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Dva roky od komunálnych volieb
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 Obecné
z a s t u -
pite¾stvo a
obecný úrad
v Ladcoch
ï a k u j ú
v � e t k ý m
obèanom,

organizáciám a in�titúciám, ktorí
sa v roku 2000 podie¾ali na
zve¾aïovaní na�ej obce a �elajú
im v roku 2001 ve¾a úspechov,
osobného ��astia, optimizmu a
ïal�iu úspe�nú spoluprácu
prospe�nú pre v�etkých obèanov.

Obecné zastupite¾stvo Ladce
Ing. arch. Ján Remo, starosta

Èo oèakávame od roku
Rok 2001 vidím ako naj�a��í a najzlo�itej�í
zo v�etkých �tyroch rokov volebného
obdobia. Hlavným dôvodom je, �e to bude
posledný rok splácania starého zadå�enia
z predchádzajúceho volebného obdobia.
Splácanie istiny a úroku v podstate
odèerpáva ve¾kú èas� vo¾ných finanèných
prostriedkov obce, z ktorých by bolo mo�né
financova� investièné akcie. Takto to bolo
aj ostatné dva roky. Mali sme v�ak
k dispozícii financie z privatizácie Pova�skej
cementárne. Tieto financie sa vyèerpali na
plynofikáciu Horných Ladiec a Tune�íc.
Malou nádejou je navrátenie financií
vlo�ených do plynofikácie Základnej �koly
v Ladcoch (asi 2 milióny korún).
Napriek tejto �a�kej finanènej situácii
budeme pokraèova� v príprave v�etkých
potrebných podkladov pre plánované
akcie vrátane ich finanèného krytia.
Sú to tieto investièné akcie:
- V prvom rade je potrebné dokonèi�
plynonofikáciu obce � plynofikáciu
Horných Ladiec a v Tune�iciach ulicu za
�eleznicou. Na to je treba asi 4,5 mil. Sk.
- Ïal�ou investiènou akciou by malo by�
pokraèovanie vo výstavbe obecného
vodovodu, poènúc ulicou Hviezdoslavovou
s napojením Základnej �koly.
- S výstavbou vodovodu bude súvisie�
rekon�trukcia chodníka s ulo�ením novej
zámkovej dla�by.
- Súèas�ou nových chodníkov by mali by�
nové zastávky autobusov.
- Projekèná príprava v roku 2001 by
mala by� prvým krokom pre výstavbu
nového domu smútku a následnej
komplexnej úpravy celého cintorína,
vrátane oplotenia.
- Prestavbou po�ty bude roz�írená
plocha pre odbavovanie zákazníkov.
Prevádzka po�ty by bola rozlo�ená na ce-
lom prízemí budovy.
- Oprava niektorých úsekov miestnych
komunikácií, hlavne cesta okolo cintorína
i cesty v Horných Ladcoch a Tune�iciach.
- Rozostavanú predajòu potravín
v Horných Ladcoch treba dokonèi�, prièom
by mohla by� prestavaná na penzión pre
prestárlych obèanov.
- Okrem týchto ve¾kých, na investície
nároèných akcií, budeme celý budúci rok
priebe�ne pracova� na údr�be obce. To
znamená pravidelne kosi� a vyhrabáva�
verejné priestranstvá, prièom na sídlisku
Záhradná nás èakajú aj terénne úpravy.
- S pracovníkmi zamestnanými na
verejnoprospe�né práce plánujeme
pokraèova� v èistení Lúèkovského
potoka..
Pri vstupe do nového milénia sa stretnú
obèania Ladiec na prelome Silvestra 2000 a
Nového roka 2001. Príïte na kri�ovatku
15 minút po polnoci.
Obèerstvenie � hudba � ohòostroj

2001

   Pri hodnotení prvej polovice volebného
obdobia sa vrátim k svojmu volebnému
programu a budem sa sna�i� o jeho
konfrontáciu so skutoènos�ou za uplynulé roky.
V prvom rade som s¾úbil analýzu stavu financií
obecného rozpoètu i otvorenie a
transparentnos� finanèných tokov, èo znamená
pravidelné prerokúvavanie v obecnom
zastupite¾stve a jeho prezentácia na verejnosti.
Stav zadå�enosti obce a vý�ka úrokových
sadzieb i vý�ka splátok nedávali ve¾ké mo�nosti
rozvoja obce. Situácia sa na��astie zásadne
zmenila odpredajom akcií Pova�skej
cementárne, a.s. Tieto prostriedky sa
v preva�nej miere vyèerpali na plynofikáciu obce
(Tune�ice, Horné Ladce, Základná �kola
v Ladcoch).
Ïalej som s¾úbil rozvoj spolupráce so v�etkými
dôle�itými organizáciami a subjektami, ktoré
mô�u ma� na rozvoj obce významný vplyv.
V prvom rade je to Pova�ská cementáreò,
s ktorou máme výbornú spoluprácu a okrem
spomínaného finanèného zisku z odpredaja
akcií nám pravidelne vypomáhajú strojmi a
potrebnou technikou. Najvýznamnej�ia pomoc
je v investovaní do plynofikovania kultúrneho
domu.
Dobrá spolupráca je aj s PD Ko�eca, s ktorým
sme realizovali rekon�trukciu horských ciest
v ladeckých lesoch a interiér �atní TJ Tatran Ladce.
Známe je i to, �e sme financovali plynofikáciu
Z� a pomáhame i pri rie�ení iných problémov
tejto �koly. Podobne je to i s Materskou �kolou
v Ladcoch.
Dobrá spolupráca je i so záujmovými
organizáciami, spolkami a in�titúciami, ako sú
Urbárske spoloèenstvo a Lesné dru�stvo, ktorým
sme prenajali kancelárie i ostatné organizácie,
ktoré pou�ívajú priestory KD zadarmo.
Pokia¾ ide o spreh¾adnenie èinnosti obecného
úradu a zastupite¾stva, je dôle�ité uverejòovanie
informácií v Ladeckých zvestiach, ktoré je
dostatoène podrobné. Dobudovala sa sie�
miestneho rozhlasu, tak�e poèute¾nos� je na
v�etkých miestach v obci  dobrá.
Územný plán obce je v �tádiu spracovania a 7.
decembra t.r. sa prerokuje so v�etkými
zainteresovanými zlo�kami �tátnej správy,
samosprávy a v�etkými dotknutými

subjektami. Termín dokonèenia je v prvom �tvr�roku
2001. Následne sa vypracujú podrobnej�ie �túdie
jednotlivých èastí obce, hlavne pre potreby bytovej
výstavby. Potrebnos� územného plánu obciam nad
2000 obyvate¾ov stanovuje stavebný zákon.
Odsúhlasený územný plán umo�ní rozvoj bývania
� výstavby bytov i rodinných domov.
Ve¾kým a nerozrie�eným problémom zostáva
financovanie bytovej výstavby, resp. otázka �tátnej
pomoci, dostupnos� úverov a pod. Èo sa týka
výstavby gará�í, pripravili sme a odpredali plochy
na cca 47 gará�í, ktoré sú u� zväè�a postavené.
V piatom bode volebného programu som pris¾úbil
zrekon�truova�, prípadne prestava�, èi nanovo
postavi� po�tu, dom smútku, zdravotné stredisko,
autobusové zastávky a pod. V tomto bode sa
doteraz � okrem zastávky v Tune�iciach �
nepodarilo realizova� niè. Dôvody som u� uviedol:
obec nemá vlastné prostriedky, preto�e spláca úvery,
peniaze z predaja akcií sme pou�ili na plynofikáciu.
Druhým vá�nym dôvodom sú legislatívno-právne
podmienky a vlastnícke vz�ahy. Napr. budova
bývalého zdravotného strediska, ktorej osud ma
ve¾mi mrzí, je vo vlastníctve zdravotníctva a to ju na
obec nemô�e bezplatne previes�. Mô�e budovu iba
odpreda�, èo je vzh¾adom na stav budovy pre obec
neprijate¾né. Rovnako budovu po�ty nechce SP
kúpi� a vlo�i� financie do jej rekon�trukcie. Okrem
toho treba právne dorie�i� existenciu dvoch bytov
nachádzajúcich sa v budove.
Rovnako aktuálna je otázka Domu smútku
v Ladcoch. Tu nás brzdí iba nedostatok financií, ale
pripravujeme urèité rie�enie, ktoré verejnosti vèas
predlo�íme. Finanèným rie�ením by bola zbierka
obèanov a sponzorské príspevky podnikov a
podnikate¾ov pôsobiacich v obci.
Aktuálna je aj dostavba verejného vodovodu,
oprava chodníkov, prípadne výstavba kanalizácie.
Rozpoèet v�ak na tieto ve¾mi nároèné investície ani
zïaleka nestaèí. Vidím iba cestu postupných krokov,
prièom je dôle�ité dohodnú� sa na poradí dôle�itosti
jednotlivých investícií.
V oblasti podpory kultúrnych, �portových, èi iných
záujmových aktivít sme tie� urobili nieko¾ko
významných krokov. V prvom rade je to zvládnutie
prevádzky kultúrneho domu. Tento bol a aj bude
stratovou zále�itos�ou obce a ide hlavne o to, ako
ju zni�ova�. Z tohoto dôvodu sme podnikli akciu
na maximálne vyu�ívanie priestorov KD. Vznikol

RELAX � klub, ktorého hlavnou úlohou je
revitalizácia kni�nice. Revitalizovali sme aj stálu
expozíciu o histórii obce a v priestoroch KD
zaèala fungova� výuèba anglického jazyka.
Ve¾kú èas� priestorov v prístavbe sme uvo¾nili na
�atne pre futbalistov. Poriadaním diskoték
sledujeme okrem uspokojovania mláde�e i
èiastoèné krytie výdavkov spojených
s prevádzkou KD. Pochopite¾ne KD je k dispozícii
v�etkým zlo�kám záujmovým, spoloèenským i
politickým. �koly priestory KD vyu�ívajú
zdarma. Osobne by som privítal väè�í záujem a
väè�iu úèas� obèanov na kultúrnych akciách
poriadaných v obci.
Zhrnutie akcií realizovaných v roku 2000
- Budovanie plynovodu Ladce � Tune�ice

II. etapa
- Zriadenie RELAX � KLUBU
- Budovanie �atní pre TJ Tatran Ladce.

Obec zariadila interiér prostredníctvom
Po¾nohospodárskeho dru�stva Ko�eca
� jeho nezaplatených daní. Na pozemku
po zrúcaných starých �atniach sa stavajú
gará�e.

- Zakúpila sa kosaèka typu RIDER 14 PRO
za 233 000 Sk.

- Kúpili sme ïal�iu montovanú gará�,
tak�e sa roz�írili gará�e pre stroje
obecného úradu.

- Pripravil a uskutoènil sa odpredaj
pozemkov pod radové gará�e. Tomu
predchádzalo vytýèenie podzemných
elektrických vedení na sídlisku
Záhradná.

- Postavil sa pamätník slovenskej �tátnosti
na Skalke v Horných Ladcoch.

- Uskutoènila sa oprava komínov na
bytovkách obce.

- Vyèistili sa oba potoky pretekajúce cez
Ladce.

- Celý rok sa zabezpeèovala údr�ba
cintorína a pred sviatkami V�etkých
svätých sa namontovalo osvetlenie
cintorína.

- Opravil sa �títový múr po asanácii domu
v Tune�iciach.

- Predbe�ne sa likvidovali divoké skládky
odpadu pri Váhu.

Ing. arch. Ján Remo, starosta obce



Z matriky
obce

Z matriky
obceDecember

je mesiac,
v ktorom
s l á v i m e
najkraj�ie
s v i a t k y
roka �
Vianoce.

Vianoce sa u� stali súèas�ou ná�ho
kultúrneho �ivota. Veï ich prijímajú
za svoje ¾udia rozlièných názorov.
Oslavujú ich aj tí, ktorí budú ma�
stromèek bez jaslièiek, jaslièky bez
Je�i�ka, sviatky narodenia Je�i�a
Krista bez akéhoko¾vek záujmu o
Krista. Vianoce týchto ¾udí sa
podobajú krehkým farebným
ozdobám, ktoré sa ve�ajú na
stromèek. Sú prázdne a pri
najmen�ej neopatrnosti sa rozbijú.
V èom spoèíva podstata
kres�anských Vianoc a èo by nám
mali prinies�? Kres�anské Vianoce
sú v prvom rade príle�itos�ou,
jedineènou �ancou stretnú� sa
s Bohom, zmieri� sa s ním, ak sa
následkom mravného zla naru�ili
alebo pretrhli dobré vz�ahy.  V�etko
ostatné dostáva farbu, hodnotu a
èaro iba nato¾ko, nako¾ko za�iarilo
v na�om duchu svetlo vianoèného
tajomstva.
Na v�etky ve¾ké veci sa patriène
pripravujeme. V dòoch Adventu
nám zaznievajú slová predchodcu
Pána Je�i�a, sv. Jána Krstite¾a:�

Kres�anské Vianoce
Pripravte cestu Pánovi.
Vyrovnajte mu chodníky.� Je to
výzva pripravi� sa na príchod
Pána predov�etkým duchovne,
oèistou svojho srdca,
odstránením v�etkého, èo by nám
akýmko¾vek spôsobom mohlo
naru�i� stretnutie sa s Bohom,
pre�ívaním jeho blízkosti.
Vianoce sa neimprovizujú! Ani
z h¾adiska èisto vonkaj�ieho.
Ve¾mi dobre to vedia
predov�etkým matky a man�elky.
Ale ani z h¾adiska duchovného
sa Vianoce neimprovizujú.
Nájdeme v nich to, èo sme do nich
vlo�ili, znásobené nekoneènou
Bo�ou �tedros�ou. Èo v�ak do nich
vlo�i�, investova�, aby boli
skutoène kres�anskými? Robme
v�etko v duchu lásky, tej lásky,
ktorej nás uèí Je�i� Kristus � lásky,
ktorá je ochotná slú�i�, ktorá je
ochotná milova� i hrdinsky
milova�.
Vianoce sú sviatkami rodiny,
sviatkami odpustenia, dobroty,
tolerancie, ktorá dovolí, aby ten
druhý bol taký, aký je, iný ako
my. Skúsme v tomto období
urobi� nieèo viac pre dobro a
��astie na�ich blí�nych. Urèite
potom lep�ie pochopíme, èo pre
nás urobil Boh, keï nám poslal
svojho Syna Je�i�a Krista.

J.P.

V okrsku è. 1 (kultúrny
dom) sa z celkového poètu
920 oprávnených volièov
zúèastnilo 361 (39%). Poèet
hlasov �áno� 350, nie �11�.
V okrsku è. 2 (Z�)
oprávnených volièov bolo
718, hlasovacie lístky
odovzdalo 300 obèanov
(41,5%). 288 lístkov bolo
platných, 12 neplatných.
�Áno� vyjadrilo 237 volièov,
�nie� 15.
V okrsku è. 3 (Tune�ice)
zapísali 357 volièov.
K urnám pri�lo 198 (55%).
Z odovzdaných hlasov
bolo 5 neplatných.
S otázkou referenda

Referendum v Ladcoch

súhlasilo 184 obèanov, 9
bolo proti.
Celkom v Ladcoch
zapísali 1995 oprávnených
volièov. Na referende sa
zúèastnilo 859 volièov
(43%). Svoje �áno� na
referendovú otázku
vyslovilo 807 volièov.
Èitatelia iste vedia, �e
v   c e l o s l o v e n s k o m
meradle bola úèas� na
referende nieèo nad 20% -
teda referendum bolo
neplatné. V okrese Ilava
bola úèas� 36,55%. Zo 16
959 odovzdaných lístkov
bolo 16 065 �áno�, 611
�nie�.

Referendum sa uskutoènilo v troch okrskoch, vo volebných
miestnostiach: kultúrny dom, základná �kola a OB Tune�ice.
Na regulárnos� referenda dohliadali sedemèlenné okrskové
komisie. Referendum malo demokratický a hladký priebeh,
bez akéhoko¾vek naru�enia.

Obèania sú vïaèní

Ka�doroèné posedenie so star�ími
obèanmi je v Ladcoch mnohoroènou
tradíciou.
Aj 17. novembra t.r. sa v kultúrnom
dome stretli na�i najstar�í obèania so
starostom a poslancami obecného
zastupite¾stva.
Obèanmi star�ími ako sedemdesiat
rokov zaplnená ve¾ká sála bola
svedkom bohatého kultúrneho
programu z Materskej a Základnej
�koly v Ladcoch, taneèného súboru a
dychovej hudby.
Na�i najstar�í obèania si vypoèuli prejav
starostu obce a s vïakou kvitovali tento
dobrý ladèiansky zvyk � zís� sa ka�dý
rok, posedie�, pohovori� i zaspomína�.
I v tomto roku pracovníèky obecného
úradu pripravili pre v�etkých
obèerstvenie a odovzdali darèek
obecného zastupite¾stva � poukaz na
nákup v hodnote 100 Sk.
Obèania odchádzali z kultúrneho domu
s presvedèením, �e obecný úrad na
nich i napriek zlo�itej finanènej situácii
nezabudne ani na budúci rok a
stretnutie v roku 2001 opä� uskutoèní.
Treba poznamena�, �e stretnutie na
takejto úrovni umo�nili aj sponzori
z obchodov s potravinami AMV (Ing.
Matu�ka), KLASIK (Ing. Staòo) a Jozef
Daòo. Patrí im poïakovanie obecného
úradu i úèastníkov stretnutia.

Dvadsa�pä� rokov
spolu

27. októbra 2000 sa v obradnej miestnosti
obecného domu zi�li man�elské páry, ktoré
v tomto roku oslávili 25 rokov spolu�itia.
Strieborný sobá� pripravil Zbor pre obèianske
zále�itosti man�elom:
�tefan Babeèka a O¾ga (rod. Strháková)
Jozef Král a Viera (rod. Pagáèová)
Miroslav Kr�ík a Mária (rod. Adamcová)
Miroslav Peterka a Anna (rod. Èeme�ová)
Milan Letko a Dana (rod. Mu�íková)
Jozef Remo a Mária (rod. Viszusová) .
Pri obrade úèinkovala spevácka skupina �ien.
Po skonèení obradu pripravili organizátori
spoloèenské posedenie v priestoroch
kultúrneho domu, kde sa o náladu starali
hudobníci Peter Lachký a Juraj Zimprich.
Do redakcie sme dostali poïakovanie od
úèastníkov slávnosti, v ktorom hovoria o
vysokej kultúrnej a spoloèenskej úrovni
podujatia a vyslovujú vïaku v�etkým, ktorí
túto hodnotnú akciu pripravovali � teda
obecnému úradu, osobitne Zboru pre
obèianske zále�itosti � jeho èlenom a
hudobníkom.

Narodené deti:
Koyšová Katarína

Nagyová Sára
Záhradníková Alexandra

Nagyová Petra
Koišová Terézia

Rodièom blaho�eláme,
de�om prajeme ��astný �ivot.

Zomreli:
Janková Irena (61 rokov)
Pin�a Ivan (89 rokov)

Kucharíková Anna (71 rokov)
Pozostalým vyslovujeme

úèas� s ich �ia¾om.

Jubileá
V novembri a decembri

oslavujú významné �ivotné
jubileá na�i obèania:

Mária �edíková � 90 rokov
�ivota

Mária Pra�ienková – 85 rokov
Rozália Koyšová – 80 rokov
Jozef Ro�ník � 80 rokov

�tefan Galanský � 80 rokov
�ivota.

V októbri a decembri
si pripomenuli

50-te výroèie sobá�a
Ferdinand Ko�tialik
s man�elkou Máriou

Ján Èeme� s man�elkou
Máriou.

V�etkým blaho�eláme a do
ïal�ieho �ivota prajeme
mnoho zdravia, ��astia a

porozumenia

Privítanie detí
narodených
v roku 2000

Zbor pre obèianske
zále�itosti pripravil pre 24
detí narodených v Lad-
coch v roku 2000 milú
slávnos� Privítanie do
�ivota. Dojemné stretnutie
bolo 1. decembra t.r.
v obradnej miestnosti
obecného úradu. Súèas�ou
obradu bolo tradiène
vystúpenie detí z Mater-
skej �koly v Ladcoch a
speváckej skupiny �ien.
V rámci privítania sa
v�etci rodièia zapísali do
pamätnej knihy ZPOZ-u a
dostali od obecného úradu
albumy.



V minulom èísle sme vás
informovali o schválení
pozemkov a výstavby gará�í.
Medzitým u� znaènú èas�
prefabrikovaných a murovaných
gará�í postavili.
Obecný úrad odkúpil od
Pova�skej cementárne, a.s.,
parcelu è. 57 a 58, kde sa
vybudovalo 18 prefabrikovaných
gará�í.
Na parcele Záhradka (è. 56) za

bytovkou è. 147 sa stavia 11
murovaných gará�í. Na parcele
112 stojí vo dvoch radoch �
v ka�dom po 6 montovaných
gará�í.
Na parcele 92 - èas� starého
futbalového ihriska - sa zatia¾
stavia 7 gará�í, ale v pláne je
ich postavi� 10.
Obecný úrad plánuje v ïal�om
období pripravi� ïal�ie
priestory.

Gará�e ako huby po da�di

12. október 2000
Prvým bodom októbrového zasadania
obecného zastupite¾stva bola problematika
pra�nosti Pova�skej cementárne, na ktorú
najviac poukazovali poslanci z Tune�íc.
Zástupca PC Ing. Ivanka oboznámil poslancov
s plánom modernizácie cementárne, ktorý
zahàòa aj odstránenie pra�nosti. V súèasnosti
sa realizuje stavba chladièa slinku, ktorá by
mala by� dokonèená na jar budúceho roka.
V ïal�ej etape je plánovaná výstavba novej
slinkovne, ktorá bude ma� uzatvorenú prepravu
slinku a tým sa úplne vylúèi pra�nos�. Záujem
cementárne je evidentný, preto�e jej vznikajú
straty. Ide v�ak o znaèné investície �
odhadovaný termín sú dva roky a svetové
parametre by mala prevádzka dosiahnu� o 5
rokov. Zástupca starostu J. Letko poukázal na
skutoènos�, �e pra�nos� mô�e by� èasto
spôsobená aj ¾udským faktorom.
V druhom bode si poslanci vypoèuli správu
komisie o rozsahu rekon�trukèných prác
vykonaných p. Liptákom v obecnom byte nad
po�tou, ktorý má t.è. v prenájme. Obec má
záujem preda� celú budovu po�ty aj s oboma
bytmi Slovenskej po�te. Tá v�ak ponuku
odmieta. Právny poradca obce JUDr.
Hlavinková skúma mo�nosti odpredaja bytu
ako samostatnej nemovitosti. Obec má záujem
na roz�írení, zväè�ení súèasných priestorov
po�ty.  V ïal�om bode rokovania ekonóm obce
A. Èernotová predlo�ila preh¾ad o príjmoch a
výdavkoch obce v III. �tvr�roku t.r.
Hospodárenie obce je v súlade so schváleným
rozpoètom. Nenaplnili sa predpoklady vrátenia
financií za plynofikáciu Z�. Kontrolórka obce
Ing. Kalusová predlo�ila poslancom návrh na
zvý�enie ceny za pou�itie traktora s vleèkou.
Návrh znel 200 Sk / 1 motohodina, 45 Sk / 1
hod. mzdy �oféra, 20 Sk / 1 hod. stojné ).
Návrh poslanci schválili. V ïal�om bode
jednomyse¾ne schválili �iados� SZR na
prenájom ve¾kej sály kultúrneho domu pre
poriadanie taneènej zábavy. Vzh¾adom na to,
�e podmienkou stavebného povolenia na
plynofikáciu obce je záväzok obce po
skolaudovaní plynovodu bezodplatne tento
darova� SPP, poslanci schválili darovaciu
zmluvu v hodnote 1 950 000 Sk v prospech
Slovenského plynárenského podniku a kúpnu
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zmluvu vo vý�ke 800 000 Sk v prospech obce.
Túto sumu obci vrátia.
Ïalej schválili bezplatný prenájom miestnosti
v prístavbe kultúrneho domu pre detského
lekára a lekára pre dospelých. Je to náhrada za
miestnos� v Materskej �kole v Ladcoch, kde
boli vysoké náklady na kúrenie.
Schválili aj ïal�ie �iadosti o poskytovanie
miestnosti v kultúrnom dome, menovite
uèite¾ke kurzu anglického jazyka (50 Sk na 1
hodinu).
Lesnému dru�stvu a Urbárskemu
spoloèenstvu sa poskytuje kancelária
v kultúrnom dome na dobu 10 rokov so
zní�eným nájomným o 25%.
Obec ako spoluvlastník plynovej prípojky do
Z� bola po�iadaná Okresným úradom v Ilave
o súhlas k darovacej zmluve v prospech SPP.
Je to hodnota 42 000 Sk. Poslanci súhlasili.
Pravidelným bodom rokovania je situácia na
Kukuèínovej ulici a ceste okolo cintorína. Ide
o nadmernú prepravu �trku na výstavbu
dia¾nice. Starosta obce je v neustálom kontakte
s predstavite¾mi Hydrostavu, prièom bude trva�
jednoznaène na ukonèení tejto prepravy.

9. novembra 2000
Vysporiadanie pomerov okolo budovy po�ty
a dvoch bytov bolo opä� predmetom
rokovania. SP nemá zatia¾ záujem investova�
do roz�írenia po�ty. Obec bude musie� túto
akciu realizova� sama.  Obecné zastupite¾stvo
schválilo odpredaj pokazenej hasièskej
striekaèky Pova�skej cementárni, a.s. Tá ju na
svoje náklady nechá opravi� ako svoj majetok,
prièom bude i naïalej slú�i� aj potrebám
po�iarneho zboru v obci. Jednomyse¾ne bol
schválený návrh starostu obce prenaja� vo¾né
gará�e v priestoroch centrálnej kotolne OSBD
na sídlisku Záhradná v prospech
Dobrovo¾ného po�iarneho zboru. Tu by bola
zriadená nová po�iarna zbrojnica, k èomu sa
uzatvorí výhodná dohoda na 30 rokov.
Prenájom bude poistený zmluvou o zriadení
vecného bremena na uvedené gará�ové
priestory v prospech obce. V súvislosti
s predchádzajúcim bodom zastupite¾stvo
schválilo odpredaj budovy starej po�iarnej
zbrojnice s príslu�ným pozemkom Ing.
Michalovi Staòovi.  dokonèenie na 4.strane

Ladecké zvesti v roku 2001
V roku 2001 budú
vychádza� v nezmenenej
podobe a periodicite.
Èísla od 1. po 6. vyjdú 5.
februára, 4. apríla, 7.
júna, 3. augusta, 4.
októbra a 13. decembra .
Aj v budúcom roku
chceme venova� najviac
pozor-nosti rubrikám a
èlán-kom, ktoré obèanov
najviac zaujímali: príhovo-
ry starostu, z matriky,
kaleidoskop, rubriky
z histórie obce, o
osobnostiach na�ej
histórie a súèasnosti,
�port a ïal�ie. Viac sa
v roku 2001 chceme
venova� organizáciám a
spolkom v obci.

Stretnutia
HZDS-¼S poriadala dòa
4. 10. 2000 v DK v Ilave
stretnutie priaznivcov
tohoto hnutia s jej
predsedom V.Meèiarom.
Na stretnutí sa zúèastnilo
aj viacero obèanov Ladiec
Miestna organizácia SNS
organizovala úèas�
èlenov a sympatizantov
na stretnutie s predsed-
níèkou SNS A. Malíkovou,
ktoré sa konalo v Ilave 22.
októbra 2000.

Èisté potoky
Okrem plynofikácie
najväè�ou ekologickou
stavbou v obci v roku
2000 bolo èistenie
Lúèkovského a Slatin-
ského potoka. Nikoho, kto
okolo potokov v Ladcoch
chodí, netreba presvied-
èa�, �e to bolo v hodine
dvanástej. Pri tomto
èistení nei�lo u� iba o
odstránenie neèistôt po
nesvedomitých obèa-
noch, ale najmä o
nánosy, ktoré na
niektorých miestach
dosahovali 50 cm a viac.
Práca, ktorú vykonávali
pracovníci zamestnaní
v rámci verejnopros-
pe�ných prác (Adamec
Jaroslav, Babeèka �tefan,
Caban Milan, Fusko
Milan, Kandráè Emil,
Kvasnica Ján, Rieèièiar

Viktor a Zelík Miroslav)
nebola ¾ahká. V èastiach,
ktoré boli prístupné
technike pomohli bagre a
iné mechanizmy, ve¾kú
èas� v�ak vykonali ruène.
Priechodnos� potoka má
okrem estetického h¾a-
diska mnoho významov:
protipovodòový, vyu�í-
vanie na polievanie,
protipo�iarny a mo�no i
na chov rýb.

Obohatia pamätnú sieò
Pamätná sieò obce
umiestnená v priestoroch
novej prístavby KD sa
v budúcom roku roz�íri o
fakty z posledných desa�
rokov a o novoobjavené
materiály, najmä o rodoch
Mote�ických a o zaklada-
te¾ovi cementárne A.
Schenkovi. Medzi exponá-
ty, ktoré pribudli v roku
2000, patria svojim
spôsobom nevídané
letecké poh¾ady na
Ladce. Pri pamätnej sieni
chceme organizova�
výstavy spolkov a in�titúcií
pri príle�itosti ich výroèí.

Kronika obce
Obec Ladce patrí medzi
málo tých, ktoré majú
písanie obecnej kroniky
�v a�urite�. Kronika sa
pí�e priebe�ne, tlaèí na
poèítaèi a via�e. Teraz je
na OcÚ k dispozícii
kronika s obsahom od
praveké-ho osídlenia do
konca roka 1999 (celkom
okolo 1 300 strán).
Kronika za rok 2000 bude
napísaná do konca
februára 2001.

Voda je u� pitná
V minulom èísle sme vás
informovali o problémoch
so závadnou vodou v Z�
v Ladcoch. Nieko¾ko
mesiacov museli
dová�a� vodu na varenie
v �kolskej jedálni.
Nadriadené okresné
orgány dali �kolskú
studòu vyèisti� a vodu
upravi� a tak ju mô�u
v �kole teraz pou�íva�
nielen ako ú�itkovú, ale i
na varenie a pitie.



Okrem sú�a�e, ktorej
výsledky uvádzame ïalej, sa
hostia a obèania Ladiec
zhroma�dili pred kultúrnym
domom pri buste básnika,
aby si v krátkom, ale
emotívne silnom programe
pripomenuli dielo básnika.
Odznel prejav predsedu
KPPPK Dr. Vladimíra
Èerevku, pieseò v podaní
Janky Letkovej a Angeliky
Vargicovej.
Báseò Pavla Koy�a
recitovala Mária Dacejová.
Vence k buste ná�ho rodáka
polo�ili jeho man�elka
Margaréta Koy�ová, sestra
Anna Kleinbauerová a
starosta obce Ing. arch. Ján
Remo.
Potom sa vo ve¾kej sále
zhroma�dil znaèný poèet
hostí i obèanov Ladiec. Medzi
nimi okrem u� spomínaných
Mária Krá¾ovièová, poslanec
R. �epták, Ferdinand Bu�ík,
D. Èi�márová, riadite¾ka
Pova�ského osvetového
strediska, Peter �umaj
z PCLA a ïal�í.
V bohatom kultúrnom
programe vystúpili ví�azi
recitaènej sú�a�e a M.
Dacejová i Angelika
Vargicová. K prítomným sa
prihovorili sestra P. Koy�a, R.
�epták, starosta obce a
ïal�í. V programe si prítomní
vypoèuli básne z poslednej

Koyšove Ladce 2000
Sú�a� v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej
¾úbostnej poézie mala aj tohoto roku vydarený kultúrny a
spoloèenský rámec. Organizátori - Obecný úrad v Ladcoch,
Pova�ské osvetové stredisko, Klub priate¾ov poézie Pavla
Koy�a a Spolok slovenských spisovate¾ov -  pod záštitou
Ministerstva školstva SR pripravili pre milovníkov kultúry a
poézie zvlá�� prekrásny deò plný umeleckých zá�itkov.

tvorby P. Koy�a, ktoré
predniesla Mária
Krá¾ovièová.
Man�elka básnika M.
Koy�ová odovzdala zbierku
básní � V láske je �ena
bezbrehá� Ing. arch. J.
Removi, F. Bu�íkovi, Ing. R.
�eptákovi a Dr. G.
Sádeckému.
Poèas celého programu
úèinkovala výborná dychová
hudba pod vedením Petra
Margu�a. Program na úrovni
moderovala Al�beta
Bu�íková.
V sú�a�i najviac básní bolo
od Pavla Koy�a, Miroslava
Válka, M. Rázusovej-
Martákovej, Jána Smreka,
Júliusa Lenku, Valentína
Beniaka a ïal�ích.
V jednotlivých kategóriách
zví�azili:
III. kateg.: Alena Ondrejková
(Handlová)
IV. kateg.: Martina
Vanèíková (P. Bystrica)
V. kateg.: Ivana Gregorová
(Ostratice).
Cenu za osobitný
interpretaèný prejav získala
¼udmila �uvadová (78 �
roèná z Trenèína).
Cenu za dramaturgiu
kompozície Róbert Kri�tofík
z Prievidze a cenu za
moderný interpretaèný
prejav Marcela Múdra-
�ebíková z Drietomy.

dokonèenie z 3. strany
Hlavná kontrolórka obce Ing. Kalusová
navrhla, aby v evidencii majetku obce boli
evidované predmety nad 500 Sk, èo by
výrazne zjednodu�ilo a spreh¾adnilo
evidenciu. Poslanci návrh schválili.
Schválili poskytnú� bezplatne
Rodièovskému zdru�eniu Z� priestory
kultúrneho domu na deò 6. decembra t.r.
Pracovníèka obecného úradu A.
Suchárová predlo�ila návrh na V�eobecne
záväzné nariadenie o dani z nehnute¾ností

na rok 2001. Návrh znel nemeni� oproti
roku 2000. Návrh bol schválený.
Poslanci vzali na vedomie informáciu o
prerokovaní návrhu územného plánu
obce dòa 7. decembra 2000. Zobrali na
vedomie informáciu o mimoriadnom
zasadaní  obecného zastupite¾stva 29.
decembra 2000 o 18. hodine v prístavbe
kultúrneho domu. Zúèastnia sa ho
predstavitelia politických strán a hnutí,
organizácií a spolkov, podnikov a
in�titúcií.
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Daò
z nehnute¾ností

Pre rok 2001 obecné
zastupite¾stvo schválilo
V�eobecne záväzné nariadenie o
dani z nehnute¾ností. Schválené
bolo 9. novembra 2000, platnos�
nadobúda 1. januára 2001.
V�eobecne záväzné nariadenie je
vyvesené v úradných skrinkách
a mô�ete si ho preèíta� do 31.
decembra t.r.
Pre rok 2001 platia podmienky
vyberania tejto dane ako v roku
2000.

Plynofikácia
kultúrneho domu

Vïaka vysokým investíciám zo
strany Pova�skej cementárne,
a.s., sa podarilo vyrie�i� kúrenie
v kultúrnom dome. Dodávate¾om
technického zariadenia a prác
spojených s plynofikáciou bola
firma Montá� tepelných a
energetických zariadení (Tibor
Moj�i�). Dovedna namontovali 5
kotlov PROTERM KLO. Nové
vykurovacie zariadenie
umo�òuje vykurova� priestory
KD separátne, èo je výhodné aj
z ekonomic-kého h¾adiska.

Stretnutie
HZDS � ¼S

Vedenie Hnutia za demokratické
Slovensko � ¾udová strana
v Ladcoch poriadalo dòa 29.
októbra 2000 v priestoroch
kultúrneho domu stretnutie
s funkcionármi tohoto hnutia.
Do Ladiec pri�iel poslanec NR
SR za HZDS Topoli a primátorka
Novej Dubnice Ing. Anto�ová.
V zaujímavej besede sa asi 30
poslucháèov dozvedelo o
smerovaní a snahách súèasnej
politiky HZDS, o referende a
prípadnej povolebnej politike.

�ivoèí�na
výroba

v stredisku PD

Vo výrobnom stredisku
Po¾nohospodárskeho dru�stva
v Ladcoch vèas a kvalitne
dokonèili v�etky jesenné práce.
Pomohlo aj poèasie, ktoré na
rozdiel od ostatných mesiacov
roka bolo pre po¾nohospodárov
priaznivé.
Na stredisku sme v�ak boli najviac
zvedaví na �ivoèí�nu výrobu, o
ktorej nás informovala Viera
Závacká.
V Ladcoch chovajú momentálne
201 kusov hovädzieho dobytka,
z èoho je 87 kráv. V novembri bol
stav býèkov chovaných na mäso
32 kusov. Dokrmujú ich do váhy
400 kg a predávajú na bitúnok
v cene 38 � 40 Sk za kilogram.
87 kráv produkuje mlieko, ktorého
za 9 mesiacov tohoto roka predali
239 000 litrov. Za sedem
mesiacov odviezli mliekari mlieko
v I. triede kvality, za jeden mesiac
dokonca v najvy��ej triede Q.
Jeden mesiac (viac ako 40 000
litrov) bolo mlieko ne�tandardné.
O�ípané vykrmujú do váhy 120
kg � potom idú na vlastný bitúnok
v Ko�eci alebo ich predávajú
súkromníkom. Prasnice u�
v stredisku nechovajú, ale kupujú
odstavèatá.
Osobitnou kapitolou sú krmoviny
� základ �ivoèí�nej výroby. Po
katastrofálnom suchu ich niet a
tak znaènú èas� vozí na�e
stredisko z Ko�ece a nakupuje od
dodávate¾ov z ju�ného Slovenska.
Cena je primeraná a pri ich
�etrnom vyu�ívaní sa straty z leta
mô�u minimalizova�.
Pracovníci strediska PD
v Ladcoch bojujú úspe�ne
s následkami tohoroènej
nepriazne poèasia. �ia¾, nie je to
iba poèasie, s ktorým musia
bojova�.

Dôchodcovia, pozor na podvodníkov!
Pod zámienkou výhry vo vymyslených �rebovacích akciách Sociálnej
pois�ovne, zdravotných pois�ovní alebo Èerveného krí�a, do ktorých výhercov
vraj vybral poèítaè, pribúdajú po celom Slovensku podvody, ktorých obe�ou
sú najmä star�í ¾udia. Podvodníci sa najèastej�ie vydávajú za zamestnancov
�Dôchodkového a invalidného zabezpeèenia� a za prijaté peniaze poskytnú
obèanom falo�né doklady s falo�nými peèiatkami. Odporúèame:
- Neveri� reèiam o zvý�ení dôchodku za poplatok!
- Nevpusti� do domu nikoho bez porovnania slu�obného preukazu

s obèianskym preukazom!
Ak neodoláte �nátlaku� a s¾ubovanú výhodu zaplatíte a dodatoène
zistíte, �e vás podviedli � okam�ite to oznámte polícii a na OcÚ.

Pamätajte, �e pokia¾ podvodníkov nechytia, nádej na vrátenie va�ich
peòazí je nulová!



mies to  na  zaveden ie
najmodernej�ej zabezpeèovacej
techniky. Prístavbu ukonèil i
v roku 1936.

         Volieb do poslaneckej
snemovne a senátu sa v máji
1935 zúèastnilo v Ladcoch a
Tune� ic iach  16  po l i t i ckých
strán. 26. mája toho istého roku
voli l i  obèania zástupcov do
kra j inského ,  okresného  a
obecného  zas tup i te ¾ s tva .
Starostom sa stal nezávislý
kandidát Ján Zajac.

            V roku 1960 sme
v  obc i  zaznamena l i  ve ¾kú
dopravnú nehodu so stratami na
�ivotoch. Vlak pri �elezniènom
prechode  v  Tune� ic iach  sa
dostal do zrá�ky s autobusom.
Tri osoby boli na mieste màtve.

                Rok 1960 je
pamätný  na jmä tým,  �e  sa
v Èeskoslovensku uskutoènila
územná reorganizácia. Spojili
sa bývalé okresy Ilava, Púchov
a Pova�ská Bystrica do jedného
okresu:  Pova�ská Bystr ica .
Zru�ili sa kraje (ná� �ilina) a
ustanovili sa nové, väè�ie (pre
nás  Banská  Bys t r i ca ) .
Reorgan izác ia  sa  vykona la
nielen u národných výborov, ale
a j  v  obchode ,  s lu�bách ,
zdravo tn íc tve ,  �ko ls tve ,
spoloèenských organizáciách
atï.

                 29. septembra
1990 bola preplnená sála KD
v  Ladcoch  svedkom
mimoriadnej udalosti.  Voli l i
MISS POVA�IA (od �iliny po
Trenè ín) .  Po  boha tom
kultúrnom programe vyhlásili
za  MISS Pova� ia  1990
�tudentku Gymnázia v Púchove
Silviu Fusekovú.

              V roku 1425 sa
pánom hradu Ko�eca stal
Stibor III., vnuk známeho
Stibora z Beckova. V roku
1434 zomiera a krá¾ovský
fiskus zhabal v�etky jeho
majetky vèítane Tune�íc a
pravdepodobne i Ladiec.

              Pred tristo rokmi
(1700)  sa  v  Ladcoch
(Lidecz) podpísal dokument
o  vyrovnan í  medz i
F ran t i �kom,  Jánom a
Karolom Lippay. Na listine je
podpísaný a má i svoju peèa�
Miku lá�  I l l e�házy,
trenèiansky �upan, ktorý bol
zároveò aj èlenom krajinskej
rady  pre  úpravu  hran íc
majetkov.

              Listina z roku
1750 hovorí o spore Belu�e
a Hlo�e. Spor sa týka výrubu
dreva  obèanmi  Be lu�e
v chotári Hlo�e. Popri opise
èinu obsahuje aj výpoveï
svedka .  Konan ie  bo lo
v novopostavenom ka�tieli
v Ladcoch.

           V roku 1915 sa
definitívne konèí éra panstva
potomkov baróna Schenka.
Ka�tie¾ a panstvo kúpil Dr.
Neumann. Ten v�ak neskôr
ma je tok  rozparce lova l  a
predal obèanom. Najväè�í
podiel získal Ing. Vlach a
obèania Ladiec i  Tune�íc
(1920).

          V   roku  1925
schvá l i lo  Obecné
zastupi te ¾s tvo v  Ladcoch
výdavok 55 tisíc korún na
výs tavbu  vere jného
e lek t r i ckého  osve t l en ia .
S tavbu  rea l i zova la
trenèianska firma Tiberghien
a synovia. Pod¾a projektu a
dohody  s  obecným
zas tup i te ¾s tvom a
dodávate¾om ståpy na vedenie
osádza l i  obèan ia
svojpomocne.

              V roku 1935 zaèali
robi� prístavbu �elezniènej
stanice v Ladcoch. Bola to
dopravná  kance lá r i a ,
nák ladná  pok ladòa  a
kance lá r i a  p rednos tu .
Pr ís tavba  bo la  nu tná ,
preto�e sa muselo z íska�

Poïakovanie
Hovorí sa, �e trpezlivos� priná�a
ru�e.
Patrím k tým, ktorí trpezlivo
èakali aj sa doèkali. Nie v�ak
ru�í, ale ove¾a prozaickej�ej
zále�itosti a to privedenia plynu
do domácnosti. Som jedným
z obèanov, ktorí koneène mô�u
vyu�íva� doteraz známe
naju�¾achtilej�ie palivo.

V mojom veku je u� manipulácia
so zabezpeèením pevného paliva
znaènou námahou a preto si
vysoko cením mo�nos� vyu�ívania
takéhoto paliva a z toho dôvodu
úprimne ïakujem v�etkým
funkcionárom na èele so
starostom, ktorí sa prièinili o
uskutoènenie plynofikácie ïal�ej
èasti Tune�íc.

Ví�azoslav Kalus

OSOBNOSTIOSOBNOSTI
Ján Ro�ník
Narodil sa 21. novembra 1920
v Tune�iciach. Dvanás� rokov, a�
do roku 1976 (zlúèenie Ladiec
s Tune�icami), bol predsedom
MNV v Tune�iciach. Okrem toho
zastával funkcie poslanca ONV a
pracoval v rôznych komisiách
samosprávy. Vo svojom �ivote
pre�iel viacerými zamestnaniami
od robotníka po technicko-
hospodárskeho pracovníka. Okrem
iného pracoval v ÈSD,
v Stredoslovenských kameòolo-
moch, v ZVS Dubnica nad Váhom
a na ONV Pova�ská Bystrica.  Ve¾a
èasu a síl venoval práci v spoloèe-
nských organizáciách, osobitne
Slovenskému zväzu protifa�istic-

kých bojovníkov v okresnom i
miestnom meradle. Osobitne treba
hovori� o jeho vz�ahu k �portu a
úèinkovanie v òom. V mladosti
behával na dlhých tratiach, ale
nadov�etko mal rád futbal. Zaèínal
ako dorastenec v Dubnici n/V,
hrával za Tune�ice, Ladce i Ko�ecu.
Stál pri kolíske futbalu
v Tune�iciach (1951). Tomuto
oddielu zostal verný dodnes, teraz
vo funkcii hospodára.
Jozef Ro�ník vykonal ve¾a pre na�u
obec, osobitne pre obèanov
Tune�íc. Sme mu za to vïaèní a
pri príle�itosti osemdesiatin mu
prajeme, aby v zdraví e�te dlho
odovzdával svoje sily a skúsenosti
pre dobro obèanov i rodiny.

V roku 2001 si v obci pripomenieme
     V roku 2001 si v Ladcoch pripomenieme nieko¾ko
významných výroèí. Medzi nimi 235. výroèie výstavby kostola
v Ladcoch, 125. výroèie zriadenia Obecnej �koly v Ladcoch,
80 rokov od zalo�enia politických strán KSÈ a Slovenskej
¾udovej strany. Rovnako 80 rokov uplynie od zalo�enia
Robotníckej telocviènej jednoty a zalo�enia dychovej hudby.
Ïal�ie výroèia v roku 2001:
Pred 75 rokmi bola zalo�ená v Ladcoch kni�nica a organizácia
Èerveného krí�a. Pred 70 rokmi zalo�ili v Ladcoch spevokol,
Úverné dru�stvo, ovocinársku �kôlku a ¼udovú �kolu v Ladcoch
nav�tívil minister �kolstva Dr. Dérer.
65 rokov uplynie od dostavby Vodnej elektrárne Ladce, 55 rokov
od zalo�enia dychovky v klá�tore, odhalenia pomníka padlým
v 2. svetovej vojne i od zavedenia miestneho rozhlasu.
50 rokov si pripomenú v Tune�iciach, kde v roku 1951 zalo�ili
telovýchovnú jednotu. V tom istom roku zriadili v Ladcoch
Materskú �kolu a detské jasle, vznikol SZPB.
45 rokov bude od príchodu vojakov do Ladiec a od vzniku
organizácie chovate¾ov.
Pred 40 rokmi sa konala zluèovacia schôdza JRD a zaèala sa
významná rekon�trukcia cementárne.
35. výroèie si pripomenú v Odbornom uèili�ti, 30 rokov uplynie
od otvorenia novostavby M�, od zaèiatku nebývalého rozvoja
dychovej hudby i výstavby Základnej �koly.
25 rokov uplynie od zlúèenia Ladiec a Tune�íc.
Podrobnej�ie sa budeme týmito výroèiami zaobera� v èíslach
Ladeckých zvestí v roku 2001 v ob¾úbenej rubrike �Stalo sa
pred rokmi�.

Stalo sa pred rokmi 
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12. novembra 1999 zaplnili
kinosálu Kultúrneho domu v
Ladcoch priaznivci Hnutia
za  demokratické Sloven-
sko i ïal�í obèania, ktorých
zaujíma súèasná politická,
ale najmä ekonomická a
sociálna situácia.

VODA - DAR NAJVZÁCNEJ�Í

Hos�ami boli poslanci za
HZDS Katarína Tóthová a
Jozef Zlocha. Z ich
vystúpenia zaujali najmä tie
èasti, kde hovorili o
súèasnom nasmerovaní
politiky hnutia na niektorých
úsekoch èinnosti a o

perspektívach vývoja na
Slovensku. Poèas veèera
odpovedali na otázky
obèanov. Úèastníci
stretnutia vyslovili
spokojnos� s takýmto
b e z p r o s t r e d n ý m
spôsobom informovania.

Pova�ská cementáreò, a.s.,
dosahuje u� nieko¾ko rokov
pozitívne výsledky vo výrobe, a
èo je dnes najdôle�itej�ie, i
v predaji.
Objemy výroby a najmä
oèakávaný výsledok v roku
2000 znamenajú maximum
v celej histórii cementárne.
V Pova�skej cementárni zaèali
rekon�trukciu, ktorá znamená
modernizáciu a
zefektívòovanie výroby najmä
s oh¾adom na vývoz do
Nemecka � do odbytovej siete
dnes u� rozhodujúceho
vlastníka, spoloènosti Berger
Holding GmbH Passau.
Strá�ia si v�ak i pozíciu na
doteraj�ích zahranièných
trhoch v  ÈR, Maïarsku a
Rakúsku.
Celá výroba sa orientuje na
zvý�enie produkcie slinku a
cementov z kapacity 1450 ton
na 2200 ton denne. Z toho
vidno, �e sa pripravujú na
výstavbu druhej rotaènej pece.
V�etko smeruje k tomu, �e
Pova�ská cementáreò sa
stáva najväè�ím výrobcom

Cementáreò vyrába i predáva
portlandských cementov
v strednej Európe. Za
posledné roky sa v Ladcoch
zvý�ila výroba oproti roku 1990
o 50%. V ostatných
cementáròach na Slovensku
výroby klesajú, ba v Lietavskej
Lúèke a Bystrom sa dokonca
výroba zastavila.
Charakteristickým pre na�u
cementáreò v roku 2000 bolo,
�e celá výroba sa vypredala.
Za tým v�etkým je kvalita
ladeckého cementu, ktorá sa
odvíja od kvalitného vápenca
z lomu Butkov cez fortie¾ a um
technikov a robotníkov.
Niektoré èísla pre porovnanie:
V roku 1991 predali 405 000
ton cementu, v roku 1995 438
000 ton a v roku 2000 je
predpoklad 630 000 ton. Tr�by
za predaj v roku 1991 boli 348
miliónov Sk, v roku 2000 to
bude asi 1 miliarda 200
miliónov korún.
So v�etkým súvisia investície
vkladané do modernizácie
technologických celkov. V roku
1995 to bolo 80 miliónov,
v roku 2000 to bude u� 150
miliónov Sk.
Nemecký partner poskytol

Pova�skej cementárni
vlastné zahranièné trhové
zázemie, èo je najväè�ia
výhoda v predaji vyrobeného
cementu. Dnes vlastnia u� 73
percentný podiel na
základnom imaní. Firma
Berger � Holding mala
v predstihu vyrovnané v�etky
záväzky voèi Fondu
národného majetku SR. Po
vstupe nemeckého partnera
sa upevnila dôveryhodnos�
cementárne v oèiach
finanèných (i zahranièných)
organizácií.
Ladecká cementáreò bola
úspe�ná aj v minulosti.
Pravda, parametre výkonov i
posudzovania úspe�nosti
boli trocha iné. Jedno v�ak
zostalo: úspe�nos� fabriky
znamenala (a bude
znamena�) zamestnanos� �
sociálnu istotu a �ivotnú
úroveò obèanov Ladiec a
okolia.
Veríme, �e ani v budúcnosti sa
nezmení niè na vz�ahu
cementáreò � obec, kde u�
viac ako storoèie existuje
jednota záujmov a
spolupráca.

�tyr i  p ísmená,  k toré  v�ak
v tomto usporiadaní vyjadrujú
jednu z najdôle�itej�ích zlo�iek
nevyhnutných pre ná� �ivot.
Potrebu vody si uvedomovali u�
v  dávnoveku t í ,  k tor í  sa
usadzova l i  pr i  r iekach,
prameòoch, jazerách. Pritom
ve¾ké  vodné toky bol i  a j
v  minulost i  nebezpeèné a
priná�ali èasto skazu a smr�.
Rovnakou pohromou bol i  i
suchá, nedostatok da�ïov a
vlahy.  Podobné �suché� roky
sa vyskytujú aj v súèasnosti.
Skôr narodení si pamätajú rok
1947, na jeho katastrofálne
sucho. Nakoniec aj tento rok,
jeho èas� jari a leto boli bez
zrá�ok,  èo sa  pre jav i lo  na
neúrode.
Nedostatok vody � vodný defi-
cit - sme v�ak nepocítili pri
pou�ívaní vody v domácnosti,
lebo si mô�eme naèerpa� to¾ko
vody,  ko¾ko potrebujeme �
preva�ne z vlastných studní.
Toto nás utvrdzuje v domnení,
�e je vody dostatok a pod¾a toho

sa k nej správame ¾ahostajne a
maco�sky. Je skoro prirodzené,
�e produkty, ktorých máme
dostatok,  strácajú v na�om
vedomí cenu.
Z celosvetových zásob vody je
97% vody morske j ,  2%
v ¾adovcoch a iba 1% je sladká
voda, vhodná na vyu�itie pre
èloveka i ostatné tvory.
Nie ka�dý dú�ok vody, ktorým si
v horúcich dòoch zahasíme
smäd, je nezávadný. Pre zistenie
kvality pitnej vody v rámci akcie
Svetového dòa vody vykonal
�ZÚ v Pova�skej Bystrici rozbor
n iektorých vzor iek  vody,
medziiným aj zo studne pri
rodinnom dome è .  168
v Tune�iciach. Je to dom takmer
v strede Tune�íc a preto je
mo�né výsledok vz�ahova� na
znaèný poèet domov tejto èasti
obce. Voda sa èerpá zo �trkových
vrstiev, z håbky men�ej ako 15
metrov � je to voda pova�ovaná
za povrchovú, napájanú Váhom,
resp. kanálom z elektrárne.
Vzorka vody vykazovala 10%

prekroèenia  pr ípustného
mno�stva  zneè is ten ia
dusiènanmi. Príèiny h¾adajme
v èase vzn iku JRD,  kedy
z nedostatku informovanosti o
eko � systéme umiestni l i
hnojisko na lokalite, kde je len
nieko¾ko cent imetrov
piesèitohlinitej ornice nad
zemnou vrstvou naplavených
�trkov a pieskov. Zneèis�ovanie
i naïalej pokraèuje a tak si
�odrezávame konár, na ktorom
sedíme�.
Mnohokrát sme svedkami, �e
nezodpovední obèania hád�u
do vodných tokov zvy�ky
farieb, olejov, riedidiel a pod.
Treba iba málo oleja, èi iných
ropných produktov a zamoria
sa obrovské mno�stvá vody.
Nebuïme preto sebeck í ,
myslime na na�ich potomkov
s vedomím,  �e  n ie  sme
majite¾mi tejto zeme, ale len
jej u�ívatelia. U�ívatelia, ktorí
sú povinní  odovzda�  ju
nedevastovanú.

V.K.

141 kilometrov

dia¾nice

Za úèasti ministra vlády SR Jozefa
Macejku otvorili 9. novembra
2000 prevádzku na druhom pruhu
dia¾nice D1, úsek Ilava � Ladce.
Na slávnosti sa zúèastnili
predstavitelia Ministerstva
dopravy, Slovenskej správy ciest,
predstavitelia stavebných
organizácií a samosprávy
z Trenèína, Ilavy i Ladiec. Prítomní
boli aj dodávatelia stavebných
materiálov, kon�trukcií a
technického vybavenia dia¾nice.
Pred asi 300 úèastníkmi odzneli
prejavy Ing. Matonoka,
generálneho riadite¾a Slovenskej
správy ciest, ministra dopravy
Ing. Macejka, generálneho
riadite¾a hlavného dodávate¾a
stavebných prác Doprastavu Ing.
�estáka, generálneho riadite¾a
Dopravoprojektu Ing.
�amudovského a napokon
prednostu Krajského úradu
v Trenèíne.
V�etci kon�tatovali, �e tento
úsek, ako i celá dia¾nica, je
postavený vo vzornej kvalite. Celý
úsek z Bratislavy do Ladiec meria
teraz 141 kilometrov. Teda autom
� dodr�ujúc v�etky predpisy
cestnej premávky � mô�ete túto
trasu prejs� za 1 hodinu 5 minút.
V�etci reèníci zdôrazòovali
význam dia¾nice pre ekonomiku,
ekológiu i bezpeènos� dopravy.
Vo výstavbe dia¾nièného
dopravného systému nasleduje
dokonèenie úseku Ladce �
Sverepec a privádzaèa na Púchov.
Pravda, dôle�ité je dokonèi�
dia¾nicu po �ilinu. Najskôr si v�ak
musíme poèka� na vyrie�enie
problému prechodu dia¾nice cez
Pova�skú Bystricu.
Otvorenie tohoto úseku je
definitívna bodka za ladèianskym
problémom, ktorý sa volá
DIA¼NICA. Je to u� stará história,
veï tých dne�ných 141
kilometrov sa zaèalo stava� u�
v roku 1972 � pre nás v�ak zaèala
by� aktuálna a� v rokoch
devä�desiatych.
Naposledy si Ladèania
spomenuli na �staré èasy�
exhalátov a hluku poèas oslavy
otvárania dia¾nice, kedy bola
doprava odklonená z dia¾nice cez
obec. Na��astie iba na jednu
hodinu.



Materská �kola
Zaèiatok �kolského roka nebol taký
uslzený ako predchádzajúce. Na
nové prostredie sa deti adaptovali
pomerne rýchlo. Pekná tohoroèná
jeseò im dala mo�nos� absolvova�
turistické vychádzky na �Skalku� a
ku Váhu. Jeseò je zdrojom bohatej
in�pirácie pre nácvik piesní, básní,
hier v prírode, pú��anie �arkanov,
rôznych hier s vetrom, ale aj ve¾a
podnetov na rozvoj fantázie a
zruènosti detí pri tvorbe prác
z prírodnín.
Deti nadviazali prvé detské
priate¾stvá. V rámci spolupráce so
Z� nav�tívili Materskú �kolu prváci.
�kôlkárov sme tradiène videli na
vystúpeniach pri stretnutí so
star�ími obèanmi, na privítaní do
�ivota, na rodièovskom zdru�ení.
Ve¾mi sa te�ia, �e aj v tomto roku
príde do M� �Mikulá��. Tieto
zá�itky budú isto patri� medzi tie
najkraj�ie.
Do nového roka, na konci ktorého
budeme písa� jednotku, prajeme
de�om, aby si ich rodièia na�li v�dy
dos� èasu na vypoèutie tú�ob detí,
dos� èasu na spoloèenské hry, na
preèítanie rozprávky, na pritúlenie
a pohladenie. Nech je teda celý
budúci rok na jednotku.
(To platí pre v�etky �koly a v�etkých
rodièov v Ladcoch).

Základná �kola
V celkovom hodnotení �kôl za
�kolský rok 1999/2000
v predmetových sú�a�iach a
olympiádach (okrem
telovýchovných), skonèila na�a Z�
z 15 plnoorganizovaných �kôl
v okrese Ilava na �tvrtom mieste.
Za nami skonèili �koly z Dubnice,
Ilavy, Pruského i Ko�ece. Za toto
umiestnenie vïaèíme uèite¾om,
ktorí �iakov pripravovali a
prirodzene �iakom, ktorí tieto
vavríny získali.
14. novembra 2000 sa konalo
plénum Rodièovského zdru�enia.
Riadite¾ka �koly na òom
oboznámila rodièov o prioritách
�koly v �kolskom roku 2000/2001
v oblasti výchovy a vyuèovania.
Znova poïakovala sponzorom:
rodièovskému zdru�eniu za video,
cementárni za poèítaè a obecnému
úradu za trvalú � permanentnú
pomoc �kole.
 Okrem iného rodièov e�te
oboznámila s úspe�ným zberom
papiera (8000 Sk) a ga�tanov (1500
Sk). Vo výchovnej oblasti

Naše školy od septembra do decembra
doporuèila rodièom venova� viac
pozornosti osobnému príkladu
rodièa a citovým väzbám.
Doporuèila obmedzi� sledovanie
televízie (výber programov) a
obráti� pozornos� na èítanie kníh.
Zo strany rodièov sa èasto
zanedbáva výchova k be�nému
slu�nému správaniu detí (pozdrav,
poïakovanie a pod.).
Zvlá�� pred Vianocami upozornila
na problém pou�ívania petard,
ktoré mô�u kupova� iba osoby nad
15 rokov. Ich pou�itie v �kole a
okolí sa bude tresta� zní�enou
známkou z chovania.
O úspechoch Základnej �koly
v Ladcoch sme písali v minulých
dvoch èíslach. Po troch mesiacoch
tohoto �kolského roka je jasné, �e
�kola na minuloroèné úspechy
naväzuje a je reálny predpoklad,
�e ich e�te roz�íri v plnení
vyuèovacích a výchovných cie¾ov.

Odborné uèili�te

Výchovno-vzdelávacia èinnos�
v OU Ladce sa uberá pod¾a
hlavného plánu úloh pre �kolský
rok 2000/2001.
Uèili�te nav�tívili exkurzie zo
�peciálnych základných �kôl
(bývalé osobitné �koly)
z Trenèína, Dubnice-Prejty, Novej
Dubnice a Púchova.Dôle�itá
zmena nastala v �kolskom zákone.
Rozhodujúcou podmienkou pre
prijatie �iaka do odborného uèili��a
nie je absolvovanie �peciálnej
základnej �koly, ale jeho mentálne
postihnutie. Pre OU to znamená,
�e mô�u prija� �iaka tak zo
základnej �koly ako i zo �Z�,
pokia¾ výsledok �peciálno-
pedagogickej diagnostiky bude
taký, �e �iak je schopný zvládnu�
obsah vzdelávania v odbornom
uèili�ti a úspe�ne absolvuje
prijímacie konanie.
V novembri prebehlo jesenné kolo
o pohár riadite¾a �koly v atletických
sú�a�iach, kde �iaci pod¾a
uèebných odborov sú�a�ia v týchto
atletických disciplínach:
- chlapci: 100 m, dia¾ka, granát,
vrh gu¾ou, 1500 m
- dievèatá: 60 m, kriketka, vrh
gu¾ou, 800 m.
V dòoch 18. � 19. 1. 2001 sa
uskutoèní na OU Ladce celo�tátna
sú�a� praktických zruèností a
odborných vedomostí �iakov OU
v uèebnom odbore po¾nohos-
podárska výroba so zameraním na
záhradníctvo � kvetinár, zeleninár,
sadovník.

Poèet èlenov organizácie rybárov
(Ilava � vèítane Ladiec) neustále
stúpa. V roku 1995 ich bolo 180 �
dnes u� 308 èlenov. Nie sú to v�ak
�màtve du�e� ako v niektorých
iných organizáciách a spolkoch.
Problémov je v�ak i tu dos�. O nich
sme si pohovorili s predsedom
obvodnej organizácie SRZ Jánom
Slobodom.
Ktoré problémy vás �a�ia
momentálne najviac?
Najviac nás za�a�uje zdra�ovanie
rybných násad, èo na druhej strane
vyvoláva zvy�ovanie poplatkov za
doklady pre získanie rybárskeho
práva. Z roka na rok sa prejavuje
jeden z najväè�ích problémov:
zni�ovanie vodných hladín na�ích
revírov, z ktorých niektoré u�
prestali slú�i� svojmu úèelu.
A èo dia¾nica?
I keï výstavba dia¾nice dos�
negatívne zasiahla do na�ích vôd,
sústavným vyjednávaním sme
dosiahli opravu toho, èo bolo
po�kodené. V rámci úprav tzv.
záplavového pásma na potoku
Lednièanka sme získali, aj keï nie
ve¾ké, predsa také rybníky, ktoré
zachovajú pôvodné revíry. �a�bou
�trku na Váhu sa urobila úprava a
roz�írenie rybníka Kalná. Po
dohode s urbariátom v Ilave sme
nasadili rybami aj �trkovisko v Ilave,
ktoré budeme obhospodárova� my
a bude slú�i� pre výkon rybárskeho
práva.

Rozhovor
o rybách a rybároch

Kardinálnou otázkou je zneèis�ovanie
vôd. Ako je to u nás?
V ôsmych prípadoch sme
zaznamenali väè�ie, èi men�ie otravy
na na�ich pstruhových potokoch.
Obèania sa k potokom, ktoré
mnohokrát teèú priam pod ich
oknami, chovajú maco�sky a lejú i
sypú do nich odpad, èasto i chemický.
Finanèné postihy sú smie�ne malé a
obèanov nemotivujú k ekologickému
správaniu. Týka sa to teda aj odboru
�ivotného prostredia, ktorý by mal
pod¾a nás prísnej�ie postupova�. Nièí
sa nielen na�a snaha, ale aj na�e
peniaze, ktoré vkladáme do
zarybnenia.
Keï má organizácia 308 èlenov
existuje e�te pytliactvo?
Pytliactvo a vandalizmus sa
v poslednom èase znaène roz�írili.
Zákony bojujúce proti týmto javom
sú len málo úèinné. Rybárska strá�
mô�e postihnú� iba èlena na�ej
organizácie. Proti neèlenom (teda
pytliakom) nemá nijakú �ancu.
Dúfame, �e nám v tomto pomô�e
novela zákona o vodách a
priestupkoch, ktorá bude plati� od 1.
januára 2001. Okrem iného sa v nej
uvádza, �e ka�dý neoprávnený zásah
do vôd, èi lov rýb bez povolenia sa
pokladá za pytliactvo a teda bude aj
súdne postihnute¾ný.
Aj vy�e tristo èlenov by predsa malo
chodi� s otvorenej�ími oèami po
na�ích revíroch. Svojím postojom by
mohli èasto trestnej èinnosti
zabráni�. Bohu�ia¾ sa tak nedeje.

�tatistika
desa�roèia
V roku 2001 sa na Slovensku uskutoèní
celo�tátne sèítanie obyvate¾stva. Iste vás
zaujmú niektoré údaje o obyvate¾och
Ladiec za posledných desa� rokov, ktoré
pre vás pripravili pracovníèky Obecného
úradu v Ladcoch:
V roku 2000 (k 1. decembru) bolo
v Ladcoch:
obyvate¾ov spolu 2606
v Ladcoch 2204
v Tune�iciach 402
mu�ov spolu 1276
�ien spolu 1330
detí do 15 rokov 482
obyvate¾ov nad 60 r. 453.
V rokoch 1991 � 2000

- narodených detí 335
- zomrelo obèanov 341
Najviac detí sa narodilo v roku 1993
(43).Najmenej detí pri�lo v Ladcoch na svet
v roku 1991 (22).
Najviac obyvate¾ov zomrelo v roku 1991
(37), najmenej v roku 1995 (23).
Najstar�í obèania, ktorí zomreli v rokoch
1991 � 2000 boli Mária Èernotová (96
rokov), Mária Jano�íková (95), Ondrej Letko
(94), Rozália Martináková (93), Valentín
Bednárik (93), Mária Vaníková (93), Mária
Melicherová (93). Rok predtým zomrel
Franti�ek Mierny � 99 roèný.
Najviac sobá�ov bolo v roku 1991 (23) a
v roku 1993 (22). Najmenej sobá�ov
uzavreli v roku 1996 (6) a v roku 1995 (7),
v roku 1994 (8). V priemere to bolo 14
sobá�ov roène. Do tejto �tatistiky sú zarátané
sobá�e uzavreté na Obecnom úrade
v Ladcoch a v kostole Ko�eca.
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Skonèila sa prvá
èas� futbalových sú�a�í,
v ktorých hrali na�e
dru�stvá. A� na výnimky
nemô�eme by� s ich
jesenným úèinkovaním
spokojní.
Predpokladáme, �e
spokojní nie sú ani vedúci,
tréneri a iste ani hráèi. Teraz
treba vytvori� podmienky na
dobrú zimnú prípravu, aby jar
priniesla viac úspechov a
radosti pre hráèov i fanú�ikov
ladèianskeho futbalu.
Stav po jeseni roèníka 2000
� 2001
(umiestnenie � poèet
zápasov � výhry �
nerozhodne � prehry �
skóre � body)
I. trieda � mu�i
8. Ladce  13  6  0  7
17:16  18

Polèas futbalu
vedúci:Chovanec Vladimír
tréner: Stratený Pavol

IV. liga – dorast
13. Ladce  15  3  3  9
17:34  12
vedúci: Milan Bajza
tréner: Juraj Zimprich

I. trieda � star�í �iaci
4. Ladce  12  8  2  2
33:17  26
tréner: Pavol Melicher

I. trieda � mlad�í �iaci
8. Ladce  10  2  1  7
8:45  7
tréner:
Ing.Ferdinand Gach

III. trieda (TJ Tune�ice)
2. Tune�ice  8  5  1  2
 24:11  16

Doteraj�ie výsledky a termíny
ïal�ích zápasov:
13.10.00
Ladce � Pru�ina C         10 : 8
20.10.00
Ladce – Zliechov             4 : 14
27.10.00
PS PB – Ladce              11 : 7
03.11.00
Ladce � Zárieèie             1 : 17
17.11.00
Slovan PB D – Ladce    13 : 5
24.11.00
Ladce � Udièa                  9 : 9
01.12.00 Domani�a � Ladce
08.12.00 Ladce – TTC PB G
15.12.00 D. Maríková – Ladce
12.01.01 Pru�ina C � Ladce
19.01.01 Zliechov – Ladce
26.01.01 Ladce – PS PB
28.01.01 Majstr. oblasti PB
02.02.01 Zárieèie � Ladce
09.02.01 Ladce–Slovan PB D
16.02.01 Udièa � Ladce
23.02.01 Ladce � Domani�a
02.03.01 TTC PB G – Ladce
09.03.01 Ladce – D. Maríková

10.11. bola v sú�a�i prestávka
(kvôli referendu), ktorú vyu�ili
na prípravný zápas
s popredným úèastníkom 5.
ligy � Dubnica �B�, ktorý prehrali
4:14.

Stolnotenisová
liga

Ladèania
na Roháèoch

Ve¾mi dobré podujatie
pripravila pre 42 úèastníkov
organizácia Zdru�enie
technických a �portových
èinností. 15. septembra 2000
podnikli turistický výlet na
Roháèe. V oblasti Podbiel �
Zverovka väè�ina úèastníkov
pre�la klasickou cestou a �es�
úèastníkov napriek zlému
poèasiu (hmla a námraza)
pre�la po hrebeòovke.
Vïaka tejto organizácii udr�uje
sa v Ladcoch turistická
tradícia. Stále je dos� ¾udí, ktorí
tejto krásnej (i zdravej) èinnosti
dávajú prednos� pred
pohodlnou sedavou
�rekreáciou�.

Slu�obne najstar�í predseda

�portový klub v Tune�iciach
TJ Tatran bude ma� v roku
2001 50 rokov (1951). Prvým
predsedom bol Karol
Kvasnica. Od roku 1966
nepretr�ite na èele TJ stojí jej
predseda Bohumil Kvasnica,
èo je pod¾a na�ích informácií
najdlh�ie v bývalom okrese
Pova�ská Bystrica. Teda
v roku 2001 to bude 35
rokov, odkedy vedie túto
organizáciu v jej starostiach
i radostiach.
Ka�dý, kto iba trochu
�privoòal� podobným
funkciám vie, �e je to viac
starostí, dnes i predtým najmä
materiálnych.
Bohumil Kvasnica pôsobil
okrem toho ako tréner, ale i
v mnohých verejných
funkciách. K tomu treba
nielen ve¾a vedomostí, ale i
zanietenia, trpezlivosti a
vz�ahu k �portu. To v�etko

Bohu� Kvasnica má a
veríme, �e bude ma� i
v   b u d ú c n o s t i .
�eláme mu v jeho
práci ve¾a úspechov
� aspoò takých ako

t ú t o
jeseò.

Oblastné sú�a�e
vo volejbale

Oblastná sú�a� mu�ov vo
volejbale vstúpila do 2. kola.
Po výsledkoch v prvom kole
sa na�e dru�stvo dostalo do
skupiny o 7. � 10. miesto.
Súpermi im boli dru�stvá VKD
Púchov a RTV� Pova�ská
Bystrica. Hralo sa systémom
ka�dý s ka�dým v telocvièni
Z� Ladce 30. novembra.
Sú�a� mala dramatický
priebeh. Mu�i TJ Tatran
Ladce vyhrali dva zápasy a
skonèili na 9. mieste v oblasti
(bývalý okres Pova�ská
Bystrica).
V sú�a�i MIX sa hralo o
postup do 2. kola 23.
novembra v Ladcoch.
Výsledky:
Gymko Púchov B � Z�
Slovanská Púchov 2 : 0
Tatran Ladce � Gymko
Púchov 0 : 2
Slovanská Púchov � Tatran
Ladce 0 : 2
Postupujú Gymko Púchov B
a Z� Slovanská Púchov.

Predám pre zaèiatoè-
níka elektronický key-
board (klavír) zn.
YAMAHA PSR-7
s napájaním. Aj douèím.
Telefón 0905712621.
Zn.: Starší.

Redakcia ïakuje

Na tvorbe Ladeckých zvestí v roku
2000 najviac spolupracovali: Ing.
arch. Ján Remo, Mgr. Miroslav
Sòahnièan, Anna Kacinová,
Alena Suchárová, ¼.
Porubèanová, ¼. �edíková, M.
Justh, Ví�azoslav Kalus, I.
Gajdo�íková, Mgr. ¼. Vráblová,
RNDr. B. Lipták, Ing. I.
Liptáková, V. Remová a ïal�í.
V�etkým za spoluprácu ïakujeme
a te�íme sa na ïal�iu v roku 2001.

Redakcia LZ

Na záver
roka

tradiène

TJ Tatran Ladce a
komisia pre �kolstvo,
kultúru a telovýchovu
Obecného zastupite¾stva
v Ladcoch na záver roka
pripravili tradiène �portové
podujatia.
30. decembra
Vianoèný turnaj
v stolnom tenise o Pohár
starostu obce. Sú�a�i�
budú kategórie:
- dievèatá do 15 rokov
- chlapci do 15 rokov
- mu�i.
31. decembra
Tradièný Silvestrovský
turnaj v malom futbale
(pod¾a okolností na
futbalovom ihrisku, resp. na
ihrisku v parku).


