       
sa zlepšili. Pracovníčky našli pochopenie na obecnom úrade, ktorý im dal 
vybudovať sociálne zariadenie, o ktoré sa roky snažili.  

 
 
 



1743 

ŽELEZNIČNÁ STANICA 
 

Dopravná intenzita cez železničnú stanicu a vykládka a nakládka       
sa vzhľadom na prepravu substrátov, ktorá sa vracia 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 predchádzajúcemu 
roku, ale vykládka predstavovala 230 000 ton z 4 598 vozňov (117 %). 

Cez železničnú stanicu Ladce prešlo dovedna 12 343 vlakov 
nákladnej dopravy a rušňov (asi 100 %) a vlakov s prepravou cestujúcich 
18 810 (105 %). 

Železničná stanica Ladce zamestnáva 34 pracovníkov, čo je 
plánovaný a stabilizovaný stav, i keď medzi pracovníkmi sa uskutočnilo 
viacero zmien. Prednostom stanice bol aj v roku 2008 Pavol Fatura.  

Železničnú stanicu Ladce (včítane Beluše) postihlo niekoľko nehôd 
technického rázu bez zavinenia pracovníkov stanice. Smutnou bola najmä 
samovražda v Beluši.  

Ani v roku 2008 sa nepodarilo pre nedostatok financií plynofikovať 
železničnú stanicu a pripojiť ju na obecný vodovod. Naďalej sa uskutočňovali 
technické opatrenia na výstavbu rýchlostnej trate Bratislava – Žilina, ale ani 
do konca roku 2008 nebol určený termín začatia stavby.  

 
 
 

POĽNOHOSPODÁRSTVO 
 

Lesné družstvo 
 a Urbárske spoločenstvo  

v Ladcoch 
 

V roku 2008 nastala zmena v predstavenstve spoločenstva.              
Za zomretého Milana Bystrického zvolili do funkcie podpredsedu Floriána 
Gajdošíka. Na valnom zhromaždení boli do predstavenstva zvolení              
aj Vladimír Daňo a Rudolf Hriadeľ. 

Pre obe spoločenstvá bola v roku 2008 hlavnou úlohou výsadba 
mladých porastov v časti Zákamenná, kde museli najskôr dočistiť          
plochu     po kalamite – polome stromov. Takto vysadili 3 000 sadeníc 
prevažne buka. Po ich zakorenení novovysadené stromčeky, ale aj tie 
z predchádzajúceho obdobia, členovia spoločenstiev vykášaním trávy 
uvoľňovali pre lepší rast.  

Preriezka dreva bola v roku 2008 uskutočnená hlavne v Bukovine 
a v Háji. Ťažbu dreva však museli uskutočniť aj v častiach, kde silný vietor 
vyvrátil stromy, napr. v časti Dielec.  

Lykožrút je premnožený aj v našich lesoch a tak každý rok umiestňujú 
lapače proti škodcom dreva.  

Z ďalších prác treba spomenúť opravy na budove obchodu AMV 
(budova je majetkom Urbárskeho spoločenstva), úpravu odtokov dažďovej 
vody, prístreškov pri skládke budovy a úpravu dvora zničenú nákladnými 
autami dovozcov tovaru do obchodu.  
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Národná diaľničná spoločnosť Bratislava priebežne rieši vysporiadanie 
pozemkov zabratých pod diaľnicu novonadobudnutým členom (dediči          
po zomretých). Práca je veľmi zdĺhavá, pretože v žiadostiach bývajú 
nezrovnalosti v údajoch a to nielen v dokladoch spoločenstva, ale                  
aj v Katastrálnom úrade.  

Na pasienkoch Za Váhom uskutoční Vodohospodársky podnik 
v Považskej Bystrici vrt na pitnú vodu, okolie tohto vrtu vyhlásili                     
za ochranné pásmo II. stupňa. Takto zabezpečili, aby sa toto pásmo 
neznečisťovalo.  

 
 

Združenie urbárnikov  
a Lesné družstvo  

v Tunežiciach 
 

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 krovov 
a dosiek.  

Samotná podstata lesného hospodárenia však káže postarať            
sa o znovuvýsadbu mladých stromčekov, prípravu plochy a pôdy pred 
sadením a hlavne nákup zdravých sadeníc z odborných škôlkárskych 
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 nezodpovední občania vyvážali na urbársku parcelu           
pri Váhu. Sponzorskou výpomocou Považskej cementárne sa na okolie    
tohto pozemku rozložili kamenné „batáre“, čím sa zamedzilo ľahkému   
vstupu i 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 lesného úradu vyslovila s prácou spokojnosť.  

Počas roka sme spracovali 70 m3 smreka napadnutého 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 dobrej práci členov výboru.  
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Poľnohospodárske družstvo 
Košeca, a.s. 

Farma Ladce (výrobné stredisko) 
 

V rámci Poľnohospodárskeho družstva, a.s. Košeca sú tak, ako 
v minulosti, vyčlenené výrobné strediská – farmy. Jedno z nich je v Ladcoch, 
spojené aj s bývalým strediskom Tunežice. Stredisko nemá vyčlenené nijaké 
mechanizačné prostriedky, všetky sú začlenené, centralizované v Košeci. 
Vedúcim strediska je Stanislav Zahradník, ktorý je aj členom predstavenstva 
akciovej spoločnosti.  

V rastlinnej výrobe zaznamenali v hospodárskom roku 2008 tieto 
výsledky: 
Pšenica ozimná bola vysiata na 92 hektároch s priemerným výnosom         
5,2 tony na ha. Najlepšia bola na Horekončí (5,6 tony). Jačmeň ozimný       
na 71 ha priniesol priemernú úrodu 4,5 tony na hektári, najlepšie v Rúbanici 
4,7 tony.  
Repku pestovali na 36 hektároch s priemerným výnosom 2,6 tony. Najlepšia 
bola v lokalite Za priekopu 3,1 tony.  
Slnečnica sa pestovala v Dužinách na 17 hektároch a priniesla priemernú 
úrodu 2,8 tony na hektári.  
Kukuricu na siláž zasiali na 22 ha a mala priemernú úrodu 37,5 tony          
a na hone Medzi ramena až 42 ton.  
Kukurica na zrno bola vysiata na 32 hektároch a urodilo sa priemerne         
8,5 tony na ha, Za Váhom až 9,6 tony.  
Raž bola zasiata iba na 6 hektároch (Dlhý diel) s priemerným výnosom       
2,4 tony.  
V živočíšnej výrobe chovali v Ladcoch iba hovädzí dobytok. 94 dojníc malo 
priemernú dojivosť 5 298 litra, teda spolu na farme vyrobili 498 012 litrov 
mlieka. Okrem dojníc chovali 64 kusov mladého dobytka. Zaznamenali denný 
prírastok 0,87 kg na kus.  
V roku 2008 prišlo vedenie akciovej spoločnosti s požiadavkou o vyjadrenie 
občanov k zámeru postaviť veľkokapacitnú halu na chov dojníc v modernom 
štýle so špičkovým technickým vybavením. K realizácii (zrejme z finančných 
dôvodov) nedošlo.  
 
 
 

OSTATNÉ VÝROBNÉ 
PODNIKY 

 
Drevopal Ladce 

 
Hlavným výrobným programom je drevovýroba. Podnik                       

sa v posledných rokoch obdivuhodne vyvíjal, pružne menil sortiment výroby 
a zamestnával okolo 80 ľudí, väčšinou z Ladiec a Košece. Majiteľom            
je Róbert Jendrol.  
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Vodná elektráreň 
Ladce 

 
V ostatných rokoch, tak ako celá energická sústava Slovenských 

elektrární, prešla procesom privatizácie. Všetky vážske stupne 
hydroelektrární majú riaditeľstvo v Trenčíne, odkiaľ sú aj riadení                  
po technickej stránke.  

Prevádzka prešla veľmi radikálnymi zmenami v rámci racionalizácie 
výroby, jej centrálnym automatickým riadením. To malo za následok,           
že z celkového predchádzajúceho počtu zamestnancov 24, zostali štyria.  

Údržbu, opravy a iné technické otázky riešia objednávkami, najmä 
v novovzniknutej firme údržbárov v Ilave, ktorá zamestnáva väčšinou 
uvoľnených zamestnancov z prevádzok vodných elektrární v Ladcoch, Ilave 
a Dubnici nad Váhom. Vedúcim hydroelektrárne v Ladcoch bol aj v roku 2008 
Ivan Fedor.  

 
 

Kameňolom 
Tunežice 

 
Kameňolom Tunežice bol v roku 2008 v plnej prevádzke. Firma 

Doprastav, a.s. dodávala materiál na stavbu diaľnice D1 a na výrobu zmesí 
pre diaľničný povrch. V podniku došlo k niektorým personálnym zmenám 
(vedúci) a k stabilizácii pracovníkov, ktorí sú z okolia, alebo prichádzajú       
zo vzdialenejších obcí a sú v Tunežiciach ubytovaní.  

   
   

 
  

 
 
  
 
 
  

   
 
  

  
 

 
 

 
 


