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ZASADANIA OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA

LADECKÉ
ZVESTI 

4. marca 1999
Poslanci súhlasili s ïal�ím odpredajom
akcií Portlandcement, a.s. na krytie
najpotrebnej�ích výdavkov obce.
Odsúhlasili nákup smetných nádob (25
kusov). Obèania si ich mô�u kúpi� s 50
%-nou z¾avou. Èlenovia zastupite¾stva
sa zaoberali vá�nou situáciou v èinnosti
oboch po�iarnych zborov a stanovili
postup na rie�enie. V ïal�om rokovaní
sa zaoberali bytovými a sociálnymi
otázkami, otázkou obnovy èinnosti kina,
pracovnou dobou a platom hlavnej
kontrolórky obce. Schválili odpredaj

niektorých nepotrebných vecí (vleèka
a pod.), postup inventarizácie,
príspevok pre TJ Tatran Ladce.
1. apríla 1999
Zasadanie malo v programe mnoho
bodov, predkladáme niektoré z nich.
Schválili asanovanie odkúpených
domov è.p. 56 a 63 v èasti Tune�ice.
Súhlasili s ustanovením funkcie
�správca cintorína�, poriadanie akcie
Koy�ove Ladce a pomenovanie jednej
ulice po rodákovi, básnikovi Pavlovi

(pokraèovanie na �tvrtej strane)

USTANOVILI �TÁB CIVILNEJ OCHRANY

OZNÁMENIE O VO¼BE PREZIDENTA SROZNÁMENIE O VO¼BE PREZIDENTA SR
Vo¾ba prezidenta SR sa uskutoèní v sobotu 15. mája 1999 od 7.00 do 22.00 hodiny. Ak ani
jeden kandidát na prezidenta SR nezíska nadpoloviènú väè�inu platných hlasov oprávnených
volièov, bude sa druhé kolo vo¾by prezidenta SR kona� v sobotu dòa 29. mája 1999 opä� od
7.00 do 22.00 hodiny v tých istých miestnostiach ako prvé kolo.
V Ladcoch je okrsok è. 1 v kultúrnom dome Ladce ( volia obèania z Hviezdoslavovej ulice,

Záhradnej, Cementárskej a ulice Janka  Krá¾a ). Okrsok è. 2 bude v Z� ( pre volièov
z ulice ¼. �túra, J. Kollára, Vá�skej a Kukuèínovej ). Okrsok è. 3 bude ma� volebnú
miestnos� v Osvetovej besede v Tune�iciach pre volièov z èasti Tune�ice.

Na základe rozhodnutia Okresného úradu
v Ilave je obec Ladce povinná vytvori� �táb
a od-borné jednotky civilnej ochrany na
vykonanie záchranných, lokalizaèných a
likvidaèných prác. Okresný úrad v Ilave
vychádzal z analýzy územia okresu
vzh¾adom na mo�nos� vzniku mimoriadnych
udalostí pri prípadnom naru�ení vodného
diela Liptovská Mara a Oravská priehrada.
Pravda, ide aj o ïal�ie úlohy v prípadoch
nútenej evakuácie a iných záchranných
akcií.  Dòa 1. apríla t.r. schválilo obecné
zastupite¾stvo �táb CO a velite¾ov i èlenov
odborných jednotiek.
�táb CO obce:
Ing. arch. Ján Remo, náèelník
Juraj Letko, zástupca náèelníka
Ing. Jozef Miku�inec, Miroslav Záhradník,
Miroslav Kvasnica, Jozef Daòo, Ján Suchár,

Vá�ení obèania!
Pre�li tri mesiace nového volebného obdobia a
môj poh¾ad na pomery, ale hlavne mo�nosti
obce je o nieèo jasnej�í. I napriek  pretrvávajú-
cim finanèným problémom si obec svoje finan-
èné záväzky pravidelne plní.
V zmysle dohody s predstavenstvom PCLA sme
ponúkli na odpredaj 500 akcií v hodnote pol
milióna korún. Verím, �e sa kúpa uskutoèní,
èo by nám umo�nilo i naïalej dr�a� vyrovnaný
rozpoèet a spláca� svoje záväzky. Zdroje
prepotrebných financií v�ak h¾adáme aj inde.
Za pomoci nového právneho zástupcu JUDr.
Lýdie Hlavinkovej, ktorá pre obec pracuje od
1. marca 1999, zaèíname dôraznej�ie
vymáha� daòové nedoplatky niektorých
dl�níkov, z ktorých najväè�ím je PD Ko�eca.
Aj v tomto prípade sa èrtá úspe�né rie�enie
dlhodobého problému, prièom by pre
Po¾nohospodárske dru�stvo v Ko�eci bolo
výhodné, keby si èas� dlhu mohli odpracova�
v stavebnej èinnosti pre obec. Vyjasòujú sa aj
súvislosti okolo budovy bývalého zdravotného
strediska, ktoré chceme získa� pre obec a
postupne opravi�.
Ve¾mi reálne sa zaoberáme my�lienkou
vybudovania èerpacej stanice pohonných hmôt
a vyu�itím rodinného domu za cintorínom pre
pohrebnícke úèely. Obèanov miestnej èasti
Tune�ice by som chcel ubezpeèi�, �e viem aké
problémy a po�iadavky má táto èas� obce a �e
sa budú postupne rie�i�. Teraz za prvoradé
pova�ujem in�talovanie chladiaceho
katafalku do Domu smútku v Tune�iciach.
Akútne treba rie�i� autobusové zastávky a
asanáciu opustených a rozpadávajúcich sa
domov, ktoré boli dávno vykúpené. �koda, �e
tieto �malièkosti� s finanènými mo�nos�ami
minulého obdobia neboli vyrie�ené.
Èo sa týka plynofikácie zvy�nej èasti Tune�íc,
bude treba spracova� projekt a potom prikroèi�
k jeho realizácii. To v�ak bude vy�adova�
väè�ie finanèné prostriedky, ktoré obec
momentálne nemá.
Nakoniec e�te pár slov o èistení a upratovaní
obce. Jarné upratovanie bolo v�dy spojené s
brigádami, èo oceòujem aj dnes. Upratovanie
a èistenie obce by som si v�ak predstavoval
ako stálu èinnos�, pomocou jedného a� dvoch
stálych pracovníkov.
Vyvá�anie odpadu k Váhu a na iné divoké
skládky v obci pova�ujem za prejav hrubej
nekultúrnosti jednotlivcov, ktorí takto vá�ne
zamorujú �ivotné prostredie i rekreaèné
zázemie obce. Problémy s niektorými druhmi
nekomunálneho odpadu rie�te rad�ej v
spolupráci s obecným úradom. V tejto
súvislosti chceme zaèa� s pravidelným
�tvr�roèným zberom skla a papiera. Nebudú
na to zvlá�tne vrecia, zber sa bude robi� priamo
do vleèky.
Vá�ení obèania!
     Napriek urèitým finanèným obmedzeniam,
vyvíjame v�etky dostupné aktivity, prospe�né
pre obec dnes i do budúcnosti.

Ing.arch.Ján Remo, starosta

Ladislav Nagy, ¼ubica �edíková
Velitelia a èlenovia jednotiek:
Poriadková jednotka: Milan Bajza (velite¾),
Ing.Emil Záhradník, Milan Kukulia�, Miroslav
Kvasnica, Bohumil I�tvánik, M.Justh
Zdravotnícka jednotka: Mgr. Gabriela
Ko�tialiková (velite¾ka), Anna I�tvániková,
Júlia Belianová, Anna Mazúrová, Valéria
Koi�ová, Margita Kantoríková, MUDr.
Jarmila Martináková
Po�iarna jednotka: �tefan Kuman (velite¾),
Igor Kalus, Marián Marku�, Jozef Binka,
Viliam Petrík, Branislav Král, Juraj Petrík
Spojovacia jednotka: Milan Záhradník
(velite¾),  Jozef Fatura, Juraj Stach, Rudolf
Fedor
Vyslobodzovacia jednotka: Jozef Chovanec
(velite¾), Jozef Suchár, Karol Minárik,
Miroslav Zajac.
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Poïakovanie

CEMENTÁREÒ, NEODMYSLITE¼NÁ SÚÈAS� OBCE

AKTIVITY V Z�

PRÁVOMOCI A POVINNOSTI
HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE

                      Vz�ah obèa-
nov Ladiec k

cementárni sa formoval u�
takmer 110 rokov. Keï sa v
lete 1889 zaèala cementáreò
budova� boli to nádeníci a
povozníci, ktorí si odniesli prvé
zlatky, èi koruny z výplaty od
pána Schenka. Aj potom, keï
sa rozbehla výroba väè�inu z
pä�sto zamestnancov tvorili
obèania Ladiec a blízkeho
okolia. Fabrika málokedy,
okrem zimných opráv a
odstávok prestala vyrába� a
tak po celých jedenás� desa�-
roèí �ivila ve¾kú èas� obyva-
te¾ov Ladiec. Existencia ce-
mentárne poznaèila v�etky
úseky �ivota v obci-budo-
vanie,kultúru,spoloèenský �i-
vot, �port, poznaèila pod vply-
vom cudzích robotníkov i poli-
tické myslenie, zriadilo sa via-
cero in�titúcií, ktoré by bez
cementárne neboli.
        O tom, aká by bola obec
Ladce bez cementárne mo�no
vies� iba teoretické úvahy.

Jedno je v�ak isté:
cementáreò je neodmys-
lite¾nou súèas�ou obce. Bolo
tak za v�etkých politických
systémov, ktoré spolu pre�ili
a niet dôvodu neveri�, �e tak
bude aj v budúcnosti.
110. výroèie existencie
cementárne, ktoré si pripo-
míname v tomto roku redak-
ciu Ladeckých zvestí zaväzuje
oboznámi� èitate¾ov s histó-
riou tejto najstar�ej fabriky
na cement na Slovensku.
Seriál zaèíname v tomto èísle
prvou èas�ou.

- 1 -
Do  konca 19. storoèia sa ce-
ment dová�al z Nemecka a
Anglicka, neúmerne predra-
�ený dopravou. Viedenský
bankár a ve¾kostatkár  Adolf
S c h e n k   vystihol
po�iadavku doby a rozhodol
sa vyu�i� kvalitný vápenec
nachádzajúci sa na jeho
pozemkoch v Ladcoch. V
roku 1888 zaèali robi� pries-

kumné práce a otvorili  kame-
òolom. Dòa 25. júna 1889
zaèali stava� cementáreò,
ktorú budovali 230 dní. Vyu�ili
pritom miestne stavebné
materiály, povozníkov a
nádeníkov.
Prvý cement  vy�iel z továrne
dòa  9. februára  1890.  Bol
to prvý cement vyrobený
modernou technológiou v
Hornom Uhorsku, teda na
Slovensku. Nová firma niesla
názov �Lédeczer Portland -
Zement fabrik des Adolf von
Schenk-Lédecz�. Náklady na
výstavbu boli na tú dobu
privysoké - 941 414 zlatých.
Kalkulácia v�ak Schenkovi
vy�la. Za výrobu v prvom roku
(2 367 ton)  utr�il 70 tisíc
zlatých. V roku 1896 vyrobili
u� 25 000 ton a produkcia aj
v ïal�ích rokoch rástla. V roku
1895 zamestnávala továreò
asi 500 zamestnancov z
Ladiec, Podhoria, Belu�e,
Tune�íc, Ko�ece.  Odborníkov
si Schenk povolal z Rakúska
a Nemecka, odborných
robotníkov z Po¾ska a zo
svojho rodiska Slovinska.
Potomkovia mnohých z nich
�ijú v Ladcoch dodnes. Cudzí
robotníci bývali v 52  bytoch
pre �enatých a slobodní vo
ve¾kých ubytovacích priesto-
roch.  Kolónie  postavili v roku
1890 a 1895.  Vtedy postavili
aj kantínu, ktorú spravoval
vedúci Kaufmann.

Ka�doroène absolvujú najschop-
nej�í �iaci mno�stvo sú�a�í v rôz-
nych odboroch. Sú to predov�et-
kým olympiády chemická, mate-
matická, francúzskeho jazyka,
literárne sú�a�e, Hviezdoslavov
Kubín v prednese poézie a prózy a
viacero výtvarných sú�a�í.
Ka�dý rok sa na�i �iaci umiestòujú v
�kolských, okresných a krajských
kolách na popredných miestach.
Ve¾ký úspech dosiahla v literárnej
sú�a�i �Európa v �kole� Monika
Beòová, ktorá postúpila do celo-
�tátneho kola. Celá �kola sa prihlá-
sila do výtvarnej sú�a�e, ktorú vyhlá-
sila I. stavebná sporite¾òa Môj dom.
�kola získala 1. miesto a odmenu
2000 Sk. Ïal�ia výtvarná sú�a�
priniesla prvenstvo v okrese �iaèke
2.B Kvasnicovej.
V èase od 1. 9.1998 získali pomerne
znaèné sumy za zbery druhotných
surovín. Za zber �eleza dostali 3 600
Sk, za nazbierané ga�tany 3 036 Sk,
za odpadový papier 2 653 Sk. Ak k
tomu pripoèítame 2 000 Sk od
sporite¾ne - zásluhou usilovnosti
�iakov na rôzne úèely, najmä
mimo�kolskú èinnos� sa dostalo viac
ako 11 000 Sk.

Narodili sa:
�arkózy Peter

Randisková Lenka
Kuèma Kristián

Zomreli:
Vrba Gustáv - 73 rokov
Kalus Anton -  62 rokov

Har�áni Jozef  - 50 rokov
Tincová Emília - 90 rokov

Jubilanti:
V týchto mesiacoch si
pripomínajú významné

�ivotné jubileá:
Antónia Mináriková

85 rokov (22. apríla 1914)
Mária Faturová

80 rokov(31. marca 1919)
25. výroèie sobá�a si

pripomínajú
Jaroslav I�tók
s man�elkou

Jubilantom srdeène
blaho�eláme a prajeme
mnoho zdravia v ïal�ích

rokoch �ivota.

Vá�ená redakcia,
dostal sa mi do rúk spravodaj
Ladecké zvesti è.1. Ve¾mi som sa
pote�ila, �e sa v òom na�lo miesto
i pre môj èlánok. Srdeène ïakujem.
Dovo¾te mi, aby som Va�ou cestou
pozvala do ná�ho klubu na�ich
obèanov s onkologickým ochore-
ním. Veï nás spája láska, utrpenie
a porozumenie. Chceme sa stretá-
va�, zúèastòova� sa rekondièných
pobytov a tak èiastoène zabúda�
na na�u boles�. Neuzatvára� sa
doma, ale �i� spoloène a spomína�
na krásne spomienky. Sme nový
klub bez finanèných prostriedkov.
Klub bol zalo�ený 28. mája 1998.
V minulom roku sme sa stretli
trikrát v zasadaèke riadite¾stva v
Ilave za prítomnosti Mudr. Pecku
a sestrièiek pani Tichej a pani
Majerechovej. Touto cestou sa
chcem poïakova� Cementárni
Ladce - Ing. Kebískovej, Ing.
Martinkovi a celému vedeniu a.s..
Ïalej pánu Lihockému, pani
Zábojníkovej, pánu Jesenskému,
pánu Adamcovi, pánu Hoffstad-
terovi, pani Removej z novinového
stánku a pani Cibièkovej. Dali
nám finanènú pomoc a obèerstve-
nie. Mám hrejivý pocit, �e podni-
katelia s nami cítili a  pomohli
nám. Ve¾mi si to vá�im a v�etkým
sponzorom e�te raz srdeène
ïakujem. S pozdravom ostáva

Ku�nierová Anna
predseda ILCO klubu

Mnohým obèanom nie je celkom
jasná funkcia, právomoci a pos-
lanie hlavného kontrolóra obce.
Hlavná kontrolórka obce Ing.
Daniela Kalusová bola zvolená na
zasadaní obecného zastupite¾stva
dòa 5. februára 1999. Uvádzame
hlavné èasti z náplne jej práce.
Hlavný kontrolór je pracovníkom
obce, ktorý vykonáva kontrolu
úloh obce vyplývajúcich z
pôsobnosti obce.
Funkcia hlavného kontrolóra obce
je nezluèite¾ná s výkonom funkcie
poslanca obecného zastupite¾stva,
funkcie v �tátnej správe, ïalej v
dozornej rade podnikate¾ského
subjektu vytvoreného obcou, príp.
v inom kontrolnom orgáne obce.
Vykonáva kontrolu:
- nakladania s majetkom obce a s
majetkom vo vlastníctve �tátu,
príp. vo vlastníctve iných
právnických alebo fyzických  osôb,
ktorý bol obci zverený
- úètovníctva a pokladnièných
operácií na obecnom úrade
- hospodárenia s finanènými
zdrojmi obce
- èerpania rozpoètu, jeho zmien a
závereèného úètu
- správnosti a opodstatnenosti
èerpania finanèných prostriedkov
obci úèelovo poskytnutých,
fondov a dotácií
Preveruje:
- ako organizácie, podniky a ïal�ie
subjekty, ktoré obec zalo�ila plnia
svoju funkciu z h¾adiska kvality a
uspokojovania potrieb obyvate¾ov
obce a zároveò navrhuje opatrenia
na nápravu
- tvorbu a èerpanie rozpoètu obce
- opodstatnenos� zavedenia alebo
zru�enia poplatkov v obci

- mo�nosti poskytovania úveru
alebo pô�ièky
Vypracúva odborné stanoviská:
- k návrhu rozpoètu a k
závereènému úètu obce pred ich
schválením v obecnom
zastupite¾stve.
Pri vykonávaní èinností vyplý-
vajúcich z kontroly hlavný kon-
trolór úzko spolupracuje s
obecným úradom.
Hlavný kontrolór vybavuje
s�a�nosti a podnety obèanov,
ktoré boli podané na orgány obce
a pracovníkov obecného úradu s
výnimkou pracovníkov obecnej
polície a obecného po�iarneho
zboru.
Hlavného kontrolóra do funkcie
volí obecné zastupite¾stvo.
Hlavný kontrolór je za svoju
èinnos� zodpovedný obecnému
zastupite¾stvu, ktorému je
povinný jedenkrát �tvr�roène
podáva� správu o vykonanej
èinnosti za uplynulé obdobie.
Hlavný kontrolór je oprávnený
nahliadnu� do úètovných a
pokladnièných dokladov, ako  aj
akýchko¾vek iných dokumentov,
týkajúcich sa pokladnièných
operácií, vedenia úètovníctva,
nakladania s majetkom obce a
ïalej do v�etkých dokladov,
ktorých potreba vyplýva z
rozsahu jeho oprávnení. Výsledky
kontroly spolu s návrhmi na
odstránenie zistených nedostat-
kov predkladá obecnému
zastupite¾stvu. Hlavný kontrolór
sa zúèastòuje zasadaní obecného
zastupite¾stva a obecnej rady s
hlasom poradným. Hlavný
kontrolór vedie centrálnu
evidenciu petícií obyvate¾ov.



Na náv�teve v organizáciách

CONECO ´99                                                    U� po dvadsiatykrát sa v termíne 23. - 26. 3. 1999 usku-
                                                toènil v priestoroch Incheba, a.s. medzinárodný stavebný
ve¾trh CONECO. Tohtoroèný ve¾trh bol �a�iskovou udalos�ou slovenskej výstavnej sezóny  a
mo�no ho zaradi� do zoznamu najvýznamnej�ích podujatí v oblasti stavebníctva, a to aj z
poh¾adu strednej Európy. Viac ako tisíc vystavovate¾ov zo 14 krajín sveta na výstavnej ploche
75 000 m2 umo�nilo náv�tevníkom oboznámi� sa s najmodernej�ími stavebnými materiálmi a
technológiami, energeticky �etrnými a úspornými zariadeniami. Súèas�ou ve¾trhu bola sú�a�
o najlep�í exponát a bohatý sprievodný program urèený pre odbornú verejnos�. Ve¾trh CONECO
sa u� tradiène stal miestom, kde bola príle�itos� dozvedie� sa o nových trendoch v stavebníctve,
nadviaza� kontakty a základy budúcej spolupráce. Svoju expozíciu s ústredným motívom �
110 rokov kvality � predstavila na tohtoroènom ve¾trhu Pova�ská cementáreò, a.s. Ladce. Na
ploche 60 m2 s dominantným 3,5 m vysokým logom PCLA, a.s. a s rotujúcim pútaèom v
tvare kameòa sa mohli náv�tevníci prostredníctvom panelovej výzdoby a vkusných
propagaèných materiálov oboznámi� s historickým vývojom cementárne od zalo�enia v roku
1889 po súèasnos�. V príjemnom interiéri s dvomi rokovacími miestnos�ami sa vystriedalo
ve¾a pracovníkov - akcionárov PCLA, a.s. i cudzích náv�tevníkov. Svoj výrobný program ako
aj slu�by prezentovala aj spoloènos� LADCE Betón, s.r.o., Bratislava. O znaènom záujme
verejnosti o ponúkaný sortiment výrobkov PCLA, a.s. svedèí aj mno�stvo uskutoènených
rokovaní medzi zástupcami na�ej spoloènosti a zástupcami stavebných firiem hlavne zo
Slovenskej, Èeskej, Maïarskej republiky a Rakúska, v rámci ktorých boli podpísané aj nové
kúpne zmluvy. Z rokovaní vyplynul záujem hlavne o cementy, ale tie� o �ir�iu ponuku produktov,
napr. suchých omietkových zmesí, �peciálnych prímesí a pod. V podobnom trende sa odvíjali
aj rozhovory so zástupcami firiem zaoberajúcimi sa in�iniersko-projekènou èinnos�ou. V rámci
výstavy sa uskutoènili stretnutia zástupcov na�ej spoloènosti a zástupcov niektorých
významných stavebných firiem a dlhoroèných významných  odberate¾ov.

prezentácia úspe�nosti a stability

Rozhodli sme sa postupne oboznamova�
èitate¾ov s osobnos�ami, ktoré sa narodili
alebo pôsobili v na�ej obci. Sú to ¾udia, ktorí
dosiahli nebývalé pracovné úspechy, ale naj-
mä mladá generácia o nich ve¾a nevie.

Doc. PHDr. Ladislav  M I K U � K A , CSc.

Narodil sa 29. novembra 1928 v
Tune�iciach. Stredo�kolské �túdium ukonèil
na Gymnáziu v Trenèíne, potom na
Filozofickej fakulte Univerzity J.E.Purkynì v
Brne. V rokoch 1967-1968,1971,1976
absolvoval postgraduálne kurzy v Moskve.
Pôsobil ako docent pre odbor ruského jazyka

na Prírodovedeckej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave.
Od roku 1976 bol vedúcim katedry a od roku
1985 dekanom Prírodovedeckej fakulty.
Vedecky pracoval najmä v oblasti ruskej
odbornej terminológie. V pedagogickej práci
sa zameriaval na h¾adanie nových
metodických postupov a na tvorbu vysoko-
�kolských skrípt. Bol autorom 18 takýchto
textov.
Pracoval aj ako publicista a organizátor
ïal�ích akcií a sú�a�í (Pu�kinov pamätník).
Patril medzi najvýznamnej�ích rusistov v
Èeskoslovensku.
Zomrel 19. júna 1987 v Bratislave.

                     Z obvodnej organizácie SRZ  (287
èlenov)  je 72  z Ladiec. Patria medzi najaktívnej�ích,
veï aj vo výbore majú prevahu Ladèania : Ján
Sloboda - predseda, Libor Kvasnica - hospodár,
Bohu� I�tvánik - tajomník a Jozef Fatura - èlen
výboru. K celkovému poètu rybárov z Ladiec treba
e�te pripoèíta� 17 mladých v krú�ku, ktorý u�
nieko¾ko rokov úspe�ne vedie Ing. Jozef �edík.
Výstavba dia¾nice nepiaznivo zasiahla do revírov
organizácie, najmä v�ak do rybníkov v Tune�iciach.
I napriek tomu dodr�ali stavbári s¾ub a nenechali
rybník bez vody. Napájaním z ramena zachovali �ivot

rybných sádok a iných vodných �ivoèíchov. V roku
1998 usporiadali rybári u� XIII. roèník rybárskych
pretekov. Zúèastnilo sa ich 112 pretekárov.
Najmenej takú úèas� oèakávajú aj v máji 1999 na
XIV. roèníku pretekov v love udicou.  Nerybárovi
pri spomínaní kaprov, lieòov, ��úk príde na um ich
konzumácia. V tom sme hlboko pod priemerom
európskych �tátov. V Ladcoch dali na stôl 27
kilogramov rýb na jedného rybára - teda asi pol
kila na obyvate¾a. Rybári tradiène odpracujú v
Ladcoch najviac brig. hodín. V roku 1998 to bolo
2 856  hodín. V dòoch 27. a 28. 3. t.r.  usporiadali
brigádu na èistení Lúèkovského potoka a úprave
ramena a Tune�ických rybníkoch. Len za tieto dva
dni pracovalo 60 brigádnikov, ktorí odpracovali
315 hodín. V ïal�ích dòoch v prácach pokraèovali.

Slovenský rybársky zväz

                 Èinnos� tejto organizácie sa ka�dým
rokom stáva kvalitnej�ou a cie¾avedomej�ou.
Obèania si u� zvykli, �e u chovate¾ov mô�u kúpi�
chovnú i jatoènú hydinu - kurence, sliepky, húsence,
morky atï.
Ïal�ia oblas� èinnosti je zabezpeèovanie krmiva pre
èlenov i verejnos�. V chovate¾skej práci sa venujú
èistokrvným chovom drobného zvieratstva. Chovajú
tri plemená hydiny: Oravky, Hem�írky, Morávie. Z
králikov sú to Novozélandský biely, Èinèila ve¾ká,

Belgický obor, Nemecký obrovitý strako�.
Ekonomická èinnos� je dôle�itá z dôvodu ïal�ej
�ivotaschopnosti organizácie. Napriek  zvy�ujúcej
sa konkurencii v predaji hydiny skonèili na konci
roka 1998 so ziskom viac ako 30 000 Sk. Peniaze
potrebujú nielen na skvalitòovanie chovu, ale i na
úpravu domu chovate¾ov, ktorý neustále zve¾aïujú.
          Predsedom organizácie je u� viac rokov
Milan Jung, tajomníkom Anton Har�áni,
hospodárom Ladislav Nagy. Odbornú komisiu pre
chov králikov vedie V. Kalus, komisiu pre hydinu
Viktor Lihocký.
Organizácia má 21 èlenov a patrí medzi
najaktívnej�ie v obci.

Slovenský zväz chovate¾ov

Vláda SR schválila koncepciu rozvoja
dia¾niènej siete na najbli��ie roky.  Nás
zaujal fakt, �e dia¾nièný úsek  NEM�OVÁ -
LADCE je zaradený na dokonèenie v období
rokov 1999 - 2002. Rovnako na toto
obdobie aj úsek Horná Streda - Chocholná
(uzavrie sa úsek Bratislava - Ladce). Ïal�í
úsek Ladce - Sverepec je zaradený a� po
roku 2002, rovnako ako dia¾nièný privádzaè
Púchov.

KOY�OVE LADCE,  celoslovenská sú�a� v
prednese pôvodnej slovenskej ¾úbostnej
poézie sa bude kona� v  októbri 1999 v
kultúrnom dome Ladce. Cie¾om sú�a�e je
podnieti� záujem najmä mláde�e o pôvodnú
slovenskú ¾úbostnú poéziu. Zúèastni� sa na
nej mô�e ka�dý záujemca o umelecký
prednes ¾úbostnej poézie v III., IV., a V.
kategórii.

�kolské èasopisy mali v�dy svoje osobitné
kúzlo a nesporne aj ve¾ký výchovný význam
a to nielen pre èitate¾ov, ale i pre tvorcov.
Taký je aj �kolský èasopis v Odbornom
uèili�ti v Ladcoch, ktorého základným
poslaním je uverejòova� príspevky �iakov
uèili��a. Pri jeho èítaní vás prekvapí i pote�í
úroveò príspevkov z oblasti prózy, poézie,
komentárov zo �ivota �koly, ba dokonca i
satiry. Udivujúca je grafická úroveò, najmä
posledného - tretieho èísla. Dobrému
pedagógovi preèítanie tohoto èasopisu ve¾a
napovie o problémoch, myslení a cítení
dospievajúcej mláde�e a to nie iba vo
v�eobecnej rovine, ale konkrétne a adresne.
Rovnako ve¾a hovorí o obetavej
pedagogickej práci Stanislava Kreta  a
ïal�ích spolupracovníkov, ktorí spolu so
�iakmi èasopis tvoria.

Na  konci minulého roka malo Po¾nohos-
podárske dru�stvo Ko�eca 495 èlenov, z
toho 153 pracujúcich a 270 nepracujúcich.
V dru�stve v�ak pracuje 192 pracovníkov,
z toho 39 neèlenov - teda zamestnancov.
Úlohy stanovené pre rok 1999 sú vy��ie
ako v roku 1998. Napr. pri výrobe mlieka
majú jednotlivé strediská v ú�itkovosti na
jednu dojnicu takéto úlohy: Ko�eca 3850
litrov, Ladce 4150 , Ilava 3990 a Horná
poruba 3500 litrov mlieka. Uzatvorená
hospodárska zmluva s LAKTIS �ilinská
mliekáreò hovorí, �e PD Ko�eca v roku 1999
predá 1 milión 580 tisíc litrov mlieka.

Príchod jari privítali s hrab¾ami, lopatami
a fúrikmi okrem rybárov i niektoré ïal�ie
organizácie (MS SÈK a SZZP) a viacero
obèanov, ktorých sme videli upratova� pred
vlastnými domami a bytovkami.
Absolutórium si zaslú�ia obyvatelia bytovky
- bývalý Dom slu�ieb, ktorí pod vedením a
z iniciatívy p. Jána Fabu zmenili prostredie
pred bytovkou na nepoznanie. Upravili
trávnik, vysadili stromky a kvety a chystajú
sa vybudova� detské ihrisko. Príklad hodný
nielen pochvaly, ale i nasledovania.

OSOBNOSTIOSOBNOSTI



Vo futbale striedavo

Ladecké zvesti - Spravodajca
Obecného zastupite¾stva v Ladcoch

è. 2.    - máj 1999 -
Zodpovedný redaktor :

Branislav Lipták
Tlaè: ASSA s.r.o., Púchov
Èíslo 3 vyjde 30.6.1999
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           V roku 1784 pri sèítaní
obyvate¾stva mali Ladce 97 domov,
112 rodín a 574  obyvate¾ov.
Tune�ice v tom istom roku 40
domov, 43 rodín a 238 obyvate¾ov.
Pre porovnanie: Ko�eca 917
obyvate¾ov, Nozdrovice 112,
Podhorie 119 obyvate¾ov.

               V roku 1849 sa územný-
mi správnymi jednotkami stali �upy
na èele so �upanom, ktorého
menoval panovník. Ni��ími
správnymi jednotkami boli okresy.
My sme patrili do Trenèianskej �upy,
okresu Ilava.

                V roku 1889 bol na �tát-
nu �kolu v Ladcoch prelo�ený z
Lednických Rovní Jozef Pauer, ako
správca �koly. Desa� rokov predtým
pri�la do ladeckej �koly Eugénia
Mikovényiová. Èoskoro sa
zosobá�ili a pôsobili v Ladcoch a�
do roku 1914. Po nich bol do Ladiec
prelo�ený Róbert Bártha a Al�beta
Herrová  (nevedela vôbec po
slovensky). Obaja sa nezná�ali s
obyvate¾mi a po roku 1918 Ladce
opustili.

              V roku 1909 sa zaèalo
roko-va� o parcelácii ve¾kostatku v
Ladcoch. Realizácia sa v�ak odlo�ila
na neskor�ie roky. V tom istom roku
sa v Ladcoch a Tune�iciach tak, ako
v celom Rakúsko-Uhorsku robili
triangulaèné práce súvisiace s
podrobným mapovaním.

             V roku 1914 dal gróf
Degenfeld postavi� v Ladcoch parnú
pílu. Bola 4-gátrová a spracovávala
drevo splavované po Váhu pltníkmi,
ale i drevo z domácich zdrojov.
Vyrábali v�etky druhy reziva pre
zákazníkov z celého Uhorska.  V
roku 1916 pílu zastavili a otvorili ju
a� po vojne v roku 1922 - u� s
novými majite¾mi.

               V roku 1924 prijali obec-
né zastupite¾stvá v Ladcoch a
Tune�iciach nové �tatúty obce,
ktoré podrobne stanovovali
právomoci a povinnosti orgánov
obce.  Oproti minulosti to boli �ta-
túty ove¾a demokratickej�ie. Obecná
rada sa vtedy skladala zo starostu,
námestníka a ïal�ích volených
èlenov. Zodpovedala sa obecnému
zastupite¾stvu.

               V roku 1939 zavládol v
obci ve¾ký stavebný ruch.
Rekon�truovala a asfaltovala sa
hlavná �tátna cesta Bratislava -
�ilina. Cez �elezniènú stanicu Ladce
sa dová�ali stroje, náradie, asfalt,
uhlie, koks, �trk pre firmu Sager a
Werner Mníchov a firmu Konstrukta
Praha.  Bola to strategická cesta, èo
sa ukázalo u� 1. septembra 1939,
keï nemecká armáda napadla
Po¾sko a transporty sa valili po
�eleznici i po novej ceste.

 Od zaèiat-
ku jarnej

èasti futbalových sú�a�í do
11. apríla 1999 dosiahli
na�e dru�stvá tieto
výsledky:
Mu�i A - V. liga
Horná Súèa - Ladce 4:0 (2:0)
Ladce - Tr. Teplice       2:3 (1:0)
Pru�ina - Ladce          5:1  (2:0)

Domani�a - Ladce     2:0  (0:0)
Ladce - Ilava              1:1  (0:1)
LO Trenèín - Ladce   4:0  (1:0)

Dorast - IV. liga
Ladce - Led. Rovne  2:0  (1:0)
Brezová - Ladce      10:1  (3:0)
Ladce - Nováky         0:2  (0:0)
Ladce - Pov. Teplá     3:0  (3:0)
Èachtice - Ladce        1:2  (0:0)

Ladce - Zem. Kostolany   0:2
(0:0)

�iaci - majstrovstvo kraja
Ladce - Nem�ová       0:1  (0:0)
Brezová - Ladce         1:0  (0:0)
Ladce - Trenèín B      1:1  (0:0)
Bo�any - Ladce         1:0  (0:0)
Ladce - LO Trenèín  3:0  (3:0)

18.4.99 o 17.00 hod.
Tune�ice - Dúlov

Ladce B - Hor. Breznica
25.4.99 o 17.00 hod.

Tune�ice - Ladce B
2.5.99 o 17.00 hod.

Ko�. Podhr. - Tune�ice
Ladce B - Kvá�ov

9.5.99 o 17.00 hod.
Tune�ice - Kolaèín

Ko�. Podhradie - LadceB
16.5.99 o 17.00 hod.

Mojtín - Tune�ice
Ladce B - Kamenièany

23.5.99 o 17.00 hod.
Tune�ice - Hor. Breznica

Kolaèín - Ladce B
30.5.99 o 17.00 hod.

Vy�rebovanie III. A  trieda mu�i
Kvá�ov - Tune�ice

Ladce B - Zubák
6.6.99 o 17.00 hod.

Tune�ice - Kamenièany
Mojtín - Ladce B

13.6.99 o 17.00 hod.
Zubák - Tune�ice

Ladce B - Dúlov

Mu�stvo Ladiec bude
hráva� svoje domáce
stretnutia v  s o b o t u.
     Výbor TJ Tune�ice
upozoròuje, �e zraz hráèov
je jednu hodinu pred
úradným zaèiatkom
v kabíne TJ.

 MÁRIA LETKOVÁ NAJLEP�OU �ACHISTKOU

Mária Letková z
9. roèníka Z� v
L a d c o c h

zví�azila na �achovom turnaji
v rámci okresu. Kvocerová
Petra a Tomá� Uharèík skon-
èili vo svojej kategórii na 3.
mieste. Na cezpo¾nom behu
�Údolím Váhu� v Bole�ove sa
M. Kuèera umiestnil ako piaty
a M. Zábojník �iesty. V okres-
nom kole v basketbale skonèi-

li star�ie �iaèky na 4. mieste
a vo volejbale na 2. mieste.
Dobre si poèínali chlapci aj
dievèatá na okresných prebo-
roch v stre¾be. Z mnohorakej
�portovej èinnosti �iakov Z�
v Ladcoch nás upútal turnaj
vo futbale. Absolvovali ho
�iaci 5.-9. roèníka.Zví�azili �ia-
ci z 8.B pred 9. roèníkom, 7.A,
6.B a 7.B. Medzi najlep�ích
hráèov patrili M. Kuèera, T.
Saksa, M. Lachký a P. Váò.

Celoslovenské �portové hry v Ladcoch

V dòoch 27. - 29. mája 1999 sa na atletickom
�tadióne v Pova�skej Bystrici konajú
Celoslovenské �portové hry mláde�e

odborných uèilí�� - dievèat.  Usporiadate¾om
bude Odborné uèili�te Ladce. Preteky sú

vypísané na ¾ahkoatletické disciplíny: beh na
100 a 800 metrov, skok do dia¾ky a do vý�ky,
hod kriketovou loptièkou a vrh gu¾ou a sú�a�

vo volejbale.

Celoslovenské �portové hry v Ladcoch

(pokraèovanie z 1. strany)

Koy�ovi. Úlohy dostala
kultúrna komisia, najmä v
oblasti miestnych novín,
privítania roku 2000 a akcie
Koy�ove Ladce.
   Prerokovali návrh na
vybudovanie èerpacej
stanice PHM v Ladcoch.
   Vypoèuli si informáciu
starostu o rokovaní s PD
Ko�eca o vysporiadaní
poh¾adávok voèi obci (1,6
milióna Sk) a informáciu o
konaní mimoriadneho
valného zhroma�denia a.s.
Pova�ská cementáreò.

Finálový turnaj
oblastnej

volejbalovej sú�a�e
mu�ov sa konal

v Ladcoch dòa 6. 3. 1999.
Výsledky:
Ladce - RTV� P. Bystrica
1 : 2
Mesteèko - Púchov Z�
Slovanská  2 : 0
Pov. Bystrica - Púchov 2 : 0
Ladce - Mesteèko 0 : 2
Mesteèko - Pov. Bystrica
2 : 0
Púchov - Ladce 2 : 0

Poradie:
1. Mesteèko           6 bodov
2. Pov. Bystrica      4 body
3. Púchov              2 body
4. Ladce                      0 bodov

VOLEJBALISTI
�TVRTÍ


