
SPRAVODAJCA OBECNÉHO ÚRADU V LADCOCH

Èíslo:  4                         august 

Schválili návrh na dom Smútku
Na úvod zasadania Obec-
ného zastupite¾stva v Lad-
coch 11. júla 2003 vystúpil 
zástupca Pova�skej cemen-
tárne, a.s. Ing. Ivanka s in-
formáciou o projekte – zá-
mere spoluspa¾ovania tuhých 
alternatívnych palív v rotaènej 
peci cementárne. Podstatou 
zámeru je vyu�i� separovaný 
odpad (plasty, textil, papier, 
ko�u a drevo) ako alternatívny 
zdroj paliva. 
Tento zámer popri šetrení pali-
vami prinesie aj obci mo�nos� 
rozbehnú� separo-vaný zber 
a tým zní�i� objem komunál-
neho odpadu a tak i náklady 
na jeho likvidáciu. Dòa 12. 
júna sa uskutoènilo verejné 
posudzovanie tohto návrhu 
(podrobnejšie na 3. strane 
LZ).
Ïalej si poslanci vypoèuli 
správu o hospodárení obce 
v 1. štvr�roku 2003 a plnení 
rozpoètu obce. 
Obecné zastupite¾stvo pre-
rokovalo �iados� Mart iny 
Prekopovej o prenájom rodin-

ného domu za cin-torínom pre 
podnikate¾ské úèely. �iados� 
poslanci zamietli s odôvod-
nením, �e tento objekt bude 
po vybudovaní Domu smútku 
asanovaný. 
�iados� Romana Koštialika 
o príspevok na predå�enie 
vzdušného elektrického vede-
nia vrátane osadenia elektrick-
ého ståpa k rodin-nému domu 
odroèili na bu-dúce zasadanie, 
kde sa predlo�í predbe�ný roz-
poèet nákladov. 
V súv is lost i  s  nárastom 
nákladov obce na odpadové 
hospodárstvo rozhodlo za-
stupite¾stvo zvýši� cenu smet-
nej nádoby z 50% na 75% jej 
skutoènej ceny. 
Obecné zastupite¾stvo sch-
válilo delimitaèný pro-tokol, 
ktorým sa bezodplatne pred-
viedol pozemok parc. KN 26/2 
o ploche 2 904 m2 zo štátu na 
obec – je to pozemok okolo 
bytových domov. 
O b e c n é  z a s t u p i t e ¾ s t v o 
s úèinnos�ou od 30. júna 2003 

odvolalo z funkcie riadite¾ku 
Základnej školy v Ladcoch 
Mgr. Miroslavu Jankejechovú 
a na návrh rady školy vy-
menovalo Mgr. Dušana Letku 
s úèinnos�ou od 1. júla 2003.
Na záver rokovania starosta 
obce oboznámil poslancov 
s architektonickým návr-hom 
Domu smútku. Návrh bol vy-
pracovaný na úrovni projektu 
pre územné roz-hodnutie. 
Zaène sa s vypra-covaním pro-
jektu pre sta-vebné povolenie. 
Projekt bu-de spracovaný do 
konca júla 2003 a po vydaní 
staveb-ného povolenia sa 
vyhlási výberové konanie (asi 
5 me-siacov). V roku 2004 
sa zaène s výstavbou Domu 
smútku s nákladom 4 milióny 
Sk. 

Ing. arch. Ján Remo,
 starosta

dane zatia¾ na 56%
Dòa 18. júla t.r. nám pra-
covníèka Obecného úradu 
A. Suchárová, spravu-júca 
daò z nehnute¾ností v Lad-
coch, dala k dispo-zícii èísla 
o súèasnom stave platenia 
tejto dane. K tomu-to dátumu 
– po dvoch splát-kach (k 31. 
marcu a 30. jú-nu) bola daò 
zaplatená na 56%.
Celkový predpis na rok 2003 
je 1 640 644 Sk a zapla-
tených je 919 388 Sk. Evidu-
jú sa aj nedoplatky z roku 
2002 vo výške 15 432 ko-
rún.
V roku 2002 sme hodnotili 
platobnú disciplínu obèanov 
kladne, veríme, �e to bude 

B l a h o � e l a n i e 
c e m e n t á r o m
na u� tradiènej slávnosti 17. 
júna t.r. na oceòovaní najlep-
ších výrobkov za kvalitu 
a etiku nechýbali ani cemen-
tári z Pova�skej cementár-ne, 
a.s. Z rúk predstavite¾ov na-
dácie Slovak Gold prevza-li 
ve¾kú cenu Slovenské zlato, 
ktorá sa dostáva za dodr�o-
vanie kvality a etiky i sociál-
ny a enviromentálny prístup 
vo výrobnom procese. 
Pova�ská cementáreò, a.s. 
dlhodobo patrí medzi najlep-
šie a najprosperujúcejšie 
podniky v Slovenskej repu-
blike. ocenenie Slovak Gold 
nie je prvé uznanie za pos-
ledné desa�roèie. Svedèí to 
teda o tom, �e trendy kvality 
i kvantity majú stály charak-
ter a sú prís¾ubom výbornej 
ekonomickej i sociálnej 
budúcnosti podniku. 
cementáreò v ladcoch sa vo 
svojej 114 – roènej histórii 
ve¾akrát presvedèila i pou-
èila, �e stavi� na kvalitu sa 
vypláca. v systéme trhového 
hospodárstva to platí ešte 
lapidárnejšie, preto�e kvalita 
predáva a nepredáva� zna-
mená neexistova�. 
Blaho�eláme pracovníkom 
cementárne a �eláme im 
úspechy i v ïalšom ob-

mgr. dušan letko 
– nový riadite¾ ZŠ
Doterajšia riadite¾ka Základ-
nej školy v Ladcoch Mgr. 
Miroslava Jankejechová sa 
z osobných dôvodov vzdala 
funkcie riadite¾ky ZŠ v Lad-
coch. Obec jej ïakuje za 
jej èinnos� v Ladcoch  a do 
budúcnosti jej �elá ve¾a 
úspechov. 
Na základe konkurzného 
konania bol za riadite¾a 
ZŠ menovaný Mgr. Dušan 
Letko. 
Narodil sa 30. augusta 1953 
v Tune�iciach. Po absol-vo-
vaní Pedagogickej fakulty UK 
v Trnave (1975) pôso-bil na 
školách v Liesku, SOU Dolný 
Kubín, OŠ Ban-ská Štiavnica 
a od roku 1984 v ZŠ Oravský 
Podzá-mok, kde bol od roku 
1990 i riadite¾om. 
Novému r iadi te¾ovi  ZŠ 
v Ladcoch k vymenova-
niu blaho�eláme a praje-
me, aby sa mu darilo splni� 
všetky plány a predsavza-tia 
v prospech školy a na-šich 
detí.

Zo záveru v Základnej škole

V  r o k u  2 0 0 2  –  2 0 0 3 
navštevovalo Základnú školu 
v roèníkoch 1. – 4. 120 �iakov, 
v roèníku 5. – 9. 165 �iakov.

Z najmladších �iakov bolo 25 
úspešných tak, �e mali na 
vysvedèení samé jednotky, 
v roèníkoch 5. – 9. bolo takých-
to �iakov 13.
Všetci �iaci z 9. roèníka boli 
prijatí na niektorú zo stredných 
škôl. Z nich 26 �iakov na školy 
s maturitou a 2 na školu bez 
maturity.

Školský klub mal v uplynulom 
školskom roku 2 oddelenia, 
ktoré v priemere navštevo-valo 
32 �iakov. Školskú jedáleò na 
stravovanie vyu�ívalo okolo 
100 a viac �iakov.

Škola sa rozlúèila s nie-ktorými 
pedagogickými a správny-
mi zamestnan-cami. Odišla 
riadite¾ka školy Mgr. Miroslava 
Jankejechová, z pedagógov 
Anna Piscová, Iveta Floreková, 
Eva Gergelyová, ¼. Chudá, 
¼uba Martišová a upratovaèka 
Jozefína Kurtišová.



Štatistika o obèanoch

Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

List cementárov obèanom
Vá�ení obèania,
vedenie akciovej spoloènosti Pova�ská cementáreò, a.s., 
Ladce si týmto pova�uje za potrebné vyslovi� ospravedlnenie 
za skutoènos�, �e dòa 11. 6. 2003 došlo ku krátkodobému 
znepríjemneniu �ivota obèanov v obci. K tomuto došlo 
v dôsledku neúmyselného úniku zapáchajúcich látok do Lúèk-
ovského potoka. 
Vedenie akciovej spoloènosti okam�ite prijalo opatrenia na 
zamedzenie podobných situácií a ubezpeèuje obèanov, �e 
k podobným javom nebude dochádza�. 
Ako kompenzácia za spôsobené problémy bola vykonaná 
oèista koryta Lúèkovského potoka s prispením cementárne. 
Za pochopenie ïakujeme. 

Za vedenie a.s. Ing. Pavel Martauz,
riadite¾ kvality a stratégie

P r i j a t i e  n a j l e p š í c h 
24. júna t.r. prijal starosta 
obce Ing. Ján Remo �iakov 
Základnej školy a Odbor-ného 
uèiliš�a v Ladcoch, ktorí boli 
úspešní v rôznych vedo-most-
ných a športových sú�a-�iach 
v rámci okresu, kraja i Sloven-
ska a prispeli tak k dobrému 
menu školy a obce. 
Zo Základnej školy to boli: 
Martin Faturík, Stanislava Kút-
na, Tomáš Mikuška, Danica 
Chovancová, Jaroslav Peter-
ka, Andrej Pesnièák, Barbora 
Porubèanová, Simona Svá-
dová, Lukáš Ciho, Katarína 
Áèková, Zuzana Èervená, 
Lucia Hurtová, Natália Me-

licherová, Michaela Zajacová, 
Sabína Štefulová, Júlia Kan-
dráèová, Soòa Kandráèová, 
Barbora Zábojníková, Matej 
�iaèik, Jakub Melicher, Tomáš 
Smrèko, Oliver Ïurovec, Emil 
Kandráè.
Z odborného uèiliš�a: 
Mária Mrkvová, Martin Lajka, 
Andrej Janeèek, Matej Hmíra, 
Marián Fusek, Vladimír Blaho, 
Katarína Gašpárková, O¾ga 
Juríková, Bo�ena Vlaèuhová, 
Michal Goron. 
Naše blaho�elanie patrí de�om 
i pedagógom, ktorí ich k ú-
spechom priviedli.

nedovo¾te nièi� kontajnery
len Pre cintoríny
na cintoríne v tune�iciach i v ladcoch sú umiestnené 
nové – 1 100 litrové smetné nádoby. Znova upozoròujeme 
obèanov, �e tieto smetné nádoby sú urèené iba pre cin-
toríny!

PovinnoS� triedi� odPad
ka�dý obèan je zo zákona z roku 2001 povinný triedi� od-
pad. v našej obci sme zaviedli triedený zber skla, papiera 
a �elezného šrotu. ostatný ve¾koobjemový odpad (chlad-
nièky, televízory, starý nábytok, umývadlá, Wc misy, okná 
a iné) je treba poèas pracovných dní prinies� do areálu 
obecného úradu, kde sú umiestnené ve¾koobjemové kon-
tajnery. Pri väèšom mno�stve poskytne obecný úrad za 
poplatok odvoz. 
informujte sa vopred na obecnom úrade u pracovníèky 
¼. Šedíkovej (tel. 4628 189 a 4628 233).

nevyPa¾ujte odPad v kontajneroch
niektorý obèan zapálil odpad vo ve¾koobjemovom kon-
tajneri. následky mô�u by� ve¾mi vá�ne. ak sa zapáli 
centrálna skládka, kde sa odpad dová�a, hrozí obci pokuta do 
200 000 Sk.

výuèné listy 
slávnostne

Za prítomnosti starostu obce, 
riadite¾a školy a pedagógov 
odovzdali absolventom Od-

borného uèiliš�a v Ladcoch 
výuèné listy. Ako sme u� in-
formovali, školskú dochádz-ku 
v Odbornom uèilišti dokon-
èilo 62 uèòov – dnes u� vyu-
èencov.

Posedenie na 
„muflónke“

Výbor Slovenského zväzu 
zdravotne postihnutých v Lad-
coch pripravil pre svojich èle-
nov 14. júna t.r. posedenie 
na chate Muflón. Zúèastnilo 
sa na òom celkom 45 èle-
nov z Ladiec a nie-ktorí èlen-
ovia z dru�obných organizácií 
z bývalého okre-su Pova�ská 
Bystrica. 
Èlenovia SZZP ïakujú Od-
borovému zväzu Stavba (Po-
va�ská cementáreò, a.s.) za 
poskytnutie chaty. 

Š. Kováèik, predseda

11 �ien mo mS 
vystúpilo na vápeè
Dòa 2. júla t.r. usporiadal Mi-
estny odbor Matice sloven-skej 
v Ladcoch turistický vý-stup na 
Vápeè. Jedenás� �ien z tejto 
organizácie sa vyviezlo auto-
busom na Homôlku a potom 
prešli peši po hre-beòoch na 
vrch Vápeè. Zostup absolvovali 
smerom do Hornej Poruby 
a autobusom domov. 
Takýto spôsob poznávania 
Slovenska kvitujeme s uzna-
ním.

Za kultúrnou 
pracovníèkou

Dòa 10. júna 2003 zomrela 
v Bratislave naša obèianka 
O¾ga Zimprichová (rodená 
Langašková). Narodila sa 
v Slaný (ÈR) 30. marca 
1912.
Do Ladiec spolu s man�e-
lom prišli v roku 1953, teda 
pred pä�desiatimi rokmi. Je 
to práve rok, keï sa v Lad-
coch otvoril nový kultúrny 
dom. Obaja boli pri tom, keï 
sa pri cementárni zriaïoval 
Závodný klub ROH, v kto-
rom po ïalšie roky hrali 
významnú úlohu. 
Po celé desa�roèia v rámci 
kurzu hudobnej výchovy 
vychovávala pani O¾ga Zim-
prichová deti v hre na klavír 
a harmoniku a v ur-èitom ob-
dobí viedla aj kurz nemèiny. 
Pani O¾ga Zimprichová mala 
vlastnos�, ktorú nazý-vame 
kultúrnos�. Prejavo-vala sa 
v jej súkromnom �ivote i vo 
výchovnej èin-nosti v rámci 
Závodného klubu. 
Jej meno zostane nav�dy 
späté s kultúrnym �ivotom 
obce.

Narodené deti: 

Koš�ál Dominik
Fusková Martina
Cvopová Barbora
Porubèan Šimon

Blaho�eláme rodièom, de�om 
prajeme š�astný �ivot.

Zomreli:

Je�o Ján (16)
Zimprichová O¾ga (91)

Letková Mária (90)
Cahelová Amália (89)

Miháliková Al�beta (50)
Kováèik Jozef (82)

Habánek Ervín (43)
Nad stratou najbli�ších vys-
lovujeme pozostalým hlbokú 

sústras�. 

Jubileá

80 rokov sa 10. septembra 
t.r. do�íva náš obèan Ondrej 

Martinák. �eláme mu zdravie 
a spokojnos� v ïalších rokoch 

�ivota. 
25. výroèie sobáša si pri-

pomenú 9. septembra 2003 
man�elia František Podstrán-
sky s man�elkou Evou (rode-
nou Koyšovou). Na ich ïalšej 

spoloènej ceste im prajeme 
spokojnos�, zdravie a porozu-

menie.

úprimné �elanie
1. júla t.r odišli do dôchodku 
pracovníèky Obecného úradu 
v Ladcoch Margita Miklo-šiová 
a Anna Kacinová. 
Mnoho rokov pracovali obe-
tavo a zodpovedne, so znalo-
s�ou veci pre obec a obèanov.
Prajeme im mnoho zdravia 
a š�astné ïalšie roky �ivota. 
Odchodom do dôchodku sa 
konèí iba jedna etapa �ivota 
– druhá, nie menej zaujímavá, 
sa zaèína. Aby bola plná po-
hody a spokojnosti �elajú: 
starosta obce, poslanci obec-
ného zastupite¾stva a spolu-
pracovníci.



v e r e j n é  P r e r o k o v a n i e 
Z á m e r u  S P o l u - S P a ¾ o v a n i a 
12. júna t.r. sa v prístavbe kultúrneho domu uskutoènilo verejné prerokovanie 
spoluspa¾ovania tuhých alternatívnych palív v cementárskej rotaènej peci. 
Rokovanie zvolal Okresný úrad v Ilave, odbor �ivotného prostredia. Toto 
prerokovávanie za úèasti obèanov Ladiec bolo spolu s vyjadrením všetkých 
zainteresovaných zlo�iek a zodpovedných orgánov podkladom na vydanie 
súhlasu na povolenie zariadenia na spoluspa¾ovanie odpadu. 
Ïalej uvádzame niektoré state z rozhodnutia okresného úradu v Ilave, odbor 
�ivotného prostredia zo dòa 26. júna 2003.
Medzi podmienkami umo�òujúcimi tento súhlas sa okrem iného uvádza:

Ide o spoluspa¾ovanie odpadu katego-
rizovaného v zmysle Vyhlášky M�P SR 
è. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje 
katalóg odpadov ako hor¾avý odpad – 
palivo z odpadov – 19 12 10 (palivo 
vyrobené podrvením plastov, textilu, 
gumy, dreva a papiera na max. ve¾kos� 
25 mm). Celková kapacita zariadenia na 
spoluspa¾ovanie odpadu dávkovaním 
cez hlavný horák rotaènej pece bude od 
0 – 5 t/hod., cca 15 000 t  odpadu za 
rok, min. 10 000 t/rok a max 32 400 t/
rok odpadu pri priemernej výhrevnosti 
odpadu 25,31 MJ/kg. 
Posudzovaný hor¾avý odpad sa 
bude dopravova� do PC a.s. Ladce 
v špeciálnych kontajneroch, ulo�e-
ných na špeciálnych automobiloch 
prispôsobených na dávkovanie od-
padu do dávkovacieho zásobníka 
1,8 m3 jestvujúcej linky PMT Zyklo 
Technik zrealizovanej v rámci stavby 
„Spa¾ovanie MKM a �T v rotaènej peci 
PC a.s., Ladce“.
Vzduchotesné potrubie z dávkova-
cieho pneumatického zariadenia bude 
napojené na horák rotaènej pece, 
ktorým sa bude odpad rozprašova� 
do slinkovacieho pásma rotaènej 
pece – spa¾ovacieho priestoru s teplo-
tou 1800 °C – 2000 °C. Dávkovanie 
odpadu bude automa-tické, pomocou 
riadiaceho poèítaèa. Zneèis�ujúce látky 
budú odvádzané komínom rotaènej 
pece vo výške 86 m od terénu, èím 
bude zabezpeèený rozptyl emito-
vaných zneèis�ujúcich látok a s rezer-
vou budú splnené emisné limity. Pri 
spoluspa¾ovaní hor¾avého odpadu 
v rotaènej peci spolu s opotrebovanými 
pneumati-kami, MKM a �T bude ako 
základné palivo ÈU a ZPN. 
Na záver spisu – súhlasu s prevádz-
kovaním spoluspa¾ovania ešte Okresný 
úrad – odbor �ivotného prostredia 

v Ilave uvádza: 
Súhlas na povolenie zariadenia 
na spoluspa¾ovanie hor¾avého od-
padu sa vydáva na základe �iadosti 
prevádzkovate¾a a emisno-technolo-
gického odborného posudku. 
Okresný úrad v Ilave – odbor �ivot-
ného pro-stredia – zvolal pozvánkou 
è. �P – 1038/2003 zo dòa 28. 5. 2003 
verejné prerokovanie �iadosti, ktoré sa 
uskutoènilo dòa 12. 6. 2003 v Dome 
kultúry v Ladcoch. Na uvedenom 
verejnom prerokovaní neboli vznesené 
pripomienky takého charakteru, ktoré 
by bránili vydaniu súhlasu. Obec Ladce 
zaslala na tunajší úrad dòa 17. 6. 2003 
pod zn. OÚ 488/2003 súhlasné stano-
visko k predmetnej �iadosti. Taktie� 
Okresný úrad v Ilave – ŠOH vydal 
odborné stanovisko k uvedeniu èinnosti 
od Ev. è. 2003/11176-2 dòa 24. 6. 2003 bez 
pripomienok. 
Navrhované riešenie zdroja zne-
èis�ovania ovzdušia v odbornom po-
sudku zodpovedá najlepšej dostup-
nej technológii s prihliad-nutím na 
primeranos� výdavkov na jej obstaranie 
a prevádzku a je reálny predpoklad, 
�e zdroj bude spåòa� emisné limity 
ustanovené vo Vyhláške M�P SR è. 
706/2002 Z.z., pod-mienky a kritériá 
vyplývajúce z právnych predpisov 
ochrany ovzdušia. 
Rotaèné cementárenské pece sú 
najúèinnejšie zariadenia na spolu-
spa¾ovanie odpadov, na zachytávanie 
a zneškodòovanie zneèis�ujú-cich látok 
v SR a predstavujú najvýhod-nejšie 
riešenie likvidácie s následným ener-
getickým zhodnotením predmet-ného 
odpadu.

na športových hrách chlapci tretí
Športový kalendár Odborného uèiliš�a 
bol od posledného májového tý�dòa 
a� do konca školského roka nabitý na 
prasknutie. 28. a� 30. mája sa v Micha-
lovciach konali Celoslo-venské športové 
hry dievèat Odbor-ných uèilíš�. Dru�stvo 
našich dievèat (Maja Mrkvová, Bo�ka 
Vlaèuhová, O¾ga Juríková, Miška Bla-
hová, Norika Kováèová, Zuzka Dániová, 
Aïa Janeèeková a Bo�ka Frátriková) 
síce v atletike dieru do sveta neuro-
bilo, zato vo volejbale obsadilo tretie 
mies-to. Lepšie sa darilo chlapcom 
(Marcel Vlaèuha, Jozef Patkan, Martin 
Lajka, Milan Horòák, Andrej Janeèek, 
Ma�o Hmíra, Koloman Bari, Jo�o Balá� 
a Roman Šípoš) na Celoslovenských 
športových hrách chlapcov Odbor-ných 
uèilíš� vo Vinièkách od 9. – do 11. júna. 
V brannom preteku získali strieborné 
medaily, v atletike a vo volejbale sko-

nèili na tre�om mieste a vo futbalovom 
turnaji obsadili štvrté miesto, èo ich 
v celkovom hodnotení škôl vynieslo na 
tretie miesto. 
Všetky ostatné športové akcie, na 
ktorých sme sa v júni zúèastnili, sa 
uskutoènili mimo územia Slovenska. 
Prvou z nich bol stolnotenisový Tur-
naj Nadìje v Zlíne. Z našich chlapcov 
sa v silnej konkurencii najïalej dostal 
Erik Goral, ktorý prehral a� vo finále 
a doviezol si tak do Ladiec striebornú 
medailu.
Majstrovstvá Moravy a Sliezka men-
tálne postihnutých v cezpo¾nom behu 
sa konali v Šternberku a naše be�ec-ké 
trio (Ma�o Hmíra, Jo�o Balá� a Maja 
Mrkvová) sa na nich nestratilo, keï 
získalo jedno prvé a dve druhé miesta. 

S. K.

Prešli rôèky, prešli dníèky, u� pôj-
deme do školièky...

Aj takéto slová básne znel i 
v triedach našich predškolákov, 
teda detí 5 – 6 roèných, ktoré 
nastúpia 2. septem-bra do školy. 
Pri lúèení s nimi vypadla aj slzièka 
rodièov a uèiteliek. Slzy vïaky, 
dojatia, uvedomenia si, ako ten 
èas rýchlo letí. Veï mnohé z nich 
prišli malé 2,5 – 3 roèné. A teraz 
sú z nich predškoláci pripra-vení 
zvláda� nároèné úlohy prvej triedy 
vo „ve¾kej škole“. 
Všetky o rok povyrástli a získali ve¾a 
poznatkov z oblasti �ivej a ne�ivej 
prírody, nauèili sa ve¾a básní, piesní, 
riekaniek, poznali rozprávky, nado-
budli prvé matematické zruènosti. 
O tom, ako napredujú v oblasti pra-
covnej a výtvarnej výchovy mali 
ro-dièia mo�nos� sledova� na nás-
ten-kách inštalovaných z prác detí 
v ka�-dej triede. S najúspešnejšími 
práca-mi sme sa zúèastnili výstavy 
s via-noènou tematikou a výstavy 
pod názvom „Mama, ocko, ma¾uj 
so mnou“ v DK v Dubnici n/V. 
Mnohotvárnos� tvorivého výchov-
no-vzdelávacieho procesu nás 
nútila h¾ada� nové, ale zamýš¾a� sa 
i nad skvalitnením osvedèených 
metód a foriem práce. Snahou 
celého pedagogického kolektívu 
bolo u-platòova� zá�itkové formy 
uèenia, spestrova� pobyt v MŠ pre 
deti zaujímavými aktivitami. 
Urèite k nim patrili branno-turis-
tické vychádzky do prírody v jesen-
nom a jarnom období, besiedky 
s „Mikulášom“, fašiangové kar-
nevaly, v triedach predškolákov 
spolu s rodièmi, rozprávkovo-
sú�a�né dopoludnie v rámci MDD. 
Na bábkové divadlo „Rozmarínka“ 

a vystúpenie kúzelníka „Melliesa“ 
sme pozvali aj našich kamarátov 
z 1.- roèníka ZŠ. Ve¾kú rados� mali 
predškoláci z celodenného výletu 
na chatu „Muflónka“, kde opekali, 
pozorovali prírodu, hrali sa rôzne 
eko-hry, sú�a�ili. V mesiaci júni sa 
41 detí MŠ zúèastnilo plaveckého 
výcviku na plavárni v Púchove. Bol 
to pre deti nepochybne radostný 
zá�itok, preto�e sa na plaváreò 
v�dy tešili, ale èo je hlavné, nauèili 
sa ne-bá� vody a nadobudli prvé 
plavecké zruènosti a skúsenosti. 
Odmenou za celoroèné sna�enie 
bolo pre všet-ky deti u� tradiène 
ma¾ované vysvedèenie. 
Od 1. 7. 2002 prešla naša škola pod 
správu Obecného úradu v Ladcoch. 
Kompetencie na obecný úrad pre-
su-nuté boli, ale ako je všeobecne 
známe s poloprázdnym vreckom 
financií. Napriek tomu nás zobrali 
a berú ako „našu školu“. V�dy som 
sa stretla s ochotou p. starostu, 
zastupite¾stva aj zamestnancov 
obecného úradu vypoèu�, rieši� 
problémy a pomôc� našej škole. 
(Veï sú to naše deti, to boli slová 
p. starostu).
Estetické úpravy, materiálne vylep-
šenia školy, èi rôzne aktivity s de�mi 
by nebolo mo�né uskutoèni� bez 
materiálnej a finanènej pomoci. 
Preto moje úprimné poïakovanie 
patrí Obecnému úradu v Ladcoch, 
vedeniu Pova�ských cementární, 
ktoré bolo v�dy ochotné našej škole 
pomôc�, OZ pri PCL, RNDr. P. Ja-
nešíkovi, p. Barnincovi a Odborné-
mu uèiliš�u v Ladcoch. 
Prajem všetkým de�om krásny 
slnkom vyma¾ovaný zvyšok prázd-

Plameò nádeje
�iaci Odborného uèiliš�a v Ladcoch sa zúèastnili na Olympijskom behu 
s pochodòou (Torch Run) v uliciach Prahy. Zorganizovali ho americkí 
a írski policajní dôstojníci, ktorí niesli symbolický „Plameò nádeje“ 
z gréckych Atén cez 30 krajín Európy a neskôr cez viac ako 120 írskych 
obcí a miest do írskeho Dublinu, dejiska Svetových letných špeciálnych 
olympijských hier. V európskych metropolách sa k ich úsiliu o pod-
poru a propagáciu olympijskej myšlienky pridávali ïalší dobrovo¾níci 
a športovci špeciálnych olympiád, medzi nimi aj naši športovci a partneri 
Ma�o Lajka, Tono Dzurjanik, Ma�o Eliaš a Mirka Eliašová. 
Práve Svetové letné špeciálne olympijské hry, najväèšie športové 
podujatie v tomto roku na svete, bolo vyvrcholením nášho športového 
úsilia. Do slovenskej reprezentácie na olympiádu bolo pôvodne 
nominovaných šes� športovcov a partnerov z Ladiec, nakoniec však do 
Dublinu cestovala len Mirka Eliašová a Tomáš Ivana. Ako èlenovia vole-
jbalového dru�stva sa podie¾ali na zisku bronzovej medaily v kategórii 
unifikovaného volej-balu. Okrem športových zá�itkov im v pamäti dlho 
zostanú aj spomienky na ve¾kolepý otvárací ceremoniál, na ktorom sa 
zúèastnilo viac ako 10000 športovcov a trénerov zo 166 krajín sveta 
a ktorý na štadióne Croke Park sledovalo 80 000 divákov. Medzi celebri-
tami nechýbala írska prezidentka Mary McAleese, premiér krajiny Bertie 
Ahern, ani zakladate¾ka Special Olympics Eunice Kennedy Shriver, sestra 
bývalého amerického prezidenta Johna Kennedyho. Aká pozornos� sa vo 
svete venuje hnutiu Special Olympics, dokumentuje aj úèas� hudobnej 
skupiny U2 a The Corrs, spevá-ka Jon Bon Joviho, hviezdy filmového 
plátna Arnolda Schwarzeneggera, futbalistu Manchestru United Roya 
Keanea, pilota Formuly 1 Eddie Irvinea alebo prítomnos� bývalého pr-
ezidenta Juhoafrickej republiky a nosite¾a Nobelovej ceny za mier Nelsona 
Mandelu, ktorý predniesol otváraciu formulku.



Èo nebolo v monografii

Odviate časom
Ako bývali naši dedovia

Vlastné (obytné domy) boli 
drevené, alebo z nepálených te-
hál prikrytých slamou – málo 
drevenými šind¾ami. Ostatné 
stavby mali murivo z kameòa 
– prikryté slamou. Ak vznikol 
po�iar, pod¾a smeru vetra zhoreli 
aj ïalšie staviská. Dvere v do-
moch bývali z hrubo opracovaných 
dosiek, závory ve¾mi primitívne, 
na zimu sa všelijako utesòovali. 
Okná boli malé a tie� cez zimu 
rôzne utesòované. V obytných 
domoch bola izba v prednej èasti, 
ïalej bola kuchyòa (niekedy pit-
vor) a komora. 
Nábytok v izbe: stôl, lavice oko-
lo stola, ktoré sa na noc zme-
nili na tvrdú poste¾, truhla 
na šatstvo a spodné obleèenie, 
postele s vlo�enou ra�nou slamou 
prekrytou prestieradlom a na 
tom periny. Kuchyne v prvopoèi-
atku boli èierne s otvoreným 
ohniskom, z ktorého odchádzal 
dym otvorom v strope vo¾ne na 
poval – pod krov. Na rozpálených 
uhlíkoch ohniska sa varila stra-
va v hlinených alebo liatinových 
hrncoch èi kotlíkoch, pou�íval sa 
tie� trajfus (z nemeckého drei fus 
– trojno�ka). Neskoršie šikovní 
kachliari stavali murované 

náŠ futBalový miniSvet

Stavbársky turnaj

memoriál Pavla Petríka

Zmeny v areáli futbalového ihriska

Príprava na novú sezónu

Dòa 20. 6. 2003 sa konal tradièný 
turnaj cementárov v netradiènom 
termíne. Dôvodom bola pripra-
vovaná rekonštrukcia trávnatého 
povrchu miestneho futbalového 
ihriska. Ví�azom turnaja sa stalo 
dru�stvo zostavené z pracovníkov 
baliarne a opravovne Raj-vozòov, 
ktoré v prvom stretnutí po remíze 
1:1 nad Údr�bou zví�azilo na poku-
tové kopy 4 : 2. V druhom zápase 

nastúpili proti sebe Výroba a Lom, 
zápas skonèil 0 : 0 a postup do 
finále si v jedenástkovom roz-
strele po ví�azstve 6 : 5 vybojovali 
pracovníci z lomu. Ako 3. skonèila 
Údr�ba po ví�azstve 2 : 0 nad 
Výrobou. Finále Raj–bal. – Lom 
skonèilo 2 : 0. Na záver turnaja 
nastúpil výber PCLA proti Prefe 
Topo¾èany, po remíze 1:1 zví�azili na 

U� po šiesty krát si bývalí spo-
luhráèi a priatelia na poèes� tohto 
hráèa, ktorý dlhodobo obliekal 
dres miest-neho futbalového klubu 
a svojím prístupom bol vzorom 
pre mladých, pripomenuli jeho 
pamiatku v bo-joch na zelenom 
trávniku. 

Ladce – Beluša 1 : 1 (na pok. kopy 
4:2)
Košeca – Ilava 2 : 0
o 3. miesto Beluša – Ilava 2 : 4
finále Ladce – Košeca 0 : 0 na 
pok. kopy zví�azili hostia z Košece 
v pomere 2 : 4 a stali sa tak ví�azmi 

Ani poèas letnej prestávky sa �ivot na futbalovom ihrisku nezastavil. 
Areál doznal prvé zmeny. Hráèi Koštialík, Prekop, Šedík a Hudec pod 
vedením predsedu TJ Ing. Koyša demontovali ošarpané oplotenie od 
KD, za spoluúèasti pracovníkov FK Dubnica ošetrili a zrekonštruovali 
znièený trávnatý povrch ihriska. Za odvedenú prácu im patrí poïakovanie. 
Poïakovanie patrí tie� Pova�skej cementárni a.s., Obecnému úradu, p. 
Èuríkovi a p. Porubèanovi, ale i ïalším, ktorí akouko¾vek formou prispeli 
k skrášleniu tohto športového areálu.

Dru�stvo dospelých zaèalo s prípra-
vou na nový roèník u� v pondelok 
30. 6. 2003. Pod vedením trénera 
Jaroslava Agafona hráèi nab-
erajú kondíciu v okolitých terénoch 
a v miestnom parku. Ku dnešnému 
dòu odohrali aj prípravné zápasy 
s týmito výsledkami: Tr. Teplá – 

Ladce 1 : 5, Chocholná – Ladce 
0:4, Stre�enice – Ladce 1 : 4 a 
Ilava – Ladce 4 : 1. Mu�stvo posilnil 
Patka z Luborèe a s mu�stvom sa 
pripra-vujú tie� Janáèek z Brvniš�a 
a Prekop z Novej Dubnice. O ich pre-
stupoch sa rozhodne v najbli�ších 
dòoch. 

ladce vo futbalových sú�a�iach 2003 – 2004
mu�i – i. trieda
10. 8.  Ladce – Brvnište
17. 8.  Prejta – Ladce
24. 8. Ladce – Udièa
31. 8. Borèice – Ladce
7. 9. Ladce – Horovce
14. 9. Sverepec – Ladce
21. 9. Ladce – Ilava
28. 9. Beluša – Ladce
5. 10. Ladce – Plevník
12. 10. P. Bystrica – Ladce
19. 10. Ladce – Papradno
26. 10. Ladce – Pru�ina
2. 11. Podmanín – Ladce
dorast – v. liga
10. 8.  P. Teplá – Ladce
17. 8. Ladce – Šimonovany
24. 8. Púchov „B“ – Ladce
31. 8. Ladce – T. Stankovce
7. 9. Drietoma – Ladce
14. 9. Ladce – Kanianka
21. 9. S. Turá – Ladce
28. 9. Ladce – N. Dubnica
5. 10. Handlová – Ladce
12. 10. Ladce – Bošany
19. 10. P. Bystrica – Ladce
26. 10. Kamenec – Ladce
2. 11. Ladce – N. Pravno
9. 11. Sverepec – Ladce
16.11. Ladce - Lehota p.V

Starší �iaci – i. trieda
10. 8. Domani�a – Ladce
17. 8. Ladce – P. Teplá
24. 8. Orlové – Ladce
31. 8. Ladce – Preèín
7. 9. Tuchyòa – Ladce
14. 9. Ladce – Bolešov
21. 9. Plevník – Ladce
28. 9. Ladce – Košeca
5. 10. Lysá – Ladce
12. 10. Ladce – Dohòany
19. 10. Beluša – Ladce
26. 10. Papradno - Ladce
2.11. Ladce – Kolaèín

mladší �iaci – i. trieda
10. 8. Ladce – Púchov „C“
17. 8. Ilava – Ladce
24. 8. Ladce – Dohòany
31. 8. Beluša – Ladce
7. 9. Ladce – Brvnište
14. 9. Podmanín – Ladce
21. 9. Ladce – Borèice
28. 9. L. Rovne – Ladce
5. 10. Ladce – Jasenica
12. 10. P. Bystrica – Ladce
19. 10. Vo¾no
26. 10. Ladce – N. Dubnica
2. 11. M. Lednice – Ladce
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šporáky s šišou. Neodmyslite¾nou 
súèas�ou kuchyne bola pec na 
peèenie chleba a sušenie ovo-
cia, dym odchádzal krátkym 
komínom do sopúcha na povale 
a potom volne na poval. Cez 
zimu sa do dymu vešalo mäso, 
aby sa vyúdilo. Pred dvierkami 
pece, ktoré boli ve¾mi nízko, bolo 
„peklo“ pre nohy gazdinej, aby 
sa sediac mohla venova� obsluhe 
pece. Priestor nad pecou sa tie� 
vyu�íval na spanie. 
Nábytok v kuchyni bol stôl, stolec 
a fogaš – kombinácia police 
a vešiaka, slú�il na kuchynský 
riad. Podlahy v celom obytnom 
dome boli z udupanej ílovej hliny 
s primiešanou seèkou z ra�nej 
slamy, aby vrstva hliny nepo-
praskala.

V  roku  1934  pod¾a  nariadenia  �upného  úradu 
a v našej obci prijali tzv. Po�iarno-policajný štatút, 
ktorý presne stanovoval protipo�iarne predpisy pre 
obèanov. Bol to vlastne akýsi súhrn preventívnych 
opatrení proti vzniku po�iarov. Niektoré z nich: 
-  Drevo  a  ¾ahko  zápalné  predmety  sa  nesmú 
uskladòova�  pri  dome  (najmenej  4  metre  od 
stien)
- Úprava potokov musí by� ¾ahko prístupná strieka-
èkám
- Vodný tok pre hornú èas� obce sa urèuje „Horný 
potok“ (Slatinský), pre dolnú èas� „Dolný potok“ 
(Lúèkovský)
- Ïalej sa urèoval signál a povinnos� uvo¾ni� cestu, 
opatrenia k elektrickému vedeniu, osvetli� okná do 
ulice v prípade po�iaru atï. 
Významnou  udalos�ou  roka  1934  bola  bezosporu 
oslava  50.  výroèia  zalo�enia  „Ohòohasièského 
zboru“ v Ladcoch. Nepodarilo sa nám zisti� príèinu 
oslavy v roku 1934, keï�e zbor bol zalo�ený v roku 
1883.  Oslava  sa  konala  20. mája  1934.  Dlho  sa 
pripravovala a vyznela k spokojnosti obèanov a or-
ganizátorov. Pri tejto príle�itosti si zakúpili mnohé 
organizácie i jednotlivci tzv. „klince do hasièskej 
zástavy“, ktoré stáli po 50 Kè. Konalo sa i okresné 
poplachové cvièenie a taneèná zábava na ihrisku. 
Pri príle�itosti spomínaných osláv sa pripomenula 
aktivita ladeckých hasièov. Od roku 1928 – 1933 
zasahovali  v  Ladcoch  5  krát,  v  Beluši  6  krát, 
v Tune�iciach 2 krát, v Košeci 1 krát a v Hlo�i 1 
krát. A ešte jedna významná udalos�. Pri príle�itosti 
50.  výroèia  zalo�enia  Dobrovo¾ného  hasièského 
zboru napísal správca školy Emil Pauer hasièskú 
kroniku. Tejto kronike vïaèíme za väèšinu vedo-
mostí, ktoré o zaèiatkoch organizovaného hasièstva 

Hasièi v tridsiatych rokoch


