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Úspe�ná história - úspe�ná prítomnos�

SEPTEMBROVÉ A OKTÓBROVÉ ZASADANIA
príhovor starostu obce  Ing. arch. Jána Remu

PLYNOFIKÁCIA Z� HOTOVÁ

Urobili sme ïal�í krok k vyu�ívaniu
Kultúrneho domu v Ladcoch a
súèasne splatili dlh star�ej generácii.
Na zakladajúcej schôdzi klubu
seniorov dòa 8. októbra 1999 sa
zi�lo prvých 21 záujemcov o èinnos�
v tomto klube. Pravda�e, to je iba
èas� z tých, ktorí budú klub
nav�tevova�. V Ladcoch je asi 550
dôchodcov, z ktorých sa ve¾ká èas�
bude urèite rada schádza� pri
zaujímavej èinnosti, ktorú klub bude
vyvíja�. Medzi dôchodcami sú
obèania, ktorí sa vo svojom
produktívnom veku zaoberali

rôznymi èinnos�ami a tak paleta aktivít
mô�e by�  skutoène pestrá. Úèastníci
prvého stretnutia poverili skupinu z
prítomných:  Rudolfa Galanského,
Júliusa �edíka, Lýdiu Har�ániovú, Júliu
Belianovú, Rudolfa Fedoru, Karola
Horkého, Martu  Malachovú, Ferdinanda
Bu�íka a Zdenku Hriadelovú, aby
vypracovali podrobný návrh na èinnos�
klubu, stanovili zásady a pravidlá úèasti
a èinnosti v tomto zariadení. Klub bude
ma� k dispozícii stálu miestnos� v
prístavbe KD, ale pri väè�ích akciách sa
budú vyu�íva� i ïal�ie priestory a iste aj
príroda.

Oslavy 110. výroèia zalo�enia
Cementárne v Ladcoch mali mnoho
symbolík, väzieb i dôkazov, ktoré
jasne preukázali, �e tradície nie sú
iba nostalgické spomienky.
Kontinuita úspe�nej minulosti,
technická zdatnos� cementárov v
Ladcoch majú svojich nasle-
dovníkov i v prítomnosti.
Odznelo to vo v�etkých prejavoch
èi príhovoroch 16. a 17. septembra
1999 v dòoch hlavných osláv. V
úvodnom prejave na zhroma�dení
17. septembra z úst generálneho
riadite¾a Pova�skej cementárne,
a.s. Ing. Antona Barcíka, ale i v
príhovoroch zástupcov minister-
stva výstavby kraja, okresu a obce
vyznelo jednomyse¾ne, �e na�a
cementáreò je prvá nielen pod¾a

dátumu vzniku, ale i pod¾a kvality a
úspe�nosti predaja na domácom a
zahraniènom trhu. A nielen to,  patrí
medzi najprosperujúcej�ie podniky na
Slovensku. Zástupca firmy Berger
Ervín Kessel sa vyjadril, �e ladecký ce-
ment patrí medzi �pièku v Európe. A
nebola to iba zdvorilostná fráza.
Na úèastníkoch osláv, mlad�ích i
star�ích, bolo vidie� a cíti�, �e vz�ah k
ich podniku je trvalá hodnota, �e sú
hrdí na minulos� a prítomnos� svojej
fabriky. Program osláv bol na vysokej
kultúrnej a spoloèenskej úrovni.
Desiatky bývalých a súèasných
pracovníkov odmenili pamätnými
medailami a pamätnými listami. Vy�la
farebná publikácia �Ladecké
napredovania�, ktorá predèí v�etky
doteraj�ie vydané v cementárni.

Koncom augusta  t.r. prevzala dokonèenie
plynofikácie firma Vladimíra Argalá�a z
Ilavy ARIJA. Vojenské stavby po svojom
zániku stavbu, na ktorej mal by� systém
vykurovania zo �es�desiatych rokov
opustili. Firma ARIJA nie je na trhu
plynofikácie nijakým nováèikom. Zalo�ili
ju v roku 1992 ako podnik na montá�
plynu, rekon�trukciu kotolní, výrobu a
opravy tlakových nádob, meranie a
reguláciu. Medzi zariadeniami, ktoré firma

realizovala, je napr. pivovar (plynofikácia a
pasterizaèné zariadenie) v Ilave, kotolòa
Mäsopriemyslu v Prievidzi, vo firme Henkel v
Novom Meste nad Váhom a mnohé ïal�ie,
vèítane plynových prípojok do domov, èi
plynofikácie obce Èervený Kameò. V Základnej
�kole Ladce sú tri kotolne: è.1 (pavilón A a B) s
výkonom 300 kW, è.2 (�kolská jedáleò) výkon
210 kW a è.3 (dielne a telocvièòa) - 210 kW. Od
augusta do vykurovacieho obdobia
vybudovali regulaènú stanicu, hlavný prívod

      V nasledujúcich riadkoch vám
priblí�im zasadania Obecného
zastupite¾stva v Ladcoch v
septembri a októbri t.r., ako aj iné
problémy, ktoré sme v tomto èase
rie�ili.
Na septembrovom zasadaní (2.
septembra 1999) bola hos�om JUDr.
L. Hlavinková, právny zástupca
obce. Poslanci vyu�ili jej prítomnos�
a v diskusii jej kládli mno�stvo
otázok  právneho  charakteru.
Okrem iných aj to, ako postupova�
pri vymáhaní nedoplatkov na
daniach.
Na tomto zasadaní poslanci
schválili:
- Poskytnú� priestory TJ Tatran
Ladce na prízemí prístavby
kultúrneho domu pre �atne,  sprchy
a pod.
- Aby bola údr�ba a rekon�trukcia
bývalej Z� v Tune�iciach (teraz
hostinec) refundovaná   odpoèíta-
ním nájomného.
- Poplatok za po�ièovné v obecnej
kni�nici sa zvy�uje pre dospelých na
50 Sk a pre deti na  10 Sk roène.
Obecné zastupite¾stvo vzalo na
vedomie:
- Informáciu o dofinancovaní
plynofikácie Základnej  �koly v
Ladcoch. Ve¾kú �archu  finanèného
krytia dokonèenia tejto plynofikácie
prevzala obec. Celková èiastka je
  4 milióny 985 tisíc korún. Z toho
obec prispela 2 miliónmi Sk. Zvy�ok
hradí OÚ v  Ilave, z toho obec v
záujme dokonèenia po�ièala OÚ
785 000 Sk, ktoré vrátia v roku
2000.
  Prostriedky sú to iste nemalé. No
pre teplo a pohodu detí to bolo
potrebné urobi�. Ladce  sú prvou
�kolou v okrese Ilava, ktorá má
splynofikovanú Z�.
- Poslanci prijali informáciu o
nesúhlase Dobrovo¾ného po�iarne-
ho zboru Tune�ice spoji� sa s DPZ
Ladce. Podmienkou samostatného
fungovania DPZ v Tune�iciach je
vypracova� vlastný program

    Dòa 15. októbra t.r. nav�tívil na�u
obec minister práce, sociálnych vecí
a rodiny Peter Magva�i. Spolu s
ním k nám pri�li pracovníci
ministerstva, zástupca KÚ  v
Trenèíne a prednosta Okresného
úradu v Ilave. Na stretnutí na
obecnom úrade sa hovorilo o
problémoch týkajúcich sa oblastí
zamestnanosti, sociálnych otázok,
financovania a aktuálnych otázok
samosprávy. V odbornom uèili�ti
Ladce sa diskutovalo o postavení
detí v ústavnej starostlivosti  v
detských domovoch a detí v rovnakej
starostlivosti v uèili�tiach. Hovorili
aj o zriadení tzv.  chránených dielní.
Minister  sa v uèili�ti aktívne
zúèastnil na Behu Terryho Foxa.
  K náv�teve ministra sa e�te vrátime
v decembrovom èísle Ladeckých
zvestí.

Návšteva ministra

èinnosti, zoznam èlenov a urobi�
inventarizáciu.
- Poslanci boli informovaní o
výsledku prieskumu záujmu
pozostalých po 19 zavra�dených
spoluobèanoch o oprave a
rekon�trukcii po�kodených náhrob-
kov. Písomne a kladne sa  vyjadrili
iba dvaja, tak sa zále�itos� odkladá
na budúci rok.
- Vypoèuli a prijali správu
hlavného kontrolóra obce.

Na  októbrovom zasadaní (7.
októbra 1999) poslanci obecného
zastupite¾stva schválili:
- V prípade ponuky výstavby
èerpadla pohonných hmôt v
Ladcoch, vykúpi� pre tento úèel
stavebný pozemok v rozsahu cca
4000 m2.
- Na návrh SNS a HZDS
vybudova� na Skalke v Horných
Ladcoch pamätník národnej
zvrchovanosti v tvare �tátneho
znaku.
- Na �iados� TJ Tatran Ladce
po�iada� Okresný úrad v Ilave
(�ivotné prostredie) o  povolenie
výrubu topo¾ov pri futbalovom
ihrisku, ktorých korene po�kodzujú
hraciu plochu.
- Odpreda� bytovku è. 141 na
Záhradnej ulici súèasným
nájomníkom.
- Ponecha� bytový dom è. 139
natrvalo vo vlastníctve obce ako
obecný nájomný dom.
- Roz�íri� rozvody plynu na
Záhradnej ulici k bytovým domom
è. 144, 146 a 540.

dokonèenie na str. 3

a rozvody v areáli �koly. Termín  dodr�ali a
�iakom je u� dnes teplo vo v�etkých
priestoroch �koly. Chod plynových tepelných
zariadení je riadený poèítaèom (zaradili ho
po prepracovaní pôvodného projektu).
Poèítaè riadi, vyrovnáva teploty samoèinne,
ale má aj ïal�ie funkcie -bezpeènos�, spotrebu
atï.
    Plynofikácia �koly prinesie nieko¾ko výhod:
regulovanú spotrebu a efektívne vyu�ívanie
tepelnej energie i zlep�enie ovzdu�ia v obci.
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CEMENTÁREÒ, NEODMYSLITE¼NÁ SÚÈAS� OBCEMALÁ �KOLA
OBÈANOV
ORGÁNY OBCE

�ijú medzi nami

Existenèný boj v rokoch 1939 -1945
V rokoch 1939 - 1943 zaznamenala cementáreò
ve¾ký pokles výroby, ktorého príèiny boli
predov�etkým v odbyte. Ten sa vyvíjal  v zlo�itých
podmienkach odtrhnutia od èeských zemí a v
podmienkach expanzie nemeckého kapitálu,
bánk a cementárskeho priemyslu na Slovensko.
Slovenské cementárne sa rozdelili na dve skupiny.
Stupava a Horné Sànie sa pridr�iavali  nemeckého
kapitálu, Ladce a Lietavská Lúèka zalo�ili skupinu
SLOVCEMENT. Nemci prostredníctvom svojich bánk
robili v tom èase ve¾ký tlak na Ladce a Lietavskú
Lúèku. Nacistické úrady vyhlásili dokonca obe
firmy za �neárijské�, èo malo neobyèajne �a�ké
platobné následky na vývoz na územie celej
nemeckej rí�e, teda i na Moravu. Slovcement sa
bránil i tým, �e zmobilizoval vtedaj�ích politických
a hospodárskych prominentov. Títo za primeranú
odmenu bránili cementáreò tým, �e presviedèali
Nemcov o �árijskom�  podniku. Zlom nastal po
prvých porá�kach Nemcov na frontoch. Potreba
cementu na opevnenia v�etko vyrie�ila. V roku
1943 u� vyrobili a predali 110 000 ton cementu.

Zlep�ovanie výroby
     Po vojne zaèala cementáreò vyrába� v júli 1945.
Riadite¾om bol vtedy JUDr. Vojtech Varhaník. V
tom roku vyrobili 23 000 ton, ale v ïal�ích sa
výroba zvý�ila a� na 117 000 ton v roku 1947.
Vtedy sa do prevádzky dala jedna nová pec, kde
sa zlep�ili technické  podmienky smerom ku kvalite
i u¾ahèeniu práce robotníkov. K starým
cementovým mlynom pristavili nový - tzv.
Stupavský mlyn s ove¾a vy��ím výkonom. V roku
1950 registrujeme nový názov cementárne:
Slovenské cementárne a vápenky, n.p.
Cementáreò Ladce. V ïal�ích rokoch 1951 - 1955
budujú v cementárni dielne, drviarne,
predlamárne,  cementové silá, studne, trafostanice,
vykladaciu stanicu lanovky, visutú dráhu a ïal�ie
stavby v prospech modernizácie. Súèasne sa
stavajú stavby so sociálnym zameraním, najmä v
lome, ale aj prvé bytovky a  slobodáreò pre

zamestnancov závodu. Najväè�ia zmena je v�ak
v doprave suroviny z lomu do závodu.
Úzkoko¾ajku nahrádza  lanovka, ktorú dodala
rakúska firma Pohling. V tom istom roku sa
zaèína vyrába� v Ladcoch  vápno v kruhovej peci.
V roku 1952 odchádza riadite¾ JUDr. Vojtech
Varhaník. Na jeho miesto nastupuje Teofil
Har�áni.

Éra prevratných technických zmien
V roku 1961 schválili projekt rekon�trukcie
Ladeckej cementárne. Projekt sa v�ak v ïal�ích
rokoch  menil a menila sa aj suma, ktorú na
rekon�trukciu napokon vynalo�ili. Hlavným
cie¾om rekon�trukcie bolo dosiahnutie vy��ej
kapacity, produkcie i produktivity. Pôvodný zámer
bol postavi� �es� �achtových pecí. Tak sa i výstavba
zaèala. V roku 1962 vo vedení vystriedal
doteraj�ieho riadite¾a Teofila Har�ániho JUDr.
Vojtech Varhaník. V roku 1963 v spolupráci s
Keramoprojektom Trenèín uzatvorili otázku
dopravy suroviny z kameòolomu. Drviè kameòa
dodá po¾ská firma a kameò sa bude dopravova�
transportnými pásmi. Tzv. ve¾kopokus so
surovinou, ktorý uskutoènili v spolupráci s
cementáròou  v Hornom Sàní ukázal, �e surovina
z lomu Butkov je vhodná na výpa¾ v rotaènej peci.
To rozhodlo o zmene koncepcie výstavby
cementárne zo �achtových na rotaènú pec.
Hlavným dodávate¾om stavby cementárne bola
Stavoindustria Bratislava, hlavným  dodávate¾om
technológie Pøerovské strojírny. Na výstavbe a
dodávke technológie sa  podie¾ali firmy z Po¾ska,
Nemecka i Rakúska. Okrem nich aj na�e podniky
ÈKD Praha, EZ Bratislava a iné. Výstavba nebola
bez problémov, ktoré zavinili predov�etkým
zmeny v koncepcii, ale i nedochví¾nos� niektorých,
najmä na�ích firiem. Slávnostné otvorenie nového
závodu sa konalo dòa 5. 2 1969. Na otváraní sa
zúèastnili ministri, riaditelia rôznych podnikov,
zástupcovia stavbárov a dodávate¾ov techno-
lógie.  V tomto roku odchádza riadite¾ V. Varhaník
a na èelo cementárne prichádza Ing. Ján  Baèinský.

�ijú medzi nami skromne, nenápadne a
predsa vynikli nad priemer. Dokázali nieèo,
èo nás núti, aby sme o nich hovorili, písali.
Medzi takých obèanov Ladiec patrí aj Ján
Fabo, reprezentant Slovenska v stre¾be
z pi�tole.Tento 36-roèný rodák zo
�abokriek nad Nitrou býva v Ladcoch a
reprezentuje klub �KP Bratislava. Od roku
1980, kedy nav�tevoval SO� v Novom
Meste nad Váhom, zaèala séria jeho
úspechov: majster stredných �kôl ÈSSR a
majster Slovenska. Od roku 1993 sa
zúèastnil na v�etkých svetových sú�a�iach
ako majstrovstvá sveta, majstrovstvá
Európy, Svetové poháre a Olympijské hry v

Atlante. Okrem iných, dosiahol tieto
významné úspechy - umiestnenia:
Majstrovstvá Európy - Fínsko 1997 (4.),
Majstrovstvá sveta - �panielsko 1998 (4.),
Svetový pohár - Taliansko 1999 (6.).
Devä�krát bol vo finále Svetového pohára
- v�dy umiestnenie do 8. miesta. Ján Fabo
je viacnásobný majster Slovenska v
kategórii �tandardnej, ¾ubovo¾nej a
vzduchovej pi�tole. Je aj dr�ite¾om
slovenského rekordu: ve¾korá�na pi�to¾
(589) a vzduchová pi�to¾ (584). V rokoch
1996,1997, 1998 bol vyhlásený za
najlep�ieho strelca z pi�tole na Slovensku.
On osobne za najväè�í úspech pokladá 20.
miesto na Olympiáde v Atlante a
viacnásobnú úèas� vo finále Svetového
pohára (J. Kórea, SRN, Taliansko).

Finanèná firma h¾adá

 záujemcov o prácu v oblasti v�eobecných
financií.
Po�adované predpoklady:
- Stredné alebo vysoko�kolské vzdelanie
- Vek do 60 rokov
- Bezúhonnos�
- Komunikatívnos�
- Pracovitos�

Ponúka:
- Pracovné miesto pod¾a   vlastného výberu v SR
- Za�kolenie
- Zaujímavú zodpovednú prácu
- Mo�nos� ïal�ieho profesijného a odborného
rastu
- Zodpovedajúce finanèné ohodnotenie
- Mo�nos� pracova� v prosperujúcej spoloènosti
Bli��ie informácie:
tel.è.: 0905 352 716,  0822 432 7678

Orgánmi obce sú obecné zastupite¾stvo a starosta obce.
Obecné zastupite¾stvo tvoria poslanci obecného
zastupite¾stva. Vo¾by poslancov obecného zastupite¾stva
sa uskutoèòujú na základe v�eobecného, rovného a
priameho volebného práva tajným hlasovaním
obyvate¾ov obce. Funkèné obdobie poslancov je 4 -
roèné. Vo¾by do orgánov samosprávy sa konajú v
posledných 14 dòoch ich volebného obdobia. Obecné
zastupite¾stvo si zriaïuje pod¾a svojej potreby ïal�ie
výkonné orgány, ktoré plnia úlohy, ktoré im dalo obecné
zastupite¾stvo. Takýmito orgánmi sú obecný úrad, komisie
obecného zastupite¾stva, obecná polícia, obecný
po�iarny zbor. Obecné zastupite¾stvo rozhoduje o
základných otázkach �ivota obce na svojich
zasadnutiach, ktoré sú verejné a obyvatelia obce mô�u
sledova� ich priebeh. Neverejné mô�e by� iba vtedy, ak
sa  prerokúvajú veci, ktoré majú by� predmetom
utajovania v �tátnom záujme.  Zasadania sa mô�e
zúèastni� aj poslanec NR SR. Ak po�iada o slovo poslanec
NR SR,  slovo sa mu v�dy udelí. Slovo mô�e starosta
obce udeli� aj obyvate¾ovi obce. Obecné zastupite¾stvo
sa schádza najmenej raz za dva mesiace. V�dy ho
zvoláva a vedie starosta obce a jeho program sa
oznamuje a zverejòuje na úradnej tabuli v obci
najmenej3 dni pred zasadnutím. V prípade potreby
rýchleho rozhodnutia sa mô�e zvola� mimoriadne
zasadnutie. V obecnom zastupite¾stve sú zastúpené tie
politické strany, ktorým obyvatelia dali dôveru zvolením
poslancov, ktorí sú ich èlenovia alebo sympatizanti. V
prípade, �e 1/3 poslancov obecného zastupite¾stva
po�iada starostu o zvolanie zasadania, je starosta
povinný toto zasadnutie zvola� a vies�. Obecné
zastupite¾stvo mô�e rokova� iba ak sa jeho èlenovia
zídu v dostatoènom mno�stve, èo je nadpolovièná väè�ina
v�etkých poslancov. Obyvatelia obce preniesli svoje práva
na poslancov, ktorých si zvolili, preto by mali svoje
po�iadavky tlmoèi� týmto poslancom a poslanci potom
v zbore problémy obce rie�ia.Výsledkom práce
obecného zastupite¾stva je prijatie uznesenia alebo
v�eobecne záväzného nariadenia obce. Predov�etkým
v�eobecne záväzné nariadenia obce sú právnym
predpisom s konkrétnou územnou platnos�ou, preto sú
povinní ich dodr�iava� obyvatelia obce ale aj iné osoby
na území obce.
Starosta obce
Starosta obce je výkonný orgán obce. Volia ho obyvatelia
obce v priamych vo¾bách na 4 roky. Kandidát na starostu
obce musí v deò volieb dovà�i� 25 rokov veku. Funkcia
starostu  je nezlúèite¾ná s funkciou sudcu, prokurátora,
vy�etrovate¾a prokuratúry, príslu�níka ozbrojeného
zboru a zboru nápravnej výchovy, pracovníka aparátu
obecného zastupite¾stva, hlavného kontrolóra. Starosta
obce mô�e by� zvolený najviac v dvoch za sebou idúcich
volebných obdobiach. Zákon o obecnom zriadení ude¾uje
starostovi tieto kompetencie:
1. zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupite¾stva
a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
2. vykonáva obecnú správu,
3. zastupuje obec vo vz�ahu k �tátnym orgánom,
právnickým a fyzickým osobám,
4. rozhoduje vo v�etkých veciach správy obce, ktoré
zákon alebo obecné zastupite¾stvo nevyhradilo sebe.
Starosta obce má v�ak pri prijímaní uznesenia obecného
zastupite¾stva právo pozastavi� jeho úèinnos� ak sa
domnieva, �e odporuje zákonu, alebo je pre obec zjavne
nevýhodné.Pozastavené uznesenie mô�e do 14 dní
po zverejnení zru�i� samotné obecné zastupite¾stvo 3/
5 väè�inou hlasov v�etkých poslancov. Starosta mô�e
ulo�i� právnickej osobe pokutu do 100 000,- Sk, ktorá
je príjmom rozpoètu obce, ak dotknutá právnická osoba
poru�í v�eobecne záväzné nariadenie obce, alebo
nesplní v urèenej lehote a bez vá�neho dôvodu povinnos�
ulo�enú jej starostom. Týka sa to odstraòovania následkov
�ivelných pohrôm, alebo iných mimoriadnych udalostí.
Starosta obce ako správny orgán v urèitých prípadoch
vymedzených v priestupkovom zákone mô�e ulo�i�
pokutu v blokovom konaní do 500,- Sk pri priestupkoch
proti verejnému poriadku,  proti obèianskemu
spoluna�ívaniu, proti majetku, proti poriadku v správe
vykonávanej obcou a pri priestupku poru�enia
v�eobecne záväzného nariadenia obce. Starostu obce
poèas jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon
funkcie zastupuje jeho zástupca, ktorého na návrh
starostu na tento úèel zvolí obecné zastupite¾stvo z
poslancov obecného zastupite¾stva.

Narodení
Filiaèová Dorottya

Roka Daniel
Pagáè Martin
Kr�ík Patrik

Ko�útová Simona
Bielik Pavol
Bielik Peter

�ieriková Marcela
Výroèia narodenia

Dòa 25. novembra 1919 sa
narodila Irena Suranová.

Oslávi 80. výroèie.
Srdeène blaho�eláme.

50. výroèie sobá�a
Pripomínajú si ho Jozef Král a

Antónia Králová, rodená Capková.
�eláme zdravie a pohodu

v ïal�ích rokoch spoloèného �ivota.
25. výroèie sobá�a

si pripomenú 14. novembra
Milan Rafaj a Irena Rafajová,

rodená Koy�ová.
�eláme mnoho ��astia do ïal�ích

rokov man�elstva.
Zomreli

Riecka Anna (87 rokov)
Vrbová Irena (74)
Hollá Katarína (68)

Ing. Vrábel Peter (54)
Flori� Jozef (74)
Cák �tefan (50)

Kandráè Ivan (30)
Pozostalým vyslovujeme úprimnú

sústras�.

Úspe�né Koy�ove Ladce
Organizátormi tohtoroènej sú�a�e v
umeleckom prednese pôvodnej slovenskej
¾úbostnej poézie boli OÚ v Ladcoch,
Pova�ské osvetové stredisko v Pova�skej
Bystrici, Klub priate¾ov poézie Pavla Koy�a
v Bratislave a Spolok slovenských
spisovate¾ov. Na  sú�a�i sa zúèastnil doteraz
najväè�í poèet recitátorov z Trenèianského
a �ilinského kraja. V porote pre III. a V.
kategóriu zasadli Rudolf Èi�márik, Lýdia
Gallová a Monika Ulická. V porote pre IV.
kategóriu Vojtech Kondrót, Anton Balá�,
Elena Kukurová a Beata Kva��ayová.
Ví�azstvo v III. kategórii si odniesla Mária
Kme�ková, v IV. kategórii Michaela Vaòová
a v V. Jana Vidová. V podveèer, za pomerne
ve¾kého poètu obèanov a hostí, polo�ili
kyticu kvetov k buste básnika jeho
man�elka JUDr. Koy�ová a starosta obce
Ing. arch. Ján Remo. Potom sa konal v
prístavbe kultúrneho domu spomienkový
veèer. Tu s uvítacím prejavom vystúpil
starosta obce, recitaènú sú�a� zhodnotil
spisovate¾ Vojtech Kondrót. Po odovzdaní
cien sme si vypoèuli ví�azné básne z ka�dej
kategórie. V ïal�om kultúrnom programe
sme mali mo�nos� obdivova� recitátorské
umenie Márie Krá¾ovièovej, M. Dacejovej a
Antona Balá�a. Rovnako sa páèilo
vystúpenie spevákov Antona Balá�a a J.
Bachratého. V programe úèinkovala
hudobná skupina z Bratislavy a tradiène i
ladecká dychovka a moderátorka Al�beta
Bu�íková.
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SEPTEMBROVÉ A
OKTÓBROVÉ ZASADANIA

(dokonèenie zo str.1)
Obecné zastupite¾svo zobralo
na vedomie:
- Výsledok výberového konania
na zamestnanca Obecného
úradu v Ladcoch s funkciou
údr�ba obce. Stal sa ním
Miroslav Kurti�.
- Vzali na vedomie informáciu o
doplatku 800 tisíc Sk firme
Vojenské stavby za uskutoènenie
prác na plynofikácii Z� v roku
1997.
- Vypoèuli si informáciu o
príprave výberového konania na
spracovanie územného plánu
obce.
Závereèným bodom programu
tohoto zasadania bola diskusia
o komplexnom vyu�ívaní KD.
Obec roène vynakladá na
prevádzku KD takmer 1 milión
korún. Bolo by potrebné, aby sa
tieto prostriedky vrátili vo forme
lep�ieho kultúrneho vyu�itia.
Preto sa obraciam na ladeckú
verejnos� so �iados�ou o dobré
nápady a návrhy na túto tému
- teda èo s domom kultúry a ako
ho najlep�ie vyu�i�.
Na záver chcem e�te o tom, ako
prebieha plynofikácia obce. Vetva
Horné Ladce - I. etapa je vo
výstavbe s termínom do konca
októbra t.r. Ak v�etko pôjde
normálne, vrátane vydania
kolaudaèného rozhodnutia,
mohol by by� plyn napustený do
15. novembra t.r.
II. etapa plynofikácie Tune�íc je
projekène pripravená a je
podaná �iados� o stavebné
povolenie. Ak to poèasie dovolí,
mô�e sa zaèa� e�te tento rok.
II. etapa plynofikácie Horných
Ladiec je taktie� projekène
pripravená a bude podaná
�iados� o stavebné povolenie.
Realizácia je v�ak aktuálna a�
v budúcom roku.

Ján Hutyra, lazarista

Dòa 17. apríla 1625 bola zalo�ená Misíjna
spoloènos� Sv. Vincenta z Pauly. Táto
spoloènos� sa stala �ivotným poslaním
významného cirkevného dejate¾a Jána Hutyru.
Narodil sa 1. februára 1912 v Jablonove na
Spi�i. Po vy�tudovaní Gymnázia v Levoèi
nastúpil do Kòa�ského seminára v Spi�skej
Kapitule. Potom vstúpil do Misíjnej
spoloènosti sv. Vincenta. Prvú misiu dostal
vo vysoko�kolskom internáte Svoradov v
Bratislave. 26. júna 1942 bol vymenovaný za
vicevizitátora misíjnej spoloènosti a za

direktora Spoloènosti dcér kres�anskej lásky
na Slovensku. Sídlo mal v Ústrednom dome
v Ladcoch.
Do pamäti Ladèanov vstúpil pozitívne v boji
o záchranu rukojemníkov zajatých a
popravených v apríli 1945. Riskujúc svoj
vlastný �ivot robil v�etko, èo bolo v jeho
silách, aby zachránil zajatých obèanov. Jeho
�ivot po zru�ení klá�torov v roku 1950 bol
pohnutý. Nieko¾kokrát bol zatknutý a
väznený. Po prepustení v roku 1965
organizoval cirkevný �ivot v èeských zemiach
i na Slovensku. Zomrel 20. februára 1978 v
Brne, kde je aj pochovaný.

Zákon o podávaní s�a�ností
Podáva� s�a�nosti je jedno z práv obèana Slovenskej republiky. V roku 1998 bol
v Národnej rade SR prijatý zákon è. 152/98, z ktorého uvádzame najdôle�itej�ie
body.

Základné ustanovenie
§ 1

Tento zákon upravuje postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, vybavovaní a
kontrole vybavovania s�a�ností fyzických osôb a právnických osôb.

§ 3
S�a�nos� je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ïalej len s�a�ovate¾),
ktorým
a) sa domáha ochrany svojich práv  alebo právom chránených záujmov, preto�e
do�lo k ich poru�eniu alebo ohrozeniu èinnos�ou alebo neèinnos�ou (ïalej len
�èinnos��) orgánu verejnej správy,
b) upozoròuje na konkrétne nedostatky, najmä na poru�enie právnych predpisov,
ktorých odstránenie si vy�aduje zásah orgánu verejnej správy.

Podávanie s�a�ností
§ 5

1) S�a�nos� sa podáva spravidla písomne alebo ústne v záujme jej urýchleného
a  efektívneho vybavenia orgánu príslu�ného na jej vybavenie.
2) S�a�nos� adresovaná na meno vedúceho alebo zamestnanca orgánu verejnej
správy sa pova�uje za s�a�nos� podanú orgánu verejnej správy.
3) O ústnej s�a�nosti, ktorú nemo�no vybavi� ihneï pri jej podaní, orgán, ktorý
s�a�nos� prijíma  vyhotoví záznam, ktorý s�a�ovate¾ovi predlo�í na preèítanie a
podpis. Na po�iadanie s�a�ovate¾a sa mu vydá rovnopis záznamu.
4) Zo s�a�nosti musí by� zrejmé, kto ju podáva. Musí obsahova� meno, priezvisko,
adresu fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby, predmet s�a�nosti a
èoho sa s�a�ovate¾ domáha.
5) Ak s�a�nos� nemá po�adované nále�itosti pod¾a odseku 4, nie je zrozumite¾ná,
alebo ak sú na jej nále�ité vybavenie potrebné údaje, ktoré sa v s�a�nosti
neuvádzajú, treba zabezpeèi� ich doplnenie.
6) Ak s�a�nos� podáva viac s�a�ovate¾ov spoloène a neurèí sa v nej, komu z nich
sa majú doruèova� písomnosti vo vybavovanej veci, odosielané písomnosti sa
doruèujú tomu s�a�ovate¾ovi, ktorý sa v s�a�nosti uvádza na prvom mieste.

§ 6
Podanie s�a�nosti sa nesmie sta� podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie
dôsledkov, ktoré by s�a�ovate¾ovi spôsobili akúko¾vek ujmu.

§8
Anonymná s�a�nos�, v ktorej s�a�ovate¾ neuvádza svoje meno, priezvisko a adresu
sa vybavuje, ak obsahuje konkrétne údaje, ktoré nasvedèujú, �e bol poru�ený
právny predpis.

§ 21
1) Kontrolu prijímania, evidencie, pre�etrovania, vybavovania s�a�nosti a plnenia
opatrení prijatých na nápravu pod¾a tohto zákona vykonávajú v orgánoch
verejnej správy ich vedúci alebo ním poverená osoba.

    Úplné znenie zákona è. 152/98 o s�a�nostiach je dostupné obèanom k
nahliadnutiu na obecnom úrade.

Pri podaní s�a�nosti k pre�etreniu susedských vz�ahov v�etkého druhu zaplatí
- obèan poplatok      50,- Sk
- právnická osoba   100,- Sk.

Pri rie�ení po�iadaviek susedských vz�ahov komisiami obecného úradu s
obhliadkou na tvare miesta zaplatí

- obèan                         40,- Sk (za ka�dú zapoèatú hodinu jednania)
- právnická osoba      70,- Sk (za ka�dú zapoèatú hodinu jednania)

Tieto poplatky sú v súlade s prijatým VZN o poplatkoch za pracovné úkony
vykonávané obecným úradom.

Èo èítajú Ladèania
Zaujímalo nás, èo èítajú obèania Ladiec.
Nav�tívili sme stánok M. Remu a
miestnu po�tu, kde sme sa dozvedeli,
�e predaj èi odber denníkov je pomerne
vysoký i napriek ich cenám. V na�om
preh¾ade, ktorý uvádzame ïalej je
priemerný poèet predaných výtlaèkov v
novinovom stánku a v zátvorke poèet
predplatených exemplárov. Nový èas 85
(5), Slovenská republika 40 (5), �port
35, Pravda 22 (20), Uj szó 15, Sme 8
(5), Národná obroda 4, Trhák a Hlas
¾udu 5 (2), Práca 2 (16).

Vysoké výkony na �eleznici
Za tri �tvr�roky 1999 dosiahla �eleznièná
stanica v Ladcoch vysoké výkony. Za
toto obdobie pre�lo cez �elezniènú
stanicu 15 940 vlakových súprav
osobnej dopravy a 12 271 súprav
nákladnej dopravy. Nemalý je podiel
Pova�skej cementárne, a.s. Od januára
do konca septembra t.r. pracovníci
dopravy zoradili 236 ucelených
vlakových súprav, prièom nalo�ili 5 951
vagónov, èo bolo 277 588 ton tovaru. V
tom istom období vylo�ili pre
cementáreò 128 086 ton rôzneho
materiálu.

Decembrové èíslo Ladeckých zvestí
Výjde koncom decembra v roz�írenom
vydaní s osobitným obsahom.
Ohliadneme sa do  dávnej i nedávnej
minulosti, ale pouva�ujeme aj o tom,
ako to bude v novom tisícroèí.  V tomto
èísle nájdete okrem iného, poh¾ady do
�ivota  (i histórie) organizácií, �kôl,
kultúry, správy obce, po¾nohospo-
dárstva, urbariátu a lesného dru�stva
atï. Pre milovníkov histórie pripra-
vujeme chronológiu (s uvedením
letopoètu) najvýznamnej�ích udalostí
za posledných 500 rokov. Okrem toho
nájdete v èísle 30. decembra 1999 aj
v�etky ostatné aktuality z obce.

Vlastivedný (a vlastenecký) výlet
Dòa 27. augusta 1999 usporiadala
Základná organizácia Zdru�enia
technických a �portových èinností (ZO
ZT�È) vlastivedný zájazd na hrad
Beckov, Bradlo - pamätník M. R.
�tefánika a na hrad Èachtice. Na
zájazde sa zúèastnilo 27 èlenov
organizácie. Miesta, ktoré nav�tívili, sa
úèastníkom ve¾mi páèili. Ocenili
rekon�truovaný hrad Beckov a
múzeum, ale najmä opravený a
vynovený pamätník významnému
Slovákovi - Bradlo. Úèastníci zájazdu
si domov odniesli suveníry vo forme
medailí a prospektov, najmä v�ak dobré
dojmy a zá�itky. Nezkazil ich ani
podveèerný dá�ï pri návrate domov. A
ako sa hovorí: kto nebol, mô�e banova�.
Mo�no pôjdete nabudúce.
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Poïakovanie
Obecná kni�nica v Ladcoch, ale aj
v�etci jej èitatelia sú vïaèní za ka�dý
finanèný príspevok, ktorý pomô�e
roz�íri� kni�ný fond. Mimoriadnu
vïaku vyjadrujú Pova�skej
cementárni, a.s.  za sponzorský
príspevok vo vý�ke 3000 Sk.

              V roku 1889 bola v
Ladcoch iba �eleznièná zastávka a
nákladi�te vozòových zásielok
cementárne. Tu sa nakladali sudy a
vrecia s cementom, dopravné sa v�ak
chodilo úètova� do Belu�e. O rok
neskôr si fabrika vymohla, aby sa
�eleznièná zastávka Ladce stala
samostatne úètovným miestom.
Stanicou sa v�ak Ladce stali a� o
takmer dvadsa� rokov neskôr - v roku
1912.

              V roku 1924 sme na�li
záznamy o búrlivých zasadaniach
obecného zastupite¾stva. Vyberáme
niektoré zaujímavé i kuriózne
uznesenia. V máji 1924 zamietli
�iados� o domovskú príslu�nos�
riadite¾ovi ladeckej vápenky Jozefovi
Geroovi. Na tom istom  zasadaní dali
domovskú príslu�nos� robotníkovi
Karolovi Kumanovi. V máji 1924
schválili poplatky od psov. Platilo
sa 200 korún od luxusného psa, 30
korún od po¾ovného a 10 korún od
obyèajného - strá�neho psa. Na
hodnotu vtedaj�ej meny a príjmu
obèanov to bolo veru dos�.

         15. júla 1929 sa konala
kolaudácia pece Ladeckej úè.
spoloènosti pre dorábanie vápna a
dreva. Pec postavili 120 cm pod
terénom. Bola vysoká 30 metrov a v
priemere 9 metrov. Stavbu
uskutoènila firma A. Schultz zo
Suèian. Pri kolaudácii sa zistili
nedostatky, ktoré odstraòovali a� do
15. októbra, kedy pec zapálili a zaèali
vyrába�.

            V roku 1934 sa stali tieto
významné udalosti: Na
hydrocentrále v Ladcoch odovzdali
do u�ívania prvú stavbu: �elezný
most cez kanál v ladeckom chotári.
V Ladcoch zaèali premieta� prvé
zvukové filmy, okrem dospelých
obèanov aj pre deti. Filmy pre deti
platila cementáreò. V Tune�iciach bol
v roku 1934 menovaný prvý listono�
- Ján Turza, ktorý chodil ka�dý deò
pre po�tu do Ladiec, za èo dostával
240 korún mesaène.

         V roku 1939 vyvrcholilo
mnohoroèné úsilie funkcionárov
Slovenskej ligy. Slávnostne odhalili
pomník padlým v prvej svetovej
vojne. Oslava sa konala za úèasti
vysokých politických exponentov.
Dòom 1. 9. 1939 premenilo M� v
Bratislave po dohode s nitrianskym
biskupom �tátnu ¾udovú �kolu v
Ladcoch na Rím. - katolícku ¾udovú
�kolu v Ladcoch. Náklady na
prevádzku �koly i naïalej hradila
obec. Riadite¾om po Kolomanovi
Kvetovi a ¼udovítovi Stachovi sa od
1. septembra 1939 stal Ján Sivoò.
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Pred posledným kolom
jesennej èasti

       Titulok neplatí pre mlad�ích
�iakov, preto�e svoju sú�a� ukonèili
posledným kolom  24. októbra, v
ktorom prehrali v Lednických
Rovniach 0 : 1.
V jesennej èasti z 10 dru�stiev
skonèili na 8. mieste.
      Star�ím �iakom pred
uzávierkou Ladeckých zvestí chýbal
e�te jeden zápas. 24. októbra vyhrali
v Domani�i 3 : 1 a sú zatia¾ zo 14
dru�stiev na 8. mieste.
         Dorastencom po prehre v
predposlednom kole v Brezovej  3
: 0 chýba iba jeden zápas doma s
Èachticami.
Pred uzávierkou sme nestihli ani
posledný zápas mu�ov v I. triede.
         Pre záujemcov uvádzame
v�etky výsledky od
5. septembra 1999.
Ladce - Pruské  4 : 1
D. Koèkovce - Ladce  1 : 0
Ladce - Papradno  2 : 1
Podva�ie - Ladce  2 : 0
Ladce - Belu�a  1 : 0
Ladce - Miku�ovce  1 : 1
Bole�ov - Ladce  1 : 1
Ladce - Plevník  1 : 0
    Mlad�ích �iakov viedol V.
Chovanec a trénoval Ing. F. Gach.
Najlep�ím strelcom bol Erik Kuèera

s 2 gólmi.
     Star�í �iaci hrali pod vedením
�. Zábojníka (vedúci dru�stva) a
Pavla Melichera (tréner).
Najlep�í strelec  Mra�ík Erik dal 5
gólov.
     Dorastenci mali vedúceho
Cyrila Kulicha a trénera Pavla
Tichého. Najlep�ím strelcom bol
¼ubomír Porubèan so 7 gólmi.
                Vedúcim dru�stva v I.
triede bol Vladimír Chovanec a
trénerom Vilímek Jozef.
Najlep�ími strelcami v jesennej
èasti boli Marián Habánek a Ján
Jamrich, ktorí dali po 4 góly.

      2. októbra 1999 sa uskutoènil, v rámci Dní
�portu, stolnotenisový turnaj o pohár starostu
obce, ktorý pomohla zorganizova� TJ Tatran
Cementáreò Ladce ako prvú akciu svojho
novozalo�eného stolnotenisového oddielu.
Turnaj sa odohral v piatich kategóriách: mu�i,
chlapci 5. - 9. roèníka Z�, dievèatá 5. - 9. roèníka
Z�, chlapci 1. - 4. roèníka Z�, dievèatá 1. - 4.
roèníka Z�.
       Záujem o stolný tenis bol ve¾ký. V mu�skej
kategórii sa zi�lo 16 záujemcov, chlapcov z 5.
- 9. roèníka bolo tie� 16. V kategórii chlapcov
1. - 4. roèníka sa zi�lo 13 záujemcov, dievèat z
1. - 4. bolo 6 a z 5. - 9. roèníka 3, èo je spolu 54
stolnotenisových nad�encov.

O pohár starostu obce
      O medaile, diplomy, poháre a vecné ceny
sa podelili títo ví�azi:
      Mu�i: 1. Popelka Viliam st. 2. Kalus Juraj
3. Hromek Vladimír st.
      Chlapci 5. - 9. roè.: 1. Koy� Daniel 2. Je�o
Matú� 3. Hromek Vladimír ml.
     Dievèatá 5. -9. roè.: 1. Bla�íèková Veronika
2. Justhová Natália 3. Je�ová Mária
    Chlapci 1. - 4. roè.: 1. Kandráè Ivan 2. Kuman
Dominik 3. Chovanec Luká�
      Dievèatá 1. - 4. roè.: 1. Hromková Júlia 2.
Melúchová Kristína 3. Gurínová Marcela
     Poïakovanie na záver patrí v�etkým
¾uïom nad�eným pre stolný tenis, bez ktorých
by sa toto podujatie nemohlo uskutoèni�.

Po mnohých rokoch sa vrátil do Ladiec
populárny a nenároèný �port - stolný
tenis. Zalo�ili ho pri TJ Tatran Cementáreò
Ladce a hneï sa prihlásil do sú�a�e. Pre 6.
stolnotenisovú ligu majú zatia¾ k
dispozícii týchto hráèov: Vladimír Hromek,
Juraj Kalus, Pavol Kalus, Stanislav
Kret, Anton Popelka, Viliam Popelka ml.,
Miroslav Sòahnièan, Jozef �vihel.
Sú�a� má dve èasti. V prvej od 15.
októbra 1999 do 17. decembra 1999 a v
druhej,  odvetnej, od 7. januára do 17.
marca 2000 nastúpia proti súperi takto:
1. èas�:

Nový a u� aktívny oddiel
15.10.99  Ladce - Orol P. Bystrica  ( 14 : 4 )
  22.10.99   Pru�ina C - Ladce  ( 18 : 0 )
  5.11.99   Ladce - PS P. Bystrica
  12.11.99   Ladce - Slovan PB D
  19.11.99   Udièa - Ladce
  26.11.99   Ladce - TTC PB G
   3.12.99   TTC PB F - Ladce
 10.12.99   Ladce - Zliechov
   17.12.99   Slovan PB C - Ladce
Tréningy sú v�dy v pondelok a stredu o
18.00 hodine v Odbornom uèili�ti Ladce.
Hracie dni sú piatok. V stredu sa v�dy
odohrá nominaèný turnaj, ktorý urèí
zostavu na piatok.

Zdravie z telocviène
Ladecké �eny u� tradiène h¾a-
dajú zdravie ka�dú jeseò - zimu
- jar v telocvièni Z�. Aj teraz vás
volajú organizátori Mária
Kalusová, Iveta Liptáková a
Zdena Mosoriaková na cvièenia
aerobicu a kalanetiky. Cvièenia
sa konajú ka�dý utorok a �tvrtok
od 18. do 19. hodiny. Pozývame
�eny a dievèatá.

Urobte nieèo pre svoje zdravie!

Viac ako 50%
Po ukonèení jesennej èasti
futbalovej sú�a�e III. A triedy
skonèili TJ Tatran Tune�ice na
6. mieste v desa�èlennej
tabu¾ke. Získali 14 bodov z 27
mo�ných. Z celkového poètu
9 zápasov 4 vyhrali, 2 hrali
nerozhodne a 3 prehrali. Po
jesennej èasti je na prvom
mieste Horná Breznica s 20
bodmi. Rovnaký poèet bodov
majú aj druhé Borèice.

Zaujímavý minifutbal
Dòa 17. septembra 1999 sa v
Ladcoch uskutoènil u� 4. roèník
Turnaja v malom futbale
zmie�aných dru�stiev, ktorý
zorganizovalo Odborné uèili�te
Ladce na ihrisku TJ Tatran
Ladce. Turnaja sa zúèastnili 4
dru�stvá: Gymnázium Púchov,
Gymnázium Pova�ská Bystrica,
Stredné odborné uèili�te
stavebné Pova�ská Bystrica a
Odborné uèili�te Ladce. Hralo
sa systémom �ka�dý s ka�dým�,
prièom v ka�dom mu�stve popri
�iakoch mohli nastúpi� aj dvaja
pedagogickí pracovníci. Za
pekného poèasia dru�stvá
odohrali 6 zaujímavých zápasov,
z ktorých vzi�lo nasledujúce
poradie:
1. SOUS Pova�ská Bystrica
2. Gymnázium Púchov
3. OU Ladce
4. Gymnázium P. Bystrica
Prvé tri mu�stvá získali �portové
trofeje, �tvrté miesto bolo
ocenené cenou útechy -
bábovkou, ktorú upiekli uènice
z Ladiec. Organizátor podujatia
ïakuje za finanènú pomoc
Obecnému úradu v Ladcoch a
TJ Tatran Ladce za poskytnutie
ihriska a �atní.


