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Èíslo:  6   december 

Novoroèné �elanie
Obecné zastupite¾stvo a starosta obce Ladce ïakujú všetkým organizáciám, spolkom, inštitúciám a podnikom i všetkým obèanom, 
ktorí sa akýmko¾vek spôsobom prièinili o rozvoj našej obce. Súèasne si �eláme dobrú spoluprácu aj v roku 2004.
Nech Vás všetkých sprevádza pokoj, láska, zdravie a úspech. �eláme si, aby aj vašim prispením naša obec prekvitala k spokojnosti 
všetkých obèanov.

Rodí sa mikRoRegión
Na zasadaní  Obecného 
zastupite¾stva v Ladcoch 
dòa 15. októbra t.r. poslanci 
schválili bezodplatný prevod 
akcií Severoslovenskej vodá-
renskej spoloènosti, a.s. so 
sídlom v �iline na obec Ladce, 
v súlade s rozhod-nutím MS 
PNM SR è. 844 zo dòa 30. 8. 
2002. Podiel akcií urèili pre-
poètom na poèet obyvate¾ov 
obce. 
Vzh¾adom na blí�iaci sa vstup 
do EÚ a mo�nos� èerpania 
štrukturálnych fondov z EÚ 
je potrebné, aby sa menšie 
obce spájali do regiónov 
s poètom obyvate¾ov nad 
5000. Vzh¾adom na túto pod-
mienku EÚ sa štyri obce 
Ladce, Košeca, Dúlov a Ho-
rovce dohodli, �e zalo�ia 
mikroregión s pracovným 
názvom Severoilavský-po-
nadvá�sky. Cie¾om tohto 
mikroregiónu, okrem spomí-
nanej po�iadavky EÚ, je zblí�i� 
tieto blízko seba le�iace obce 
premostením Váhu v mieste, 
kde je v Tune-�iciach premos-
tená dia¾nica. Tento most by 
sprístupnil Ladèanom územie 
za Váhom, kde sa pripravujú 
zaujímavé projekty vyu�itia 
vodných plôch pre letnú re-
kreáciu a kúpanie. Premos-
tenie by prinieslo aj mno�stvo 
iných ekonomických, re-
kreaèných a spoloèenských 
efektov. Obecné zastupite¾stvo 
schvá-lilo vstup obce Ladce do 

tohto mikroregiónu. 
Obecné zastupite¾stvo schválilo 
aj dohodu o partnerstve pri 
elektrifikácii Záhoria, v rámci 
Európskeho fondu Phare na 
rozvoj turistiky. Ak by bol tento 
projekt schválený, obec by sa 
50% podie¾ala na financovaní 
elektrického kábelového vede-
nia po lokalitu pri Môstku. Sch-
válením sa sleduje utvorenie 
lepších podmienok pre vyu�itie 
tejto atraktívnej lokality. 
Poslanci sa zaoberali mo�nos-
�ou odkúpenia rodinného domu 
po p. Ïurišovej  na Hviezdo-
slavovej ulici pre potreby budúce-
ho vyu�itia pozemku v prospech 
obce. Nemovitos� sa odkúpi 
za cenu stanovenú znaleckým 
posudkom. 
Obecné zastupite¾stvo prero-
kovalo postup a plán osláv 50. 
výroèia Domu kultúry v Lad-
coch. 
Na podnet miestnych podni-
kate¾ov sa poslanci zaoberali 
predajnými termínmi a roz-sa-
hom predaja v Dome kultúry. 
Uznesením Obecného zastupi-
te¾stva sa predaj v Dome kultúry 
upravuje od 1. januára 2004 
takto: 
- ka�dý štvrtok v tý�dni  
 predaj textilu
- ka�dý utorok bude 
po-  volený predaj 
záclon, èistiacich prostriedkov, 
obuvi, šitých odevov a ostatných 
výrobkov, okrem textilu. 

Štátna správa sa po rokoch „pribli�ovania 
k obèanovi“ dostane od neho tak ïaleko, ako 
ešte nikdy predtým
Väèšina obèanov Ilavského 
okresu asi ani netuší, aké 
cestovanie za úradmi štátnej 
správy ich èaká od nového 
roku po zrušení okresu Ilava. 
Okresný úrad v Ilave nahradí 
Obvodný úrad v Trenèíne. 
Tak�e za vybavovaèkami na 
Policajný inšpektorát policaj-
ného zboru, na �ivotné pro-
stredie a pod. budú obèania 
cestova� do Trenèína. Na úrady 
špeciálnej štátnej správy ako 
je Lesný úrad do Pova�skej 
Bystrice. To znamená, �e 
Ilavský okres bude rozdelený 
do Obvodných úradov Trenèín 
a Pova�ská Bystrica, prièom 

Ladce budú najsevernejšou 
obcou obrovského trenèian-
skeho obvodu. 
Pre Ladce by bolo výhodnej-
šie, keby sme patrili do obvodu 
Pova�ská Bystrica. Poèkajme 
si, ako sa situácia vyvinie 
a potom, ak sa naplnia ti-
eto „cestovate¾ské predpo-
vede“, pokúsme sa o petíciu 
za prièlenenie obce Ladce do 
Pova�skobystrického obvodu. 
Bolo by však najlepšie, keby si 
všetky politické zoskupenia po 
roku 1989 priznali svoj omyl 
a vrátili by sme sa k pôvod-ným 
dobrým okresom. 

Ing. arch. Ján Remo

opä� certifikát slovak gold
Kvalita ladèianskeho cementu bola opä� ocenená. V no-
vembri t.r. prevzal riadite¾ pre kvalitu a stratégiu Pova�skej 
cementárne, a.s. v zastúpení generálneho riadite¾a Ing. Pavel 
Martauz certifikát Slovak gold. 
Ocenili vysokú kvalitu portlandských cementov CEM I 42,5 
N a CEM I 42,5 R. Ich ú�itkové vlastnosti sú porovnate¾né 
so zahraniènými výrobkami. Vyrábajú sa špièkovými tech-
nológiami za pou�itia alternatívnych palív. Sú patentované 
v krajinách V4 a okrem klasických ú�itkových vlastností plnia 
i ochranné funkcie. Nezanedbate¾nou prednos�ou ocenených 
cementov je nízky obsah chrómu. 
Nezávislá komisia odborníkov teda opä� rozhodla v prospech 
našich odborníkov a robotníkov – výrobcov cementu. Je to 
èes� aj pre obec Ladce a preto vïaku a uznanie cementárom 
vyslovujú všetci obèania.

nezabudli na nich
14. novembra 2003 patrila 
ve¾ká sála Domu kultúry tým 
obèanom, ktorí prekroèil i 
sedemdesiatku. Obecný úrad 
a jeho Zbor pre obèianske 
zále�itosti pripravil obèanom, 
ktorí ošediveli v práci a sta-
rostlivosti o rodinu odpolud-
nie s kultúrnym programom, 
v ktorom vystúpili �iaci Mater-
skej a Základnej školy v Lad-
coch. 

K asi 160 úèastníkom sa pri-
hovoril starosta obce Ing. arch. 
Ján Remo, dostali darèeky 
– monografiu Ladce a potom 
sa pri dychovke zabavili a za-
spomínali. 
Úèastníci ocenili, �e obecný 
úrad i napriek ekonomickým 
problémom dokázal zachova� 
túto prekrásnu tradíciu. 

Pozvánka
Starosta obce a poslanci Obecného zastupite¾stva v Ladcoch 
pozývajú všetkých obèanov na tradièné Polnoèné stretnutie 
na kri�ovatke.
Dychová hudba a ohòostroj vás privítajú na prelome rokov. 
Tešíme sa, �e spoloène vstúpime do roku 2004.



Štatistika o obèanoch

Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

NarodeNé deti: 
Kristián Števánka
Radovan Krištof
Samuel Hrenák
Matúš Ïurovec

Martina Mlyniská
Daniela Dolinková

Denis Streèko
Vítame medzi nami nových 

obèiankov. Blaho�eláme 
rodièom a de�om prajeme 

zdravie a radostné detstvo.

Zomreli: 
Irena Galanská (74)
František Zelík (74)
Jozef Jarošinec (72)

Štefánia Koènárová (52)
Helena Náhliková (84)

Smútime nad stratou našich 
obèanov. Smr� je neodvratná, 

spomienky však zostanú. 

Jubileá:
80 rokov

¼ubica Krepšová (nar. 16. 
decembra 1923)

Anna Cibièková (nar. 18. 
decembra 1923)

25. výroèie sobáša
Ján Èemeš a Zdenka, rod. 
Šebeková (2. dec. 2003)
K výroèiam blaho�eláme 
a prajeme ešte ve¾a rokov 

spokojného �ivota.

spoloèné uvít-
anie detí

Zbor pre obèianske zále�itosti 
v Ladcoch pripravil dòa 5. 
decembra t.r. spoloèné privít-
anie detí narodených v roku 
2003.
Program viedla matrikárka 
¼. Porubèanová a vystúpili 
v òom deti z Materskej školy 
a �enská spevácka skupina. 
K rodièom a de�om sa pri-
hovoril Marián Justh. ZPOZ 
pozval na slávnos� dvadsa� 
rodièov s de�mi, ktorých 
odmenil upomienkovými 
darèekmi.

5 kontajneRov na sklo
Obecné zastupite¾stvo na 
svojom zasadaní dòa 26. 
novembra t.r. prerokovalo 
správu o plnení rozpoètu 
za 3. štvr�rok 2003, ktorú 
predniesla úètovníèka obec-
ného úradu p. Suranová. 
Poslanci konštatovali, �e 
rozpoèet sa v èasti príjmy 
i výdavky plní asi na 75%. 
Istú odchýlku spôsobuje 
pribúda-nie kompetencií 
a s tým súvisiaci nárast práce 
a potreby nových pracov-
ných miest, ako je stavebné 
konanie i nárast úètovníctva 
s pribratím Materskej a Zá-
kladnej školy. 
Správu o kontrolnej èinnosti 
predniesla hlavná kontrolór-
ka obce Ing. Kalusová. 
Obecné zastupite¾stvo schvá-
lilo predaj pozemku Mirosla-
vovi Illovi zo Sverepca za 
bývalým zdravotným stredis-
kom, ktoré menovaný odkú-
pil. Pás pozemku, v šírke 
cca 6 metrov bezprostredne 
naväzuje na pozemok pod 

zdravotným strediskom. 
Na �iados� Slovenského zvä-
zu zdravotne postihnutých 
v Ladcoch schválili poslanci 
bezplatný prenájom sály 
v prístavbe kultúrneho domu 
na Mikulášsky veèierok. 
Obecné zastupite¾stvo schvá-
lilo 1 m široký pás pozemku 
S. Bublavému na rozšírenie 
vstupu do dvora. 
V ïalšom bode sa Obecné 
zastupite¾stvo v Ladcoch 
zaoberalo rozmiestnením 5 
kontajnerov na sklo na území 
obce. Rozhodli ich umiestni� 
takto: k predajni potravín 
AMV, pred bytovkou è. 152 
(„homosilo“), na kri�ovatke 
ulíc Koyšová – Kukuèínová, 
v Horných Ladcoch pri au-
tobusovej zastávke a v Tu-
ne�iciach pri predajni Jedno-
ta. Po umiestnení týchto 
zelených kontajnerov u� 
nebude obec organizova� 
zber skla na vleèku traktora.

50. výroèie domu kultúry
Slávnostné posedenie pri príle�itosti 50. výroèia postavenia 
Domu kultúry v Ladcoch sa konalo 7. novembra v prístavbe 
kultúrneho domu. Organizátori pozvali poslancov Obecného 
zastupite¾stva v Ladcoch, zástupcov politických strán a hnutí, 
organizácií a spolkov, riadite¾ov škôl, Pova�skej cementárne 
a všetkých, ktorí sa významným spôsobom prièinili o �ivot 
v priestoroch Domu kultúry za uplynulých 50 rokov, respektíve 
ich zástupcovia, ak sa dotyèní týchto dní nedo�ili. 
V programe odznela báseò v prednesení Al�bety Bušíkovej, 
privítanie a príhovor starostu Ing. arch. Jána Remu a referát 
– prierez históriou výstavby Domu kultúry, najmä však o èin-
nosti na jednotlivých úsekoch kultúry, vzdelávania a osvety, 
prednesený Branislavom Liptákom, kronikárom obce. 
Stretnutie malo slávnostný, ale i srdeèný priebeh, hlavne 
zásluhou toho, �e viacerí úèastníci spomínali na èinnos� 
v bývalom Závodnom klube ROH ve¾mi �ivo a spontánne. 
Starosta obce Ing. arch. Ján Remo odovzdal viacerým obèa-
nom Pamätné listy obecného úradu ako výraz vïaky a uz-
nania za pôsobenie v Dome kultúry. Ocenenie prevzali: 
Štefan Galanský, Ján Èemeš, Branislav Lipták, Ján Suchár, 
Viera Remová, Július Šedík, Jozef Polomík, Al�beta 
Bušíková, Mária Liptáková, Miroslav Remo, Rudolf Pagáè, 
Emil Martinák, František Bednárik, Jaroslav Koyš, Zdenka 
Hriadelová, Florián Gajdošík, Irena Gajdošíková, Eva Riecka, 
Anton Záhradník, František Chovanec, Augustín Martinák, 
Viktor Majerik, Marián Justh. 
Za tých, ktorí sa oslavy nedo�ili, prevzali Pamätné listy rodinní 
príslušníci.
Ocenení boli: Eduard Zimprich, O¾ga Zimprichová, Jozef 
Hriadel, Daniel Šotkovský, Eduard �áèik, Ondrej Barica, 
Jozefína Kalusová, František Letko. 
Poèas osláv úèinkovala dychová hudba Ladèanka, ktorá 
prispela k dobrej nálade a príjemnej atmosfére. 
Dòa 8. novembra v rámci osláv 50. výroèia Domu kultúry 
vystúpila v kultúrnom dome skupina Senzi Senzus.

vysunuté pra-
covisko úradu 

práce
Národná rada SR schválila zákon è. 
678/2002 Z. z. platný od 1. januára 
2003, ktorý sleduje, okrem iného, 
zapojenie obcí pri uplatòovaní 
evidovaných nezamestnaných. 
Tieto otázky sú všeobecne známe 
a výsledkom ich uplatòovania by 
malo by� zvýšenie aktivity neza-
mestnaných pri h¾adaní pracov-
ného zaradenia. 
V našej obci zriadili vysunuté pra-
covisko Okresného úradu práce 
Ilava. Hlavným úèelom pracoviska je:
- aktívne vyh¾adávanie  
 pracovných miest pre 
EN v obciach priamo u zamestná-
vate¾ov (Ladce, Košeca a okolie).
- poskytovanie informácií  
 zamestnávate¾ovi o pra-
covnej sile v obci.
- poskytovanie informácií  
 o nástrojoch aktívnej 
politiky trhu práce, o mo�nostiach 
finanènej podpory pre samoza-
mestnanie, pre zamestnávate¾ov
- spolupodie¾anie sa na 
ob-  s a d z o v a n í 
pracovných miest v obciach vyt-
vorených formou VPP.
- osveta pre obyvate¾ov  
 v obciach o aktivitách 
OÚP, legislatívne upravujúcej pra-
covnoprávne vz�ahy.
- zrealizovanie predvýbe- 
 rov do rekvalifikaèných 
kurzov.
- získavanie, zabezpeèo- 
 vanie aktuálnych in-
formácií o obyvate¾stve �ijúcom 
v obciach, o infraštruktúre v ob-ci, 
o stave zamestnávate¾ov v obciach 
a poskytovanie týchto informácií 
OÚP pre úèely vypracovania region-
álnej analýzy ne/zamestnanosti.

Pripomíname si 
6. januára 2004 si pripomíname 
nedo�ité devä�desiate narodeniny 
významného Ladèana JUDr. Vojte-
cha Varhaníka.
Po Gymnáziu v Trenèíne právo 
vyštudoval v Bratislave, ale ce-
mentárèina sa stala jeho �ivotným 
údelom. U� ako študent prešiel cez 
prázdniny takmer všetkými ce-men-
társkymi robotníckymi profesiami. 
V Ladcoch bol vedúcim závodu 
v rokoch 1945 – 1946, teda v èas-
och naj�a�ších, potom riadite¾om a� 
do roku 1952. Funkciu námestníka 
a riadite¾a vykonával v Lietavskej 
Lúèke a v Banskej Bystrici a na-
pokon v Ladcoch v rokoch 1963 
– 1970, teda v èasoch výstavby 
nového závodu. Má najväèšiu 
zásluhu na tom, �e sa zmenila 
technológia výroby zo šachtových na 
rotaènú pec. 
JUDr. Vojtech Varhaník sa význam-
nou mierou zapísal do povedomia 
Ladèanov. Zomrel 1. februára 1980 
v Trenèíne.



Úspešné koyšove ladce
Dom kultúry v Ladcoch 17. októbra t.r. privítal recitátorov 
¾úbostnej poézie a mnohých významných predstavite¾ov 
slovenskej kultúry. 
Okrem sú�a�e sa prítomní zúèastnili na bohatom kultúrnom 
programe, ktorý sa zaèal kladením kytíc k buste Pavla Koyša. 
Príhovor pri buste mal spisovate¾ Ján Lenèo a ob¾úbenú 
pieseò básnika zaspieval herec Anton Balá�. 
Potom sa hostia a obèania odobrali do ve¾kej sály DK, 
kde odovzdali ceny najlepším recitátorom a prítomní bás-
nici, spisovatelia, herci a ïalší hostia vystúpili s piesòami, 
úryvkami z diela a spomienkami na Pavla Koyša. Program 
bol umocnený faktom, �e sme si pripomenuli desiate výroèie 
úmrtia, k èomu bola inštalovaná malá výstavka rôznych 
období �ivota Pavla Koyša. Potešite¾ná bola úèas� obèanov 
Ladiec, ktorá sa z roka na rok zvyšuje. Program moderovala 
Al�beta Bušíková. 
V prednese ¾úbostnej poézie boli tieto výsledky: 
III. KATegóRIA (�iaci 8. – 9. roè. ZŠ)
1.  Dáša Illyová (Púchov)
2.  Anna Hortová (Nová Dubnica)
3.  Simona Svádová (ZŠ Ladce)

IV. KATegóRIA (študenti SŠ, SOU)
1.  Jana Filípková (Púchov)
2.  Lýdia Bilèíková (Prievidza)
3.  eliška Svorèíková (Púchov)
     ¼udmila Škulavíková (Nové Mesto nad Váhom)

V. KATegóRIA (dospelí obèania)
1.  Daniela Arbetová (Nové Mesto nad Váhom)
2.  Viliam Sukupa (Bratislava)
     Bo�ena Dobrovièová (Pov. Bystrica)
3.  ¼udmila Šuvadová (Trenèín)

V III. kategórii dostala cenu za nápaditý výber básní Kamila 
Peteraja Katarína Novotná.

Za Františkom letkom
Dòa 18. septembra t.r. zomrel náš obèan František Letko, 
ktorý sa významnou mierou podie¾al na hudobnom �ivote 
našej obce. 
Narodil sa 28. októbra 1920 v Tune�iciach ako siedme 
– najmladšie die�a. Od pätnástich rokov musel �a�ko 
pracova� v tune�ickom kameòolome. Ve¾mi tú�il hra� 
na hudobnom nástroji ako jeho starší bratia Ján a Va-
lient. Základy sa nauèil od nich a tajne chodil do Ilavy 
k uèite¾ovi hudby, ktorý mu pomohol zdokonali� sa v hre 
na trúbku. 
V roku 1941 nastúpil na vojenskú slu�bu do Trenèína, 
kde robil trubaèa. Keï sa v Liptovskom Mikuláši tvorila 
posádková hudba, prevelili ho tam ako trubkára. Ako 
vojak sa zúèastnil Slovenského národného povstania 
na Liptove, kde prebiehali naj�a�šie boje. Po návrate do 
Tune�íc pracoval v Dubnici, v �iline a napokon v cemen-
tárni ako zámoèník – údr�bár. 
Hrával v �eleznièiarskej hudbe, hudbe Chemických 
závodov v �iline. Dostal ponuku aj do Ústrednej hudby 
Ministerstva vnútra, ale vrátil sa do Tune�íc. Potom prišli 
dlhé roky úèinkovania v hudbách SMZ Dubnica, vo Ve-
selej sedme, hudbe Jozefa Daòu, ale najmä v dychovke 
Ladeckej cementárne (ZKROH). Bol však aj obetavým 
uèite¾om – vychovávate¾om. Nauèil hra� desiatky chlap-
cov v Tune�iciach, Ladcoch i na Mojtíne. 
S man�elkou Vilmou vychovali 6 detí, z ktorých štyria sa 
venovali hudbe (traja skonèili konzervatórium). 
František Letko zomrel 18. septembra 2003, pochovaný 
je v Tune�iciach.

lepší kontakt 
s rodièmi

V Základnej škole zaèal 
vychádza� Spravodajca pre 
rodièov a priate¾ov Základ-
nej školy. Cie¾om a �elaním 
editorov je lepšia priebe�ná 
informovanos� rodièov o dia-
ní v škole, úspechoch i pro-
blémoch. V 1. èísle nájdu 
rodièia informácie o orga-
nizácií v škole, personálne 
obsadenie, zaujímavosti 
z hlavných úloh školy, vnú-
torný poriadok školy, zlo�enie 
detského parlamentu, práva 
�iaka atï. Vydávaním Spra-
vodajcu nemienia nijako ob-
medzi� osobný styk uèite¾a 
a rodièa. Práve naopak, 
dú-fajú, �e práve vydávanie 
informácií zainteresovanos� 
rodièov ešte zvýši. Š�astnú 
cestu, spravodajca!

kino slovan 
v decembri

13. 12. (sobota)
Tomb Raider 2
USA – do 12 rokov MN
20. 12 (sobota)
Femme Fatale
USA – do 12 rokov MN
27. 12. (sobota)
Lúpe� po taliansky
USA – širokoúhly
Do 12 rokov MN
Zaèiatok premietania je 
o 19:00 hodine. Vstupné 
v�dy 30 Sk.

Rušno v Zá-
kladnej škole

Úspešné zbery
Jeseò u� tradiène v našej ZŠ pa-
trí zberom. �iaci nazbierali spolu 
235 kg gaštanov. V roèníkoch 
1. – 4. bola naj-úspešnejšia 
�iaèka Štefulová (10 kg), v 5. 
– 9. roèníkoch �iak Pesnièák 
(34 kg).
Zber papiera zaznamenal pozo-
ruhodné èíslo 4 500 kg. Z roèník-
ov 1. – 4. bol najlepší A. Lipták 
(112 kg) a na 5. – 9. roèníku �iak 
Šebek (400 kg).

Recitaèná sú�a�

22. novembra t.r. �iaèky A. 
Kurtišová, S. Svádová, M. Mrá-
ziková, S. Kuèmová absolvovali 
krajské kolo sú�a�e „... a slovo 
bolo u Boha...“. Obsahom bola 
poézia a próza s nábo�en-skou 
tematikou.

Do telocviène u� 
nezateká

Telocvièòa a školské dielne 
majú vïaka obecnému úradu 
a sponzorovi nový povrch na 
strechách. Vyriešila sa tak situá-
cia, ktorá zaèala by� ve¾mi 
zlá, preto�e sa nièili stropy 
i podlahy – hrozilo uzavretie 
(nevyu�ívanie) týchto priesto-
rov. Oddýchli si nielen uèitelia 
telesnej výchovy v ZŠ, ale 
i z Odborného uèiliš�a a te-
lovýchovnej organizácie.

Škola podporujúca 
zdravie

Projekt, ktorý v sebe zahàòa 
rôzne zdravotné náuèné akti-
vity, otázky zdravého �ivotného 
štýlu, prevencie, ale i ochrany 
prírody a ïalšie. Tak v sú�a�i 
z poskytovania prvej pomoci 
získali prvenstvo Andrej Lipták 
a Jana Je�ová (za október), 
Andrej Barninec a Marcela 
Gurínová (za november). Po 
roènom hodnotení mô�e škola 
dosta� certifikát „Škola podpo-
rujúca zdravie“.

Opä� „kakao“

Školský klub mláde�e navštevuje 
27 detí. Pre deti pripravujú pes-
trý program ako „Šarkaniáda“. 
Vianoce budú pestrejšie o nové 
hry, ktoré mohli kúpi� vïaka 
sponzorovi. 10. januára sa 
opä� zúèastnia na nakrúcaní 
televíznej relácie Kakao v TV 
Markíza.

TRADIèNé OceNeNIe 
ceLO�IVOTNeJ PRáce

Ako ka�dý rok, aj 1. 
decembra t.r. sa zišlo 
v Do-me kultúry takmer 
dvesto-pä�desiat bývalých 
zame-stnancov cemen-
tárne – dô-chodcov. Vo 
vydarenom odpoludní sa 
potešili z koncertu dy-
chovky, ¾u-dovej hudby 
súboru Váh z Púchova. 
Svojim spevom im chvíle 
vo ve¾kej sále kultúrneho 
domu spríjem-nil aj známy 
spevák popu- lárnych 
piesní Peter Stašák. 
K prítomným sa prihovoril 
generálny riadite¾ Pova�-
skej cementárne, a.s. Ing. 
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Dúfajme, �e do nenávratna 
zašli staré „zlaté“ èasy, kedy 
sociálne odkázaní (telesne èi 
zdravotne postihnutí) boli odsú-
vaní na okraj spoloènosti. 
�a�ko sa �ilo aj zdravým práce-
schopným a ak takýto „mrzáèik“ 
stratil príbuzných, ktorí ho 
mohli aspoò �ivi�, bol potom od-
kázaný na dobroèin-nos� iných 
spoluobèanov nielen v mieste 
svojho bydliska, èi rodiska, teda 
sa musel vybra� do ïalších obcí 
a miest prosi� o milodary, aby 
aspoò mohol �i�. 
Mnohí si ešte pamätajú na 
slepých, ktorých vodili za pal-
ièku iné osoby, jednonohých, 
alebo pomätených – nosiac-
ich nezmyselne zbytoèný ba-
toh. Poskytovali im stravu, 
niekedy obnosené šatstvo, alebo 
drobné peniaze. Jeden takýto 
chudáèik, ktorý s ve¾kou náma-
hou dokázal zo seba vyda� iba 
hlas znejúci ako oj – oj prišiel 
aj do Ladiec. 
Odkia¾ prišiel sa nik nedozve-
del, lebo bol analfabet. 
Zastavil sa v Ladèianskom 
kláštore, kde sa ho sestrièkám 
u¾útostilo a keï�e ich poslaním 
bolo pomáha� chudobným a ne-

Èo nebolo v monografii

Stavba „Bauxitky“
V rokoch 1930 – 1933 postavili v Ladcoch cemen-
táreò na výrobu hlinitanového cementu. Stava� ju 
zaèali zaèiatkom októbra 1930 a bolo pri nej zamest-
naných okolo 1000 robotníkov zo širokého okolia, 
èo èiastoène zní�ilo nezamestnanos� regiónu v èase 
ve¾kej hospodárskej krízy. 
Stavba vyvolala aj ïalšie investície, najmä 
rozšírenie vlakových vleèiek na �elezniènej stanici 
a vo vnútri závodu. 
Zlo�ité bolo vyvlastòovanie pozemkov, preto�e do-
hoda s ro¾níkmi, majite¾mi pozemkov, nebola uza-
vretá v cenách. Dòa 3. decembra 1930 sa pozemky 
vyvlastnili, ale 4. decembra sa majitelia na pozem-
koch zhroma�dili a nechceli ich vyda�. Napokon sa 
dohodli a stavba sa mohla realizova�. 
V roku 1933 v kruhovej peci nového závodu zaèali 
vyrába� cement znaèky Bauximent na báze maïar-
ského bauxitu. Bol známy dobrými vlastnos�ami, ale 
aj vysokou cenou a tak sa slabo predával. I preto 
sa v kruhovej peci striedavo vyrábal Bauximent 
a vápno.

mocným, poskytli mu prístrešie aj 
primerané zaopatrenie. 
Vykonával v kláštore rôzne 
upratovacie práce na nádvorí 
a nauèili ho zvoni�. Neskoršie mu 
kúpili somárika, postroj a vozík, 
na ktorom privá�al rôzne zásielky 
z miestnej pošty pre kláštor. V trid-
siatich a štyridsiatich rokoch 
minulého storoèia nebol tak roz-
vinutý automobilový ruch a keï�e 
somárik mal dobrú pamä�, cestu 
dokázal zvládnu� bez koèiša. My, 
chlapci, sme samozrejme vymý-
š¾ali rôzne preká�ky tomuto somá-
rikovi hlavne sme mu na cestu 
vy-liali vodu a mali sme rados�, 
keï sa pred kalu�ou vody zastavil 
a po-kraèoval v ceste iba tak, �e 
ju obišiel. Ojoj za takýchto pod-
mienok býval v kláštore nieko¾ko 
rokov. 
O jeho ïalšom osude neviem, lebo 
som z Ladiec odišiel za zamestna-
ním, na vojenskú slu�bu a pod. 
Túto spomienku uvádzam iba 
preto, aby som poukázal na to, 
ako sa èasy menia a hlavne na 
to, �e na tomto svete boli v�dy 
¾udia, ktorí hoci sami nemali 
nadbytok, predsa sa dokázali 
v núdzi rozdeli� aj s posledným 
krajcom chleba. 

Futbalové sú�a�e majú za 
sebou jesennú èas� sú�a�ného 
roèníka 2003/04. Dospel í 
obsadili po jesennej èasti 8. 
miesto, èo predstavuje stred 
tabu¾ky. Nie je to naplnením 
nášho oèakávania, ale odra-
zom skutoènej kvality nášho 
mu�stva. Hráèi sa budú môc� 
v pohode pripravova� na jarnú 
èas�. Veríme, �e tí, ktorým 
zranenia nedovolili zasiahnu� 
do bojov o body, si poèas 
zimy dolieèia svoje zranenia 
a svojimi výkonmi na jar za-
plnia tribúnu, ktorá sa zaèala 
stava� a bude splneným snom 
mnohých fanúšikov. Je na 
hráèoch, aby si uvedomili, �e 
bez tvrdej a poctivej prípravy 
sa dnes futbal hra� nedá a na-
viac nesmie chýba� ani tú�ba 
ví�azi� a dosahova� èo najlepšie 
výsledky. Výsledky, ktoré sme 
doteraz neuverejnili: 
Beluša – Ladce    1  – 
1
Ladce – Plevník    2  – 
1
Pov. Bystrica – Ladce   2  – 
2
Ladce – Papradno   3  – 
1
Ladce – Pru�ina    2  – 
1
Podmanín – Ladce   3  – 
0
Dorastenci, ktorí zimujú na 8. 
mieste, robili svojim priaz-niv-
com rados� hlavne v domácom 

prostredí. Doma predvádzali 
dobré výkony naviac okore-
nené gólmi. No na ihriskách 
svojich súperov sa presadi� 
nedokázali, ani s mu�stvami 
z konca ta-bu¾ky. Veríme, �e na 
jar budú vo svojich výkonoch 
pokra-èova� a �e prinesú nejaké 
body aj z vonku. Ich výsledky 
doteraz neuverejnené: 
Ladce – N. Dubnica   5  – 
0
Handlová – Ladce   2  – 
1
Ladce – Bošany    5  – 
1
P. Bystrica – Ladce   3  – 
1
Kamenec – Ladce   3  – 
2
Ladce – N. Pravno   1  – 
1
Sverepec – Ladce   3  – 
0
Ladce – Lehota p. V.   6  – 
0
Starší �iaci pokraèovali a� do 
konca sú�a�e v nepresved-
èivých výkonoch a tak prezi-
mujú na nelichotivom 12. mies-
te. Prekvapením je naproti to-
mu 7. miesto mladších �iakov. 
Výbor Telovýchovnej jednoty 
touto cestou ïakuje obec-
nému zastupite¾stvu na èele 
so starostom ako aj vedeniu 
Pova�skej cementárne, p. 
RNDr. Petrovi Janešíkovi a p. 
Róbertovi Jendrolovi za fina-
nènú podporu, bez ktorej by 

iba jedna prehra
Naši stolní tenisti odohrali 
v prvej èasti sú�a�e sedem 
zápasov (do 29. novem-
bra) a prehrali iba jeden 
zápas. 
Výsledky:
Zliechov – Ladce   6  : 
12
Ladce – Slovan c   10 : 
8
TTc e – Ladce    7 : 
11
Ladce – Pru�ina c   14 : 
4
N. Dubnica B – Ladce   1 0 

: 8
Led. Rovne – Ladce   8 : 
10
Ladce – Domani�a   10 : 
8
Zostáva zohra� stretnutia 
Pru�ina B – Ladce (5. 
12.) a Ladce – Maríková 
(12. 12.).

Mladí športovci

15. novembra t.r. sa konalo 
okresné kolo �iakov v šachoch. 
Zví�azila �iaèka našej Základ-
nej školy Zuzana Èervená. 
Na futbalovom turnaji Jed-
nota Coop naši �iaci získali 
v kategórii mladších �iakov 3. 
miesto a v kategórii starších 
�iakov dokonca 2. miesto. 
Blaho�eláme a ïakujeme za 
dobrú reprezentáciu nielen 
školy, ale i obce.


