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LADECKÉ 
ZVESTI 

O èom rokovali
Obecné zastupite¾stvo rokovalo 1.
februára 2001 o nasledovných
problémoch a otázkach:
- Plán zasadaní obecného
zastupite¾stva.
Schválili plán zasadaní na rok
2001 (uverejnili sme ho
v predchádzajúcom èísle
Ladeckých zvestí).
- Doplnenie èlena komisie
verejného poriadku.
Za novú èlenku komisie verejného
poriadku schválili ¼. Porubèanovú.
Jej úlohou bude skvalitni� písomnú
agendu prerokovávaných prípadov.
- Zvý�enie poplatkov za vývoz
odpadu.
Vzh¾adom na to, �e sa opä� zvý�ili
náklady na odvoz pevného
domového odpadu, obecné
zastupite¾stvo schválilo zvý�enie
poplatkov takto:
Poplatok za jednu osobu a mesiac
18 Sk.
Poplatok za podnikate¾ský subjekt
40 Sk (smetná nádoba za mesiac).
Tieto poplatky pokryjú 50%
celkových nákladov, druhých 50%
bude hradi� obec.
- Rozdelenie rozpoètových
nákladov pre politické strany a
organizácie.
Poslanci prijali nasledovné
uznesenie:
Politické strany sú z priamej
finanènej podpory z obecného
rozpoètu vylúèené. �iadosti
organizácií a spolkov sa budú
individuálne posudzova� vo
finanènej komisii.
- �iados� o finanèný príspevok na
vozidlo zdravotníckej pomoci.
Obecné zastupite¾stvo schválilo
príspevok 20 000 Sk pre
Nemocnicu s poliklinikou v Ilave
na zakúpenie vozidla rýchlej
zdravotníckej pomoci.
- Závereèný úèet hospodárenia
obce za rok 2000.
Ekonómka obce A. Èernotová
predlo�ila poslancom preh¾ad
skutoèných príjmov a výdavkov za
rok 2000. Hlavná kontrolórka obce
Ing. D. Kalusová kon�tatovala
správnos� èerpania a poslanci

Od tohoto èísla Ladeckých zvestí zaèíname uverejòova�
seriál �Odviate èasom� z pera Ví�azoslava Kalusa.
V jednotlivých èastiach sa dozviete o tom, ako �ili na�i
predkovia, obèania Ladiec a Tune�íc, v prvej èasti
uplynulého dvadsiateho storoèia.

èítajte na 4. strane!

závereèný úèet schválili. Hlavná
kontrolórka predlo�ila aj správu za
obdobie posledného �tvr�roku 2000.
- Odpredaj starej po�iarnej zbrojnice.
Starosta oboznámil poslancov
s vypracovaným znaleckým posudkom
na budovu starej po�iarnej zbrojnice.
Kúpna cena budovy a pozemku bude
po dojednaní tr�nej ceny so záujemcom
znova prerokovaná s poslancami.
- Prenájom priestorov kaviarne
v kultúrnom dome.
Obecné zastupite¾stvo schválilo �iados�
Zuzany Hudecovej na prenájom èasti
priestoru v prístavbe kultúrneho domu
na otvorenie stálej prevádzky kaviarne
a poriadania spoloèenských akcií
(svadby, jubileá, rodinné oslavy).
- Výjazdové zasadanie obecného
zastupite¾stva.
Na podnet obèanov poslanci schválili
návrh poriada� výjazdové zasadanie
obecného zastupite¾stva v Tune�iciach.
Uskutoèní sa v septembri
s programom zameraným na
problematiku miestnej èasti Tune�ice.
- �aloba na obec Ladce.
Starosta obce oboznámil poslancov o
podanej �alobe na obec Ladce na
Okresnom súde v Trenèíne. �alobu
podali firma Lafarge Betón, s.r.o. a
obèan Jozef Jesenský. Po�adujú v nej,
aby súd urèil, �e zmluva, ktorou
�alovaný � teda obec � previedol 8 600
kusov akcií emitenta Pova�ská
cementáreò, a.s., na Berger Holding
GmbH je neplatná. Výsledkom takéhoto
rozsudku by bolo, �e obec musí tieto
peniaze vráti� (pou�ité na plynofikáciu
obce a Z�). Obec proti �alobe podala
na príslu�ný súd svoje vyjadrenie,
v ktorom po�aduje �alobu voèi obci
neuzna�.
- Bezplatné prenajímanie kultúrneho
domu.
Bezplatný prenájom schválili
�iadate¾om: Miestna organizácia
Matice slovenskej, RZ pri Základnej
�kole a Materskej �kole v Ladcoch.
Okresnej rade SNS na usporiadanie
plesu za poplatok 5 000 Sk.

  Zasadanie obecného zastupite¾stva 8.
marca 2001 sa zaoberalo týmito

pokraèovanie na 2. strane

Návrhy z Tune�íc

Pod¾a listu, ktorý sme dostali do
redakcie LZ, obèania èasti
Tune�íc, okrem najväè�ieho
problému � prá�enia, majú aj
nieko¾ko men�ích po�iadaviek.
V�etky sme postúpili na obecný
úrad. S niektorými sa zaoberalo
aj obecné zastupite¾stvo,
pova�uje ich za opodstatnené
a splnite¾né e�te v tomto roku.
Medziiným �iadajú zabezpeèi�
stálych pracovníkov na výkop
hrobov, zhotovi� vývesné tabule
na úradné vyhlá�ky a úmrtné
oznámenia, uskutoèni�
výjazdové zasadanie obecného
zastupite¾stva v miestnej èasti
Tune�ice.

Rozvoz plynu v roku
2001

Èasový harmonogram rozvozu
plynu pre obec Ladce je
stanovený v�dy na utorok
(okrem 20. decembra �
�tvrtok). Miesto distribúcie sa
nemení.
Termíny:
17. apríl, 15. máj, 12. jún, 10.
júl, 7. august, 4. september, 2.
október, 30. október, 27.
november, 20. december
(�tvrtok), 29. január, 26.
február.
V�dy od 11.55 � 12.05 hodiny.

Nová evidencia
smetných nádob

Obecný úrad v Ladcoch
oznamuje obèanom, �e
v najbli��ích dòoch sa bude
robi� nová evidencia smetných
nádob a pritom sa oznaèia
nálepkami v�etky smetné
nádoby, ktoré si obèania chcú
da� vyvá�a�. Po tejto akcii budú
vyvá�a� iba z oznaèených
nádob.
Oznaèenie nádob v rodinných
domoch bude zelenou
nálepkou (vývoz 2x do
mesiaca), v bytovkách
èervenou nálepkou (4x do

mesiaca).
Pravidelným vývozom sa
rozumie, �e obèan si dá oznaèi�
v�etky nádoby, ktoré vlastní, ale
ich aj v�etky pravidelne zapåòa a
dáva vyvá�a�. Ak niekto
potrebuje zvý�ený poèet nádob
len sezónne, alebo pri väè�om
upratovaní, mal by sa dohodnú�
na obecnom úrade a odpad
doviez� do kontajnera pri
obecnom úrade.

Ovzdu�ie, voda, hluk

Pova�ská cementáreò, a.s.,
v súlade so zákonom 171/98
oznámila obèanom stav
�ivotného prostredia v okolí
cementárne v roku 2000.
Z oznamu vyberáme:
V roku 2000 vypustili do
ovzdu�ia z jednotlivých
výrobných zariadení a kotolne
spolu 222,5 tony tuhých
zneèis�ujúcich látok a 1 440 ton
plynných zneèis�ujúcich látok.
Za to do �tátneho fondu
�ivotného prostredia zaplatili 1
946 500 Sk.
Pod¾a zákona na 1 tonu
vyrobeného slinku je mo�né
vypusti� 1,5 kg prachu.
V cementárni to robilo 0,458 kg.
Koncentrácie tuhých
zneèis�ujúcich látok vo
vypú��aných spalinách a
vzduchu z komínov a
technologických výduchov sa
pohybovali v hodnotách od 0,8
mg/m3  do 43 mg/m3 , prièom
zákonný limit je 50 mg/m3 .
Limitné koncentrácie prekroèili
v spalinách z kotolne. Situácia sa
zlep�ila po nahradení kotlov na
spa¾ovanie mazutu plynovými
kotlami.
Podobne kladne mo�no
hodnoti� vplyv na vodné
hospodárstvo, preto�e
odpadové vody èistia
v mechanicko-biologickej
èistiarni pred vypustením do
Lúèkovského potoka.
V okolí podniku namerali
hodnoty hluku 60 decibelov
(povolená norma 80 dB).



Z matriky
obce

Z matriky
obce

kultúrno-vzdelávacie centrum

O èom rokovali

dokonèenie z 2. strany

otázkami:
- Schválili návrh na
zvý�enie platu hlavnému
kontrolórovi obce.
- Schválili odpredaj
bytu nad po�tou �iadate¾ovi
Petrovi Pilnému za cenu pod¾a
znaleckého posudku.
- Obecné zastupite¾stvo
stanovilo cenu za odpredaj starej
po�. zbrojnice na 210 000 Sk.

- Poslanci súhlasili
s prelo�ením autobusovej
zastávky v Tune�iciach do
priestoru po asanovanom dome.
Návrh treba e�te prekonzultova�
s Okresným úradom v Ilave.

- Obecné zastupite¾stvo
stanovilo vý�ku nájomného za
budúcu kaviareò v kultúrnom
dome na 8 000 Sk mesaène, tie�
aj náklady na elektrickú energiu,
vodu a teplo. Na prvé tri mesiace
schválili poslanci z¾avu o 25%.

- Poplatky na vyhlásenie
v miestnom rozhlase sa zvy�ujú
za vyhlásenie predaja na 100 Sk,
pre obèanov obce zostáva 50 Sk
a v dòoch pracovného pokoja
100 Sk.
-        Zvy�ujú sa poplatky za
predaj tovaru na verejnom
priestranstve obce pre
podnikate¾ov na 100 Sk na deò.

- Obecné zastupite¾stvo
schválilo bezplatný prenájom
ve¾kej sály KD na deò 15. apríla
2001 (detská ve¾konoèná
diskotéka).
- Dòa 21. februára 2001
zasadala Rada obrany okresu
Ilava. Zástupcovia civilnej obrany
a Vojenskej správy okresu
apelovali na starostov a
primátorov okresu zúèastnených
na zasadaní, aby zvý�ili
pozornos� na prípravu a
prevenciu v�etkých zlo�iek, ktoré
by pôsobili pri zabezpeèovaní
èinnosti v prípade výnimoèných
udalostí a �ivelných pohrôm.
       Obec Ladce spadá pre svoju
nízku polohu voèi rieke Váh do
zátopovej vlny v prípade
pretrhnutia hrádzí vodných diel
na Váhu. V takomto prípade by
bolo treba organizova� vèasnú a
rýchlu evakuáciu obèanov.  Pre
túto èinnos� sú vypracované
plány a zostavené �táby, ktoré by
túto èinnos� organizovali.
     Obecný úrad v najbli��om
èase pripravuje stretnutie osôb
zaradených do tejto èinnosti
s cie¾om teoreticky precvièi�
potrebné èinnosti.

Ing. arch. Ján Remo

2. marca 2001 plná sála
dru�stevníkov v Kultúrnom dome
v Ladcoch bola svedkom
hodnotenia uplynulého
po¾nohospodárskeho roka.
Kon�tatovali, �e
po¾nohospodárstvo sa nie vlastnou
vinou neuberá správnym smerom.
V roku 2000 hospodárili na 3 126
hektároch po¾nohospodárskej
pôdy. Vzh¾adom na mimoriadnu
situáciu (ve¾ké sucho) poskytlo
Ministerstvo po¾nohospodárstva
SR PD Ko�eca mimoriadnu
dotáciu na zalo�enie novej úrody
1 604 000 Sk.
Vzh¾adom na poèasie boli úrody
v rastlinnej výrobe nízke. P�enice
ozimnej sa urodilo 1 417 ton
(73,3%), p�enice jarnej 25 ton
(62,5%), ale jaèmeòa ozimného
163 ton (101,2%). Z ostatných
plodín bola najúspe�nej�ia výroba
repky ozimnej 389 ton (105,7%).
Problémy s nízkou úrodou krmovín
museli rie�i� nákupom, èo zdra�ilo
�ivoèí�nu výrobu.
V �ivoèí�nej výrobe chovali 1 047
kusov hovädzieho dobytka (494
dojníc), 1 272 o�ípaných a 407

Dru�stevnícka bilancia
oviec. Najvy��ia ú�itkovos� vo
výrobe mlieka bola v Hornej
Porube 4 271 litrov na dojnicu za
rok a na druhom mieste v Ladcoch
3 572 litrov, èo je v�ak ni��ia výroba
ako v roku 1999. Dôle�ité je, �e sa
zlep�ila kvalita predávaného
mlieka. Vysoká je v�ak stále jeho
výrobná cena � v Ladcoch najni��ia
zo v�etkých výrobných stredísk
(10,58 Sk za liter).
V dru�stve v roku 2000 odchovali
397 teliat, z toho v Ladcoch 80
kusov.
Chov o�ípaných bol v strediskách
Ko�eca, Ladce a Ko�ecké
Podhradie. U nás zaznamenali
denný prírastok na váhe 0,66 kg.
 Investície vzh¾adom na celkovú
ekonomickú situáciu neboli vysoké
(1 a pol milióna korún) a zïaleka
nesplnili potrebu. Ekonomický
výsledok bol relatívne dobrý.
Zaznamenali od roku 1996 najni��í
schodok 1 990 000 Sk.
Najúspe�nej�ie stredisko bola
mäsovýroba so ziskom takmer 3 a
pol milióna Sk. Schodok strediska
Ladce bol 1,27 milióna Sk, èo bolo
najmenej zo v�etkých stredísk.

Odborné uèili�te v Ladcoch patrí u�
dlhé roky medzi �koly, na ktorých sa
pravidelne (a úspe�ne) venujú
�portovej èinnosti. Dôkazom toho je
aj prvé miesto na Celoslovenských
�portových hrách Odborných uèilí��
Slovenska v kategórii dievèat (v roku
1998 a 1999) a v kategórii chlapcov
(v roku 2000). Chlapci a dievèatá
z Ladiec sa zúèastòujú na podujatiach
Slovenského hnutia �peciálnych
olympiád a mô�u sa pochváli� u� aj
medzinárodnými úspechmi, napríklad
medailovými umiestneniami na Letnej
svetovej �peciálnej olympiáde
v Severnej Karolíne v USA v roku
1998 (1 strieborná v atletike a
bronzové medaily pre futbalistov), na
Letnej Európskej �peciálnej olympiáde
v Groningene v Holandsku v roku
1999 (1 zlatá z futbalu, 2 strieborné
a 1 bronzová medaila v plávaní) a
najnov�ie aj na Svetovej zimnej
�peciálnej olympiáde v Anchorage na
Alja�ke (USA) v marci 2001. Takéto
výsledky te�ia a sú silným motívom
do ïal�ieho trénovania a sú�a�enia.
Okrem chuti, talentu a odhodlania
�portovcov sú v�ak podmienené aj
istými nevyhnutnými podmienkami a
materiálnym zabezpeèením. A práve
v tejto oblasti nás tlaèí topánka.
Nevyhnutné náklady na zakúpenie
�portového výstroja a výzbroje pre
deti v ústavnej starostlivosti a

Nadácia pre
deti pomohla

v neposlednom rade vysoké cestovné
náklady a �tartovné poplatky na
sú�a�iach nás nútia h¾ada� mo�nosti,
odkia¾ na to vzia�. V tomto roku nám
podala pomocnú ruku Nadácia pre deti
Slovenska, ktorá z Fondu Hodina de�om
finanène podporila ná� projekt
�portového krú�ku sumou takmer 40
000 Sk a umo�nila nám tak kúpi�
kopaèky, tenisky a sadu dresov pre
na�ich �portovcov. Radi by sme týmto
poïakovali nielen Nadácii pre deti
Slovenska, ale i v�etkým ¾uïom, ktorí
do Fondu Hodina de�om prispeli.

Stanislav Kret,
Odborné uèili�te Ladce

Obnovená tradícia
Hrozilo vá�ne nebezpeèie, �e
sa Fa�iangová tradícia
v Ladcoch definitívne
skonèila. Staré zvyky obnovili
mladí, konkrétne mladí
po�iarnici, ktorí za pomoci
obecného úradu, jeho
kultúrnej komisie a ïal�ích
ochotníkov príjemne prekvapili
obèanov sprievodom masiek
a �ma�kár� cez dedinu, ale
najmä spontánnou a
kultúrnou zábavou, ktorej
vyvrcholením bolo
pochovávanie basy.
O dobrú zábavu sa starala
hudba Juraja Zimpricha
doplnená diskotékou.

Narodené deti:
Barbora Králová

Daniel Kútny
Barbora Miku�ková

Dominik Kri�tof
Alexandra Kandráèová

Rodièom blaho�eláme, de�om
prajeme zdravie a ��astie.

Zomreli:
Vaòoviè Hyeronym

(73-roèný)
Svrèek Adam

(69-roèný)
Pozostalým vyslovujeme úprimnú

sústras�.

Jubileá:
80 rokov sa do�ívajú:

Bo�ena Baricová (18.2.1921)
Jozef Kováèik (28.4.1921)
Zdravie, spokojnos� a ��astie

v kruhu svojich najbli��ích �elá
obecný úrad a obecné

zastupite¾stvo.

Vyznamenania
r y b á r o m
V tomto roku si rybári pripomínajú 75.
výroèie zalo�enia rybárskeho zväzu na
Slovensku. Pri tejto príle�itosti dostalo
�trnás� èlenov vyznamenanie � èestný
odznak SRZ za obetavú prácu. Z na�ej
obce to boli Ing. Jozef �edík, Jozef
Fatura a Viktor Lihocký, ktorí dostali
vyznamenanie tretieho stupòa. Ján
Sloboda a Libor Kvasnica boli
vyznamenaní zlatým odznakom.
Srdeène blaho�eláme!

N a j v y � � i e
o c e n e n i e
L a d è i a n k e

Spoloènos• Penta Group, a.s.,
vypísala sú•a• o najlepšieho
študenta v právnickej a
ekonomickej oblasti. Hodnotila sa
špièková odbornos• a jazyková
zdatnos•. Najvyššie ocenenie
z Právnickej fakulty Univerzity
Komenského získala naša
Stanislava Vráblová.
Srdeène blaho•eláme a prajeme
mnoho úspechov v ïalšom
štúdiu i osobnom •ivote.



akcionári 1%.

18. januára 2001 uskutoènili zápis do
1. roèníka Z�. Prejavil sa nieko¾ko
rokov trvajúci trend zni�ovania poètu
narodených detí. Budúci prvý roèník
(2001 � 2002) bude nav�tevova� iba
23 detí, zriadi sa teda iba jedno
oddelenie.

�iaci Základnej �koly v Ladcoch majú
za sebou nieko¾ko okresných kôl
rôznych sú�a�í. Chlapci volejbalisti
skonèili v okrese Ilava na 2. mieste,
dievèatá v tom istom �porte na tre�om.
V matematickej olympiáde bol  Marián
Grman druhý.

Mimoriadne dobré výsledky dosiahli
na�i rybári v hospodárskej èinnosti.
Pri zarybòovaní napr. mali nasadi� 90
q kapra � kúpili a vysadili o 70 q viac.
To sa prejavilo v mno�stve úlovkov. Vo
vodách mimopstruhových ulovili 2
668 kaprov, 186 ��úk, 86 zubáèov, 1
090 pleskáèov atï. Celkom èlenovia
obvodnej organizácie ulovili 4 996 ks
rýb. Jeden rybár v priemere ulovil
24,40 kg rýb. Najväè�ie úlovky sa
podarili Vedejovi Jánovi (10 kg kapor),
Ladislavovi Kuèmovi (7 kg ��uka),
Ondrejovi Habánkovi (5 kg zubáè) a
¼ubo�ovi Turzovi (4 kg sumec). �iaci
ulovili 445 ks rýb, èo na jedného �iaka
predstavuje 7,40 kg (spolu 431 kg).

OSOBNOSTIOSOBNOSTI

Lesné dru�stvo a Urbárske
spoloèenstvo v Ladcoch
má spoloèný majetok 257
hektárov lesov a 116
hektárov pasienkov.
V prenájme sú lesy
v Ko�eckom Podhradí 80
ha.  V roku 2000 bolo v LD
evidovaných 241 èlenov,
v lesných pasienkoch 267
èlenov. Urbárske
spoloèenstvo malo
v pasienkoch 295 èlenov a
rovnaký poèet aj v lesoch.
Tak ako po minulé roky sú
v�etky èinnosti riadené
projektami a lesné práce sú
predpísané lesným
hospodárskym plánom
(LHP).
V roku 2000 zalesnili 6
árov (1 150 stromkov).
Vy�íòali okolo stromkov na
10,5 hektára. Èistili po
výrube a kalamite,
ochraòovali stromky a

Lesné dru�stvo a urbárske spoloèenstvo

stromy proti hmyzu a zverom
(5,88 ha) a in�talovali 16
kusov lapaèov. To v�etko si
vy�iadalo brigádnickú
èinnos� èlenov � celkom
viac ako 1 300 hodín.
�a�ba pre rok 2000 nebola
predpísaná. �a�ilo sa iba
drevo po kalamite (70 m3 ),
prebierky na 36 hektároch a
preriezky na takmer 5 ha.
Spoloèenstvá riadi výbor
v zlo�ení:
Ing. Emil Záhradník,
predseda
Bo�ena Majeriková,
pokladníèka pre LD
M. Kantoríková, pokladníèka
pre US
èlenovia: Ing. E. Remo, Anna
Koy�ová, Vladimír Kalus,
Ondrej Hriadel.
Dozorná rada: Marián
Kováèik, predseda
Z. Hriadelová, J. Jesenský,
èlenovia.

�tefan I�tvánik

Narodil sa 6. februára 1897.
Prvýkrát sa stal starostom obce
Ladce vo vo¾bách v roku 1928
a potom aj v roku 1932.
Funkciu vykonával a� do roku
1935.
On i celé zastupite¾stvo bolo
poèas týchto dvoch volebných
období ve¾mi aktívne. Za jeho
�starostovania� sa v obci urobili
také  akcie ako nadstavba �koly,
roz�írenie verejného osvetlenia,
regulácia Lúèkovského potoka,
nové futbalové ihrisko a najmä
sa zlep�ila spolupráca
s cementáròou. Spolu
s niektorými èlenmi bojoval za
postavenie hrádzí na Váhu,
najmä po povodni v roku

1929.
�tefan I�tvánik patril medzi tých
starostov, ktorí sa starali aj o
spoloèenský a kultúrny �ivot
obèanov. Bol èlenom
Okresného osvetového zboru
v Ilave, kni�niènej rady v obci.
Za jeho podpory sa v obci zalo�il
futbalový klub, rodièovské
zdru�enie pri �kole, spevokol a
iné aktivity. Bol predsedom,
neskor�ie úètovníkom,
novozalo�eného Úverového
dru�stva (1931).
�ia¾, jeho plodný �ivot sa skonèil
ve¾mi skoro. Zomrel mladý, vo
veku 39 rokov, 28. mája 1936.
Zapísal sa v�ak medzi
osobnosti, ktoré sa zaslú�ili o
rozvoj Ladiec.

Obecný úrad Ladce na
podnet Základnej �koly
v Ladcoch po�iadal
Okresný úrad v Ilave o
povolenie vyrúba� 10
topo¾ov pri Z�. Okresný
úrad výrub povolil a
ulo�il obecnému úradu

Preèo �padli�
topole

vysadi� náhradné dreviny
do konca apríla 2002.
V povolení sa uvádza, �e
prestárle dreviny
koreòovým systémom
narú�ali spevnenie
potoka, rástli v blízkosti
plynového potrubia, èím
ohrozili bezpeènos�. Vo
veternom poèasí lámajúce
sa konáre ohrozovali deti,
obèanov i domy.

28 èlenov po¾ovníckeho zdru�enia
�Bukovina� v roku 2000
obhospodárovalo revír, ktorý mal
2 047 hektárov, z toho 965 lesnej,
1065 po¾nej a 17 hektárov vodnej
plochy.
Stovky brigádnických hodín
odpracovali, aby zabezpeèili pre
jeleniu, srnèiu, mufloniu a diviaèiu
zver krmivo na zimu. V uplynulom
roku vybudovali 8 nových
po¾ovníckych posedov, 12 solísk,
2 zásobníky na krmivo. �ia¾ mnohé
z týchto zariadení tzv. �milovníci
prírody� po�kodili.
Medzi nepriate¾ov prírody treba
zaráta� v na�om chotári aj motorové
vozidlá premávajúce sa vo dne i
v noci po cestách ladeckých,
tune�ických i podhorských lesov.
Mno�ia sa i pytliaci � bezoh¾adní
vykoris�ovatelia na�ich lesov.

Spoloènos� Portlandcement, a.s.,
Ladce bola dòa 5. septembra 2000
rozhodnutím valného
zhroma�denia premenovaná na
spoloènos� Berger Slovakia, a.s.,
Ladce. Pritom nejde o následníctvo,
ale iba zmenu názvu.
Pova�ská cementáreò, a.s., Ladce
mala v roku 2000 takéto zlo�enie
akcionárov: Berger Holding GmbH,
Passa, SRN 72%, Lafarge betón,
s.r.o., Bratislava 27% a drobní

Aby kniha zostala i naïalej
dobrým priate¾om a pomoc-
níkom, pripravili uèitelia
slovenského jazyka v Z�
v Ladcoch pre �iakov besedu
s Danielom Hevierom. Nebýva
zvykom stretnú� ka�dý deò
nezvyèajného èloveka, tobô�
�ivého spisovate¾a, básnika,
textára populárnych piesní a
vydavate¾a zároveò.  Keï sa chýr
o jeho náv�teve roz�íril medzi
�iakmi, väè�ina siahla po niektorej
z jeho kni�iek a dala sa do
èítania. Mlad�ích zaujali
miniatúrne básnické texty,
zábavné ver�e, zaujímavé tvary
písma, ilustrácie, ktoré sa dajú
vyfarbova�, dotvára�, dopåòa�.
Star�ích èitate¾ov autor oslovil
poetickými rozprávkami, èi textami
populárnych piesní. Na�li sa i takí
�iaci, ktorí vedia naspamä�
interpretova� uká�ky
z Hevierovej tvorby. Medzi nimi
sa blysol Tomá� Hrenák z
5.b,Boris Letko a Simona Svádová

 s Danielom Hevierom
zo 6.a triedy.
Koneène pri�iel deò, kedy sa mali
so spisovate¾om stretnú� a spozna�
ho osobne. Koncom februára ho
privítali v preplnenej �kolskej
jedálni �iaci 2. a� 8. roèníka
potleskom a kyticou kvetov.
Hos� sa predstavil zaujímavým
rozprávaním o svojom detstve,
�túdiách i tvorbe. Potom nasledovali
otázky �iakov. Takmer ka�dý sa chcel
nieèo spýta�. Pán Hevier prezradil,
�e in�piráciu nachádza
v jednoduchom trojizbovom
panelákovom byte v Petr�alke, kde
�ije s man�elkou a tromi de�mi.
Dozvedeli sme sa, �e je aj hudobník
a rád ma¾uje. Èasto cestuje cez na�u
obec ku svokrovcom do Púchova.
Priatelia ho dôverne oslovujú Hevi.
On zas nazval Hevi vydavate¾stvo i
klub, ktorý zdru�uje mladých
èitate¾ov.
Èas rýchlo plynul. Vydarené
podujatie zakonèila autogramiáda.
V�etkým ostali pekné spomienky na
pána Heviera a mo�no podaktorí
nadobudli iný uhol poh¾adu na
knihu.                          Mgr. L. Gallová

STRETNUT IE



Ladecké zvesti - Spravodajca
Obecného zastupite¾stva v Ladcoch

è. 2    - apríl 2001 -
Zodpovedný redaktor :

Branislav Lipták
Sadzba:  Beel, Púchov

Tlaè: ASSA s.r.o., Púchov

 STALO SA
PRED ROKMI 1926  2001

Aký bol rok 1926? Èo pre�ívali na�i spoluobèania pred 75 rokmi?

V �tátnej ¾udovej �kole opä� zaznamenali pokles poètu
�iakov na 130. V decembri bola �kola zavretá pre ve¾kú
epidémiu osýpok.

Na jar 1926 Váh narobil obèanom opä� starosti. Pretrhol
hrádzu pri Hlo�i a zatopil role v Ladcoch i Tune�iciach. Na
opravu hrádze poskytli obce urèitú finanènú pomoc (Ladce
18 000 Kè). Opä� poslali deputáciu (Andrej Martinák, Ján
Rosa, Pavel Gajdo�ík) do Bratislavy, ktorá rokovala �
bezvýsledne � o úprave hrádze.

V tomto roku obnovili èinnos� na obecnom bitúnku. Za
pou�ívanie sa platilo od te¾a�a 5, svine 5, ovce, kozy, jahòa�a,
koz¾a�a 1 korunu.

Aktívna bola aj cementáreò. Postavili �elezobetónové silo
pre 380 vagónov cementu. Pod silom bolo zariadenie na
automatické plnenie vriec. V tomto roku vybudovali v továrni
laboratórium, jediné z cementární na Slovensku. V zime
1926 prepustili 292 robotníkov na dobu dva mesiace.

3. januára 1926 Matica Slovenská poslala obci 30 kníh a
potom ïal�ích tridsa�. Tieto knihy tvorili základ novozalo�enej
obecnej kni�nice. Obec dala zhotovi� skriòu a uèitelia,
striedajúc sa, zaèali obèanom po�ièiava� knihy.

Obèania Ladiec (pod¾a èetníkov 250) oslávili v roku 1926 1.
máj pred urbárskym domom. Schôdzu viedol �tefan I�tvánik.

Politicky sa organizovali aj ostatné strany. �upný úrad
v Turèianskom sv. Martine povolil zalo�enie nového spolku
�Kres�anské ro¾nícke zdru�enie�. Jeho prvým predsedom sa
stal Juraj Málik.

E�te na zaèiatku 20. storoèia znaèná
èas� �ien (hlavne v Tune�iciach) sa
obliekala do krojov. �enský kroj
pozostával zo spodnice, �ivôtika,
rukávcov, sukne s oplieckom, jupky
a fertuchy (zástere). Na v�edný deò
spodná bielizeò i rukávce boli
z domáceho konopného plátna,
sukne z modrotlaèe a jednofarebná
zástera z domáceho plátna. Na
sviatoèné dni boli biele èasti odevu
z bavlneného plátna, sukne, jupky
a zástery z kupovaného plátna.
Mu�ský kroj pozostával z gatí a
ko�ele. Poèas chladnej�ích dní nosili
preva�ne biele súkenné nohavice.
Sviatoèné boli ozdobené na�itou
stu�kou, vytvarovanou do
ornamentu. Horná èas� obleèenia
bola kabanica alebo ko�u�tek. Na
hlave klobúk alebo baranica. Vydaté
�eny nosili ruèníky (vo sviatok s tzv.
tab¾ou).
Na nohách sa nosili hlavne papuèe.
�enské papuèe boli na�ité na

Odviate èasom
Ako sa na�i predkovia obliekali

upletených vlnených panèuchách
(sárach). V nepriaznivom poèasí
nosili èi�my.
V chladnom poèasí si �eny
prehadzovali cez plecia vlniak, mu�i
halenu.
Konope na výrobu plátna si
dorábali doma. Po dozretí na roli ich
vytrhali, zviazali do snopkov. Po
vysu�ení sa z nich vymlátilo semeno.
Potom sa na urèitý èas upevnené
medzi dvoma drevami ponorili do
vody. Poèas moèenia povrchové
vlákna stratili pôvodnú zelenú farbu
a èiastoène sa oddelili od stredu
rastliny. Po vybratí z vody a úplnom
vysu�ení �eny lámaním a trepaním
na trliciach zbavovali vlákna
nepotrebných zbytkov rastliny, tzv.
pazderia. Túto prácu vykonávali
v jesennom slneènom poèasí (odtia¾
názov �babie leto� ?). Potom sa
vlákna namotávali do kúdele ku
spriadaniu nití na vretienkach alebo
kolovratoch.                      V. Kalus

Organizácia Slovenského zväzu
rybárov hodnotila svoju èinnos� na
výroènej èlenskej schôdzi
v Kultúrnom dome v Ko�eci za
úèasti 157 èlenov organizácie.
Okrem hodnotenia si pripomenuli
dvadsiate výroèie zalo�enia
obvodných organizácií. Na�a
organizácia è. 3 mala vtedy 48 èlenov
� dnes 308 (iba z Ladiec 92 èlenov).
Na výroènej schôdzi po prvýkrát
hodnotili výstavbu dia¾nice z
h¾adiska rybárov pozitívne. Po
mnohých rokovaniach sa podarilo
dosiahnu� to, �e stavbári uviedli do
prijate¾ného stavu rybník Tune�ice.
Za ve¾ký úspech pokladajú, �e sa
zaèala napåòa� tú�ba ka�dého ná�ho
rybára � prehlbovanie, èistenie a
roz�irovanie tzv. záva�ských barín,
ktoré by boli bez tohoto zákroku
v doh¾adnom èase zanikli. Ak sa

Rybári hodnotili
podarí na dobrej úrovni udr�a�
spoluprácu s vedením dia¾nice,
urbárskym spoloèenstvom a
obecnými úradmi, je reálny
predpoklad, �e bude vyèistená,
prehåbená a roz�írená aj lokalita
revíru Kalná.
V správe sa kladne spomínala
brigádnická èinnos� presahujúca
vysoko 2000 hodín v roku 2001 na
rôznych prácach pod¾a osobitného
plánu pod vedením hospodára
organizácie.
V závere predseda organizácie è. 3
Ján Sloboda poïakoval v�etkým
sponzorom, obecným úradom,
sesterským organizáciám,
mestskému výboru, no najmä
èlenom, ktorí nepatria k �veèným
nespokojencom s èiernymi
okuliarmi�, ale k tým, ktorí sú v�dy
ochotní pomôc�.

Lucia Holeèková (zjazdové ly�ovanie),
Miroslav �ukovský, Peter Buchel, Radko
Kudry, Miroslav Pále�, Mário Kuchár, Miroslav
Ha¾ama, Daniel Kri�an, Andrej �umichrast,
¼ubomír Berky, Jozef Facuna (floor hokej)
a tréner Stanislav Kret (floor hokej)
z Odborného uèili��a v Ladcoch sa v dòoch
4. � 11. marca 2001 zúèastnili ako èlenovia
slovenského reprezentaèného dru�stva na
Svetových zimných �peciálnych olympijských
hrách v hlavnom meste Alja�ky Anchorage.
Z tejto najväè�ej �portovej akcie v dejinách
Alja�ky sa na�i nevrátili naprázdno. Lucia
získala dve zlaté medaily, jednu v slalome a
druhú v obrovskom slalome v kategórii
stredne pokroèilých dievèat vo veku 16 � 21
rokov. Chlapci sú�a�ili vo floor hokeji (hrá
sa s drevenými palicami a s plsteným
krú�kom) v �A� divízii 16 a� 21 roèných
chlapcov. Poèas zápasov v skupine sa im síce
nedarilo, ale v play off zmobilizovali svoje
sily a ví�azstvom 3:2 nad favorizovanou
Jamaikou sa dostali do finále. V òom
pod¾ahli Kube 4:0 a získali tak strieborné
medaily.
Ka�dý z úèastníkov si z Alja�ky odná�a
mno�stvo zá�itkov a dojmov. Niekomu
utkvie v pamäti let airbusom cez Atlantický
oceán s medzipristátím v New Yorku,
niekomu nádherná zasne�ená alja�ská
krajina, inému osobné stretnutie
s Arnoldom Schwarzeneggerom na
striedaèke ná�ho floor hokejového mu�stva,
ïal�iemu ubytovanie v luxusnom hoteli
Sheraton, preteky psích záprahov v uliciach
Anchorage alebo prívetiví a dobrosrdeèní
¾udia, ktorí v�etko rie�ia s úsmevom na
perách. A niekto u� mo�no teraz myslí na
Svetovú letnú �peciálnu olympiádu 2003,
ktorá sa uskutoèní v Írsku. Ktovie?

Dve zlaté a
j e d n a
s t r i e b o r n á
z   A l j a � k y

6. rekont liga
skonèila
Poslednými zápasmi skonèila
6. rekont liga v stolnom tenise.
Ladèania zakonèili ví�azstvom
nad Dolnou Maríkovou 12 : 6 a
obsadili koneèné 8. miesto s 30
bodmi, keï 5 zápasov vyhrali,
2 hrali nerozhodne a 11
prehrali.

Poïakovania
Vedenie Základnej �koly
v Ladcoch ïakuje Zdru�eniu
rodièov, osobitne predsedníèke
Zdenke Gajdo�íkovej a ïal�ím,
za prípravu a realizáciu
mimoriadne vydareného
detského karnevalu.

Vedenie obecnej kni�nice (aj
èitatelia) ïakujú pani Margite
Zackovej za darovanie
kolekcie kníh. Zväzky sa vyu�ijú
pre èitate¾ov kni�nice a �iakov
Odborného uèili��a
v Ladcoch.


