
SPRAVODAJCA MIESTNEJ 
SAMOSPRÁVY V LADCOCH

Èíslo:  4.       august 2005

Dňa 18. mája t. r. poslanci 
Obecného zastupiteľstva v Lad- 
coch si vypočuli informáciu 
o návrhu zmluvy na prevod 
Misijného domu na obec Ladce 
za symbolickú cenu 1 Sk. Má 
to byť kompenzácia za budovu, 
ktorú bude potrebné uvoľniť pre 
výstavbu kostola. 
Zasadania sa zúčastnili aj niektorí 
občania obce, ktorí sa súhlasne 
vyjadrili k zámeru postaviť 
v Ladcoch nový kostol. Kostol 
sa bude financovať z prostriedkov 
nadácie, darov a zbierok od 
občanov. 
Stavba kostola esteticky výrazne 
zmení aj širšie okolie centra obce 
a prinesie duchovný rast občanov, 
najmä mládeže. 
Chcel by som upozorniť aj na nový 
aspekt v súvislosti so stavbou 
kostola. V poslednom období 
stále viac pociťujeme potrebu 
zmeny miesta obecného úradu, 
s ohľadom na nárast hospodárskej 
činnosti, pohyb techniky, 
chod rôznych strojov, dočasné 
uskladňovanie odpadov a potreba 
separácie odpadu. To vyvoláva 
u obyvateľov okolitých bytoviek 
vlnu nespokojnosti, sťažností 
a protestov. Z tohoto pohľadu 
sa začína javiť poloha obecného 
úradu v bývalej „panskej záhrade“ 
za nevhodnú. Ani úradovanie 
v dvoch samostatných budovách 
nepovažujem za naj- vhodnejšie. 
Obe budovy boli pôvodne ro- 
dinnými domami a umiestnenie 
obecného úradu v nich považujem 
za provizórium. Vhodnejšie by 
bolo umiestniť obecný úrad do 
jednej budovy mimo obytnej časti 
sídliska. Dnešný areál obecného 
úradu by sa potom stal otvorenou 
parkovou súčasťou sídliska 

POSLANCI O STAVBE KOS- 
TOLA A EUROPROJEKTOCH

s upravenými chodníkami, 
lavičkami a parkovým 
osvetlením. 
V ďalšom bode rokovania 
poslanci schválili jednorázový 
finančný príspevok v hodnote 1 
korunu na občana pre Nemocnicu 
s poliklinikou Ilava, fyziatricko 
-rehabilitačné oddelenie. 
Zasadanie súhlasilo so zvýšením 
prenájmu za trhové miesto na 200 
Sk za jeden stánok a deň.
Potom si vypočuli správu 
hlavného kontrolóra obce 
o kontrolnej činnosti za 1. 
štvrťrok 2005.
Starosta obce informoval 
o zámere predložiť v rámci 
projektu renovácia a rozvoj obcí 
v európskych štrukturálnych 
fondoch žiadosť o prostriedky na 
realizáciu týchto stavieb:
- rekonštrukcia vodovodov 
v Záhradnej ulici
- rekonštrukcia verejného 
osvetlenia
- rekonštrukcia autobusových 
zastávok Ladce, Tunežice
- dažďová kanalizácia na Vážskej 
ulici
- rekonštrukcia cesty IBV na
Záhradnej ulici
Spôsob financovania týchto 
projektov by bol nasledovný: 
85% európske štrukturálne fondy, 
15% štát, 5% obec. Žiadosť 
bola podaná 30. júna 2005. 
Zastupiteľstvo schválilo 5%-né 
financovanie týchto akcií. 
Na návrh hlavnej kontrolórky 
obce poslanci zrušili Všeobecne 
záväzné nariadenie o služobnom 
tajomstve. Ochrana osobných 
údajov občanov i zamestnancov 
Obecného úradu je zahrnutá 
v zákonoch. 
Ing. arch. Ján Remo

Obecné zastupiteľstvo sa 
zišlo 15. júna 2005, aby 
prerokovalo nasledovné 
body.
Schválili predložený plán 
hlavného kontrolóra obce 
o kontrolnej činnosti v 2. 
polroku 2005.
Potom sa zaoberali žiados-
ťou občana Dušana Vycho-
peňa o odkúpenie pozem-
ku od obce, na ktorom sa 
nachádza jeho rodičovský 
dom a ktorý už raz bol 
odkúpený prostredníctvom 
MNV, ale nebol zapísaný 
do katastra nehnuteľností. 
Je to pozemok KN 1886/
203. Vzhľadom na uvedené 
skutočnosti mu zastupi-
teľstvo schválilo odpredaj 
pozemku za 2 Sk za m2.
V súvislosti so žiadosťou 
o finančnú dotáciu z európ-
skych štrukturálnych fondov 
schválili úpravu rozpočtu 

NA JÚNOVOM ZASADANÍ OBECNÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA

obce na rok 2005.
Obecné zastupiteľstvo 
prerokovalo návrh zmluv-
ného vzťahu medzi obcou 
ako nájomcom a TJ Tatran 
cementáreň Ladce ako 
nájomníkom areálu futba-
lového ihriska a klubových 
priestorov v Dome kultúry. 
Nájomnou zmluvou sa 
právne upravia a presne 
definujú podmienky prená-
jmu. Obecné zastupiteľstvo 
predložený návrh preroko-
valo a uznieslo sa zapraco-
vať pripomienky a znova na 
zasadanie predložiť. 
Na záver rokovania prero-
kovali organizačné zabez-
pečenie hodovej zábavy 
a nedeľného popoludňaj-
šieho programu. 

Ing. arch. Ján Remo, 
starosta

Pobys – Združenie technických 
športov a činností v Považskej 
Bystrici na základe poverenia 
Medzinárodnej motocyklovej 
federácie FIFA poriada 
v dňoch
13. – 18. septembra 2005

DVE ETAPY ŠESŤDŇOVEJ 
V LADCOCH Trate M6DMS povedú po jestvujúcich 

poľných a lesných cestách v regióne Po-
važská Bystrica, Bytča, Púchov a Ilava. 
Dve etapy dňa 17. a 18. septembra pove-
dú aj cez chotár Ladiec. 
Slávnostné otvorenie s bohatým kultúr-
nym a športovým programom bude 11. 
septembra 2005 na štadióne v Považskej 
Bystrici. Záver 18. septembra v Dome 
kultúry v Považskej Bystrici. 
Ďalšie podrobnosti (napr. presnú trať 
cez ladčiansky chotár) sa včas dozvie-
te prostredníctvom miestneho rozhlasu 
v Ladcoch. 

80. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ ŠESŤDŇO-
VEJ MOTOCYKLOVEJ SÚŤAŽE



AKO SA VYUŽIJE BÝVALÝ MISIJNÝ DOM
Zasadanie obecného zastupiteľstva 20. júla t. r. sa nieslo 
v znamení dvoch najdôležitejších bodov. 
Rokovali o dofinancovaní plynovodu Horné Ladce – cesta 
do lomu. Táto zákazka nie je stále finančne uzatvorená, 
pretože obec Ladce má prísľub od SPP Žilina, že časť 
nákladov bude obci refundovať. Poslanci zobrali na 
vedomie informáciu o krokoch, ktoré urobil obecný úrad, 
aby vydokladoval na SPP všetky náklady vynaložené na 
stavbu. Obec môže tieto prostriedky získať do konca roka 
2005.
V ďalšom bode obecné zastupiteľstvo prerokovalo 
a posúdilo návrh využitia bývalého Misíjneho domu pre 
potreby Obecného úradu. Táto budova svojim rozsahom 
a polohou by spĺňala priestorové, ale i architektonické 
požiadavky kladené na obecný dom obce Ladce. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer vypracovať 
architektonickú a dispozično-prevádzkovú štúdiu prestavby 
tohto domu na obecný úrad tak, aby sa dalo objektívne 
posúdiť a rozhodnúť o spôsobe využívania tohoto objektu, 
ktorý obec získala do svojho majetku za 1 Sk. 
Na záver obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu 
o stave príprav hodovej tanečnej zábavy. Pri zabezpečovaní 
úloh spolupracuje obecný úrad s telovýchovnou jednotou 
a Dobrovoľným hasičským zborom. 

Dňa 1. júna sa areál ZŠ 
v Ladcoch rozžiaril nie jedným, 
ale hneď viacerými slniečkami. 
To žiaci prišli do školy oblečení 
v žltých tričkách. A dôvod? Hneď 
dva. Prvý – mali svoj sviatok. 
A druhý? Mohli vyhrať stovku 
pre svoju triedu, ak prídu všetci, 
vrátane pani učiteľky, oblečení 
v žltom tričku. No a kto vyhral? 
100 percentnú účasť mali deti 
z 1.A a 5.A triedy. 
A to bola len jedna z mnohých 
súťaží, ktoré na naše deti v tento 
deň čakali. Súťažilo a pretekalo 
sa vo všeličom. V tričkách, 
dresoch, ale aj vo vreciach. 
A súťaže? Každý si mohol 
vybrať, čo mu vyhovovalo. Tí 
menší súťažili s kuželkami, 
kruhmi, loptami. Každý sa zvŕtal 

ČO VŠETKO DEŤOM K ŠŤASTIU TREBA?
ako najlepšie vedel. Ich starší 
spolužiaci zatiaľ zdolávali súboje 
vo vybíjanej, volejbale a futbale. 
Každý dostal sladkú odmenu od 
pani riaditeľky. 
Do výbornej nálady prispeli 
svojím vystúpením aj malé 
mažoretky z tunajšej školy. 
Atraktívne pre deti boli i ukážky 
z práce hasičov z PC Ladce. 
Niektorí si mohli aj niečo 
vyskúšať. 
Záver patril policajtom 
z Trenčína, ktorí so svojimi psami 
ukázali, ako im pomáhajú pri ich 
neraz ťažkej práci, napríklad 
pri odhaľovaní páchateľa. Táto 
pekná akcia, ktorú pre deti 
pripravili pani učiteľky, určite 
nepatrila medzi posledné. Ďalšie 
na deti ešte čakajú. 

Dňa 30. júna t.r. pozval 
starosta obce do obradnej 
miestnosti obecného 
úradu dievčatá a chlapcov, 
ktorí ukončili dochádzku 
v Základnej škole. Za 
prítomnosti riaditeľky 
školy a pedagógov ZŠ 
sa s nimi rozlúčil starosta 
príhovorom, z ktorého časť 
vyberáme:

„Stojíte pred voľbou vašej 
profesijnej orientácie. 
Váš ďalší život bude stále 
samostatnejší a stále 
viac zodpovednejší. 
Odložíte posledné barličky 
rodičovskej starostlivosti, 

ROZLÚČKA S DEVIATAKMI
prísno-láskavú základnú 
školu a postupne vstúpite 
do života dospelých, kde 
budete odkázaní už len 
sami na seba. Verím, že sa 
vám bude dobre stavať na 
základoch, ktoré vám dala 
základná škola a že si často 
s vďakou spomeniete na 
svojich učiteľov, ktorí vám 
teraz držia palce a spolu 
s vami a vašimi rodičmi 
veria vo vaše schopnosti. 
Ste ich a našou 
budúcnosťou. Dúfajú, že 
to, čo vám stihli odovzdať, 
tvorivo uplatníte v ďalšom 
štúdiu či priamo v živote.“ 

V piatok 15. júla t.r. pripravila 
Miestna organizácia ĽS – HZDS 
a Slovenská národná strana už 
tradičnú Vatru zvrchovanosti, 
ktorou si pripomenuli výročie 
vyhlásenia Deklarácie zvrchovanosti 
Slovenska Slovenskou národnou 
radou 17. júla 1992.
Od roku 2000, kedy sme postavili 
symbol Slovenska – dvojkríž na 
Skalke, sa oslava uskutočňuje na 
tomto mieste. Z roka na rok sa 
počet účastníkov zvyšuje, v tomto 
roku sa ich zišlo viac ako stovka. 
Po hymne predniesol hlavný prejav 
starosta obce Ing. arch. Ján Remo. 
Z hostí sa občanom prihovorili 
poslanec NR SR Ing. Milan Rehák, 
predseda okresného predstavenstva 
HZDS Ing. Milan Staňo, kandidátka 
na poslankyňu VÚC Trenčín p. 
Bieliková a bývalý poslanec NR SR 
Ing. Rastislav Šepták. 
Potom nasledovalo slávnostné 
zapálenie vatry a ohňostroj, ktorý 
zabezpečil Ing. S. Šepták.
V hustnúcom prítmí osvetľovanom 
vysokou vatrou sa rozprúdila 
debata na všetky pálčivé problémy 
dnešnej doby. Občanom ponúkli 
občerstvenie a dobrú náladu 
dotvárala dychovka Ladčanka. 
Ďakujeme občanom, ktorí sa na 
slávnosti zúčastnili a tých, ktorí si 
tam ešte cestu nenašli, na budúci 
rok pozývame.

VATRA 
ZVRCHOVANOSTI

Ladčiansku kroniku sme prihlásili 
do súťaže vyhlásenej Považským 
osvetovým strediskom pod názvom 
„Kronika 2005“. 
Kronika Ladiec má doteraz 1680 strán. 
Hoci od roku 1930 bolo postupne 
menovaných 6 kronikárov, písať sa 
skutočne začala až v roku 1987, kedy 
bol za kronikára ustanovený Branislav 
Lipták. 
Dôležitou súčasťou našej kroniky je 
dokumentácia – archív, v ktorom je 
viac ako 2000 dokumentov, fotografií, 
rukopisov, časopisov, výstrižkov 
a pod. K archívu je spracovaný 
kompletný register. 
Z našej kroniky sa odvíjajú ďalšie 
výchovno-vzdelávacie a popularizačné 
formy. Je to predovšetkým monografia 
obce, internetová stránka, kde je 
zachytená nielen kronika, ale aj 
Ladecké zvesti. Je to i pamätná sieň 
v kultúrnom dome, ktorej scenár bol 
písaný podľa obecnej kroniky. 
Takto komplexne chápané vedenie 
obecnej kroniky, jej systém, obsah 
i rozsah (90 strán ročne) zaručujú, 
že budúce generácie získajú v nej 
dosť podrobný obraz o generáciách 
minulých.

SÚŤAŽ OBECNÝCH 
KRONÍK

Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

Narodené deti:
Zuzana Mlyniská
Samuel Kuniak
Martina Pilná
Jozef Homola

Martina Oláhová
Damian Šandor

Novonarodeným deťom prajeme 
zdravie, spokojné detstvo i celý 
život. Rodičom blahoželáme.

Zomreli:
Elena Uričková r. 80
Stanislav Áčko r. 51

Víťazoslav Kalus r. 79
Janka Mikulová r. 72

S úctou a pietou spomíname na 
zomrelých, úprimnú sústrasť 

vyjadrujeme pozostalým.

Jubileá
80 rokov 

sa dožívajú naše občianky Mária 
Orihelová (16. augusta), Mária 
Juríčková (4. septembra) a Anna 

Bašková (17. septembra)

25. výročie sobáša si pripomenú
Jaroslav Zákopčan a Anna, rod. 

Daňová (7. august)
Ivan Kobza a Drahomíra, rod. 

Habánková (28. august)

Všetkým oslávencom želáme veľa 
zdravia, spokojný a šťastný život 

do ďalších rokov.

Kto sa venuje histórii 
svojho rodiska, musí mať 
svoju obec nadovšetko 
rád. Taký bol pán 
Víťazoslav Kalus, znalec 
a glosátor zvykov našich 
predkov, ich starostí 
i radostí. 
Ešte stačil v júni t. r. 
napísať posledný článok 
zo seriálu „Odviate 
časom“. Viac ich už 
nenapíše. Zanechal však 
pamiatku pre ďalšie 
generácie a to sa podarí 
iba málokomu. 
Víťazoslav Kalus sa 
narodil 15. apríla 1926 
v Ladcoch, zomrel náhle 
26. júna 2005. Pochovaný 
je v Tunežiciach. 
Česť jeho pamiatke! 
Ďakujeme a neza- 
budneme!

SKONČIL SA SERIÁL 
„ODVIATE ČASOM“



Obvodná organizácia 
SRZ č. 3 Ilava – Mestskej 
organizácie v Dubnici 
nad Váhom združuje 329 
členov. Z tohoto počtu je 
18 mládežníkov (do 18 ro-
kov) a jedna žena. Žiakov 
združujú v krúžkoch Mladý 
rybár v Ladcoch, Košeci 
a Ilave – dovedna 86. Pre 
mladých je vyvrcholením 
poriadanie pretekov v lo-
ve rýb udicou poriadanou 
v Ilave. O tom sme podrob-
ne písali v minulom čísle 
Ladeckých zvestí. 
Tradičné preteky dospelých 
sa v Tunežiciach neko-
nali z časových dôvodov. 
Miesto nich boli preteky 
funkcionárov z celej Mest-
skej organizácie Dubnica 
nad Váhom. V tomto roku 
to bolo 25 rybárov, z kto-
rých najlepší bol Jozef 
Gajdoš z Košece. Za ním 
nasledovali Ladislav Novo-

RYBÁRI V NEUSTÁLEJ AKTIVITE
O súčasnom stave a niektorých aktivitách Slovenské-
ho rybárskeho zväzu, konkrétne obvodnej organizácie 
č. 3 – Ilava nás informoval hospodár Libor Kvasnica. 
Imponujúce a záslužné sú najmä čísla o odpracova-
ných brigádnických hodinách a zarybňovaní. Je to 
jasný dôkaz, že rybárstvo nie je len lovenie. 

sád z Podvažia, Bohumil 
Ištvánik z Ladiec, Ladislav 
Gaher a František Blaško 
obaja z Novej Dubnice. 
Členovia SRZ odpraco-
vali v jarných mesiacoch 
905 hodín na skrášľovaní 
a úprave rybníkov v Lad-
coch – Tunežiciach, Dúlove 
a v Ilave. Pracovalo sa i na 
pstruhových potokoch v Ila-
ve, Košeci a v Červenom 
Kameni. Osobitne chcem 
spomenúť vodnú nádrž 
v Tunežiciach, kde okrem 
rybačky ju mládež využíva 
na zimné korčuľovanie. 
V lete tu nachádzajú re-
kreačný pobyt celé rodiny. 
Škoda, že vandali ničia 
zariadenia, ktoré by mohli 
slúžiť všetkým.
Občanov – čitateľov Ladec-
kých zvestí bude iste zaují-
mať zarybňovanie. Predkla-
dám prehľad tohoročného 
počtu vysadených rýb:

Kapor 3-ročný: Štrkovisko Ilava 1050 kg, Tunežice 600 kg, 
Dúlov 550 kg
Kapor 2-ročný: 400 kg Ilava, 350 kg rameno Ladce, 200 
kg Tunežice
Pstruh 2-ročný: Podhradský potok 100 kg, Tovarský potok 
100 kg, Porubský potok 80 kg
Pstruh dúhový: Tunežice 70 kg
Šťuka 6-týždňová: Ilava 313 ks, Dúlov 158 ks, rameno 
Ladce 120 ks, Tunežice 100 ks
Podustva-roček: 30 000 kusov do Váhu od Ladiec až po 
Bolešov.

Libor Kvasnica, hospodár Obv. org. SRZ č. 3, Ilava

DVADSAŤ MATIČIAROV BOLO V TERCHOVEJ

Miestny odbor Matice slovenskej v Ladcoch 
uskutočnil dňa 28. 5. 2005 tematický zájazd do 
Terchovej. 
Zúčastnilo sa ho 20 členov a rodinných 
príslušníkov. Výstupom po turistickom náučnom 
chodníku cez Tiesňavy obdivovali Jánošíkove aj 
Nové diery. 
Krásne prírodné výtvory zanechali v účastníkoch 
zájazdu nezabudnuteľné spomienky. 
Ako na každom členskom stretnutí aj tu, 
predsedníčka MO MS Mgr. Mária Letková oboznámila 
účastníkov zájazdu so životom a dielom významnej 
slovenskej literárnej osobnosti, tentokrát s dielom 
spisovateľa Dominika Tatarku.

Členovia PZ Bukovina Ladce v dňoch 14.5. a 3.6.2005 brigádo-
vali na údržbe „Osvetovej besedy“ v Tunežiciach, ktorá to po viac 
ako 30-ročnej službe obyvateľom veľmi potrebovala. Zub času 
sa podpísal na vonkajšie steny, odtokové žľaby, okenné rámy 
aj vchodový prístrešok. Po dôkladnom vyčistení žľabov a stien 
prišiel na rad nový náter, ktorý jedinej budove v Tunežiciach pou-
žívanej na spoločné posedenie, schôdzovú činnosť a voľby vrátil 
príjemný vzhľad. 
Treba dodať, že manuálne práce vykonali členovia PZ Bukovina, 
ale finančné prostriedky potrebné na nákup materiálu (farby, 
štetce) uhradil OÚ Ladce. Potešil nás záujem starostu obce Ing. 
arch. Remu, ktorý osvetu počas prác navštívil a vyjadril spokoj-
nosť s jej prevedením.

Výbor PZ Bukovina

„OSVETA“ V NOVOM ŠATE

Aj v tomto roku si športo-
vá verejnosť v Ladcoch 
spomenula na svojho bý-
valého futbalového hráča 
Pavla Petríka usporiada-
ním jeho memoriálu. 
Tohto roku to bolo 18. 
júna na štadióne TJ Tat-
ran cementáreň Ladce 
za účasti mužstiev z Ko-
šece, Beluše, Ilavy a La-
diec. Naším sa nedarilo, 
i keď treba povedať, že 
výsledky boli tesné. 
V prvom kole – o postup 

PETRÍKOV   MEMORIÁL 
AJ   V   TOMTO   ROKU

do finále sa stretli: 
Beluša – Košeca (2 : 2), 
na pokutové kopy postú-
pila Košeca. 
Ladce – Ilava (2 : 3)
O tretie miesto: Ladce 
– Beluša 0 : 1
Finále: Ilava – Košeca 
1 : 0
Konečné umiestnenie:  
1. Ilava
2. Košeca
3. Beluša
4. Ladce

Mladí hasiči Dobrovoľ-
ného hasičského zboru 
v Ladcoch sa pravidelne 
zúčastňujú technického 
i kondičného tréningu 
v požiarnom športe. 
Družstvo, ktoré repre-
zentuje našu organizáciu 
DHZ tvoria:
Viliam Petrík, Juraj Pet-

ZAUJAL ICH POŽIARNY ŠPORT
rík, Michal Košťál, Jozef 
Pastierik, Dominik Koš-
tialik, Peter Galanský, 
Slavomír Mražík. 
Dňa 13. júna t.r. sa zú-
častnili na okrskovej 
súťaži v Pruskom a 20. 
júna na pohárovej súťaži 
v Dubnici nad Váhom.

Dňa 25. júna t.r. uspo-
riadala Základná or-
ganizácia Združenia 
technických a špor-
tových činností 
v Ladcoch turistický 
pochod – hrebeňov-
ku Malou Fatrou. 
Výstup sa začal 
z Vrátnej doliny do 
Snilovského sedla, 
potom na Veľký Fat-
ranský Kriváň. Ďalej 
za pekného počasia 

PRECHOD MALOU FATROU
na Malý Fatranský 
Kriváň cez Suchý až 
do Nezbudskej Lúč-
ky. Cestou turisti vy-
stúpili i na Starý hrad 
s vyhliadkou na Váh. 
Veľmi náročnú trasu 
v dĺžke asi 25 kilo-
metrov zvládlo 20 tu-
ristov za 12 hodín. 
Naši turisti sa touto 
túrou pripravovali na 
zdolanie Tatranských 
štítov v septembri t.r.



ZÁVEREČNÉ STANOVISKO MINISTERSTVA 
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR

Mnoho strán má Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR k Základnému programu zvýšenia výroby, 
modernizácie a ekologizácie Považskej cementárne, a.s., Ladce. V predchádzajúcich číslach Ladeckých zvestí sme o tom 
čitateľov informovali dosť podrobne. Teraz uvádzame výňatky zo záverečného stanoviska – schválenia tohoto dlhodobého 
projektu našej cementárne. 

Predmetom navrhovanej činnosti 
je modernizácia a ekologizácia na-
sledovných technologických uzlov 
a zariadení:
- modernizácia rotačnej pece 
– inštalácia kalcinačného kanála vo 
výmenníku rotačnej pece a potrubia 
terciárneho vzduchu z roštového 
chladiča slinku do kalcinačného ka-
nála (sekundárne kúrenisko);
- modernizácia jestvujúcej mlynice 
cementu – mlyn CM2 bude moder-
nizovaný, mlyn CM3 sa vymení za 
nový mlyn s triedičom III. generácie, 
predradený bude valcový lis na sli-
nok a prísady. Pneumatická doprava 
sa nahradí mechanickým obehom. 
Mlyn CM1 už bol zmodernizovaný;
- zmodernizuje sa doprava cementu 
z mlyníc cementu do síl cementu tak, 
že jestvujúca pneumatická doprava 
bude nahradená mechanickou;
- zmodernizujú sa elektrické odlu-
čovače tuhých znečisťujúcich látok 

V materiály sa ako hlavný cieľ a účel 
uvádza: 
Zvýšiť výrobu cementu zo 700 000 ton 
ročne na 1 200 000 ton ročne moderni-
záciou časti jestvujúcich technologic-
kých zariadení. V jednotlivých techno-
logických celkoch sa vybudujú a inšta-
lujú nové technologické a odprašovacie 
zariadenia. V dôsledku realizácie týchto 
opatrení sa zníži energetická náročnosť 
výroby cementu, produkcia fugitívnych 
emisií tuhých znečisťujúcich látok sa 
zníži o 65,8 t.r-1 a je predpoklad, že 
imisné koncentrácie všetkých znečis-
ťujúcich látok budú výrazne nižšie ako 
stanovené limitné hodnoty. 
Aby sme čitateľovi pripomenuli 
a niektorých oboznámili, uvádzame 
stručný opis technického a technologic-
kého riešenia:

CEMENTÁRSKY SVIATOK
Vynikajúce počasie, pohoda 
a do tristo účastníkov tvo-
rilo tohoročný Deň cemen-
tárov. Dejisko, ako obvykle 
– štadión TJ Tatran a hlavný 
program tradičný – futbalo-
vý turnaj. 
Vynikajúci trávnik, krásna 
nová tribúna vyvolali u hrá-
čov pocit veľkého futbalu 
a potrebu ukázať sa v dob-
rom svetle. To sa im podarilo 
v plnej miere a prihliadnuc 
na absolútny amaterizmus, 
ukázali dobrý futbal (chvíľa-

na rotačnej peci, roštovom chladiči 
slinku a na sušiči trosky;
- modernizácia mlyna suroviny;
- vybuduje sa uzatvorená skládka 
surovín, silá slinku a zásobníkov ko-
rekčného vápenca a slieňa
- každé silo bude mať inštalovaný 
nový samostatný kruhový textilný 
filter;
- vybudujú sa nové expedičné objekty 
voľne uloženého cementu pre naklád-
ku do autocisterien;
- v kompresorovni sa nainštalujú 
nové kompresory;
- vybuduje sa nová trasa vodovodné-
ho radu, pričom jestvujúce dimenzie 
potrubí zastanú zachované;
- vybuduje sa nová čerpacia stanica 
chladiacej vody pre mlynicu suroviny 
a rotačnú pec;
- vybuduje sa nová predhomoge-
nizačná skládka pre zmes vápenca 
a slieňa, nainštalujú sa priemyselné 
televízne kamery;
- zakúpi sa nákladný vyklápací auto-
mobil, ktorý bude zvážať rúbaninu 
z lomu do drviarne;
- vybuduje sa nové homogenizačné 
silo a nové dopravné cesty s moder-
nými textilnými filtrami;
- do jestvujúcej baliarne sa nainštalu-
je nová baliaca a paletizačná linka;
- zrealizuje sa vlastný decentrali-
zovaný riadiaci systém pre každý 
technologický komplex – vybavenie 
programovateľnými automatmi;
- nainštaluje sa centrálny riadiaci 
systém, náhradné systémy sa pripoja 
na optickú sieť, rozšíri sa jestvujúci 
centrálny riadiaci systém v centrál-
nom velíne
 Najdôležitejšiu techno-
logickú časť posudzovanej činnosti 
predstavuje linka rotačnej pece na 

výpal slinku. Výpal slinku prebieha 
a aj po ekologizácii bude prebiehať 
v suchej rotačnej peci s viacstup-
ňovým cyklónovým disperzným 
predhrievačom suroviny. V rámci 
ekologizácie bude do linky rotačnej 
pece zaradený kalcinačný kanál, čím 
sa dosiahne zvýšenie denného výkonu 
pece z 1 800 až 1 900 t slinku na 2 400 
t slinku. Výroba slinku vzrastie o 26 
– 33% a to umožní zvýšiť ročnú vý-
robu cementu na 1 200 000 t. 
Modernizáciou jestvujúcich zaria-
dení, inštaláciou nových zariadení 
a realizáciou navrhovaných opatrení 
sa nezmení ani princíp terajšieho 
výrobného procesu ani druhy získa-
vaných produktov.
Schvaľovací proces nebol vôbec ľahký 
a jednoduchý. Odzneli faktické pripo-
mienky mnohých zainteresovaných 
a občianskych združení zaoberajúcich 
sa otázkami životného prostredia. 
Súhlasné stanovisko vyjadrili Obecný 
úrad v Ladcoch, Ministerstvo hospo-
dárstva SR, odbor priemyselnej poli-
tiky, ktorí vo svojom vyjadrení okrem 
iného pripomenuli, že od roku 2010 
nebude možné v krajinách Európskej 
únie spaľovať v cementárskych peciach 
ojazdené pneumatiky. 
Slovenská inšpekcia životného prostre-
dia v Žiline, jej zástupcovia, mali pri-
pomieky, alebo skôr otázky k štylizácii 
a údajom. 
Súhlas dali aj Regionálny úrad verejné-
ho zdravotníctva v Považskej Bystrici, 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a 
záchranného zboru v Trenčíne. 
Pri verejnom prerokúvaní v Ladcoch 
(16. novembra 2004) bolo viacero 
dopytov i pripomienok. Na otázky im 
odpovedali členovia vedenia Považskej 
cementárne, a.s. 

DIEŤA JE NAJVÄČŠÍ 
DAR 

Túžbou každého rodiča je, aby sa jeho 
dieťaťu dostávalo len to najlepšie, aby 
sa z neho stal úspešný a produktívny 
človek. Keďže aj cieľom materskej školy 
je všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, 
rodičia aj učitelia sú spoluzodpovední 
za vytvorenie čo najlepších podmienok na 
dosiahnutie tohto cieľa. 
Vo vývine osobnosti dieťaťa má rozhodu-
júci význam práve prvých 6 rokov života. 
Rodina a škola tvoria neoddeliteľnú sú-
časť výchovy. Škola rodinu nenahrádza, 
ani rodina školu, ale mali by byť v úzkom 
zväzku a navzájom sa dopľňať. 
V MŠ dieťa nadobúda nové príležitosti na 
sebazdokonaľovanie v rôznych oblastiach. 
Snažíme sa život v našej MŠ usporiadať 
tak, aby bol pre deti radostný, zaujímavý, 
príťažlivý, ale zároveň aj poučný. 
V uplynulom školskom roku sme pre deti 
pripravili množstvo zaujímavých akcií. 
Veľkým zážitkom pre deti bola návšteva 
bábkového divadla zo Žiliny. Snažíme 
sa o návrat ľudových tradícií. Pripra-
vili sme pre deti vychádzku ku kanálu, 
spojenú s „pálením Moreny“. Pozvali 
sme vynikajúceho hudobníka, zberateľa 
ľudových piesní a spolupracovníka STV 
a rozhlasu A. Budinského z Očovej. Deti 
sa oboznámili s netradičnými hudobnými 
nástrojmi – gajdy, fujara, heligónka, 
cimbal... Svojim spevom a hrou prispel 
k vynikajúcej nálade a spestril deťom deň 
v materskej škole. 
Veľkej obľube sa tešia vianočné besiedky 
s Mikulášom, ako aj tradičné veľkonočné 
karnevaly s „pochovávaním basy“.
Pripravovali sme s deťmi kultúrne 
programy k slávnostným príležitostiam 
v obci – Deň matiek, Mesiac úcty k star-
ším, program pre invalidných občanov. 
Počas roka sme sa zúčastnili na 
niekoľkých filmových predstaveniach 
v miestnom KD, organizovali sme turis-
ticko-poznávacie výlety do blízkeho okolia, 
s deťmi najstarších vekových skupín sme 
sa zúčastnili predplaveckého výcviku na 
plavárni v Púchove, pripravili sme spo-
ločné podujatia s prvákmi z miestnej ZŠ. 
Rozlúčkou s našimi „predškolákmi“ bol 
celodenný výlet na chatu „Muflónka“.
MŠ tvorí súčasť komunity obce. Obec 
ako zriaďovateľ nesie zodpovednosť za 
podmienky, ktoré významne ovplyvňujú 
chod školy. Spolupráca s OÚ v uplynu-
lom školskom roku bola na dobrej úrovni. 
Napriek tomu, že sme finančne závislou 
organizáciou, verím, že prostriedky vlože-
né do výchovy a vzdelávania sa v budúc-
nosti vrátia v podobe zdravej a vzdelanej 
populácie. 
Na osobnosť učiteľky MŠ sa kladú vysoké 
požiadavky. Našťastie v kolektíve našej 
MŠ pracujú aj učiteľky, pre ktoré je práca 
zároveň koníčkom. Napriek tomu, že je fi-
nančne nedocenená, vkladajú do nej celú 
svoju dušu, svedomite k nej dennodenne 
pristupujú. V šk. roku 2004/2005 sme 

Dokončenie na 5. strane...

mi lepší, napínavejší a určite 
obetavejší, ako vídame na 
zápasoch I. triedy). To bola 
mienka väčšiny divákov. 
Výsledky: Výroba – Údržba 
5 : 0, Raj-baliareň – Lom-do-
prava 1 : 1 (na penalty 1 : 0)
O 3 miesto: Údržba – Lom-
-doprava 3 : 1
Finále: Výroba – Raj-baliareň 
1 : 1 (na penalty zvíťazila ba-
liareň 4 : 2)
Konečné poradie:
1. Raj-baliareň
2. Výroba

3. Údržba
4. Lom-doprava
Na koniec celého sviatku 
cementárov odohrali pria-
teľský zápas: Výber PCLA 
– Prefa Topoľčany, ktorý sa 
skončil víťazstvom cemen-
tárov 5 : 3.
Počas vydareného odpolud-
nia výborný výkon podala 
i dychová hudba Ladčanka, 
ktorá je neodmysliteľnou 
súčasťou tohto sviatku už 
niekoľko desaťročí.



Dňa 30. júna 2005 ukončilo v našej 
Základnej škole školskú dochádzku 
256 žiakov v 13 triedach. Vzdelávalo 
a vychovávalo ich 17 pedagógov. 
Z celkového počtu prospelo 250 žia-
kov a z neprospievajúcich 6 žiakov 
majú traja opravné skúšky. Výborný 
prospech (samé jednotky) malo 26 
žiakov. 
Riaditeľka školy a učitelia udelili 
pochvaly žiakom za úspešnú repre-
zentáciu školy, za výborný prospech 
a správanie. Triedni učitelia takto 
pochválili 98 žiakov, riaditeľka školy 
udelila pochvalu 35-krát. 
Udelili aj pokarhania a znížili znám-
ku z chovania (2. stupeň 10 žiakov, 
3. stupeň jeden žiak) väčšinou za 
vulgárne správanie, poškodzovanie 
školského majetku, záškoláctvo. 

AKTIVITY ŽIAKOV
Uplynulý školský rok bol mimoriadne 
bohatý na športové, kultúrne a iné ak-
tivity. Z veľkého množstva vyberáme 
výchovné koncerty, besedy, oslavy, 
jedličkovú slávnosť, výstavu starých 
kníh, bábik zo šúpolia, darov jesene. 
Žiaci si pozreli divadelné predstavenie 
z Očovej a žiakov OU Ladce. Zúčastnili 
sa na módnej prehliadke i koncerte Ta-
nečné etudy. 
Nielen účasť, ale i úspechy dosiahli 
žiaci pod vedením svojich pedagógov 
vo vedomostných súťažiach, športo-
vých i výtvarných, ktorých bolo rátajúc 
školské, obvodné, okresné, krajské i ce-
loslovenské kolá do päťdesiat. 
V uplynulom školskom roku strávili 
žiaci niekoľko dní v škole v prírode 
(Zliechov a Donovaly – 51 žiakov). 
Dvakrát absolvovali plavecký výcvik 
(76 žiakov) a lyžiarsky výcvik v Dono-
valoch (15 žiakov).

POHĽAD DO LADČIANSKYCH ŠKÔL V ŠK. ROKU 2004/2005
Z Á K L A D N Á 

ŠKOLA
BILANCIA

REALIZÁCIA 
ZÁUJMOV 

V KRÚŽKOCH
Žiaci pracovali v 9 záujmových 
krúžkoch, z ktorých niektoré dotovalo 
Ministerstvo školstva SR pomocou 
vzdelávacích poukazov.
Krúžky:
Anglický jazyk (Mgr. J. Šelingová, J. 
Kucejová)
Mažoretky (J. Gabková)
Basketbal (Mgr. B. Majtánová)
Počítače (Mgr. B. Majtánová)
Šachový krúžok (D. Pružinec)
Strelecký krúžok (D. Pružinec)
Šikovné ruky a zdravá výživa (Mgr. E. 

Mráziková)
Šikovné ruky (Bc. A. Piscová)
Rozhlasový krúžok (Mgr. V. Králová)

RIADITEĽKA ŠKOLY, 
PEDAGÓGOVIA 
I ŽIACI ĎAKUJÚ

Riaditeľka školy, Mgr. Monika 
Fábryová, vo svojom príhovore na 
záver školského roka poďakovala tým, 
ktorí škole najviac pomáhali. Bol to 
predovšetkým Obecný úrad v Ladcoch, 
Považská cementáreň, a.s., RNDr. Peter 
Jánešík, Martin Adamec, Ing. Ľubica 
Mikušková, Pavol Bonan, Daniela 
Kalusová, Jolana Šotkovská, Katarína 
Kollárová, Štefan Barninec, Štefan 
Kútny, Jaroslav Belko, Dalibor Fábry, 
Miroslav Lipták, Jozef Jankovský, 
Milan Češko, Marián Hruška. 

Školský klub pri Základnej škole 
v Ladcoch navštevovalo v školskom 
roku 2004/2005 37 žiakov. V dvoch 
oddeleniach pracovali podľa pripra-
veného plánu, ktorý prispôsobovali 
okolnostiam a individuálnym záuj-
mom detí. Veľkému záujmu sa tešili 
práca s počítačmi, krúžok šikovných 
rúk a mažoretky. Zo zaujímavej 
činnosti spomenieme aspoň účasť na 
nakrúcaní detskej televíznej relácie 
Kakao shov v TV Markíza. Okrem 
iných pripravili súťaže Šarkaniáda, 
Tekvičkovia, Vianočná pohľadnica, 
Puzzle a výtvarné súťaže. Imponujú-
ce sú výsledky zberov, ktoré organi-
zovali pre celú školu. V októbri 2004 
nazbierali 566 kg gaštanov a 5 600 kg 
papiera. K tomu potom v máji 2005 
pridali ďalších 4 400 kg papiera. 
To je iba časť bohatej činnosti, ktorú 
majú deti v školskom klube pod 
vedením J. Gabkovej a Bc. Anny 
Piscovej za sebou. 

ŠKOLSKÝ KLUB – 
SÚČASŤ ŠKOLSKEJ 

VÝCHOVY

PO POSLEDNOM ZVONENÍ V UČILIŠTI
ZÁVEREČNÁ ŠTATISTIKA

Dňa 2. septembra 2004 nastúpilo do odborného učilišťa 
205 žiakov. Počas roka z rôznych dôvodov školu opustilo 
39 žiakov. Keď pripočítame žiakov, ktorí prišli z iných škôl, 
na konci roka to bolo 173 žiakov, z toho 55 dievčat a 118 
chlapcov. 
Vyučovací proces zabezpečovalo 44 pedagogických pra-
covníkov a 13 nepedagogických pracovníkov. V domove 
mládeže bolo 8 skupinových vychovávateľov, 6 nočných 
vychovávateľov a 12 nepedagogických pracovníkov. 
Na záverečné skúšky pristúpilo 57 žiakov – všetci prospeli 
(14 s vyznamenaním).
Pri slávnostnom odovzdávaní výučných listov starosta 
obce Ing. arch. Ján Remo odmenil desať najlepších absol-
ventov vecnými cenami. 

SÚŤAŽE VO VEDOMOS-
TIACH A V ŠPORTE

Dňa 19. – 20. mája t.r. súťa-
žili v Ladcoch učni zo sedem 
učilíšť v odbore maliar. Naši 
obsadili v súťaži družstiev 1. 
miesto a z jednotlivcov boli 
najlepší opäť Ladčania – 1. 
a 2. miesto.
Rovnako 1. miesto družstiev 
a 1. a 2. miesto jednotlivcov 
obsadili žiačky OU Ladce na 
súťaži krajčírok, ktorá sa usku-
točnila u nás 7. – 8. júna t.r.
Úspešní boli aj športovci. Na 
Celoslovenských športových 
hrách mládeže odborných 
učilíšť chlapci i dievčatá ako 
družstvá obsadili 2. miesto. 
Žiaci učilišťa sa zúčastnili na 
rôznych okresných i celoslo-
venských súťažiach (malý 
futbal, stolný tenis, volejbal, 
atletika). O niektorých sme 
priebežne písali.

TYPICKÉ „ŠKOLSKÉ“ 
PROBLÉMY

Problémy nášho školstva 

neobišli ani OU Ladce. 
Pre nedostatok finančných 
prostriedkov nakupujú iba 
najpotrebnejšie náradie, 
neobnovuje sa strojový park 
a zariadenie dielní, materiál 
potrebný pre odborný vý-
cvik sa nakupuje v nedosta-
točnom množstve. 
Rovnako chýbajú financie 
na nákup potrieb pre osob-
nú hygienu žiakov. 

BUDÚCI ŠKOLSKÝ ROK
Predpokladaný počet žia-
kov v školskom roku 2005/
2006 je 177 (121 chlapcov 
a 56 dievčat). V tomto roku 
pribudne nový odbor Ob-
chodná prevádzka – prípra-
va jedál (kuchár). 
Celkom bude v učilišti 26 
murárov, 27 maliarov, 27 
stolárov, 19 strojných zá-
močníkov, 29 krajčírok, 28 
záhradníkov, 15 v odbore 
služby a domáce práce a 7 
v odbore kuchár.

V rámci programu Junge wege in Europa sa na realizácii jedného 
z projektov zúčastnilo od 8. do 18. júna t.r. 7 učňov z nemeckého Wa-
iblingenu (neďaleko Stuttgartu), 5 učňov z maďarskej Baje a sedem 
z Ladiec. Projekt spočíval v spoločnom vytvorení diela, ktoré by sa 
dalo poeticky označiť ako „spievajúce lešenie“. Chlapci a dievčatá 
pracovali spoločne v dielni. Výsledkom spoločnej práce sa stalo 
dielo, ktoré je dnes nainštalované v mestskom parku vo Waiblinge-
ne a ktoré oslovuje okoloidúcich nielen svojou výtvarnou stránkou, 
ale im aj umožňuje rozozvučať jednotlivé časti „lešenia“ a tým ho 
rozospievať. 
Súčasťou projektu bol okrem práce aj spoločne strávený voľný čas. 
Okrem iného navštívili múzeum Daimler Benz, pamätník obetiam 
koncentračného tábora Dachau, aquapark a venovali sa športovým 
aktivitám. 
Výborná príprava a organizácia a mimoriadne priateľskí a pohostinní 
domáci prispeli podstatnou mierou k úspešnému priebehu projektu. 
Hoci to v týchto dňoch znie nepravdepodobne, my sme sa vo Waib-
lingene presvedčili, že európsku harmóniu je možné dosiahnuť. 

Z článku Stanislava Kreta v Obzore

SPOLUPRÁCA UČŇOV NA EURÓPSKEJ 
ÚROVNI

DIEŤA JE NAJVÄČŠÍ DAR
Dokončenie zo 4. strany...

pracovali v 4 triedach, s ôsmymi kvalifi-
kovanými učiteľkami. Celodennú starost-
livosť sme poskytli 83 deťom vo veku od 2 
do 6 rokov. O čistotu a poriadok sa starali 
2 upratovačky. V kuchyni pracovali 2 
kuchárky pod vedením vedúcej ŠJ. V prá-
čovni boli zamestnané 2 pracovníčky na 2 
hod. pracovný úväzok. 
Dobrou spoluprácou s OÚ, za význam-
nej pomoci rodičov, Odborného učilišťa 
v Ladcoch a PCLA sa nám podarilo 
udržať našu materskú školu na dobrej 
úrovni. 

T. Kukuliašová,
riaditeľka MŠ
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ODVIATE ČASOM
Výroba domáceho plátna

Dospelí – I. trieda
Tréner: Tichý Pavel
Vedúci: Chovanec Vladimír
Káder mužstva na jar 2005 tvorili bran-
kári Jozef Janke a Dominik Porubčan, 
hráčmi do poľa boli Miroslav Prekop, 
Ján Jamrich, Jozef Pagáč, Dušan Šedík, 
Milan Vyhnička, Peter Patka, František 
Váň, Jozef Váň, Michal Habánek, 
Marián Habánek, Ľuboš Galko, Tomáš 
Koštialik, Miloš Trenčan, Mrážik Erik, 
Filiač Roman, Tomáš Hromka, Peter 
Hudec a Ľubomír Porubčan
Umiestnenie: 6. miesto 26 zápasov, 11 
víťazstiev, 3 remízy, 12 prehier, skóre 33 
: 34 a 36 bodov. Cieľ, ktorý sme si pred 
začiatkom uplynulého ročníka dali, sme 
splnili. No i napriek tomu je umiestne-
nie družstva na 6. mieste neúspechom. 
Po dobre rozohranej súťaži na jeseň, 
keď už bol takmer istý postupujúci 
i vypadávajúci, sme si chceli preveriť 
postupové ambície pre budúci ročník. 
Mužstvo začalo dobre i na jar a body 
priviezlo i z Podmanína a Pruského. 
Avšak potom nastal obrat a prišla šnúra 
5 prehier, z toho 2 na domácej pôde. 

HODNOTENIE FUTBALOVÉHO 
ROČNÍKA 2004/2005

Dospelí I. trieda
7.8. Ladce - Dúlov
14.8. Lazy - Ladce
21.8. Ladce - Prejta
28.8. Papradno - Ladce
1.9. Brvnište - Ladce
4.9. Ladce - Pruské
11.9. Horovce - Ladce
15.9. Ladce - Ilava
18.9. Ladce - Udiča
25.9. Beluša - Ladce
2.10. Ladce - Borčice
9.10. Mikušovce - Ladce
16.10. Ladce - Plevník
23.10. Dúlov - Ladce
30.10. Ladce - Lazy

Dorast – V. liga
7.8. Domaniža - Ladce
14.8. Ladce – Z. Kostoľany
21.8. H. Sŕnie - Ladce
28.8. Chynorany - Ladce 
1.9. Ladce – Pov. Bystrica
4.9. St. Turá - Ladce
11.9. Ladce - Sverepec
18.9. T. Stankovce - Ladce
25.9. Ladce - Drietoma
2.10. Plevník - Ladce
9.10. Ladce – P. Teplá
16.10. N. Pravno - Ladce
23.10. Ladce - Kanianka
30.10. N. Dubnica - Ladce
6.11. Ladce – AS Trenčín

St. žiaci – I. trieda
7.8. Domaniža - Ladce
14.8. Ladce – Košeca

21.8. Bolešov - Ladce
28.8. Ladce - Orlové
1.9. Ladce - Lysá
4.9. Dohňany - Ladce
11.9. Ladce - Prejta
15.9. P. Teplá - Ladce
18.9. Kolačín - Ladce
25.9. Ladce - Tuchyňa
2.10. Pruské - Ladce
9.10. Ladce - Pružina
16.10. Papradno - Ladce
23.10. Ladce - Domaniža
30.10. Košeca - Ladce

Ml. žiaci – I. trieda
21.8. Ladce – N. Dubnica
28.8. L. Rovne - Ladce
4.9. Ladce - Dúlov
11.9. Brvnište - Ladce
18.9. Ladce - Dohňany
25.9. Podmanín - Ladce
2.10. Ladce – M. Lednice
9.10. Ladce - Beluša
16.10. Ilava - Ladce

III. A TRIEDA TUNEŽICE
7.8. Tunežice – Lednica
14.8. D. Breznica – Tunežice
21.8. Tunežice – Tuchyňa
28.8. Košeca – Tunežice
1.9. Tunežice – Kameničany
11.9. H. Breznica – Tunežice
18.9. Tunežice – Zubák
25.9. Tunežice – Kvášov
2.10. Č. Kameň – Tunežice
Vedúci dr.: Bohumil Kvasnica
Tréner: Štefan Zábojník

KTO S KÝM VO FUTBALOVÝCH SÚŤAŽIACH 
– JESEŇ 2005

Až v poslednom kole po víťazstve 1 
: 0 nad Prejtou, ktorá pricestovala len 
s 10 hráčmi, si družstvo zabezpečilo 6. 
miesto. V záverečnej štvrtine súťaže ne-
dokázali hráči premieňať ani vyložené 
šance. Veľkou mierou sa na tom podpí-
sala aj slabá účasť hráčov na tréningoch. 
Niektorí hráči po skončení prípravy, ale 
i počas nej, absolvovali len minimálny 
počet tréningov. Je na nich, aby si 
uvedomili, že s takýmto prístupom sa 
nedá bojovať o popredné umiestnenie 
v súťaži a už vôbec nie o postup. Medzi 
najlepších hráčov patrili Ján Jamrich, 
Dušan Šedík a Jozef Pagáč. Natajíme 
sa tým, že naším cieľom pre nastávajúci 
ročník je postup družstva do V. ligy. Ten 
istý cieľ však majú aj v Ilave, Beluši 
i v Borčiciach. Prípravu na novú sezónu 
začalo družstvo 29. júna pod vedením 
trénera P. Tichého. Mužstvo posilní 
Radoslav Brtáň z Dubnickej rezervy 
a z hosťovania v Tunežiciach sa vrátil 
Ondrej Habánek. Odišli Janke Jozef (na 
ZVS), Prekop Miroslav do Tunežíc a Ľ. 
Galkovi skončilo hosťovanie. 

Ing. F. Gach

Medzi okrúhle výročia, ktoré si v tomto roku pripomíname, patria aj dve športové. 
Pred 75. rokmi za podpory cementárne postavili pri Váhu prvé futbalové ihrisko. 
Na ňom sa vtedy, v roku 1930, odohral aj prvý futbalový zápas Športového klubu 
cementárne Ladce. Iniciátorom založenia bol najmä Július Bergman, technický 
úradník cementárne, ale aj ďalší nadšenci. Medzi nimi nechýbal ani vtedajší študent 
Vojtech Varhaník. 
Založenie futbalového klubu nebol však začiatok telovýchovy v obci. V roku 1921 
založili Robotnícku telocvičnú jednotu, vedenú Jánom Turzom. Tú potom pred 80 
rokmi, v roku 1925, zmenili na Fedorovanú telocvičnú jednotu a za predsedu zvolili 
Jozefa Majbacha.

Dávno zapadol do zabudnutia pô-
vodný charakter našej obce, ktorý 
bol od prvotného osídlenia prevaž-
ne poľnohospodársky až po dnešnú 
podobu priemyselnú. 
Poľnohospodárstvo mimo namáha-
vej práce poskytovalo veľmi obme-
dzené možnosti na dorábanie pro-
duktov jednak na obživu vlastných 
rodín, na dorábanie krmív pre po-
trebné poľnohospodárske zvieratá, 
ale aj finančné prostriedky na nákup 
oblečenia a obuvi – produktov nut-
ných k životu. Výdatnejšie pozemky 
– hlavne na rovinách – patrili z veľ-
kej časti zemepánovi, na ktorých 
poddaní museli iba pracovať. 
Obrábali sa podhorské i horské po-
zemky – dnes už zväčša zarastené 
trávou alebo drevinami zanesenými 
zo stromov v lesoch. Miestne maje-
re sa rozpredali až po roku 1918.
Z núdze boli obyvatelia nútení 
vyrábať si plátno po domácky z ko-
nopných vlákien hlavne na nosenie 
vo všedné dni k poľným prácam. 
Výroba domáceho plátna bola pre-
važne prácou žien. 
Hustota osevu mala vplyv na jem-
nosť vlákien. Z vyrastených stebiel 
konopí bolo niekoľko vyšších „po-
skonných“ (samčích), z ktorých peľ 
opelil ostatné kvety na „materných“, 
na ktorých potom dozrelo zdravé 
semeno pre výsev v ďalšom roku. 
Konope sa vytrhávali, po usušení sa 
vymlátilo semeno, snopky sa uväzo-
vali medzi rázsochy, ukladali sa do 
močidiel pri potokoch a zaťažené 
kameňmi sa odmočilo vlákno. Po 
vysušení sa na prasliciach vytrepalo 
z vlákna „pazderie“. Vlákna sa vyče-
sali na „železnici“. 
Jemné vlákna sa stáčali do „kúdelí“. 
Zbytok „zrebné“ vlákna spracovávali 
muži na „dratvy“, ktorými „mrežova-
li“ podošvy zo súkna na podšívanie 
papúč na zimné nosenie. Výroba 
papúč bola mužskou prácou. 
Kúdele si ženy priväzovali na 
„praslice“ a obyčajne po večeroch 
v niektorom dome spriadali na nite 
na vretienkach alebo kolovrátkoch. 
Kolovrat býval vzácnym darčekom 
od ženíchov. 

Hotové nite sa namotávali na klbá, 
ďalej na „motovidlách“ sa namotá-
vali na pradená, tieto sa po vypraní 
prevíjali na „navíjačkách“ znovu 
na klbá. Niektoré šikovné ženy na 
snovačkách pripravili „osnovu“ na 
krosná pre tkanie plátna. Krosná 
boli vzácne a vlastnili ich iba niekto-
ré ženy. Hlavnou súčasťou krosien 
boli „niteľnice“, do ktorých sa strie-
davo navliekli párne a nepárne 
nite, aby sa striedavo nite otvárali, 
pomocou člnka s vloženou cievkou 
sa prehadzovala priečna niť a tá sa 
prirážala „brdom“, aby bolo plátno 
rovnomerne husté. 
Hotové plátno sa počas slnečných 
dní rozprestieralo na trávnaté plo-
chy a polievalo sa vodou a tak sa 
bielilo a súčasne zjemňovalo. 
Z hotového plátna sa šili (ručne) 
súčasti oblečenia, posteľnej bie-
lizne, uteráky a iné. Neskoršie sa 
kombinovali priečne rôznymi zbyt-
kovými látkovými pásmi na domáce 
koberce. 
Podobným spôsobom sa vyrábalo 
aj plátno z ľanu. Toto u nás nebolo 
tak rozšírené. Pradenie a tkanie 
ovčej vlny sa vykonávalo podobne, 
dokončovanie sa zadávalo odbor-
níkom v púchovskej doline, kde 
sa vo vodných valchách „zbíjalo“ 
valchovalo súkno. 
Pri súčasnej širokej ponuke rôznych 
druhov látok, je výroba domáceho 
plátna už nenávratne zabudnutou 
minulosťou. 
Jún 2005

Víťazoslav Kalus

ŠPORTOVÉ VÝROČIA


