
SPRAVODAJCA OBECNÉHO 
ÚRADU

Èíslo:  4        august 

-Plynofikácia Bottovej ulice v Tune�iciach (doplatok)   
  – 738 900 Sk
-Klubovòa Telovýchovnej jednoty Tune�ice - 87 706 Sk
-Vodovod kri�ovatka – 123 580 Sk
-Asfaltovanie ulice Cementárska – 1 100 000 Sk
-Dla�ba na kri�ovatke, námestie – 547 312 Sk
-Oprava miestnych komunikácií (tvrdoliaty asfalt) –     
240 000 Sk
-Kaplnka v Tune�iciach – 179 000 Sk.
Celkom je to 2 906 449 Sk.
Z uvedeného rozpisu nákladov je zrejmé, �e z úveru 3 milióny 
korún u� na plánovanú úpravu cintorína nezostanú finanèné 
prostriedky. Bude ich mo�né získa� buï zo s¾ubovaného navráte-
nia investícií do plynovodov – z peòazí za odpredaj SPP, alebo 
navýšením úverov. 

Ing. arch. Ján Remo

Ako sa pou�il úver

Kri�ovatka hlavnej cesty I/61 
s Cementárskou ulicou sa 
postupne stala akýmsi centrom 
Ladiec. Estetická i technická 
úroveò tohoto priestranstva 
bola u� dlhodobo nedosta-
toèná. Samotná kri�ovatka 
bola zle odvodnená a vznikali 
tam èasto hlboké kalu�e a 
výtlky. 
Aj priestranstvo pred trho-
viskom a novinovým stánkom 
vznikalo dos� �ivelne a štrkové 
plochy neboli najvhodnejšou 
povrchovou úpravou. 
Vydlá�denie tejto plochy dalo 
základ pre ïalšie kultivovanie 
tohoto priestranstva. �ia¾, 
aj takáto malá a nenároèná 
stavba priniesla so sebou 
celý rad problémov, poènúc 
nie celkom korektným prístu-
pom dodávate¾a, ktorý stavbu 
zbytoène predl�oval, napriek 

prís¾ubom, ktoré dal na zaèi-
atku. 
Problémy sú aj s dopravnou 
bezpeènos�ou okolo parkoviska, 
preto�e nemo�no zachádza� na 
parkovanie z hlavnej cesty. Aby 
sme tomuto zamedzili, bude 
potrebné od hlavnej cesty osadi� 
kvetináèe. 
Myslím si však, �e napriek nepo-
chopeniu a odmietavým názo-
rom niektorých obèanov, urobil 
sa prvý krok k dobudovaniu a 
doriešeniu centra obce Ladce. 
Centrum by sa malo postupne 
rozvíja� smerom k bytovkám 
na pozemku, ktorý je obecný 
a je rezervovaný pre výstavbu 
obchodnej vybavenosti a parko-
visko. 

Ing. arch. Ján Remo

Rodí sa nový vzhľad centra obce

Krátkozrakos�, absencia vízií a poh¾adov do budúcnosti v�dy boli 
nepriate¾mi pokroku. To sa týka aj kritikov, ktorým sa nepáèi, keï 
sa tvorí nieèo nové – perspektívne. Naopak, všetci, ktorí s poro-
zumením sledovali stavebný ruch na „kri�ovatke“ vidia a tušia, 
�e je to zárodok budúceho ladèianskeho námestia. 
Pokrok sa jednoducho zastavi� nedá. Ani v dnešnej nie dobrej eko-
nomickej situácii. Darmo mu budú „tie� kritici“ podklada� nohy. 

poznámka redakcie

Vo¾by poslancov do NR SR sa 
uskutoènia v dòoch 20. a 21. 
septembra 2002.
Z volebného zákona a zo 
smerníc vyplývajú pre obec 
v príprave volieb niektoré 
úlohy, z ktorých pre infor-máciu 
obèanov – budúcich vo-lièov 
vyberáme:
-  Do 15. augusta vymenova�
  zapisovate¾ov okrskových
   komisií.
-    V š e o b e c n e           
záväzným   
nariadením vymedzi� miesta 
na vylepovanie volebných 
plagátov politických subjektov 
vo volebnej kampani. Stalo sa 
tak u� na zasadaní obecného 
zastupite¾stva dòa 20. júna 
t.r.
-  V ïalšom bode sa ukladá do 
21.8 2002 vytvori� volebné
okrsky a urèi� volebné miest-
nosti. Okrsok è. 1 bude ma� 
volebnú miestnos� v Kultúrnom 

dome v Lad-coch a budú tam 
patri� obèania z Hviezdoslavovej 
ulice, Záhradnej, Cementár-
skej ulice a ulice Janka Krá¾a. 
Do okrsku è. 2 s volebnou 
miestnos�ou v Základnej škole 
Ladce budú patri� ulice ¼udovíta 
Štúra, Vá�ska ulica, Kuku-
èínova, Koyšová a Kollárová 
ulica. Okrsok è. 3 – volebná 
miestnos� v Osvetovej besede 
Tune�ice. Sem patria volièi 
z miestnej èasti Tune�ice. 
- Do 26. augusta má  
 obec (starosta) povin-
nos� informova� o zápise do 
zoznamu volièov a o èase a 
mieste konania volieb. 
- Do 28. augusta má  
 starosta uskutoèni� 
prvé zasadanie okrskových 
volebných komisií.
- Zasla� zoznam zare- 
 gistrovaných kandidá-
tov volièom sa má do 31. au-

Voľby poslancov do NR SR

Prvým bodom programu zasadania poslancov Obecného 
zastupite¾stva v Ladcoch 20. júna t.r. bolo posúdenie �iadosti 
St. Bublavého o odkúpenie nehnute¾nosti – dom è. 118 a 119 a 
pozemkov parc. KN 12, 13, 14 a èas� pozemku è. KN 15. Cena 
nehnute¾nosti bola stanovená znaleckým posudkom. Obecné 
zastupite¾stvo predaj jednomyse¾ne schválilo. Rozhodlo sa tak na 
základe doterajších dobrých skúseností obce s prenajímate¾om 
a jeho predkupného práva vyplývajúceho z nájomnej zmluvy. 
Nadobúdate¾ pris¾úbil (verejne) zachova� v odkúpenej nemovi-
tosti obchod a ïalej ho rozvíja�. 
V ïalšom rokovaní poslanci schválili nový poèet poslancov 
v budúcom obecnom zastupite¾stve na 9 poslancov. Tým vy-
hoveli novele zákona è. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, ktorý 
stanovuje pre obce od 1000 do 3000 obyvate¾ov poèet poslancov 
od 7do 9. 
Obecné zastupite¾stvo jednomyse¾ne schválilo rozmiestnenie 
tabú¾ na nalepovanie plagátov v kampani do parlamentných 
volieb. Budú umiestnené na ploche pred Obecným úradom 
v Ladcoch, v Tune�iciach na plote rodinného domu pri kaplnke 
a na štítovom múre rodinného domu p. Kulku. 
Na záver starosta informoval o èerpaní úveru na investièných 
akciách. O tom píšeme v inom èlánku tohoto èísla Ladeckých 
zvestí.

V nOVembri budeme VOli� 9 pOslAncOV

Zasadanie Obecného zastu-
pite¾stva 5. júna posúdilo 
�iadosti obèanov o pridele-
nie vo¾ného bytu v dome 
è. 139 na Záhradnej ulici. 
Keï�e išlo o zodpovedné 
posúdenie citlivej zále�itosti, 
sociálno-zdravotná komi-
sia doporuèila obecnému 
zastupite¾stvu 4 návrhy. 

V diskusii poslanci zva�ova-
li nielen sociálne aspekty 
�iadate¾ov, ale i schopnos� 
uhradi� cenu bytu, prípadne 
investova� do jeho ïalšej 
opravy a údr�by. V koneè-
nom hlasovaní o dvoch 
návrhoch jednomyse¾ne 
pridelili byt Viktorovi Lihoc-
kému s man�elkou Evou. 

Ing. arch. Ján Remo
starosta obce

Mimoriadne zasadanie



Narodil sa 25. decembra 1926 
v Spišskom Podhradí, zomrel 9. 
júla 2002.
Pomerne mladý stráca rodièov. 
Najskôr matku, potom otca. 
Uèite¾skú akadémiu navštevoval 
v Spišskom Podhradí a po jej 
skonèení zaèal pôsobi� ako uèite¾ 
v obci Radôstka na Kysuciach.
   Pred pä�desiatimi rokmi, po 
základnej vojenskej slu�be, 
prichádza uèi� do Ladiec, kde 
zotrval a� do roku 1987, keï 
odišiel do dôchodku. 
   Valter Fábry bol ve¾mi dobrý, 
prísny, ale spravodlivý uèite¾. Tak-
to ho hodnotia dodnes jeho bývalí 
�iaci, ktorí s vïakou spomínajú 
na jeho hodiny fyziky, práce 
v dielòach a iných predmetov. 
Bol to uèite¾ všestranne nadaný 
a talentovaný, schopný orga-
nizátor, dominantná osobnos� 

Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

Štatistika o obèanoch

Narodené deti:
Bratina Patrik

Èeško Filip
Števanková Timea

Balá� Lukáš
Patková Klára
Gábel Mário

Adamec Martin
K prírastku do rodiny blaho�eláme 

a de�om prajeme š�astnú 
budúcnos�. 

Zomreli: 
Ro�ník Jozef (81 rokov)

Zajac Vincent (73)
Martiš Cyril (79)
Fábry Valter (75)

Helena Daòová (70)
Pozostalým vyslovujeme hlbokú 

sústras� nad stratou najbli�ších.

Jubileá: 
90 rokov sa 25. júla t.r. do�ila 

naša obèianka Antónia Uríèková
80 rokov oslávila Emília Raèková 

(narodená 24. júla 1922)
50. výroèie

uzavretia sobáša si 1. júna pri-
pomenuli Milan Jung s man�elkou 

Annou. 
Všetkým �eláme do ïalších rokov 
�ivota zdravie, š�astie a spokojný 
�ivot medzi svojimi najbli�šími.

Valter Fábry

Po  dokonèen í  p l yno f i kác ie 
è a s t i  o b c e  z a  � e l e z n i c o u 
v Tune�iciach (Bottova ulica) 
chýba ešte dobudova� vede-
nie plynu v Horných Ladcoch 
(ulica J. Krá¾a). Ve¾ká èas� bola 
zapojená u� v predchádzajúcej 
etape, teraz sa to týka asi 30 
domov. 
Samozrejme,  �e obyvate¾ov 
„nep lynof ikovaných domov“ 
zaujíma najviac termín. Kedy sa 
dokonèí aj táto èas�, ktorá bude 

stá� pribli�ne 3 milióny korún? 
Projekène je všetko pripravené, 
tak�e budova� sa mô�e aj zajtra 
– ak budú peniaze. Výška sumy, 
ktorú majú plynári obci vráti� za 
doteraz realizované stavby sa 
líši v interpretácii SPP. Pod¾a 
najni�šej varianty sa hovorí o 
8 miliónoch, ale �ia¾, poèu� aj 
èíslo nula. 
Na odpoveï si ešte musíme 
poèka�. Všetci veríme, �e to 

ešte asi tridsa� domov

26. júna t.r., tak ako sa u� stalo zvykom, v obradnej miestnosti 
Obecného domu v Ladcoch prijal starosta obce Ing. arch. Ján Remo 
za prítomnosti vedenia ladèianskych škôl �iakov, ktorí reprezen-
tovali vynikajúcim spôsobom svoju školu a našu obec. 
Zo Základnej školy to boli: Tomáš Hrehuš, Marek Kvasnica, Matej 
�áèik, Ján Faturík, Filip Melicher, Alexandra Adamièková, Slávka 
Gajdošíková, Ondrej Hošták, Katarína Koštialiková, Iveta Gajdošová, 
Marika Šmejková, Martin Faturík, Silvia Hatoková, Lucia Hurtová, Danka 
Chovancová, Janka Staòová, Veronika Miháliková, Lenka Záhradníková, 
Lenka Kalusová, Zuzana Sláviková. 
Z Odborného uèiliš�a v ladcoch boli prítomní �iaci: Pavol Smetana, 
Tomáš Ivana, Silvia Cicková, Marius Vlaèuha a Mária Mrkvová. Odme-
není boli aj tretiaci, ktorí v èase konania prijatia u� v škole neboli prítomní: 
Martina Kiššová, Anna Janeèková, Marián Blajsko, Ivan Vertfein, Andrej 

dobre reprezentovali

V nede¾u, 30. júna 2002, sa na 
ihr isku TJ Tatran v Ladcoch 
konalo okresné kolo previerky 
pripravenosti Hasièských zborov 
okresu Ilava. Miestny hasièský 
zbor v Ladcoch touto úlohou 
poveri lo Okresné vel i te¾stvo 
po�iarnej ochrany v Ilave. 
Na sú�a�i sme videli 23 dru�stiev 
z okresu Ilava a nás potešila 
i  ve¾ká úèas� divákov, tak�e 
športový areál po dlhšom èase 
o�il aktivitou, na ktorú sme málo 

zvyknutí. 
Pri otváraní sa k prítomným pri-
hovoril zástupca starostu obce 
Ladce Juraj Letko. 
Sú�a�ilo sa v štafete a po�iarnom 
útoku. V najsilnejšej kategórii sa 
darilo najviac mu�om Zliechova, 
naši skonèili na 8. mieste. 
Medzi �enami, dorastenkami i 
dorastencami zví�azi l i  hasièi 
z Pruského. 
Medzi divákmi bolo ve¾a priazniv-
cov, ktorí svojim neúnavne fandili. 

preVierkA priprAVenOsti hAsièOV

V prvú júnovú sobotu strávil 
kolektív zamestnancov Mater-
skej školy spolu s rodinnými 
príslušníkmi nieko¾ko hodín pri 
prípravách na Medzinárodný 
deò detí. Po dvojroènej pres-
távke sa rozhodli pripravi� 
pre deti Stretnutie s rozpráv-
kami v areáli Materskej školy. 
V spolupráci  s výborom 
Zdru�enia rodièov vybudovali 
na dvore MŠ rozprávkové 
krá¾ovstvo, v ktorom sa deti 
stretli s najznámejšími roz-
právkovými postavami. Na 
jednotlivých stanovištiach si 
deti cvièili obratnos�, zruènosti 
i vedomosti. Za splnenú úlohu 
dostali peèiatku na sprievod-
nom liste a na záver sladkú 
odmenu. 
Takouto formou si deti (i ro-
dièia) pripomenuli klasické 
rozprávky, na ktoré im, �ia¾, pri 
pokémonoch a disneyovkách 
nezostáva doma èas. I napriek 
chladnejšiemu poèasiu deti 
strávili s rodièmi príjemné a 
veselé popoludnie, na ktoré 
im urèite zostanú pekné 
spomienky. 
Príspevkom ku Dòu detí bola i 
návšteva zo Strediska vo¾ného 
èasu v Dubnici nad Váhom. 
Pracovníci tohoto strediska 
predviedli de�om prácu so 
�ivými zvieratami. Deti so záu-
jmom sledovali cvièených psov 
a bolo pre ne urèite zá�itkom, 
keï sa mohli dotknú� exotick-
ých �ivoèíchov. 
Aj takto sa pracovníci MŠ 
sna�ia o to, aby de�om os-
tali pekné spomienky na dni 
strávené v MŠ i potom, keï 
opustia jej brány. 

J. Pikálková
uèite¾ka MŠ

potešili 

Naši politici a verejní èinite-
lia ve¾a toho navravia o vlas-
teneckej výchove a o výchove 
národného povedomia. MO 
Matice slovenskej v Ladcoch 
charakterizujú v tomto oh¾ade 
skôr èiny. V rámci svojich 
mo�ností pripravujú ka�doroè-
ne podujatia, ktoré úèastníkom 
rozširujú obzor znalostí o Slov-
ensku a vzbudzujú v nich hrdos� 
na naše národné dejiny. 
  Medzi takéto podujatia patril 
aj autobusový zájazd, ktorý 
usporiadali 11. júla t.r. na trase: 
Diviaky nad Nitrou – Jankov 
Vàšok – Uhrovec – Brodzany 
– Bojnice. 
Úèastníkmi bolo 28 èlenov MS a 
ich 13 rodinných príslušníkov.

namiesto reèí èiny

Prestávka v kine „Slovan“ Ladce 
sa z technických príèin predå�i 
z júla a augusta aj na mesiac 
september. Premieta� sa teda 
zaène v októbri 2002. Pod-
robný program kina uverejníme 
v októbrovom èísle Ladeckých 
zvestí.

Predĺžená pres-
távka v kine

10. výroèie Deklarácie o zvr-
chovanosti Slovenskej repub-
liky si pripomenuli obèania na 
Skalke pri symbole Slovenska 
– dvojkrí�i. Slávnos� pripravili 
HZDS-¼S a P-SNS v Ladcoch 
v spolupráci s Obecným úradom 
Ladce. 
Prítomným sa prihovoril starosta 
obce Ing. arch. Ján Remo, ktorý 
vyzdvihol historický význam 
Deklarácie pre Slovensko a 
Slovákov. Na slávnosti bol prí-
tomný aj poslanec NR SR za 
P-SNS, náš rodák, Ing. Rastis-
lav Šepták. V rámci stretnutia 
zapálili u� tradiène slávnostnú 
vatru.

VAtrA nA 10. VýrOèie

ladeckej školy. 
   Okrem školy sa anga�uje aj 
spoloèensky a postupne zastáva 
mnohé funkcie v obci a orga-
nizáciách. 
   Bol poslancom miestneho 
národného výboru a predsedom 
komisie sociálneho zabezpeèenia 
pri Miestnom národnom výbore 
v Ladcoch. 
     Ešte i ako dôchodca pokraèuje 
v èinorodej práci na Miestnom 
národnom výbore a svoj osobný 
hudobný talent uplatòuje v Zbore 
pre obèianske zále�itosti pri 
Miestnom národnom výbore a 
Obecnom úrade v Ladcoch. 
   Jeho viac ako pä�desiatroèný 
�ivot v obci Ladce zanechal stopu 
vo výchove a myslení generácií, 
ktoré Valter Fábry ako pedagóg 
a verejný èinite¾ výrazne ovply-
vòoval.



Aký bOl škOlský rOk 2001 – 2002 V lAdcOch
ka�dý vie, �e školy to v tejto republike a v tomto èase nemajú 
¾ahké. ladèianske tri školy nie sú nijakou výnimkou i keï 
sa ne�alujú a robia èo mô�u, aby priebeh vyuèovacieho a 
výchovného procesu bol normálny. V uplynulom školskom 
roku za�ili školy, najmä ich vedenia, nebývalé zmeny. týkal 
sa ich nový Zákonník práce i Zákon o verejnej slu�be. školy 
ako celky však najviac „zasiahne“ zmena kompetencií, keï 
materská škola a Základná škola budú patri� hospodársky 
i inak pod Obecný úrad v ladcoch a Odborné uèilište pod 
samosprávny kraj v trenèíne. po uzavretí celého procesu 
zmeny kompetencií vás budeme informova�, najmä o spô-
sobe financovania, rozhodovania a kompetencií jednotlivých 
subjektov.

Aj v školskom roku 2001 – 2002 
bolo zameranie školy na eko-
výchovu, rozvíjanie estetického 
cítenia a pracovných zruèností 
detí. 
Ve¾ký kolektív v MŠ viedol deti 
k  osvo jovaniu  s i  hyg ien ick -
ých a kultúrno-spoloèenských 
návykov. Rozvíjaním poznania 
sa sna�ili, aby deti primerane 
svojmu veku nadobudli ucelený 
systém poznatkov z oblasti �ivej 
a ne�ivej prírody. Hravými forma-
mi práce rozširovali matematické 
predstavy a cibrili logické mysle-
nie detí. Dôraz kládli na rozví-
janie komunikaèných schopno-
stí detí a správnu výslovnos�. 
Deti nadobudli ve¾a zruèností 
v oblasti pracovnej a výtvarnej 
výchovy. Nauèili sa ve¾a básní, 
piesní, hier, spoznali ve¾a roz-
právok. Medzi ob¾úbené èinnosti 
patri la telesná výchova. Usi-
lovali o zdravý perceptuálno-mo-
torický vývin detí, rozvoj hrubej 
a jemnej motoriky, pohybovej 
koordinácie a celkovej  te le -
snej zdatnosti. Deti absolvovali 
ve¾a turistických vychádzok do 
prírody, spoznali èaro lesných 
zákutí, ale aj rieky Váh. Medzi 
vydarené akcie patrili u� tradiène 
ve¾mi pekné „Vianoèné besiedky 
s Mikulášom“ za úèasti rodièov. 
V ka�dej triede pripravili uèite¾ky 
s de�mi „Fašiangové karnevaly“. 
V najstaršej vekovej skupine sa 
do radostných karnevalových 
hier aktívne zapojili aj rodièia. 
Zúèastnili sa celookresných akcií 
predškolských zariadení poria-
daných v Dubnici n/V: výstavy 
prác detí na tému „Vianoce“, 

výstavy pod názvom „S Legom 
do rozprávky“, kde sa deti pr-
ezentovali rozprávkou „Zatúlané 
húsa“. Taneèná skupina detí sa 
zapojila do taneèno-pohybového 
projektu „Od srdca k srdcu“ – deti 
vystúpil i  so svojím taneèným 
programom aj v Dubnici n/V. 
Výtvarnými prácami na tému 
„Moja mama“ sme obohat i l i 
výstavu v Dome kultúry v Dub-
nici n/V. Trieda predškolákov 
absolvovala plavecký výcvik na 
plavárni v Púchove. Zo zúèast-
nených 21 detí sa nauèilo pláva� 
14 detí, ostatné splýva�. Pro-
gramom pr ispel i  det i  MŠ na 
akciách poriadaných Obecným 
úradom v Ladcoch – Posedenie 
so staršími obèanmi obce, Vít-
anie novorodencov do �ivota a 
Deò matiek. 
V celom výchovno-vzdelávacom 
procese sme sa sna�ili o up-
latòovanie zá�itkového uèenia, 
priameho pozorovania, pokus-
ov, experimentovania, aby deti 
získali èo najviac poznatkov na 
základe vlastnej skúsenosti. 
Záujem o umiestnenie detí do 
Materskej školy je. Na dochádz-
ku k 1. septembru 2002 je pri-
hlásených viac detí ako na tri 
triedy. 
Dobrá spolupráca bola s Obec-
ným úradom, starostom i vi-
acerými poslancami.  Všetky 
vylepšenia, ktoré sme v MŠ uro-
bili pre estetizáciu i bezpeènos�, 
sme mohli realizova� iba vïaka 
sponzorske j  pomoci .  Poïa -
kovanie patrí Obecnému úradu, 
Pova�skej cementárni a.s., Od-
borovému zväzu pri Pova�skej 

Odborné uèilište na konci školského roka 2001 – 2002 evidovalo 
208 �iakov. Na zaèiatku ich bolo o 20 viac, tí z rôznych dôvodov 
- dobrovo¾ných i nedobrovo¾ných - školu opustili. 
Vyuèovací proces zabezpeèovalo 51 pedagogických pracovníkov 
(uèitelia všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov, majstri 
odborného výcviku a vedenie školy). Okrem nich chod školy zabez-
peèovalo 13 nepedagogických pracovníkov. V Domove mláde�e 
sa o ubytovanie i stravovanie, výchovu a trávenie vo¾ného èasu 
staralo 10 skupinových vychovávate¾ov, 5 noèných vychovávate¾ov 
a 18 nepedagogických pracovníkov. 
Na závereèných skúškach sa zúèastnilo 58 �iakov, z ktorých 22 

rok v materskej škole

73 dievèat a 135 chlapcov v uèilišti

V Základnej škole pôsobilo 
v školskom roku 2001 – 2002 
21 pedagógov. 2 vychováva-
te¾ky sa starali o deti v škol-
skom klube. Celkom bolo v 16 
triedach 306 �iakov. 
Na vyuèovanie negatívne pô-
sobilo nieko¾ko faktov, ktoré 
však majú všeobecný – ce-
loslovenský charakter. Bol to 
nedostatok nových uèebníc, 
oneskorené vydávanie metodík 
k uèebniciam, nedostatok mod-
erných uèebných pomô-cok a 
nekorešpondovanie uèebných 
osnov s uèebni-cami. 

306 �iakov v Zš

Všetci �iaci konèiaci dochádzku 
v našej Základnej škole v de-
viatom roèníku sa umiestnili na 
rôzne školy a uèilištia. Do Ob-
chodnej akadémie prijali štyroch 
�iakov, na Strednú priemyselnú 
školu dvoch, na Gymnázium 5 
�iakov, na 8-roèné gymnázium 
jedného �iaka z 8 triedy a 2 
�iakov zo štvrtého roèníka. Ïalší 
�iaci sa umiestnili na Strednú 
odbornú školu (3), Stredné od-
borné uèilište (trojroèné – 13 
�iakov), Stredné odborné uèilište 

Všetci deviataci 
sa umiestnili

Dobrá a èasto rozhodujúca pre 
Základnú školu bola spolupráca 
s rôznymi inštitúciami a podnikmi 
v obci. Na základe takejto spolupráce 
mohli zve¾aïova� �ivotné prostredie, 
robi� drobnú údr�bu a vylepšova� 
materiálnu základòu školy. 
V roku 2001 – 2002 si v Základnej 
škole pochva¾ovali spoluprácu 
s Obecným úradom, Pova�skou 
cementáròou, a.s., Odborným 
uèiliš�om, Zdru�ením rodièov, 
Materskou školou a s miestnymi 
podnikate¾mi.

d o b r e  s p o -

Odborný výcvik je alfou i ome-
gou pre budúci �ivot �iakov 
Odborného uèiliš�a v Lad-coch. 
Jeho súèas�ou sú celo-sloven-
ské sú�a�e zruènosti.
Umiestnenie dru�stiev bolo 
takéto:
Odbor murár (v Ladcoch) – 1. 
miesto
Odbor maliar (Stará ¼ubovòa) 
– 4. miesto
Odbor  k ra jè í rka  (S tará 
¼ubovòa) – 4. miesto
slu�by a domáce práce 
(Prievidza) – 3. miesto

Úspechy v celoslo-
venských sú�a�iach

Výchovná činnosť v Domove mládeže OU Ladce 
sa uskutočňovala na výchovných skupinách a 
v záujmových krúžkoch. Aktívny bol divadelný 
krúžok, výtvarný krúžok, strelecký krúžok a 
krúžok varenia, záujem bol o vedomostné a 
hádankárske súťaže a kvízy a o netradičné 
disciplíny. Počas školského roka zriadili dieľňu, 
v ktorej začal pracovať keramický krúžok. 
Členovia športového krúžku sa venovali 
futbalu, volejbalu, floorhokeju, floorbalu, stol-
nému tenisu, plávaniu a atletike. Reprezen-
tovali našu školu v okresnom kole futbalu SŠ 
v Dubnici nad Váhom, na 6. ročníku Turnaja 
zmiešaných družstiev vo futbale v Ladcoch, na 
Vianočnom futbalovom turnaji v Považskej 
Bystrici, na Celoslovenských športových hrách 
OU dievčat v Ladcoch. Členovia novinárskeho 
krúžku vydávali mesačne informačný bulletin 
Ladecké novinky a zostavili a vydali šieste 
číslo školského časopisu Havajská škola. 
Členovia tanečného krúžku sa predstavili na 
kultúrno−spoločenských podujatiach na in-
ternáte, na akciách „Úsmev ako dar“ a spoločne 
s divadelníkmi vystupovali aj v rámci osláv 35. 
výročia založenia školy. 
Domová rada v spolupráci s vychovávateľmi 
a žiakmi uskutočnila tradičné celointernátne 
kultúrno−spoločenské akcie, medzi ktoré 
patrí imatrikulácia, Mikulášska diskotéka, 
Slávnosť pod jedličkou, karneval, súťaž Miss 
OU a Missák OU, dlhodobá súťaž Praktické 
dievča a Milionár. Konal sa 5. ročník speváckej 
súťaže Ladecký slávik i súťaž O najkrajší účes a 
make−up. Medzi vydarené akcie sa zaradila 
Plejbekšou a program Možno príde aj kúzelník. 
Novinkou medzi akciami bola orientačná hra 
Prenasledovateľ. Naši žiaci a žiačky v spolupráci 

Počas školského roka 2001 – 2002 sa podarilo na 
mimoškolskú výchovu získať finančné prostriedky 
z mimorozpočtových zdrojov. Od Nadácie otvorenej 
spoločnosti – Open Society Foundation získali grant 
na činnosť novinárskeho krúžku, z Považskej ce-
mentárne, a.s. dostali piesok na vybudovanie vole-
jbalového ihriska v areáli DM, z Obecného úradu 
Ladce získali peniaze na zabezpečenie športovej 
výstroje pre žiakov. Vďaka podpore vedenia školy a 
ďalším sponzorom mali deti s nariadenou ústavnou 
výchovou bohatšie Vianoce a získali aj prostriedky 
na záujmovú činnosť. 
Napr iek  uvedeným skutočnos t iam a j  v  tom -
to školskom roku s i lne poci ťoval i  nedostatok 
f inančných prostr iedkov najmä na výmenu a 
pravidelné dopĺňanie inventáru a zariadenia izieb 
ako i výchovného materiálu a pomôcok.

V domove mláde�e 
pestro a zaujímavo

Aj v uèilišti 
chýbajú peniaze

−Výhodné sporenie pre celú rodinu.
−Možnosť získať pôžičku už po 6. 

týždňoch.
−Ponúka viac možností kombináciou 

jednotlivých parametrov.
−Možnosť výberu výšky splátky stav. 

úveru podľa vašich potrieb.
Informácie podá Jarmila Jancová, Ladce 

VÚB–Wustenrot–stavebné sporenie



 STALO SA 
PRED ROKMI

Odviate časom
Osemdesiatroèná mladucha

EŠTE K MINULEJ FUTBALOVEJ SEZÓNE
Vraciame sa ešte raz k minulej 
futbalovej sezóne 2001 – 2002. 
Teraz ju hodnotí predseda 
Telovýchovnej jednoty Tatran 
Ladce Marián Justh.
Ukonèenú futbalovú sezónu 
mo�no hodnoti� ako dobrú 
vzh¾adom na finanèné, ma-
teriálne a personálne mo�nosti. 
Ciele, ktoré si stanovili jednot-
livé dru�stvá, sa splnili. 
Mu�i v I. triede obsadili 5. 
miesto, keï ich od štvrtého deli-
lo iba horšie skóre. Najlepším 
strelcom bol Marián Habánek 
s trinástimi gólmi.
Dorastenci zachránili pre Ladce 
V. ligu. Lepšie umiestnenie ne-
dosiahli iba pre nevyrovnanos� 
výkonov v jednotlivých zápa-
soch. 
Starší �iaci v I. triede obsadili 
4. miesto. Neby� „výpadkov“ 
v niektorých zápasoch, ich 
umiestnenie mohlo by� ešte 
lepšie. 
Mladší �iaci získali v sú�a�i I. 
triedy 21 bodov, èo ich vynieslo 
na 5. miesto.
Za všetky dobré výsledky mu-
síme poïakova� všetkým tré-
nerom a vedúcim mu�stiev a 

samozrejme všetkým hráèom, 
ktorí športovo bojovali za far-
by klubu i obce. Menovite 
ïakujeme trénerom Pavlovi 
Stratenému, Pavlovi Melich-
erovi, Pavlovi Tichému a Fer-
dinandovi Gachovi. Vedúcim 
dru�stiev Vladimírovi Chovan-
covi, Dominikovi Porubèanovi 
a Cyrilovi Kulichovi.
Rados� nám v uplynulej sezóne 
urobili aj stolní tenisti, ktorí 
hlavne na základe svedomitej 
prípravy vybojovali v V. lige 
(oblastná sú�a�) 4. miesto. 
Volejbalisti kvôli zraneniam, 
slu�obným a pracovným pov-
innostiam nemohli postavi� 
na palubovku to najlepšie a 
tak sú�a� opustili u� v prvých 
kolách.
Od nového roèníka sa zmení 
vedenie TJ. V tomto èase sa 
koná èlenská schôdza, ktorá 
zvolí nový výbor. 

Marián Justh, 
predseda TJ

Ladecké zvesti - Spravoda-
jca  Obecného zastupite¾stva v 

Ladcoch

è. 4    - august  2002 - 
Redaktor : Branislav Lipták

sadzba:  Beel, Púchov

  Dòa 12. júla t.r. sa na ihrisku TJ Tatran Ladce konal futbalový 
stavbársky turnaj, ktorého organizátorom ako ka�dý rok bola 
Pova�ská cementáreò, a.s. a Závodný výbor odborového zväzu 
stavba pri cementárni. Na tohtoroènom turnaji pre prevádzkové 
problémy chýbali zástupcovia lomu, tak�e systémom ka�dý 
s ka�dým hrali futbalisti ostatných prevádzok. Po výsledkoch 
Výroba – Údr�ba 2 : 2, Údr�ba – Raj 1 : 4, Raj – Výroba 4 : 1 sa 
ví�azom stali futbalisti Raj pred Výrobou a Údr�bou. 
  Prítomných divákov obvese¾ovala Ladèanka a o obèerstvenie 
sa postarala firma Omega. 

Triangel – nákup na spláTky
Katalóg výrobkov: 

domáce spotrebiče, športové potreby, detské 
potreby, záhradná technika, a nábytok, 

hodiny, klenoty …
Katalóg nábytku: 

obývacie steny, sedacie súpravy, detské 
izby …

Každý mesiac akcie!
Výhodný nákup v hotovosti pre členov klubu 

Triangel

Futbalisti i športová verejnosť si každoročne 
v letných mesiacoch spomenú na svojho 
bývalého spoluhráča Pavla Petríka na tur-
naji po ňom pomenovanom „Memoriál Pavla 
Petríka“. 20. júla t.r. to bol už 5. ročník.
Našim „starým pánom“ (na turnaji hrajú hráči 
nad 35 rokov) sa v tomto roku nedarilo a 
skončili na poslednom mieste, i keď rovnako 
mohli skončiť lepšie, pretože výsledky boli 
tesné. V kvalifikácii boli výsledky: 
Beluša – Košeca 3 : 4, Ilava – Ladce 3 : 2
Vo finále sa stretli Ilava s Košecou. Zvíťazila 
Ilava 1 : 0 a stala sa víťazom celého turnaja. 
V boji o 3. miesto prehrali Ladce s Belušou 2 
: 3.Organizátorom turnaja ako každoročne 
bola TJ Tatran Ladce a Železnice SR. Zápasy 
rozhodoval Michal Sluk. 

Memoriál Pavla Petríka

rAJ ví�azom stavbárskeho turnaja

120

V 19. storoèí sme zaznamenali v Ladcoch dva ve¾ké 
po�iare. Pri prvom, v roku 1841, padla za obe� 
takmer polovica obce – obytné domy a hospodárske 
budovy od „súhradky“ celý horný koniec, vèítane 
pivovaru. 
Ïalší po�iar v roku 1882, teda pred 120 rokmi, znièil 
všetky staviská od Jána Kukuliaša a� po „ulièku“. 
Tento po�iar popohnal obecné zastupite¾stvo a mi-
estnu honoráciu (ešte bez cementárne), aby zalo�ili 
hasièský zbor (stane sa tak o rok – v roku 1883).

65

V roku 1937, pred 65 rokmi, ustanovili v Ladcoch 
Miestnu osvetovú komisiu v zlo�ení: Emil Pauer, 
Jozef Novotný, Ján Král. Mení sa aj obecný kro-
nikár. Funkcie sa zrieka Emil Pauer a menovaný 
je ¼udovít Stach. Ani ten prvý, ani novomenovaný 
však kroniku nepísali. V tom istom roku menovali 
v Tune�iciach novú kni�niènú radu: Juraj Kvasnica, 
Ján Retter (správca školy) a viacroèný knihovník 
Ondrej Marguš. 

65

Po¾ovné právo na sezónu 1937 – 1943 si v Ladcoch 
vylicitovala (za 1400 Kès roène) skupina po¾ovníkov 
Cahel, Neumann, Findel, Bergmann, Moravec, Gav-

Kto prechádza cez Tune�ice, 
urèite jeho pozornosti neujde 
kaplnka so zvonicou v úplne 
novom šate. Bol vymenený krov, 
krytina a na fasádu pou�itý 
moderný materiál v súèasnosti 
pou�ívaný v stavebníctve. 
Za jej nový vzh¾ad patrí v pr-
vom rade vïaka obecnému 
úradu a všetkým obèanom, 
ktorí sa zúèastnili na všetkých 
prácach. 
Na túto u� historickú stavbu 
budú však hrdí aj tí spolu-
obèania, ktorí sa „nemohli“ 
zúèastni� obnovy pre stovky 
výhovoriek, alebo o tom „ne-
vedeli“, hoci lešenie tam stálo 
takmer rok. 
Kaplnku so zvonicou postavili 
obèania v roku 1922 na návrh 
stavite¾a Kolíka z Ilavy na mi-
este drevenej zvonice, za ktorou 
bola provizórna drevená stavba 
na umiestnenie ruènej strieka-
èky pre protipo�iarne úèely. Do 
nej sa musela voda nosi� vo 
vedrách, tak�e sa na hasení 
po�iarov – v Tune�iciach v tom 
èase ve¾mi èastých – museli 
zúèastòova� všetci obèania 
vrátane starších detí.
Drevená zvonica ako orientaèný 
bod bola zaznaèená na prvej 
katastrálnej mape tune�ického 
chotára z roku 1848, na ktorej 

je podpis Pavla Bašku – richtára 
a Jozefa Mikušku so Štefanom 
Gajdošíkom – radných.
Zvon zo zvonice  bol na príkaz 
c.k. monarchie poèas prvej 
svetovej vojny zrekvirovaný a 
ako materiál pou�itý na kanóny, 
aby iným zvukom oznamoval, ba 
spôsoboval smr� mladým mu�om 
na fronte, medzi ktorými bolo 
aj devä� obèanov Tune�íc. Vo 
zvonici bývala odlo�ená doska na 
vystretie zomrelého, kým mu stolár 
zobral mieru na truhlu. 
Výstavbu novej zvonice a kaplnky 
zasvätenej Panne Márii – pa-
trónky Tune�íc – riadil starosta 
Pavol Baška. 
Pracovný elán v tom èase bol 
ve¾ký, veï vtedy mali Tune�ice 
298 obyvate¾ov a pod¾a in-
formácie od Štefana Melichera, 
vtedy štrnás�roèného, aj tehlu si 
vyrábali pri vèelíne sami, pod ve-
dením najatého tehliara z púcho-
vskej doliny. 
Nový zvon na objednávku uliala 
firma Manoušek a spol. Brno 
v roku 1923. Vysvätenie kaplnky 
a zvonice sa konalo na hody 
v roku 1924 a po tom bola ve¾ká 
veselica. 
Za obnovený vzh¾ad kaplnky ešte 
raz vïaka. 


