
SPRAVODAJCA OBECNÉHO ÚRADU V LADCOCH

Èíslo:  6                             december 1999

 AKÝ BOL ROK                        AKÝ BUDE ROK

LADECK
ZVESTI 

                                  Obecné zastupite¾stvo, starosta obce a pracovníci obecného
                        úradu ïakujú  in�titúciám, podnikom, organizáciám, spolkom
                                             a ostatným obèanom za spoluprácu v roku 1999.
                                       Súèasne �elajú v�etkým pokoj, lásku, ��astie a úspech
                                                                                                v roku 2000.
                                    Nech na�a obec prekvitá k spokojnosti v�etkých obèanov.

starosta obce  Ing. arch. Jána Remo

1999
Vá�ení obèania!

Dovo¾te mi na záver roku 1999 malé
poobhliadnutie sa po mojom roènom
pôsobení vo funkcii starostu obce ako
i osobnú víziu do budúceho roku. Ako
to u� býva, pri preberaní funkcie sa
preberá v�etko - dobré i zlé. Prevzal
som dobrý kolektív pracovníkov
obecného úradu, schopných
samostatne a kvalifikovane pracova�.
Hor�ie to bolo s pomerne vysokou
zadå�enos�ou a nedokonèenými
investíciami, napr. v oblasti plynofikácie,
stratovosti bytového hospodárstva i
kultúrneho domu. Na�ou prvoradou
úlohou bolo stabilizova� rozpoèet obce
tak, aby sme boli schopní uhrádza�
splátky vysokého úveru a zároveò udr�a�
v chode základnú prevádzku obce.
Súèasne sme rokovali s Pova�skou
cementáròou, a.s. o odkúpení èasti akcií,
aby sme získali nejaké prostriedky na
najnutnej�ie potreby obce. Najskôr sa
nám podarilo odpreda� akcie v hodnote
500 tisíc korún, ktoré sme pou�ili
okrem iného na nákup chladiaceho
katafalku na cintorín v Tune�iciach a
prefabrikovanú gará� pre osobné auto
obecného úradu. Výraznej�í obrat nastal
odpredajom zvy�ných akcií Pova�skej
cementárne, a.s. firme  Berger Hold-
ing, o èom som podrobne informoval
v Ladeckých zvestiach è. 4. Keï�e
prvoradou úlohou je dokonèenie
plynofikácie obce, okam�ite sa rozbehli
práce na zavedení plynu do Horných
Ladiec, ktoré jediné bolo projekène
pripravené. Súèasne sa dal projektova�
zvy�ok obce. Na budúci rok by sme
zaèali plynofikova� Tune�ice a keï by sa
podarilo získa� od plynárov finanèné
prostriedky spä�, budeme v plynofikácii

2000
pokraèova�.Obec prispela nemalou èiastkou
na dokonèenie plynofikácie Základnej �koly.
Z ïal�ích aktivít treba spomenú� roz�írenie
miestneho rozhlasu, opravu miestnej
komunikácie na Cementárskej ulici,
plynofikáciu obecného úradu, opravu
cintorína, zriadenie malej autobusovej
zastávky medzi Tune�icami a Ladcami,
asanáciu neobývanej budovy v Tune�iciach,
pô�ièku na èistièku odpadových vôd v
Horných Ladcoch, dovybavenie kuchyne
v kultúrnom dome atï. Pre údr�bu obce
sme prijali stáleho pracovníka. Za pomoci
brigádnikov, väè�inou  dôchodcov, sme
udr�iavali obec poèas celého roka (kosením
trávy, vyhrabávaním lístia, úpravou
zanedbaných kútov i likvidáciou èiernych
skládok pevného domového odpadu).
V Záhorí sa prostredníctvom refundácie
daòových nedoplatkov Po¾nohospo-
dárskeho  dru�stva uskutoènila oprava
lesných ciest. Nemálo námahy a financií
stálo aj obrezanie kríkov a stromov okolo
ciest v Horných Ladcoch. Medzi dôle�ité
kroky radím aj odpredanie bytového domu
464 - slobodárne, ktorý za�a�oval obecný
rozpoèet. Ka�dodennou èinnos�ou bola
prevádzka obce, kde patrí odvoz odpadu,
údr�ba verejného osvetlenia, miestnych
komunikácií atï. Aj v oblasti kultúrno-
spoloèenských aktivít sa uskutoènili v�etky
tradièné oslavy a akcie ako sú Deò matiek,
výroèie oslobodenia obce, oslavy SNP,
vyhlásenie zvrchovanosti Slovenska,
Koy�ove Ladce, posedenie so star�ími
obèanmi a pod. Zástupcovia obce sa
zúèastnili na oslavách 110. výroèia zalo�enia
cementárne, ktoré sa uskutoènili tradiène
na vysokej úrovni. Zo zámerov, ktoré sa
nepodarilo celkom úspe�ne uskutoèni� u�
v roku 1999 spomeniem úpravu cintorína
v priestoroch pre hrobárov, na èo by sme
chceli vyu�i� dom odkúpený od J. Koy�a.

Nepodarilo sa nám získa� budovu
bývalého zdravotného strediska, ktorej
bezplatný prevod na obce blokuje
Ministerstvo zdravotníctva. Nepodarilo
sa nám kúpi�  kosaèku, prestre�i� gará�e
pri obecnom úrade. Záver roka nám
zdramatizovala situácia na Kukuèínovej
ulici, kde nadmerná preprava
násypového materiálu na dia¾nicu ve¾mi
po�kodzuje �ivotné prostredie na tejto
ulici. Blato, ktoré autá na kolesách
vyná�ajú na cestu, úplne zdevastovalo
túto ulicu. Pri rie�ení tohoto problému,
po mojej náv�teve na stavebnom dvore
Hydrostavu v Belu�i, sa uskutoènila
obhliadka stavu ulice spolu s troma
pracovníkmi Hydrostavu. Potom som
napísal list na riadite¾stvo Hydrostavu v
Komárne a Slovenskú správu ciest -
hlavnému investorovi stavby. Keï�e sme
sa odpovede nedoèkali - uzavreli sme
jednosmerne túto ulicu a nedovolili sme
ïalej prepravu po nej. V roku 2000
máme v pláne hneï na jar zaèa�
plynofikáciu Tune�íc - II. etapu, na ktorú
u� máme stavebné povolenie,
vybraného dodávate¾a a pripravené
finanèné prostriedky. Po ich vyèerpaní
budeme musie� opä� gazdova� iba s tým,
èo obec získa výberom daní a podielu z
daní �tátu. Tomu budú, pochopite¾ne,
zodpoveda� aj na�e mo�nosti v oblasti
rozvoja obce. Napriek urèitej skepse,
vychádzajúcej z celkove neute�ených
spoloèenských pomerov  verím, �e sa
nájdu urèité nové mo�nosti rozvoja obce,
èi u� v zmene postoja �tátu  k
samospráve obcí ako i postoja
niektorých finanèných ústavov k vý�ke
úrokovej miery pre obce. Na rozvoj obce
budeme h¾ada� v�etky mo�nosti.

Ing. arch. Ján Remo, starosta obce

29. december 1999

 Kultúrna komisia
Obecného zastupite¾stva v
Ladcoch, miestne �koly a
kultúrny dom pripravujú
zábavné podujatie pre
deti a mláde�. Od 14.00
hodiny pre najmen�ie deti
a �iakov Základnej �koly,
od 18.00 hodiny pre
mláde� nad 15 rokov.
V programe budú rôzne
zábavné podujatia, kvízy,
sú�a�e, hry o ceny.
Nabude chýba� ani
diskotéka pre obe
uvedené kategórie detí a
mláde�e.

31. december 1999

   Na ihrisku TJ Tatran
cementáreò Ladce bude
tradièný Silvestrovský
futbalový turnaj.

31. december 1999
(1. január 2000)

  Polnoèné príjemné
prekvapenie pre obèanov
na kri�ovatke v Ladcoch.
Hudba, obèerstvenie a
dobrá nálada. Spoloène
vstúpime do roku 2000.

7. január 2000

    V telocvièni Z� Ladce
sa odohrá Trojkrá¾ový

         volejbalový turnaj.
           Úèas� pris¾úbili
           stredné �koly z
         regiónu okresov
           Pov. Bystrica,

                 Púchov,
Ilava.

Podujatia

pri vstupe

do roku

2 0 0 0



12. november
PATRIL STAR�ÍM

OBÈANOM

Z matriky
obce

Z matriky
obce

OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO V NOVEMBRI A DECEMBRI

�ijú medzi nami

Narodili sa:

Patrik Kr�ík
Simona Ko�útová

Ivan Kováèik
Luká� Èe�ko

Rodièom blaho�eláme a prajeme
im, aby mali zo svojich detí iba

rados�.

Zomreli:

�tefan Juríèek (62 rokov)

Pozostalým vyslovujeme
úprimnú sústras�.

    V tento deò sa Kultúrny dom
v Ladcoch tradiène zaplnil
obèanmi, ktorí sa do�ili viac
ako sedemdesiat rokov.
Obecný úrad a jeho Zbor pre
obèianske zále�itosti za
výdatnej pomoci sponzorov
pripravili zaujímavé odpo-
ludnie pre tých, ktorí o�ediveli
v práci, v starostlivosti o
rodinu, v plodnom a u�itoè-
nom �ivote.
   V bohatom programe sa k
takmer 150 prítomným priho-
voril starosta obce Ing. arch.
Ján Remo. V ïal�ej èasti,
ktorú uvádzala moderátorka
Anna Kováèiková vystúpil
výborný súbor Mlados� a deti
miestnych �kôl.
   Úèastníci stretnutia dostali
darèeky a pri obèerstvení a
hudbe sa zabavili a pravda�e,
zaspomínali.
  Organizovanie takýchto
podujatí treba poklada� za
vysoko humánny èin. I preto
treba poïakova� v�etkým, ktorí
túto tradíciu vo¾akedy zalo�ili,
i tým, ktorí ju aj v dne�nej
ekonomickej situácii udr�ali.
 Obecný úrad ïakuje
sponzorom:
Potraviny AMV (Ing. M.
Matu�ka), BESOP Belu�a
(Jozef Chovanec), Potraviny
Ladce (R. Hoffstädter).

Obecné zastupite¾stvo v
Ladcoch na svojom zasadaní
30. novembra 1999 schválilo
v�eobecne záväzné naria-
denie o podmienkach urèo-
vania a vyberania dane z
nehnute¾nosti  na území
obce Ladce na rok 2000,
ktoré je platné od 1. januára
2000. Celé nariadenie si
mô�ete preèíta� na výveskách
v obci. U� teraz vás v�ak
upozoròujeme, �e daòové
priznanie mo�no poda� iba
na tlaèive vydanom MF a
dostanete ho na obecnom
úrade poèas úradných hodín.
Daòové priznanie sa podáva
do 31. januára 2000. V
nasledujúcom roku sa platia
dane z pozemkov, zo stavieb
a z bytov.

Dane
v roku 2000

4. november 1999

  V prvom bode prerokovali
informáciu o nedoplatkoch na dani
z nehnute¾nosti. Neplatièi dostali
upomienky. Aj touto cestou vyzývam
obèanov, aby svoj dlh èím skôr
splatili, aby sa vyhli vymáhaniu
zrá�kami a pod. V krajnom prípade
mô�eme dl�níkov aj zverejni�.
Poslanci boli informovaní aj o
neplatièoch nájomného z bytovky
464 - slobodárne. Dlh bude
vymáhaný i po odpredaní bytovky.
Starosta informoval poslancov o
rokovaní so zástupcom
Slovenského zväzu protifa�is-
tických bojovníkov o premiestnení
Pamätníka padlých z kri�ovatky ku
kultúrnemu domu. Starosta vysvetlil
niektoré nevýhody premiestnenia,
zástupca ZPB trval na po�iadavke.
Premiestnenie pamätníka treba
prerokova� s pamiatkármi a vyèísli�
náklady na tento projekt. Poslanci
sa v ïal�ej èasti rokovania zaoberali
plnením rozpoètu za tretí �tvr�rok
1999.Poslanci boli informovaní o
výbere dodávate¾a na plynofikáciu
Tune�ice - Ladce II. etapa. Výberová
komisia vybrala firmu ARIJA
(úspe�ná pri plynofikácii �koly).
Poslanci sa zaoberali poplatkami v
kni�nici. Po kritike obèanov bude
treba vý�ku 50 Sk na dospelého
znova prehodnoti� v rámci nového
kni�ného poriadku. V rámci
komplexného vyu�itia domu kultúry
navrhol èlen kultúrnej komisie zriadi�
videopo�ièovòu, po�ièovòu CD,
kopírovacie slu�by, premietanie
videokaziet a pod. Takto získané
prostriedky by sa pou�ili v kni�nici.
Poslanec OZ Marián Justh
informoval o podujatiach, ktoré sa
pripravujú na koniec roka 1999 a
zaèiatok roku 2000. Poslancov
informovali o príprave slávnost-
ného zasadania 16. decembra 1999
za úèasti pozvaných hostí, medzi
nimi bývalých starostov a
predsedov MNV. Obecné

zastupite¾stvo schválilo zmenu èlena
kultúrnej komisie (za Miroslava
Zajaca Branislava Liptáka st.). V èasti
pripomienky vystúpili obèania M.
Daòo a R. Hoffstädter s
pripomienkou, �e èasté trhy
poriadané v DK nepriaznivo
ovplyvòujú tr�by miestnych
obchodníkov, prièom sú predávané
tovary na  trhu èasto nekvalitné.
Ïal�ie pripomienky boli smerované
na rie�enie da�ïovej vody na Vá�skej
ulici, kde tra�ovod je u� nefunkèný.
Otázky boli aj na kábelovú televíziu,
kde nie sú zatia¾ známe výsledky
prieskumu. Schválený záujemca o
odkúpenie rozostavanej predajne v
Horných Ladcoch má by� vyzvaný
k realizácii kúpy. V opaènom prípade
sa ponúkne predajòa iným
záujemcom.

30. november 1999

Toto zasadanie malo nasledujúci
program:
- Schválenie úpravy rozpoètu na rok
2000 (úprava príjmovej èasti).
- Schválenie uznesenia o dani z
nehnute¾nosti na rok 2000, ktoré
zostáva na úrovni  roku 1999.
- Schválili ponechanie 50 %-nej z¾avy
z kúpnej ceny smetnej nádoby.
- Schválilo darovacie zmluvy
plynovodov v Horných Ladcoch a
Záhradnej ulici  v prospech SPP.
- Stolnotenisový oddiel TJ Tatran
Ladce po�iadal o poskytnutie
priestorov v KD. OZ schválilo �iados�
na jeden mesiac. Potom sa bude
opä� posudzova� celkové   vyu�ívanie
KD.
Na záver zasadania sa poslanci
zaoberali situáciou na Kukuèínovej
ulici a schválili postup starostu,
vèítane uzavretia ulice (pí�eme o tom
na 1. strane Ladeckých zvestí).
Náhrada �kody spôsobenej
obèanom na tejto ulici bude
predmetom ïal�ieho rokovania
s vedením Hydrostavu a
Slovenskou správou ciest.

Juraj Suchár
sú�a�il v Taliansku

  Zaèalo sa to u� na Základnej
�kole v Ladcoch. Pod vedením
uèite¾a D. Pru�inca sa venoval
fyz ike a zúèastòoval  sa
úspe�ne na olympiádach.
  Ako �tudent Gymnázia v
Dubnici nad Váhom sa dostal
a� do Celoslovenského kola
olympiády vo fyzike. Po jej
vynikajúcom absolvovaní ho
nominovali na Medzinárodnú

fyzikálnu olympiádu v Padove
(Taliansko). Aj túto sú�a� -
zúèastnilo sa jej 250 �tudentov
z mnohých kraj ín -  v júl i
tohoto roku úspe�ne
absolvoval.
   Juraj Suchár je �iakom 4.
roèníka (matematickej triedy)
Gymnázia v Dubnici  nad
Váhom.
 Prajeme mu úspe�né
absolvovanie maturitných
skú�ok a veríme, �e i jeho ïal�í
�ivot bude spojený s fyzikou.
    Sme na neho hrdí - veï je
to ná� obèan.

Najèerstvej�ia �tatistika

Èísla, ktoré ïalej uvádzame
boli aktuálne v èase
uzávierky Ladeckých
zvestí.
K 30. novembru 1999, teda
na sklonku tisícroèia, mali
Ladce 2 612 obyvate¾ov. Z
toho bolo 1 079 dospelých
�ien, 1 025 dospelých
mu�ov a 508 detí.
Z tohoto poètu �ilo v
Ladcoch 2 175 obyvate¾ov
a v Tune�iciach 437. Ve¾mi
silne bola zastúpená
skupina dôchodcov - 520,
z toho 180 mu�ov a 340
�ien. Najstar�ími obèanmi
boli �tefan Melicher
(narodený 1908), Jozef
Juríèek (1910), Mária
�edíková (1910) a Jozefína
�pániková (1910).

10. decembra uvítali

V piatok 10. decembra 1999
o�ila obradná sieò
obecného úradu rodièmi s
de�mi, ktoré sa narodili v
tomto roku. Prítomní sa
neubránili dojatiu, keï
zástupcovia obce a Zboru
pre obèianske zále�itosti
vítali nových obèiankov.
Slávnostný obrad doplnili
kultúrnym programom deti
z Materskej �koly a
spevácka skupina �ien.



Èo by ste mali vedie�

   Mo�no vás bude zaujíma�, �e
nadmorská vý�ka stredu obce
Ladce je 250 metrov.
   �eleznièná stanica je 251,8
a stred Tune�íc 247 metrov nad
morom.
  Z ju�nej èasti obce a� do jej
katastra zasahuje Strá�ovská
vrchovina s najvy��ími vrchmi
Butkov 765 metrov n.m. a
Kali�te 680 metrov n.m.
  Celé Ilavské podolie, kam
Ladce patria, je v miernej, vlhkej
klíme s priemernou roènou
teplotou 8 - 9 stupòov C s
roèným úhrnom zrá�ok okolo
700 mm.

OSOBNOSTIOSOBNOSTI

  Obecný úrad, teraj�í aj ten minulý, vynalo�il ve¾a úsilia, aby
zintenzívnil - vlastne obnovil - èinnos� Dobrovo¾nej po�iarnej
ochrany v Ladcoch. Od júna 1999 pod vedením predsedu F.
Meli�a rozhýbali po�iarnicku èinnos� mladí ¾udia, odchovanci
po�iarnického dru�stva detí pri Základnej �kole v Ladcoch,
ktoré viedli a vychovávali dospelí príslu�níci DPO.Po
absolvovaní cvièení v cementárni a na ihrisku absolvovali v
tomto roku u� 5 sú�a�í na okresnej úrovni. V jednej z nich zo
14 dru�stiev skonèili na 5. mieste. Ve¾a urobili v materiálno-
technickej èinnosti: upravili vnútorné priestory budovy PZ
(výmena dlá�ky, oprava a nátery okien, ma¾ovanie, úprava
dvora a pod.). Materiál získali svojpomocne a rovnako upravili
aj klubovòu. Tu sú, okrem iného, vystavené  dokumenty z
histórie hasièstva v Ladcoch, diplomy, fotografie, ale aj
náradia.
Obecný úrad na stretnutí s týmito nad�encami pris¾úbil pomoc
najmä jednotným obleèením, náradím, pohonnými hmotami
a inými opatreniami, ktoré povedú k ïal�iemu skvalitòovaniu
èinnosti a k dosiahnutiu vysokej schopnosti zásahu.
Po�iarnici pris¾úbili by� dobre pripravení na po�iarny zásah,
pri �ivelných pohromách, stara� sa o majetok DPO, o budovu
Po�iarnej zbrojnice a o celú protipo�iarnu techniku. Okrem
týchto základných povinností budú spolupracova� so
Slovenským èerveným krí�om Ladce - Tune�ice i s ostatnými
organizáciami a spolkami. Na záver e�te mená tých, ktorí
takmer stratenú vec dali do pohybu:  Branislav Bla�ko, Daniel
Bla�ko, Dominik Ko�tialik, Viliam Petrík, Juraj Petrík, Jozef
Binka, Bohu� Král, J. Pastierik, Zdeno Koleno, Jaroslav
Ïuri�, �. Kuman.

(Podklady pre tento èlánok poskytol Dominik Ko�tialik)

Po dlh�om èase
o�ivili èinnos�

Emil Pauer
správca �tátnej ¾udovej �koly v Ladcoch

    Správca �koly Emil Pauer s man�elkou Annou Pauerovou ako
uèite¾kou pri�li do Ladiec 1. júna 1919.
     Emil Pauer sa narodil 24. decembra 1883 v Lednických Rovniach
v mlynárskej rodine. Vy�tudoval v Jezuitskom ústave v Klá�tore
pod Znievom (jeho man�elka v Uèite¾skom ústave milosrdných
sestier v Trnave). Za Rakúsko-Uhorska pôsobil nieko¾ko rokov v
Lietavskej Lúèke. Slávnostný prvý deò slovenského vyuèovania
pripravili na 16. septembra 1919. V ïal�ích rokoch �kola za jeho
vedenia zaèala prosperova�. Zaobstaráva prvé vyuèovacie
pomôcky, zriaïuje kni�nicu, organizuje tzv. stromkové slávnosti
na podporu chudobných detí, výstavy �kolských prác, výlety
�iakov (jeden a� do Bratislavy) a iné �kolské i mimo�kolské
aktivity. Emil Pauer je na èele tých, ktorí bojujú za nadstavbu
�koly (1929), za pokrokové metódy spolupráce s rodièmi
(Rodièovské zdru�enie - 1930). Pracoval vo viacerých funkciách
kultúrneho a spoloèenského charakteru: Vzdelávací spolok,
Slovenská liga, miestne kino atï. V roku 1929 nav�tívil za jeho
úèinkovania �kolu vtedaj�í minister �kolstva Dr. Dérer, ktorý jeho
prácu vysoko ocenil. Na rozvoji �koly a kultúry v obci má zásluhy
aj jeho man�elka, ktorá napriek zaneprázdneniu výchovou �tyroch
detí bola dobrou uèite¾kou. Emil Pauer zomrel 10. decembra 1943
v Trenèíne, jeho man�elka 18. decembra 1965.
Poznámka: Podklady k tomuto èlánku sme získali z kroniky obce
a �koly a z listu jeho syna Otu Pauera, uèite¾a - dôchodcu, �ijúceho
v Trenèíne. Srdeène mu ïakujeme a �eláme ve¾a zdravia v roku
2000 i v tých ïal�ích.

Mimoriadne èíslo
Ladeckého cementára

Pri príle�itosti 110. výroèia
zalo�enia cementárne vy�lo
mimoriadne èíslo �Ladeckého
cementára�. V prvej èasti sa
venujú roku 1999, privatizácii,
akcionárom, výrobnej a
obchodnej èinnosti. Potom
predstavujú strategického
partnera firmu Berger Holding,
jeho výrobnú èinnos� a zámery
do budúcnosti. Najväè�iu èas�
venujú e�te oslavám 16. a 17.
septembra, �tylizovanú ako
fotomontá� s textami, vèítane
úplných, alebo krátených
prejavov.

Po�ta, to nie sú iba listy

Po�ta je v oèiach radového
obèana ove¾a u��í pojem,
akým v skutoènosti je. Aj
èinnos� po�ty v Ladcoch je
pestrá, mnohoraká a
predov�etkým zodpovedná.
Malý výpoèet, ktorý nasleduje,
nazaratúva v sebe také
otázky, akými sú napr. hmotná
zodpovednos� pracovníèok,
alebo v èase i neèase
prechodené kilometre
po�tových doruèovateliek a
ïal�ie, pre laika èasto
neznáme úskalia po�társkeho

Pí�u o Ladcoch

  Na Slovensku vychádza revue
pre miestnu �tátnu správu a
samosprávu pod názvom
VEREJNÁ SPRÁVA. V èísle
23/1999 nás milo prekvapila
farebná titulná stránka s
poh¾adom na Ladce a posledná
stránka s erbom a vlajkou
Ladiec s vysvetlením od  PhDr.
Ladislava Vrte¾a. Aj na
predposlednej strane sú obrázky
- poh¾ady na Ladce a na
cementáreò.
Najviac sa èasopis venuje
Ladcom na stranách 22. a 23.,
kde pod titulkom LETOPISY
MIEST A OBCÍ starosta Ing.
arch. Ján Remo informuje o
histórii a súèasnosti obce
Ladce, jej aktivitami a budúcimi
úlohami. Obecný úrad zakúpil
väè�ie mno�stvo tohoto
èasopisu. Obèania ho mali
mo�nos� dosta� zadarmo v
novinovom stánku.

chlebíèka.
  Do Ladiec denne prichádza v
priemere 480 zásielok a naopak
z Ladiec odchádza okolo 300
listových zásielok v�etkých
druhov. Okrem toho prijmú
priemerne 20 balíkov a takmer
rovnaký poèet ich vypravia.
  Na po�te v Ladcoch prijmú
denne okolo 40 po�tových
pouká�ok, uskutoènia do 30
príjmov na úèty, 10 na vkladné
kni�ky, 25 krát vyplatia z úètov.
Do náplne patrí aj predaj
telefónnych kariet a
vybavovanie telefónnych úètov
(348 kusov).
  Po�ta v Ladcoch poskytuje
�iroký sortiment slu�ieb
Po�tovej banky, predaj �rebov,
poh¾adníc, blaho�elaní a pod. Z
po�ty sa telefonuje, posielajú
telegramy.
  Po�ta sa stáva niekedy
sprostredkovate¾om radosti i
smútku, strediskom veèných
nádejí �portkárov a èakate¾ov
na dôchodok.
  Tak èi onak, po�ta v�dy mala
i má pre obèanov svoje èaro.



ROKY A UDALOSTIROKY A UDALOSTI
preh¾ad dôle�itých a pozoruhodných udalostí v �ivote obce

1. stor. n.l.
Najstar�ie archeologické nálezy v
Ladcoch z obdobia tzv. lu�ického
¾udu.

1397
Najstar�ia známa písomná zmienka
o obci Tune�ice.

1472
Najstar�ia známa písomná zmienka
o obci Ladce.

1663
Turci vypálili Ladce a Tune�ice.

1698
Najstar�ia peèa� obce Ladce.

1747
Stavba barokového ka�tie¾a v
Ladcoch.

1766
Výstavba kostolíka pri ka�tieli v
Ladcoch.

1813
Najväè�ia povodeò, ktorá postihla
Ladce.

1831
Ve¾ká epidémia cholery.

1841
Ve¾ký po�iar v Ladcoch, pri ktorom
zhorel aj pivovar v obci.

1856
Prvý známy richtár v Ladcoch - Jozef
Král.

1872
Nariadenie o zriadení obcí a
notariátov.

1876
Zriadenie Obecnej �koly v Ladcoch.

1882
Najväè�í po�iar v Ladcoch v 19.
storoèí.

1883
Po�tátnenie �koly v Ladcoch. Prvá
uèite¾ka O¾ga Janecová.

1883
Pre�iel prvý vlak na trati Trenèín -
�ilina.

1883
Zalo�ili hasièský zbor v Ladcoch.

1884
Narodil sa �tefan Bazala, organizátor
¾avicového hnutia a �trajkov v
Ladcoch.

1888
Uzákonenie rybárskych práv
majite¾ovi rieèi��a (A. Schenkovi).

1889
Výstavba cementárne.

1890
V Ladcoch (9. februára) vyrobili prvý

cement modernou technológiou na
Slovensku.

1890
Vznik Po�tového úradu v Ladcoch.

1893
Stavba prvej �koly v obci.

1895
Stavba robotníckych kolónií a
kantíny.

1900
Prvé valné zhroma�denie urbárskej
obce v Ladcoch.

1909
 Zdvojko¾ajnenie �eleznice
Bratislava - �ilina.

1910
Stavba vtedy najväè�ej vápenky na
Pova�í - v Ladcoch (grófka
Putkammerová).

1911
Obecná �kola v Tune�iciach sa mení
na �tátnu.

1911
V Ladcoch postavili tzv. urbársky
dom.

1912
Na Váhu zaznamenali najväè�iu
prepravu pltí (11 376).

1912
Zriadenie �elezniènej stanice v
Ladcoch.

1913
V Tune�iciach otvorili novú budovu
�koly.

1914
Gróf Degenfeld dal postavi�
modernú 4-gátrovú pílu.

1918
V Kragujevaci zastrelili obèana
Ladiec �tefana Eustacha Bednárika.

1918
Maïarskí vojaci zastrelili v Ladcoch
Floriána Minárika a Annu Aninovú.

1919
Do Ladiec - na slovenskú �kolu -
pri�li prví uèitelia: Emil Pauer a
jeho man�elka                 Anna.

1919
V obci zalo�ili oficiálnu Sociálno-
demokratickú stranu.

1920
V cementárni, na píle a vo vápenke
vypukol ve¾ký �trajk (december).

1920
Ustanovenie Èetníckej stanice v
Ladcoch.

1921
Vznik Komunistickej strany

Èeskoslovenska v Ladcoch.
1921

Dr. Neumann rozpredal pánsky
majetok obèanom Ladiec a Tune�íc.

1921
Zaèala èinnos� Robotnícka
telocvièná jednota.

1921
Zalo�ili prvú dychovú hudbu v
obci.

1922
Oficiálny vznik Slovenskej ¾udovej
strany v Ladcoch.

1922
Kolaudovali úzkoko¾ajnú
�eleznièku od Váhu po pílu.

1922
Elektrifikácia obce Ladce.

1922
Ustanovenie Vzdelávacieho zväzu.

1922
Prvé premietanie v kine
Vzdelávacieho zväzu.

1922
V Tune�iciach postavili kaplnku.

1924
Vznik Komunistického zväzu
mláde�e v Ladcoch.

1924
Najväè�í mzdový �trajk v
cementárni.

1925
Zalo�enie Federovanej telocviènej
jednoty.

1925
Obecný úrad dal postavi� tzv.
chudobínsky dom.

1925
(19. júla) posvätil nitriansky
biskup klá�tor Rádu milosrdných
sestier sv. Vincenta z Pauly.

1925
V obci zriadili prvú �dá�ïomernú
stanicu� v okrese Ilava.

1925
V Ladcoch zaviedli verejné
osvetlenie.

1926
Zalo�ili obecnú kni�nicu.

1926
Zalo�ili skupinu Èerveného krí�a.

1926
Vzniklo Kres�anské ro¾nícke
zdru�enie.

1927
V Tune�iciach zalo�ili Dobrovo¾ný
hasièský zbor priradený k Ladcom.

1928

Hasièský zbor v Ladcoch zakúpil
prvú motorovú striekaèku.

1928
(a ïal�ie roky) pôsobil v cementárni
chemik Antón Koch, jeden z
najväè�ích odborníkov na �achtové
pece v Európe.

1928
V Tune�iciach sa konalo zakladajúce
valné zhroma�denie Lesného
dru�stva.

1928
Dòa 29. novembra sa v Tune�iciach
narodil Ladislav Miku�ka - filológ,
rusista, dekan Prírodovedeckej
fakulty UK v Bratislave.

1929
Uskutoènila sa nadstavba �koly v
Ladcoch.

1929
V Ladcoch postavili obecný dom.

1930
 V Tune�iciach sa narodil významný
fyzik, profesor Jozef Kvasnica.

1930
Zalo�ili Futbalový klub v Ladcoch.

1930
V ¾udovej �kole vzniklo prvé
rodièovské zdru�enie.

1930
Regulovali Lúèkovský potok.

1931
V Ladcoch vzniklo Úverové dru�stvo.

1931
Za obecným domom zalo�ili prvú
ovocnú �kôlku.

1932
V Ladcoch sa narodil slovenský
básnik Pavel Koy�.

1932
Futbalové ihrisko postavili priamo v
obci.

1932
Zaèali stava� prvú ve¾kú vodnú
elektráreò na Slovensku - v Ladcoch
(dokonèili v roku 1936).

1933
Zaèiatok výroby hlinitanového
cementu v Ladcoch.

1933
V Tune�iciach zalo�ili divadelný
ochotnícky súbor.

1936
Zaviedli prvú telefónnu úèastnícku
stanicu súkromníkovi (Alexandrovi
Lippemu).

1936
Prvú koncesiu na nákladnú dopravu



mal Ondrej Vrábel.
1937

V Tune�iciach zvolili tzv. kni�niènú
radu a zalo�ili obecnú kni�nicu.

1937
Dobrovo¾ný hasièský zbor v
Tune�iciach sa osamostatnil a kúpil
si motorovú striekaèku.

1938
Elektrifikácia Tune�íc.

1938
V Ladcoch osadili prvé dopravné
znaèky.

1938
V ¼udovej �kole v Ladcoch zriadili
�kolský rozhlas - prvý v okrese Ilava.

1939
V tomto roku prvýkrát asfaltovali
�tátnu cestu cez obec.

1940
Vysadili lipové stromoradie okolo
Lúèkovského potoka (pri
robotníckych  kolóniách).

1942
Výstavba 15 rodinných domkov v
obci.

1943
Betónovanie cesty v dedine od
Slatinského potoka po obchod
Lippeho.

1944
(december) neznámi páchatelia
zastrelili sedem �idovských obèanov
v ladeckých  horách.

1945
Nemeckí vojaci vypálili v Horných
Ladcoch 34 domov.

1945
(16. apríla) zastrelili na nádvorí 19
obèanov - rukojemníkov. Popravu
vykonala �peciálna jednotka SS.

1945
Zvolili prvý Miestny národný výbor v
Ladcoch a v Tune�iciach.

1945
V Ladcoch zriadili �tátnu me�tiansku
�kolu.

1945
Oslobodenie Ladiec Sovietskou a
Rumunskou armádou.

1945
Vznik Slovenského zväzu mláde�e v
Ladcoch.

1946
V Tune�iciach ustanovili Osvetovú
radu.

1946
Odhalenie pomníka padlým v druhej
svetovej vojne.

1946
V Ladcoch zalo�ili dychovú hudbu
pod patronáciou klá�tora.

1947

Elektrifikovali Horné Ladce.
1947

 V obci zaviedli miestny rozhlas.
1948

Vznik doèasnej miestnej správnej
komisie.

1949
Vznik dychovej hudby pod
patronáciou cementárne.

1950
Zru�enie klá�tora v Ladcoch.

1950
Zalo�enie JRD v Ladcoch.

1950
Vznik Èeskoslovenského zväzu
�ien (predtým �ivena - zväz �ien).

1951
Zalo�enie Zväzu protifa�istických
bojovníkov.

1951
V Tune�iciach zalo�ili
telovýchovnú organizáciu TJ
Tatran.

1951
V Ladcoch zaèali èinnos� detské
jasle a Materská �kola.

1952
Vznik Organizácie pre spoluprácu
s armádou.

1953
Slávnostne otvorili nový Kultúrny
dom v Ladcoch.

1953
Pri MNV ustanovili Zbor pre
obèianske zále�itosti (vtedy
�aktív�).

1953
V Tune�iciach adaptovali Po�iarnu
zbrojnicu.

1954
Vznikol Výbor �ien pri MNV v
Ladcoch a Tune�iciach.

1954
Spojili dve jestvujúce dychovky v
jeden dychový orchester.

1956
Vznikla organizácia chovate¾ov
drobného domáceho zvieratstva.

1958
Zalo�enie JRD v Tune�iciach.

1958
V Ladcoch vzniklo celoobecné
JRD.

1962
Zalo�enie organizácie
záhradkárov.

1965
Na hlavnej ceste v Tune�iciach
vybudovali nadjazd ponad
�elezniènú tra�.

1966
V budove ka�tie¾a zaèala svoju
èinnos� Osobitná uèòovská �kola

internátna.
1967

Zalo�enie sadu Slovenského zväzu
záhradkárov.

1967
V kultúrnom dome vznikol klub
mláde�e.

1969
Zaèiatok výroby v novom,
rekon�truovanom závode
cementárne.

1969
Prvýkrát po oslobodení sa v
Ladcoch konala oslava 1. mája.

1969
Vznik Slovenského zväzu �ien.

1969
Zalo�enie mláde�níckej dychovej
hudby.

1971
Slávnostné otvorenie novej budovy
Materskej �koly a detských jasiel v
Ladcoch.

1971
Zalo�enie ve¾kého dychového or-
chestra.

1972
V Ladcoch vzniká spevácka
skupina �ien.

1973
Adaptácia budovy a pres�ahovanie
MNV.

1974
Vznik prvého detského dychového
orchestra.

1974
V Tune�iciach zru�ili základnú
�kolu.

1975
V Tune�iciach dali do u�ívania
budovu Osvetovej besedy.

1976
 Zlúèili sa obce Ladce a Tune�ice.

1976
Postavili èistièku vôd pri ústí
Lúèkovského potoka.

1977
Zomrela Elena Koy�ová, matka
básnika Pavla Koy�a, predsedkyòa
JRD, organizátorka �enského
hnutia a tajomníèka MNV.

1978
K Ladeckej cementárni pripojili
cementáreò v Lietavskej Lúèke.

1979
V Tune�iciach otvorili mláde�nícky
klub ALFA.

1985
Zaèiatok výstavby celoobecného
vodovodu.

1985
Zaèali výstavbu odborného uèili��a.

1988

Po elektrifikovanej �eleznici pre�iel
prvý vlak.

1988
Zapojili plyn do prvého domu v
Ladcoch.

1989
V Ladcoch vznikla Verejnos� proti
násiliu.

1990
Uskutoènili rekon�trukciu obsadenia
MNV.

1990
Prvé vo¾by do obecného
zastupite¾stva a starostu obce.

1991
Ustanovujúca schôdza Zdru�enia
urbárnikov a Lesného dru�stva v
Ladcoch.

1991
V rámci tzv. malej privatizácie pre�li
obchody a slu�by do súkromných
rúk.

1992
VPova�ských cementáròach
vypracovali a zaèali realizova� projekt
modernizácie závodu.

1993
Vznik Slovenskej republiky.

1993
V Ladcoch zalo�ili Maticu slovenskú.

1994
Pova�ská cementáreò sa stáva
akciovou spoloènos�ou.

1994
Uskutoènili sa vo¾by do samosprávy
a starostu.

1995
Postupná privatizácia cementárne.

1996
Zaèiatok práce na dia¾nici Nem�ová -
Ladce.

1996
Odhalenie pamätnej tabule Pavlovi
Koy�ovi.

1996
Rozhodujúci rok pre plynofikáciu
obce (3552 m).

1996
Modernizovali telefónnu sie� a
ústredòu.

1998
Otvorenie dia¾nice Nem�ová - Ladce
(jeden pruh).

1998
Vo¾by do NR SR a obecného
zastupite¾stva.

1999
Pokraèovanie plynofikácie (Horné
Ladce, Tune�ice).
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Urbárska pôda bola v období
feudalizmu v strednej Európe
hlavná kategória  po¾nohos-
podárskej pôdy, ktorú preva�ne
dediène u�ívali poddaní ro¾níci.
Pomenovanie súvisí s �urbármi� -
pozemkovými knihami.
Za Márie Terézie a Jozefa II. sa v
Rakúsko-Uhorsku uskutoènili
rozsiahle reformy - tzv. urbárska
regulácia, èo boli zákonné úpravy
vz�ahov medzi poddanými a
zemepánmi.
Zákonom o zru�ení poddanstva v
roku 1848 bola urbárska pôda
èiastoène oslobodená od
feudálnych tiarch a stala sa aj v
Ladcoch základom súkromného
vlastníctva ro¾níkov. Urbárske lesy,
dr�ba lesov vznikla v roku 1853,
kedy na základe tzv. urbárskeho
patentu zaèalo sa pride¾ovanie
lesných podielov do vlastníctva
bývalých urbárskych ro¾níkov.
Zákonom Uhorského snemu z roku
1871 sa lesné prídely stali
spoloèným vlastníctvom  urbariál-
nych spoloèenstiev, ktoré ich
spravovali.

Samosprávnos�

Pred zalo�ením pozemkových kníh
bola v Ladcoch urbárska obec
toto�ná s politickou obcou. Z toho
vyplývalo, �e urbárnikov zastupoval
starosta, spravoval im pridelený les
a pod.
Od roku 1894 mô�u urbárnici
spravova� svoj majetok
prostredníctvom valného  zhroma�-
denia a spolumajite¾stva.
Prvé valné zhroma�denie v Ladcoch
sa konalo v roku 1900. Ïal�ie

známe zasadanie bolo v roku 1913,
z ktorého sa zachovala po maïarsky
písaná �Majetková podstata�, v
ktorej sú zahrnuté nielen pasienky
pri Váhu, Pod Kali��om a lesy v
Ladeckom chotári, ale aj lesy
v chotári Ve¾ké Ko�ecké Podhradie,
napr. Prevratské doliny 83 jutár a
Okrúhle doliny 56 jutár.

Valné zhroma�denie v roku 1919

Dòa 30. septembra 1919 sa konalo
v Ladcoch prvé povojnové
zhroma�denie bývalého urbárskeho
spolumajite¾stva obce. Na èele
spoloèenstva stál vtedy Jozef Zelík
ako predseda, Juraj Faturík - gazda
(hospodár), Ján Riecky - pokladník
a Karol Kri�an - notár. Na programe
bola okrem iného kúpa nemovitostí
z ko�ecko - ladeckého panstva
patriacich Dr. Richardovi
Neumannovi a spol.  Predtým
prerokovali výhodnú zmluvu na
predaj dreva spoloènosti v Prahe a
ïal�ie kúpy a predaj lesov.
Poèas celých dvadsiatych rokov bol
na èele spoloèenstva Jozef Zelík. V
roku 1928  vo výbore bol okrem
predsedu Jozef Faturík - urbársky
gazda, �tefan Eliá� - pokladník a
�tefan I�tvánik - zapisovate¾.
V ïal�ích rokoch 1930 - 1931 bol
predsedom Ján Koy� a v roku 1932
za predsedu valné zhroma�denie
zvolilo Jozefa Hriadela (Janových).

Ohranièenie pozemkov

V januári 1932 objednalo urbárske
spolumajite¾stvo v Technickej
kancelárii v Trenèíne ohranièenie
pozemkov dru�stevných lesov a
pasienkov a urbárskych pasienkov
pod¾a komasaènej mapy a osadenie

hranièných znakov. Ohranièili
nasledovné pozemky:
Pasienky: U studienky, Pod
Kali��om (4 pasienky), Komár, Za
mostekom, Sihote
Role : Pod Kali��om - 4 krát,
Obe�enec
Hora  : Pod Bukovinu, Obe�enec.

Pravidlá

13. apríla 1939 valné
zhroma�denie pod
predsedníctvom Pavla Habánka
schválilo Lesné hospodárske
pravidlá. Od tohoto dòa spravovalo
hospodárske zále�itosti valné
zhroma�denie spolumajite¾ov,
ïalej predseda, výbor, lesný gazda,
pokladník a zapisovate¾.
Na valnom zhroma�dení sa s
hlasovacím právom mohli
zúèastòova� iba skutoèní majitelia.
Títo sa nachádzali v osobitnom
zozname èlenov s právom
hlasova�.
Predsedu, výbor, lesného gazdu,
pokladníka, zapisovate¾a volilo
zhroma�denie na tri roky.
Pravidlá urèujú ve¾mi konkrétne ich
povinnosti.
Ve¾mi dôle�itou kapitolou Pravidiel
bola èas� o �a�be. Pod¾a lesného
hospodárskeho plánu
mohli by� na spoloènom lesnom
majetku vykonávané �a�by, ktoré
boli vopred vyznaèené
Okresným úradom v Ilave. Bola to
roèná mýtna �a�ba vyznaèená pod¾a
hospodárskeho plánu, prebierky,
èistenie porastov, �a�ba
kalamitného dreva, zbieranie
odpadového dreva a haluziny.
Po¾ovné právo ako ved¾aj�í ú�itok
sa prenajímalo s obecným
po¾ovným právom.

12. novembra 1999 zaplnili
kinosálu Kultúrneho domu v
Ladcoch priaznivci Hnutia
za  demokratické Sloven-
sko i ïal�í obèania, ktorých
zaujíma súèasná politická,
ale najmä ekonomická a
sociálna situácia.

Informácie z prvej ruky
Hos�ami boli poslanci za
HZDS Katarína Tóthová a
Jozef Zlocha. Z ich
vystúpenia zaujali najmä tie
èasti, kde hovorili o
súèasnom nasmerovaní
politiky hnutia na niektorých
úsekoch èinnosti a o

perspektívach vývoja na
Slovensku. Poèas veèera
odpovedali na otázky
obèanov. Úèastníci
stretnutia vyslovili
spokojnos� s takýmto
b e z p r o s t r e d n ý m
spôsobom informovania.

Viedli na�u
obec
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 V nasledujúcom
zozname sú mená

richtárov, starostov a
predsedov MNV, ktoré sa

nám
podarilo zisti� v Okresnom

archíve a v iných
zdrojoch. Letopoèet pred

menom znamená rok,
kedy bol zvolený, odkedy

funkciu vykonával.

Ladce
1856  -  Jozef Král st.

1872  -  Jozef Kelo
1884  -  Jozef Král ml.

1889  -  Ondrej Ko�tialik
1894  -  Pavel Záhradník
1910  -  Ondrej Ko�tial
1919  -  Jozef Vlasatý

1921  -  Andrej Martinák
1928  -  �tefan I�tvánik

1935  -  Ján Zajac
1938  -  ¼udovít Stach

1945  -  Valentín Bednárik
1946  -  Jozef �ulek

1949  -  Pavel Faturík
1953  -  Jozef Petrík
1954  -  Ján Turza

1955  -  Vincent Hulc
1960  -  Ján Volek

1963  -  Milan Majerik
1969  -  Ing. Emil

Záhradník
1976  -  Franti�ek Zelík

1986  -  Rudolf Galanský
1990  -  Ferdinand Bu�ík

1998-Ing. arch. Ján Remo

Tune�ice

1872  -  �tefan Gajdo�ík
1913  -  Jozef Kvasnica

1919  -  Pavel Ba�ka
1923  -  Jozef Letko

1928  -  Mikulá� Raèek
(do roku 1938)

1938  -  Vincent Ko��ál
1939  -  Augustín Letko
1945  -  Juraj Kvasnica
1946  -  Jozef Ba�ka
1949  -  Jozef Mihálik

(do roku 1960)
1960  -  Ladislav

Kvasnica
1964  -  Jozef Ro�ník (do

roku 1976)
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  Dynamika je základom
úspechu v podnikaní. To bol
základ napredovania na�ej
cementárne v minulosti a
zrejme e�te vo väè�ej miere
bude aj v budúcnosti.
  Zámery pre rok 2000 sú
jasne stanovené. Plánujú
znaène prekroèi� výrobu 600
000 ton cementu, èo by mal
by� východiskový �tart na
viac ako 700 tisíc ton.
 Nemalou úlohou je
zabezpeèi� dodávate¾skú
spo¾ahlivos� pri plnení úloh
zákazníkom a to roz�írením
sortimentnej skladby a
stabilizácie kvality.
  Program modernizácie,
ktorý v cementárni u� zaèali
realizova�, zasiahne v�etky
sféry súvisiace so
zvy�ovaním mno�stva
vyrábaného cementu, ale i
zni�ovaním spotreby paliva
a energie. Týka sa to aj

V cementárni dynamika
aj v budúcnosti
skvalitnenia riadiaceho
systému, riadiacej techniky.
Realizáciou tohoto programu
Pova�ská cementáreò, a.s.
zvý�i svoj medzinárodný
význam a na dlhú dobu
upevní pozíciu významného
výrobcu cementu a
stavebnín.
    K tomu bude treba
vytvori� mo�nos� profesio-
nálnej realizácie zamest-
nancov, zvy�ovanie
kvalifikácie. Obyvatelia
Ladiec a blízkeho okolia
oceòujú stabilitu
cementárne a vidia i pre
budúcnos� záruku
zamestnania a solídnej
ekonomickej existencie
pracovníkov i ich rodín.
    To je to najcennej�ie, èo
cementáreò pre Ladce
priná�a a preto jej obèania
prajú splnenie v�etkých
predsavzatí v roku 2000 i po
roky ïal�ie.

    Vedenie Základnej �koly v
Ladcoch vypracovalo Koncepciu
materiálno-technického a
personálneho rozvoja na obdobie
do roku 2010. Pravda, aj realizácia
tohoto projektu tak ako ka�dého
iného, je závislá od finanèných,
personálnych a ïal�ích mo�ností.
V prvej èasti sa hovorí o
zabezpeèení moderných uèebných
pomôcok, uèebníc pre v�etky triedy,
zriadení videotéky, vybudovaní
uèebne v prírode, zabezpeèení
stavebnice LEGO DACTA pre výuèbu
v�etkých �iakov. Súèasne koncepcia
stanovuje ciele vyu�ívania.
   V Základnej �kole Ladce chcú
vybudova� MÉDIA CENTRUM,
poèítaèovú sie� a pripravi� ju na
pripojenie k Internetu.
    V zámeroch do roku 2010 je aj
výpoèet toho, èo k úlohám treba

Základná �kola do roku 2010
materiálne zabezpeèi�.
Pre skvalitnenie �portovej zdatnosti
�iakov rátajú s vybudovaním
basketbal-ového a  volejbalového
ihriska. Pod¾a prognózy odchodu
do dôchodku (do roku 2000) sa v
Z� Ladce javí akútny nedostatok
kvalifikovaných uèite¾ov. Niektoré
opatrenia uvedené v koncepcii sú v
rukách �koly, väè�ina v�ak v iných
organizáciách, in�titúciách a
úradoch. Opatrenia sú zamerané na
získavanie, respektíve doplòovanie
vzdelania, na sociálne otázky,
stimuláciu odmeòovaním a pod.
    Zaujala nás snaha, aby sa pri
nedostatku kvalifikovaných uèite¾ov
uprednostnili  uèitelia - dôchod-
covia pred nekvalifikovanými
uèite¾mi, èím sa zabezpeèí kvalitný
výchovno-vyuèovací proces.

Èlenovia divadelného krú�ku
(Danihel, �ukovský, Chmela, Kocian,
�imek, �vanda), ktorý pracuje v
Domove mláde�e Odborného uèili��a
v Ladcoch, si pod vedením pána
Vaculu nacvièili divadelné
predstavenie Tri prasiatka. Predstavili
sa s ním na 4. roèníku divadelnej
prehliadky Tvorba detí nepoznaných
v Liptovskom Mikulá�i (5. - 7. 11.

Mladí  divadelníci
1999), na
p o s e d e n í
dôchodcov - bývalých
zamestnancov OU a na stretnutí detí
z detských domovov  v Pova�skej
Bystrici (20.11.) pod zá�titou nadácie
Úsmev ako dar. S predstavením chcú
pote�i� e�te deti zo Z� a M� v Ladcoch
a v Koèkovciach a tie� svojich
kamarátov z DD  v Klobu�iciach.

Priania do roku

20002000
Pavol Fatura,

prednosta �S Ladce

Do nového roku 2000 si �elám
stabilizáciu výkonov v nakládke a
vo vykládke rozhodujúcim
prepravcom Pova�ská cementáreò,
a.s. a zabezpeèenie týchto výkonov
bez nehôd a pracovných úrazov.

Marián Justh,
predseda TJ Tatran Ladce

Vá�ení �portoví priatelia!
U� len nieko¾ko dní nás delí od
vstupu do roku 2000, v ktorom sa
uskutoènia Letné olympijské hry -
sviatok v�etkých �portovcov sveta.
Bude to in�pirujúci rok aj pre
�portovcov Slovenska a nepochybne
aj pre nás, Ladèanov. Prajem vám,
aby vám budúcoroèné  �portové
zápolenia priniesli úspechy a samú
rados�.

Mgr. Miroslav Sòahnièan,
zástupca riadite¾a

Odborného uèili��a

Do posledného roku dvadsiateho
storoèia �elám v�etkým pokoj, lásku
a mier. Na�im �iakom prajem, aby
na�li v �kole i po jej absolvovaní
porozumenie a dôstojné uplatnenie
v �ivote.Uèite¾om �elám trpezlivos�,
pedagogické úspechy a postavenie v
spoloènosti, ktoré im právom patrí.
Verím, �e v ïal�ích rokoch sa zbavíme
prí�a�e finanèných problémov a
budeme sa môc� plne venova�
výchove na�ich zverencov.

�elanie de�om i uèite¾om

Na prahu nového roka si dávame
mno�stvo predsavzatí a snujeme
plány, èo zmeni� okolo seba, na sebe
i v sebe. Na prahu nového roka
zvykneme rekapitulova� ten minulý,
ale zároveò chceme ma� kvalitnej�í
nový oproti predchádzajúcemu. A
tak mi prichodí na um mno�stvo
�elaní pre na�e deti v �kole, pre mojich
kolegov uèite¾ov, pre na�u �kolu, pre
¾udí, ktorí to myslia so �kolou dobre
a pomáhajú jej.
Vám deti, v roku 2000 prajem:
- zdravie, hoci va�a mlados� to
pova�uje za samozrejmos�,
- aby ka�dý deò v �kole bol pre vás
nádherným dobrodru�stvom, ktoré
poznaèí celý vá�  �ivot ,
- aby ste verili kráse svojich snov,
preto�e potom vám bude patri�
budúcnos�,
- nech ka�dý deò vám priná�a
mno�stvo problémov, ktoré budete
musie� prekona�, bez nich  by ste boli
mimo hry - problémy nemajú len

màtvi,
- supervíziu - nové moderné
vyuèovacie pomôcky, takú
samozrejmos�, ako sú základné
uèebnice pre ôsmy a deviaty roèník,
- k tomu uèite¾ov, s ktorými si budete
rozumie�.
Kolegom uèite¾om �elám:
- úctu a lásku k �iakom,
- pevné zdravie a nervy,
- lep�ie ekonomické podmienky.
Ïakujem starostovi obce a obecnému
zastupite¾stvu za finanènú pomoc pri
realizovaní plynofikácie �koly, za teplo
pre na�ich �iakov. Prajem im ��astie,
zdravie, pokoj a rados� v rodine v
mene 331 detí na�ej �koly. Deti nikdy
nebudú pamäta� na darované drahé
veci, ale spomenú si na city, ktorými
sme ich zahrnuli. �elám im, aby ich
zaplavilo more citov rodièovskej a
uèite¾skej lásky. Prajem im, aby ich
svet budúcna bol lep�í ako ten teraj�í,
a ak sa tak stane, je to dôkaz, �e k
tomu sme prispeli aj my, uèitelia.

Mgr. ¼udmila Vráblová,
riadite¾ka Z�.

De�om ��astie, mier a lásku

Sú v �ivote chvíle sviatoèné, pre ktoré
si v�dy nájdeme èas pripravi� ich tak,
aby boli neopakovate¾né.  Do ka�dého
nového roku vstupujeme s
predsavzatiami, �elaniami. Vstup do
nového tisícroèia - to je tie� výnimoèná
a neopakovate¾ná chví¾a. �iada sa
za�ela� nieèo výnimoèné.(Tu mi
prichádzajú na myse¾ úryvky básne:
�Èo vám ¾udia na nový rok veselého
�ela�? Slová stokrát povedané, �elal
by som nerád.�). Napriek v�etkej
výnimoènosti �elám v�etkým obyèajné
¾udské ��astie naplnené zdravím,
porozumením a láskou. �elám si, aby
sme boli ku sebe tolerantnej�í, vedeli
sa navzájom pochopi�, pomôc� si. Aby
sme dokázali nájs�jeden pre druhého
v�dy dobré slovo, veï ako sa hovorí -
slovo je vzácny dar, aj keï niè  nestojí.
A na�ej �kole? �elám na�ej �kole, aby
bola v�dy plná detského smiechu,
d�avotu a radosti. Aby im bolo v na�ej
�kole dobre. Nech tu v�dy nájdu
dobrých kamarátov a pani uèite¾ky
ako druhé mamy. �elám de�om, aby
si pre ne na�li rodièia v�dy dos� èasu
na spoloèné hry, pohladenie,
objavovanie tajov prírody a �ivota.
     Tak nech v�etci vykroèíme do
nového tisícroèia tou správnou
nohou. Dovo¾te za�ela� v�etkým e�te
raz ve¾a zdravia. A de�om? V�etkým
de�om �elám ��astie, mier a lásku.

Irena Gajdo�íková,
riadite¾ka M�



FUTBAL VTEDY A DNES
Budúci rok si

pripomenieme sedem-
desiate výroèie zalo�enia
Futbalového klubu v
Ladcoch.
Úradníci z cementárne a
�tudenti, ktorí dovtedy hrali
futbal rekreaène, vytvorili
oficiálny futbalový klub, teda
zaèali hra� futbal
organizovane. Jedným z
iniciátorov zalo�enia
�portového klubu
cementáreò Ladce bol Július
Bergmann, technický riadite¾
cementárne i ïal�í nad�enci
z dediny. Prvý zápas, za
ve¾kej úèasti obèanov, hrali
na ihrisku pri Váhu proti �K
Ilava.
O tom budeme písa� viac v
roku 2000, kedy výroèie
oslávime.
Teraz vám predkladáme
definitívny stav futbalových
sú�a�í po jesennej èasti
roèníka 1999/2000.
Mlad�í �iaci
I. trieda - 10 dru�stiev

7 bodov - 8. miesto

Star�í �iaci
I. trieda - 14 dru�stiev
8. miesto - 17 bodov

Dorastenci
IV. liga - 16 dru�stiev
11. miesto - 16 bodov

Mu�i
I. trieda - 14 mu�stiev
9. miesto - 18 bodov

Umiestnenie v hornej èasti
tabuliek sa nezdá
uspokojivé výboru TJ ani
fanú�ikom a zrejme nie ani
hráèom. Zima je pre
futbalistov obdobím prípravy
regeneraènej, kondiènej  i
psychickej. Dúfame, �e
Ladèania po dobrej príprave
budú produkova� futbal,
ktorý ich posunie do hornej
èasti tabuliek a v roku 2000
priláka na ihrisko podstatne
viac divákov ako na jeseò
roku 1999.

Volejbal MIX
Do oblastnej volejbalovej
sú�a�e dru�stiev MIX sa
prihlásilo dvadsa�
zmie�aných dru�stiev. Prvé
kolo sa odohralo 14. októbra
1999 v Ilave a zo skupiny
Ladce, Ilava, Èervený
Kameò A postúpili Ladce do
druhého kola.
V druhom kole - 18.
novembra 1999 sa na�e
dru�stvo stretlo s Gymko
Púchov B a Slovanská
Púchov B. Znaène oslabené
dru�stvo Ladiec prehralo obe
stretnutia a ïalej nepos-
túpilo.

Oblastná
volejbalová sú�a�

Do sú�a�e sa prihlásilo
desa� mu�stiev. Prvé kolo
sa hralo 11. novembra 1999
v Ilave za úèasti Èervený
Kameò, Ladce a Ilava.
Na�e mu�stvo postúpilo do

druhého kola, ktoré sa  hralo
9. decembra 1999.
Výsledok sme do uzávierky
LZ nepoznali.

Výsledky zo
stolného tenisu

     Ako sme informovali v
5. èísle Ladeckých zvestí,
na�i stolní tenisti hrajú v 6.
stolnotenisovej lige.
Ponúkame vám v�etky
doteraj�ie výsledky, ktoré
na�e dru�stvo dosiahlo.
Ladce - Orol Pov. Bystrica

14 : 4
Pru�ina C - Ladce

18 : 0
Ladce - PS Pov. Bystrica

9 : 9
Ladce - Slovan P. B. �D�

4 : 14
Udièa - Ladce

13 : 5
Ladce-TTC Pov. Bystrica

G
5 : 13.

Stretnutie bývalých
c e m e n t á r o v

K dobrým zvykom vedenia
cementárne a odborového
zväzu patrí ka�doroèné
stretnutie dôchodcov,
bývalých pracovníkov
Pova�skej cementárne. Na
stretnutie 2. decembra ich
do kultúrneho domu pozvali
do 300. Tu sa dozvedeli
novosti z ich bývalej fabriky,
ako vyrábajú,dodr�iavajú
kvalitu a ako predávajú.
Poinformovali ich o
sociálnych opatreniach i o
zmenách v majite¾stve
akcií. V�etko to dostali z
prvej ruky - od generálneho
riadite¾a Ing. Antona
Barcíka. Dôle�itým faktom
pri týchto podujatiach je
v�dy to, �e sa bývalí
pracovníci stretnú,
pospomínajú i zabavia. O to
sa okrem iných starali
umelci z Bratislavy -
Marcela Leiferová a Du�an
Grúò. Nechýbala ani
Ladèanka, dychovka, ktorá
nás zabáva u� desa�roèia.
Jej viacerí èlenovia sú
napokon tie� bývalí
pracovníci cementárne.

M i k u l á � s k e
p o s e d e n i a

V obci sa konalo nieko¾ko
Mikulá�skych posedení.
Vybrali sme z nich tie, ktoré
poriadal Zväz telesne
postihnutých v Ladcoch. 4.
decembra sa zi�li èlenovia
s de�mi v kultúrnom dome
na vydarenej besiedke.
Prítomní boli aj niektorí
èlenovia dru�obných
organizácií Slov. zväzu
zdravotne postihnutých.

Ladecké zvesti - Spravodajca
Obecného zastupite¾stva v Ladcoch

è. 5    - november 1999 -
Zodpovedný redaktor :

Branislav Lipták
Sadzba:  Beel, Púchov

Tlaè: ASSA s.r.o., Púchov
- ïa¾�ie èíslo vyjde

do 15. februára 2000 -

Novembrové

a decembrové

aktiv
ity

Tradièná
�Katarínska�

Tradícia Katarínskych zábav
organizovaných Po¾ovníckym
zdru�ením Bukovina siaha a�
do pä�desiatych rokov. K
tomu v�dy patrila bohatá
tombola, pravý po¾ovnícky
gulá� a dobrá hudba. Nebolo
to inak ani v tomto roku.
Po¾ovníci, ich rodinní
príslu�níci a ïal�í obèania sa
27. novembra dobre zabavili
pri hudbe RYTMIK v
Kultúrnom dome v Ladcoch.

Coca Cola
Slovakia
pomáha

   Od 15. novembra 1999
Odborné uèili�te v Ladcoch
nadviazalo styk s firmou
Coca Cola  Slovakia, ktorá
pre v�etkých �iakov a
zamestnancov v rámci tzv.
pitného re�imu zabezpeèuje
zdarma jeden liter vody Bon
Aqua denne.


