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Vo¾by do samosprávneho kraja Trenèín budú 1. decembra 2001. V kraji budeme voli� 45 poslancov,
z toho v okrese Ilava 5. Osobitne budeme voli� predsedu kraja. Výber je ve¾ký, o poslanecké
kreslá sa uchádza 109 politických strán a hnutí.

Vo¾by v Ladcoch sa ako
obvykle uskutoènia v troch
okrskoch. Volebný okrsok
èíslo 1 bude ma� volebnú
miestnos� v kultúrnom
dome (patria sem Záhradná
ulica, Cementárska a celé
Horné Ladce). Volebný
okrsok è.2 bude sídli�
v Základnej �kole a budú tu
voli� obèania z ulíc
Hviezdoslavova, ¼. �túra, J.
Kollára, Kukuèína, Vá�ska a
P. Koy�a. Obèania Tune�íc
budú voli� vo volebnom
okrsku è. 3  - v Osvetovej
besede.
Smernice o vo¾bách a
oznámenie o èase a spôsobe
konania vo¾by dostanú
obèania do 6. novembra
2001.
U� teraz v�ak vieme, �e
hlasovací lístok upraví voliè
tak, ako to bolo aj

Vo¾by v Ladcoch
v ostatných vo¾bách.
Zakrú�kujete poradové
èíslo kandidáta, ktorého ste
si vybrali. Zakrú�kova�
mô�ete iba to¾ko, ko¾ko sa
poslancov volí
v príslu�nom kraji � teda
v na�om prípade pä�.
Rovnako sa volí aj predseda
kraja � teda
zakrú�kovaním, ale iba
jedného kandidáta.
Zoznam kandidátov bude
vèas vyvesený na úradných
tabuliach obecného úradu.
Vá�ne chorých �
nemobilných obèanov na
ich po�iadanie nav�tívia
èlenovia komisie
v   d o m á c n o s t i
s prenosnou urnou.
Vo¾by sa zaèínajú 1.
decembra 2001 o 6.00
hodine a konèia o 22.00
hodine.

Obecný úrad v Ladcoch, Pova�ské
osvetové stredisko v Pova�skej
Bystrici, Klub priate¾ov poézie
Pavla Koy�a a Spolok slovenských
spisovate¾ov v Bratislave
usporiadali 19. októbra 2001
v kultúrnom dome u� tradiènú
sú�a� v umeleckom prednese
pôvodnej slovenskej ¾úbostnej poézie
Koy�ove Ladce.
Táto pre na�u obec mimoriadna
kultúrna udalos� mala dve èasti:
samotnú sú�a� a spomienkový
veèer na básnika Pavla Koy�a.
Sú�a� hodnotila renomovaná
porota, v ktorej boli okrem iných
známe osobnosti z ná�ho
kultúrneho �ivota Anton Balá�,
Juraj Sarva�, Gejza Sádecký a
ïal�í.
V III. kategórii zví�azila Jana
Hrubová zo Z� Belu�a spoloène
s Annou Kuklovou z Gymnázia
v Novom Meste nad Váhom.
V IV. kategórii skonèila na prvom
mieste Jana Kupková z Obchodnej
akadémie v Prievidzi.

Koy�ove Ladce 2001

V V. kategórii zví�azila Marta
Haleèková z Trenèína. Na
druhom mieste Lucia
Michaláková zo �iliny za
prezentáciu vlastnej tvorby.
V odpoludòaj�ej a veèernej èasti
polo�ili man�elka básnika JUDr.
Margita Koy�ová a starosta Ing.
arch. Ján Remo kytice kvetov
k buste P. Koy�a.  Potom sa vo
ve¾kej sále kultúrneho domu
v�etci zúèastnili na bohatom
kultúrnom programe. Vystúpili
v òom mnohé známe osobnosti.
Medzi nimi Mária Krá¾ovièová,
Juraj Sarva�, Anton Balá�,
Michal Polónyi a ïal�í. Program
moderovala Al�beta Bu�íková, do
tanca a na poèúvanie hrala
na�a dychovka pod vedením
Petra Margu�a.
V popoludòaj�ích hodinách
prijal starosta obce v obradnej
miestnosti obecného úradu
zástupcov poroty a kultúrnych
in�titúcií zúèastnených na
Koy�ových Ladcoch.

Zasadanie obecného
zastupite¾stva sa konalo 6.
septembra v miestnej èasti
Tune�ice. V programe
prerokovali tieto otázky:
Jednomyse¾ne schválili
Petra Margu�a za èlena
komisie OZ pre kultúru,
�port a �kolstvo.
Rovnako prerokovali a vzali
na vedomie správu o
prerokovávaní otázok
dychovej hudby na stretnutí
5. septembra t.r. So
zástupcami dychovej hudby
sa dohodli, �e zdarma budú
hra� v prospech obce na
podujatiach: po polnoci 1.
januára (vznik SR), na
výroèie oslobodenia obce
28. apríla, na oslavách SNP
a na podujatie Koy�ove
Ladce. Ïalej sa dohodli, �e
obec zabezpeèí postupnú
opravu hudobných nástrojov
dychovky (asi 15 kusov).
Prerokovala sa aj otázka
osláv výroèia dychovej

Septembrové zasadanie bolo v Tune�iciach
hudby, o èom pí�eme na 2.
strane.
Poslanci schválili odpredaj
pozemku 1903/1 Petrovi
�imonovi za cenu 56 Sk/1m2.
Tu sa zoh¾adnila skutoènos�,
�e pozemok bol vytvorený
rekultiváciou zanedbanej
parcely s prispením
nadobúdate¾a.
Obecné zastupite¾stvo
zamietlo ponuku na zakúpenie
zametacej nadstavby na
vozidlo multikar pre vysokú
cenu (369 tisíc Sk).
Ïal�í program zasadania
obecného zastupite¾stva bol
venovaný otázkam miestnej
èasti Tune�íc. Otázky kládli
prítomní obèania a týkali sa
ïal�ieho zlep�enia prostredia
Tune�íc. Na otázky odpovedal
starosta obce, ktorý vysvetlil
stanovisko obecného úradu
k viacerým problémom i
mo�nosti rie�enia.

Ing. arch. Ján Remo,
starosta obce

Obecné zastupite¾stvo sa na
svojom pravidelnom zasadaní
zi�lo 12. októbra 2001.
Prerokovalo tieto otázky:
Schválili odpredaj pozemku
1543 Jozefovi Èe�kovi a
man�elke v Tune�iciach, ktorý
doteraz aj u�ívali.
Správu o hospodárení obce
predniesla A. Èernotová.
Rozpoèet za 3. �tvr�rok 2001
je vyrovnaný, splátky pô�ièky

Obecné zastupite¾stvo schválilo �táb CO
sú rovnomerne uhrádzané.
Ïalej sa poslanci oboznámili so
stavom vyberania daní a
poplatkov. H¾adal sa spôsob, ako
neplatièov prinúti�, aby si plnili
zákonnú povinnos�.
Ing. Kalusová, hlavná kontrolórka
obce, oboznámila poslancov o
svojej èinnosti. Upozornila na
niektoré drobné technické
nedostatky v úètovaní stravného
dokonèenie na 2.strane



Z matriky
obce

Z matriky
obce

 DVE JUBILEÁ

Obecné zastupite¾stvo schválilo �táb CO
po�iarnej jednotky poèas
cvièení.
Poslanci sa jednomyse¾ne
prihlásili k výzve poslancov
obecného zastupite¾stva obce
Lysá pod Makytou, ktorá
po�aduje zachovanie èinnosti
infekèného oddelenia
v Nemocnici v Pova�skej
Bystrici.
Poslanci obecného
zastupite¾stva súhlasili
s predlo�eným V�eobecne
záväzným nariadením obce o
podmienkach predaja výrobkov
a poskytovaní slu�ieb na
trhových miestach v obci
Ladce. Nariadenie bude
zverejnené vo výveskách
obecného úradu.
V poslednom bode programu
boli poslanci oboznámení
s  branno-bezpeènostnou
situáciou v obci Ladce a o
èinnosti v prípade ohrozenia
obyvate¾stva �ivelnou
pohromou alebo teroristickým

útokom na vodné diela na Váhu,
èi na jadrové elektrárne. Poslanci
schválili návrh na zlo�enie
nového �tábu CO a zlo�enie
jednotiek civilnej ochrany.
Kon�tatovali, �e materiálne
zabezpeèenie civilnej ochrany
obyvate¾stva je zanedbané a
úplne nedostatoèné.

Ing. arch. Ján Remo,
starosta

Splácajú dlh
V týchto dòoch sme boli
svedkami ïal�ej výsadby
zelene v èastiach obce
Záhradná ulica, kultúrny dom
a pri novinovom stánku.
Výsadbu realizuje a financuje
Slovenská správa ciest ako
kompenzáciu za znièenú
zeleò (stromy) pri stavbe
dia¾nice.

�táb CO
Októbrové zasadanie
obecného zastupite¾stva
schválilo �táb civilnej
ochrany v takomto zlo�ení:
Ing. arch. Ján Remo ,
náèelník �tábu, Juraj Letko,
zástupca náèelníka
Èlenovia �tábu: Ing. Jozef
Miku�inec, Milan Bajza,
Miroslav Kvasnica, Jozef
Fatura, Július �edík, Mgr.
Gabriela Ko�tialiková, Ján
Turzík, Ladislav Nagy.
Stanovili aj zlo�enie
jednotiek, na èele ktorých
stoja (velitelia):
Poriadková jednotka (Milan
Bajza)
Vyslobodzovacia jednotka
(Jozef Fatura)
Spojovacia jednotka (Ján
Turzík)
Po�iarna jednotka (�tefan
Kuman)
Zdravotnícka jednotka (Mgr.
Gabriela Ko�tialiková)

80 55
Od vzniku prvej dychovej
hudby v Ladcoch uplynulo u�
80 rokov. Jej zalo�enie v roku
1921 bolo spojené s mnohými
finanènými �a�kos�ami, ba i
s nepochopením obèanov.
Hlavnými organizátormi boli
Pavel Habánek a Ján Bednárik.
Mäsiar �tefan Jakúbek po�ièal
6 000 korún, za èo Franti�ek
Trèka (pôvodom z Neda�ova)
kúpil nástroje a sám potom
viedol nácviky.
V tom èase v prvej dychovke
hrali Pavel Habánek, Pavel
Turza, Ján Habánek, Jozef
Ko�tialik, Ondrej Fatura, Ján
Bednárik, Ondrej Peterka,
Rudolf Galanský, Ferdinand
Záhradník, �tefan Záhradník,
Jozef Kukulia� a �tefan Èeme�.
Prvým kapelníkom sa stal Pavel
Habánek.
Hudba v nasledujúcich rokoch
hrala pri v�etkých mo�ných
príle�itostiach, najmä v�ak na
oslavách, pohreboch i na
svadbách. Kvalita hudby sa
neustále zvy�ovala, pozývali
ich na oslavy aj do iných obcí a
miest, koncertovali v kúpe¾och
a zúèastòovali sa rôznych
sú�a�í.
V roku 1927 odi�iel z obce
�tefan Trèka a nácviky hudby

prevzal výborný hudobník Kotlík,
ktorý dochádzal z Lednických
Rovní (cez Váh ho vozili na èlne).
V hudbe nastali viaceré zmeny.
Vtedy v dychovke hrali: R.
Záhradník, P. Turza, J. Habánek, J.
Ko�tialik, O. Fatura, J. Bednárik, O.
Peterka, R. Galanský, F. Záhradník,
G. Gajdo�ík, �t. Habánek, J.
Kukulia�, J. Èeme�, �t. Èeme�.
Poslednýkrát vystúpili na zraze
Slovenských partizánov v roku
1945 v Bratislave. Zapálili v�ak
iskru, z ktorej sa rozvinie hudba do
takej slávy, ako sme boli svedkami
v sedemdesiatych a
osemdesiatych rokoch. To ale u�
budú ich potomkovia.
Ladce v�ak neboli ani rok bez
dychovky. Pred 55 rokmi pri�lo
vedenie Klá�tora v Ladcoch
s návrhom zalo�i� dychovú hudbu
z mladých ¾udí. V roku 1946 sa
skutoène zrodilo 15-èlenné
hudobné teleso v zlo�ení: Pavel
Habánek, P. Turza, J. Zajac, Emil
Martinák, J. Habánek, V. Záhradník,
�. Vavrík, J. Prekop, V. Kútny, F.
Záhradník, F. Habánek, V. Zajac, J.
Èeme�, J. Rudinský, M. Kalus. Ako
vidie�, väè�inu mladých � nových
hudobníkov doplòovali aj èlenovia
prvej dychovky. Vedúcim sa stal
�tefan Habánek, bývalý èlen
vojenskej hudby v Trenèíne.

Úroveò dychovky rástla.
V roku 1949 sa zúèastnili na
krajskej sú�a�i v �iline (1.
miesto) a na celoslovenskej
sú�a�i vo Svite (2. miesto).
V tomto roku prevzal hudbu
Pavel Habánek. Takto súbor
úèinkoval a� do roku 1954,
kedy sa spojili v novom
Závodnom klube so
závodnou hudbou (vznikla
v roku 1949).
Z dychovej hudby z roku
1921 u� ne�ije nikto. Aj viacerí
muzikanti z dychovky
zalo�enej v roku 1946 (a
1949) u� nie sú medzi nami.
Ostatných v�ak vídame a
poèúvame pri mnohých
príle�itostiach. Hrajú pre na�e
pote�enie a pripomínajú, �e
sláva ladèianskej dychovky
sa e�te vráti.
Pri príle�itosti výroèí
dychoviek vás obecný úrad
pozýva na spoloèenskú
zábavu dòa 10. novembra
t.r. o 18.00 hodine
v Kultúrnom dome Ladce.
Do tanca a na poèúvanie
hrajú Lideèanka,
Buèkovanka a Margu�ka.
Predpredaj vstupeniek
v novinovom stánku M.
Remu.

Narodené deti
Hodoník Luká�
Je�ová Kristína

Prajeme im zdravie a rodièom
rados� z ich detí.

Zomreli
Martinák Jozef (48 rokov)

Èe�ko Emil (66)
Chovancová Anna (76)

Bednáriková Cecília (86)
Margu� Valentín (49)
Vrièan Vladimír (71)
Cahelová Gizela (80)

Pozostalým vyslovujeme sústras�.

�ivotné jubileum 80 rokov
oslavuje Vojtech Ko��ál (narodený

26. októbra 1921)
Jozef Èe�ko (narodený 6. novembra

1921).

25. výroèie sobá�a
Jozef Èernu�ka a man�elka Viera

(16. september)
Daniel �otkovský s man�elkou

Jolanou (6. november)
Anton Juriga s man�elkou
¼ubomírou (6. november)

Bohu� Petrík a man�elka Zdena
(6. november)

50. výroèie sobá�a
Albín �edík a man�elka Anna

(10. november)

55. výroèie sobá�a
Franti�ek Letko s man�elkou Vilmou

(27. október)

60. výroèie sobá�a
Jozef Ro�ník a man�elka Alojzia

(24. november)

Privítanie
nových obèanov

Dòa 7. decembra v obradnej
miestnosti obecného úradu
privítame nových obèanov
Ladiec. Túto slávnos� pre deti
narodené v roku 2001 (a
niektoré aj z konca roka 2000)
pripravil opä� Zbor pre obèianske
zále�itosti pri obecnom
zastupite¾stve. Rodièia detí
dostanú vèas pozvánky.



Zo základnej �kolyPOLSTOROÈIE �PORTU V TUNE�ICICACH

Ladèianska Z� prvá v okrese

Zatia¾ najväè�í úspech tohoto druhu dosiahla
na�a Z� v celkovom hodnotení �kôl do 400
�iakov v okrese Ilava za �kolský rok 2000 � 2001.
Sú�a� niesla názov �kola roka a do hodnotenia
sa zapoèítavali mnohé kritériá. O úspech sa
zaslú�ili uèitelia, �iaci a vedenie �koly v minulom
�kolskom roku. Ïakujeme im za tento úspech,
ktorý �íri dobré meno  �koly, ale i obce Ladce.

Rysy 2001

Základná organizácia Zdru�enia technických a
�portových èinností v Ladcoch usporiadala dòa 29.
augusta t.r. turistický zájazd do Vysokých Tatier
s cie¾om výstupu na Rysy.
Na zájazde sa zúèastnilo 46 èlenov i neèlenov tejto
organizácie. Na�e ve¾hory sa v�ak k nim zachovali
maco�sky. Od Popradského plesa pr�alo a od
�abých plies padal sneh, prièom neustále fúkal silný
vietor. Výstup bol takto pre priemerného turistu
nebezpeèný. Na Rysy vystúpil iba jeden najlep�í
ladèiansky vytrvalec Ladislav I�tvánik.

Pä�desiat metrákov papiera

Toto neuverite¾né mno�stvo starého papiera
nazbierali �iaci Základnej �koly v Ladcoch od 8. do
22. októbra t.r. Riadite¾stvo �koly i touto cestou ïakuje
�iakom, rodièom i uèite¾om. Za pomoc ïakuje aj OÚ
a ïal�ím, ktorí sa o tento úspe�ný zber zaslú�ili.

�portový klub v Tune�iciach zalo�ili v roku 1951
pod názvom Telovýchovná organizácia Sokol.
V roku 1957 v�ak u� funguje pod názvom TJ
Tatran Tune�ice (patronát kameòolomu). Prvým
predsedom bol Karol Kvasnica. V tomto èase sa
TJ Tatran Tune�ice zaraïuje medzi najaktívnej�ie
dedinské organizácie v okrese Ilava.
Neobmedzovali sa iba na okres. Dodnes sa napr.
za historický pokladá zájazd na futbalový turnaj
v Konrádovciach (okres Krupina).
V roku 1966 sa predsedom TJ stal Bohumil
Kvasnica. Predsedom je dodnes � teda 35 rokov,
èo nemá obdobu nielen v okrese, ale na celom
Pova�í.
V sedemdesiatych rokoch sa telovýchove
v Tune�iciach naïalej darí. Futbalisti sa zúèastnili
na turnajoch v Terchovej a Bohdanovciach a sami
turnaje usporadúvajú. V roku 1979 mala

organizácia 60 èlenov dospelých a 13 �iakov, väè�inou
aktívnych �portovcov.
Osemdesiate roky, aj vïaka výbornej spolupráci s dobre
fungujúcim klubom mláde�e, sú hádam najúspe�nej�ie
v histórii tune�ického �portu. TJ má dobré fungujúce
oddiely futbalový, stolnotenisový, turistický a základnej
telesnej výchovy. Stolní tenisti postúpili a� do okresnej
ligy.
V devä�desiatych rokoch sa zaèínajú hromadi�
problémy. Udr�a� chod telovýchovnej jednoty je èoraz
�a��ie. Funkcionári sa pokú�ajú udr�a� neudr�ate¾nú
finanènú situáciu, otvárajú pohostinstvo, predávajú
autobus a sna�ia sa získava� sponzorov. Medzi tých,
ktorí pomáhali, patril obecný úrad, Pova�ská cementáreò
a Slovlak Ko�eca.
Ve¾a energie venovali výstavbe ihriska. Zásluhou
brigádnikov, patronátov a sponzorov dostali ihrisko do
takého stavu ako je dnes. Ïalej je v�etko závislé na
financiách.
Za v�etkým sú v�ak ¾udia. Na zaèiatku to boli Karol
Kvasnica, Jozef Prekop, Pavel Ba�ka, Anton Beniak,
Jozef Ro�ník. Neskor�ie Bohumil Kvasnica, Ján
Abrahámovský, F. Melicher, L. Letko, Ján Greèný, Milan
Letko, Rudolf Kvasnica, Du�an Minárik, Jozef Letko,
Pavol Letko a mnohí ïal�í.

Spa¾ovanie mäsokostných múèok (MKM)
a odpadných �ivoèí�nych tukov (O�T)
z rizikových skupín zvierat
v cementárskom priemysle nie je �iadna
novinka. Ich zne�kodòovanie
spa¾ovaním je be�nou zále�itos�ou
v krajinách západnej Európy akými sú
Francúzsko, SRN, Belgicko, �vajèiarsko,
ale sú u� zaznamenané aj pokusy v Po¾sku.
V týchto krajinách cementársky priemysel
vy�iel v ústrety vládam, pri pomoci
bezpeèného likvidovania MKM a O�T
z danej rizikovej skupiny. Ako príklad
mo�no uvies� 200 tis. ton MKMspálenej
roène vo Francúzsku, alebo príklad
�vajèiarska, kde sa  MKM spa¾ujú u� od
roku 1996.
Slovenská republika ako a�pirujúca
krajina do EÚ, dnes stojí pred ve¾kým
problémom bezpeèného zne�kodòovania
organických substrátov z rizikových
skupín zvierat a ich èastí, spracovaných
v kafilériách. PCLA a.s.,aktívne
pristúpila k rie�eniu daného problému
v SR a podala Slovensku pomocnú ruku.
Od októbra tohto roku zaène spa¾ova�
v rotaènej peci MKM  a O�T ako
alternatívne palivá. A preèo práve
cementárne sú najvhodnej�ím
likvidátorom odpadných MKM?
Nevýhodou doteraj�ej likvidácie
organických odpadov spa¾ovaním
v podmienkach be�ných spa¾ovní
komunálnych odpadov, kde sa dosahujú
teploty na úrovniach 700 � 900 °C max.
1200 °C je, �e vzniká nebezpeèenstvo
nedokonalého spálenia organického
uhlíka MKM a O�T a taktie� nastáva
problém vyu�itia odpadného popola
z MKM. Energetický potenciál v nich
obsiahnutý sa pri spa¾ovaní v be�ných
spa¾ovacích komorách nevyu�íva. Preto
likvidácia MKM nevhodne volenou
technológiou mô�e spôsobi� ïal�ie
enviromentálne problémy spojené
s nedokonalým spa¾ovaním, výsledkom
ktorého by mohol by� vznik toxických spalín
s obsahom CO, sadzí C, organických
pyrolýznych zlúèenín, dioxínov, furánov,
HCN, pri redukèných podmienkach H2S,
prítomnos� dodatoène adièných
halogenovaných organických zlúèenín,
ktoré sú ve¾kou zá�a�ou pre �ivotné
prostredie, bez ich ekonomického
zhodnotenia.
Naopak spa¾ovanie MKM a O�T
v cementárskych rotaèných peciach priná�a
bezpeènú, hygienickú, ekologickú,
bezodpadovú a hospodárnu likvidáciu
MKM a O�T, ich spa¾ovaním ako
alternatívneho paliva. MKM a O�T sú
výhodne dávkované cez hlavný horák do
plameòa pece, kde teploty spalín pri
vyhorievaní paliva dosahujú úroveò
1900 � 2000 °C a teploty vypa¾ovaného
slinku 1400 � 1500 °C v nadbytku
vzduchu t.j. v nadbytku O2, pri
protiprúdnom výpale slinku
(poloproduktu na výrobu cementu).
Surovinová zmes je predohrievaná
spalinami vo výmenníku tepla na teploty
cca 1 000 °C a potom prechádza rotaènou
pecou, kde jej teplota v oblastiach
najvy��ích teplôt stúpne a� na hodnoty
rádovo 1450 °C. Pri týchto vysokých
teplotách v oxidaènej pecnej atmosfére a

Spa¾ovanie mäsokost-
ných múèok a odpad-
ných �ivoèí�nych tukov
v cementárni

dostatoène dlhej dobe zdr�ania spalín a
vypa¾ovaného materiálu, dochádza k úplnej
termickej de�trukcii v�etkých organických
látok, bez mo�nosti vzniku toxických spalín.
Protiprúdny tok materiálu a spalín a ich
dostatoène dlhá doba zdr�ania v systéme
rotaèná pec � výmenník tepla, zabezpeèuje
viazanie plynných kyslých zlúèenín chlóru,
fluóru a síry na alkalickú surovinovú zmes,
za vzniku alkalických zlúèenín, ktoré sa potom
via�u do �truktúry vznikajúceho slinku
v procese výpalu.
Výsledkom výpalu sú netoxické spaliny
s obsahom CO2, NOX, H2O, O2 a so
zní�eným obsahom SO2 a halogénvodíkov.
Celkové technologické usporiadanie pecnej
linky nedovo¾uje spätnej tvorbe toxických
spalín s obsahom nebezpeèných dioxínov,
furánov a iných organických zlúèenín, ako
sa to pozoruje v konvenèných spa¾ovniach na
likvidáciu odpadov. Významnou výhodou
tohto spôsobu spa¾ovania organických
substrátov �ivoèí�neho pôvodu najmä MKM
a kosti obsahujúcich odpadov
v cementárskych rotaèných peciach, je
okam�itá likvidácia vznikajúceho popola .
Jedná sa tu teda o bezodpadovú likvidáciu
organických substrátov z produkcie kafilérií.
Spa¾ovaním organických odpadov
v cementárskych rotaèných peciach sa
ekonomicky zhodnocuje ich energetický obsah
a �etria sa tým drahé u�¾achtilé palivá.
Spa¾ované mno�stvá sa budú pohybova� na
úrovniach cca 6000 � 8000 ton MKM a
cca 2500 ton O�T. Pri produkcii 650 000
ton cementu roène v PCLA a.s. sú ro relatívne
zanedbate¾né mno�stvá materiálnych tokov.
Treba zdôrazni� garanciu kafilérie A �
ADOVA s.r.o., Nitra, �e MKM a O�T
spracované vysokoteplotnou a vysokotlakou
technológiou sú zdraviu ne�kodné, èím
vyluèujú prípadný mikrobiologicky infekène
negatívny úèinok na �ivé organizmy.
Zdravotná nezávadnos� MKM a O�T sa
kontroluje v �tátnom veterinárnom ústave
v Nitre. Doprava MKM a O�T do PCLA
a.s., skladovanie, dávkovanie do plameòa
rotaènej pece budú rie�ené tak, �e sa bude
minimalizova� kontakt obslu�ného
personálu s danými substrátmi a taktie� ani
k zneèisteniu okolia príp. ovzdu�ia.
V kafilériách je priamy kontakt pracovníka
s MKM a O�T be�nou rutinnou zále�itos�ou,
tu sú MKM a O�T skladované vo¾ne
v halách a v cisternách.
Èo doda� na záver � iba to, �e vyu�itie
alternatívnych palív nie je pre PCLA a.s.
nová vec. U� od r. 1983 sa v PCLA, a.s.
spa¾ujú ako alternatívne palivo

Málo prvákov
Základná �kola v Ladcoch má v tomto
�kolskom roku 303 �iakov, 21
pedagógov a 2 vychovávate¾ky.
Riadite¾kou �koly je Mgr. Miroslava
Jankejechová, zástupkyòou riadite¾ky
Mgr. Monika Fábryová, výchovnou
poradkyòou Mgr. Mária Pastorková,
vedúcou �kolskej jedálne Miroslava
Ïurovcová.
�kola má dovedna 16 tried. V tomto
�kolskom roku je málo prvákov, tak�e
sa mohla vytvori� iba jedna trieda.
Rovnako jedna je aj 8. trieda.

�estnás� záujmových krú�kov
V �kole zriadili 16 krú�kov, v ktorých
mô�u �iaci realizova� svoje
mimo�kolské záujmy. Krú�ky sú
vytvorené pre �achistov, strelcov,
�portovcov, ale i pre tých, ktorí sa
chcú zdokonali� v slovenèine,
nemèine i angliètine. Na svoje si prídu
prírodovedci, matematici, zdravotníci
i �majitelia� �ikovných rúk. Zaujalo
nás, �e zriadili aj krú�ok protidrogový.

Aj v tomto roku olympiády
a �portové sú�a�e
V �kolskom roku 2001 � 2002 sa
�iaci, ktorí vynikajú v niektorých
odvetviach pripravujú na úèas�
v olympiádach a �portových
sú�a�iach. Ladèianska �kola bola
v minulosti v�dy úspe�ná a na�i �iaci
obsadzovali popredné miesta
v okrese, kraji i v rámci Slovenska.
Talentovaných detí neubudlo,
pripravujú ich osvedèení
pedagógovia, teda sú predpoklady
úspechu aj v tomto roku.

Rodièia by mali vedie�
Vyuèovanie v Z� zaèína o 7.55 hodine
a konèí o 13.20 hod. Telefónne èíslo
�koly je 4628 232. Náv�tevné hodiny
sú vo �tvrtok od 8.00 � 13.30 hodiny.

Prázdniny v tomto �kolskom roku:

jesenné 31.10. 2001 � 2.11. 2001
vianoèné 22.12. 2001 � 4.1. 2002
polroèné 1.2. 2002
jarné 18. 2. 2002 � 22. 2. 2002
ve¾konoèné 28. 3. 2002 � 2. 4. 2002
letné 1. 7. 2002 � 31. 8. 2002

Zápis do 1. roèníka bude 17. januára
2002 od 13. 30 � 17. 00 hodiny.

Zo základnej �koly

opotrebované pneumatiky bez negatívneho
dopadu na �ivotné prostredie. V budúcnosti musí
PCLA, a.s. e�te ïalej zvy�ova� podiel
alternatívnych palív, ako je to be�né pre
konkurenèné západné cementárne, kde
alternatívne palivá nahrádzajú be�ne viac ne�
50 % podiel u�lachtilého paliva. PCLA a.s. tak
od dnes vykroèuje týmto progresívnym smerom, èo je
aj v záujme obèanov SR.
(Podrobnej�ie  o nových technológiách v  PCLA
a.s. uvedieme v decembrových LZ)
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Odviate èasom
Zase k volebným urnám

VO FUTBALE LEP�IE
Náplas�ou na chudobnú bilanciu
na�ich oddielov v minulom roèníku
futbalových sú�a�í sú v priemere
lep�ie výkony, lep�ie výsledky i lep�ie
umiestnenie v tabu¾kách. Týka sa to
najmä mu�stva dospelých v I. triede,
po 11 kolách boli na 5. mieste s 18
bodmi. E�te lep�ie sú na tom star�í
�iaci (3. miesto), keï raz dokonca
skúsili aj to, ako chutí by� na prvom
mieste. �tandardné výkony �
podobné tým vlaòaj�ím podávajú
dorastenci v V. lige. Na najspodnej�ej
prieèke tabu¾ky skonèili po jesennej
èasti sú�a�e mlad�í �iaci. Tune�ièania
jesennú èas� u� skonèili a sú zatia¾
so 16 bodmi na 6. mieste.
Výsledky, ktoré sme e�te neuverejnili:
I. trieda
Pru�ina � Ladce 1 : 1
Ladce � Plevník 3 : 1
Podmanín � Ladce 3 : 0
Ladce � Belu�a 1 : 1
Prejta � Ladce 0 : 3
Ladce � P. Teplá 1 : 1
Papradno � Ladce 5 : 1
Ladce � Bole�ov 2 : 1

Dorast � V. liga
Èachtice � Ladce 1 : 2
Ladce � Myjava B 1 : 4
N. Rudno � Ladce 1 : 1
Ladce � Z. Kostolany 7 : 0

Brezová � Ladce 3 : 2
Ladce � L. Rovne 1 : 1
Pov. Teplá � Ladce 1 : 0
Ladce � Prievidza B 1 : 1
Kanianka � Ladce 1 : 1
Ladce � N. Pravno 2 : 0
v Orlovom P. Bystrica � Ladce 2 : 2

Star�í �iaci
Ladce � Jasenica 6 : 1
Pruské � Ladce 0 : 1
Ladce � Belu�a 6 : 1
Tuchyòa � Ladce 0 : 5
Ladce � Pru�ina 4 : 0
Ko�eca � Ladce 0 : 3
Ladce � Dohòany 1 : 1
Lysá � Ladce 4 : 0
Ladce � Miku�ovce 4 : 1
P. Teplá � Ladce 1 : 0
Ladce � Papradno 4 : 0

Mlad�í �iaci
Dohòany � Ladce 4 : 0
Ladce � vo¾no
P. Bystrica � Ladce 1 : 1
Ladce � Ilava 1 : 5
L. Rovne � Ladce 11 : 1
Ladce � Belu�a 2 : 3
N. Dubnica � Ladce 1 : 0
Ladce � Dohòany 0 : 2
Ladce � vo¾no
Ladce � P. Bystrica 2 : 8
Ilava � Ladce 5 : 1

Údolím Váhu

Tradièný Beh údolím Váhu
organizovala TJ a Základná �kola
v Bole�ove. Na�u �kolu na tomto
¾ahkoatletickom podujatí
reprezentovalo osem �iakov.
Najúspe�nej�í bol P. Martinka, ktorý
sa v kategórii star�ích �iakov
umiestnil na prvom mieste.

Stolní tenisti
u� v akcii

Zaèala sa 5. rekont-liga. Na�i u�
odohrali 3 zápasy.
Prvé výsledky: TTC  P. Bystrica F �
Ladce 10 : 8, Ladce � TTC P. Bystrica
G 15 : 3, Ladce � Domani�a 7 : 11.
Na�u TJ Tatran Ladce v tejto sú�a�i
reprezentujú Jozef Hrehor, Vladimír
Hromek, Juraj Kalus, Jozef Letko,
Anton Popelka, Miroslav Sòahnièan.
V sú�a�i hrá 10 dru�stiev.

V o l e j b a l i s t i
v MIX-E

TJ Tatran reprezentuje v sú�a�i Pohár
Mi�iak �port mie�ané dru�stvo, pre

ktoré je táto sú�a� vypísaná. Za
jednotlivé dru�stvá hrajú 4 mu�i �
2 �eny.
Sú�a� sa zaèala 25. októbra t.r.
Výsledok sme do uzávierky tohoto
èísla Ladeckých zvestí nedostali.

Nevyu�itá uèebòa
slú�i na telocvik

V Základnej �kole vyu�ili
prebytoènú uèebòu a adaptovali ju
na cvièenie. Podlahu pokryli
kobercom a cvièebòu vybavili
najnutnej�ím telocvièným náradím.
Popri telocvièni budú môc�, najmä
mlad�í �iaci, vyu�íva� nové priestory
na hodinách telesnej výchovy i na
mimovyuèovacích aktivitách.
Treba e�te doda�, �e zámer realizovali
za finanèného prispenia obecného
úradu a Zdru�enia rodièov.

V máji 1946 sa konali v Èeskoslovensku vo¾by do
parlamentu a do národných výborov. 26. mája 1946 sa
na vo¾bách v Ladcoch zúèastnilo 1 092 volièov. Najviac
hlasov získala Demokratická strana 514 a Komunistická
strana Èeskoslovenska � 458 hlasov. V Tune�iciach
Demokratickú stranu volilo 176 obèanov a KSÈ 82
volièov.
V oboch obciach volili poslancov MNV a v decembri
aj predsedov. V Ladcoch sa predsedom MNV stal Jozef
�ulek (DS) a v Tune�iciach Jozef Ba�ka.
Predsedom Okresného národného výboru v Ilave bol
obèan Ladiec Anton Rohel (za Demokratickú stranu).

V apríli 1946 ustanovili v Ladcoch Miestnu osvetovú
radu na èele s Jozefom Tomaníkom, riadite¾om
Me�tianskej �koly. Ten istý orgán ustanovili aj
v Tune�iciach na èele s riadite¾om tamoj�ej �koly
Jánom Retterom.

Významnú udalos� sme zaznamenali 20. apríla 1946.
Slávnostne odhalili pomník padlým v 2. svetovej vojne
a 19 zavra�deným Ladèanom. Autorom sochy bol
akademický sochár �tefunko. Na slávnosti odhalenia
sa zúèastnil aj vtedaj�í povereník �kolstva, básnik
Ladislav Novomestský.

V roku 1946 sa poslanci MNV rozhodli zriadi� miestny
rozhlas. Dovtedy sa informácie obèanom dostávali
prostredníctvom miestneho bubeníka. Na stavbu rozhlasu
sa rozhodli urobi� zbierku a mená darcov uverejni� na
tabuli pred obecným domom.

V sobotu 1. decembra ideme opä�
k vo¾bám. Odovzdaním svojho
hlasu podporíme vo¾bu predsedu
kraja i poslancov Krajského
zastupite¾stva v Trenèíne, ktorí
sa majú poèas svojho funkèného
obdobia stara� o zve¾aïovanie
ná�ho regiónu � samosprávneho
Trenèianskeho kraja. Je to po
prvýkrát v histórii Slovenskej
republiky.
�upné zriadenie, zhruba
v hraniciach dne�ných krajov tu
bolo u� aj v minulosti. Konali sa
i vo¾by, vyzerali v�ak celkom
inak, ako tie dne�né. O úrad
�upana sa uchádzali èlenovia
z niektorých vplyvných a
bohatých rodín, samozrejme s
�modrou krvou�. Základná
podmienka bola úplná oddanos�
panovníkovi � cisárovi pánovi.

Tak sa zabezpeèovala vláda zhora
nadol. Voli� mali právo iba tí, ktorí
mali vo svojom vlastníctve urèitý
poèet jutár zeme. Z Ladiec túto
podmienku spåòali iba traja
gazdovia. Na vo¾by do Trenèína
sa dostali obyèajne na voze, neskôr
i po �eleznici. Tam sa �korte�i�
uchádzaèov o �upný úrad sna�ili
volite¾ov získa� gulá�om, hlavne
v�ak pálenkou. Potom takto
�získaných� zaviedli na urèené
miesto a tu jednoduchým sèítaním
prítomných bol vyhlásený poèet
hlasov pre kandidáta. Kontrola
správnosti sèítania nebola
prípustná, lebo �pán brat�, ako sa
honorácia medzi sebou oslovovala,
sa �nikdy nemýlil�.
Takéto to boli vo¾by.

Ví�azoslav Kalus


