
SPRAVODAJCA OBECNÉHO 
ÚRADU

Èíslo:  5   november 

I keï sú výsledky volieb z 
20.  a 21. septembra vše-
obecne známe, vieme, kto 
bude vládnu� a kto bude 
v opozícii, predkladáme 
vám podrobnejšie výsledky 
v Ladcoch pod¾a jednotli-
vých okrskov. 
Treba poveda� a s uznaním 
kvitova�, �e vo¾by v Lad-
coch boli kultúrne, pokojné 
– na úrovni vyspelých ob-
èanov. 
Zapísaných bolo 2 014 
oprávnených volièov. Na 
vo¾bách sa zúèastnilo – 
k volebným urnám prišlo 
1 472 obèanov, èo bolo 

73%. 
T a b u ¾ k a ,  k t o r ú  v á m 
ponúkame, má skratky KD – 
kultúrny dom, ZŠ – základná 
škola, TU – Tune�ice, teda 
volebné miestnosti, kde sídlili 
okrsky èíslo 1,2 a 3. V tabu¾ke 
chýbajú strany a hnutia, ktoré 
nedostali ani jeden hlas. 
Ak sèítate hlasy za koalièné 
strany (nová koalícia vo vláde 
SDKÚ, KDH, ANO, SMK) a 
hlasy, ktoré patria opozièným 
stranám (HZDS, SMER a 
KSS) vyjde vám konšta-
tovanie, �e 162 Ladèanov 
volilo „vládnych“ a 907 si 
vybralo „opozièných“.

Volili sme poslancov do NR SR

Augustové zasadanie 
obecného zastupite¾stva 
v Ladcoch sa konalo 13. 
augusta 2002. V progra-
me zasadania schválili 
cenu za odpredaj obec-
ných pozemkov v Zá-
hradnej ulici Antonovi 
Haršánimu, M. Áèkovej, 
Františkovi Hlavatému. 
Vo všetkých prípadoch 
ide o pozemky súvisiace 
s bytmi menovaných. 
�iados� o odkúpenie 
pozemku M. Juríèka o-
becné zastupite¾stvo ne-
schválilo. 
V ïalšom bode poslanci 
vzali na vedomie správu 
o príjmoch a výdajoch 
obecného rozpoètu i sprá-
vu hlavného kontro-lóra 
obce za 2. štvr�rok 2002.
V súvislosti  so zme-
nou zákona o platových 
pomeroch starostov è. 
253/94 Z.z. § 4  a § 5 a 
jeho neskorších noviel, 
schválilo obecné zastu-
pite¾stvo úpravu platu 
starostu obce. 
Obecné zastupite¾stvo 
schválilo finanèné pro-
striedky na tieto akcie: 
Renovácia kaplnky v Tu-
ne�iciach, renovácia ka-
plnky v Ladcoch, pre-
stavba obecného domu 
v Tune�iciach na kostol. 
Starosta informoval po-
slancov o vrátení finan-
èných prostriedkov z pri-

vatizácie SPP obci za 
reali-zovanie plynovodu 
v obci Ladce za obdobie od 
1. 7. 1996 do 31.3. 2001. 
Vrá-tená èiastka je 14 394 
802 Sk. 
Vrátené financie mô�e obec 
pou�i� iba na inves-tièné 
rozvojové programy reali-
zované v obci. Penia-ze sú 
ulo�ené v PKB Po-va�ská 
Bystrica, ktorá bola urèená 
zo zákona. Pod-mienkou 
èerpania bolo schválenie 
obecným zastu-pite¾stvom. 
V uznesení sú definované 
akcie, na ktoré budú tieto 
prostriedky pou�ité. (Pod-
robnosti sa doèítate na 4. 
strane.)
Naviac schválili ïalšie 
pou�itie finanèných pro-
striedkov na refundáciu 
faktúr, ktoré boli uhradené 
tento rok od 1. apríla 2002. 
Je to 2 964 404 Sk a pou�ijú 
sa na splátku úveru – 1 mil-
ión Sk, na be�né výdavky 
obce 900 tisíc Sk a 1 milión 
bol ulo�ený na termíno-
vaný vklad. 
Obecné zastupite¾stvo pri-
jalo informáciu o zámere 
spracova� monografiu obce 
a �iada predlo�i� cenovú 
ponuku. 
Obecné zastupite¾stvo 
schválilo zachovanie prá-
èovne pri Materskej škole 
v Ladcoch. 

Ing. arch. Ján Remo, 
starosta obce

Na stranách 4. – 5. :
Informácie k vo¾bám poslancov obecného 
zastupite¾stva a starostu obce.
Príhovor starostu obce Ing. arch. Jána 
Remu.
Zoznam kandidátov na poslancov a sta-
rostu obce, ako ich navrhli politické strany 
a hnutia.

Kam dáme 14 miliónov



Z matriky obceZ matriky obce

Štatistika o obèanoch

Narodené deti:
Kvasnicová Diana

Blaško Daniel
Gábelová Lívia

Chlebanová Terézia
Èuríková Terézia
Králová Melánia

Rodièom blaho�eláme, de�om 
�eláme zdravie a š�astie, aby rástli 

na rados� svojich najbli�ších. 

Zomreli:
Daòová Mária (78 rokov)
Kalusová Magdaléna (77)

MUDr. Letko Jozef (78)
Hrúzová Elena (79)
Hanzel Pavel (66)
Horký Karol (35)

Vyslovujeme sústras� všetkým pozo-
stalým, rodinám i priate¾om, ktorí 

ich mali radi. 

N a  z a s a d a n í  O b e c n é h o 
zastupite¾stva v Ladcoch dòa 
24. septembra 2002 sa zúèast-
nili zástupcovia Pova�-skej ce-
mentárne, a.s., ktorí poslancov 
informovali o súèasnom stave 
procesu spoluspa¾ovania mä-
sokostnej múèky a �ivoèíšnych 
tukov v rotaènej peci Pova�skej 
cementárne. Poslanci potom 
absolvovali exkurziu do ce-
mentárne, kde mali mo�nos� 
na vlastné oèi vidie� celý pro-
ces zavádzania týchto surovín 
do rotaènej pece. Vypoèuli si 
priamo na mieste základné in-
formácie o procese spa¾o-vania 
v rotaènej peci, kde pri teplote 
1500 – 2000 °C do-chádza 
k totálnej deštrukcii organických 
látok a naviac, tento proces 
je absolútne bezodpadový – 
nevzniká napr. popol. 
Súèasne si poslanci pozreli 
vybudované zariadenie na skla-
dovanie a potrubné prepravo-
vanie tejto suroviny priamo zo 
špeciálnej prepravnej cisterny 
do sila a odtia¾ do pece. Po 
spustení tohoto zariadenia do 
prevádzky nebude dochádza� 
k priame-mu kontaktu ¾udí s tým-
to špecifickým materiálom. 
Táto informaèná kampaò 
súvisela s pripravovaným vere-
jným prerokovávaním zámeru 
spoluspa¾ovania mäsokostnej 
múèky a �ivoèíš-nych tukov 
v cementárni. 
V ïalšom bode dostali po-slanci 
podrobnú informáciu o pripra-
vovanej monografii La-diec. 
Poslanci zámer schválili vèítane 

ceny 300 000 Sk.   
Obecné zastupite¾stvo sch-
vá-lilo odpredaj pozemkov 
firme AMV �ilina pre výstavbu 
ve¾kopredajne potravín v prie-
stranstve hlavnej kri�ovatky 
– záhrada za Lúèkovským po-
tokom (parcela è. KN 16,17,18 
a èas� pozemku KN 20). Je to 
v súlade s územným plánom 
obce. 
Pos lanc i  potom schvál i l i 
odpredaj pozemkov pre radovú 
výstavbu rodinných domov. 
K dispozícii je 8 pozemkov 9 x 
25 m v lokalite za bývalým zdra-
votným strediskom. Po-zemky, 
ktoré si neodkúpia pôvodní 
�iadatelia, ponúknu iným záu-
jemcom. Informácie mo�no 
získa� na obecnom úrade. 
Potom poslanci prerokovali a 
vyhoveli �iadosti Rím. – kat. far-
ského úradu v Košeci a schválili 
finanèný príspevok na opravu 
kostola a farského úradu. 
Obecné zastupite¾stvo sch-
válilo bezplatný prenájom sály 
kultúrneho domu Slovenskému 
rybárskemu zväzu na poria-
danie Katarínskej zábavy 23. 
novembra 2002.
Na záver rokovania prijalo 
obecné zastupite¾stvo všeo-
becne záväzné nariadenie o 
vylepovaní plagátov v predvo-
lebnej kampani komunálnych 
volieb. 

PoSlaNci V SePtembRi

Pravidelne s blí�iacim sa koncom roka a poslednou novembro-
vou splátkou dane informujeme v Ladeckých zvestiach o platení 
daní. Preto aj tento rok chceme poinformova� o tom, ko¾ko sa 
na dani má vybra�, ko¾ko u� obèania zaplatili a ko¾ko evidujeme 
poh¾adávok. 
V roku 2002 evidujeme 905 daòovníkov, z toho podnikate¾ov 18 a 
fyzických osôb 887. V roku 2002 predpis dane èiní 1 577 572 Sk , 
z toho podnikatelia 1 253 893 Sk a fyzické osoby 323 679 Sk. Ku 
koncu tretieho splátkového obdobia, èi�e ku koncu septembra, 
sme vybrali spolu 1 293 172 Sk. Vyjadrené v percentách - daò 
je vybratá na 92%. 
S dl�níkmi sú problémy neustále a preto evidujeme 35 751 Sk 
nezaplatených daní. S jedným dl�níkom sme sa vysporiadávali 
aj cestou exekúcie, ale neuspeli sme, nako¾ko predaný majetok 
v exekúcii nestaèil pokry� všetky po�iadavky verite¾ov. 
V najbli�ších dòoch dostanú neplatièi upomienky aj so šekom na 
zaplatenie nedoplatku dane, ktorú mô�u zaplati� aj do pokladne 
obecného úradu, alebo u� spomínanou prilo�enou poštovou 
pouká�kou a to èo najskôr. 

Kto neplatí, dostane upomienku

Jubileá:
80 rokov oslavujú

Antónia Koyšová (13. sept. 1922)
Rudolf Marguš (19. sept. 1922)
Mária Pagáèová (6. nov. 1922)

50. výroèie sobáša
Štefan Kubran s man�elkou, rod. 

Kluèkovou (4. novembra)
60. výroèie sobáša

Ondrej Barica s man�elkou, rod. 
Sedlárovou (22. novembra)

25. výroèie sobáša
Peter Fišer s man�elkou Martou, 
rod. Melicherovou (13. októbra)

Milan Kukuliaš s man�elkou Ka-
tarínou, rod. Chovancovou (22.okt.)
Dušan Saksa s man�elkou Dan-
ielou, rod. Faturovou (29. okt.)
Jozef Binka s man�elkou O¾gou, 

rod. Kútnou (5. novembra)
Cyril Kulich s man�elkou Annou, 

rod. Zelíkovou (19. novembra)
K výroèiam všetkým blaho�eláme 
a �eláme im š�astie a pohodu do 
ïalších rokov spoloèného �ivota.

Na konci minulého školského roka odišla na dôchodok 
uèite¾ka ZŠ Mgr. Mária Bednáriková. Od príchodu do 
Ladiec v roku 1966 uèila na tunajšej škole chémiu a 
telesnú výchovu. Jej �iaci slávili úspechy na mnohých 
chemických a športových sú�a�iach a robili dobré 
meno škole, obci a boli tým najlepším vysvedèením jej 
dobrej práce. K spokojnosti detí i rodièov ve¾a rokov 
vykonávala funkciu výchovnej poradkyne. 
Ladèianska škola bola jej prvou uèite¾skou „štáciou“ 
a tu sa aj so školskou èinnos�ou rozlúèila. 
Patrí jej poïakovanie detí, ktoré vychovávala, rovnako 
obecného úradu a všetkých obèanov, ktorí si ju 
ob¾úbili.

36 rokov venovala ladèianskym de�om

V obradnej  miestnost i 
Obecného domu v Ladcoch 
privítajú 13. decembra deti 
narodené v roku 2002 a na 
sklonku roku 2001. Sláv-
nostný akt privítania pripra-
vuje, ako ka�dý rok, Zbor 
pre obèianske zále�itosti pri 
Obecnom zastupite¾stve. 
Rodièia dostanú na slávnos� 
pozvánky. 
Tešíme sa na vás!

Tradièné privít-
anie detí

Obecné zastupite¾stvo 
a starosta obce v Lad-
coch pozývajú všetkých 
obèanov starších ako 
70 rokov dòa 15. no-
vembra 2002 o 14.00 
hodine na stretnutie 
spojené s kultúrnym pro-
gramom. Pripravené je aj 
obèerstvenie. Tešíme sa 
na vás. Urèite príïte!

Ka�doroèné 
stretnutie



Starosta obce Ing. arch. Ján Remo hodnotí ostatné volebné obdobie 1998 – 2002. 
Vzh¾adom na to, �e sme na stránkach Ladeckých zvestí pravidelne zhodnocovali èinnos� 
obecného zastupite¾stva a obecného úradu, pokladá starosta obce za u�itoènejšie a 
ove¾a preh¾adnejšie uverejni� na záver èísla. Èísla, pri ktorých je súèasne vidie�, na 
èo boli finanèné prostriedky pou�ité. 
Hovorí starosta obce:
Chcem zdokumentova� hospodárenie obce na jednotlivých roèných obecných roz-
poètoch. Bude to celoroèná prezentácia celkových výdavkov obce, splácanie úverov 
z minulého volebného obdobia a výdaje na rozvoj a výstavbu obce. 
Súèasne je to ve¾avravný obraz mo�ností našej obce ako i obraz o jej hospodárení. 
Nakoniec by som rád poukázal na výnimoènos� tohoto volebného obdobia, keï sme 
vïaka neštandardným príjmom obce z privatizácie Pova�skej cementárne a priva-
tizácie Slovenského plynárenského podniku dokázali splati� takmer 10 miliónov dlhov 
z predchádzajúceho volebného obdobia a prenáša� ïalších viac ako 10 miliónov Sk 
do budúceho volebného obdobia.

Na cintoríne v Ladcoch sa dlá�dia 
chodníky a buduje sa prírodný ka-
menný múr v èasti od obce. Je to 
akcia, ktorú umo�nili finanèné pros-
triedky z privatizácie SPP. Práce 
realizuje firma Kostelanský a Kohút, 
ktorá vo výberovom konaní ponúkla 
najni�šiu cenu 1 264 046 Sk. 
Rozsah prác je 1 157 m2 zámkovej 
dla�by, 80 m3 murovaného kamen-
ného plota vysokého 1,2 m, hrúbky 
30 cm.
Súèas�ou týchto prác je aj nový – 
5 metrov vysoký krí�, ktorý bude 
osadený na novej vstupnej ploche 
od „dediny“, kde by sa mali v budúc-
nosti kona� pohrebné obrady (ïalej 
od hluku cesty). V tomto priestore 
je plánovaná i výstavba domu 
smútku. 
Vydlá�dené chodníky umo�nia 
vyu�itie vozíka na prepravu rakvy 
so zosnulým, èím sa zruší ruèné 
odnášanie. V èase stavebných prác 
neprialo poèasie. I tak veríme, �e 
práce budú vèas ukonèené.

Po ukonèení rekonštrukèných prác 
na kaplnke v Tune�iciach, pristúpila 
obec aj k renovácii kaplnky v Lad-
coch.
Tento projekt schválilo obecné 
zastupite¾stvo ako dôle�itý prejav 
starostlivosti o kultúrne dedièstvo 
obce i ako estetický prvok v urbani-
stickej štruktúre obce. Je to i prejav 
úcty k nábo�enstvu a duchovnému 
významu týchto objektov. 
Stavbu realizuje firma Kostelanský 
a Kohút z Pova�skej Bystrice. Ren-
ovaèné práce pozostávajú z výmeny 
starej krytiny za medennú-plechovú, 
v osadení medenných �¾abov a 
ríny i kompletnej výmeny omietky. 
Pri tom na podmurovku pou�ili 
špeciálnu sanaènú omietku, odolnú 
voèi vlhkosti. Nové budú i hlavné a 
boèné dvere a nad vchodom šikmá 
strieška. Terén pred kaplnkou 
vydlá�dia zámkovou dla�bou. 
Farebnos� fasády je kombiná-
ciou základnej bielej omietky so 
sýto�ltými pruhmi náro�ia a lem-
ovaním okien a dverí. Investièný 
náklad je 250 000 Sk. Verím, �e 
poh¾ad na renovovanú kaplnku 
opä� po dlhé roky poteší naše oèi 
i duše. 

Ing. arch. Ján Remo,
starosta

Zoznam èerpania investiè-
ných prostriedkov:

Rok 1999

Rok 2000

Rok 2001

Rok 2002

ZÁVEREÈNÝ ÚÈET VOLEBNÉHO OBDOBIA Úprava cintorína

Renovácia kaplnky 
– zvonice v Ladcoch



Keï sa zamýš¾am nad svojím volebným programom, ktorým sa opä� uchádzam o 
Vašu priazeò na ïalšie volebné obdobie, len s ve¾kou �a�kos�ou sa mi darí jasne 
rozlíši� medzi tým, èo naša obec skutoène potrebuje a èo je mo�né v priebehu 
nasledujúcich štyroch rokoch aj reálne uskutoèni�. 
Štyri roky vo funkcii starostu mi umo�nili bli�šie pozna� celú šírku problémov 
a potrieb tejto obce, ale zároveò boli aj poznaním reálnych mo�ností. Budem 
sa maximálne sna�i� v tomto programe naèrtnú� problematiku výkonu úradu 
starostu obce, ale zároveò chcem by� struèný a výsti�ný. 
Naša obec je samostatný a samosprávny územný celok Slovenskej republiky. 
Zdru�uje všetkých obèanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. 
Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom, samo-
statne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Roèné príjmy 
obce sa pohybovali v rokoch 1999 a� 2002 od cca 12 mil. Sk a� po 30 mil. Sk. 
Nehnute¾ný majetok obce sa pohybuje okolo 54 mil. Sk. 
Uklada� obci povinnosti, alebo zasahova� do jej oprávnení mo�no len zákonom. 
Z uvedeného je zrejmé, �e obec je v podstate suverénny subjekt hospodáriaci 
s nemalým majetkom a disponujúci ve¾kými mo�nos�ami, ktoré sú ohranièené 
iba zákonom. Je tu teda dos� ve¾ký priestor pre slobodnú èinnos�, ktorej cie¾om 
musí by� prosperita a lepší �ivot jej obèanov. Ako sa vyu�ijú tieto mo�nosti zále�í 
vo ve¾kej miere na ¾uïoch, ktorých si obèania zvolia za starostu a poslancov 
obecného zastupite¾stva.

Svoj program by som rozdelil do týchto 
základných kapitol:
-obecné financie
-investièná výstavba, rozvoj obce a 
údr�ba jestvujúceho fondu budov a 
zariadení, projektová  príprava
-starostlivos� o �ivotné prostredie – 
obecná zeleò, úprava a údr�ba verejných 
priestranstiev obce, odstraòovanie 
komunálneho odpadu, starostlivos� o 
èistotu ovzdušia…
-podpora a rozvoj športu
-podpora a rozvoj kultúry
-výkon verejnej správy.

Obecné financie
V správe obecných financií budeme pokraèova� 
v  nastúpenom  trende,  teda  maximálne 
sprieh¾adòova�  toky  a  pou�itie  finanèných 
prostriedkov. 
Ka�doroène  predklada�  obecnému  zastupi-
te¾stvu návrh rozpoètu na schválenie. 
Štvr�roène predklada� obecnému zastupite¾stvu 
správu o hospodárení obce.
Prostredníctvom hlavného kontrolóra priebe�ne 
kontrolova�, ako sa schválený obecný rozpoèet 
napåòa a dodr�uje. 
K stavu financií jedna všeobecná poznámka. 
Keï�e mimoriadne príjmy obecného rozpoètu 
z privatizácií sa u� opakova� nebudú, bude ma� 
obec na rozvoj a výstavbu roène k dispozícii 
iba cca 2 – 3 mil. Sk. Aj táto malá èiastka sa 
mô�e  ešte  zmenši�  nárastom  cien  energií, 
starostlivos�ou o školu, škôlku a iné delimi-
tované právomoci. Pokia¾ nedôjde k zásadnej 
zmene  daòového  systému  a  nárastu  HDP 
v  celej  našej  spoloènosti,  bude  rozvoj  obce 
v blízkej budúcnosti stagnova�.
V ý s t a v b a  a  r o z v o j 
obce, údržba jestvu-
júceho fondu budov 
a projektová príprava

Návrh volebného programu kandidáta na starostu Ing.  arch.  J .  Remu

ÈO  POTREBUJE  NAŠA  OBEC

Vzh¾adom na to, �e prenášame na budúci 
rok znaènú èas� finanèných prostriedkov 
z privatizácie SPP, mo�no o výstavbe 
v roku 2003 hovori� úplne reálne a konk-
rétne. Obecné zastu-pite¾stvo schválilo 
takéto vyu�itie finanèných prostriedkov 
získaných z privatizácie SPP: 
-vodovod do Zák ladnej  školy  – 
1 mil Sk
-plynovod Horné Ladce – 1,5 mil Sk
-vodovod a následne chodník okolo 
hlavnej cesty od predajne potravín po 
Slatinský potok – 2 mil. Sk
-tribúna – futbalové ihrisko – 1 mil. Sk
-nový Dom smútku – 4 mil. Sk.
Pripravi� a rozbehnú� akcie nebude vôbec 
¾ahké, preto�e na investície nad 1 mil. 
Sk treba urobi� výberové ko-nanie, èo je 
èinnos� zaberajúca takmer pol roka. 
-V ïalších rokoch bude potrebné dokonèi� 
plynofikáciu Horných La-diec, kde zos-

je vyslovene sporadické, prièom orga-
nizované akcie akéhoko¾vek druhu sú 
stále menej navštevované, stojí obec 
roène do 1 mil. Sk. Pritom objekt by 
u� teraz potre-boval èím ïalej tým viac 
financií na údr�bu a opravy. Èím skôr 
nájde obec odvahu na radikálne riešenie 
tohoto problému, tým lepšie. 
-Ve¾kou zá�a�ou pre obec je delimitácia 
Základnej školy a Materskej školy do 
vlastníctva a správy obce. Problém je 
v tom, �e štát na údr�bu a opravy týchto 
budov vyèleòuje minimálne finanèné 
prostriedky a �archa padá na obec. 
-V neposlednom rade aj samotné bu-
dovy obecného úradu by si u� zaslú�ili 
radikálnu prestavbu. Nedokonalá adap-
tácia týchto, v podstate rodinných do-
mov na obecný úrad, pôsobí dos� provi-
zórnym dojmom.  Strecha, podlahy, 
dvere a pod. potrebujú bezodkladnú 
renováciu. Riešením by bolo ponecha� 
budovu è. 150, tú bli�šie k hlavnej ceste, 
len pre potreby zastupite¾stva, reprezen-
táciu obce a obèianske obrady. Budovu 
è. 151 prestavi� s vyu�itím podkrovia, 
pre potreby obecného úradu a kance-
láriu starostu. 
-Èo sa týka výstavby rodinných domov 
a bytových domov, tu vidím minimálne 
mo�nosti obce. Pozemky, ktoré sme 
ponúkli pre radovú vý-stavbu sa stretli 
s ve¾mi malým záuj-mom. Nájomné 
bytové domy obec stava� nemô�e. 
Nemá na to zdroje, ale ani mo�nosti na 
správu ná-jomných bytov. Veï všetky 
byty, èo obec mala, aj tak odpredala. 
Jediná mo�nos� pomoci zo strany obce 
je príprava pozemkov, koordinácia pri 
projektovej príprave a prípadne pri ich 
výstavbe. Financovanie týchto stavieb 
vidím priechodné iba zo strany štátu 
cestou výhodných hypote-kárnych 
úverov, alebo súkromným kapitálom.

tane u� len cesta do lomu.
-Dokonèenie vodovodnej siete v Lad-
coch odhadujem na 10 mil. Sk, Tune�ice 
cca 5 mil. Sk. Výstavba vodovodu sa 
bude realizova� iba po prieskume záu-
jmu na pripojenie, aby sa nezopakovala 
situácia z Cemen-társkej ulice, kde sa 
na nový vodovod za 3 mil. Sk nepripojil 
nikto! Treba ráta� aj s nárastom ceny 
vody. 
-Odkanalizovanie obce je v súèasnej 
dobe mimo finanèné mo�nosti obce. 
-Rekonštrukcia ciest v obci sa bude 
musie� sústredi� v prvom rade na opravu 
cesty na Vá�skej ulici a to poènúc od 
školy a� po koniec ulice. Na tejto ulici 
sú problémy s odve-dením povrchových 
vôd, èo bude ma� vplyv na finanènú 
nároènos� tejto akcie. 
-Nemenej potrebným je parkovisko 
pri Materskej škole. Sú dve mo�nosti. 
Buï vybudova� ve¾ké parkovisko v a-
reáli obecného úradu v priestore medzi 
budovou è. 150 a hlavnou cestou, ktoré 
by popri škôlke slú�ilo aj širším úèelom. 
Druhou mo�nos�ou je vybudova� parko-
visko na po-zemkoch pri vstupe do 
Materskej školy. 
-Taktie� bude potrebné dobudova� èi 
opravi� chodníky na iných miestach 
obce, hlavne v Tune�iciach. Obec 
sa bude spolupodie¾a� na výstavbe 
spevnených plôch a parkoviska na 
kri�ovatke,v súvislosti s pripravova-
nou výstavbou ve¾kopredajne potra-vín 
v priestore za p. Bublavým. Tu sa tvorí 
skutoèné centrum obce, ktoré bude 
postupne prepojené chod-níkmi na 
jestvujúce sídlisko Záhradná ulica. 
-Verím, �e èasom sa vyriešia aj majetko-
právne vz�ahy okolo parku a dôjde 
k oprave murovaného plota pri hlavnej 
ceste. 
-Rovnako nedoriešenémajetkové 
pomery okolo bývalého zdravotného 
strediska menia túto peknú budovu 
postupne na ruinu. Jediné výcho-
disko vidím v odpredaji tejto budovy 
súkromnej osobe alebo firme, preto�e 
obec nemá na jej opravu zdroje a ani ju 
nemá na èo vyu�i�. 
-Taktie� rozostavaný obchod v Hor-
ných Ladcoch sa nepodarilo pre jeho 
zlú polohu preda� a ani obec nemá na 
jeho dokonèenie financie. Riešením 
by mohlo by� jeho prebudovanie na 
bytové úèely. 
-Dom opatrovate¾skej slu�by pre pres-
tárlych obèanov mo�no zriadi� v pos-
lednom pavilóne Materskej škôlky, 
sprístupnením od cesty do kaštie¾a. 
-Ve¾kým problémom, ktorý bude rokmi 
narasta�, je Kultúrny dom. Prevádzko-
vanie tohoto objektu,  ktorého vyu�itie 

Starostlivos� o �ivotné 
prostredie

Predstavuje dnes celý komplex èinností 
od údr�by zelene, trávnikov, krov a stro-
mov a� po odpadové hospodárstvo. 
Vykosené trávnaté plochy pova�ujem za 
štandard a základ upravenosti verejných 
priestranstiev. V Ladcoch sú to pomerne 
ve¾ké plochy. Je to hlavne sídlisko na 
Záhradnej ulici, školské areály, oba cin-
toríny, areál Domu kultúry a športových 
ihrísk, Horné Ladce so Skalkou a ostatné 
drobné plochy. 
Aby sme udr�ali tento stav, je potrebné 
zakúpi� novú výkonnejšiu kosaèku, ktorú 
sme u� mali mo�nos� otestova� na obec-
nom úrade. Obec získala kompetenciu 
rozhodova� o vy-rubovaní stromov, 
mimo park a chránených stromov. Aby 
sme mohli operatívne kona�, zakúpili 
sme motorovú pílu a nechali na jej 
obsluhu vyškoli� pracovníka. 
Èo sa týka výsadby nových stromov, i 
keï Ladce majú nadštandardnú vzrastlú 
zeleò, postupne dosádzame a budeme 
dosádza� nové stromy, hlavne ihlièòany, 
borovicu èiernu, strieborné smreky 
a pod. Tu by som chcel upozorni� 
na výsadbu dvoch u� odrastenejších 
dubov amerických na námestíèku pri 
kri�ovatke. Vybrali sme tento druh 
duba preto, �e sa na jeseò sfarbuje 

Podpora a rozvoj športu
Ladce disponujú slušným športovým 
areálom, slú�iacim predovšetkým fut-
balu. Je to šport, ktorý má v Lad-coch 
najväèšiu tradíciu a myslím si, �e aj 
najmasovejšiu podporu. Vybave-nos� 
areálu však zaostáva za zrovnate¾nými 
obcami v okolí, èo je s oh¾adom na 
priemyselný charakter našej obce nedo-
bré. Je to však problém, ktorý sa roky 
zanedbával a nie je ho mo�né vyrieši� tak 
rýchlo, ako by si priaznivci futbalu �elali. 
Pre samotnú obec je to dos� nákladná 
zále�itos� a bez získania solventnejšieho 
sponzora to pôjde ve¾mi �a�ko. 
V budúcom volebnom období sa 
pokúsim postupne dobudova� tribúnu 
pre divákov a nevyu�ité pozemky okolo 
Domu kultúry premeni� na ïalšie ihriská, 
vyu�ite¾né aj pre iné športy, alebo len 
èisto pre rekreaèné športovanie detí a 
mláde�e. Pris¾úbenú mám aj spoluprácu 
Dobrovo¾ného hasièského zboru, ktorý 
by tam tie� mohol získa� plochy pre 
svoje cvièenia.

Podpora a rozvoj kultúry
Podmienky pre kultúrny a spoloèenský 
�ivot v našej obci sú mimoriadne pri-
aznivé. Máme kultúrny dom, ktorý nám 
závidí celé okolie, no nedoká�eme ho 
naplno vyu�i�. Náš obèan je mimoriadne 
nároèný na ponúkané programy, ale na 
druhej strane pohodlný na to, aby opustil 
papuèovú kultúru a pritom ešte siahol 
aj hlbšie do vrecka. Túto dilemu si však 
musí vyrieši� ka�dý sám. Ja vidím ve¾ké 
rezervy v práci spolkov a spolo-èenských 
organizácií. Musí sa hýba� v prvom rade 
ich záujmová èinnos�. 
Osobne by som podporoval organizáciu 
dvoch-troch tradièných taneèných zábav 
– plesov. Pri poriadaní zábav nará�ame 
jednak na finanènú nerentabilnos� 
takýchto akcií a ú�asnú priepas� o pred-
stave zábavy 

dokonèenie na 5. strane...
dokonènie z 5. strany...

krásne do èervena a Ladce majú dub aj 
vo svojom erbe. 
Taktie� cintorín budeme postupne 
vysádza�, hlavne borovicou èiernou 
tak, aby raz bol cintorín aj príjemným 
parèíkom. 
Odpadové hospodárstvo obce, to je 
predovšetkým komunálny odpad. Ve¾kos� 
tohoto problému je priamo úmerná 
k uvedomelosti a vyspelosti obèanov. 
Èím budeme uvedomelejší a rozumnejší 
pri jeho produkovaní, tým ho bude 
menej. To znamená správny výber 
obalovej techniky – (vratné sklenené 
f¾aše, recyklaèný obalový papier a 
pod.) a jeho dôsledná separácia. Obec 
vynakladá na jeho odstraòovanie roène 
cca 1,6 mil. Sk. Bolo prijaté Všeobecne 
záväzné nariadenie obce o odpadoch, 
ktorého dôsledné plnenie v nasledu-
júcich rokoch nebude vôbec ¾ahké a 
jednoduché. Otázky vyu�itia a údr�by 
Ladeckého parku ako dôle�itého prírod-
ného a estetického prvku v štruktúre 
obce, hatia opä� ma-jetkoprávne vz�ahy. 
Park nepatrí obci. Náklady na jeho 
údr�bu a opateru by neboli adekvátne 
jeho momentálnemu vyu�itiu. Park bol 
vypestovaný pre nadštandardné vyu�itie 
finanèných prostriedkov. Inými slovani je 
to istý luxus, na ktorý obec momentálne 
nemá. Napriek tomu vidím mo�nosti jeho 
postupného zaèlenenia do organizmu 
obce. Riešenie je za-komponované aj 
v územnom pláne obce.



Výkon verejnej správy
Je hlavným poslaním a ka�dodennou 
náplòou práce obecného úradu, starostu 
a obecného zastupite¾stva. 
Je to pomerne zlo�itý rozsah èinností, 
ktoré sa prenosom kompetencií zo štátu 
na obec neustále rozširujú, èím sa 
prehlbuje proces samosprávy obce. 
Nebudem tu teraz zlo�ito popisova� a 
rozobera� túto èinnos�. Dovolím si preto 
heslovite naznaèi�, ktoré èinnosti obecný 
úrad zabez-peèuje. 
Výkon matriky, osvedèovanie úrad-ných 
dokumentov a podpisov, evi-denciu 
obyvate¾ov, obèianske obrady ako 
sobáše, obèianske pohreby, výber a 
správa daní a poplatkov, evidenciu 

Za najdôle�itejšie úlohy starostu 
v nasledujúcom volebnom období 
pokladá:
-Komplexný, vyvá�ený a stabilný 
rozpoèet so zdôraznením priorít.
Odideologizovanie, prehåbenie 
demokracie a úèasti obèanov na 
správe vecí verejných. Informo-
vanos� prostredníctvom verejných 
zhroma�dení, miestnej tlaèe a 
vytvára� tak mo�nos� kontroly.
-V súvislosti s rozširovaním právo-
mocí Obecného úradu racionalizova� 
prácu a tým urý-chlova� vybavo-
vanie k spokoj-nosti obèanov.
-Rozvoj technickej a dopravnej 
infraštruktúry prostredníctvom 
investièných programov. Dokonèi� 
zaèaté diela, dokonèi� plynofikáciu, 
zlepši� stav miestnych komunikácií 
v zastavaných èastiach obce a 
zaèa� s výstavbou kanalizácie.
-Podporova� rozvoj obchodu a 
slu�ieb obèanom, zlepšova� ich 
kvalitu.
-Podporova� rozvoj podnikania, 
tvorbu pracovných miest, sociálno-

medzi mláde�ou a strednou, prípadne 
staršou generáciou. Je tu v podstate 
neprekonate¾ný generaèný názorový a 
estetický rozdiel. 
Naïalej budeme pokraèova� v tradícii 
Koyšových Ladiec – sú�a�i v recitácii 
pôvodnej slovenskej ¾úbostnej poézie, 
prièom masovejšia úèas� obèanov 
bude vítaná. 
Pokúsime sa naïalej udr�a� prevádzku 
kina, ale musí by� aspoò minimálna 
návštevnos�. Nemô�eme by� dlho-
dobo v strate. Musí sa nám vráti� aspoò 
výpo�ièné a náklady na prevádzku. Dobre 
fungujúcou je miestna obecná kni�nica. 
Projekt „Relax klub“ stroskotal, no 
napriek tomuto neúspechu som odhod-
laný naïalej neustále výrazne obnovova� 
kni�ný fond obecnej kni�nice. 
Ve¾ká výzva èaká Ladeckú dychovú 
hudbu. Opä� máme nadštandardné 
mo�nosti – priestory, hudobné ná-
stroje, ale chýbajú nadšení a obetaví 
¾udia. 
Budeme pokraèova� v o�ivovaní tradície 
¾udovej zábavy ako sú Fašiangy, Mikuláš 
a pod.
Rozširova� budeme obecné múzeum, 
zve¾aïova� kultúrne a duchovné pami-
atky ako je barokový kostol, kaplnky 
a pamätníky. Pripravuje sa vydanie 
Monografie obce Ladce. Verím, �e táto 
prvá kniha o našej obci, ktorá bude 
plná zaujímavých informácií o obci od 
najstarších èias po súèasnos�, si nájde 
miesto v kni�nici ka�dej domácnosti.

pozemkov a zvierat, správu cintorínov, 
zabezpeèovanie odvozu komunálneho 
odpadu, separovaný zber, údr�bu obec-
ných komunikácií a verejných priestr-
anstiev, správu všetkých obecných 
budov, verejného osvetlenia, verejného 
vodovodu a kanalizácie, budov a areálu 
Základnej školy a Materskej školy a na-
koniec finanènú a ekonomickú agendu, 
ktorá predstavuje rádovo desiatky mil-
iónov slovenských korún. 
Postupne nám pribudli stavebné konania 
najskôr drobných stavieb a od 1.1. 2003 
celá agenda stavebného konania. 
Pribudne nám aj zabezpeèovanie 
opatrovate¾skej èinnosti. 
Organizujeme vo¾by všetkých druhov na 
území obce. 
Obecné zastupite¾stvo má vytvorené 
komisie ako sú komisia pre verejný 
poriadok, stavebná komisia, komisia 
pre sociálnu starostlivos�, kultúrna 
komisia a finanèná komisia, komisia 
pre údr�bu obce a osobitná komisia pre 
èas� Tune�ice. 
Obecné zastupite¾stvo zasadá raz do me-
siaca a rozhoduje o základných, hlavne 
majetkových zále�itostiach obce. 
Schva¾uje roèný rozpoèet, posudzuje 
a schva¾uje investièné zámery obce, 
schva¾uje odpredaj obecného majetku. 
Všetku túto èinnos� v koneènom dô-
sledku koordinuje starosta, prièom 
dohliada na vèasné plnenie všetkej 
tejto agendy v prospech a spokojnos� 
obèanov. Všetky dôle�ité dokumenty, 
rozhodnutia a uznesenia podpisuje. 
Na òom v rozhodujúcej miere spoèíva 
zodpovednos� za celý výkon verejnej 
správy na území obce. Preto je aj kvalitný 
výkon verejnej správy dôle�itým bodom 
môjho volebného programu. 

Vá�ení obèania, problematika sa-
mosprávy obce, jej potrieb a problémov, 
ktoré treba rieši�, je urèite širšia, ako sa 
mi podarilo naèrtnú� v tomto volebnom 
programe. Ak sa opä� rozhodnete da� 
mi svoj hlas, budem rád poèúva� Vaše 
podnety a názory na to, èo všetko treba 
v obci ešte robi� a rozvíja�.

ekonomický rozvoj, prosperitu.
-Riešenie pripomienok, �iadostí, 
návrhov a problémov obèanov. 
-Rozvojové a štrukturálne programy 
pomoci.
-Bytovú otázku rieši� výstavbou 
nájomných domov a pomocou pri 
výstavbe a prestavbách rodinných 
domov.
-Do popredia klás� otázky �ivotného 
prostredia, najmä èistotu ovzdušia, 
vody, zlepšovaním slu�ieb pri 
likvidácii domového odpadu. V tom-
to zmysle pokra-èova� v rozširovaní 
obecného vodovodu, pokraèova� 
v rozširo-vaní a ochrane zelene 
v obci a rieši� otázku miestneho 
parku. 
-Vytvára� podmienky pre rozvoj 
turistických a rekreaèných slu�ieb, 
agroturistiky.
-Stara� sa o rozvoj kultúry, zábavy, 
telovýchovy a športu. V Dome 
kultúry a jeho okolí vytvori� komplex 
pre kultúru, vzdelávanie, osvetu, 
zábavu a rekreaèný šport. 

Kandidát na starostu obce Mgr. Dušan Saksa:

Zlepši� kvalitu �ivota obèanov

Vo¾by do obecného zastupite¾-
stva a vo¾ba starostu obce na 
volebné obdobie 2003 – 2006 sa 
konajú v dòoch 6. decem-bra 
2002 od 14.00 – 22.00 hodiny 7. 
decembra 2002 od 7.00 – 14.00 
hodiny.
Ka�dý oprávnený voliè v obci 
Ladce je zaradený pod¾a byd-
liska v niektorom z dvoch vo-
lebných obvodov. Obvod Ladce 
má dva volebné okrsky, obvod 
Tune�ice jeden okrsok.
Volebné miestnosti:
Okrsok 1 (Kultúrny dom) 
– obèania bývajúci v ulici 
Záhradná, Cementárska a 
Janka Krá¾a
Okrsok 2 (Základná škola) – 
Hviezdoslavova ulica (aj obèa-
nia è.p. 122 – 137 zasahujúcich 
do èasti Tune�ice ulice ¼. štúra 
P. Koyša M. Kukuèína J. Kol-
lára a Vá�ska)
Okrsok 1 (Osvetová beseda 
v Tune�iciach) – èas� ulice 
Hviezdoslavova, Podjavorin-
skej, J.G. Tajovského, J. Bottu, 
Kalinèiaka.

V Ladcoch (Kultúrny dom, Zá-
kladná škola) volíme 7 poslan-
cov, v Tune�iciach (Osvetová 
beseda) 2 poslancov. 
Pri vo¾be starostu vo všetkých 
obvodoch volíme 1 z kandidá-tov 
na starostu.
Výsledok volieb teda bude, 
�e zvolíme v obci Ladce 9 po-
slancov a starostu.
Spôsob vo¾by:
Po prevzatí obálky a hlaso-vacích 
lístkov vstúpi voliè do priestoru 
urèeného na úpravu hlasovacích 
lístkov. Vybratých kandidátov 
oznaèí tak, �e zakrú�kuje èíslo 
pred ich menom. Najviac však 
pod¾a horeuvedeného poètu. 
V priestore urèenom na ú-pravu 
hlasovacích lístkov (za „plentou“) 
vlo�í voliè do obálky jeden lístok 
na poslancov, jeden lístok na 
starostu.
Miestna vo lebná komis ia 
v Ladcoch zaregistrovala pre 
vo¾by na poslancov obecného 
zastupite¾stva týchto kandidá-
tov.

Vo¾by do samosprávy
6. a 7. decembra 2002

Obvod è.1 (Ladce) volí sa 7 poslancov
1. Milan Bajza, 63 r., dôchodca, Ladce, Cementárska 178, KSS
2. Alena Beòáková, 48 r., robotníèka, Ladce, Hviezdoslavova 4, 
HZDS
3. Dušan Èemeš, 40 r., robotník, Ladce, Záhradná 152, P SNS
4. Jozef Daòo, 44 r., súkromný podnikate¾, Ladce, M. Kukuèína 
355, KDH
5. Miroslav Daòo Ing., 40 r., technik, Ladce, Hviezdoslavova 83, 
KDH
6. Jozef Fatura, 46 r., robotník, Ladce, Záhradná 148, HZDS
7. Pavol Habánek, 39 r., elektrotechnik, Ladce, Cementárska 
162, P SNS
8. Anton Haršáni, 59 r., dôchodca, Ladce, Záhradná 143, KSS
9. Karol Horký Ing., 65 r., dôchodca, Ladce, Záhradná 144, KSS
10. Vladimír Hošták, 43 r., elektrotechnik, Ladce, Záhradná 144, 
KDH
11. Daniela Hudecová, 48 r., administratívna pracovníèka, Ladce, 
Záhradná 158, KDH
12. Ján Chlebo, 21 r., študent, Ladce, Záhradná 147, ANO
13. Jozef Chovanec, 52 r., súkromný podnikate¾, Ladce, Vá�ska 
370, KDH
14. Vladimír Chovanec, 36 r., technik, Ladce, Záhradná 157, 
KDH
15. Ladislav Kalus, 55 r., robotník, Ladce, Hviezdoslavova 76, 
KDH
16. Pavol Kalus, 60 r., dôchodca, Ladce, ¼.Štúra 267, KSS
17. Milan Kukuliaš, 47 r., robotník, Ladce, J. Kollára 323, HZDS
18. Ladislav Luhový Ing., 47 r., inšpektor, Ladce, Vá�ska 386, 
HZDS
19. František Markuš, 46 r., robotník, Ladce, Záhradná 152, 
HZDS
20. František Meliš, 37 r., robotník, Ladce, J. Krá¾a 449, HZDS
21. Jozef Peterka, 58 r., robotník, Ladce, Záhradná 146, KSS
22. Július Šedík, 63 r., dôchodca, Ladce, Záhradná 158, P SNS
23. Roman Šedík, 36 r., elektrotechnik, Ladce, Záhradná 138, 
PSNS
24. Martin Šimon, 24 r., robotník, Ladce, J. Krá¾a 490, PSNS
25. Jozef Švihel Bc., 44 r., uèite¾, Ladce, Záhradná 157, PSNS
26. ¼uboš Turza, 44 r., robotník, Ladce, Hviezdoslavova 34, 
PSNS
27. ¼ubica Zahradníková Bc., 41 r., vychovávate¾ka, Ladce, 
Hviezdoslavova 29, HZDS
Obvod è. 2 (Tune�ice) volia sa 2 poslanci
1. ¼ubomír Juríèek Ing., 35 r., lektorská èinnos�, Ladce – Tune�ice, 
P. O. Hviezdoslav 33, KDH
2. Bohumil Kvasnica, 68 r., dôchodca, Ladce – Tune�ice, J. Bottu 
115, HZDS
3. Jarmila Martináková MUDr., 51 r., lekárka, Ladce – Tune�ice, 
J. Kalinèiaka 141, KDH
4. Ján Turzík, 54 r., technik, Ladce – Tune�ice, Podjavorinskej 
79, HZDS

Pre vo¾by starostu týchto kandidátov:
1. Ján Remo Ing. arch. , 49 r., architekt, Ladce, Cementárska 
174, HZDS
2. Dušan Saksa Mgr., 48 r., uèite¾, Ladce, Záhradná 138, KSS



V rámci energetického zhodnotenia odpadov – mäsokostnej múèky a �ivoèíšnych 
tukov spoluspa¾ovaním v rotaènej peci cementárne pod¾a zákona NR SR è. 
127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na �ivotné prostredie dali cementári urobi� 
podrobný výskum týchto vplyvov. 
Výsledky zahrnuli do viac ako 150 stranového elaborátu, ktorý dali k dispozícii 
patrièným orgánom, inštitúciám a dotknutým obecným úradom. 
V prvej èasti sa rozoberajú všetky územia, ktorých sa to týka, pôda, voda, ovzdušie 
atï. Pre obec je to cenný materiál nielen po stránke exhalátov vznikajúcich v ce-
mentárni, ale aj preto, �e u� existujú údaje o obci, ktoré sme predtým nemali. 
Podklady vypracovali naslovovzatí experti v jednotlivých oblastiach a výskumné 
pracoviská. Preto sú hodnoverné a mo�no s nimi spo¾ahlivo pracova�. 
O vplyve mäsokostných múèok a �ivoèíšnych tukov pri ich spa¾ovaní sme u� 
písali viackrát a mali ste mo�nos� zúèastni� sa na schôdzi, ktorú zvolali pracovníci 
cementárne a pracovníci z nadriadených orgánov v oblasti �ivotného prostredia. 
My vám dnes ponúkame niektoré údaje z uvedeného elaborátu, ktoré vás budú 
urèite zaujíma�. 

HODNOTILI VPLyV NA �IVOTNÉ PROSTREDIE

Podzemné vody narobili Lad-
èanom u� neraz starosti. Bolo to 
najmä poèas vypúš�ania kanála 
z hydrocentrály. Napo-sledy sa 
voda stratila v 120 studniach a 
obecný úrad musel zabezpeèi� 
dovoz vody cis-ternami. Aká je 
teda úroveò podzemnej vody 
v Ladcoch?
Slovenský hydrometeorolo-
gický ústav v Bratislave má 
pozorovací objekt è. 172. Nach-
ádza sa vo vzdialenosti asi 350 
metrov severovýchodne od 
okraja Pova�skej cementárne. 
V tomto objekte je vrt, v ktorom 
za roky 1963 – 1987 nam-
erali maximálnu hladinu vody na 
úrovni 246,22 m n.m. (jún 1965) 
a minimálnu na úrovni 242,96 
m n.m. (marec 1984), teda 
kolísanie cca 3 metre. Ladce 
le�ia v nadmor-skej výške 250 
metrov, je teda ¾ahké vypoèíta�, 
ako hlboko narazíme na vodu. 
Pravda, nie všade sú pomery 
podzemnej vody rovnaké. 
V ostatnom èase obèanov zau-
jíma i chemické zlo�enie vody, 
najmä ak ide o jej zneèis�ovanie 
látkami,  ktoré sú zdraviu 
škodlivé. Pod¾a spomínaného 
výskumu a ïalších rozborov sú 
podzemné vody v Ladcoch a 
okolí bikarbonátovo - vápenato 
- horeènaté, slabej a� stred-
nej alkalickej reakcie. Sú silne 
mineralizované a tvrdé. Obsa-
hujú i škodlivé chemické prvky. 
Nás najviac zaujala prítomnos� 
dusiènanov, ktorých namerali 
16 mg na liter. My však vieme, 
�e v iných oblastiach chotára, 

Vypúš�anie tuhých zneèis-
�ujúcich látok z cementárne sa 
podstatne zní�ilo. To uznávajú 
i najväèší pesimisti v Ladcoch. 
Svedèí o tom nasledujúca 
tabu¾ka. Údaje sú v tonách.
1991  -  1093
1992  -    563
1993  -    803
1994  -    311
1995  -    230
1996  -    233
1997  -    237
1998  -    252
1999  -    248
2000  -    215
2001  -      79

V roku 2001 boli v Ladcoch 
najvyššie mesaèné úhrny 
zrá�ok v júni s hodnotou 175 
mm a minimálne v mesiacoch 
máj 17 mm a október 16 mm.
Úhrn zrá�ok na Slovensku bol 
v roku 2001 782 mm. V lokalite 
Ladce je to 720 mm. U nás je 
priemerne 107 dní s úhrnom 
zrá�ok 1 mm a viac. 
Zaujímavý je poh¾ad na pri-
emery snehových zrá�ok 
v spomínanom roku 2001. 

Územie na strednom Pova�í 
je klasifikované ako mierne 
teplá oblas�. V priebehu roka 
2001 najteplejším mesiacom 
bol august s priemernou me-
saènou teplotou vzduchu 19,9 
°C. Najchladnejší bol decem-
ber s priemerom – 4,8 °C. 
Ab-solútne maximálnu teplotu 
sme zaznamenali v mesiaci júl 
33,9 °C a minimálnu v januári 
–14,3 °C. 

Na chorobu dýchacích ciest 
v rokoch 1996 – 2000 zomrel 
iba jeden Ladèan (v okrese 
Ilava 150, v SR 15 450). Na 
rakovinu hrtana, priedušnice, 
priedušiek a p¾úc nezomrel 
z našich obèanov nik (v okrese 
Ilava 104, v rámci Slovenska 
11 957 ¾udí).
Na ochoren ie  dýchac ích 
ciest z celkového poètu 521 
Ladèanov hospitalizovaných 
v nemocnici bolo 19 obèanov. 
Súèasný zdravotný  s tav 
obyvate¾stva Ladiec nevyka-
zuje výrazné anomálie v po-
rovnaní s okresom Ilava a so 
Slovenskom. Vo väèšine uka-
zovate¾ov vykazuje lepší stav 
ako sú priemery. 

najmä na sídliskách (s nedis-
ciplinovanými obèanmi) sú 
ove¾a vyššie a vody mno-hokrát 
závadné. 

Maximálne napadlo snehu 
v decembri 480 mm. Vo februári 
90, marci 30 a v apríli (!) 10 mm. 
V januári sneh vôbec nepadal. 

Podzemné vody v 
Ladcoch

„Výroba“ exhalátov 
stále ni�šia

Aké boli v Ladcoch 
zrá�ky

Najteplejší bol august

Ladèania na choroby 
dýchacích ciest ne-

zomierajú

V  auguste,  septembri  a  októbri  sme  boli 
svedkami èistenia Slatinského i Lúèkovského 
potoka. Prácu vykonávali traja obèania v rámci 
verejno-prospešných  prác  (J.  Makas,  V. 
Rieèièiar, J.  Ištók) a zamestnanec Obecného 
úradu E. Kan-dráè. 
Vyèistili Slatinský potok od ko¾ajníc k Hvie-
zdoslavovej  ulici  a  potom ïalej  po  ulici  J. 
Kollára a popri Základnej škole. Menšia èas� 
sa èistila mecha-nizmami, ktoré dodala firma 
J. Cho-vanca. 
Lúèkovský potok èistili v èasti bytoviek, kde 
vyberali rôzne predmety nahádzané nezodpo-
vednými obèanmi. 
Práca  to  nebola  ¾ahká,  drvivá  väèšina  prác 
sa  vykonávala  ruène.  Bahno  dosahovalo 
mie-stami a� 50 cm. Okrem spomínaného sa 
upravovalo koryto Slatinského potoka, kde sa 
poodtàhali ve¾ké kusy brehov a koryto menilo 
svoj vzh¾ad i tvar a potok sa zaèal vylieva� na 
polia. Bol najvyšší èas da� potoky do poriadku, 
najmä s oh¾adom na jarné rozpúš�anie snehu 
a  ¾adu, pri  ktorých by mohlo pri  zlom stave 
brehov dôjs� k zatápaniu. 

Miriam Cihová

È I S T E J Š I E 

31. august – deò podobný, ako v takom èase 
býva v dedinách v širokom okolí. Od skorého 
rána bolo ve¾a práce na poliach a záhradách 
pri zbere plodov celoroènej práce a úsilia, aby 
ich správne uskladnili pre potreby v zime. No 
v Tune�iciach bol deò poznaèený oèakávaním 
udalosti, ktorá sa mala odohra� v predveèer-
nom èase. 
Tune�ièanom  majú  odovzda�  „ovocie“ 
nieko¾kotý�dòového  úsilia  pri  upravovaní 
dôstojných  priestorov  pre  odbavovanie 
rímskokatolíckych  bohoslu�ieb.  Bývalé 
kancelárske priestory obecného domu boli za 
výdatnej pomoci Obecného úradu v Ladcoch 
rekonštruované a upravené na jednu miestnos� 
s oltárom a lavicami na konanie bohoslu�by 
v�dy  v  sobotu,  ako  aj  iných  nábo�enských 
pobo�ností  pre  veriacich. Pomoc Obecného 
úradu  vychádzala  z  vedomia,  �e  „Nielen 
chlebom je �ivý èlovek“.
Pod¾a  projektu,  vypracovaného  pánom  sta-
rostom, boli odstránené dve vnútorné prieèky, 
polo�ená  ve¾mi  vkusná-moderná  keramická 
podlaha  a  ïalšie  drobné  úpravy.  Tie�  bola 
zhotovená  nová  elektroinštalácia  vrátane 
vyhovujúceho osvetlenia. 
O 18,00 hodine sa  teda konala Svätá omša, 
na  ktorej  sa  v  hojnom  poète  zúèastnili  aj 
veriaci z okolia. 
Títo sa ve¾mi pochvalne vyjadrovali o vkusnom 
novom stánku pre veriacich. Rovnako boli na 
novoupravené priestory hrdí aj tí obèania, ktorí 
nikdy „nemali èas“ sa zapoji�  , aby pomohli 
pri  rôznych  drobných  prácach,  ktoré  bolo 
potrebné nezištne vykona�. 
Za dôstojný nábo�enský  stánok patrí  vïaka: 
starostovi obce Ing. arch. Removi, obecnému 
úradu,  sponzorom  PD  Košeca,  vedeniu 
kameòolomu  v  Tune�iciach,  vedeniu  ce-
mentárne,  ïalej  pani  Kantoríkovej Margite, 
ktorá bola v akcii dobrovo¾nou dispeèerkou, 
Lýdii  Eliašovej,  ktorá  bola  denne  v  styku 
s  pracovníkmi  firmy  Kostelanský,  pánovi 
Jozefovi  Èernuškovi  –  spolurealizátorovi 
elektroinštalácie i ostatným obèanom, hlavne 
�enám,  ktorí  sa  zúèastnili  na  nevyhnutných 
drobných prácach. 
Spoloèné  dielo  zostane  ako  odkaz  našej 
generácie pre generácie budúce. 

Ví�azoslav Kalus

Tune�ický deò 
sviatoèný



Narodil sa 20. septembra 1923, zomrel 13. 
septembra 2002.
MUDr. Jozef Letko študoval na Gymnáziu 
v Trenèíne, potom na univerzite medicínu. 
Bol prvým obèanom Tune�íc, ktorý skonèil 
vysokú školu. 
Prvé pracovisko lekára bolo na vojenèine a 
potom v Hágoch vo Vysokých Tatrách. Celý 
zvyšok pracovného �ivota strávil ako lekár 
v Ladcoch, kde pôsobil a� do odchodu na 
dôchodok.
MUDr. Jozef Letko bol mimoriadne ob¾úbený 
pre svoju srdeènos�, optimizmus a ¾udský 
prístup k pacientom i ostatným obèanom 
i napriek tomu, �e sám musel bojova� so 
zdravotnými problémami. 
So svojou man�elkou vzorne vychovali pä� 
detí.
Budeme spomína� a nezabudneme na 
dobrého lekára, vynikajúceho èloveka a 
priate¾a. 

Mudr. JOZEF LETKO

Poèas letných prázdnin zostalo na internáte Odborného 
uèiliš�a  14  detí,  ostatní  �iaci  a  �iaèky  trávili  leto  so 
svojimi rodinami. V júli zíval domov mláde�e prázd-
notou, preto�e dievèatá a chlapci odcestovali do Starej 
¼ubovne na výmenný pobyt a zamestnanci a vychová-
vatelia v tom èase èerpali dovolenky. �ivot sa na internát 
vrátil v auguste, keï spolu s našimi �iakmi prišli do 
Ladiec aj ich kamaráti a kamarátky zo Starej ¼ubovne. 
V doobedòajších hodinách pomáhali dievèatá a chlapci 
v záhrade, poobede si v spolupráci s vychovávate¾mi 
pripravovali zaujímavý letný program. Okrem kúpania 
na Váhu a športovania v okolí internátu vyrá�ali �iaci 
aj do bli�šieho èi vzdialenejšieho okolia. Dvaja chlapci 
a štyri dievèatá sa zúèastnili na letnom tábore Tarzani, 
ktorý v osade Liptovské Revúce zorganizovala nadácia 
Úsmev ako dar. Ïalších osem detí strávilo prvý augus-
tový tý�den v tradiènom stanovom tábore na Klárke, kde 
malo mo�nos� vari�, rúba� drevo, športova�, umýva� sa 
v studenej vode, ale aj komunikova� a spolupracova� 
medzi  sebou  i  so  svojimi  rovesníkmi  z  rodín,  ktorí 
boli tie� úèastníkmi tábora. Spestrením prázdnin bola 
návšteva Dòa otvorených dverí v Markíze, ale aj výlet 
na ilavský jarmok èi turistická vychádzka na Vršatec. 
V  druhej  polovici  augusta  sme  vyèistili  a  upravili 
staré  antukové  ihrisko  za  internátom  a  po  navezení 
piesku, ktorý sme dostali darom z cementárne, sme tu 
vybudovali ihrisko na plá�ový volejbal. Dvaja športovci 
(Jozef Facuna a Roman Dáni) reprezentovali našu školu 
koncom augusta na 1. roèníku Triatlonu špeciálnych 
olympiád v Šternberku na Morave. 

Stanislav Kret

U�itoèné, príjemné leto

Od nového školského roku 2002 – 2003 majú v Od-
bornom  uèilišti  Ladce  nových  pracovníkov:  Anton 
Hanid�iar  (majster  odborného  výcviku  stolárov), 
Irena  Lacková  (vychovávate¾ka), Martina Rumanová 
(skupinová vychovávate¾ka) a Bc. ¼ubica Záhradníková 
(skupinová vychovávate¾ka). Vítame ich v kolektíve a 
�eláme im spokojnos� a úspechy v práci. 
Nová  je  i  radostná  správa,  �e  sa  doèkali  plynového 
vykurovania. V tomto èase je u� v skúšobnej prevádzke. 
Oddýchli si zodpovední pracovníci, ale oddýchol si i 
ladèiansky park, odteraz bude exhalátov menej. 

ÈO JE NOVÉ V OU

Plán hlavných úloh Základnej školy v Lad-
coch na tento školský rok obsahuje zámery 
vo všetkých oblastiach školského �ivota. 
Sú v òom zahrnuté štandardné èinnosti 
pedagogického charakteru, ale aj novátor-
ské, doteraz málo známe aktivity. Vybrali 
sme niektoré, ktoré by mali zaujíma� najmä 
rodièov, ale aj ostatných, ktorí sa o školskú 
prácu zaujímajú.
V oblasti telesnej kultúry nás okrem 
organizovania Dní športu, ly�iarskeho a 
plaveckého výcviku, zaujala úloha svoj-
pomocného budovania športového areálu 
a projekt unifikovaného športu, ktorý má 
cie¾ pomocou športu pomôc� mentálne 
postihnutej mláde�i integrova� sa medzi 
be�nú populáciu. 
V tomto školskom roku sa zamerajú len 
na nemecký a anglický jazyk, k èomu vy-
budujú (nenároènú) jazykovú uèebòu. 
Na úseku informatiky rátajú s realizáciou 
poèítaèovej siete a jej prípravou (za pomoci 
sponzorov) na pripojenie na internet. 
Škola v�dy v minulosti slávila úspechy vo 
vedomostných sú�a�iach. Aj v tomto roku 
venujú zvýšenú pozornos� nielen vedo-
mostným sú�a�iam, ale i talentovaným 
�iakom.
V oblasti prevádzkovo-organizaènej 
plánujú vydávanie školského èasopisu, 
vysielanie školského rozhlasu, sú�a� o 
najkrajšiu triedu, zbery, školu v prírode a 
organizova� všetky tradièné podujatia. 
Vo výchove, okrem štandardných úloh, 
zdôrazòuje Plán hlavných úloh vz�ahy 
�iak – �iak, �iak – uèite¾, rodiè – uèite¾, 
uèite¾ – starosta. To pokladajú za základ 
ozdravenia klímy školy.

Ambiciózny plán na 
rok 2002 – 2003

V školskom roku 2002 – 2003 navštevuje 
Základnú školu v Ladcoch 289 �iakov, 
z toho v roèníkoch 1. – 4. 123 detí. Do 
prvej triedy chodí 28 detí a o ich výchovu 
i vzdelanie sa stará skúsená uèite¾ka 
Mgr. Viera Králová. 
Celkom je v škole 21 uèite¾ov a dve 
vychovávate¾ky v školskom klube. 
Do kolektívu pribudli:
Bc. ¼ubomíra Martišová (z Èerveného 
Kameòa) – študentka magisterského 
štúdia pedagóg vo¾ného èasu. Pracuje 
ako vychovávate¾ka v školskom klube. 
Ako externí pracovníci pôsobia v škole 
Silvia Tichá – študentka FF UK v Bratis-
lave s aprobáciou slovenèina a anglický 
jazyk – vyuèuje angliètinu; Mgr. Silvia 
Pagáèová, absolventka FF UKF v Nitre 
– vyuèuje francúzštinu; Mgr. Ján Findura 
– uèí nábo�enskú výchovu v 3. roèníku. 
�eláme im úspechy v práci a vítame ich 
v našej obci.

28 prvákov v jednej 
triede

Prvý polrok sa v ZŠ zaèal 1.9. 2002, 
vyuèovanie sa zaèína 2.9. 2002 a konèí 
sa 31.1. 2003. Druhý polrok sa zaèína 
1.2. 2003, vyuèovanie sa zaèína 4.2. 
2003 a konèí sa 30.6. 2003, vyuèovanie 
sa konèí 27.6. 2003.
P o l r o è n á  k l a s i f i k a è n á  p o r a d a 
23.1.2003
Hodnotiaca porada za 1. štvr�rok 
18.11.2002
Hodnotiaca porada za 3. štvr�rok 
14.4.2003
Koncoroèná klasi f ikaèná porada 
20.6.2003
Zápis do 1. roèníka 17.1.2003
Prázdniny:
Jesenné: 30.10.2002 – 3.11.2002
Vianoèné: 23.12.2002 – 3.1.2003
Polroèné: 3.2.2003
Jarné: 3.3.2003 – 7.3.2003
Ve¾konoèné: 17.4.2003 – 22.4.2003
Letné: 30.6.2003 – 31.8.2003
Vyuèovanie zaèína o 7,50 hod., konèí o 
13,20 hod.
Èinnos� v školskom klube sa zaèína 
pod¾a rozvrhu hodín a konèí o 15,30 
hod.
Návštevné hodiny a konzultácie: ka�dý 
štvrtok od 8,00 hod. – 14,00 hod. 
V súrnych prípadoch �iadame rodièov 

ZŠ oznamuje

Sobota 16.11.2002, „MÚMIA SA VRA-
cia“, USA film, do 12 r. MN, titulky, 
vstupné 30 Sk
Sobota 23.11.2002, „NAJVäÈŠIA 
hRozba“, USA film, do 12 r. MN, 
titulky, 120 min., vstupné 30 Sk. Akèná 
dráma, 27 000 nukleárnych zbraní, 
jedna z nich chýba.
Sobota 30.11.2002, „MINORITy RE-
PoRt“, USA film, do 12 r. MN, titulky, 
vstupné 30 Sk. Polícia budúcnosti 
vyu�íva jasnovidcov. 
Sobota 7.12.2002, „KóD NAVAJO“, 
USA film, do 12 r. MN, vstupné 30 Sk. 
Námet akènej drámy je epizóda z druhej 
svetovej vojny.
Sobota 14.12.2002, „�A�KO ZA-MILO-
VANÝ“, USA – akèná rodinná komédia 
o kráse a láske, titulky, do 12 r. MN, 
vstupné 30 Sk
Sobota 21.12.2002, „ÚDOLIE TIE-
òOV“, USA film – hlavná úloha Mel 
Gibson, titulky, 138 min., do 12 r. MN, 
vstupné 30 Sk. Najkrvavejšia bitka celej 
vojny vo Vietname.
Sobota 28.12.2002, „KRI�OVATKy“, 
USA film – hl. úloha B. Spears, titulky,
Priate¾stvo je veèné.  
Zaèiatky predstavení sú o 19,00 hod.

Kino Slovan Ladce
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Zdanlivý nezmysel, ale pres-
tanete vníma� predmety, ktoré 
vás obklopujú a dáte vo¾ný prie-
beh toku spomienok. Môj prípad 
je spomienka na prvý september 
1939 – deò napadnutia Po¾ska 
Nemeckom. 
Na ceste medzi hostincami Pe-
terku a Sabu zastalo tmavošedé 
vojenské auto WH… a z korby 
poskákali vojaci v tmavošedých 
uniformách s èiernymi opaska-
mi, na prackách s nápisom „Gott 
mit uns“, patróntašky, helmy, 
valcové púzdra s plynovými 
maskami a v rukách vojenské 
kvery. 
Ich reè mi znela ako vzdialený 
rachot gu¾ometu. Prvýkrát som 
videl nemeckých, teda cudzích 
vojakov. Po jednom roku nem-
èiny v meštianke som nemal od-
vahu nadviaza� rozhovor a ako 
chlapci sme sa od nich dr�ali 
v patriènej vzdialenosti. 
Nerozumel som politike, ale ako 
trinás�roèný som si uvedomil, 
�e nie je prirodzená prítomnos� 
cudzích vojakov u nás. 

Na júlovom zasadaní výbo-
ru TJ Tatran cementáreò 
Ladce vyhoveli �iadosti 
predsedu TJ Mariána Just-
ha o uvo¾nenie z funkcie. 
Sú-èasne poverili vedením 
organ izác ie  do konca 
kalendárneho roka Ing. F. 
Gacha. Marián Justh zos-
táva naïalej èlenom výboru. 
Okrem toho bol do výboru 
navrhnutý a schválený nový 
èlen Ing. Jaroslav Koyš. 
Vo¾ba nového výboru sa 
uskutoèní na hodnotiacej 
èlenskej schôdzi v decem-
bri 2002 alebo v januári 
2003.

ZMENy VO VÝ-
BORE TJ TATRAN

Naši stolní tenisti u� zaèali 
svoju sú�a� v 5. rekontlige. 
Základ dru�stva Ladiec tvoria 
hráèi: Jozef Hrehor, Vladimír 
Hromek, Juraj Kalus, Jozef 
Letko, Anton Popelka, Vladimír 
Sikora a Miroslav Sòahnièan. 
Ïalší hráèi na súpiske sú Karol 
Èepela, Marián Justh, Pavol 
Kalus st., Stanislav Kret, Dušan 
Kvasnica, Viliam Popelka ml. a 
Jozef Švihel. 
Ponúkame vám vy�rebovanie 
prvej èasti sú�a�e a prvé výsled-
ky.
4.10. 2002  N. Dubnica C – Ladce  
2 : 16
11.10. 2002 Ladce – D. Maríková  
14 : 4
18.10. 2002 Dúlov – Ladce  1 
: 17
25.10. 2002  TTC PB G – 
Ladce 
8.11. 2002  Ladce – D. Koèk-
ovce
15.11. 2002  Udièa B – Ladce
22.11. 2002  Ladce – PS PB
29.11. 2002  TTC PB H – 
Ladce
6.12. 2002  Ladce – Zárieèie

Stolní tenisti u� 
naplno

16. októbra t.r. sa mladí gym-
nasti zo Základnej školy v Lad-
coch zúèastnili na Majstrovst-
vách Slovenska v Trnave v dis-
ciplíne gym-nastický štvorboj. 
Vybojovali si vynikajúce 4. 
miesto. 
Patrí im naša vïaka za to, �e 
dobre reprezentovali školu i 
obec Ladce. Rovnako treba 
poïakova� vyuèujúcej Márii 
Hatokovej a sponzorom, ktorí 
umo�nili dôstojne sa na ma-
jstrovstvách zúèastni� (Po-
va�ská cementáreò, a.s. a 
rodina pána Kvasnicu z Tu-
ne�íc).

Mladí gymnasti 
štvrtí na Slovensku

Naši volejbalisti sa prihlásili 
do sú�a�e MIX, v ktorej je 
podmienka, aby hrali dve �eny 
v dru�stve spolu s mu�mi. 
Zamestnanci  Odborného 
uèi l iš �a sa zúèastn ia na 
tradiènom volejbalovom tur-
naji zamestnancov Odbor-ných 
uèilíš� Slovenska v dòoch 8. 
– 10. novembra t.r. v Starej 
¼ubovni.

Aj volejbalisti 
v sú�a�i

Mladší a starší �iaci i Tune�ice 
svoje sú�a�e v jesennej èasti 
u� skonèili. Ani jedno z týchto 
dru�stiev a ani ich priaznivci nie 
sú s predbe�ným výsled-kom 
spokojní. 
Mladší  � iac i  z  desiat ich 
dru�stiev skonèili na 8. mieste 
so ziskom 9 bodov. Starší 
�iaci rovnako na 8. mieste s 
12 bodmi a TJ Tune�ice na 9. 
mieste s 10 bodmi, keï vyhrali 
iba 3 zápasy. 
Mu�i v 1. triede hrali strie-
davo, keï vyhrali zápasy, o 
ktorých sa to nepredpokladalo 
a naopak prehrali na prekva-
penie všetkých priaznivcov i 
funkcionárov. Do uzávierky 
Ladeckých zvestí chýbali dve 
kolá sú�a�e a predbe�né umi-
estnenie po 11 kolách je 8. 
miesto so ziskom 12 bodov. 
K hodnoteniu jednotlivých 
dru�stiev, vèítane dorastencov, 
sa vrátime podrobnejšie v de-
cembrovom èísle Ladec-kých 
zvestí. 

Nie príliš úspešná 
jeseò futbalu

Pred štyridsiatimi rokmi 10. decembra 1962 
záhradkári v Ladcoch zalo�ili svoju organizáciu 
pod názvom Miestna organizácia celoslovenského 
ovocinárskeho a záhradkárskeho zväzu. V ten 
deò mala 15 èlenov a výbor v zlo�ení Jozef Koyš, 
predseda a èlenovia: Jozef Laššo, Rudolf Fedor, 
Rudolf Zajac, Valentín Bednárik, Eduard Habánek. 
V roku 1963 preberajú od MNV záhradu v parku, 
ktorá tvorí základný fond ich hospodárenia. 
V roku 1966 o záhradu prichádzajú po príchode 
Osobitnej uèòovskej školy. Po prekonaní mnohých 
preká�ok v novembri 1967 získali pôdu o výmere 
1,5 hektára a zakladajú sad. Mnoho potu, mozo¾ov 
bolo treba, kým vypestovali prvé ovocie, oplotili 
sad, vybudovali priestory na uskladòovanie ovo-
cia. Menili sa i funkcionári. V roku 1968 zvolili 
za predsedu Ondreja Koyša a po òom Pavla Fat-
uru. V roku 1969 fungujú za predsedníctva Jána 
Èièkana u� pod názvom Slovenský ovocinársky a 
záhradkársky zväz. 
Po celý èas trvania sledovali hlavné ciele 
pestova� ovocie, osvetou vychova� mladých 
ovocinárov, pomáha� materiálne èlenstvu, stara� 
sa o pekný vzh¾ad obce. To posledné dosahovali 
známou sú�a�ou „O najkrajšiu záhradku“ i brigá-
dami pri verejnoprospešných prácach. Od roku 
1982 a� do svojej smrti viedol organizáciu Jozef 
Martinák. Od roku 2000 je predsedom Emil Mar-

Vojaci sa svojim spôsobom 
správali bezstarostne. Niektorí 
vbehli do krèiem na pivo (vraj 
platili našimi peniazmi). Ku 
tým, èo nešli na pivo prišla 
mladá �ena a ponúkla im slivky. 
Pravdepodobne to bol slovanský 
prejav pohostinnosti. 
Neskoršie som mal mo�nos� sa 
presvedèi�, èo dokázali nemeckí 
vojaci popácha� na frontoch a 
v okupovaných krajinách po 
sfanatizovaní svojimi ideológmi-
politikmi. 
Na prvý september 1939 nikdy 
nezabudnem. Mo�no niektorí 
z tých vojakov, pokia¾ ich neza-
siahla gu¾ka, bol èlenom trest-
ného komanda, ktoré vra�dilo 
o šes� rokov v Ladcoch. Alebo 
bol po šiestich rokoch vojny jed-
ným z ustupujúcich hladných, 
špinavých a otrhaných vojakov, 
hnaných smerom na západ. 
Na ústup však u� nemali autá, 
nevyu�ívali cesty a nestretali sa 
s prísloveènou pohostinnos�ou. 
Vlastnou vinou. 


