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Z júnového rokovania poslancov
14. júna 2001 zasadanie
obecného zastupite¾stva
v Ladcoch schválilo •iados• TJ
Tatran Tune•ice o finanèný
príspevok na zabezpeèenie osláv
pri príle•itosti 50. výroèia trvania
organizovanej telovýchovy
v Tune•iciach. Podpora je vo
výške 12 000 Sk.
•iadosti stávkovej kancelárie
“Gól” o poskytnutie priestorov
v centre obce sa nevyhovelo,
preto•e takéto priestory sa
v strede nenachádzajú.
Obecné zastupite¾stvo vyslovilo
predbe•ný súhlas s výmenou
pozemku s firmou “Slovpalet”
(Róbert Jendrol), pre vybudovanie
novej komunikácie, ktorá by
obchádzala areál jeho firmy.
Poslanci jednomyse¾ne schválili
nákup vozidla “Unikom 30” zo Z•S
Dubnica nad Váhom s 50%-nou
z¾avou. Finanèné prostriedky na
zakúpenie tohoto vozidla obec
získa odsunom štvr•roènej splátky
pô•ièky Prvej komunálnej banke.
Obecné zastupite¾stvo súhlasilo
s návrhom poslancov J. Faturu
a G. Koštialikovej na obmedzenie
rýchlosti na 40 km/hod na úseku
od kri•ovatky po kultúrny dom.
Návrh sa odoslal na Dopravný

inšpektorát v Trenèíne. Návrh
zamietli ako neopodstatnený.
Starosta obce informoval
poslancov o tom, •e obec vlastní
45,55 hektára lesov. Získala ich
prevodom od Pova•skej
cementárne v roku 1988. Sú to
plochy preva•ne bukového a
dubového lesa na Butkove a
v priestore od chaty Muflón po
hrebeò Butkova (parcely è. 1896/
1, 1897 a 1898/2). Obec svoje lesy
prenajala Štátnym lesom za roèný
poplatok 5 614 Sk. Lesy sa
zaviazali hospodári• s nimi
v zmysle zákona o lesoch.
Potom si poslanci vypoèuli
informáciu o zrušení èinnosti RE-
LAX-u. Jeho úlohou bolo
pozdvihnutie úrovne obecnej
kni•nice a zabezpeèenie jej
samofinancovania z výpo•ièného
za videokazety. Tieto zámery sa
nepodarilo naplni•, zisk bol nízky a
tak sa èinnos• RELAX-u ukonèila.
Na záver obecné zastupite¾stvo
schválilo finanèný príspevok vo
výške 5 000 Sk pre Zdru•enie
technických a športových èinností
– turistický oddiel.

Ing. arch. Ján Remo
starosta obce

Dos• sa pohovorilo na tému,
èi budú peniaze na
celoslovenskú sú•a•
v prednese ¾úbostnej poézie
– Koyšove Ladce. Peniaze sa
v Bratislave zrejme našli a
tak sú•a•iacich
z Trenèianskeho a
•ilinského kraja privítame
v Ladcoch 19. októbra 2001.
Táto sú•a• na poèes• nášho
rodáka slovenského básnika
Pavla Koyša si našla u• ve¾ký
poèet priaznivcov, najmä
z radov mláde•e.
Ka•doroène sa okrem

Koyšove Ladce budú aj v tomto roku

sú•a•iacich v rámcových
programoch zúèastòujú
mnohí bratislavskí a
mimobratislavskí umelci, ktorí
sú èlenmi Klubu priate¾ov
poézie Pavla Koyša. Veríme,
•e zavítajú k nám aj na tento
roèník, ktorého
usporiadate¾om sú opä•
Pova•ské osvetové stredisko,
Obecný úrad Ladce, Klub
priate¾ov poézie Pavla
Koyša, Spolok slovenských
spisovate¾ov a to všetko pod
záštitou Ministerstva školstva
SR.

Èísla zo sèítania
Zo sèítania obyvate¾ov,
domov a bytov vyplývajú
niektoré èísla, ktoré nás
pravdupovediac dos•
prekvapili. Dozvedeli sme
sa, •e v Ladcoch je spolu
634 domov,  z  toho
v Tune• ic iach 176 a
v Horných Ladcoch 83,
teda v èasti Ladce 375.
Z celkového poètu je 121
domov neobývaných (Hor-
né Ladce 21, Tune•ice 33).

Pri sèítaní sa zistilo, •e
v Ladcoch je spolu 969
bytov,  z  toho v Tune•i-
ciach 186, v Horných
Ladcoch 116. Trvale
obývaných bytov je 839, èo
znamená, •e neobývaných
je 130 (Tune•ice 33, Horné
Ladce 22, èas• Ladce 75).
Treba doda•, •e neobývané
domy sú vo väèšine v zlom
stave a potrebovali by
znaèné investície, aby sa do
nich mohol niekto
nas•ahova•.

13. júla t.r.  sa v našom
kultúrnom dome uskutoènilo
stretnutie zástupcov futbalo-
vých oddielov Oblastného
futbalového zväzu.
Úèastníkov na pôde obce
privítal starosta obce Ing.
arch. Ján Remo a predseda
TJ Tatran Ladce Marián
Justh.
Kamil Španihel, predseda
Oblastného výboru
futbalového zväzu, zhodnotil
priebeh uplynulého roèníka
oblastných sú•a•í všetkých
kategórií. Predseda športovo-
technickej komisie Dušan
Mièuch oboznámil
prítomných s touto stránkou
sú•a•e a konštatoval, •e
nebolo ani jedno odvolanie,
ale •e sa znova vyskytli
inzultácie rozhodcov, bolo 21

Oficiálny štart bol v Ladcoch
kontumácií výsledkov i
ïalšie nešváry, ktoré
sú•a•iam neprospeli.
Potom vyhlásili najlepších
strelcov, kolektívy a sú•a•
slušnosti.
V rámci u•itoènej, vecnej
a konkrétnej diskusie
vystúpil okrem iných aj
predseda komisie
rozhodcov Eduard
Chalmoviansky.
Aktív, ktorý ve¾a objasnil a
ve¾a napovedal, bol vlastne
štartom do nového roèníka
futbalových sú•a•í, ktoré sa
zaèali 12. augusta 2001.

Vy•rebovanie sú•a•í jeseò
2001 – jar 2002 v kategó-
riách, kde hrajú naše
dru•stvá, prinášame na 4.
strane.

Úlohou mimoriadneho zasadania poslancov 20. júna
2001 bolo posúdi• a schváli• •iados• o zavedenie tzv.
superlinky v Prvej komunálnej banke.
Superlinka je nový projekt tejto banky, ktorý bude slú•i•
na preklenutie krátkodobých finanèných potrieb obce.
Obec bude môc• èerpa• mínusový zostatok (debet) na
svojom be•nom úète, bez ïalšieho súhlasu banky.
Úroková sadzba na takto získané finanèné prostriedky
je 10 – 13%.
Obec Ladce nepotrebovala zatia¾ èerpa• takéto
prostriedky, ale vzh¾adom na výhodnos• tohoto
bankového projektu obecné zastupite¾stvo vyslovilo
jednomyse¾ný súhlas na zriadenie superlinky
v prospech obce Ladce.
Poslanci schválili aj to, •e i naïalej sa budú poukazova•
podielové dane na úèet vedený v Prvej komunálnej
banke.

Ing. arch. Ján Remo
starosta

Mimoriadne zasadanie



Z matriky
obce

Z matriky
obceExkurziou v Pova•skej cementárni, a.s. sa zaèalo zasadanie

obecného zastupite¾stva 9. augusta 2001. Ing. Ivánka,
pracovník pre •ivotné prostredie podrobne oboznámil
poslancov so zámerom cementárne spa¾ova• v rotaènej
peci mäsovokostnú múèku a tuky. Zatia¾ pôjde o skúšobnú
prevádzku, ktorá bude prísne monitorovaná. O výsledkoch
budú obecné zastupite¾stvo i verejnos• informovaní.

V samotnom programe prerokovali poslanci nasledovné:
Ekonómka A. Èernotová informovala o hospodárení obce
za 2. štvr•rok 2001 a o èerpaní roèného rozpoètu.
Hlavná kontrolórka obce Ing. D. Kalusová podala informáciu
o svojej kontrolnej èinnosti.
A. Suchárová podala správu o stave výberu daní a
poplatkov za 2. štvr•rok 2001.

V súvislosti s odpredajom budovy bývalej Národnej školy
v Tune•iciach stanovilo obecné zastupite¾stvo ponuku
trhovej ceny objektu. Po prerokovaní a dojednaní koneènej
trhovej ceny objektu s kupujúcim bude táto cena definitívne
schválená na ïalšom zasadaní obecného zastupite¾stva.

Potom poslanci schválili poplatok za pou•ívanie vozidla
MULTICAR (uvádzame v inom èlánku).
Obecné zastupite¾stvo schválilo odpredaj dvoch pozemkov
pod prefabrikované gará•e v mieste 18 gará•í pri
futbalovom ihrisku.

Komisii pre údr•bu obce schválili zmenu za J. Stacha
(ods•ahoval sa z Ladiec) Františka Markuša.

Jednomyse¾ne schválili •iados• Základnej školy o
kopírovacie slu•by.

Rovnako vyhoveli •iadosti p. Kumana o prenájom pozemku
p.è. KN 17 pre zriadenie zeleninovej záhradky.

Ing. arch. Ján Remo, starosta

Poslanci boli najskôr na exkurzii

MO Matice slovenskej v Ladcoch
u• tradiène poriada ka•doroène
poznávací zájazd pre svojich
èlenov i záujemcov, najmä však
pre mladých matièiarov. Na
ostatnom zájazde ich bolo 45,
z toho mladých tridsiatka.
21. júna sa vydali na ve¾mi
zaujímavú trasu. Zastavili sa
v Teplièke pri •iline (hrob •ofie
Bossniakovej), potom
v Budatíne, kde si pozreli
unikátne exponáty ¾udového
umenia v Drotárskom múzeu.

Tradièný zájazd matièiarov
Zastavili sa v •iline, kde
obdivovali rekonštruované
námestie, potom v kúpe¾nom
mesteèku Rajecké Teplice (park a
èlnkovanie). Ïalšia cesta ich
viedla do Rajeckej lesnej
k známemu Betlehému a napokon
do Èièmian a tamojšieho
zaujímavého múzea ¾udového
umenia.
Takáto aktivita v inak
chudobnom •ivote našich
organizácií poteší a mô•e by•
príkladom ostatným.

Po¾nohospodársky cenzus
vykonajú obcou urèení
sèítací komisári v dòoch od
1. novembra 2001 do 3.
decembra 2001.
Po¾nohospodársky cenzus
pripravuje Štatistický úrad
Slovenskej republiky. Je to
súèas• programu štátnych
štatistických zis•ovaní
schváleného na rok 2001 a
uskutoèní sa u všetkých
p o ¾ n o h o s p o d á r s k y c h
subjektov i u obyvate¾stva
na celom území Slovenskej
republiky. Táto akcia vyplýva
z potreby získa• komplexné
informácie o stave
po¾nohospodárstva na
Slovensku pre potreby
národných i medzinárod-
ných inštitúcií. Èlenské štáty
Európskej únie vykonávajú
cenzus v pravidelných
intervaloch, Slovensko ako
kandidátska krajina sa
zaviazalo vykona• toto
zis•ovanie v rámci príprav
pre vstup do EÚ.
Aby sa takáto akcia vydarila,
treba, aby spolupracovali
predovšetkým obèania, aby
ich informácie boli pravdivé
– reálne. Ide o to, aby
pochopili, •e ide skutoène
iba o štatistiku a niè iné.

Po¾nohospodársky
s ú p i s

Nová riadite¾ka
základnej školy
Na základe výberového
konania do funkcie
riadite¾ky Základnej školy
v Ladcoch bola menovaná
Mgr. Miroslava Janke-
jechová.
V mene obèanov vítame
novú riadite¾ku ZŠ v našej
obci a •eláme jej zdarné
splnenie všetkých
predsavzatí, organizaèných
i pedagogických cie¾ov.
Veríme, •e školu povedie
k spokojnosti rodièov, detí
i ostatných obèanov. Mnoho
úspechov v zodpovednej i
ne¾ahkej práci jej praje OZ
a starosta obce Ladce.

U p o m i e n k y
Daò z nehnute¾nost í
v roku 2001 je ku 21.
augustu uhradená  na 94%.
I napriek tomu evidujeme
nedoplatky od obèanov a
zariadení 64 431 Sk.
Všetkým neplatièom poslali
z  obecného úradu
platobný výmer aj poštovú
pouká•ku na zaplatenie
dane z nehnute¾nost í .
Neplat iè i  v  najbl i •š ích
dòoch dostanú upomienku
a pri uhradení sa im vypoèíta
penále za omeškané platby.

Zomreli
Králová Antónia (78 rokov)
Eliášová Helena (74 rokov)

Habánek Eduard (75 rokov)
Milan Kalus (39 rokov)

Smútime spolu s pozostalými a
vyslovujeme im úprimnú sústras•.

Blaho•eláme
Naše blaho•elanie patrí Róbertovi
Kováèovi a jeho man•elke Anne,

ktorí si
14.8. pripomenuli 25. výroèie
sobáša i Jozefovi Èemešovi a

man•elke Viere, ktorí oslávia 25.
výroèie sobáša 16.9. t.r.

50. výroèie – zlatú svadbu oslávili
28.7. man•elia Július Mihálik a

man•elka Elena.
Všetkým •eláme, aby spomienka na

spoloène pre•ité roky bola
povzbudením pre ïalšie roky.

80 rokov •ivota oslávili v auguste
obèania:

Anna Kresáèová (4.8.1921)
Jozef Mikušica (13.8.)

Valéria Faturíková (20.8.)
•eláme im ve¾a zdravia,

spokojnosti v ïalších rokoch
•ivota.

Poïakovanie za dlhoroènú prácu

1. júla t.r. odišla do dôchodku majsterka
odborného výcviku krajèírok v OU Ladce
Emília Ostrovská. V uèilišti vychovala
stovky •iaèok, preto•e tu pôsobila od jeho
zalo•enia v roku 1966 – teda plných 35
rokov.
Vedenie školy, zamestnanci OU i obecný
úrad jej ïakujú za vykonanú prácu a
•elajú jej v ïalšom •ivote ve¾a zdravia a
spokojnosti.

Príklad poctivosti

Niekedy aj samozrejmé sa zdá
neuverite¾né. Také samozrejmé by malo
by• odovzda• to, èo sme našli. •ia¾, nie je
to tak, najmä ak ide o väèšiu sumu
peòazí. Takáto poctivos• je – bez urá•ky
– skôr výnimkou. O to väèšiu rados•
nám spôsobuje, keï mô•eme uvies• ako
príklad pani Annu Koyšovú
z Kukuèínovej ulice, ktorá takúto sumu
našla a ani chví¾ku neváhala a vrátila
ju tomu, kto ju stratil.
Ïakujeme pani Koyšovej, ktorá
potvrdila, •e dobrých ¾udí je medzi nami
predsa ešte dos•.

Údr•ba vo futbale najlepšia

Stavbársky turnaj vo futbale 13. júla
sa niesol v znamení tesných výsledkov
a vzruchu na ihrisku i v h¾adisku.
Putovný pohár PC, a.s. odovzdal
výrobno-technický riadite¾ Ing. Jozef
Mikušinec. Výsledky:
Raj, Baliareò – Údr•ba 0:1 (vlastný)
Výroba – Lom, Doprava 1:2 (Mosorjak,
Vyhnièka 2)

O tretie miesto:
Raj, Baliareò – Výroba 0:0 (1:3 na
pokutové kopy)
Finále:
Údr•ba – Lom, Doprava 1:1 (4:3 na
pokutové kopy)
V exhibiènom stretnutí porazil Výber
Pova•skej cementárne, a.s. mu•stvo
Eurokontor 2:1.
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Po dvoch mesiacoch sladkého
niènerobenia, zabávania a
relaxácie opä• nastal zaèiatok
desa•mesaèného maratónu,
poèas ktorého bude väèšina
• iakov, pedagogických
pracovníkov, ale aj rodièov
upiera• svoj záujem na
inštitúciu, ktorá bola, je a bude
základom •ivota.
Tohtoroèným 3. septembrom sa
toti• aj v budove Základnej školy
v Ladcoch otvoril nový školský
rok 2001/2002.
Väèšina školopovinných do nej
vstupuje s rôznymi pocitmi,
preto•e u• vedia, èo ich tam èaká.
Rozhodne s rados•ou bude pre
nich to, •e sa stretnú so svojimi
kamarátmi i ob¾úbenými
uèite¾mi. Triedy budú plné
prázdninových zá•itkov, ale to
len zo zaèiatku. Po
nieko¾kodòovom “zábehu”
budú musie• •iaci pevnými
nohami dopadnú• na zem – do
reality. S ve¾kou dávkou
nedoèkavosti èakajú vstupné
písomné práce, ale aj ústne
odpovede. Našlo by sa asi ve¾mi
málo takých, ktorí sa cez
prázdniny nezabudli pozrie• do
zošitov (“èo sme sa to minulý
rok len uèili?”).
Najväèšiu rados• budú ma• asi
malí prváèikovia, pre ktorých je
škola nieèím novým a
vzrušujúcim. To v nich vyvoláva
pocit zvedavosti. Tieto deti sú
zvedavé na všetko – na budovu
školy, triedy, spolu•iakov, ale tou
dominujúcou a prvoradou
osobou poskytujúcou istotu je
uèite¾. Je dôle•ité, aby •iak, ale
aj jeho rodiè mali z pedagóga
dobrý pocit, ale to platí,
samozrejme, aj naopak. Preto•e
len vzájomnou spoluprácou
uvidia výsledky svojej práce.
Ešte dôle•itejší bude tento rok
pre našich deviatakov.
Celoroèné úsilie o prijatie na

strednú školu sa dotýka práve ich.
Mnohí sú u• rozhodnutí, mnohí
ešte rozmýš¾ajú. Zosúlaïujú svoj
záujem so svojimi známkami a
mo•nos•ami. Najväèší záujem
bude, tak ako po minulé roky, o
gymnáziá, obchodné akadémie a
odborné uèilištia. Úspešnos• pri
prijímacích pohovoroch je
výsledkom dlhej a namáhavej
práce •iaka aj uèite¾a. Ve¾mi
dôle•itý je individuálny prístup
k uèeniu a pomoc pedagóga,
ktorého rady a vysvetlenia majú
ve¾kú cenu.
Ka•dodenná a precízna príprava
èaká aj na pedagogických
pracovníkov. Ich príprava je ove¾a
nároènejšia, preto•e výsledky
•iakov sú aj ich vizitkami. Preto
im do nového školského roku
•elám najmä ve¾a trpezlivosti,
pochopenia a aby im ich práca
robila len rados•. Aj keï to nebude
¾ahké, preto•e získa• si v súèasnej
dobe rešpekt u mladých ¾udí je
ve¾mi •a•ké.
More èasu pri svojich ratolestiach
strávia rodièia. Po veèeroch im
mnohokrát pomáhajú pri
domácich úlohách, aj keï sa
z práce vracajú unavení. Rodièov
sa dotýka ešte jedna stránka školy,
a to je platenie rôznych poplatkov,
napr. za zošity, kultúrne
predstavenia, školské aktivity a
pod. V horších prípadoch sa mô•e
sta•, •e rodiè bude musie• navštívi•
školu, preto•e ich syn alebo dcéra
vyviedli nieèo, èo je v rozpore so
školským poriadkom. Ale dúfajme,
•e takých prípadov bude stále
menej.
Záverom by som chcela všetkým
tým, ktorých sa škola týka, popria•
ve¾a úspechov a radostných chví¾
pre•itých v škole, preto•e roky
pre•ité v škole sú predsa tie
najkrajšie v našom •ivote.

Jana Novotná,
študentka gymnázia

Rod
Majthényi - Motešický
Rod Majthényi je starý
š¾achtický rod •ijúci v Nitrianskej
•upe (Podhorie) a
v Trenèianskej •upe (Motešice,
Ladce).
Prvý, ktorý sa menoval
Motešický bol Pavel. Mal štyri
deti, nás však zaujíma najmä
Imrich a jeho man•elka Judita.
Na jeho podnet pod¾a plánov
viedenského architekta postavili
v Ladcoch v rokoch 1741 –
1747 barokový kaštie¾. Jeho
man•elka, u• ako vdova, dala
postavi• rokokovú kaplnku
pripojenú k hlavnému traktu
kaštie¾a. Imrich a Judita mali dve
dcéry, ktoré však po vydaji
v kaštieli nebývali.
Neskôr v kaštieli býval syn

Imrichovho brata Štefana -
Pavol (narodený 1736, zomrel
1825). Po òom u•ívala kaštie¾
rodina jeho syna Jozefa
(narodil sa v Ladcoch 1771).
Jozef dal kaštie¾ upravi• pribli•ne
do terajšej podoby
(pôdorysnej).
Posledný z rodu Motešických,
ktorý obýval kaštie¾, bol syn
Jozefa a man•elky grófky N.
Pongrácovej, Karol. O•enil sa
s Teréziou Lehnerovou a mal
s òou sedem detí. Po jeho smrti
v roku 1878 majetok i
s kaštie¾om predali barónovi
Popperovi, ktorý ho dal ako
veno svojej dcére Jeanette, keï
sa vydala za baróna Adolfa
Schenka, zakladate¾a
cementárne.
To však u• nie je sága rodu
Motešických.

Odborné uèilište s
223 •iakmi

Odborné uèilište v Ladcoch bude
v roku 2001 – 2002 navštevova• 223
•iakov (74 dievèat a 149 chlapcov).
V prvom roèníku to bude 72, v druhom
84 a v tre•om 67 •iakov.
Najviac bude v triedach krajèírok (38),
maliarov (36), stolárov (35) a
záhradníkov (35).
V pedagogickom zbore i vo vedení
školy nenastali nijaké zmeny.

Pestré, zábavné
i u•itoèné leto

Keï sa zima opýta •iakov s nariadenou
ústavnou starostlivos•ou, èo robili
v lete, pravdepodobne odpovedia:
Od 9. do 13. júla sme stanovali na
Klárke spolu s našimi rovesníkmi
z iných škôl. Oddychovali sme, h¾adali
poklad, športovali. Od 17. do 24. júla
sa piati z nás zúèastnili na tábore, ktorý
na Martinských holiach zorganizovala
nadácia Úsmev ako dar. Ani da•divé
poèasie im nedokázalo pokazi• tý•deò
plný turistiky. Prvý prázdninový mesiac
sme vyu•ili aj na výlety do rôznych
kútov Slovenska, napríklad na Devín,
do Bratislavy, na Trenèiansky hrad, do
skanzenu v Zuberci na Orave alebo do
Bojnickej zoologickej záhrady. Niektorí
z nás chodievali aj na brigády a ïalší
si zase odrábali povinnú prázdninovú
prax v školskej záhrade. Júl u nás
v Ladcoch trávilo aj sedem detí
z Odborného uèiliš•a v Starej ¼ubovni
a v Spišskom Štiavniku. V posledný
júlový deò sme spolu s nimi
odcestovali do Starej ¼ubovne, kde sme
pre•ili celý august.

Stanislav Kret

Nový pomocník
V rámci cenove výhodnej kúpy
pribudol pre obec ïalší potrebný
mechanizmus  MULTICAR –

UNIKOM 30 zo Z•S Dubnica nad
Váhom. Vozidlo má odpru•ený
podvozok, mechanický pohon

pojazdu, dvojmiestnu kabínu a
hydraulický pohon pracovných
nadstavieb a zariadení.

Na svojom zasadaní v auguste
t.r. schválilo obecné
zastupite¾stvo poplatky za

prenájom obèanom:
1 km                 15 Sk
1 strojhodina    70 Sk

stojné               20 Sk/15 min.

Uctili si pamiatku SNP

Dòa 28. augusta Obecný úrad

v Ladcoch a Slovenský zväz

protifašistických bojovníkov

v Ladcoch pripravili spomienkovú

slávnos• pri príle•itosti 57. výroèia

Slovenského národného povstania.

Na slávnosti polo•il i vence

k pomníku padlých v 2. svetovej

vojne a vypoèuli si príhovor

starostu obce Ing. arch. Jána

Remu.

Sú tu u• 35 rokov

V roku 1966 zalo•ili v Ladcoch

Osobitnú uèòovskú školu

internátnu. Iniciátorom, priekopní-

kom a prvým riadite¾om bol Dr.

Štefan Vašek. Dnes u• odborné

uèil ište si v tomto roku teda

pripomína 35. výroèie vzniku tejto,

z h¾adiska humánneho a

sociálneho, významnej inštitúcie.

Výroèie si pripomenú v októbri t.r.

na školskej oslave, na ktorú

pozývajú aj hostí.

Kni•nica v pondelok a piatok

Po zrušení Relax-u otváracie dni

obecnej kni•nice sú opä•

v pondelok a piatok v•dy od 14.00

do 18.00 hodiny. Ponúkame vám

ve¾ký výber literatúry pre zábavu i

pouèenie. Pracovníèky kni•nice

vám pri výbere pomô•u.

Stánok slú•i obèanom

V letných mesiacoch pribudlo

v Ladcoch ïalšie obchodné

zariadenie. Pred hostincom Kopyto

otvorili vkusný stánok na predaj

zeleniny.

Majite¾om je Tibor Lengyel a

zeleninu si mô•ete kúpi• od

pondelka do piatku od 6.00 – 15.30

hodiny a v sobotu od 6.00 do 11.30

hodiny.

Mô•ete si zaplati•

Od 1. septembra t.r. si mô•ete

zaplati• poplatok za odvoz pevného

domového odpadu na 2. polrok

2001.Poplatky sa platia v prvej

budove obecného úradu u A.

Suchárovej.
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FUTBAL V ROÈNÍKU
2001-2002

12. augusta sa zaèal nový roèník futbalových sú•a•í v rámci
oblasti Pova•ská Bystrica, kam patria aj naše futbalové oddiely.
Po priemerných výkonoch i výsledkoch v uplynulom roèníku
oèakávame lepšie èasy. TJ Tatran Ladce urobil nieko¾ko
opatrení organizaèného i personálneho charakteru. Okrem
lepších výsledkov oèakávame i viac porozumenia zo strany
obecenstva, teda väèšie návštevy a kvalitnejšiu divácku kulisu.

Kto s kým na jeseò 2001

I. trieda – mu•i
vedúci  mu•stva:
Vladimír Chovanec
tréner: Pavol Stratený
12.8. Ladce – Horná Poruba(2:4)
19.8. Ilava – Ladce (0:1)
26.8. Ladce – Trstie (2:0)
2.9. Pru•ina – Ladce
9.9. Ladce – Plevník
16.9. Podmanín – Ladce
23.9. Ladce – Beluša
30.9. Prejta – Ladce
7.10. Ladce – P. Teplá
14.10. Papradno – Ladce
21.10. Ladce – Bolešov
28.10. Ladce – Sverepec
4.11. Borèice – Ladce

III. trieda A – mu•i
12.8. Tune•ice – vo¾no
19.8. Lúky – Tune•ice (pre
inzultáciu rozhodcu nedohrali)
26.8. Tune•ice – Tuchyòa (2:1)
2.9. Kvášov – Tune•ice
9.9. Tune•ice – Kamenièany
16.9. Púchov – Tune•ice
23.9. Tune•ice – Ilava B
30.9. Tune•ice – H. Breznica
7.10. Zubák – Tune•ice
14.10. Tune•ice – Lednica
21.10. È. Kameò - Tune•ice

V. liga – dorast
vedúci mu•stva:
Dominik Porubèan
tréner: Pavol Melicher
12.8. Èachtice – Ladce (1:2)
19.8. Ladce – Turá Lúka (1:4)
26.8. N. Rudno – Ladce (1:1)
2.9. Ladce – Z. Kosto¾any
9.9. Brezová – Ladce
16.9. Ladce – L. Rovne
23.9. P. Teplá – Ladce

30.9. Ladce – Prievidza B
7.10. Kanianka – Ladce
14.10. Ladce – N. Pravno
21.10. P. Bystrica B – Ladce
28.10. Ladce – Bošany
4.11. Handlová – Ladce
11.11. Ladce – H. Srnie
18.11. Sverepec – Ladce

I. trieda – starší •iaci
vedúci: Cyril Kulich
tréner: Pavol Tichý
12.8. Ladce – Jasenica (6:1)
19.8. Pruské – Ladce (0:1)
26.8. Ladce – Beluša (6:1)
2.9. Tuchyòa – Ladce
9.9. Ladce – Pru•ina
16.9. Košeca – Ladce
23.9. Ladce – Dohòany
30.9.Lysá – Ladce
7.10. Ladce – Mikušovce
14.10. Pov. Teplá – Ladce
21.10. Ladce – Papradno
28.10. Plevník – Ladce
4.11. Ladce – vo¾no

I. trieda – mladší •iaci
vedúci dru•stva: Anton Hudec
tréner: Miroslav Peterka
12.8. Dohòany – Ladce (4:0)
19.8. Ladce – vo¾no
26.8. P. Bystrica – Ladce (1:1)
2.9. Ladce – Beluša
9.9. L. Rovne – Ladce
16.9. Dohòany – Ladce
23.9. Ladce – Ilava
30.9. P. Bystrica – Ladce
7.10. Ladce – Beluša
14.10. L. Rovne – Ladce

Vo výbore TJ Tatran Ladce urobili
zmenu vo výbore organizácie. Vo
funkcii tajomníka nahradil Ing. F.
Gacha Mgr. Stanislav Kret.

Ilava ví•azom
IV. roèníka
30. júna sa u• po štvrté zišli
bývalí futbalisti a tí, ktorí
prekroèili tridsa•pä•ku na
futbalovom turnaji “Memoriál
Pavla Petríka”.
Ihrisko TJ Tatran Ladce a na
òom nemnohí diváci boli
svedkami bojov v turnaj i ,
ktorého organizátorom boli
•eleznice Slovenskej
republiky a TJ Tatran Ladce.
V jednotlivých zápasoch sa
dosiahli tieto výsledky:
Košeca – Ilava 2:3

Beluša – Ladce 2:3
V boji o tretie miesto sa stretli
Košeca – Beluša 4:4 (na
pokutové kopy 2:4).
Vo finále sa rozišli Ladce
s I lavou nerozhodne 1:1.
Penalty rozhodli, •e ví•azom sa
stala Ilava (3:4).

Pred šes•desiatimi rokmi –
v roku 1941 vydal i
stavebné povolenie na
stavbu 15 rodinných
domkov v Ladcoch. Do
u•ívania ich dali 26.
augusta 1943. Vládny
komisár obce ¼udovít
Stach ich dal do nájmu
(splácanie na 25 rokov),
keï ich obec kúpila od
Všeobecného dru•stva
Bratislava.

Obce Ladce i Tune•ice
mali zdroj financií z daní,
príspevkov okresu i •upy a
Ladce najmä z pô•ièiek.
Od roku 1929 •ila obec
prakticky v neustálych
dlhoch.
V Tune•iciach bol celý
obecný majetok obecný
dom, zvonica a márnica.
Na daniach v roku 1941
vybrali 3 400 Ks. V tom
istom roku podali •iados•
na podporu 44 000 korún od
•upného úradu na
elektrifikáciu obce.
V roku 1941 urèi l i

v Ladcoch i Tune•iciach
cenu pôdy. Napr. za 1 siahu
pri Rybníkoch stanovili 10 Ks,
rovnako aj za záhrady
v Ladcoch. Na ostatnú pôdu
urèili cenu za katastrálne
jutro (Dolina 6 000 Ks,
Závršie 3 500, Prevrat 2 500
Ks atï.).

Tento rok je aj smutne
známy prijatím tzv.
•idovského kódexu na
Slovensku. Bolo to okrem
iného ve¾ké mno•stvo
nezmyselných nariadení,
príkazov a zákazov. Napr.
cez Vianoce nesmeli •idia
vychádza• a navštevova•
“árijské rodiny”.
V marci dal i  “doèasnú”
správu na majetky F.
Neuwirtha, A. Lippeho,
Jakuba Mandla.
Zakázali vlastni• rybolovné
náradie, bicykel, vlastni• a
pou•íva• telefón.
To sú iba niektoré mo•no zo
stovky zákazov v tomto a
nasledujúcich rokoch a• po
vyhladzovacie tábory.

Zábavy v chudobných obciach,
najmä v èase ve¾kej hospodárskej
krízy koncom dvadsiatych a
zaèiatkom tridsiatych rokov bolo
poskromne. Bola ale svojská,
originálna a vo väèšine slušná.
V Tune•iciach bol dušou posiedok
pod lipami dobrý hudobník na
heligónke Vinco Koštialik, ktorý
však predèasne zahynul medzi 19
zastrelenými Ladèanmi.
Urèitú zmenu priniesol príchod
Vincentiek a lazaristov do
Ladiec. Organizovalo sa
divadlo, výlety do prírody alebo
nenároèné športovanie. Pravda,
v Ladcoch sa divadlo hralo u•
od dvadsiatych rokov a
organizovaný futbal od roku
1930.
Osobitným spôsobom zábavy bolo
letné kúpanie. Pred postavením

hydrocentrály vytváral Váh rôzne
výmole a jazierka, ktoré zostali po
ve¾kej vode. Najmä tie slú•ili na
kúpanie. Vyu•íval sa aj Lúèkovský
potok. Vodu zastavili malými
hrádzami a èistá voda bola
výborná na kúpanie. Voda bola
taká èistá, •e v hornej èasti potoka
•ili raky a v Luhu i ondatry a •aby
– skokany. Terajšia Vá•ska
kaskáda – priehrady na Váhu nás
síce ochraòujú pred povodòami a
prinášajú aj ekonomický ú•itok,
ale obrali nás o romantiku i tých
•abacích koncertov.
Iste•e ani naši dedovia neboli
suchári. Zábavy mali niekedy i
“veselší” charakter, napr. na Jura.
Jedno však nikdy nerobili: nenièili
cudzí majetok, preto•e na vlastnej
ko•i skúsili, ako sa všetko •a•ko
získava.            Ví•azoslav Kalus


