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Plán zasadaní obecného
zastupite¾stva
v roku 2000

 Starosta obce pozval na
slávnostné zasadanie obecného
zastupite¾stva hostí, medzi ktorými
boli predstavitelia organizácií,
spolkov, riaditelia �kôl a in�titúcií
i pracovníci obecného úradu.
Medzi hos�ami sme videli aj
predstavite¾ov politických strán a
hnutí a hostí najvýznamnej�ích -
bývalých predsedov MNV a
starostu obce.
  Slávnostné zasadanie dostalo
miestami charakter pracovný. U� v
úvodnom prejave starosta obce
nielen zhodnotil rok 1999, ale
predstavil prítomným aj svoje vízie
do ïal�ích rokov, konkrétne na rok
2000. Medzi hlavnými úlohami
vidí dokonèenie rozpracovaných
stavieb, ale i vypracovanie
územného plánu obce a
vysporiadanie sa s prípadnými
zmenami v územnej  samospráve.
 Po òom zhodnotil prácu
poslancov obecného zastupite¾stva
zástupca starostu Juraj Letko.

   V ïal�om programe vystúpili so
svojimi pozdravmi, ale i
pripomienkami prítomní bývalí
predsedovia Ing. Emil Záhradník,
Rudolf Galanský, Jozef Ro�ník a
predchádzajúci starosta Ferdinand
Bu�ík. Vo v�etkých vystúpeniach
dominovala zásada, �e obecná
in�titúcia a jej predstavitelia mali a v
budúcnosti musia slú�i� obèanom.
   V rozprave hovorili riaditelia �kôl
Mgr. ¼udmila Vráblová, PaedDr.
Vladimír Hromek a Irena Gajdo�íková,
predstavitelia politických strán Július
�edík (SNS) a Ing. Karol Horký (KSS
a SZPB).
     Starosta obce Ing. arch. Ján Remo
odovzdal bývalým predsedom MNV a
starostovi  upomienkové darèeky.
    Takmer v�etci diskutujúci vyslovili
názor, �e by sa mali poslanci stretáva�
so zástupcami politických strán a
hnutí, �kôl, in�titúcií, spolkov a
organizácií èastej�ie na pracovných
stretnutiach. Ú�itok by z toho mali
najviac obèania. A o to práve ide.

Dnes je dobrý ten, ktorý
doká�e tovar nielen
vyrobi�, ale aj s úspechom
preda�, umiestni� na trhu.
Taká je dnes na�a
cementáreò, ktorej pracov-
níci za rok 1999 dosiahli
rekordné výkony vo výrobe
i predaji.
    Za uplynulý rok vyrobili
486 000 ton slinku a 607
200 ton cementu.
   Vyexpedovali 604 337
ton cementu, z toho do
zahranièia viac ako 50% -
342 104 ton.

V exporte je zarátaný aj
výrobok LANOVA.
     V roku 1999 vyrobili
okrem cementu  3 800 ton
výrobku LANOVA a 264 ton
LASUFLEX.
Oba výrobky boli vypredané.
Pova�ská cementáreò, a.s.,
patrí medzi podniky, ktoré sú
úspe�né.
      Spolu so zamestnan-
cami a ich rodinami veríme,
�e si �formu� udr�ia aj v roku
2000 a �e ich výroba  a predaj
budú stabilné.

    Prvé zasadanie Obecného
zastupite¾stva v Ladcoch v
tomto roku sa konalo 13.
januára 2000.
   Hlavným bodom programu
bol rozpoèet obce na rok 2000,
okolo ktorého  sa rozprúdila
�ivá diskusia.  Poslanci
rozpoèet s malými úpravami
schválili.
   Dovo¾te mi, vá�ení obèania,
aby som sa struèným
komentárom dotkol niektorých
jeho polo�iek.
 Predpokladaná vý�ka
rozpoètu, s ktorou budeme v
roku 2000 hospodári� je
15 338 000 korún. Táto vý�ka
sa naplní iba za predpokladu,
�e obci vrátia èas�
prostriedkov, ktoré vlo�ila do
plynofikácie Základnej �koly v
Ladcoch a miestnych
rozvodov plynu. Je to 2 956
000 Sk a tvorí najcitlivej�iu
polo�ku príjmovej èasti
rozpoètu.
Z minulého roku prená�ame
zostatok 4 milióny 144 tisíc
korún.
     Z výdavkovej èasti rozpoètu
by som chcel upozorni� na
nieko¾ko dôle�itých polo�iek.
Jedna z nich je �Splácanie
starého úveru�, kde v tomto
roku splatíme 1 milión 828
tisíc korún a úroky vo vý�ke
1 milión Sk.
    Ïal�ou dôle�itou polo�kou
je �Dom kultúry�, kde poèítame
s nákladom 820 000 Sk. Tu
by som chcel upozorni�
ladeckú verejnos�, �e kultúrny
dom sa dostáva do �tádia,
kedy bude potrebné vá�ne
uva�ova� o rekon�trukcii èastí
ako je elektroin�talácia,
plynofikácia, oprava strechy,
okien, fasády atï. Budú to
náklady, ktoré presahujú
mo�nosti na�ej obce a stávajú
sa �a�kým bremenom na�ej
blízkej budúcnosti.
 Pod polo�kou �Obecná
kni�nica� je zahrnutý aj pro-
gram kultúrno-vzdelávacieho
centra RELAX, ktoré
pripravujeme v spolupráci s

Obecné zastupite¾stvo v
Ladcoch bude zasada� ka�dý
mesiac (okrem júla). V�etky
zasadania budú vo �tvrtok.

Termíny:
13. január, 10. február, 9.
marec, 13. apríl, 11. máj, 8.
jún, júl - prázdniny, 10. au-
gust, 14. september, 12.
október, 9. november, 14.
december.

Miroslavom Remom (pí�eme
o òom na inom mieste).
 V polo�ke �Bytové
hospodárstvo� by som rád
poukázal na fakt, �e sa nám
podarilo zní�i� rozdiel medzi
príjmom a výdajom.
 Ïal�ou dôle�itou èas�ou
rozpoètu je odstraòovanie
komunálneho odpadu, èo
bude obec stá� 1 milión Sk,
prièom príjem sa
predpokladá iba 510 000 Sk.
V príspevkovej èasti obec
pomô�e �portovcom sumou
130 000 Sk, základnej �kole
50 000 Sk, materskej �kole
30 000 Sk, po�iarnikom 30
000 Sk, stranám, hnutiam,
zdru�eniam 50 000 Sk.
    Výstavba obce je dotovaná
takmer 5 miliónmi korún. Je
to v�ak vo ve¾kej miere závislé
od toho, ko¾ko sa nám vráti
na spomínanú plynofikáciu
�koly a miestnych rozvodov.
    Plynofikácia Tune�íc sa
v�ak bude realizova� bez
oh¾adu na tieto prostriedky.
   V ïal�om programe
poslanci schválili:
- Termíny zasadaní
obecného zastupite¾stva v
roku 2000.
- Návrh na vyu�itie KD, ktorý
predlo�í komisia zostavená
na tento úèel na februárovom
zasadaní(budeme informova�
v aprílovom èísle LZ).
Súèas�ou tohoto návrhu bude
aj projekt centra RELAX.
- Zastupite¾stvo sa opä�
zaoberalo výpo�ièným
poplatkom v obecnej kni�nici
a stanovilo poplatok za
dospelého na 30 Sk roène.
- Zastupite¾stvo schválilo
celoroènú odmenu starostovi
obce za rok 1999 vo vý�ke
30% z jednomesaèného
platu.
- Obecné zastupite¾stvo
schválilo doplnenie komisie
pre ochranu verejného
poriadku o ïal�ieho èlena -
Bohumila I�tvánika.

Ing. arch. Ján Remo
starosta obce
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Rozpoèet obce na rok 2000

Celoroèná �tatistika

Postrehy
ÈITATE¼OV

Dnes o vandaloch
Bojujeme s výèinmi vandalov,
ktorí po�kodzujú a nièia to, èo
poriadni obèania vytvárajú
na okrasu, alebo pre potrebu
ostatných obyvate¾ov obce.
Zrejme ich to te�í a
uspokojuje.
Ich výèiny mnohokrát nie je
mo�né nazva� menami
akýchko¾vek zvierat, preto�e
by to bola urá�ka týchto
�ivoèíchov.
Medzi vandalstvá patrí i tzv.
� z a o b s t a r á v a n i e �
vianoèných stromkov.
Obzrime sa za ostatné roky v
Tune�iciach. Na rumovisku
pri �elezniènej trati - bývalom
cestnom prechode - rástol
smreèok, ktorý vandal vy�al v
roku 1997. Na nasledujúci
rok si vyhliadol ako vianoèný
stromèek borovicu pri
prístre�ku autobusovej
zastávky.
Vrcholom vandalovho pod-
lého skutku bolo znièenie asi
dvojmetrového smreèka na
cintoríne v Tune�iciach.
Cintorín je pre obèanov
miestom piety a úcty k tým,
ktorí tu spia svoj veèný
spánok a na ktorom sa
správajú takmer ako v
kostole. Pohybujú sa pomaly,
ticho, bez hlasitých reèí.
Sna�ia sa pod¾a mo�ností
skrá�¾ova� nielen hroby
svojich drahých zosnulých,
ale starajú sa aj o ostatné
plochy aspoò tak, �e ich
nezneèis�ujú a iným nedo-
volia nièi� toto pietne
prostredie. Mnohí z cintorína
neodná�ajú nijaké veci,
veriac, �e by im to prinieslo
ne��astie. Tak asi rozmý�¾al i
ná� vandal, preto�e si
stromèek neponechal pre
svoju potrebu, ale ho zrejme
predal (o pôvode niè
netu�iacemu) obèanovi.
Kam bude vandal smerova�
teraz? Pod¾a doteraj�ieho
priebehu kráde�í by mohol
nasledova� kostol - ten v�ak
v Tune�iciach nemáme, tak
sa pravdepodobne obráti na
niektorú súkromnú záhradku
alebo dvor. Z celého srdca
mu �eláme, aby si vybral dvor,
kde majú poriadneho
hafana. Kam sa potom pôjde
s�a�ova�, �e sa mu upierajú
jeho  �vandalsko-zlodejské
práva?�

V.K.

Príjmy:
Podielové dane 3 980 000 Sk
Daò z nehnute¾ností 1 700 000 Sk
Daò za psa 15 000 Sk
Daò z predaja alkohol. a tabak. výrobkov 200 000 Sk
Daò za hracie automaty 405 000 Sk
Daò zo vstupného 20 000 Sk
Pokuty a penále 2 000 Sk
Správne poplatky 6000 Sk
Kino 6 000 Sk
Dom kultúry 250 000 Sk
Kni�nica 4 000 Sk
ZPOZ- prenájom 14 000 Sk
Bytové hospodárstvo 644 000 Sk
Pohrebníctvo - cintor. poplatky 40 000 Sk
Samospráva obce 42 000 Sk
Komunálny odpad 510 000 Sk
Úroky z úètov finanè. hospodárenia 100 000 Sk
Dotácia na samosprávu zo �tátn. rozpoètu 300 000 Sk
Príjmy od ostatných spoloèností 2 956 000 Sk
Zostatok z rozpoètu 1999 4 144 000 Sk

Rozpoètový príjem CELKOM 15 338 000 Sk

Výdavky:
Organizácie vodovodov 20 000 Sk
Výstavba a oprava miestnych komunikácií 170 000 Sk
Splácanie istiny 1 828 000 Sk
Splácanie úrokov 1 000 000 Sk
Poplatky banke 76 000 Sk
Po�iarna ochrana 20 000 Sk
Materská �kola 30 000 Sk
�kolenie zamestnancov 5 000 Sk
Rozvoj telovýchovy a �portu 130 000 Sk
Kino 8 000 Sk
Dom kultúry 820 000 Sk
Kni�nica 210 000 Sk
ZPOZ 180 000 Sk
Zdravotnícke zariadenia 66 000 Sk
Starostlivos� o star., rodinu, soc. výpomoce 15 000 Sk
Výstavba obce 4 958 000 Sk
Bytové hospodárstvo 770 000 Sk
Verejné osvetlenie 296 000 Sk
Pohrebníctvo 215 000 Sk
Ostatné slu�by miestneho hospodárstva 230 000 Sk
Verejná zeleò 65 000 Sk
Èistenie a zimná údr�ba miestnych komunik. 40 000 Sk
Komunálny odpad 1 000 000 Sk
Ostatná èinnos� v �ivotnom prostredí 60 000 Sk
Príspevky stranám, hnutiam, zdru�eniam 50 000 Sk
Èlenovia obecného zastupite¾stva 103 000 Sk
Samospráva obce (tu je spolu 30 polo�iek) 2 973 000 Sk

Rozpoètové VÝDAJE celkom 15 338 000 Sk

kultúrno-vzdelávacie centrum
R Xela

Cie¾om zriadenia kultúrno-vzdelávacieho centra
RELAX v Kultúrnom dome v Ladcoch je poskytnú�
obyvate¾om obce nové mo�nosti vyu�itia vo¾ného
èasu a ponúknu� slu�by kultúrneho charakteru.
             Zriadenie centra na komerènom základe
pod vedením kvalifikovaného pracovníka, umo�ní
vyvá�ený dlhodobý rozvoj jednotlivých
kultúrnych aktivít a jeho ekonomickú nezávislos�.
Základom pre rozvoj centra je kni�nièný fond
obecnej kni�nice a jednorázový podporný
príspevok OcÚ Ladce na vybavenie nevyhnutne
potrebné na zriadenie centra.
Základom centra je obecná kni�nica a po jej
reorganizácii na òu naväzujúce ïal�ie slu�by:

Obecná kni�nica
Podnikate¾ský  subjekt kultúrno-vzdelávacieho
centra RELAX preberá obecnú kni�nicu do
bezplatného prenájmu a zaväzuje sa k obnove
kni�nièného fondu v minimálnej sume 50 000
Sk roène, ktorý sa tým stáva súèas�ou obecnej
kni�nice a tým i majetkom OÚ Ladce. Zriaïovate¾
kultúrno-vzdelávacieho centra RELAX si zároveò
vyhradzuje právo celkovej reorganizácie v
doteraj�ej èinnosti kni�nice, ktorá je nevyhnutná
pre zdarné
fungovanie celého systému a ktorá pozostáva:
- zo zredukovania kvantitatívnej ponuky
kni�nièného fondu pod¾a h¾adísk záujmu èitate¾a,

opotrebovanosti kníh
- z prevedenia novej agendy
kni�nice do poèítaèovej
databázy
- z citlivej úpravy
výpo�ièných poplatkov
- zo zatraktívnenia ponuky
kni�nice pravidelnými
kultúrnymi akciami
(podveèery s literatúrou)
- z motivovania náv�tevníkov
populárnymi formami
(sú�a�e)
- z personálneho obsadenia
dvoma kvalifikovanými
pracovníkmi (plný a
polovièný pracovný úväzok).

Videopo�ièovòa
Videopo�ièovòa je novinkou
v kultúrnych aktivitách v obci
a zároveò jednou z
komerèných zlo�iek
kultúrno-vzdelávacieho
centra RELAX, umo�òujúca
fungovanie kni�nice
(prírastky).  Jej ponukový
fond sa bude postupne
roz�irova�, v�dy výhradne o
nové tituly, a� k jej  stabilizácii
(pribli�ne do dvoch rokov).
Verejnos� bude o nových
tituloch vo videopo�ièovni
(podobne ako v kni�nici)
pravidelne informovaná.
Záujemcovia o videofilmy
nevlastniaci video budú ma�
mo�nos� zapo�ièa� si
videoprehrávaè.

Videoprojekcia
(èitáreò, �tudovòa)
Súèas�ou kultúrno-

vzdelávacieho centra RELAX bude jedna
miestnos� vyhradená na videoprojekciu technicky
zabezpeèenú kvalitným videorekordérom a
televízorom s ve¾kou obrazovkou. Slú�i� bude
na �tudijné a vzdelávacie projekcie pre potreby
�kôl, organizácií a ïal�ích zlo�iek pôsobiacich v
obci. V ostatnom èase bude mo�né tento variabilný
priestor vyu�íva� ako èitáreò alebo �tudovòu pre
náv�tevníkov kultúrno-vzdelávacieho centra.

Kopírovacie slu�by
Laserová èiernobiela kopírka umo�ní za
prijate¾ný poplatok tlaè  kópií z �a��ie dostupných
kni�nièných prameòov (napr. z encyklopédií) pre
potreby verejnosti, �tudujúcej mláde�e, èi ïal�ích
záujemcov.

Predaj nových kníh, kaziet, CD
Ïal�ou komerènou zlo�kou vypåòajúcou
medzeru v sortimentnej ponuke v obci a zároveò
zabezpeèujúcou rozvoj nekomerène orientujúcej
sa kni�nice je predaj nových kníh, kaziet, CD a
ïal�ieho príbuzného tovaru, ktorého ponuka bude
zoh¾adòova� po�iadavky  zákazníka -
náv�tevníka kni�nice èi videopo�ièovne a ktorá
bude zabezpeèená v spolupráci s u� overenými
distribútormi a dodávate¾mi.

Kultúrno-vzdelávacie centrum RELAX bude
verejnosti prístupné 5x tý�denne v èase od
11.00 do 19.00 hod.
       O nových ponukách a slu�bách centra bude
verejnos� pravidelne mesaène informovaná
informaèným letákom distribuovaným v obci a v
Ladeckých zvestiach.

Od dátumu posledného,
�iesteho vydania Ladeckých
zvestí sa rodièom v Ladcoch

narodili:

Michaela Oláhová
Adam Cvopa

Franti�ek Uríèek

a 1. januára 2000
Ivan Kandráè.

Rodièom srdeène blaho�eláme
a novým obèiankom

prajeme ve¾a zdravia.

Na konci roka 1998 mali Ladce 2 619
obyvate¾ov.
K 31. decembru 1999 nás bolo v obci
2 613. V roku 1999 sa pris�ahovalo 24
obèanov, narodilo 34 a zomrelo 30
obèanov, ods�ahovalo sa 34.V èasti
Tune�ice �ilo 437 obyvate¾ov. V celej obci
bola silno zastúpená skupina dôchodcov
(520).
Z celkového poètu narodených bolo 16
chlapcov a 18 dievèat.
Priemerný vek zomrelých bol 66 rokov.
Z celkového poètu bolo 11 �ien a 19 mu�ov.
Najstar�ím bol  Valentín Bednárik (93),
Emília Tincová (90), Anna Riecka (87) a
Pavol Faturík (85 rokov).
Z celkovej �tatistiky vyplýva, �e sa narodilo
viac dievèat ako chlapcov a zomrelo viac
mu�ov ako �ien. Tento trend pozorujeme
u� nieko¾ko rokov. Zaujímavé je aj  poznanie,
�e v roku 1999 sa narodilo (po 9 rokoch)
viac detí, ako zomrelo obèanov.

Ako sme platili dane
Pod daò z nehnute¾ností
patrilo v roku 1999 takmer 1
225 hektárov pôdy, z toho 363
ha ornej, 309 ha trávnatých
porastov, 357 ha lesných
pozemkov, 27 ha záhrad a
ïal�ie. Predpis dane pre tieto
pozemky bol 598 553 Sk.
Daòovníci zaplatili 585 778
Sk.
Daò zo stavieb vyrúbili na 953
stavieb (vèítane priemyslu a
po¾nohospo-dárstva) 1 036
464 Sk. Majitelia stavieb v
stanovenom termíne zaplatili
1 015 255 Sk.  Vyrúbená bola
aj daò z 19 bytov. V roku 1999
bolo v Ladcoch 738
daòovníkov s predpisom dane
1 635 365 Sk. Za nehnute¾-
nosti zaplatili 1 601 382 Sk.
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S udicou v Austrálii
Dostali sme príspevok od PaedDr. Vladimíra

Hromeka, riadite¾a OU Ladce, ktorý sa ako
pretekár zúèastnil na majstrovstvách

sveta v love rýb na udicu - na mu�ku
pre rok 1999 v Austrálii. Z jeho

zá�itkov vyberáme:
        Ako náhradný pretekár som plnil funkciu
kapitána a mana�éra dru�stva. Do Austrálie sme sa
prepravili po linke Viedeò - Kuala - Lampur a po
dvanás�hodinovej prestávke lietadlom Boing 747 - 400
do Austrálie - Sydney. Tu nás prekvapilo studené
poèasie, ktoré trvalo celé tri dni ná�ho pobytu v
Sydney. Okrem príjemných chví¾ oddychu, prehliadky
mesta, atrakcií a pamiatok sme vybavovali mnohé
zále�itosti týkajúce sa samotných majstrovstiev.
Studené poèasie nás prenasledovalo a� do dejiska
pretekov JINDABYNE. Je to malé mesteèko, ktorého
obyvatelia sa �ivia najmä turistikou. Neïaleko sa
nachádza najvy��ie pohorie Austrálie Sne�né vrchy
(2200 m n.m.). Jindabyne le�í na brehu jazera toho
istého názvu. Je asi dvakrát väè�ie ako Oravská
priehrada, voda je èistá, priezraèná. Je tam mno�stvo
krásnych piesoèných plá�í, ale i hadov. Preto asi
Austrálèania hovoria, aby si nepozeral do oblakov,
ale pod nohy. Videli sme tu takmer v�etky známe
austrálske druhy zvierat.
A ako to bolo s rybami? Poèas celého tréningového
pobytu na jazere sme chytili jedného jediného pstruha
(chytil som ho ja). To nás prekvapilo a trochu
uskromnilo.
Medzitým sme sa presunuli (u� za horúceho poèasia)
do areálu, kde sa konali MS. Otvárací ceremoniál za
ve¾kej úèasti divákov sa konal v �týle amerických
�ou. Po vy�rebovaní sme zhodne skon�tatovali, �e
pretekár, ktorý vo v�etkých piatich kolách uloví jednu
rybu bude majstrom sveta - staèili na to iba �tyri kolá.
Austrálski pretekári dokonale vyu�ili domáce
prostredie, zví�azili v sú�a�i dru�stiev i jednotlivcov.
Druhí boli pretekári Nového Zélandu a a� potom
európske dru�stvá. Slovensko obsadilo 6. miesto a
rovnako skonèil Ing. Bienek zo �iliny. Slováci
dokázali, �e v tejto disciplíne patria medzi svetovú
�pièku.
Súèasne chcem poïakova� v�etkým sponzorom, ktorí
umo�nili slovenským rybárom - mu�károm úspe�ne
reprezentova� svoju vlas� v Austrálii.

Medzi osobnosti celoslovenského
významu, ktoré �ili a pracovali v
Ladcoch, patrí ve¾ký vodohospodársky
odborník, stavite¾ vodných diel

Ing. Franti�ek Smrèek
Narodil sa v Prahe 14. novembra 1891.
Vysokú tech.  �kolu absolvoval v Brne.
Po skonèení prvej svetovej vojny sa
zúèastnil bojov na ju�nom Slovensku v
radoch Èsl. pluku slobody. V roku 1920
nastúpil do slu�ieb èsl. �tátu ako
vodohospodársky in�inier. Spoèiatku
pracoval na vodných stavbách v okrese
B. Bystrica. Od roku 1926 bol u� v
Bratislave, kde spolupracoval na
príprave vodných diel na Váhu. Od roku
1932 do roku 1936 viedol stavbu

Vodnej elektrárne v Ladcoch, zdr�e v
Dol. Koèkovciach a prívodného kanálu.
Ing. Franti�ek Smrèek toto dielo
dokumentoval aj kni�ne. V tomto èase
býval v bytovkách hydrocentrály v
Ladcoch, kde spolu s man�elkou
vychovával troch synov - budúcich
in�inierov.
Od roku 1940 viedol výstavbu vodného
diela v Ilave a od roku 1949 vodné dielo
Nosice (Priehrada mláde�e). Súèasne
pôsobil ako poradca pri ïal�ích
stavbách a publikoval v odborných
èasopisoch.
Ing. F. Smrèek zomrel pri plnení
pracovných povinností v Pie��anoch dòa
11. novembra 1959.

Rozlúèka so starým rokom

Príjemné poèasie, dychová
hudba Ladèanka, ohòostroj a
mo�no i varené víno umocnili
náladu obèanov, ktorí sa vo
ve¾kom poète zi�li na
kri�ovatke, aby privítali rok
2000. Medzi �elaniami medzi
obèanmi navzájom sme
nepoèuli nijaké bombastické
frázy, akými ovplývajú na�e
masmédiá. Dominovali
priania skromné, ¾udské,
medzi nimi na prvom mieste
zdravie. Tie chvíle po polnoci
1. januára 2000 ukázali, �e aj
obèania men�ích obcí, bez
ve¾kej pompy, ale o to
srdeènej�ie sa vedia stretnú�
a dokáza� spolupatriènos�
jeden k druhému a k obci.
Kto tam bol, iste to dosvedèí.

Matica slovenská má nový výbor

16. decembra 1999 bola
výroèná schôdza Matice
slovenskej v Ladcoch.
Miestny odbor MS v
nasledujúcom období
povedie výbor:Mgr. Mária
Letková, predsedkyòa, Anna
Kacinová, Alena Suchárová,
Al�beta Bu�íková, Ján
Sloboda. V revíznej komisii sú
Ing. Karol Horký, Margita
Kantoríková, Irena Kuèerová.
Na rok 2000 vypracovali plán
èinnosti. Medzi podujatiami,
ktoré si naplánovali, je
pripomenutie si výroèí
významných slovenských
osobností, turistika, náv�teva
múzea, divadla a pod.

Obecná kni�nica v roku 1999

Obecná kni�nica v Ladcoch
patrí medzi najväè�ie v okrese
Ilava. Na konci roku 1999
mala 15 233 zväzkov.
Zaregistrovali a knihy
po�ièiavali 264 èitate¾om, z
toho 100 mláde�i do 14 rokov
a 69 mláde�i do 19 rokov.
Kni�nicu v roku 1999 nav�tívili
èitatelia 4 574 krát a
vypo�ièali si 12 501 kníh.
Obecná kni�nica má síce viac

ako 15 tisíc kníh, mnohé sa v�ak
nepo�ièiavajú a na novinky
svetovej a na�ej literatúry niet
peòazí. Je tomu tak i napriek
tomu, �e obecný úrad dal v roku
1999 na kúpenie kníh 15 233 Sk
a Pova�ská cementáreò, a.s.,
Ladce ako sponzor 3 000 Sk.
Knihy sú drahé a tak ani tieto
sumy nestaèia splni� tú�by
pracovníèiek kni�nice a
pravda�e i èitate¾ov.

Mláde� sa bavila

Ako sme avízovali v 6. èísle LZ
kultúrna komisia Obecného
zastupite¾stva, miestne �koly a
Dom kultúry v Ladcoch
usporiadali pre deti
pred�kolského, �kolského veku
a pre mláde� Zábavné
popoludnie a veèer. Postupne
prichádzali do kultúrneho domu
od 14. 00 hodiny najmen�ie deti,
potom �iaci Z� a napokon
mláde�. Diskotéku (DCA
Dubnica) dopåòali rôzne sú�a�e
a hry o ceny venované obecným
úradom a vystúpenia taneèných
súborov pod vedením B.
Fabovej. Poïakovanie za
vydarené podujatia patria aj
uèite¾kám A. Bu�íkovej,
Kukuèkovej a riadite¾ke M� I.
Gajdo�íkovej. Celý program
úspe�ne moderovala Jeaneta
�tefániková.

Byty a obecný úrad

V posledných rokoch sa
postupne obèanom odpredávali
obecné byty. V roku 1999 to bola
bytovka v Horných Ladcoch, tzv.
slobodáreò. Pod správou
obecného úradu zostali e�te
bytovka 139 (12 bytov), è. 141
(4 byty) a 177 (po�ta - 2 byty).

Ladecké zvesti v roku 2000

Ladecké zvesti v roku 2000 vyjdú
v týchto termínoch: 5. február, 5.
apríl, 5. jún, 1. september, 1.
november a 20. december 2000.
Distribúcia sa bude robi� i naïalej
cez obchodné organizácie, ale
najmä cez novinový stánok v
Ladcoch.
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              Jedna z najväè�ích povodní
na strednom Pova�í bola v roku 1630.
Váh zalial celé údolie, po pravej i ¾avej
strane rieky. ¼udia zachraòovali na
vyvý�eninách iba seba, preto�e príval
vody pri�iel náhle a zachráni� bolo
mo�né iba �ivoty ¾udí. Povodeò na viac
rokov zbedaèila obèanov Ladiec i
Tune�íc.

           25. marca 1830 dal pod
rú�kom �árendálneho kontraktu� do
zálohu svoju èiastku panstva �tefan
Ille�házy Jozefovi Mote�ickému. Pod¾a
Ille�házyho archívu zaplatil Mote�ický
207 373 zlatých a 34 grajciarov.

            Dòa 10. februára 1890
vyrobili v Ladcoch prvý cement. Bol to
prvý cement vyrobený moderným
spôsobom v Hornom Uhorsku
(Slovensko). Predtým vyrábali cement
primitívnym spôsobom v Skrabskom
(dne�ný okres Vranov). V roku 1890
predávali 1 metrický cent cementu za
3 zlatky.

               Spomenie si v dne�nom
èase poèítaèovej techniky e�te niekto
na to, �e v júni 1925, po dlhých
diskusiách v obecnom zastupite¾stve,
kúpili prvý písací stroj pre obecný úrad.

                  V júli 1945 uskutoènili
MNV v Ladcoch a Tune�iciach prvý
povojnový súpis hospodárskych
zvierat. V Ladcoch narátali 77 o�ípaných
(v Tune�iciach 41), 208 kusov
hovädzieho  dobytka (96), 32 koní (10),
28 oviec (15), 54 kôz (4), 264 sliepok
(48), 86 husí (36), 58 kaèíc (18). Na
prelome rokov 1944 - 1945, keï
vrcholila vojna a neistota obklopovala
¾udí sa dos� domácich zvierat vybilo.
Pravda je v�ak i taká, �e sa pri súpise
dos� zatajilo.

               V máji 1955 zbúrali 35-
metrový komín bývalej pálenice, ktorý
dovtedy tvoril dominantu pri vstupe
do Ladiec a Belu�e. Komín u� mnoho
rokov neslú�il svojmu úèelu a ohrozoval
okolie.

Sú�a�e vo futbale pokraèujú
jarnou èas�ou. Ich
vy�rebovanie vám ponúkame.

I. trieda mu�i

26. 3. P. Teplá - Ladce
2. apríl Ladce - Sverepec
9. apríl Trstie - Ladce

16. apríl Ladce - Lazy
23. apríl Pruské - Ladce
30. aprílLadce - D. Koèkovce

7. máj Papradno - Ladce
14. máj Ladce - Podva�ie
21. máj Belu�a - Ladce
28. máj Miku�ovce - Ladce

4. jún Ladce - Bole�ov
11. jún Plevník - Ladce
18. jún Ladce - H. Poruba

Vedenie TJ Tatran cementáreò
Ladce ïakuje doteraj�iemu
trénerovi P. Vilímkovi za
prácu vykonanú v jesennej
èasti. Víta a mnoho úspechov
praje v jarnej èasti novému
trénerovi Pavlovi Stratenému
a jeho asistentovi �tefanovi
Zábojníkovi.

I. trieda Mlad�í �iaci

23. apríl Domani�a - Ladce
30. apríl Ladce - N.Dubnica

7. máj Dohòany - Ladce
14. máj Ladce - Belu�a
21. máj Ilava - Ladce
28. máj Ladce - M. Lednice

4. jún Slávia P.B. - Ladce
11. jún L. Rovne A - Ladce
18. jún Ladce - L. Rovne B

I. trieda Star�í �iaci

26. marec Ladce - Papradno
2. apríl Pru�ina - Ladce
9. apríl Ladce - Ko�eca

16. apríl Prejta - Ladce
23. apríl Ladce - Lúky
30. apríl M. Lednice - Ladce

7. máj Ladce -Dohòany
14. máj Jasenica - Ladce
21. máj Ladce - N. Dubnica

4. jún Miku�ovce - Ladce
11. jún Ladce - Domani�a
18. jún Pruské - Ladce

IV. liga Dorastenci

12. marec Ladce - Horné
Srnie
19. marec Kanianka - Ladce
26. marec Ladce - Ilava

2. aprílTTS Trenèín - Ladce
9. apríl Ladce - L. Rovné

16. apríl Zem. Kost. - Lad.
23. aprílLadce - D. Vestenice
30. apríl P. Teplá - Ladce

7. májLadce - Nitr. Pravno
14. máj Nem�ová - Ladce
21. máj Ladce - Bo�any
28. máj Ladce - Chynorany

4. júnPov. Byst. B - Ladce
11. jún Ladce - Br. p. Brad.
18. jún Èachtice - Ladce

III. A trieda - mu�i

23. apríl Tune�ice - H. Brez.
30. apríl Kamenièany - Tun.

7. máj Tun. - FC Púchov
14. máj Zubák - Tune�ice
21. máj Tune�ice - Borèice
28. máj Tune�ice - Nosice

6. júnÈ. Kameò - Tune�ice
11. jún Tune�ice - Kolaèín
18. jún Kvá�ov - Tune�ice

V tabu¾ke 6. ligy v stolnom tenise
sme po prvej èasti skonèili na
predposlednom mieste.
Suverénne vedie Slovan Pova�ská
Bystrica bez straty bodov.
Tabu¾ka po jesennej èasti:
  1. Slovan JEDNOTA P.B. 27
  2. TTC P. Bystrica �F� 23
  3. Zliechov 23
  4. Udièa 22
  5. Slovan JEDNOTA �D� 17
  6. TTC P. Bystrica �G� 17
  7. Pru�ina �C� 15
  8. Pozem. stavby P.B. 15
  9. Ladce 12
10. Orol Pova�. Bystrica 9

Poèas vianoènej prestávky na�e
dru�stvo intenzívne trénovalo. V
rámci tréningu zohrali dva
prípravné zápasy s dru�stvom 5.
ligy Dubnica �B�. Oba zápasy sme
síce prehrali, ale získali ve¾a
skúseností, ktoré sme zúroèili v
prvom odvetnom zápase s
dru�stvom Orol Pova�ská Bystrica,
nad ktorým sme u nich zaslú�ene
vyhrali v pomere 15 : 3.
Kompletné vy�rebovanie zápasov
druhej - odvetnej èasti:
  7. január Orol P.B. - Ladce
21. január Ladce - Pru�ina �C�
28. január PS P.B. - Ladce

  4. február SlovanP.B. �D� - Ladce
18. február Ladce - Udièa
25. február TTC �G� - Ladce
  3. marec Ladce - TTC P.B. �F�
10. marec Zliechov - Ladce
17. marecLadce - Slovan P.B. �C�

Bez na�ej úèasti

V oblastnej sú�a�i vo volejbale
sa 9. decembra 1999 stretlo
na�e dru�stvo v boji o postup
so súperom VKD Púchov. Po
setoch 12:25 a 13:25 boli na�i
z ïal�ích bojov vyradení.

Zví�azil Jaroslav Ku�ík

V novoroènom turnaji v
stolnom tenise, ktorý
usporiadala 8. januára 2000
Telovýchovná jednota Tatran
cementáreò Ladce z
celkového poètu 23
úèastníkov zví�azil Jaroslav
Ku�ík pred Matú�om Je�om a
Michalom Mázikom.

Kultúrnej�ie �atne

V prístavbe kultúrneho domu
sa v súèasnosti robí úprava
priestorov, ktoré poskytol
telovýchovnej jednote obecný
úrad. Priestory budú

�portovcom slú�i� ako �atne.
Na prácach sa podielajú �iaci
Odborného uèili��a v Ladcoch
s finanènou podporou
Pova�skej cementárne, a.s..

Oblastné majstrovstvá

15. januára sa konali v
Pova�skej Bystrici oblastné
majstrovstvá v stolnom tenise.
Z na�ich na nich hrali M.
Sòahnièan, J. Kalus, Anton
Popelka, I. Malacha. Hrali so
striedavými úspechmi, na
�pièku v oblasti sa v�ak
nedostali.

Silvestrovský futbal

Na tradiènom Silvestrovskom
turnaji na ihrisku v Ladcoch
hrali �tyri �es�èlenné dru�stvá.
Zví�azilo dru�stvo v zlo�ení:
Porubèan D., Porubèan ¼.,
Ko�tialik, Saksa, Hromka,
Sòahnièan.


