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Poslanci Obecného zastupite¾stva
prerokovali na svojom aprílovom
zasadaní viacero •iadostí obèanov a
organizácií.
Bola to •iados• organizácie
Slovenského zväzu zdravotne
postihnutých o trvalé pridelenie
miestnosti v kultúrnom dome. Sociálna
komisia •iados• prešetrí a predlo•í na
ïalšie zasadanie.
Poslanci vyhoveli •iadosti organizácie
Slovenského rybárskeho zväzu o
pridelenie staršieho domu v susedstve
Materskej školy za symbolické roèné
nájomné 10 Sk.
Prvej stavebnej sporite¾ni schválili
prenájom miestnosti è. 10 v kultúrnom
dome na poskytovanie poradenskej
èinnosti pre obèanov. Nájomné 50 Sk
za hodinu.
Obecné zastupite¾stvo schválilo
•iados• Ing. Jozefa Faturíka o prenájom
suterénnych priestorov v KD na sklad
s podlahovinami a kobercami. Výška
nájomného 20 000 Sk za rok.
Rodièovskému zdru•eniu ZŠ schválili
bezplatné pou•itie sály kultúrneho

O èom rokovali poslanci OZ v apríli
domu na taneènú zábavu. Zaplatia za
spotrebovanú vodu a elektrinu.
Zastupite¾stvo doporuèilo vyhovie•
•iadosti p. Zbínovej na odkúpenie budovy
bývalej školy v Tune•iciach. Poverilo
poslancov za Tune•ice oboznámi• s touto
otázkou obèanov Tune•íc.
Vzh¾adom na narastajúce náklady za
odvoz domového odpadu firmou Pova•ské
odpadové hospodárstvo, doporuèili
oslovi• aj iných vývozcov komunálneho
odpadu a vy•iadali si ponukové návrhy.
Ïalší bod programu zasadania sa týkal
mo•nosti vyu•itia finanèných prostriedkov
štátneho fondu rozvoja bývania na
dostavbu rozostavaného obchodu
v Horných Ladcoch na garsónkové byty.
Taktie• sa zaoberali mo•nos•ou vyu•itia
pozemkov za bývalým zdravotným
strediskom na výstavbu radových
rodinných domov. Tento návrh je v súlade
s územným plánom obce a umo•nil by
výstavbu asi 10 rodinných domov
v radovej zástavbe. Obecné
zastupite¾stvo v prípade záujmu obèanov
o takýto druh výstavby vyslovilo 8

Pred desa•roèiami bol prechod cez ko¾ajnice na
•elezniènom priecestí v Ladcoch skutoèný “kostitras”. Pred
nieko¾kými rokmi priechod vylepšili betónom – to u• bolo
lepšie.
Takmer k dokonalosti upravili priechod teraz, v èase od
15. mája do 1. júna t.r. •eleznice SR – správa tratí a stavieb
v Trenèíne -  sa postarali o úpravu gumokovom. Na
rekonštrukcii spolupracovala aj firma VION zo Zlatých
Moraviec (asfaltovanie a ïalšie práce) a svoj podiel má aj
Pova•ská cementáreò, a.s. Úprava si vy•iadala èiastoènú
výmenu niektorých ko¾ajníc, ktoré nevyhovovali celkovému
technickému zámeru. Prestavba a úprava si vy•iadala
náklady do 5 miliónov korún. Na záver chvála •eleznièiarom
a upozornenie vodièom motorových vozidiel (aj cyklistom
a chodcom): Priecestie sa kvalitatívne zmenilo, dopravné
predpisy však nie!

Cez ko¾aje bezpeènejšie

Sèítanie obyvate¾stva, domov
a bytov sa v Ladcoch
uskutoènilo rovnako ako aj
v celej SR za pomoci sèítacích
komisárov. Tí u nás odviedli
výbornú i keï •a•kú a na záver
i zlo•itú prácu. Im, ale i
serióznemu prístupu obèanov
ïakujeme, •e sa do sèítania
zapojili všetci. Niektoré údaje
o obci mô•eme uverejni• u•
teraz, na ïalšie príde rad
v ïalších èíslach Ladeckých
zvestí. V èase sèítania bolo
v Ladcoch 2 604 obyvate¾ov, z
toho v Tune•iciach 468 a
v Horných Ladcoch 272.
Zaujímavá je skladba

Zasadanie Obecného zastu-
pite¾stva v Ladcoch v máji
2001 sa vrátilo k nedorie-
šeným bodom z apríla.
Schválilo bezplatné prenají-
manie miestnosti è. 10
v kultúrnom dome SZZP na
obmedzený èas. Poslanci na
základe doporuèenia poslan-
cov z Tune•íc schválili predaj
budovy bývalej školy
v Tune•iciach za cenu pod¾a
znaleckého posudku.
Obecné zastupite¾stvo vzalo
na vedomie informáciu M.
Justha, predsedu kultúrnej
komisie, o dohode s dychovou
hudbou Ladce o 4  vystúpe-
niach v roku – bezplatne.
Zastupite¾stvo schválilo
odpredaj pozemku p.è. KN
1903/1 o výmere 500 m2

Petrovi Šimonovi na výstavbu
rodinného domu. Schválilo
pozemok p.è. KN 65 o ploche
1 488 m2 doterajším
u•ívate¾om z bytového domu è.
143, ktorí budú aj naïalej

      V máji t.r. kolektív Materskej školy
v Ladcoch pripravil a nainštaloval
Celookresnú výstavu uèebných
pomôcok uèiteliek a výtvarných prác
detí Materských škôl okresu Ilava.
Výstavu otvorili 14. mája 2001 za úèasti
zástupcov Okresného úradu – odboru
školstva, starostu obce, riadite¾ky
Základnej školy a všetkých riaditeliek

Do sèítania sa zapojili všetci

obyvate¾stva. Z celkového
poètu je 1 266 mu•ov, z toho
167 starších ako 60 rokov.
•ien •ije v Ladcoch 1 338,
z ktorých narodených v roku
1945 a skôr je 322.
Ekonomicky aktívnych
obèanov je 1 284 (686 mu•ov
a 598 •ien). V obci je však
v súèasnosti 150 osôb
nezamestnaných (95 mu•ov,
55 •ien), èo je 11,6% z
celkového poètu ekonomicky
èinných.
Podrobnejšie k obyvate¾stvu,
k bytom a domom sa vrátime
v budúcom èísle Ladeckých
zvestí (4. septembra 2001).

Na májovom zasadaní odpredaj
pozemkov a bytov

u•íva• tento pozemok ako
záhradky. ¼. Porubèanovú
schválili za prísediacu
Okresného súdu v Trenèíne.
Obecné zastupite¾stvo prero-
kovalo návrh dodatku zmluvy
o preplácaní sanitky pre
detskú lekárku. V cene bol
zarátaný aj poplatok “stojné”
– 100 Sk/hod, èo spolu
s cenou predstavovalo sumu
12 000 Sk roène. Poslanci
doporuèili návrh rozporova•,
prièom obec je ochotná plati•
iba za odjazdené kilometre.
Obecné zastupite¾stvo
v súlade so zákonom è. 182/
1993 Z.z. schválilo odpredaj
bytov v bytových domoch è.
139 a è. 141, ktoré sú vo
vlastníctve obce. •iados•
rodiny Šestákovcov o
odkúpenie bytu v budove
pošty obecné zastupite¾stvo
odlo•i lo a• do vyriešenia
priestorových potrieb pošto-
vého úradu.

Celookresná výstava uèebných pomôcok

Materských škôl v okrese Ilava.
Súèas•ou programu otvorenia bol pro-
gram detí Materskej školy Ladce.
Výstava bola úspešná, nápadité
uèebné pomôcky i práce detí všetci
obdivovali. Za všetko treba poïakova•
riadite¾stvu školy, pedagogickým i
prevádzkovým pracovníèkam MŠ
v Ladcoch.

(dokonèenie na 2.strane)



Z matriky
obce

Z matriky
obce

O èom rokovali
poslanci OZ v apríli

návrhom predbe•ný súhlas.
Úètovníèka A. Èernotová predlo•ila
poslancom OZ preh¾ad príjmov a
výdavkov za 1. štvr•rok 2001 a
plnenie rozpoètu za to isté obdobie.
V rámci tohoto bodu oboznámil
starosta poslancov o ukonèení
èinnosti klubu RELAX pri obecnej
kni•nici. Príèinou ukonèenia bolo
nenaplnenie podnikate¾ského zámeru
vo vypo•ièiavaní videokaziet, ktorý
mal umo•ni• samofinancovanie
kni•nice.
Pracovníèka OÚ A. Suchárová
informovala o stave výberu daní a
poplatkov. Výber daní k 31.3. 2001
sa plnil asi na 75%. K 1. aprílu
odoslali 142 upomienok.
Hlavný kontrolór obce Ing. Kalusová
predlo•ila štvr•roènú správu o
kontrolnej èinnosti. Medziiným sa
konštatovalo, •e nárast cien
elektrickej energie, plynu a
poplatkov za vodné a stoèné zaèína
cite¾ne za•a•ova• obecný rozpoèet a
spôsobuje doteraz nebývalé napätie
v obecných financiách.

Hospodárska situácia škôl je •a•ká.
Financií sa nedostáva ani na
Materskú školu v Ladcoch. Vítaná
je teda ka•dá pomoc. Vïaka
finanènej pomoci rodièov mali naši
najmenší v uplynulom školskom
roku v•dy dostatok pomôcok a
materiálu na prácu. I keï je škola
materiálne vybavená pomerne dobre,
je stále èo opravova•, inovova•,
doplòova•. Vedenie školy a
pedagógovia ïakujú preto všetkým,
ktorí pomohli materiálne alebo
finanène. Vïaka ich pochopeniu
mohli by• deti v príjemnom a èistom
prostredí a mohli sa teši• z nových
hraèiek. Ïakujeme predovšetkým
Obecnému úradu v Ladcoch, R.
Jendrolovi (materiálna i finanèná
pomoc), RNDr. P. Janešíkovi, S.
Bublavému, Ing. R. Rafajovi,
Lihockému, M. Adamcovi, F.
Strá•nickému, Bc. J. Švihelovi, Ing.
M. Staòovi, Ing. M. Bla•íèkovi, Ing.
V. Daòovi, E. Šimonovej a ïalším.
Škola je ve¾mi zaviazaná za pomoc
Pova•skej cementárni, a.s. a tie•
Odborovému zväzu PC. Ochotných
v•dy pomôc• nachádzame aj vo
vedení Odborného uèiliš•a. Všetkým
v mene detí ïakujeme.

S p o n z o r i
p o m o h l i
n a j m e n š í m

(dokonèenie z 1.strany)

Narodené deti:
Matej Gábel (10.4.)
Ján Jamrich (13.4.)

Lenka Bašková (11.5.)
Vanesa Hodoníková (21.5.)
Michaela Váòová (24.5.)

Frederik Škuta (29.5.)
Klára Majtánová (5.6.)

Peter Piatrik (8.6.)
Všetkým prajeme spokojný a š•astný

•ivot.

Zomreli:
Emília Raèková (70 rokov)

Jozef Suran (83)
Jozef Juríèek (90)
Jozef Kušnier (79)
Anton Raèek (43)

Štefánia Chovancová (72)
Pozostalým vyslovujeme sústras• a

našu úèas• v ich smútku.

Jubileá
V nasledujúcich dòoch oslávia

80. výroèie narodenia naše obèianky
Anna Rolínová (16. jún)

Antónia Miššíková (22. júl)
Gizela Cahelová (24. júl)

Prajeme im, aby ešte dlho •ili spokojne,
slú•ilo im zdravie a tešili sa v kruhu

svojich blízkych.
Š•astie, zdravie a spokojnos• prajeme

aj Júliusovi Mihálikovi a jeho
man•elke Elene, ktorí 28. júla oslávia

50. výroèie sobáša.

Na konci tohoto školského roka
odišla na dôchodok riadite¾ka
Základnej školy v Ladcoch Mgr.
¼udmila Vráblová.
Viedla školu v podmienkach, keï
riadite¾ musí ve¾a èasu a energie
venova• nielen pedagogickým a
riadiacim otázkam, ale i
hospodárskej problematike.
Mgr. ¼udmila Vráblová vedela tieto
otázky preklenú• tak, aby
výchovno-vyuèovací proces bol na
optimálnej úrovni.
Veríme, •e sa so školstvom
celkom nelúèi, •e škole i obecným
zále•itostiam zostane verná a
vyu•ije svoje schopnosti a
skúsenosti pre mladú generáciu
v obci.
Prajeme jej mnoho zdravia, síl,
príjemných a š•astných dní, ve¾a
tvorivých èinov a roky plné radosti
v kruhu svojich najbli•ších.
Obecné zastupite¾stvo v Ladcoch,

Ing. arch. Ján Remo, starosta obce

Poïakovanie

Výstavba diela sa zaèala v júni
1932 výkupom pozemkov,
výstavbou príjazdných ciest a
stavbou dvoch obytných
domov.
Na úseku Dolné Koèkovce
zaèali pracova• v auguste
1932 (ukonèenie v roku
1934). Na stavebnom úseku
(prívodný a odpadový kanál)
sa zaèalo v septembri 1933
a skonèilo sa v roku 1935. Na
stavbe sa pracovalo
nepretr•ite – vo dne i v noci.
Presunuli 2 300 000 m2

zeminy a štrku.
Na tre•om úseku (hydrocen-
trála) zaèali v septembri 1934
(ukonèenie 1935 a montá•
strojového zariadenia 1936).
Stavebné práce vykonávali
firmy z Brna, Prahy a
Bratislavy. Tesniacu gumu
pre dilataèné škáry v då•ke 23
km dodala firma Ba•a.
Strojové zariadenie vrátane
turbín dodala firma ÈKD
Praha a Blansko, generátory
a rozvodne Škoda Plzeò.
Zástupcom investora (Krajin-

20. jún 1936: Zrodenie ve¾kého diela
20. júna 1936 definitívne napustili kanál hydrocentrály
v Ladcoch do nadmorskej výšky 258,90 m.
Prvý agregát uviedli do prevádzky 15. októbra 1936 a druhý
15. novembra toho istého roku.

ský úrad Bratislava) bol Ing.
František Smrèek, neskorší
stavite¾ ïalších vá•skych
stupòov.
Poèet pracovníkov sa ka•dým
rokom zvyšoval. Z 500 v roku
1932 na 2 200 v roku 1936.
Ka•dý robotník si musel
prinies• vlastné náradie.
Robotníci a remeselníci
odpracovali dovedna 1 294
303 osemhodinových smien.
Stavba bola vybavená na tú
dobu modernou stavebnou
technikou. Napr. po
ko¾ajniciach v då•ke 45 km
premávalo 33 lokomotív a 800
prepravných vozíkov. Bolo tu 9
bágrov, 30 èerpadiel, 4 •eriavy,
3 betonárky, miešaèky betónu,
svahové stroje atï.
Prívodný kanál má 5 945
metrov, odpadový (po
Tune•ice) 2,2 km. Šírka na dne
je 8 metrov.
Nájomcom ukonèeného diela
sa stali Spojené elektrárne
Severozápadného Slovenska.
Prvým správcom bol Ing. Emil
Launer.

Rybárske preteky v love rýb
udicou sa konali 13. mája
2001 na rybníku v Tune•iciach.
Za pekného poèasia sa ich
zúèastnilo z obvodnej
organizácie SRZ rekordných
196 pretekárov. Podujatie sa
vydarilo aj po stránke
spoloèenskej, preto•e úèas•
priaznivcov tohoto rybárskeho
športu bola ve¾ká.
Celkom pretekári ulovili 232
kusov rýb, z toho 181 pstruhov,
46 kaprov, 4 kusy pleskáèov a
1 lieòa.
Odmenených bolo prvých
devä• pretekárov. Prvenstvo
získal Timotej Šedík (841
bodov), druhý bol Ivan Košík
(342), tretí Ján Kubáò (315).
Na ïalších miestach Ján Král,
Peter Fabuš, Milan Drdák,
František Gajdošík, Rado
Koštialik a Vladimír Ïuriš.
Pôvodne sa na druhom a

Preteky v love rýb udicou pre deti
sa uskutoènili 1. mája 2001.
V ideálnom poèasí pretekalo 75
detí, pre ktoré sa preteky
organizovali ako súèas•
školenia mladých rybárov.
Bodovanie úlovkov, doškolo-
vanie i bezpeènos• zabezpe-
èovali èlenovia výboru, rybárska
strá• a vedúci krú•kov s  rodièmi
detí. Odmenených bolo 21
sú•a•iacich cenami, ktoré
venoval výbor mestskej
organizácie a sponzori.
Pretekári ulovili 47 kusov kaprov.
Poradie najlepších: Ciho Michal,
Kútny Tomáš, Kalusová
Vladimíra, Staòo Tomáš,
Hlaváèová Viera, Hlaváè
Miroslav atï.

Tradièné
a opä•

úspešné

75 detí
na rybníku v Ilave

tre•om mieste umiestnili Ro-
man Buèek a Milan Zelenák,
ktorí sa v rámci sponzorského
príspevku vecných cien vzdali
v prospech ïalších pretekárov.
Súèas•ou pretekov bola i bohatá
tombola.



Materská škola
V školskom roku 2000/2001
navštevovalo Materskú školu v Ladcoch
70 detí. Vo výchovno-vzdelávacom
procese sa riadili Programom výchovnej
práce, ktorý je záväzný pre všetky materské
školy. Zahàòa telesnú a prosociálnu
výchovu, rozvíjanie poznania,
matematické predstavy, jazykovú,
hudobnú, výtvarnú, literárnu a pracovnú
výchovu.
Aj v tomto školskom roku deti získali ve¾a
nových poznatkov, cibrili si svoje
zruènosti a tvorivé schopnosti. Deti
dokázali pod vedením svojich uèiteliek
zhotovova• ve¾mi pekné práce.
Z mno•stva pekných a radostných chví¾,
ktoré deti v uplynulom školskom roku
za•ili, spomeniem plavecký výcvik,
ktorého sa zúèastnilo 30 detí na plavárni
v Púchove. Plavecký výcvik bol pre deti
nielen zá•itkom, ale i prínosom, preto•e
13 detí sa nauèilo pláva•, niektoré splýva•,
ale všetky sa s vodou urèite “skamarátili”.
Na konci júla sa rozlúèime s 23 de•mi,
ktoré sme pripravovali na vstup do

Poh¾ad do škôl pri poslednom zvonení

Základnej školy. Viem, •e sa na školu ve¾mi
tešia. Preto im prajem z dobrého len
najlepšie, z krásneho to najkrajšie, aby
vykroèili do toho “ve¾kého sveta” tou
správnou nô•kou.
Ve¾a š•astia de•om a krásne, slnkom vysmiate
prázdninové dni!

Irena Gajdošíková,
riadite¾ka MŠ

Základná škola
Základná škola v Ladcoch mala v školskom
roku 2000/2001 316 •iakov, ktorí
navštevovali 15 tried. O vzdelanie a výchovu
sa staralo 23 pedagogických pracovníkov,
z toho 2 vychovávate¾ky v Školskom klube.
Ako v predchádzajúcich rokoch i v tomto
ich trápil nedostatok uèebníc, oneskorené
vydávanie metodík, málo moderných
pomôcok a financie.
Vyuèovacie výsledky sú vyjadrené v tom, •e
312 •iakov prospelo (98,73%), neprospeli
4 •iaci. 38 •iakov malo samé jednotky.
Mimoriadne bola úspešná reprezentácia na
rôznych sú•a•iach vedomostného i
športového charakteru. •iaci sa výborne
umiestòovali na okresných, krajských i
celoštátnom kole. K tejto zaujímavej práci
s de•mi sa vrátime v septembrovom èísle

Ladeckých zvestí.
Dôle•itým výsledným efektom býva ka•dý rok
rozmiestnenie •iakov opúš•ajúcich Základnú
školu. V tomto školskom roku dochádzku
skonèilo 31 •iakov a všetci boli prijatí na
gymnázium, strednú odbornú školu alebo
stredné odborné uèilište. Bývalým deviatakom
•eláme úspešné ïalšie štúdium a ostatným •iakom
i pedagogickým pracovníkom príjemné
prázdniny.

Odborné uèilište
V školskom roku 2000/2001 navštevovalo uèilište
233 •iakov (73 dievèat, 160 chlapcov), ktorí sa
uèili v siedmich uèebných odboroch: murár (30),
maliar (38), stolár (36), stavebný zámoèník (20),
krajèírstvo (4 chlapci, 32 dievèat), záhradník (32
chlapcov, 11 dievèat), slu•by a domáce práce (30).
Spolu 21 tried.
O ich výchovu, vzdelávanie a •ivot v škole sa
staralo 94 zamestnancov. Z toho 52 uèite¾ov, 10
vychovávate¾ov a 32 ostatných pracovníkov.
Z celkového poètu 73 tretiakov absolvovalo
závereèné skúšky celkom 62 •iakov.
Slávnostné odovzdanie výuèných listov sa konalo
26. júna v zasadaèke Odborného uèiliš•a. Táto
školská slávnos• sa u• tradiène koná ka•dý rok
v spolupráci školy s Obecným úradom v Ladcoch
a jeho Zboru pre obèianske zále•itosti.

Najlepší v obradnej miestnosti
Obecný úrad v spolupráci so Základnou školou a Odborným uèiliš•om v Ladcoch poriada ka•doroène slávnos• prijatia
•iakov, ktorí nejakým spôsobom vynikli v rámci okresu, kraja a Slovenska a tým urobili dobré meno nielen sebe, ale
i škole a obci. V príjemnom prostredí a v slávnostnej atmosfére sa prítomným prihovoril starosta obce Ing. arch. Ján
Remo. •iakom odovzdali pamätné listy a vecné ceny. Odmenení •iaci:
Zo Základnej školy to bol v prvom rade deviatak Marián Grman, ktorý získal viacero cien v rámci kraja i SR
v prírodovede, ochranárstve prírody, chémii, matematike i šachoch. Ïalej to boli •iaci Simona Svádová, Zuzana
Sláviková, Danka Chovancová, Martin Faturík, Ivana Habánková, Silvia Hatoková, Pavol Koyš,
Peter Martinka, Danka Peterková, Petra Kvocerová, Ivana Vráblová, Jozef Škuta, Lukáš Ciho,
Boris Štefula.
Z Odborného uèiliš•a to boli •iaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach v celoslovenskej sú•a•i odborných
zruèností: Lýdia Reháková, Michal Blaho, Albert Kapúò, Jiøí Smolík, Martina Cepková, Soòa
Fagulcová. Boli medzi nimi i •iaci, ktorí reprezentovali SR na Paraolympijských hrách na Aljaške a získali 2.
miesto vo Floor hokeji: Jozef Facuna, ¼ubomír Berky, Miroslav Ha¾ama, Miroslav Páleš, Daniel
Kri•an, Andrej Šumichrast. Lucia Holeèková skonèila v zjazdovom ly•ovaní na 1. mieste.

Od 21. do 22. júna 2001 hostila Bratislava
zástupcov 53 športových klubov z celého
Slovenska na Národných atletických
pretekoch Slovenského hnutia špeciálnych
olympiád. Na otváracom ceremoniáli na
štadióne Lafranconi sa okrem iných èestných
hostí zúèastnila aj pani Emília Kováèová,
man•elka bývalého prezidenta SR a pani
Moravèíková, man•elka primátora Bratislavy.
Medzi 210 športovcami s mentálnym
postihnutím, ktorí sú•a•ili v 16 atletických a
prispôsobených disciplínach, sa nestratili ani
¼ubomíra Balá•ová, Mária Mrkvová a Silvia
Cicková z Odborného uèiliš•a v Ladcoch.
Dievèatá si odniesli 1 zlatú, 1 striebornú a 3
bronzové medaily za individuálne disciplíny
a k tomu bronzovú medailu za štafetu 4x100
m, v ktorej im na poslednom úseku pomohol
be•ec Activie Bratislava. Smolu mal Ján
Szendrey, •iak OU v Ladcoch, ktorý si tý•deò
pred pretekmi zlomil k¾úènu kos• a tak sa na
podujatí nemohol zúèastni•.

Stanislav Kret

Naši úspešne
aj v BratislaveOSOBNOSTIOSOBNOSTI

Štefan Eustach
Bednárik

   V roku 1918 vypuklo
v Rakúsko-uhorskej
armáde viacero vzbúr.
Najvýznamnejšia bola
vzbura zálo•ných
vojakov 7. trenèian-
skeho pluku v Kraguje-
vaci. Dôvodom vzbury
bolo, •e vojaci, ktorí sa
vrátili z ruského frontu
sa odmietli na sklonku
vojny opä• vráti• na
front. Vzburu krvavo

potlaèili a 44 vojakov
popravili.
Bol medzi nimi aj náš
rodák Štefan Eustach
Bednárik, ktorého
stanný súd oznaèil ako
jedného z iniciátorov
vzbury a •e sa
“ozbrojený zúèastnil
rebélie”. Štefan
Bednárik sa narodil
v Ladcoch v roku 1890,
zomrel teda 28-roèný.
Za štyri roky prvej
svetovej vojny prešiel
peklom takmer všetkých
frontov.

Spomienka na
oslobodenie

Aprílovú spomienkovú slávnos•
pri príle•itosti 56. výroèia
oslobodenia obce organizoval
Obecný úrad v Ladcoch a
organizácia Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov.
Zástupcovia týchto organizácií
polo•il i vence k pomníku
padlých v druhej svetovej vojne.
Prítomní si vypoèuli príhovor
predsedu SZPB Ing. Karola
Horkého.

Súbor Vršatec
potešil matky

Deò matiek sa v Ladcoch
tradiène konal v druhú májovú
nede¾u – 13. mája 2001
v kultúrnom dome. K matkám a
ostatným prítomným sa
prihovoril starosta obce Ing.
arch. Ján Remo. V bohatom
kultúrnom programe sme videli
deti z Materskej školy a
Základnej školy v Ladcoch.
Vyvrcholením bolo vystúpenie
jedného z najlepších
folklórnych súborov na
Slovensku - Vršatca z Dubnice
nad Váhom. Vystúpenie tohoto
popredného umeleckého
telesa zabezpeèila organizácia
Slovenskej národnej strany.
Hlavným usporiadate¾om
tohoto vydareného podujatia bol
Obecný úrad v Ladcoch
v spolupráci so Zborom pre
obèianske zále•itosti a
spomínanou Slovenskou
národnou stranou.

Podujatia na MDD
1. júna 2001, v deò
Medzinárodného dòa detí,
èakala najmenších z Materskej
školy vyzdobená škola. Okrem
sú•a•ivých hier a diskotancov
èakalo deti ïalšie prekvapenie.
Školu navštívili pracovníci Cen-
tra vo¾ného èasu z Dubnice.
Priviezli zvieratká a ukázali
de•om ako cvièia, èo doká•u,
aké sú poslušné. Okrem
psíkov videli deti hady a
leguána. Po skonèení rôznych
sú•a•ivých hier èakala deti
sladká odmena.

Mnohí sa pýtajú
Viacerí obèania sa zaujímajú o
niektoré základné zemepisné
údaje o našej obci. Nadmorská
výška stredu Ladiec je 250 m
n.m., stredu Tune•íc 247 m n.m.
Okolité vrchy dosahujú túto
nadmorskú výšku: Butkov 765
m, Kalište 680 m n.m.
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 STALO SA
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Odviate èasom
Dnes o Váhu

STARŠÍ •IACI VO FUTBALE
NAJÚSPEŠNEJŠÍ

Váh bol v minulosti vodnou
cestou, ktorá slú•ila na
splavovanie dreva. S tým rátali
aj stavitelia elektrárne a
vybudovali tzv. pl•ovú komoru.
Na plavbu pltí si pamätajú iba
najstarší obèania, hoci i v našej
obci bolo prístavisko – v Opíne.
Odtia¾ sa drevo dopravovalo na
ladeckú pílu a hotové dosky sa
znova nakladali na plte. Drevo
sa dopravovalo ko¾ajnièkami (za
parkom) na pílu (na mieste
futbalového ihriska).
Váh mal však pred postavením
hydrocentrály a kanála i horšiu
stránku. Poèas povodní zašiel a•
na Ohrad, do krú•ka a•
k tune•ickej škole. V obci Ladce
to bolo podobné, niekedy i horšie,
preto•e zachytili prvý náraz
vody. Škody bývali aj na úrode a
èasto odniesla voda aj pôdu.

Váh neustále doplòuje zásoby
spodnej vody. Túto skutoènos• si
predtým málo uvedomovali
zodpovední èinitelia a tak sa
z Váhu stal kanál, do ktorého
vypúš•ali nebezpeèné látky z fabrík
stojacich popri jeho toku. I medzi
obèanmi panovala mienka, •e
“voda všetko odnesie” a tak sme si
odrezávali konár, na ktorom sme
sedeli. Ak sa nepríjmu ve¾mi rýchlo
opatrenia na nápravu, mô•e sa
sta•, •e tieto vody nebudú vhodné
ani na zavla•ovanie. Chy•me sa
za srdce, èi aj my v obci
nezneèis•ujeme potok odpadkami,
splaškami, alebo i zbytkami
rôznych chemikálií. Veï naše
potoky tie• ústia do Váhu.
Èo nechceme, aby iní robili nám –
nerobme ani my iným!

Ví•azoslav Kalus

Medzinárodná situácia sa vinou nemeckého a talianskeho
fašizmu zhoršila. V tomto roku sa konajú v obciach schôdze
obèanov na podporu bojujúceho demokratického Španielska.

Okresný úrad v Ilave prikázal obecným úradom vyda• vyhlášku
o obrane proti leteckým útokom. Pripravuje sa školenie CPO
(civilná protiletecká obrana) a samaritánske kurzy.

V rokoch 1936 – 1937 vzrástli dlhy obce Ladce na 552 000
korún. Obecný úrad vyrúbil nové poplatky, èo však bola slabá
náplas• na takú vysokú sumu. Vyrúbili dávku z mäsa, piva,
vína a liehu. Zrušili sa cintorínske poplatky a cintorín sa rozdelil
na èasti: kláštor (osobitne ohradili), za tým hroby detí a na
druhej strane dospelých.

V roku 1936 kúpili v Tune•iciach 2-kolesovú motorovú
striekaèku s výkonom 800 – 1000 litrov za minútu. Subvencia
na òu bola 600 Kè, ostatné mali splati• do 5 rokov.

Prvý súkromný telefón v obci si dal v tomto roku zavies•
obchodník a mäsiar Alexander Lippe. Prvú koncesiu na
nákladnú dopravu v roku 1936 dostal Ondrej Vrábel.

V roku 1936 sa definitívne schválila výstavba pomníka padlým
v 1. svetovej vojne – obèanov Ladiec. Iniciátorom bol Zbor
slovenskej ligy v Ladcoch, èo bola kultúrno spoloèenská
organizácia.

Rozruch v obci spôsobil návrh úradov na zriadenie tzv.
Újazdnej meš•anskej školy v Ladcoch, so spádovými obcami
Tune•ice a Podhorie. Cementáreò ponúkla objekty, ktoré by
sa za 140 000 Kè adaptovali. Obecný úrad v Tune•iciach návrh
neprijal a tak sa škola neotvorila.

Mladší •iaci
Na konci sú•a•e I. triedy bolo 11
dru•stiev. Naši skonèili na 9. mieste,
keï z 20 zápasov 5 vyhrali, 13
prehrali a 2 zápasy skonèili
nerozhodne. Celkom nazbierali 17
bodov.

Starší •iaci
V poslednom kole sú•a•e I. triedy
porazili Pova•skú Teplú 5 : 0 a
potvrdili, •e sú naším najlepším
reprezentantom. Z 12 dru•stiev
skonèili na 3. mieste s 51 bodmi.
Najlepším strelcom bol Kalus so 16
gólmi.

Dorast
Zo všetkých dru•stiev hral
v najvyššej sú•a•i – v IV. lige. •ia¾
iba hral, preto•e skonèil na 13.
mieste a zo sú•a•e vypadol.
V budúcom roèníku bude teda
úèastníkom V. ligy.

Dvakrát druhí vo volejbale
V dòoch 18. a• 19. mája 2001 sa v Starej
¼ubovni uskutoènil Národný volejbalový
turnaj Slovenského hnutia špeciálnych
olympiád, na ktorom sa zúèastnili aj
dve mu•stvá z Odborného uèiliš•a
v Ladcoch. Prvé z nich sú•a•ilo
v kategórii mentálne postihnutých
športovcov, kde obsadilo 2. miesto.
Druhé mu•stvo, zostavené z mentálne
postihnutých športovcov a ich zdravých
spoluhráèov – partnerov, skonèilo
takisto na druhom mieste v kategórii
unifikovaného volejbalu. Úspešní
športovci (Miroslav a Daniel Pálešovci,
Tomáš Ivana, Michal Èmelo, Michal
Kalafut, Jozef Facuna, Štefan Rác, Ján
Szendrey) sú èlenmi športového krú•ku
pri Odbornom uèilišti v Ladcoch.
Stanislav Kret

Najlepší atlét: Michal Kalafut
V dòoch 30. – 31. mája 2001 sa vo
Vinièkách (okres Slovenské Nové
Mesto) stretlo 90 športovcov
z odborných uèilíš•, aby si zmerali sily
na 28. roèníku Celoslovenských
športových hier Odborných uèilíš•
v kategórii chlapcov. Sú•a•ilo sa
v atletike, v malom futbale a vo
volejbale. Najlepším atlétom celého
podujatia sa stal Michal Kalafut

z Ladiec, ktorý zví•azil v hode granátom
a obsadil tretie miesto v skoku do
výšky. Jeho výkonom sa nechali
inšpirova• aj ïalší reprezentanti
z Ladiec (Jiøí Smolík, Michal Èmelo,
Miroslav Ha¾ama, Ján Szendrey, Jozef
Facuna, Márius Vlaèuha, Dárius Balá•
a Oskar Biháry) a po kvalitných
atletických výkonoch a nebodovanom
umiestnení vo futbale a volejbale
obsadili celkovo bronzovú prieèku
(spolu s Odborným uèiliš•om
z Lipovského Jána) za striebornou
Starou ¼ubovòou a zlatým mu•stvom
zo Šiah. Športovci z Ladiec vïaèia za
svoje výsledky nielen poctivému
tréningu a podpore vedenia školy, ale i
finanènej pomoci Nadácie pre deti
Slovenska, ktorá na materiálne
zabezpeèenie ich športovej èinnosti
poskytla v tomto roku takmer 40 000
Sk z Fondu Hodina de•om.
Stanislav Kret

17. júna sa skonèila sú•a• vo futbale roèník 2000 – 2001. Dalo
by sa poveda•, •e pre ladèianske dru•stvá priemerne. Iba starší
•iaci sa v pozitívnom slova zmysle vymykajú z priemernosti,
preto•e dosiahli ve¾mi dobré umiestnenie. K futbalu, jeho
hodnoteniu, ale najmä k zámerom pre budúci roèník sa vrátime
v septembrovom èísle Ladeckých zvestí.

Mu•i
V sú•a•i striedali slabšie chvíle
s lepšími. Pravda, bolo tu aj
nieko¾ko objektívnych príèin. Kto
ich však nemá? Mu•i v I. triede s
13 ví•azstvami, 2 remízami a 11
prehrami skonèili napokon tak, ako
sa všeobecne oèakávalo – v strede
tabu¾ky na 7. mieste so 41 bodmi.
Najlepšie strielal ¼. Porubèan – 9
gólov.

TJ Tune•ice

Hrali v III.A triede, v ktorej bolo 9
dru•stiev. Aj vinou poslednej prehry
doma s Kolaèínom (ví•az sú•a•e),
skonèili na 5. mieste s 23 bodmi,
èo vyplýva so 7 ví•azstiev, 7 prehier
a 2 remíz. Sympatické je, •e
futbalisti Tune•íc a ich funkcionári
i napriek problémom “zostávajú
v hre”.


