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Uplynulé dva mesiace nás vo zvý�enej miere
zamestnávali práce súvisiace so �ivotným pro-
stredím a dve kolá prezidentských volieb. Ako
som u� v minulom èísle Ladeckých zvestí uvie-
dol, vznikajú nám na území obce divoké
skládky domového odpadu. Okresný úrad nás
pod hrozbou finanèných sankcií vyzval tieto
skládky na náklady obce odstráni�. V snahe
predís� podobným situáciám v budúcnosti,
obecné zastupite¾stvo schválilo zriadenie
strá�nej slu�by, ktorá bude strá�i� hlavne
priestory okolo Váhu. Strá�nu slu�bu budú
vykonáva� èlenovia Slovenského rybárskeho
zväzu, vybavení preukazmi strá�nej slu�by.
Prichytení obèania budú pokutovaní v zmysle
v�eobecne záväzných nariadení obce.

Obecné zastupite¾stvo zasadá ka�dý mesiac,
v�dy v prvý �tvrtok. Zasadania sú verejné a
od augusta t.r. sa budú kona� v obradnej
miestnosti obecného domu - v budove è. 150.
Týmto sa sleduje lep�ie vyu�itie obradnej
miestnosti, keï�e poèet akcií v nej podstatne
klesol. Aj celú budovu è. 150 budeme
postupne upravova� tak, aby sa stala
dôstojným sídlom obce.
Jednotlivé zasadania vám predstavím v
hlavných bodoch, presné znenie si mô�ete
pozrie� na obecnom úrade u pani
Porubèanovej.

5. schôdza, 6. mája 1999
Poslanci sa zaoberali týmito bodmi rokovania:
Komisia �ivotného prostredia predlo�ila
zoznam obèanov, ktorí skládkami stavebného
materiálu, unimobuòkami a vrakmi aut
po�kodzujú vzh¾ad obce a bez súhlasu
obecného úradu u�ívajú obecný pozemok.
Obecné zastupite¾stvo prijalo uznesenie,
ktorým sa títo obèania vyzývajú odstráni�
nedostatky do 15. júna 1999.
Obecné zastupite¾stvo schválilo odpredaj
bytovky è. 464 - slobodárne v Horných
Ladcoch. Súèasne schválili z¾avu 20%, èo
spolu so zákonnou z¾avou 30% predstavuje
z¾avu 50% z úradne stanovenej ceny.
Odpredajom ostatných bytov sa sna�íme
odbremeni� obecný rozpoèet od ve¾kých
nákladov na údr�bu týchto bytoviek, èo ide
na úèet v�etkých obèanov.
Poslanci schválili pô�ièku vo vý�ke 150 000
korún na èistièku odpadových vôd pre bytový
dom 454, kde vznikol havarijný stav na
�umpe a hrozilo zamorenie Lúèkovského
potoka i bezprostredného okolia.
Obecné zastupite¾stvo povolilo zaèa� s
prieskumom záujmu obèanov o projekt
kábelovej televízie v obci.
Starosta informoval poslancov o vymenovaní
Ladislava Hriadela za hospodára cintorína,
ktorý bude ma� na starosti údr�bu cintorína
a èinnos� hrobárov. Cie¾om tohoto opatrenia
je to, aby cintorín v Ladcoch mal jedného
stáleho zodpovedného pracovníka, èo
predpokladá zvý�enie úrovne pohrebných
obradov a vzh¾adu cintorína.

( dokonèenie na  3. strane)

    Vo¾ba prezidenta Slovenskej republiky
sa konala v dvoch kolách, keï�e ani
jeden kandidát nedostal nadpoloviènú
väè�inu hlasov v prvom kole.
V�etci vieme, �e prezidentom sa stal
Rudolf Schuster, kandidát vládnej
koalície. Zaujímavý je v�ak poh¾ad na
výsledky vo¾by v na�ej obci a to spolu vo
v�etkých troch okrskoch.

1. kolo (15. mája 1999)

Poèet oprávnených volièov zapísaných
do zoznamu bol 1 964. Poèet odovzda-
ných hlasov za v�etkých kandidátov bol
1 503, èo je 76,53 %.

Jednotliví kandidáti dostali tieto poèty
hlasov:

Vladimír Meèiar                    1 030
Rudolf Schuster                      289
Ivan Mjartan                               63
Magdaléna Va�áryová              59
Ján Slota                                    37
Boris Zala                                  10
Juraj Lazarèík                              9
Juraj �vec                                    3
Michal Kováè                               2
Ján Demikát                                1

Do druhého kola postúpili dvaja
kandidáti: Vladimír Meèiar a Rudolf
Schuster.

2. kolo (29. mája 1999)

Poèet volièov zapísaných do zoznamov
bol 1 953, poèet platných hlasov
odovzdaných pre kandidátov 1 523
(77,98%).

Vladimír Meèiar       1 182  (77,6%)
Rudolf Schuster          341  (22,3%)

   Organizátorom tohoroènej  oslavy Dòa
matiek bol Obecný úrad v Ladcoch. Dòa
9. mája 1999 zaplnili sálu kultúrneho
domu nielen matky, ale i deti, ktoré
pripravili bohatý kultúrny program. Videli
sme deti z Materskej �koly, Základnej
�koly a Odborného uèili��a v Ladcoch i
�iakov súkromnej Základnej umeleckej
�koly z Pova�skej Bystrice. Obecný úrad
v Ladcoch ïakuje sponzorom -
majite¾om predajní potravín Ing.
Matu�kovi ( AMV �ilina ), Jozefovi
Daòovi a Radovanovi Hofstädterovi, ktorí
prispeli na obèerstvenie matkám i
úèinkujúcim na oslave.

31. marec je posledný deò v zdaòo-
vacom období, kedy konèí povinnos�
zaplatenia dane z nehnute¾nosti.
     Aj v tomto roku drvivá väè�ina
obèanov svoju daòovú povinnos� splnila
pod¾a zákona è. 317/ 1992 Zb. Naïalej
v�ak evidujeme obèanov, ktorí
nedodr�ujú tento  dátum a daò platia po
termíne, alebo len na základe vymáhania
exekúciou.
     Ku koncu mája 1999 evidujú na
obecnom úrade 125 000 Sk dlhu na dani
z nehnute¾nosti, vèítane poh¾adávok za
minulé obdobie za fyzické osoby.
Najväè�ím dl�níkom je naïalej
Po¾nohospodárske dru�stvo Ko�eca
(1 521 519 Sk ).
     Obecný úrad upozoròuje obèanov, �e
nezaplatenú daò bude vymáha�
exekúciami na plat, dôchodok atï. a
zároveò sa bude penalizova� daò z
ome�kania platby, èo je 0,3 % z vy-
rúbenej dane za ka�dý deò ome�kania.

OBEC MATKÁM

Aj v tomto roku
sú neplatièi
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obce
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CEMENTÁREÒ, NEODMYSLITE¼NÁ SÚÈAS� OBCE

Narodení

Rolín Michal
Èurík Rastislav

Meòhartová Justína
Kurti� Nikolas

Gombárová Natália
Sedláèková Vanesa

Lipták Samo
Adamcová Ivana

Prekopová Kristína

Nových obèiankov vítame,
rodièom blaho�eláme.

Zomreli

Mraffko Vojtech  (74)
Mar�ovský Július  (58)
Jakubková Anna  (76)
Hrenák Franti�ek  (74)
Kacina Radoslav  (29)

Faturík Pavol  (85)

Pozostalým vyslovujeme
úprimnú sústras�.

Dòa 9. apríla v Ladcoch
tragicky zahynul ná� rodák

¼ubomír Ïurikoviè  (34).

Dòa 21. apríla 1999 na
cintoríne v Ladcoch

pochovali reho¾nú sestru
prof. Filoteu �útovskú.

Iniciatíva a jej ovocie
Z iniciatívy obèanov Tune�íc,
za podpory vedenia obce
Ladce (bývalého i teraj�ie-
ho)sa podarilo prerobi� 25
rokov nevyu�ívaný bývalý
obecný dom v Tune�iciach
na modlitebòu. Ochotné ruky
obèanov opravili, vyma¾ovali,
vyèistili zanedbaný dom a
upravili aj jeho okolie. Veriaci
z Tune�íc ïakujú i ïal�ím
sponzorom, menovite Lesné-
mu dru�stvu v Ladcoch, Od-
bornému uèili��u v Ladcoch,
obèanom za peòa�ité dary,
dp. Èiernikovi za obraz-olejo-
ma¾bu a obèanom, ktorí sa
zúèastnili na prácach pri ob-
nove budovy. Menovite to bo-
li: Margita Kantoríková, O¾ga
Margu�ová, Kantoríková Má-
ria, Belková, Kuèerová, Mi-
ku�ková, Rafková, Eliá�ová
¼., Letková D., Kalus Viktor,
Rafko Jozef, Pavlína Meli-
cherová.Bohostánok bol vys-
vätený 1. mája 1999 pánom
farárom Petrekom.  Prvej
svätej om�e sa zúèastnili
obèania z Tune�íc i Ladiec.

Uvádzame ïal�iu èas� zo
seriálu o histórii cementárne
v Ladcoch pri príle�itosti
110. výroèia jej zalo�enia.

2.  Ako sa vyrábalo

Postup výroby, celá techno-
lógia sa znaène lí�ili od
dne�nej - technickou úrovòou,
ale najmä vysokou nároè-
nos�ou na manuálnu prácu.
Surovina sa �a�ila v lome
Butkov. V roku 1895 to bolo
200 - 250 ton denne. Dvaja
chlapi museli nalo�i� 12 vozí-
kov kameòa. Z lomu pú��ali
vozíky samospádom, po rovi-
ne a potom aj prázdne vozíky
spä� �ahali kone. Prvým vedú-
cim lomu bol Nemec Sontag.
Býval v dome blízko �elez-
nice, kde si otvoril aj krèmu.
Sontag sa dostal do histórie
Ladiec aj inak. Jeho dom bol
v moderných dejinách obce
prvým domom v Horných
Ladcoch, ak nerátame mlyn,
ktorý je v star�ích rakúsko -
uhorských vojenských ma-
pách vyznaèený v Lúèkovskej
doline.

Dobré umiestnenia na
sú�a�iach �iakov

Dôle�itou zlo�kou vyuèovacieho a
výchovného systému sú rôzne, u�
ve¾a rokov fungujúce sú�a�e
rôzneho zamerania. �iaci na�ej
Základnej �koly získavajú na nich
tradiène dobré umiestnenia.
Nebolo tomu inak ani v minulom
�kolskom roku.
Ako sa �iaci umiestnili v
okresných kolách?
Olympiáda slovenského jazyka (2.
miesto). Matematická a fyzikálna
olympiáda mala úspe�ných
rie�ite¾ov. Na chemickej
olympiáde získali 3.,5. a 10.
miesto. Piate miesto získal ná�
�iak na technickej olympiáde.
Olympiáda nemeckého jazyka
priniesla 5. a 8. miesto. V tzv.
Pytagoriáde sa umiestnili na 5.,
9. a 11. mieste. Hviezdoslavov
Kubín - 3. miesto. Najväè�í
úspech zaznamenali v prírodo-
vednej sú�a�i Poznaj a chráò - 1.
miesto. Na krajskom kole
chemickej olympiády 3. miesto a
na olympiáde francúzskeho jazyka
3. a 4. miesto.

Pomoc
najpotrebnej�ia

O materiálnych a finanèných
problémoch �kolstva netreba ve¾a
hovori�. Ka�dý vie, �e situácia nie
je najlep�ia. Riadite¾ka Z� musí
preto ve¾a èasu venova� práve
tomuto problému.Sponzorstvo
pod-nikov a podnikate¾ov sa stalo
nutnos�ou. Najväè�ími prispie-
vate¾mi pre Z� v �kolskom roku
1998 - 1999 boli:
Pova�ská cementáreò, a.s.
(poèítaè, peòa�né príspevky,
rozmno�ovacie práce, posky-
tovanie autobusu za zní�enú cenu,
drobné údr�bárske práce, cement
atï.).
Obecný úrad (materiálna
podpora, tlaèiarenské práce,
pletivo atï.).
Finanène prispeli podnikatelia
�kuta, Bla�íèek, Jendrol,
Kubáòová. Doprastav poskytol
�trk na výstavbu plota.
Rodièovské zdru�enie platilo
odborné èasopisy, dopravu na
ly�iarsky a plavecký výcvik
�iakov.Medzi mimorozpoètové
príjmy treba zaráta� peniaze
získané usilovnou mravenèou
prácou detí ( i rodièov ) za zber
surovín. V �kolskom roku to bolo
dovedna 13 538 Sk.
Pedagógovia �koly, �iaci i rodièia
za pomoc v�etkým ïakujú.

Najvy��í je Ladèan
4. júna t.r. uverejnili noviny �Hlas
¾udu� v rámci sú�a�e Regionálna
kniha rekordov èlánok  -
reportá� s fotografiami o najvy�-
�om mu�ovi západného Sloven-
ska. Je ním ná� obèan Jozef
Majerík, ktorý meria 210 cm.
Tento rekord sa dostane aj do
obecnej kroniky obce Ladce.
Typ  na èlánok redakcii Hlasu
¾udu dala pani Viera Remová.

GRAND PRIX SLOVAK GOLD

V dòoch 27. - 30. apríla sa konala výstava zameraná na
kvalitu slovenských výrobkov. V Parku kultúry a oddychu
v Bratislave vystavovali slovenské podniky výrobky nad-
�tandardnej  kvality. Okrem uznania bol cie¾ jednoznaèný:
odbyt na domácich i zahranièných trhoch. Medzi 33
vystavovate¾mi boli aj na�i cementári. Poèas otváracieho
dòa výstavy portlandské cementy z Ladiec CEM I 42,5 ,
CEM I 42,5R a CEM I 52,5R získali ocenenie kvality
KANDIDÁT GRAND PRIX SLOVAK GOLD. Vyvrcholením
výstavy SLOVAK GOLD bol závereèný galaveèer, na
ktorom medzi troma najlep�ími nad�tandardnými
výrobkami boli ocenené aj cementy Pova�skej
cementárne a udelili  im cenu GRAND PRIX SLOVAK
GOLD. Toto ocenenie má pre cementáreò ve¾kú technickú,
morálnu, ale i marketingovú hodnotu.

K udeleniu ceny blaho�eláme
v�etkým pracujúcim cementárne.

Aj v Ladcoch sa peèie chlieb

Jedáleò a kuchyòu re�taurácie
Kopyto prestaval podnikate¾
Tomá� Smrèko na prevádzku
Potraviny a pekáreò.  Názov
zostal - Kopyto. Je tu ve¾mi
dobrý výber kvalitných druhov
chleba, koláèov, posúchov a
�emlí. Zaviedli aj nede¾ný predaj
knedlí, treba si ich v�ak  vopred
objedna�. Predajòa je otvorená
5.30 - 18.00 od pondelka do
piatku a v sobotu 5.30-11. 00.

V surovinových mlynoch sa
mlelo pomocou takých
kameòov, aké pou�ívali na
mletie obilia. Vápenec a slieò
sa najskôr zbavili vlhkosti v 12
tuneloch su�iacej pece.
Materiál sa drvil v dvoch
drvièoch, potom sa dopravil
do mlynice na surovinu. Vlhká
múèka putovala do lisov, kde
sa premenila na dva a pol
kilogramové tehly. Tie sa su�ili
v tuneloch a vypa¾ovali v
etá�ových peciach na slinok.
U� v rokoch 1908 - 1909
vykonávali v Ladcoch pokusy
s automatickou výrobou v
Schneiderovej  �achtovke.
Vedúcim pokusov bol Ing.
Albert Hauenschild. Podarilo
sa im vyrobi� 30 - 40 ton slinku
za deò.
Poèet pecí narastal so
zvy�ujúcou sa po�iadavkou
na trhu. V roku 1896 ich bolo
u� �es�.Vtedaj�ia cementáreò
bola pripravená vyexpedova�
20 - 30 vagónov cementu
denne. Pod¾a priania
zákazníka sa cement balil do
drevených sudov po 50,100 ,
180, 200 kg. Sudy si vyrábali
v cementárni sami.
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(dokonèenie z 1. strany)
Poslanci na májovom zasadaní schválili
�iados� pána Bublavého (Záhradkárske
potreby) o odpredaj budovy è. 118 a 119.
�iadate¾ má zámer ïal�ieho rozvoja tohoto
obchodu a nadstavbu budovy. Je to v súlade so
záujmami obce.
Na návrh technickej komisie zastupite¾stvo
schválilo odpredaj nepojazdnej multikáry.
         Ïal�ím bodom programu bola správa
hlavnej kontrolórky obce o zistených
skutoènostiach pri plynofikácii trasy Ladce -
Tune�ice. Zistilo sa, �e náklady na 1 bm
plynového vedenia boli 3000 Sk, prièom
maximálne náklady by sa mali pohybova� do
1500 Sk za 1 bm. Svedèí to o tom, �e sa v
minulosti nevyberal správny dodávate¾ stavby,
inak mohli by� Tune�ice plynofikované celé.
Stav okolo plynofikácie Tune�íc je v tomto èase
nasledovný:
70 000 Sk stálo geodetické pomeranie ïal�ích
trás a teraz sa za 68 000 Sk spracuvávajú
projekty.

6. schôdza, 3. júna 1999

    Na návrh starostu obce schválili poslanci
komisiu pre výberové konanie dodávate¾ov
na stavby, slu�by a nákupy pre potreby obce tak,
ako to stanovuje zákon. Komisia má týchto
èlenov: starosta obce (predseda komisie) a
èlenmi Juraj Letko,  Jozef Daòo, Alena
Èernotová a Ing. Slávik.
      Na návrh starostu venova� 1 milión korún
získaných za odpredaj akcií na dokonèenie
plynofikácie Základnej �koly obecné
zastupite¾stvo doporuèilo vyvola� rokovanie na
úrovni okresného prednostu a h¾ada� aj iné
zdroje na dofinancovanie plynofikácie. Otázka
dokonèenia je akútna, preto�e hrozí, �e �kola
bude v zime bez kúrenia. Na dostavbu treba
asi 1,6 milióna korún.
Obecné zastupite¾stvo schválilo príspevok na
opravu rím.-kat. kostola v Ko�eci vo vý�ke
50 tisíc Sk. Prostriedky poskytnú, len èo to bude
finanène mo�né.
      Poslanci súhlasili so �iados�ou p.
Miluèkého z Pezinku o mo�nos� predaja ovocia,
zeleniny a ïal�ích po¾nohospodárskych
produktov na tr�nici v Ladcoch ka�dý pondelok

a piatok.
      Ïalej na zasadaní schválili mzdu
hrobárom, ktorých sa podarilo získa� z
miestnych obèanov.
Verím, �e sa situácia okolo kopania hrobov
týmto stabilizuje.
Za kopanie sa stanovili tieto ceny:

obyèajný hrob dospelého za 2 230 Sk, z èoho
obèan zaplatí 2 000 korún, obec 230 Sk,
prehåbený hrob - 1. kopanie  2 780 Sk (obèan
2 500, obec 280 Sk), 2. kopanie 1 670 Sk
(obèan 1 500, obec 170 Sk), hrob die�a�a
890 Sk (obèan 800, obec 90 Sk), urna
560 Sk (obèan 500, obec 60 Sk).
  Poplatok obèan zaplatí na obecnom úrade,
mzdu hrobárom bude vypláca� obecný úrad.

            Na záver schôdze predniesol správu
o svojej èinnosti hlavný kontrolór obce.
Medziiným aj  o tom, na èo sa pou�ili peniaze
z odpredaja akcií PCLA v hodnote 500 000
Sk. Kúpili  chladiaci katafalk (78 tis. korún)
pre dom smútku v Tune�iciach, montovanú
gará� pre osobné vozidlo obecného úradu (60
tis. Sk), zariadili zasadaèku pre komisie (30
tis. Sk), dali sa  vyrobi� stoly pre poslancov
do obradnej miestnosti (35 tis. Sk), kúpili
smetné nádoby (16 tis. Sk) a zariadenie do
kuchyne v prístavbe kultúrneho domu. Okrem
toho sme kúpili  kosaèku  - krovinorez (15,8
tis. Sk), ktorej potrebnos�, dúfam, u� vidie� v
obci.  Z týchto  prostriedkov sa poskytla u�
spomínaná pô�ièka na èistièku. Treba e�te
spomenú� 7,7 tis. Sk na zakúpenie kníh do
obecnej kni�nice.
       Pochopite¾ne, obec naïalej pravidelne
spláca pô�ièky a úroky. �tvr�roèná splátka
predstavuje sumu 572 tisíc a 282 tisíc úroky.
Na záver by som vás chcel upozorni� na
èasopis Verejná správa, v ktorom sa
predstavujú jednotlivé obce Slovenska.
Èoskoro budú v èasopise prezentované aj
Ladce. Obec zakúpi 300 kusov tohoto èísla,
ktoré bude potom k dispozícii v novinovom
stánku M. Remu.

Ing. arch. Ján Remo, starosta obce

Ïal�ou osobnos�ou, ktorá si zaslú�i
na�u pozornos� je

Prof. RNDr. Jozef  Kvasnica, Dr.Sc.

   Narodil sa v Tune�iciach dòa 17.
marca 1930, zomrel v Prahe dòa 23.
novembra 1992.
Bol absolventom trenèianskeho
gymnázia. Po ukonèení �túdia na
Karlovej univerzite v Prahe pracoval
takmer �tyri roky v Moskve u
akademika Landaua, nosite¾a
Nobelovej ceny za fyziku.

Jozef Kvasnica sa neskôr stal
profesorom Karlovej univerzity,
vedúcim katedry matematickej fyziky a
�éfredaktorom medzinárodného
èasopisu �Czechoslovak Journal of
Physics�. Jeho vedecké práce spadajú
do odboru termodynamiky, �tatistickej
fyziky, jadrovej fyziky,  kvantovej  teórie
po¾a a teórie termonukleárnej plazmy.
Publikoval 16 kníh - uèebníc.
Prejavom jeho vedeckej a ¾udskej
ve¾kosti bola nominácia na Nobelovu
cenu v roku 1993.
Toho sa v�ak Jozef Kvasnica u�
nedo�il.

Tá lipa ko�atá
Obèanom, ktorí sa zúèastòujú na
pohreboch na cintoríne v Ladcoch
chýba lipa, ktorú vy�ali. Pýtajú sa
preèo? Na výrub takýchto stromov
treba povolenie Okresného úradu -
odboru �ivotného prostredia. Takéto
povolenie obecný úrad dostal.
Doslova sa v  òom hovorí: �Lipa, ktorá
sa nachádza v prednej èasti cintorína
má z väè�ej èasti preschnutú korunu,
spodné konáre boli v minulosti
odstránené, z toho vyplýva, �e
zdravotný stav i vzh¾ad nie je dobrý a
výrub sa povo¾uje�.

Oslava
Základná organizácia zväzu
protifa�istických bojovníkov a
Základná organizácia Komunistickej
strany Slovenska v Ladcoch v
súèinnosti s Obecným úradom Ladce
usporiadali 30. apríla oslavu 54.
výroèia oslobodenia obce. Slávnos� sa
zaèala pred kultúrnym domom a
skonèila kladením vencov k pomníku
padlých v druhej svetovej vojne.
Súèas�ou podujatia bolo vyjadrenie
protestu proti bombardovaniu
Juhoslávie.

Prijímacie konanie
Prijímanie nových �iakov do
Odborného uèili��a v Ladcoch sa
konalo 4. mája 1999. Prijali
nasledovné poèty �iakov: stolári (14),
maliari (14), slu�by a domáce práce
(7), krajèírky (11), stavebný zámoèník
(7), záhradník (16), murári (13). Spolu
teda bude v budúcom �kolskom roku
82 prvákov.
Závereèné skú�ky po absolvovaní
uèili��a skladali vo forme písomnej
skú�ky 16. júna, praktickej skú�ky 17.
- 18. júna  a ústnej èasti 21. - 23. júna
1999.

Stretnutie reho¾ných sestier
23. mája 1999 sa konalo v na�ej obci
stretnutie reho¾ných sestier rádu sv.
Vincenta a bratov lazaristov. Tieto rády
pôsobili v Ladcoch od polovice
dvadsiatych rokov a� do mája 1950,
kedy ich z klá�tora násilne vys�ahovali.
Na tomto dojemnom stretnutí sa
zúèastnilo do �tyridsa� rádových
sestier i najstar�í úèastník páter
Kri�tín. Stretnutie spoèívalo z om�e
v ladeckom kostolíku a potom
stretnutím v kultúrnom dome, kde �iaci
miestnych �kôl pripravili kultúrny pro-
gram. Na otázky obèanov odpovedali
páter Slaninka a sestra Cherubína.
Organizátorom celého stretnutia bol
ná� rodák, dp. Ladislav Vrábel.
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Koniec roèníka
98-99 vo futbale

20. roèník Celoslovenských
�portových hier odbor-
ných uèilí�� - dievèat v
dòoch 27. - 29. mája t.r. bol
pre na�e uèili�te najúspe�-
nej�ím v celej histórii týchto
hier.
    Volejbalové stretnutia sa
konali v telocvièniach Z�
Ladce a Z� Ko�eca, ¾ahká
atletika na �tadióne v
Pova�skej Bystrici.
    V celkovom hodnotení,
kde sa zaratúvajú ¾ahko-
atletické disciplíny a  volejbal
skonèili dievèatá z Ladiec s
59 bodmi na 1. mieste. Za
nimi zostali Prakovce (31),
Mojmírovce (24), Liptovský
Ján (20), Kysucké Nové
Mesto (17), Nová Ves nad
�itavou (9), Beòadiková (2).
     Vo volejbalovej sú�a�i sa
dievèatá z Ladiec dostali a�
do finále, kde porazili
Liptovský Ján i Prakovce 2 :
0 a stali sa ví�azkami celého
turnaja.
  V ¾ahkoatletických
disciplínach dosiahli na�e

Dievèatá excelovali!

dievèatá nasledovné výkony
a výsledky (v zátvorke
získané umiestnenie) :
    V hode kriketovou
loptièkou Hornáèková Monika
47,95 (3.).
    V skoku do dia¾ky
Gáborová Kristína 399 cm
(1.), Hornáèková Monika 399
cm (2.).
   Vo vrhu gu¾ou opä�
Hornáèková Monika 919 cm
(1.).
     V behu na 800 metrov
Gáborová Kristína 3:01,6 (1.),
Eva Chovanèíková (4.).
   V skoku do vý�ky
Mandincová Vlasta 122 (3.)
     V behu na 100 metrov
Gáborová Kristína 14,6 sek
(1.).

  Mno�stvo pretekárov,
sprievodcov, rozhodcov a
ïal�ích si vy�adovalo dobrú
organizáciu.
   Zanietení i veci dobre
rozumejúci organizátori z
Odborného uèili��a Ladce
to dokázali na výbornú!

O niektorých �portových
aktivitách �iakov Základnej
�koly sme písali v minulom
èísle Ladeckých zvestí.
Odvtedy sa uskutoènili ïal�ie
sú�a�e - okresné kolá, na
ktorých dosiahli tieto
výsledky:

Volejbal, st. �iaci - 2. miesto
Minifutbal,ml.�iaci - 2. miesto
Minifutbal,st. �iaci - 3. miesto
Basketbal - 4.miesto

V atletike: beh na 1000 m (3.
miesto), na 60 m (1. a 5.
miesto), beh na 4 x 60 m (2.
miesto), skok do dia¾ky (1. a
2. miesto), hod kriketovou
loptièkou (6. miesto).
V hodnotení dru�stiev v
kategórii star�í �iaci získala
�kola 1. miesto, v kategórii
star�ie �iaèky 2. miesto zo
skupiny dedinských �kôl.
  Z niektorých ïal�ích
�portových aktivít treba
spomenú� usporiadanie Dòa
�portu a Národný deò èistoty
�portovísk.
    Úspe�ný bol i základný
výcvik tretiakov v plávaní a
základný ly�iarsky výcvik
ôsmakov a siedmakov.

�portujúci �iaci

Koniec roèníka je súèasne aj
koniec ná�ho úèinkovania v
V. lige futbalovej sú�a�e. Po
maratóne tridsiatich kôl
skonèilo na�e A mu�stvo na
poslednom - 16. mieste.
Výsledok je o to hor�í, �e
sme získali iba 14 bodov, èo
je o 15 menej, ako má
predposledná Horná Súèa. Aj
skóre je neuverite¾né: dali
sme 13 a dostali 100 gólov.
V budúcom roku budeme
teda v I .  tr iede spolu s
Bole�ovom, Pruským,
Belu�ou, Plevníkom a
ïal�ími, èo nie je najhor�ia
futbalová spoloènos�.
   Vedenie Tatranu i hráèi
majú nad èím premý�¾a�.
Veríme, �e sa urobí v�etko
preto, aby sa hra, morálka i
výsledky zlep�ili.  Na I. triedu
máme dos� síl i futbalového
umu, èo spolu s predpok-
ladanou bojovnos�ou, trénin-
govou disciplínou prinesie
dobré výsledky a pote�í
fanú�ikov - viac, ako krátky
výlet do V. ligy.
Mu�stvo Tatranu �B� v

poslednom zápase remizova-
lo s Dúlovom 1:1 a skonèilo v
tabu¾ke III. A triedy na 4.
mieste. Získalo 24 bodov a
aktívne skóre 40:39.
   Tatran Tune�ice  v
poslednom zápase rovnako
remizovali so Zubákom 1:1. V
koneènom rátaní obsadili 5.
miesto, hneï za Ladcami B.
Získali 22 bodov a aktívne
skóre 35:30.
    Dorastenci v krajskom
majstrovstve (IV. liga) nás
reprezentovali najlep�ie.
Skonèili na 6. mieste so
ziskom 46 bodov a skóre
51:57.
    Star�í �iaci v majstrov-
stvách kraja uzavreli sú�a� na
predposlednom - 13. mieste
s 24 bodmi a skóre 29:54.

     23. mája t.r. sa na Tune�ických
rybníkoch konal u� 14.roèník pretekov
v love rýb udicou.
Preteky sa konajú v�dy pred otvorením
rybárskej sezóny  a stali sa ob¾úbenými
nielen pre sú�a�iacich, ale aj stretnutím
obèanov v prírode. Tohoroèným pretekom
neprialo poèasie, ale i tak bolo dos� rybárov
i divákov.
      Súèas�ou sú�a�e bola bohatá tombola,
kde okrem iných cien boli �ivé ryby,
ktorým kra¾oval 9 a pol kilový kapor.
Úèastníci si pochutili na sma�ených rybách
a výbornom kotlíkovom gulá�i.
     Na sú�a�i sa ulovilo 112 lieòov, 19
kaprov a 21 iných druhov rýb. Hodnotné
ceny dostalo sedem pretekárov:
1. Peter Babeèka, 2. Franti�ek Gajdo�ík,
3. Jozef Zápalka, 4. Ján Belian, 5. Rado
Palèek, 6. Andrej Novák, 7. Vladimír Ïuri�.
      Cenu pre najlep�iu �enu si odniesla
Helena Rajtarová.
       Výbor obvodnej organizácie Sloven-
ského rybárskeho zväzu ïakuje v�etkým
tým, ktorí pomohli túto akciu pripravi�,
menovite:
OcÚ Ladce, OcÚ Ko�eca, MÚ Ilava, Slovlak
Ko�eca, Odborová organizácia PCLA, firma
TEMPO móda Ladce a R. Hofstädter.

Vydarená
akcia

rybárov

               Ladecké panstvo v druhej
polovici 19. storoèia bolo e�te dos�
rozsiahle. V roku 1878 po smrti Karola
Mote�ického pre�iel majetok aj s ka�tie¾om
do rúk baróna Poppera z Bytèe za 500 000
zlatých (�ejnových). Majetok dal svojej
dcére Jeanette ako veno, keï sa vydala za
Adolfa Schenka v roku 1884. Ten
pochádzal z Ve¾kého Beèkeréku
(Slovinsko). Schenk dostal  od cisára
Franti�ka Jozefa I. barónsky titul s
prímením  von Lédecz.

        V roku 1889 pri�lo do
Ladiec viacero obchodníkov.
Medzi nimi aj Július Mandel. V
tom roku sa zaèala stava� fabrika
a tento dobrý obchodník vyu�il
príle�itos� a predával robotní-
kom chlieb, údeniny i pálenku.
Svoj obchod si zariadil v
drevenom dome, ktorý kúpil od
Neuwirtha (stál na mieste
dne�nej výrobne hranolkov). V
tom istom roku pri�iel aj ¼udovít
Turza, ktorý postavil poscho-
dový hostinec, kde neskor�ie aj
varil pre robotníkov. Na
poschodí zriadil sálu,  kde sa
poriadali tancovaèky.

             V mesiacoch júl - august 1919
boli v budove �koly ubytovaní vojaci novej
Èeskoslovenskej armády, ktorí tvorili
pohotovos� proti Maïarskej republike rád.
Boli to príslu�níci 2. eskadróny 1.
dragúnskeho pluku. Vojaci sa s obèanmi
spriatelili a usporiadali dokonca taneèné
zábavy, z ktorých èistý zisk 550 Kè
venovali �kole. Správca �koly za ne kúpil
prvé slovenské knihy, ktoré po�ièiaval
obèanom a tak vlastne vznikla v Ladcoch
prvá slovenská kni�nica.
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            7. októbra 1924 sa stala
v �elezniènej stanici Ladce
pomerne ve¾ká nehoda. Vyko¾ajil
sa nákladný vlak, èím vznikla
�koda okolo 200 000 korún. V
tomto roku sa na stanici
uskutoènila dlho odkladaná
adaptácia budovy. Pristavili novú
èakáreò a zo starej prerobili
dopravnú kanceláriu.

                  Dòa  21.  mája 1929 sa zaèala
nadstavba �koly v Ladcoch. Stavba
zásluhou dozoru, stavbárov, ale i starostu
�tefana I�tvánika mala vysoké tempo. V
èase stavby sa pripravovalo i nové
modernej�ie zariadenie (firma Icos z Opavy
a miestny stolár Leopold Kube�). U� dòa
7. septembra 1929 sa zaèalo s vyuèovaním
v prízemných triedach a o nieko¾ko dní na
poschodí. Slávnostné otvorenie sa konalo
21. októbra 1929. Celý finanèný náklad
sa uzavrel na sume 287 434 korún.


