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20. apríla 2000 poslanci prerokovali návrh
kultúrnej komisie o financovaní taneèného
krú�ku detí. Schválili 6000 Sk na kostýmy
taneèníkov a 1000 Sk odmeny vedúcej. Krú�ok
bude zaèlenený do kultúrneho strediska RE-
LAX.
Ekonómka A. Èernotová predlo�ila súhrn
finanèného hospodárenia za 1. �tvr�rok 2000.
Poslanci skon�tatovali, �e rozpoèet je
vyrovnaný. Za pozornos� stojí èiastka 4,3
milióna Sk, ktorá prechádza z minulého roka,
èiastka 100 tisíc Sk na modernizáciu kni�nice,
1,1 milióna Sk na plynofikáciu Tune�íc a 684
tisíc korún na splácanie starého dlhu.
Obecné zastupite¾stvo zru�ilo uznesenie è.
53 a 54 z roku 1999 o zriadení a financovaní
strá�nych hliadok na kontrolu divokých
skládok odpadu. Hliadky sa ukázali ako málo
úèinné. Bude potrebné nájs� lep�í spôsob,
ako zabráni� tomuto ne�váru. Najúèinnej�ím

rie�ením by bola zmena v myslení niektorých
na�ích obèanov. A. Suchárová podala správu
o vyberaní dane z nehnute¾ností. V�eobecne
sa kon�tatuje, �e výber tejto dane prebieha
bez väè�ích problémov. Výber dane od PD
Ko�eca sa z dôvodu zmeny bonity pôdy pre
rok 2000 zni�uje o 100 000 Sk. Poslanci
schválili bezplatný prenájom ve¾kej sály
kultúrneho domu Slovenskému zväzu
zdravotne postihnutých na oslavy 25. výroèia
vzniku tejto organizácie. Obecné
zastupite¾stvo schválilo úpravu rozpoètu v
príjmovej èasti o 50 tis. Sk za nájom
priestorov obecnej kni�nice a vo výdavkovej
èasti o 50 tis. Sk na nákup kníh do obecnej
kni�nice. Rekon�trukcia priestorov v
kultúrnom dome na �atne pre �portovcov sa
blí�i k záveru. Ukázala sa potreba vybavi� ju
vhodným nábytkom. Rie�enie sa na�lo opä�
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                      U� v roku
1949 sa v obci usporiadalo
nieko¾ko zhroma�dení, na
ktorých sa vysvet¾oval
zákon o JRD. Dòa 26.
marca 1950 zvolili 10-èlenný
prípravný výbor na èele s
Elenou Koy�ovou.
Za zaèiatok èinnosti JRD v
Ladcoch mo�no poklada�
zhroma�denie 9. júna 1950.
V tento deò zvolili správu
dru�stva na èele s Jánom
Uríèkom ako predsedom.
V roku 1951 sústredili kravy
do adaptovanej ma�tale.
Vtedy malo JRD 170
hektárov po¾nohospo-
dárskej pôdy.
V roku 1952 adaptovali
o�ipáreò a chovali sliepky.
V tomto období si
zaobstarali i niektoré
p o ¾ n o h o s p o d á r s k e
mechanizmy.
Od roku 1953 zaèali prácu
organizova� v pracovných
skupinách: �ivoèí�na (Ján
Uríèek) a rastlinná výroba
(Terézia Cibièková).
Èlenom, pracujúcim v JRD,
pridelili záhumienky.
Predsedníèkou dru�stva
bola Elena Koy�ová.
Rok 1955 bol v znamení
výstavby mnohých
zariadení - po¾nohospo-
dárskych objektov. Roky
1957 - 1958 boli rokmi
snahy o celoobecné JRD.
Bola to úmorná, èasto
konfliktná práca s pou�itím
argumentov i admini-
stratívnych tlakov.

Vo februári 1958 vstúpili do
dru�stva v�etci výkonní
ro¾níci v Ladcoch. V
Ladcoch bolo v JRD 456 ha
po¾nohospodárskej pôdy, z
toho 240 ha ornej a 84 ha
záhumienok. Ïal�ie roky sa
darilo zvy�ova� výnosy,
príjmy, zni�ova� náklady a
postavi� ïal�ie po¾nohos-
podárske objekty.
Dòa 28. januára 1961 sa v
Ladcoch konala zluèovacia
schôdza, na ktorej sa spojili
JRD z Ko�ece, Nozdrovíc,
Tune�íc, Ladiec, Ilavy a
Ko�eckého Podhradia.
Nové dru�stvo prijalo
názov: JRD 1. máj so
sídlom v Ko�eci.
Výrobným strediskám v
Ladcoch i Tune�iciach sa
darilo - patrili medzi
najlep�ie z dru�stevného
komplexu.
  Rok 1990 znamená
postupný úpadok po¾nohos-
podárstva v celo�tátnom
meradle. Faktická devas-
tácia dobre zabehanej
ve¾kovýroby pokraèuje i v
tomto èase. A tak 50-roèné
obzretie sa do minulosti je
trocha nostalgické i napl-
nené oprávnenou výèitkou
tým, ktorí si nevá�ia práce
ro¾níka, v na�om národe
v�dy uznávaného.

     Blaho�eláme dru�stev-
níkom k ich výroèiu a
�eláme im spokojnos� a
dobré hospodárenie v
budúcnosti.

Svetový deò
vody v praxi

Jedným z organizátorov
Svetového dòa vody bol aj
�tátny zdravotný ústav v
Pova�skej Bystrici.
Obèania Ladiec vo
ve¾kom mno�stve
priná�ali na obecný úrad
vzorky vody zo svojich
studní. V�etky vzorky v�ak
nebolo mo�né z
technických dôvodov

(rozsah laboratória)
vy�etri� a tak v �ZÚ
spracovali iba 14 vzoriek z
Ladiec. Výsledky sa
obèania dozvedeli z
oznámenia obecného
úradu. Z rozborov vyplýva,
�e voda z odobraných
vzoriek obsahuje vysoké
hodnoty dusiènanov.
Norma povo¾uje 50 mg/l, v
niektorých prípadoch v�ak
dosahovala a� 120 mg/l.
To znova evokuje otázku
výstavby vodovodu.

Projekt stavby - II. etapy
spracovali v septembri 1999.
Autorom projektu je Ing. Magda
�piaková z EKOPRO v
Pova�skej Bystrici. Projekty stáli
65 400 Sk a zahàòajú celú
zvy�nú èas� Tune�íc, okrem
Bottovej ulice (za
�eleznicou).Rozpoètované
náklady na túto stavbu sú 2 778
159 Sk. Výberovým konaním sa
z troch firiem najlep�ie
umiestnila firma ARIJA (Ing.
Vladimír Argalá�), ktorá sa
osvedèila pri plynofikácii
Základnej �koly v Ladcoch.
Zaviazali sa, �e spolu s
plynovodom urobia aj prípojky
po plynomery. Zmluva je
uzavretá na 2 570 000 Sk.
 Stavebné práce sa zaèali v
marci t.r. Predpokladané
ukonèenie je v júni 2000.
Naj�a��ím úsekom je trasa okolo
hlavnej cesty. Práce prebiehajú
za premávky a väè�ina výkopov
sa re�e do betónu. I napriek
takýmto �a�kostiam sme sa
rozhodli pre takéto rie�enie a nie
pre pôvodné, ktoré pred-

Plynofikácia Tune�íc úspe�ne pokraèuje
pokladalo �aha� ho po
súkromných pozemkoch od
Kalinèiakovej ulice k hlavnej
ceste.
   Prosíme obèanov Tune�íc, aby
mali pochopenie pre
dodávate¾skú firmu, preto�e jej
snahou je urobi� práce èo
najoptimálnej�ie a vzh¾adom na
nepredvídate¾né okolnosti
mô�e dôjs� aj k men�ím zmenám
oproti projektu. Rozhodne
budete ma� dos� èasu, aby ste si
do vykurovacieho obdobia
splynofikovali svoj dom.
Osobitnou otázkou je Bottova
ulica. V tomto èase sa
uskutoèòuje schva¾ovanie
projektovej dokumentácie.
Rozpoètované náklady tejto
stavby sú 1 400 000 Sk.
   V súèasnosti obec peniaze na
túto prácu nemá. Existuje v�ak
prís¾ub Okresného úradu v
Ilave, �e obec Ladce e�te v
tomto roku dostane financie na
dokonèenie plynofikácie celej
obce. Ak sa naplní tento prís¾ub,
bude aj táto ulica e�te v tomto
roku splynofikovaná.



Z matriky
obce

Z matriky
obce

Polo�ka príjem v Sk výdaj v Sk

Dotácia daòového úradu 1 140 661
Výber dane obecným úradom 588 291
Organiz. vodovodov 22 044
Kino 1 110
Dom kultúry 103 994 263 382
Miestna kni�nica 3 700 107 649
ZPOZ 27 467
Po�iarna ochrana 4 680
�kolenie zamestnancov 3 240
Telovýchovná jednota 52 000
Verejné osvetlenie 7 710
Pohrebníctvo 3 015 16 635
Ostatné slu�by miest. hosp. 10 788
Zimná údr�ba ciest 6 565
Ostatná èinnos� v oblasti �iv. prostr. 6 446
Komunálny odpad 234 195 232 621
Zdravotné zariadenie v M� 36 363
Poslanci obecného zastupite¾stva 39 826
Bytové hospodárstvo 188 699 295 085
Samospráva obce 5 036 593 078
Splácanie istín bankám 89 506 684 836
Výstavba obce 1 097 359
Transfér �kole 13 765
Jednorázové príspevky 12 593
Doplnkové príjmy FO 27 569
Doplnkové príjmy PO 130 361
Prevod z roku 1999 4 294 255
Dotácia zo �R 313 560
Spolu 7 123 952 3 534 134
Zostatok splácania úveru 2 755 000
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Preh¾ad o príjmoch a výdavkoch obce Ladce za 1. �tvr�rok 2000

na spôsob kompenzácie daní PD Ko�eca,
ktoré sa pou�ili ako protihodnota za nájom
firmy voèi PD,ktorá vyrobila potrebný
nábytok. Trocha komplikované, ale výsledok
je ten, �e �atne majú nábytok. V ïal�om
programe obecné zastupite¾stvo �iados� p.
Ku¾ku o zakúpenie humna po asanovanom
dome p. Cahela v Tune�iciach zamietlo.
Súhlasilo s asanáciou pod¾a pôvodného
plánu. Poslanci schválili poplatok 1000 Sk
za �peciálne stavebné úpravy pri
pochovávaní do hrobky. Obèan zaplatí 1000
Sk, obecný úrad 100 Sk dane. Prerokovali
financovanie dodávky pary do M� v Ladcoch
pre potreby ordinácie lekára, ktorá stojí v
zime obec 12 000 korún mesaène. Obec
má náhradné priestory v kultúrnom dome,
preto preplácanie za kúrenie pozastavili.
Otázky spolufinancovania plynofikácie Z�
v Ladcoch odlo�ili na májové zasadanie.
Na záver informoval starosta obce
prítomných o obsahu a priebehu 10. snemu
ZMOS v Bratislave, na ktorom sa zúèastnil.
Hlavný kontrolór obce predlo�il správu za 1.
�tvr�rok 2000.
18. mája 2000 obecné zastupite¾stvo
rie�ilo viacero problémov, ktoré sú v pláne
rokovania i také, ktoré priná�a ka�dodenný
�ivot. Starosta obce oboznámil poslancov s
návrhom zmluvy o pô�ièke finanèných
prostriedkov, ktorými obec prispela na
dokonèenie plynofikácie Základnej �koly v
Ladcoch a ktoré obec po�aduje vráti�. Je to
suma 1,5 milióna korún. Touto zmluvou by
sa malo uzavrie�  spoluinvestorstvo obce a
Okresného úradu v Ilave na plynofikácii
�koly. Poslanci návrh zmluvy zobrali na
vedomie. Ïal�iu úlohu - zostavi� strá�nu
slu�bu na kontrolu nedovoleného odkladania
komunálneho odpadu sa komisii pre
ochranu verejného poriadku nepodarilo splni�.
Úloha zostáva pre obecný úrad. Ïal�ím
bodom bol spor, vzniknutý medzi p. Fr.
Ku¾kom a skupinou obèanov. I�lo o èas�
obce, tzv. Krú�ok v Tune�iciach, ktorý chcú
obèania premeni� na akési námestíèko s

vhodnou zeleòou, kým p. Ku¾ka ho potrebuje
vyu�i� ako prístupový priestor na svoj
pozemok. Zastupite¾stvo zostavilo komisiu,
ktorá spolu so starostom priamo na mieste
preskúma mo�nosti rie�enia, ktoré by bolo
prijate¾né pre obe strany. Obecné
zastupite¾stvo zobralo na vedomie
nasledovné informácie starostu obce: O
rokovaní s Hydrostavom, a.s. o rekon�trukcii
cesty okolo cintorína. Termín realizácie je
do konca augusta t.r.  O zakúpení výkonnej
traktorovej kosaèky Husqarna-Rider 14 PRO.
Kosaèka pomô�e udr�iava� trávnaté plochy
v obci. Ïalej poskytol informáciu o priebehu
zamerania a doprojektovania jestvujúcich
VN a NN elektrických káblových rozvodov
v priestore Záhradnej ulice. Tieto rozvody
doteraz neprevzali do vlastníctva a správy
SEZ �ilina. Projekt skutoèného stavu ako i
iné úpravy na trase týchto rozvodov boli
podmienkou ich prevzatia. S touto akciou
súvisí aj výzva obecného úradu na odpratanie
hospodárskych objektov za gará�ami, ktoré
sú umiestnené na trase VN elektrického
kábla. Obecné zastupite¾stvo sa opä�
zaoberalo budovou è. 139 a jej odpredajom
do súkromného vlastníctva. Stavebná
komisia za úèasti starostu a jeho zástupcu
pripraví návrh a stanoví podmienky predaja
tejto budovy. Pri prerokovávaní �iadostí
obecné zastupite¾stvo neschválilo �iados�
p. Habánkovej o finanènú pomoc. �iados�
p. Gardoòovej o príspevok na zriadenie
vodovodnej prípojky nechali preskúma�.
Zastupite¾stvo vyhovelo �iadosti TJ Tatran o
bezplatné prenajatie prístavby DK na
slávnostné otvorenie nových �atní klubu.
Na záver poslanci schválili, �e príle�itostné
trhy v KD sa budú kona� ka�dý nepárny
tý�deò vo �tvrtok od 9.00 - 18.00 hod..
Ambulantný predaj na tr�nici v pondelok,
stredu, piatok od 7.00 - 17.00 hodiny a v
sobotu od 7.00 - 12.00 hodiny.

Ing. arch. Ján Remo,
starosta obce

Vzduch dýchame a vodu pijeme. Sú
to základné �ivotné funkcie, ktoré si
ani neuvedomujeme, tobô� ich
dôsledky - odpady. Vynesieme kô� a
o viac sa nestaráme, nanajvý� o to,
ko¾ko za odvoz odpadkov platíme.
Ich likvidácia nás v�ak nezaujíma.
Keby to malo fungova� takto,
jednoducho by sme boli odpadkami
zavalení.
Od júla 1996, kedy sa skonèilo
u�ívanie skládky v Ladcoch a
odpad sa vyvá�a na skládku Lu�tek
v Dubnici nad Váhom, vzrástli
finanèné náklady na odvoz a
ulo�enie odpadu. Po  ukonèení
prevádzky skládky bola obec
povinná skládku uzavrie� a
zrekultivova�. Náklady na
rekultiváciu boli milión korún. Preto
upozoròujeme obèanov na prísny
zákaz vyvá�ania odpadu k Váhu a
ostatnej okolitej prírody (obèan tým
zalo�il èiernu skládku). Pod¾a
zákona è. 372 mô�e obèan zaplati�
pokutu od 500 do 5000 Sk. Obec
musí tieto skládky likvidova�, èo
predstavuje vysoké finanèné
náklady. Aby  nedochádzalo k
zakladaniu skládok odpadov, boli
rozmiestnené ve¾kokapacitné
kontajnery - v Ladcoch: v Luhu,
pred mostom cez kanál a vo dvore
obecného úradu,  v Tune�iciach: na
ceste k PD. Do ve¾kokapacitných
kontajnerov je prísny zákaz vyvá�a�
�elezný �rot, sklo, papier a
nebezpeèný odpad, ako napr. batérie
z áut.
Tieto druhotné suroviny sa budú
priebe�ne od obèanov zbiera�.

Odpady a èo s nimi?

Ako ka�dý rok, aj teraz sa vám
prihovárame u� so známou témou: daò
z nehnute¾ností. Zdalo by sa, �e za
tých sedem rokov, èo je v platnosti
zákon 317/92 Zb., nie je èo poveda�
a na èo upozorni�. Ale opak je pravdou:
stále treba zdôrazòova� hlavne
povinnosti  priznávania a platenia
dane. V tomto roku sa situácia trocha
zlep�ila a k 31. januáru 2000 pri�iel
väè�í poèet obèanov nahlási� zmenu
pre výpoèet dane. Dos� je v�ak tých,
ktorí získali dedièstvom, kúpou a pod.
nehnute¾nos� a daò si nepriznali a
nezaplatili. Platenie tejto dane sa plní
na 72,4%, èo nie je uspokojivé. Aj
preto od 1. apríla 2000 posielame
obèanom �eky, aby cez ne, alebo
priamo na obecnom úrade svoje dlhy
vyrovnali. Ak tak neurobia, vyrúbi sa
im penále 0,3% za ome�kanie. Aj
platenie nedoplatkov je iba 40%-né.
Obec mô�e pod¾a zákona posla�
exekúciu na plat i dôchodok a tak si
svoje právo uplatni�.

Znova na tému daní

Do 30. júna 2000 !
Obecný úrad upozoròuje obèanov
na platenie za vývoz pevného
domového odpadu, ktorý je za 1.
polrok splatný 30. júna 2000. Za 2.
polrok sa zaènú poplatky vybera� v
septembri t.r. Tých, ktorí si
nevyrovnali poplatky za rok 1999
�iadame, aby za slu�bu, ktorú dostali

Skú�ky v OÚ
Prijímacie konanie do
Odborného uèili��a v
Ladcoch sa uskutoènilo 2.
mája t.r.. Do siedmich
uèebných odborov (murár,
maliar, stolár, stavebný
zámoèník, záhradník,
krajèírka, slu�by a domáce
práce) prijali 88 �iakov.
Závereèné skú�ky budú od
16. - 23. júna 2000.
Pozostávajú z písomnej a
praktickej èasti a z ústnej
skú�ky. Na 23. júna 2000
�kola a Zbor pre obèianske
zále�itosti pripravujú
slávnostné odovzdanie
výuèných listov.

Narodené deti:

Júlia Gajdo�íková (10.3.2000)
Kristína Kvasnicová (16.3.2000)
Vladimíra Kolenová (14.4.2000)

Simona Bále�ová (15.4.2000)

Rodièom blaho�eláme a �eláme
im, aby ich deti rástli v ��astí.

Zomreli:

Mária Cibièková (84)
Franti�ek Sku�ek (86)

Helena Kvasnicová (87)
Pozostalým vyslovujeme sústras�.

Jubileá:

V tomto období niektorí na�i
obèania oslávili významné

�ivotné jubileá.

Jozef Juríèek
sa do�il 19. mája 90 rokov

Franti�ek Letko
28. apríla 80 rokov

25. výroèie sobá�a
si pripomenuli
�tefan Babeèka

s man�elkou O¾gou
Jozef Král s man�elkou Vierou

Miroslav Kr�ík
s man�elkou Máriou

50. výroèie sobá�a
Vincent Zajac

s man�elkou Antóniou
Emil Beòo s man�elkou Annou

Jubilantom blaho�eláme a prajeme
mnoho zdravia a spokojnosti.
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Aj v uèili�ti Rada �koly

Po Základnej �kole v Ladcoch aj v
Odbornom uèili�ti v Ladcoch
ustanovili Radu �koly.
Stalo sa tak 25. marca 2000 na
ustanovujúcom zasadaní. Rada �koly
má 11 èlenov  z rôznych sfér, ktoré
majú vplyv na fungovanie �koly. Na
zasadaní zvolili predsedkyòu Rady
�koly a vysvetlili základné poslanie
tejto in�titúcie. Èlenovia Rady �koly
v OU Ladce:
Mgr. Daniela Kretová, predseda R�

Ivana Novotná (vychovávate¾ka),
Bc. Anton Macek,

Anna Peterková (nepedagogický
pracovník), Mgr. Mária Váòová
(zástupca odborového zväzu),

Ing. arch. Ján Remo
(OcÚ), Jozef Fatura (OcÚ),

Ing. ¼uba Súderová (OÚ Ilava),
Eva Blajsková (rodiè), Ing. Emil
Potoèek (rodiè), Rudolf Pupák

(rodiè).

Program MS SÈK v Ladcoch
Èlenské schôdze MS SÈK Ladce -
Tune�ice sa konajú v�dy v 1. �tvr�roku.
Ostatná bola 26. marca 2000 za
mimoriadne vysokej úèasti - 80 èlenov.
Na schôdzi si pripomenuli 80. výroèie
ÈK na Slovensku. SÈK vyslovil
poïakovanie za prácu v tejto
organizácii Júlii Belianovej, Anne
I�tvánikovej a Mgr. Gabriele
Ko�tialikovej. Prítomných oboznámili
s postavením, poslaním a programom
èinnosti SÈK. V Ladcoch sa naïalej
venujú humanitnej èinnosti,
darcovstvu krvi, opatrovate¾skej
èinnosti a zdravotníckej osvete. V pláne
majú roz�írenie èlenskej základne o
mláde�, spoluprácu s mladými
po�iarnikmi a zapojenie do
verejnoprospe�nej práce v obci. V
pláne spolku nechýba ani celodenný
turistický výlet spojený so zberom
lieèivých rastlín. Za ve¾mi dôle�itú
pokladajú spoluprácu s obecným
úradom, organizáciami a �kolami. 8.
máj 2000 bol Svetovým dòom ÈK. Na
slávnostnom zhroma�dení v
Pova�skej Bystrici 9. mája t.r. sa
zúèastnili Mgr. G. Ko�tialiková a Anna
I�tvániková.

Elena Koy�ová
narodená 22. 12. 1911 v Ladcoch,
zomrela 20. júna 1977

Elena Koy�ová (matka
slovenského básnika Pavla Koy�a)
vykonávala mnoho funkcií  i v
celo�tátnom meradle, najmä v
�enskom hnutí. Od zaèiatku
�es�desiatych rokov a� do roku
1974 vykonávala funkciu

tajomníèky MNV v Ladcoch.
Elena Koy�ová mala najväè�ie
zásluhy na zalo�ení Jednotného
ro¾níckeho dru�stva v Ladcoch v
roku 1950. Od roku 1952 a� do
jeho zlúèenia do JRD 1. máj v roku
1961 bola jeho predsedníèkou.
Elena Koy�ová bola mimoriadne
aktívna, chápala ¾udí a ich
problémy, preto�e bola jedna z
nich.

                  30. apríla
lovili �iaci

Preteky v love rýb udicou sa konali
za úèasti 47 pretekárov - �iakov.
Predtým boli v krú�koch
pripravovaní skúsenými rybármi a
ktorí si po skú�kach z teórie overili
svoje znalosti a zruènos� v praxi.
Celkom �iaci ulovili 160 kusov rýb a
za svoju snahu ich odmenili vecnými
cenami. Umiestnenie pod¾a
dosiahnutých bodov bolo takéto
(jeden centimeter ryby = 1 bod):
1. Tomá� Kútny            802 bodov
2. Milo� Budiaè            721
3. Alfréd Holo�ko         308
4. Tomá� Kvasnica        273
5. Michal Siran             251
Najlep�ie dievèa bola Katka Králová.

Poèasie prialo - ryby menej
7. mája sa konal XV. roèník
rybárskych pretekov v love rýb udicou

RYBÁRSKY �AH
na Tune�ických rybníkoch. Za
krásneho poèasia sme na pretekoch
videli 180 rybárov a 500 divákov
z Ladiec a okolia. Stáva sa takmer
pravidlom, �e ryby v deò pretekov
neberú tak ako inokedy. Tak to bolo
aj na XV. roèníku, keï sa ulovilo iba
39 kaprov, 14 lieòov a 22 pleskáèov.
Zví�azil J. Andresík so 147 bodmi,
v ïal�om poradí J. Fuka, P. Babeèka,
J. Ko�ík atï. Súèas�ou bola tradièná
tombola a v nej i �ivé ryby. Na ceny
a tombolu prispeli Obecné úrady v
Ladcoch a Ko�eci, Pova�ská
cementáreò a podnikatelia Ko�ík,
Ing. Rafaj, Hoffstädter, Jesenský.
Obvodná organizácia rybárov je
jednou z mála organizácií u nás,
ktorá doká�e pritiahnu� do prírody
také mno�stvo obèanov v�etkých
vekových kategórií.
A nelákali ich iba gulá� a vysmá�ané
ryby, ale najmä príroda a zaujímavé
podujatie.

Na Slovensku je vypísaných ve¾ké
mno�stvo rôznych sú�a�í v
mimo�kolských aktivitách �iakov. V
nich dosahujú �iaci na�ej Z�
pozoruhodné úspechy. Iste by tak
nebolo bez ich záujmu o jednotlivé
odbory, ale predov�etkým bez
obetavej pedagogickej a odbornej
práce uèite¾ov.
Z ve¾kého mno�stva vyberáme aspoò
niektoré, ktoré �iaci absolvovali v
rámci okresu, kraja i SR.

Okresné kolá
V Matematickej olympiáde boli
úspe�ní viacerí �iaci - najviac v�ak
Marián Grman (1. miesto).
V Pytagoriáde boli Martin Faturík a
Luká� Gurín vo svojich kategóriách
�tvrtí.
Olympiáda slovenského jazyka má
svojho ví�aza z Ladiec - Danku
Peterkovú.
V Geografickej olympiáde skonèila
Katarína Áèková na 2. mieste a v

Robia nám èes�
Chemickej olympiáde
Michal Mazík na 3. mieste.
Úspech najvy��í - 1. miesto - zo�ala
v sú�a�i ��aliansky Ma�ko� Z.
Sláviková.
Zaujímavá je sú�a� �Európa v
�kole�, kde v èasti literárne práce
zví�azila na�a deviataèka Monika
Beòová.

V krajskom kole
v�etky sú�a�e e�te nevyhodnotili, ale
u� vieme, �e Monika Beòová
zví�azila v sú�a�i �Európa v �kole� a
vo výtvarnej èasti bola Mária
Ïuri�ová piata. Na tre�om mieste sa
v Olympiáde francúzskeho jazyka
umiestnil Boris �tefula.
Úspech najväè�í dosiahol �iak 8.
roèníka Marián Grman, ktorý v
medzinárodnej matematickej sú�a�i
skonèil prvý zo slovenských
sú�a�iacich.

Okrem týchto bolo vypísaných
mno�stvo výtvarných sú�a�í. Tu v
okresných kolách zví�azila J.
Huòová v sú�a�i Zlaté jablko.
Rovnako na 1. mieste skonèila M.
Ïuri�ová a I. Habánková bola tretia.
Zapojenos� �koly do v�etkých
ostatných aktivít bola ve¾mi dobrá.
Iste to kladne zhodnotia i na konci
�kolského roka. Radi uverejníme v
septembrovom èísle LZ.
V�etkým �iakom, ktorí
reprezentovali �kolu i pedagógom,
ktorí ich viedli ïakujeme - nerobili
dobré meno iba  sebe a �kole, ale i
obci.

Komisia pre kultúru
2. mája 2000 zasadala komisia pre
kultúru obecného zastupite¾stva.
Medzi inými otázkami prerokovala
a prijala návrh �tatútu o
usporiadaní diskoték v obci Ladce.
Zásady ako a pre koho usporiada�
diskotéky, ich priebeh,
zabezpeèenie kultúrnosti a pod. sú
zahrnuté  v Dohode o usporiadaní
diskotéky medzi poriadate¾om a
obecným úradom.

Výroèie
28. apríla t.r. Obecný úrad v
Ladcoch, organizácia SZPB a KSS
usporiadali spomienkovú slávnos�
pri príle�itosti 55. výroèia
oslobodenia obce. Slávnos� sa
zaèala tradiène pri kultúrnom
dome a pokraèovala polo�ením
vencov pri pamätníku v obci.
Úèinkovala dychová hudba
Ladèanka.

Úcta matkám
Obecný úrad v Ladcoch a
organizácia Slovenskej národnej
strany v obci pozvali na nede¾u 14.
mája popoludní v�etky matky, aby
si s nimi pripomenuli a oslávili
Deò matiek. V kultúrnom
programe vystúpili deti z
materskej �koly, základnej �koly a
detský taneèný súbor. K
prítomným prehovorili starosta
obce Ing. arch. Ján Remo a
poslanec NR SR  Ing. R. �epták.
O dobrú náladu sa starala známa
dychovka Nem�ovanka. Výzdobu
esteticky na úrovni urobili uèitelia
a �iaci Odborného uèili��a v
Ladcoch.

Úspe�ný zájazd
Matica slovenská v Ladcoch
usporiadala dòa 16. mája t.r.
vlastivedný zájazd po strednom
Slovensku, konkrétne do Svätého
Antona, Banskej �tiavnice a
Tajova. Zúèastnilo sa na òom 16
dospelých a 29 mladých èlenov
MS. Zájazd sa mohol uskutoèni�
vïaka finanènému a materiálnemu
prispeniu Pova�skej cementárne,
a.s., Ladce.

Zruèní uèni
OU Ladce v dòoch 30. - 31. marca
organizovalo Celoslovenskú sú�a�
v zruènosti. V sú�a�i spracovanie
kovov obsadilo dru�stvo Ladiec 1.
miesto, v jednotlivcoch (Michal
Ragula a Jozef Malobický) 1. a 2.
miesto. Sú�a� v odbore murár bola
10. - 12. mája. V sú�a�i dru�stiev
boli Ladèania druhí, Jozef Hodúl
prvý a Denis Èervenka piaty.
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SÚHRN DOTERAJ�ÍCH VÝSLEDKOV
vo futbalových sú�a�iach

Na okresných kolách v
�portových disciplínach
dosiahli �iaci Základnej �koly
v Ladcoch pozoruhodné
výsledky.  V stre¾be zo
vzduchovky dru�stvo chlapcov
a dievèat obsadilo 4. miesto. V
�achoch J. �kuta druhé a
Kvocerová tretie miesto.
Star�í chlapci - volejbalisti
získali pre �kolu 2. miesto,
dievèatá boli tretie.
�tvrté bolo dru�stvo �koly v
tradiènom cezpo¾nom behu
�Údolím Váhu�.
V ¾ahkej atletike v rámci okresu
získala D. Peterková v behu na
60 metrov 2. miesto. Tá istá
�iaèka skonèila druhá aj v
skoku do dia¾ky. T. Uharèík
dobehol na 60 metrov ako
druhý.
Na futbalovom turnaji star�ích
�iakov obsadilo dru�stvo Z�
Ladce 2. miesto.

�portový �ivot uèòov v
Odbornom uèili�ti v Ladcoch je
mnohostranný, zaujímavý i
atraktívny a - úspe�ný. V máji
sú�a�ili v ¾ahkej atletike o Pohár
riadite¾a �koly. V kategórii
dievèat zví�azili krajèírky z 2.
roèníka a z dru�stiev chlapcov
boli najlep�í stolári.
Na konci minulého roka v rámci
Hnutia �peciálnych olympiád
bol v Starej ¼ubovni
volejbalový turnaj, na ktorom
chlapci z OU Ladce obsadili 1.
miesto.
22. - 24. júna sa zúèastnia
reprezentanti uèili��a na
�peciálnej olympiáde v
Ko�iciach.
V týchto dòoch (25. mája - 5.
júna) sú reprezentanti uèili��a
na Európskej letnej �peciálnej
olympiáde v Holandsku. Na
toto významné �portové
podujatie odi�li Lucia
Holeèková (plávanie), Martin
Kuchar (futbal) a Stanislav Kret
(tréner).

I. trieda - Mu�i
P. Teplá - Ladce 2 : 0
Ladce - Sverepec 2 : 1
Tàstie - Ladce 6 : 2
Ladce - Lazy 5 : 1
Pruské - Ladce 1 : 1
Ladce - D. Koèkovce 0 : 0
Papradno - Ladce 1 : 1
Ladce - Podva�ie 2 : 2
Belu�a - Ladce 3 : 0

IV. liga - Dorast
Kanianka - Ladce 3 : 2
Z. Kosto¾any - Ladce 1 : 4
Ladce - H. Srnie 5 : 0
Ladce - Ilava 0 : 1
TTS Trenèín - Ladce 5 : 0
Ladce - L. Rovne 3 : 0
Ladce - D. Vestenice 6 : 2
P. Teplá - Ladce 4 : 1
Ladce - N. Pravno 2 : 2
Nem�ová - Ladce 1 : 3
Ladce - Bo�any 0 : 0

I. trieda - Star�í �iaci
Ladce - Papradno 2 : 0
Pru�ina - Ladce 0 : 3
Ladce - Ko�eca 4 : 1
Prejta - Ladce 0 : 0
Ladce - Lúky 2 : 0
M. Lednice - Ladce 2 : 0
Ladce - Dohòany 2 : 1
Jasenica - Ladce 2 : 1
Ladce - N. Dubnica 1 : 0

I. trieda - Ml. �iaci
Domani�a - Ladce 3 : 0
Ladce - N. Dubnica 0 : 0
Dohòany - Ladce 0 : 0
Ladce - Belu�a 1 : 2
MFK Ilava - Ladce 8 : 0

III. trieda
Tune�ice - H. Breznica 0 : 0
Kamenièany - Tune�ice0 : 5
Tune�ice - Púchov 10 : 0
Zubák - Tune�ice 1 : 3
Tune�ice - Borèice 1 : 3

Nové slu�by
obèanom

Z RELAXu na
horskom bicykli

Nové slu�by
obèanom

3. apríla 2000 privítalo
novoutvorené kultúrne cen-
trum Relax v Kultúrnom dome
v Ladcoch 130 preva�ne
mladých ¾udí, ktorí vyu�ili
príle�itos� zapo�ièa� si nové
knihy z ponuky kni�nice a
videokazety v novozriadenej
videopo�ièovni. Mo�nos�
nav�tívi� toto zariadenie
denne, okrem nedele, vyu�ilo
v apríli 316 èitate¾ov, ktorí si
zapo�ièali 999 kni�ných
titulov, èo je v porovnaní s
januárom 2000 nárast viac
ako 50%. Medzi nimi bolo aj
40 nových èitate¾ov.
Vo videopo�ièovni sa v prvom
mesiaci zaregistrovalo 68
záujemcov, ktorí mali
mo�nos�  výberu z ponuky 75
nových videotitulov.
Kni�nièný fond bol
obohatený o novinky v
hodnote 9 771 Sk. Pre
zákazníkov vyu�ívajúcich
predajnú ponuku kníh,
magnetofónových kaziet a
CD platní je pripravená
zlosovate¾ná akcia o desa�
zaujímavých cien. 30. júna
2000 ten najväè�í ��astlivec
sa odvezie z kultúrneho cen-
tra Relax na horskom bicykli.

Viera Remová

V týchto dòoch otvorili v obci
tri nové obchody, ktoré budú
slú�i� obèanom Ladiec.

Potraviny
Obchod s potravinami otvorila
v Horných Ladcoch Andrea
Schvandtnerová.

Otváracie hodiny:
Pondelok - piatok

6.30 - 12.00 a 12.30 - 16.00 hod.
Sobota 6.30 - 11.00 hod.
Nede¾a 8.00 - 10.00 hod.

Lacné odevy
Obchod s predajom lacných
odevov otvorili v bistre
Veronika.

Otvorené
denne od 8.00 - 22.00 hodiny.

Predajòu lacného
textilu  a odevov

otvoril na Cementárskej ulici è.
165 (bývalý Dom slu�ieb) Ján
Fabo.

Obchod je otvorený:
Pondelok - piatok 9.30 - 11.00 a

13.00 - 17.00 hod.
Sobota 8.00 - 11.00 hod.

K¾úèová slu�ba
a zberòa Tipos

v predajni Záhradná technika
S. Bublavého, otvorené

Pondelok - piatok 8,00 - 17,00
Sobota 9,00 - 11,00

             U� sme spomínali
viackrát, �e Ladce a� do
polovice 18. storoèia sa
dávajú do súvislosti s hradom
a panstvom Ko�eca. Majitelia
hradu a tým aj obcí k nemu
patriacich sa striedali. Pred
670 rokmi v èase od 1330 do
1346 bola Ko�eca (a teda aj
Ladce a Tune�ice) majetkom
krá¾a (Karol Róbert a ¼udovít
I.).

              Dòa 15. mája 1920
bola v Ladcoch zriadená
èetnícka stanica. Ako dôvody
sa uvádzajú: cementáreò,
mno�stvo cudzieho robot-
níctva a �iados� cementárne o
zriadenie stanice. Prvým
velite¾om bol Ján Vondráèek
a èetníkmi Jozef Grund, Anton
Kuèera, Jozef Svatoò, �tefan
Moser a Jaroslav Jelínek.
V�etkých, okrem velite¾a,
poèas roka 1920 vymenili.

             24. júna 1925 obecné
zastupite¾stvo schválilo
výsledky verejného súbehu na
stavbu chudobínskeho domu.
Projekt zhotovil Július
Bergmann a stavbu realizovali
Ján Martinák, murár a Juraj
Mihálik, tesár. Celkový náklad
bol 28 000 korún. Sumu
nesmeli prekroèi�, do
�glajchy� - 14 000 Kè a po
postavení krovu ïal�ích 10
000 korún. Zvy�ok dostali po
odovzdaní stavby. V bývalom
chudobínskom dome je dnes
Dom chovate¾ov.

          V marci 1940, pri
príle�itosti prvého výroèia
vzniku vojnového Sloven-
ského �tátu, dala obec vysadi�
lipové stromoradie v då�ke 350
metrov popri Lúèkovskom
potoku. Vysadili i bazový
kordón, èím sa táto èas� obce
podstatne skrá�lila.

                 Zásluhou obetavej
práce �eleznièiarov, ale i
desiatky ïal�ích dobrovo¾-
níkov,bola 18.5.1945 obnove-
ná doprava na úseku Ladce-
Ilava a onedlho i do Púchova,
Dubnice a Trenèína.


