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LADECKÉ 
ZVESTI 

Aj v Ladcoch
nízka úèas�

Vo¾by poslancov
samosprávneho parlamentu a
predsedu Trenèianskeho
kraja 1. decembra t.r.
poznamenala nízka úèas�
volièov. V kraji sa iba 21,55
% oprávnených volièov
zúèast-nilo na vo¾bách a
v Ladcoch dokonca iba 18,8
%.
Vo vo¾be predsedu sa
nerozhodlo: kandidát HZDS �
¼S �tefan �tefanec získal 42
867 hlasov (44,4 %) a
kandidátka za DS, KDH,
SDKÚ 18 388 hlasov (19,7).
Obaja postúpili do druhého
kola (po uzávierke Ladeckých
zvestí). V�etci poslanci (45) sú
za HZDS-¼S. Z ná�ho
obvodu � okresu sú to MUDr.
Marián Brídik, Ing. Anna
Chalupková, Ing. Peter Anto�,
Ing. Róbert Rafaj a Anton
Múdry.
Ako sme volili v Ladcoch
V Ladcoch sme volili
v troch okrskoch: è.1
v Kultúrnom dome, è.2
v Základnej �kole a è.3
v   T u n e � i c i a c h .
V jednotlivých okrskoch boli
takéto výsledky:
Èíslo 1:
Poèet oprávnených volièov
bol 933, na vo¾bách sa
zúèastnilo 160 (15,2%), poèet
platných hlasovacích lístkov
152. Najviac hlasov za
poslancov dostali: Mgr.
Du�an Saksa (55), MUDr.
Marián Brídik (44), Ing. Róbert
Rafaj (42), Ing. Anna
Chalupková (44), Bc. Jozef
�vihel (40).
Èíslo 2:
Poèet oprávnených volièov tu
bol 717, volieb sa zúèastnilo
156 obèanov, èo je 21,7 %.
Poèet platných lístkov 146.
V tomto obvode volièi
najviac dôverujú Ing. R.
Rafajovi (66), MUDr. M.
Brídikovi (64), Ing. P. Anto�ovi
(56), Ing. A. Chalupkovej (54)
a Antonovi Múdremu (50).
Kandidáti z Ladiec Mgr. D.
Saksa 35 hlasov, Bc. J. �vihel
31.
Èíslo 3:
Tu bol poèet oprávnených
volièov 363, z nich na vo¾by
pri�lo 64 (17,6%).

V 3. okrsku najviac hlasov
(dokonèenie na str.6 )

Obecné zastupite¾stvo, starosta obce a pracovníci obecného úradu
ïakujú in�titúciám, podnikom, organizáciám, spolkom

a v�etkým obèanom, ktorí akýmko¾vek spôsobom prispeli k rozvoju obce.
Súèasne si �eláme dobrú spoluprácu aj v roku 2002, v�etkým pokoj,

lásku, ��astie a úspech. Nech na�a obec prekvitá k spokojnosti
v�etkých obèanov.               starosta obce Ing. arch. Ján Remo

Vá�ení spoluobèania!
Obraciam sa na vás s tradièným
koncoroèným príhovorom v èase, keï
je pred nami posledný rok tohoto
volebného obdobia. Mô�eme
bilancova� trojroènú èinnos� a zároveò
v poslednom roku e�te nieèo urobi�
pre naplnenie volebného programu.
Myslím si a nemusím zvlá��
zdôrazòova�, �e v�etka na�a doteraj�ia
èinnos� ako i nové zámery sú prísne
limitované finanènými mo�nos�ami
na�ej obce.
Najskôr struèná rekapitulácia na�ich
èinov v roku 2001. V jarných
mesiacoch sa nám podarilo, za
výhodných podmienok pre obec,
získa� vo¾né priestory v kotolni OSBD.
Stavebnými úpravami sa podarilo
vytvori� dôstojné vyhovujúce priestory
pre novú po�iarnu zbrojnicu.
Za pomoci Pova�skej cementárne a
v spolupráci s Po¾nohospodárskym
dru�stvom v Ko�eci sme na sídlisku
Záhradná ulica vybudovali spojovací
chodník v �írke 1,8 m a då�ke 45
metrov. Tento veène blatistý úsek je
u� minulos�ou a verím, �e to oceòujú
najmä tí obèania, ktorí tadia¾
prechádzajú do kultúrneho domu, èi
do kostola.
V spolupráci s prednostom
�elezniènej stanice sa nám podarilo
presvedèi� �SR a Pova�skú
cementáreò na opravu �eleznièného
priecestia, ktorého trvale zlý stav
znepríjemòoval �ivot pe�ím, cyklistom
i automobilistom.
Okolo cintorína sa urobil asfaltový
koberec na ceste, ktorá tie� bola dlho
tàòom v oku v�etkým, ktorí tadia¾
museli prechádza�.
C e s t u pod¾a pôvodného s¾ubu

Rok pred komunálnymi vo¾bami
realizoval Doprastav.
V�etky tieto pozoruhodné akcie majú
jednu spoloènú charakteristiku, �e
sa vykonali bez finanèného prispenia
obce a sú výsledkom dobrého vz�ahu
s Pova�skou cementáròou, PD
Ko�eca, so �elezniènou stanicou
Ladce a so v�etkými ostatnými
zlo�kami, ktoré mô�u obci pomôc�.
Popri týchto, investiène nároèných
akciách, sa v obci robili drobnej�ie
údr�bárske práce na úprave zelene,
napr. ve¾mi nároèný výrub topo¾ov
pri Z�, výsadba nových stromkov,
ktoré robila firma Intersad ako
náhradnú výsadbu financovanú
Slovenskou správou ciest.
Ve¾a drobnej, ale u�itoènej práce sa
vykonalo na úprave komunikácií a
chodníkov v Tune�iciach a Horných
Ladcoch. V spolupráci s Pova�skou
cementáròou sa vyèistil Lúèkovský
potok � úsek popri ceste do Horných
Ladiec. Systematické kosenie trávy
v letných mesiacoch vidite¾ne
prispelo k dobrému vzh¾adu
verejných priestranstiev a cintorínov.
Ve¾mi u�itoèným pomocníkom pri
drobných údr�bách v obci sa stalo
vozidlo �Unikom 30�. Toto
v�estranne vyu�ite¾né vozidlo obec
kúpila za výhodných podmienok.
V tomto roku sme kúpili aj novú,
výkonnú ústredòu miestneho
rozhlasu. V oboch budovách
obecného úradu sme nain�talovali
nový, estetický informaèný systém
tabú¾ s pou�itím grafiky
v heraldických znakoch a farbách
obce.
V obci sa dokonèilo
rozmiestòovanie tabú¾ dopravného
znaèenia.

Tento rok bol posledným rokom
splácania dlhu obce z predo�lého
volebného obdobia, èo zásadne
obmedzovalo realizáciu väè�ích
akcií v obci.
Vá�ení obèania! Pred nami je
posledný rok tohoto volebného
obdobia, preto struène naèrtnem
hlavné zámery na rok 2002. Ak by
som mal by� celkom struèný,
hlavné úlohy sa dajú zhrnú� takto:
- Vodovod do Z�, vodovod a

chodník spolu so spevnenými
plochami od kri�ovatky
smerom k cintorínu.

- Prestavba Domu smútku
spolu s plochou pre
odbavovanie rozlúèkových
obradov.

- Prestavba po�ty, oprava
miestnych komunikácií,
prestavba rozostavaného
obchodu v Horných Ladcoch
na malometrá�ne byty atï.

Sú to v�etko práce, ktoré prerastajú
finanèné i èasové mo�nosti. Z toho
je zrejmé, �e sa budeme musie�
rozhodnú� iba pre niektoré z nich.
Decembrové zasadanie obecného
zastupite¾stva rozhodne o tom,
ktorú akciu zrealizujeme i za cenu
toho, �e si obec zoberie opä�
men�iu pô�ièku.
Na záver mo�no poveda�, �e rok
2002 bude nielen rokom
volebným, ale aj rokom zvý�enej
pracovnej a investiènej aktivity.
Radi by sme i napriek ve¾mi
obmedzeným finanèným
mo�nostiam po sebe zanechali
vidite¾né zmeny na vzh¾ade na�ej
obce.

Ing. arch. Ján Remo,
starosta obce



Novembrové zasadanie
Obecného zastupite¾stva
v Ladcoch 15.11.2001
rokovalo o niektorých
zásadných otázkach, ktoré sa
týkajú v�etkých obèanov.
V úvode zasadania vystúpili
zástupcovia Pova�skej
cementárne Ing. Martauz a
Ing. Ivanka, ktorí oboznámili
poslancov s projektom
spa¾ovania mäsovokostných
múèok a �ivoèí�nych tukov
v rotaènej peci. Skú�obný
proces spa¾ovania premietli
poslancom na videozázname.
Komplexné meranie emisií
vykonala firma �OÈOT�
Trenèín. Meranie robili 2
tý�dne a trvalo 6 dní èistého
èasu. Písomné výsledky
neboli e�te k dispozícii, ale
v�etky neoficiálne zistené
hodnoty boli v norme.
O definitívnych nameraných
hodnotách budeme vèas
informova�.
Potom Ing. Martauz odpovedal
na otázky poslancov, objasnil,
ako bude zabezpeèená
manipulácia a skladovanie
mäsovokostných múèok
v uzavretých silách a
dopravovaná potrubným
systémom. Do konca roku
2003 bude na komíne
nain�talované komplexné
meranie a výsledky budú
zverejòované napretr�ite na
svetelnej tabuli.
Toto vystúpenie zástupcov
cementárne malo uvies� jasno
do vnímania tejto zále�itosti
v oèiach verejnosti i rozptýli�
mno�stvo fám a výmyslov.

Novembrové zasadanie o zásadných otázkach
Obecné zastupite¾stvo posúdilo
�iadosti o prenájom Domu
kultúry na Mikulá�sky veèierok
a bezplatný prenájom prístavby
pre Dobrovo¾ný hasièský zbor
na Silvestra. S oboma
súhlasilo.
Poslanci jednomyse¾ne
súhlasili so V�eobecne
záväzným nariadením o dani
z nehnute¾ností, ktorá zostáva
v roku 2002 nezmenená.
V ïal�om obecné
zastupite¾stvo prerokovalo
koncept návrhu V�eobecne
záväzného nariadenia o
odpadoch v súvislosti
s novým zákonom o
odpadoch. Definitívnu podobu
dostane na decembrovom
zasadaní.
Poslanci jednomyse¾ne schvá-
lil i investiènú akciu -
plynofikáciu Bottovej ulice
v Tune�iciach. Plynofikácia
tejto ulice bola mimoriadne
skomplikovaná podtlakom pod
�eleznicu. Situácia sa zmenila,
keï o plynofikáciu prejavil
záujem Doprastav, a.s., ktorý
chce plynofikova� Kameòolom
v Tune�iciach. Súhlasili so
zdru�ením finanèných prostrie-
dkov a tak náklady obce
z rozpoètu roku 2002 pôjdu
pod 1 milión Sk. Poslanci
prerokovali výzvu vláde SR,
s ktorou sa na nás obrátilo
Zdru�enie ZMOS Jaslovské
Bohunice. Obsahom je
po�iadavka, aby obce mali
podiel na privatizácii
energetických rozvodov �tátu.
OZ v Ladcoch výzvu jedno-
myse¾ne schválilo.

V roku 2002 budú Ladecké zvesti
vychádza� v nezmenenom rozsahu
i periodicite, teda na �tyroch
stranách � dvojmesaène.
Dostanete ich v�dy zaèiatkom
februára, apríla, júna, augusta,
októbra a decembra 2002.
Obsahové zameranie sa tie� ve¾mi
nezmení, bude to i naïalej
spravodajca obecného
zastupite¾stva a obecného úradu,
teda informátor o obecných
zále�itostiach. Miesto venujeme
�kolám, kultúre, �portu,
organizáciám a spolkom, Zboru
pre obèianske zále�itosti a ïal�ím
úsekom �ivota v obci.
V roku 2002 chceme zavies�
rubriku o nových právomociach

Ladecké zvesti 2002
obcí, ktoré budú od 1. januára 2002
znaène roz�írené.
Redakcia Ladeckých zvestí ïakuje
v�etkým, ktorí prispeli k vydávaniu
spravodajcu v roku 2001. Zvlá��
starostovi obce Ing. arch. Jánovi
Removi, pracovníèkam obecného
úradu, Mgr. Miroslavovi
Sòahnièanovi, Mgr. Stanislavovi
Kretovi, Mariánovi Justhovi,
Ví�azoslavovi Kalusovi, vedeniu Z�.
Za technickú pomoc RNDr.
Branislavovi Liptákovi z firmy Beel,
Ing. Ivete Liptákovej, po�tovej
doruèovate¾ke Anne Habánkovej a
Miroslavovi Removi za distribúciu.

Te�íme sa na spoluprácu v roku
2002 !

Na kultúrno-spoloèenskom
podujatí 10. novembra 2001 pri
príle�itosti 80. výroèia zalo�enia
najstar�ej ladèianskej dychovky
a 55. výroèia súèasnej hudby
úèinkovalo nieko¾ko kapiel. Prvá
vystúpila tá, ktorú zalo�ili
v roku 1946 a roz�írila sa o
závodnú hudbu v roku 1954,
teda �Ladèanka�. Po nej sme si
vypoèuli bývalú mláde�nícku
kapelu � dnes u�
pä�desiatnikov. V rámci
taneènej zábavy vyhrávala
potom �Margu�ka� a po nej
hudba z Moravy �Lideèanka�.
Pre milovníkov dychovky bolo
rados�ou poèúva� v�etky hudby
a i tí, ktorí u� dávno nehrajú
(�koda!) ukázali, �e svoj nástroj
ovládajú dobre.
Prítomných, najmä v�ak
oslávencov, v príhovore
pozdravil starosta obce Ing. arch.
Ján Remo.Podujatie by nebolo
mo�né v takom rozsahu
uskutoèni� bez �tedrých
sponzorov, predov�etkým
Pova�skej cementárne, a.s., ale i
ïal�ích: Tempo-móda Ladce, PD
Ko�eca, Rona, a.s. L. Rovne,
Bepos Belu�a, Japeks Ladce,
Slovpalet Ladce, Re�taurácia
Kopyto, Po¾ovnícke zdru�enie
Bukovina, AMV Potraviny,
Auto � slu�by Strá�nický,
Slovenský r ybársky zväz,
Agrobon Ladce, Odborné uèili�te
Ladce, Drogéria Ladce, R.
Hofstädter Ladce i Obecný úrad
v Ladcoch. Organizátori i
oslávenci � muzikanti v�etkým
srdeène ïakujú.

Veèer
plný hudby

26. októbra t.r. patrila ve¾ká sála Kultúrneho
domu v Ladcoch obèanom, ktorí prekroèili
sedemdesiatku.
Akciu opä�, ako ka�dý rok, poriadal obecný
úrad a Zbor pre obèianske zále�itosti.
Obèanom, ktorí o�ediveli v práci a
starostlivosti o rodinu, pripravili príjemné
odpoludnie s kultúrnym programom,
v ktorom vystúpili �iaci Materskej a
Základnej �koly v Ladcoch.
K asi 120 úèastníkom sa prihovoril starosta
obce Ing. arch. Ján Remo.
Úèastníci dostali darèeky a pri obèerstvení
i hudbe sa zabavili a zaspomínali.
Je to dobrá tradícia. Treba dúfa� (a urobi�
v�etko preto), aby sa v spleti politických a
ekonomických problémov nestratila.

Dobrá tradícia
s peèa�ou humánnosti

Z matriky
obce

Z matriky
obce

Narodené deti:
Èurik Tomá�

(12. októbra 2001)
Letko Matú� (27. októbra)

Haluska Matej (7. novembra)
Janasová Alexandra

(30. októbra)
Balogová Dagmara

(2. novembra)
Ho�táková Simona

(3. novembra)

De�om �eláme zdravie, rodièom
rados� a spokojnos� zo svojich

potomkov.

Zomreli:
Franti�ek Eliá� (68 roèný)

Zúbková Margita (52 roèná)
Mária Faturová (82 roèná)

Pozostalým vyslovujeme
sústras�.

Jubileá
21. decembra t.r. sa do�íva
Pavlína Letková 80 rokov.

�eláme jej zdravie a
spokojnos�, aby ïal�ie roky
pre�ila v pohode obklopená

láskou svojich blízkych.

Od 1. januára 2002 v�etky
plnoorganizované Základné
�koly v okrese Ilava
prechádzajú na právnu
subjektivitu. Znamená to, �e
�kola vstupuje do právnych
vz�ahov vlastným menom a
nesie za èinnos� plnú
zodpovednos�.
Prechod Základnej školy
v Ladcoch na právnu
subjektivitu prerokovali (a
súhlasili) v Rade �koly,
v Zdru�ení rodièov a na
pedagogickej rade.

Základná škola
bude právny

subjekt



Po¾nohospodársky
rok v Ladcoch

Problémy po¾nohospodárstva sú
v�eobecne známe. Zanietenos�,
vz�ah k pôde a v�etko, èo s tým
súvisí, sú pre po¾nohospodárov
prísloveèné. Práve týmto
vlastnostiam po¾nohospodárov
ná�ho dru�stva vïaèíme, �e i
napriek maco�ským a spoèiatku i
likvidaèným postojom vlád sa
pomery pomaly konsolidujú aj
v PD Ko�eca.
Vedenie výrobného strediska
v Ladcoch - Stanislav Záhradník,
ktorý je aj vedúcim rastlinnej
výroby, Viera Závacká, vedúca
�ivoèí�nej výroby a ekonómka J.
Grulichová, pomaly u� hodnotí
po¾nohospodársky rok.
V rastlinnej výrobe mali zasiatu
p�enicu na 131,5 hektára. Zobrali
5 493 q, èo znamená priemer 41,1
q z hektára. Repku ozimnú
pestovali na 72 hektároch
s výnosom 1512 q, èo je 21,2 q na
hektári. Kukurica na 40
hektároch mala hektárový výnos
221 metrického centa. Pre
budúcu úrodu 2002 sa poèíta so
131 hektármi p�enice a 52
hektármi kukurice. Problémy sú
s repkou ozimnou, ktorú budú
musie� na jar podsia�, alebo
zaora�.
V �ivoèí�nej výrobe momentálne
chovajú 85 kráv, ktorých dojivos�
je 11,5 litra na dojnicu a deò.
Okrem toho majú 80 kusov
mladého dobytka a 28 jalovíc.
Priemerný stav o�ípaných sa
pohybuje na 350 kusoch
s priemerným denným
prírastkom 0,67 kg. Odchované
kusy posielajú na bitúnok dru�stva
v Ko�eci, alebo predávajú
záujemcom z radov obèanov.
K problematike Po¾nohos-
podárskeho dru�stva, konkrétne
k hospodárskym výsledkom PD
Ko�eca, sa vrátime v druhom èísle
Ladeckých zvestí v roku 2002.

Tých predchádzajúcich roèníkov nie je
e�te ve¾a, ale u� sa vytvára tradícia.
21. októbra t.r. pripravili pre �iakov Z�
�portové sú�a�e, v ktorých si �iaci
mohli otestova� svoje pohybové
schopnosti a zruènosti. Celé dopoludnie
�portovali tí najmen�í i tí najstar�í �iaci.
Vyvrcholením podujatia bol Beh Terryho
Foxa v ladèianskom  parku. Zúèastnili
sa na òom okrem �iakov Z� aj �iaci
odborného uèili��a i najmen�í
z Materskej �koly. Na fond Terryho Foxa
(lieèenie rakovinových ochorení detí)
poslali 500 Sk.

Tradícia dní
�portu v Z�

Ulica, v ktorej bývam
Väè�ina ulíc v Ladcoch je pomenovaná po vynikajúcich slovenských spisovate¾och 19. a  20.
storoèia. Urèite drvivá väè�ina obèanov vie, kto ten alebo onen spisovate¾ bol. Veï v�etci sme
chodili do �koly. Buïme v�ak úprimní, èo e�te dnes o nich vieme? Èo vieme o budovách,
in�titúciách, ktoré v na�ej ulici stáli alebo dodnes e�te stoja. Je to vôbec potrebné? Myslíme si,
�e je � u� i z obyèajnej ¾udskej zvedavosti. Èo je teda také zaujímavé na ulici, v ktorej bývam?

Hviezdoslavova ulica
Pavol Országh Hviezdoslav
(1849 � 1921) najväè�í
slovenský básnik. Písal
rozsiahle lyrické cykly (Sonety,
Letorosty a.i.). Dôle�itou èas�ou
jeho tvorby sú ver�ované skladby
Hájnikova �ena, E�o Vlkolinský,
Gábor Vlkolinský, epos Herodes
a Herodias a i.
Hviezdoslavova ulica bola v 19.
storoèí tzv. stolièná cesta, teda
hlavná v Trenèianskej stolici.
Roz�írili ju a asfaltovali v roku
1939 Nemci (za slovenské
peniaze) pred útokom na
Po¾sko. E�te v roku 1850 boli na
nej iba tri domy. Zaèala sa
zapåòa� po postavení
cementárne. Do ulice patrí aj
pomník padlým (1946), tzv.
urbársky dom (1911), kultúrny
dom (1953) i ka�tie¾ (1747).
Ulica pokraèuje aj
v Tune�iciach.

Cementárska ulica
Rozmach tejto ulice sa datuje
na koniec 19. storoèia a v 20.
storoèí. Stáli tu robotnícke
kolónie (1895) a� do
osemdesiatych rokov, kedy ich
nahradili nové bytovky. Patrí tu
aj tzv. robotnícka kantína, kde
bolo prvé kino v obci.
Dominantou ulice je pretekajúci
Lúèkovský potok regulovaný
v roku 1930 a aleja vysadená
v roku 1940. Za zmienku stojí
bývalý hostinec Majerovsky, kde
sa vo¾akedy sústreïovala
kultúra, najmä divadlo. Do ulice
patrí aj �eleznièná stanica
(1912).

Ulica Janka Krá¾a
Sú to vlastne Horné Ladce.
Rozvoj tejto èasti sa datuje po
otvorení cementárne, konkrétne
lomu Butkov (1888). Horné
Ladce za�ili svoju ve¾kú tragédiu
14. apríla 1945, keï nemeckí
fa�isti vypálili 34 domov.
Janko Krá¾ (1822 � 1876) -
slovenský básnik revoluèného
romantizmu. V rokoch revolúcie
1848 � 49 bol väznený. Písal
najmä balady (Zakliata panna vo
Váhu a divný Janko, Zverbovaný

a ïal�ie).
Ulica ¼udovíta �túra
¼udovít �túr, slovenský
národovec a politik, zakladate¾
spisovnej slovenèiny. Vedúca
osobnos� slovenského
národného hnutia v 19. storoèí.
Narodil sa v roku 1815, zomrel
v roku 1856.

Ulica Pavla Koy�a
Táto ulica je najstar�ia obývaná
èas� Ladiec. Tu bolo
sústredené obyvate¾stvo e�te
v 19. storoèí. Je tu dom èíslo
200, kde sa slovenský básnik
Pavel Koy� narodil (1932 �
1993). Je to ná� najväè�í
básnik ¾úbostnej poézie. Jeho
dielo je ve¾mi rozsiahle.
Z najznámej�ích zbierok
básní: Èakám �a, láska moja,
Srdce, Vyznanie lásky a mnoho
ïal�ích. Cenná je zbierka
�Miloval vás básnik�, ktorá vy�la
po jeho smrti.

Ulica Martina Kukuèína
Je pokraèovaním ulice P. Koy�a
smerom k Po¾nohos-
podárskemu dru�stvu.
Najväè�ia výstavba tu bola
v �tyridsiatych rokoch (15
rodinných domkov).
Martin Kukuèín, vlastným
menom M. Bencúr (1860 �
1928) bol lekárom, ale i
významným slovenským
spisovate¾om. �il v Juhoslávii
i v Ju�nej Amerike. Známe sú
jeho diela Rysavá jalovica,
Neprebudený, Ve¾kou ly�icou a
iné.

Ulica Jána Kollára
V�etko nová výstavba
rodinných domov
v osemdesiatych rokoch.
Ján Kollár (1793 � 1852)
básnik a významný ideológ
slovanskej vzájomnosti. Z jeho
diel je najznámej�ia Slávy
dcéra.

Vá�ska ulica
Váh � rieka priná�ajúca ú�itok
i pohromy. V najstar�ích
dokumentoch je Váh nazývaný
�Rapax� � dravý i �Lupus� � vlk.

Bola to v�ak i rieka
romantických zákutí, pltníkov a
mno�stva rýb. Koniec
pusto�eniu, ale i romantike
urobila výstavba vodného diela
(1932 � 1936).
Na tejto ulici je Z� a cesta
mostom cez kanál nás zavedie
do Po¾nohospodárskeho
dru�stva (1950) i k dia¾nici D1
(1998).

Záhradná ulica
Èas� z nej niekedy nazývaná
�pánska záhrada�. Takmer
v�etky domy sú postavené po
roku 1945. Výnimku tvoria
budovy obecného domu
(1927), tzv. Pauera dom a
niektoré ïal�ie. Sem patrí
futbalové ihrisko, v inej
podobe postavené v roku
1932.

Ulica Jána Kalinèiaka
Ulica v èasti Tune�ice
pomenovaná pod¾a
slovenského spisovate¾a
Kalinèiaka (1822 � 1871).
V�etci iste poznajú jeho dielo
Re�taurácia, ale i Svätý duch,
Zemianstvo a iné.

Ulica Jozefa Gregora
Tajovského
V èasti Tune�ice nájdete túto
ulicu s menom slovenského
dramatika, novinára, ktorého
najznámej�ie diela sú Maco
Mlieè, Tàpky, ale najmä
divadelné hry Statky � zmätky,
Tma, Hriech a ïal�ie.

Ulica
¼udmily Podjavorinskej
Spisovate¾ka, ktorej meno
nesie ulica v Tune�iciach, �ila
v rokoch 1872 � 1951. Známe
sú najmä jej kni�ky pre deti
(Zajko Bojko, Èin � èin, Medový
hrniec).

Ulica Jána Bottu
Je ulica za �eleznicou
v Tune�iciach. Ján Botto (1829
�1881) bol básnik �túrovskej
dru�iny. Známe sú jeho balady
�ltá ¾alia, Pieseò Jáno�íkova,
Smr� Jáno�íkova.





Základné údaje
Nadmorská vý�ka obce je 250 m, èasti
Tune�ice 247 m n.m. V ju�nej èasti zasahuje
do katastra obce Strá�ovská vrchovina.
Najvy��ie vrchy sú Butkov 765 m a Kali�te
680 m n.m.
Hydrografickou  osou údolia, kde sa nachádza
obec je Váh, ktorý v Ladcoch prijíma Lúèkovský
potok a Slatinský potok.
Priemerná roèná teplota je 8 � 9 °C, s roèným
úhrnom zrá�ok 700 � 800 mm.
Pri sèítaní v roku 2001 mala obec 2 604
obyvate¾ov, z toho 1 266 mu�ov a 1 338 �ien.

Dôle�ité medzníky

1397 � najstar�ia písomná zmienka o obci Tune�ice. 1472
� najstar�ia písomná zmienka o obci Ladce.  1747 � stavba
Barokového ka�tie¾a (Mote�ický). 1883 � po�tátnenie
Obecnej �koly v Ladcoch. 1883 � prechádza prvý vlak po
�eleznici Trenèín � �ilina. 1889 � výstavba prvej Cementárne
v Hornom Uhorsku v Ladcoch. 1890 � vznik Po�tového
úradu v Ladcoch. 1893 � stavba prvej budovy �koly
v Ladcoch. 1911 � ustanovenie �tátnej �koly v Tune�iciach.
1912 � zriadenie �elezniènej stanice v Ladcoch. 1913 �
postavenie budovy �koly v Tune�iciach. 1914 � postavenie
Píly v Ladcoch. 1920 � ustanovenie Èetníckej stanice
v Ladcoch. 1921 � zalo�enie dychovej hudby. 1921 �
zalo�enie Robotníckej telocviènej jednoty. 1922 �
elektrifikácia obce Ladce. 1925 � príchod Rádu milosrdných
sestier sv. Vincenta z Pauly. 1925 � zavedenie verejného
osvetlenia. 1926 � zalo�enie Obecnej kni�nice v Ladcoch.
1930 � zalo�enie futbalového klubu. 1932 � narodil sa
básnik Pavel Koy�. 1932 � 1936 výstavba Vodnej elektrárne
Ladce. 1938 � elektrifikácia Tune�íc. 1945 � nemeckí vojaci
vypálili Horné Ladce. 1945 � �peciálna nemecká jednotka
zastrelila 19 rukojemníkov. 1945 � oslobodenie obce. 1946
� odhalenie pomníka padlým v druhej svetovej vojne. 1947
� zavedenie miestneho rozhlasu. 1950 � zalo�enie JRD
v Ladcoch. 1951 � otvorenie prvých Detských jasiel a
Materskej �koly. 1953 � slávnostne otvorili nový Kultúrny
dom. 1958 � zalo�ili JRD v Tune�iciach. 1966 � zaèiatok
èinnosti Odborného uèili��a v Ladcoch. 1969 � zaèiatok
výroby v novom rekon�truovanom závode cementárne.
1976 � zlúèenie Ladiec a Tune�íc. 1985 -  zaèiatok výstavby
celoobecného vodovodu. 1988 � zaèiatok plynofikácie
obce. 1990 � rekon�trukcia obsadenia MNV. 1990 � prvé
vo¾by do obecného zastupite¾stva a starostu obce. 1993 �
vznik Slovenskej republiky. 1998 � otvorenie dia¾nice
Nem�ová � Ladce.

Legenda k mapke

1. obecný úrad
2. po�iarna zbrojnica
3. dom kultúry
4. barokový ka�tie¾ s parkom
5. kostolík (zasv. sv. Valentínovi)
6. odborné uèili�te
7. materská �kola
8. základná �kola
9. po�ta
10. �eleznièná stanica
11. futbalové ihrisko � �portový areál
12. pamätník padlých v II. sv. vojne
13. pamätník padlých v I. sv. vojne
14. kaplnka � zvonica (nepo�kvrnenej Panne
Márii)
15. kaplnka Tune�ice (narodeniu Panny Márie)
16. skalka � kaplnka (pový�eniu sv. krí�a)
17. slovenský dvojkrí� � vý�ka 6 m
Z technických dôvodov (rozmery � formát)
sa do mapky obce nedostala Vodná elektráreò
Ladce.



Aj v Ladcoch
nízka úèas�

(dokonèenie z 1.strany)

dostali MUDr. Marián Brídik (29),
Ing. R. Rafaj (21), Ing. A.
Chalupková (20), Ing. P. Anto� (19).
Kandidáti z Ladiec Mgr.Saksa a
Bc. �vihel dostali po 13 hlasov.
Výsledky za celé Ladce
Poèet oprávnených osôb
v Ladcoch 2 013. Na vo¾bách sa
zúèastnilo 380 volièov (18,8 %).
Za jednotlivých kandidátov na
poslancov z celkového poètu 45
v obvode Ilava hlasovali
Ladèania takto: MUDr. M. Brídik
(137), Ing. R. Rafaj (129), Ing.
Anna Chalupková (118), Ing. P.
Anto� (114), Anton Múdry (102).
Kandidáti z Ladiec Mgr. Du�an
Saksa 103 a Bc. Jozef �vihel 84
hlasov.
Vo vo¾bách predsedu
samosprávneho kraja Ladèania
najviac dôverujú �tefanovi
�tefancovi (186 hlasov), Du�anovi
Saksovi (85) a Anne Záborskej
(37). V rámci kraja zo 14
kandidátov skonèil Mgr. Du�an
Saksa (KSS) ôsmy so 2 455
hlasmi.

Na zaèiatku slávnos�

20. novembra t.r. bolo
osadenstvo Pova�skej
cementárne a desiatky hostí
svedkami osadenia
základného kameòa výstavby
uho¾ného hospodárstva, èím
sa zaèal celý investièný pro-
gram nebývalého rozsahu. Na
11. etá�i lomu Butkov odzneli
príhovory i listové pozdravy od
významných osobností ako
prezidenta Rudolfa Schustera,
Jána Chryzostoma kardinála
Korca. Zahrala známa ¾udová
hudba Miroslava Dudíka,
recitoval ¼ubo Pauloviè a
prihovoril sa i spisovate¾
Ladislav �a�ký. Bolo i
slávnostné poklopanie na
základný kameò a posvätenie
spi�ským diecéznym
biskupom Franti�kom
Tondróm.

Na pulze doby

To, pravda, sú v�etko symboly
� zaèiatok nieèoho ve¾kého,
zlomového. To sa v histórii za
112 rokov cementárne
vyskytuje iba dvakrát. Pri jej
zalo�ení a potom
v �es�desiatych rokoch pri
rekon�trukcii � výstavbe, pri
prechode na nové
technológie. Zmena, ktorá sa
zaèala teraz, sa deje celkom
v iných ekonomicko-politických
pomeroch, iných trhových
podmienkach, kde ka�dé
zaváhanie mô�e ma�
nedozierne následky. To sa
týka predov�etkým
modernizácie a cestou nej
efektívnosti výroby, kvality,
ekológie i sociálnych otázok.
Tu je vhodné pou�i� slová
generálneho riadite¾a Ing.
Antona Barcíka, ktoré povedal
na úvod týchto ve¾kých zmien
a na vysvetlenie doteraj�ích
úspechov cementárne.
�Slávnostným aktom
polo�enia základného
kameòa od�tartovala
najrozsiahlej�ia etapa
modernizácie a rekon�trukcie
najstar�ej cementárne na
Slovensku. Hodnota generelu,
ktorý vidite¾ne zmení dne�ný

�tart modernizácie cementárne

obraz fabriky, je vyèíslená na 1,5
miliardy Sk a v tomto èase
predstavuje najväè�iu investíciu
v oblasti výroby stavebných látok
v Slovenskej republike. Príèinu
doteraj�ích úspechov
v uplatnení sa na trhoch vidím
predov�etkým v tom, �e sa nám
podarilo zvládnu� trhové trendy
predaja orientované na export.
�ivot nás súèasne nauèil, aké
je dôle�ité ma� dostatok slobody
pri pôsobení na trhu
neobmedzovanom umelými
hranicami. Dosiahnutie
samostatnosti od konkurencie
sa zdalo by� zo zaèiatku odvá�ne,
ale aj v na�om prípade sa
potvrdilo, �e odvá�ne my�lienky
pri�ahujú ve¾ké výsledky.�

Na èo smerujú investície

V rámci celého investièného
nákladu rozvrhnutého do etáp
poèas piatich rokov sa
spomínaných 1 a pol miliardy
korún preinvestuje na 14
základných úloh. Z doteraj�ích
rozborov vyplýva, �e splnenie
tejto úlohy u� po 5 rokoch
prinesie znaèný ekonomický
prínos. Modernizácia a
rekon�trukcia smeruje
k roz�íreniu celého areálu
cementárne za úèasti domácich
i zahranièných dodávate¾ských
organizácií pre stavebné èasti i
technologické a strojové èasti.
Teraz od�tartovali modernizáciu
uho¾ného hospodárstva za 400
miliónov Sk. Potom bude
nasledova� nová doprava a
skládka slinku, nové
homogenizaèné silo i
predhomogenizaèná skládka,
zlep�enie �a�obnej techniky v
lome, výstavba novej
surovinovej mlynice,
modernizácia baliarne a
expedície, rekon�trukcia
elektroenergetiky a vodného
hospodárstva.

Preèo uho¾né
hospodárstvo

Uho¾né hospodárstvo
zabezpeèí cementárni
roz�írenie palivovej základne o
ïal�ie základné palivo. Keï�e
ceny u�¾achtilých palív,
konkrétne plynu, nie sú v SR na

svetovej úrovni, je realizácia
tejto investície z h¾adiska
konkurencieschopnost i
nevyhnutná. Efektivita
uho¾ného hospodárstva
zalo�ená na lacnej�om
nákupe 1 GJ energie uhlia
oproti plynu sa prejaví
návratnos�ou investície do 5
rokov, vrátane výstavby.
K tejto téme sa urèite
budeme e�te vraca�, najmä
z h¾adiska vplyvu na �ivotné
prostredie.

Výroba a predaj

Úspe�nos� Pova�skej
cementárne vo výrobe i
predaji cementu je
nesporná. Minuloroèná
v histórii najvy��ia výroba
(665 000 ton) a nie ove¾a
ni��ia za predchádzajúce
roky je toho dôkazom.
Vysoká kvalita cementov
zaruèila aj predaj, najmä na
zahranièných trhoch. Takýto
stav je mo�né udr�a� (a
zlep�ova�) iba splnením
s p o m í n a n ý c h
modernizaèných cie¾ov.
Je jasné, �e iba �a�ko by sa
plnili bez uplatnenia na
medzinárodných trhoch,
preto�e celá akcia je závislá
na teraj�ích a budúcich
ziskoch. Z tohoto h¾adiska
bol vstup strategického
partnera firmy Berger Hold-
ing GmbH zásadným
rozhodnutím.

Priority

Keï na záver tejto ve¾kej
akcie budú hodnoti�
efektívnos� a splnené
zámery, budú cementári iste
spokojní. Nemali by sme
pochybova� ani o tom, �e
spokojní budú i obèania
Ladiec a okolia s èistotou
ovzdu�ia i obec s dobrou a
u�itoènou spoluprácou,
ktorá je tak stará ako fabrika
sama. Priorita je teda v tom,
�e úspe�nos� cementárne
je podmienená
spomínanými ve¾kými
zmenami a v tom je aj
spokojnos� pracovníkov,
obèanov a obce.

Na majstrovstvách okresu Ilava
dobre obstáli mladí �achisti zo
Základnej �koly vedení uèite¾om
D. Pru�incom. Petra Kvocerová
bola druhá, Zuzana Èervená na
tre�om mieste. Z chlapcov bol
Juraj Hlavatý piaty a Martin Faturík
na 7. mieste.
Dobrý výsledok dosiahli aj strelci
zo vzduchovky. Na majstrovstve
okresu sa dru�stvo dievèat (Adela
Baro�ová, Dominika Daòová a
Veronika Kalusová) umiestnilo na
tretej prieèke.
V Základnej �kole pribudol nový
krú�ok � stolnotenisový. Stoly
po�ièali �kole z Odborného
uèili��a. Vedúcim bude rodiè �
Peter I�tók.

�achisti dobre
reprezentovali

Pozývame vás na
tradièné polnoèné
stretnutie obèanov
na kri�ovatke pred

pohostinstvom Kopyto. Prídite
v dobrej nálade privíta� nový
rok 2002.
Srdeène vás pozýva obecný
úrad v Ladcoch.



OSOBNOSTIOSOBNOSTI

V roku 1966 preberajú od vojenského
útvaru priestory ka�tie¾a a zriaïujú
Osobitnú uèòovskú �kolu internátnu.
Otvoreniu predchádzali mnohé opravy
a úpravy. Prvým riadite¾om sa stal
�tefan Va�ek a zástupcom riadite¾a
Ing. Vendelín Èiernik.
V roku 1970 vyuèujú sa odbory
maliar, murár, stavebný zámoèník,
krajèírka a záhradník. Za �tyri roky
existencie sa ve¾a zmenilo
v ubytovaní, priestoroch na
vyuèovanie i v systéme výchovy.
Aktivizujú sa mimo�kolské èinnosti,
najmä �port.
V rokoch 1974 � 1975 sa �kola
znaène roz�írila, zriaïuje sa u� 17
tried.
V roku 1976 bola �kola prvýkrát
hostite¾kou Celoslovenských
�portových hier OU�.
V roku 1978 sa mení názov na
Osobitné odborné uèili�te. Odchádza
doteraj�í riadite¾ �tefan Va�ek, novým
riadite¾om je menovaný Karol Kuniak.
V tomto roku robia na ka�tieli
rozsiahle úpravy, vymieòajú strechu.
Na zaèiatku osemdesiatych rokov sa
roz�iruje poèet profesií v OOU.
Vytvárajú sa lep�ie podmienky
ïal�ími úpravami, najmä
v novozískanej budove po Z�.
V roku 1985 sa zaèala výstavba
nových budov �kolského areálu.
Výstavba s ve¾kými problémami sa
skonèila na konci osemdesiatych
rokov.
V roku 1986 zriaïujú elokované
pracovisko v Mojtíne.

Skú�ka zrelosti

Vtedy, pred 35 rokmi, sa správa o zriadení Osobitnej uèòovskej �koly
internátnej v Ladcoch nestretla s ve¾kým pochopením obèanov. Za tie roky sa
vz�ah k uèili��u a jej �iakom kardinálne zmenil. �kola sa integrovala do obce a
obèania pochopili humánne i praktické poslanie takýchto in�titúcií.
Aby sme si trocha zaspomínali � pripravili sme malú chronologickú mozaiku
udalostí, ktoré �hýbali� �kolou.

Prof. PhDr. �tefan Va�ek, CSc.

Narodil sa 25. decembra 1936
v Luèenci. Vysokú �kolu ukonèil v roku
1959. V tom istom roku pri�iel do
Slávnice, kde sa stal riadite¾om
ústavu pre postihnuté deti.
V roku 1966 ho poverili úlohou
pripravi� a otvori� Osobitnú uèòovskú
�kolu internátnu v Ladcoch.
Tento vynikajúci pedagóg a dobrý

organizátor so svojimi
spolupracovníkmi zvládol aj
technicko-materiálne otázky a tak sa
vyuèovanie v prvých roèníkoch
v septembri 1966 zaèalo.
Neboli mu cudzie ani obecné
zále�itosti. Bol èlenom MNV a komisií,
interesoval sa a pomáhal pri rie�ení
rôznych obecných otázok.
Prof. PhDr. �tefan Va�ek je dnes
profesorom a vedúcim katedry
�peciálnej pedagogiky Univerzity
Komenského v Bratislave a èlenom
akreditaènej komisie pre vysoké �koly.

V roku 1990 sa riadite¾om �koly stáva
PaeDr. Vladimír Hromek. �kola mení
názov na �Odborné uèili�te�.
V roku 1992 sa uzatvára dohoda s cirkvou
o vrátení majetku (ka�tie¾, park, budovy,
záhrady). �kola má právo u�íva� majetok
10 rokov za nájomné.
Rok 1993 je naplnený mimoriadnymi
kultúrno-spoloèenskými akciami. Sú�a�
o MISS OU zo Slovenska, Vianoce s FUN
Rádiom (stretnutie uèilí�� z celého
Slovenska) a ïal�ie.
V roku 1994 OU Ladce organizuje
�portové majstrovstvá republiky mentálne
postihnutých.
V rokoch 1995 � 1996 zavádzajú v �kole
nové uèebné odbory.
Ïal�ie roky sú u� vlastne prítomnos�.
Pravidelne na stránkach Ladeckých novín
o udalostiach v uèili�ti informujeme.
S rokmi pribúda zrelosti nielen ¾uïom, ale
aj in�titúciám. Zrelos� OU v Ladcoch je
v systéme výuèby i praktickej výchovy.
�kola sa stala známou dobrými
výsledkami v �kolskej oblasti,
v mimo�kolských aktivitách, v nápaditosti
vzdelávacích, zábavných programov i vo
vedení �portovej èinnosti.
Zrelos� spoèíva i v tom, �e nepadli na
kolená pred neúprosnými finanènými,
majetkovými a priestorovými problémami.
Za ve¾ké plus treba poklada� aj to, �e
nezamenili pedagogickú nápaditos� za
rutinu, ktorú by �iaci takéhoto typu
potrebovali najmenej.
V�etkým pracovníkom Odborného
uèili��a v Ladcoch prajeme do ïal�ích
rokov trpezlivos�, pedagogickú invenciu a
lep�ie podmienky na prácu.

Po nieko¾kých desa�roèiach tu
máme opä� názov, ktorý vystihuje èinnos�
tejto organizácie � hasenie. Opä� je to
Dobrovo¾ný hasièský zbor.
Nieko¾ko rokov, po nástupe mladých do
tejto organizácie v Ladcoch pozorujeme
znaènú aktivizáciu.
Rok 2001 je pre nich významný najmä tým,
�e sa pres�ahovali do èasti kotolne
v Záhradnej ulici, kde sa zriadila nová
hasièská zbrojnica. Sú tu priestory pre
gará�ovanie auta i striekaèky. Obecný úrad
dotoval úpravy 180 tisícami korún.
Vybudovali aj klubovòu, zaviedli kúrenie i
vodu, upravili sociálne zariadenia vèítane
umyvárne.
Èlenovia po�iarneho dru�stva B. Bla�ko,
D. Bla�ko, R. Bielik, P. Fi�er, P. Galanský,
M. Ko��ál, D. Ko�tialik, M. Martinák, S.
Mra�ík, J. Petrík, V. Petrík a J. Pastierik sa
zúèastnili v roku 2001 na 13 rôznych
hasièských sú�a�iach: na okresnej sú�a�i,
na sú�a�i � previerke pripravenosti na
zásah v Pruskom. Najviac pretekali na
pohárových sú�a�iach v Lednických
Rovniach, Horných Koèkovciach,
Horovciach, Mosti�ti, Mesteèku, Zbore,
Lednici, Dubkovej, Pru�ine, Vydrnej a
Pruskom.
Z kultúrno-spoloèenských aktivít to boli
fa�iangové zvyky spojené s pochovávaním
basy. Podobnú �ma�karádu� pripravujú aj
na rok 2002. Deti sú èlenom hasièského
zboru vïaèné za Mikulá�sky veèierok.
Ve¾kým snom èlenov je usporiada�
v Ladcoch niektorú z po�iarnických sú�a�í
za úèasti dru�stiev z okolitých okresov.
Pravda, sú�a� by bola najlep�ia na novom
cvièisku pri kultúrnom dome � to v�ak
treba najskôr vybudova�.
Hasièi v Ladcoch sú vïaèní za priamu
pomoc obecnému úradu, osobitne
starostovi. Ïakujú za pomoc i ïal�ím,
najmä J. Binkovi, B. Petríkovi a Braèíkovi.

Po�iarnici sú opä�
hasièi

  Pracovníci Odborného uèili��a
v Ladcoch, teraj�í i dôchodcovia,
oslávili 14. decembra t.r. 35. výroèie
zalo�enia svojej �koly v Ladcoch.
Slávnostné posedenie sa konalo
v prístavbe kultúrneho domu, nieslo
sa v znamení spomienok i hodnotení
súèasnej situácie.
K mnohým gratulantom sa pripája aj
redakcia Ladeckých zvestí, veriac
v dobrú spoluprácu aj do ïal�ích
rokov.

Oslávili
svoje výroèie
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Odviate èasom
Vys�ahovalectvo

V TJ Tatran Ladce z troch
aktívnych oddielov ukonèili
jesennú èas� futbalisti.
Mu�stvo mu�ov obsadilo 5.
miesto a ich cie¾om je túto
pozíciu udr�a�. K tomu bude
treba maximálne vyu�i� zimnú
prípravu, ktorá sa zaèína
v januári 2002.
Dorastenci v jesennej èasti
dosahovali striedavé úspechy
a ich cie¾om je udr�a� sa v V.
lige. Na splnenie tejto úlohy je
potrebná väè�ia zodpovednos�
niektorých hráèov ku ka�dému
zápasu.
Star�í  �iaci u� dlh�í èas
okupujú v tabu¾ke popredné
prieèky. Tak je to aj po jesennej
èasti. Obsadili síce �a�� 5.
miesto, ale od súperov pred
nimi majú iba minimálnu
bodovú stratu.
Mlad�í �iaci nám rados� robili
a� v posledných zápasoch.
Veríme, �e v tom budú
pokraèova� aj na jar.
K tomu, aby dru�stvá dosiahli
vytýèené ciele im prajem pevné
zdravie, aby ich obchádzali

Po jeseni, pred zimnou
a jarnou sú�a�ou

zranenia, aby po ka�dom
zápase mali pocit spokojnosti
z predvedeného výkonu.
To platí aj pre ich trénerov a
v�etkých funkcionárov.
V mene TJ Tatran vyslovujem
poïakovanie v�etkým
sponzorom, bez ktorých by
sme tieto sú�a�e nemohli
hra�. Hlavní sponzori sú
Pova�ská cementáreò, a.s. a
Obecný úrad v Ladcoch. Ïalej
firmy Japeks (RNDr. P.
Jane�ík), Slovpalet (Jendrol),
Bepos (J. Chovanec).
Verím, �e v spolupráci
budeme pokraèova� aj
v budúcom roku.
Poïakovaním za va�u pomoc
budú kvalitné výkony na�ich
futbalistov.
Dovo¾te mi popria� hráèom,
funkcionárom, sponzorom i
ostatným obèanom
v budúcom roku ve¾a zdravia,
lásky a porozumenia.

Marián Justh,
predseda TJ Tatran
cementáreò Ladce

Stolní tenisti TJ Tatran Ladce
sú v 5. lige zatia¾ úspe�nej�í
ako v minulom roku. Pred
poslednými troma zápasmi
boli na 4. mieste s 15 bodmi
a aktívnym skóre 82 : 44.
V doteraj�ích zápasoch
prehrali s TTC P.B. �F� 10 :
8, s Domani�ou 7 : 11,
Udièou 12 : 6, vyhrali s TTC
�G� 15 : 3, Slovanom �D� 14 :
4, PS P. Bystrica 14 : 4 a
s TTC P.B. �H� 18 : 0.
Po uzávierke Ladeckých
zvestí hrali e�te s Novou
Dubnicou vonku, Pru�inou
doma, Maríkovou vonku.

Úspe�nej�í
ako v minulom roku

Oblastná volejbalová sú�a�
dru�stiev MIX o pohár MI�IAK
MODEL �PORT v roèníku
2001 � 2002 zahròuje dru�stvá
z okresov Pova�ská Bystrica,
Púchov a Ilava. Spolu sa do
nej prihlásilo 20 dru�stiev.
Prvé kolo sa odohralo 25.
októbra t.r. Súpermi Ladiec
boli Ilava a Èervený Kameò. Do
2. kola postúpili Ilava a Ladce.
Druhé kolo bolo 15. novembra.
V skupine sa na�i stretli
s Gymkom Púchov, SOU
stavebné P.B. a VI. Základná
�kola Pova�ská Bystrica.
V skupine sme jeden zápas
vyhrali a dva prehrali. Postúpili
sme do tretieho kola. V tejto
sú�a�i nás reprezentujú:
Daniela Kretová, Ingrid
Michalcová, Vladimír Hromek,
Stanislav Kret, Peter Pilný,
Marián Justh, Du�an Kvasnica
a Miroslav Sòahnièan.
Na�ími súpermi v tre�om kole
boli III. a IV. Základná �kola
Pova�ská Bystrica.
Po dvoch prehrách
volejbalistov s III. a IV. Z�
Pova�ská Bystrica zhodne 2 :
0 budú hra� o 7. � 8. miesto.

Volejbalisti
v oblastnej sú�a�i

Predsedom MNV v Ladcoch
v tomto roku bol Pavel
Faturík. Èlenmi rady MNV E.
Koy�ová, Ján Sivoò, Ján Král,
Jozef Ko�tialik, Jozef Hriadel,
Ján Volek a Jozef Král.
V rokoch 1950 � 1951 �eny
v Ladcoch zriadili
v priestoroch starého bitúnku
obecnú práèovòu.
Dòa 2. apríla sa rozliali oba
ladecké potoky � Lúèkovský i
Slatinský. Ve¾ká voda sa
rozliala po cestách a
vy�iadala si obe� � dvojroèné
dievèatko.
�ivena � Èeskoslovenský
zväz �ien sa zaviazal získa� 3
�eny do priemyslu, èo bola
vtedy � pri nedostatku
pracovných síl úloha
nadmieru dôle�itá.
31. marca sa konalo ve¾mi
významné valné
zhroma�denie JRD. Rozhodli
sa urýchli� prechod na JRD
III. typu. Na zhroma�dení zvolili
nové predstavenstvo: Ján
Uríèek, predseda, Elena
Koy�ová, Ján Sivoò, Rozália
Kalusová, Ondrej Koy�,
Ondrej Král, Franti�ek Fatura,

Antónia Mináriková, Pavol
Kalus, Vincent Hulc. V tomto
roku kúpili chýbajúce
mechanizmy, sústredili kravy
do adaptovanej ma�tale.
Výmeru pôdy mali vtedy 170
hektárov, z toho 51 ha ornej.
V roku 1951 zriadili v Ladcoch
jasle a Materskú �kolu.
Problémov so zariadením a
vybavením v�ak bolo ve¾a a
rie�ili sa postupne a� v ïal�ích
rokoch.
V kultúre nastali niektoré
zmeny. Za správcu kina
Sokolov bol menovaný
Franti�ek �itva. Za kronikárku
uèite¾ka Kaduková. Tá kroniku
písa� nechcela a tak menovali
Jána Voleka. Od roku 1930 to
bol u� piaty kronikár. Kronika
sa v�ak nepísala ani potom.
V Tune�iciach dobre fungovali
spoloèenské organizácie.
Medzi najaktívnej�ie patrili
po�iarnici, Jednotný zväz
slovenských ro¾níkov a
novozalo�ená TJ Sokol.
V Ladcoch sa zluèuje Zväz
slovenských partizánov a Zväz
vojakov povstania. Vzniká Zväz
protifa�istických bojovníkov.

Koniec 19. storoèia a zaèiatok storoèia dvadsiateho bol v znamení
ve¾kého vys�ahovalectva z Uhorska a potom i z prvej ÈSR. Dôvody
boli jednoznaène sociálne � nezamestnanos�. Mnohí i napriek tomu,
�e cementáreò zamestnala okolo 500 ¾udí sa vys�ahovalo z Ladiec
a Tune�íc.
Vys�ahovalectvo organizovali agenti, ktorí zabezpeèili ��ífkartu� a
mali zabezpeèi� aj zamestnanie. Bolo v�ak medzi nimi ve¾a
podvodníkov. Do Ameriky sa ¾udia síce dostali, ale mnohí zamestnanie
nedostali. Viacerí sa vo �ve¾kom svete� stratili, niektorí mali ��astie a
mohli potom podporova� i rodinu doma.
V�etko preru�ila prvá svetová vojna, ale po nej u� v prvej ÈSR
vys�ahovalectvo pokraèovalo, preto�e na Slovensku, rovnako ako pred
vojnou, pracovných miest nebolo.
Vys�ahovalectvo u� nesmerovalo iba do USA, prípadne Ju�nej Ameriky,
ale i do Francúzska a Belgicka. Tu Slováci vykonávali naj�a��ie
práce v �elezorudných a uho¾ných baniach.
Vys�ahovalectvo pokraèovalo a� do konca dvadsiatych rokov, do ve¾kej
hospodárskej krízy. Vtedy nebolo práce ani v Amerike, ani v západnej
Európe.
Èiastoèné o�ivenie a zmiernenie nezamestnanosti pri�lo v roku 1932,
kedy sa zaèala stava� hydrocentrála v Ladcoch. O tom a o vyu�ívaní
kameòolomov v na�ej obci v budúcom èísle Ladeckých zvestí.

Ví�azoslav Kalus


