
SPRAVODAJCA OBECNÉHO ÚRADU V LADCOCH

Èíslo:  3                               jún 

Obecné zastupite¾stvo v Lad-
coch na svojom zasadaní 23. 
apríla 2003 si vypoèulo správu 
hlavného kontrolóra obce za 1. 
štvr�rok 2003. Text tejto správy 
je k dispozícii na nahliadnutie 
na obecnom úrade. 
Súèas�ou tohto bodu bola aj 
správa o stave výberu dane 
z nehnute¾ností, o platení 
poplatku za vývoz komu-
nálneho odpadu a poplatku 
za psa. Pripomínam, �e daò 
z nehnute¾ností mala by� za-
platená do 31. marca 2003.
Obecné zastupite¾stvo posúdilo 
�iados� pani Tichej o finanèný 
príspevok pre syna Juraja, 
ktorého vybrali do slovenskej 
�iackej reprezentácie na hoke-
jový turnaj vo Winipegu v Ka-
nade. Obecné zastu-pite¾stvo 
mu odsúhlasilo 5000,-Sk. 
Poslanci potom odsúhlasili 
20%-né rozpätie výšky ná-
jomného za ve¾kú sálu Domu 
kultúry. 
Schválili odpredaj pozemku 
p.è. KN 21/2 p. Rafajovi pred 
novozrekonštruovaným rodin-
ným domom na Cementárskej 
ulici (bývalá Tempo - móda). 
Pozemok schválili v šírke 8 
m. 
Nasledovala informácia o prip-
ravovanom projekte modern-
izácie �elezniènej trate na 
rýchlos� 160 km/hod na úseku 
Nové Mesto nad Váhom – 
Púchov. 
Vzh¾adom na zlo�itos� fina-
nènej situácie obce prelo�ili 
prerokovanie opravy plochých 
striech na Základnej škole 
a Dome kultúry na letné mesi-
ace. Konštatovali, �e je nutné 
zabezpeèi� èas� finanèných 
prostriedkov z mimorozpoè-
tových zdrojov obce – buï 
dotáciou od sponzora, alebo 
odpredajom obecných pozem-
kov. 
Obecné zastupite¾stvo sa zao-
beralo aj pripomenutím si 50. 
výroèia odovzdania Domu 
kultúry do prevádzky. 50-roèný 
kultúrny dom znamenal pre 
kultúrny �ivot obce v�dy ve¾mi 
ve¾a a bolo by potrebné si toto 
výroèie pripomenú� primer-
aným kultúrnym programom. 

Ing. arch. Ján Remo,
starosta obce

Z  aprílového  zasadania 
obecného  zastupite¾stva

Referendum v Ladcoch: úèas� 44,99 % - „áno“ 88,38 %
     Referendum o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie sa konalo 16. a 17. mája t.r. v ob-
vyklých okrskoch a volebných miestnostiach. Ako vidie� z titulku, väèšina oprávnených volièov – obèanov 
Ladiec  - ostala k tejto vá�nej otázke ¾ahostajná. 
     Do volebných miestností prišlo dovedna 907 volièov, z celkového poètu 2016. To znamená, �e 
k urnám sa dostavilo 44,99 % zapísaných volièov. 
„Áno“ so vstupom do Európskej únie vyslovilo 791 volièov, teda 88,38 %. „Nie“, teda proti vstupu do 
EÚ sa vyjadrilo 104 obèanov (11,62 %).
V jednotlivých okrskoch sa na referende zúèastnilo:
Okrsok èís. 1 (Dom kultúry) – 46,98 %
Okrsok èís. 2 (Základná škola) – 41,10 %
Okrsok èís. 3 (Tune�ice) – 47,77 %
      V okrese Ilava sa na referende zúèastnilo 47,25 % oprávnených volièov. Pre vstup do EÚ sa z nich 
vyslovilo viac ako 90 %. 
Najviac úèastníkov bolo v Kamenièanoch – 60,11 %, najmenej v Krivokláte (pod 30 %).
      Ako dopadlo referendum na Slovensku iste všetci vedia – nad 52 %, referendum bolo teda platné 
a keï�e absolútna väèšina zúèastnených povedala svoje „Áno“ – Slováci so vstupom do Európskej 
únie súhlasili. 

Od 1. mája t.r. pracuje na Obec-
nom úrade v Ladcoch v budove 
è. 151 (druhá budova) Hel-
ena Kvasnicová, pracovníèka 
poverená vybavovaním celej 
agendy stavebného konania. 
To znamená od vydávania 
územných rozhodnutí, cez 
stavebné povolenie a� do ko-
laudácie stavieb. 
U tejto pracovníèky sa rovna-
ko nahlasujú drobné stavby 
a stavebné úpravy. 

Stavebné konanie aj v Ladcoch

Výstavba vodovodu sa u� zaèína
   V najbli�ších dòoch sa zaèína výstavba vodovodu okolo 
hlavnej cesty od kri�ovatky smerom na horný koniec po 
Slatinský potok s odboèkou cez súhradku okolo hostinca 
Sabo k Základnej škole. 
   Dodávate¾om stavby je firma DK – Trade z Pova�skej 
Bystrice, ktorá najlepšie uspela vo výberovom konaní. 
Náklady na túto stavbu sú do 2 miliónov korún. 
      Termín dokonèenia stavby je stanovený na koniec 
júla 2003.
         Úprava chodníkov zámkovou dla�bou sa bude 
robi� v roku 2004.

Pracovná doba a stránkové dni 
sú zhodné s pracovnou dobou 
na celom obecnom úrade. 
Obèania sa mô�u na òu 
s dôverou obraca� vo všetkých 
otázkach stavebného konania, 
vrátane odborných konzultácií 
týkajúcich sa stavebného ko-
nania. 

V tomto roku sa bude 
pokraèova� v plyno-fikácii 
obce na trase v Horných 
Ladcoch. Bude to trasa 
pod dopravným pásom – 
od domu p. Èemeša po 
dom p. Skybu. 
V Horných Ladcoch sa 
v tomto roku prestavá 1 
milión korún. Plynofikácia 
sa mô�e dotknú� aj pos-
lednej èasti Horných La-
diec – k domu p. Šimona. 
Stavba sa zaène v letných 
mesia-coch a uskutoèní ju 
firma Stavasta z Ban-skej 
Štiavnice, ktorá vyhrala 
výberové konanie.  

Plynovod  pre 
Horné  Ladce



Štatistika o obèanoch

Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

Narodené deti

Milan Bielik
Radoslava Remová

Vítame nových obèiankov 
a �eláme im zdravie 

a š�astný �ivot. 
Rodièom rados� zo svojich 

potomkov. 

Zomreli

František Kováè (55 – roèný)
Jolanka Jesenská (78)
O¾ga Kalusová (73)

Štefánia Ïurišová (67)
Ondrej Barica (86)

Spolucítime s pozostalými 
a vyslovujeme úprimnú 

sústras�. 

Jubileá

90 – te narodeniny 
oslávi 4. augusta t.r. 

pani Bernardína Horská.

Dòa 30. júna 2003 
si pripomenie 

80 – te výroèie narodenia 
pani Emília Galanská.

25. výroèie sobáša 
si 15. júla pripomenú 

¼ubomír Habánek 
s man�elkou Marianou, rod. 

Královou. 
Také isté výroèie oslávia 

Vladimír Ïuriš a man�elka 
Daniela, rod. Polomíková 12. 
augusta a 19. augusta Jozef 
Letko s man�elkou Annou, 

rodenou Hriadelovou. 

Všetkým jubilantom �eláme 
zdravie, spokojnos� a lásku 
v kruhu svojich najbli�ších.

Zdravie a spokojnos� do 
ïalších rokov �ivota �eláme 
pani Margite Galanskej, 

ktorá  �ije v Dome dôchodcov 
v Dubnici nad Váhom 

Celoobecná ka-
nalizácia asi v roku 

2006

Stredoslovenská vodárenská 
spoloènos�, a.s. �ilina pripra-
vuje projekt „Oèista stredného 
toku Váhu“, ktorý by vyriešil 
odkanalizovanie miest a obcí 
okolo stredného toku Váhu. 
Projekt bude financovaný z Eu-
rópskej únie. 
Odsúhlasovanie projektu má 
by� v Bruseli v roku 2005 a keï 
bude schválený, realizoval 
by sa v rokoch 2006 – 2007. 
Odkanalizovaná by bola celá 
obec Ladce, prièom s Košecou 
a Ilavou by mali spoloènú ve¾kú 
èistiareò odpadových vôd. 85% 
nákladov by išlo z fondov Eu-
rópskej únie, 15% nákladov by 
sme si museli hradi� sami. 

3. miesto Dušana 
Peterku

Dòa 13. mája t.r. sa èlenovia 
Slovenského zväzu zdra-
votne postihnutých stretli 
na 3. roèníku streleckých 
pretekov zo vzduchovky 
v Domani�i.
V stre¾be zo vzduchovky 
našu základnú organizáciu 
reprezentovalo 5 èlenov. 
Najúspešnejší z nich bol 
Dušan Peterka, ktorý sko-
nèil na 3. mieste. 

Nová rubrika

Od 4. èísla Ladeckých zvestí 
(august 2003) vytvárame 
novú rubriku, ktorá nahradí 
rubriku „Stalo sa pred rokmi“, 
ktorá viac – menej stratila 
svoje opodstatnenie po vy-
daní monografie “Ladce“. 
Keï�e obsah monografie bol 
znaène obmedzený (máme 
k dispozícii ove¾a viac faktov 
z histórie obce), rozhodli sme 
sa zavies� novú rubriku „Èo 
v monografii nebolo“. 
Názov sám prezrádza o èo 
nám ide: doplni� a rozšíri� 
vaše znalosti, ktoré ste získali 
pri èítaní monografie. 

Výbor Slovenského zväzu 
zdravotne postihnutých v Lad-
coch uskutoènil 9. mája t.r. 
v Dome kultúry v Ladcoch pri 
príle�itosti jubilejného Roka 
invalidov kultúrno-spoloèenské 
posedenie. 
  Zúèastnilo sa na òom 220 èle-
nov SZZP z celého bývalého 
okresu Pova�ská Bystrica. 
Okrem Ladèanov sme privítali 
èlenov SZZP z Domani�e, 
Sverepca, Beluše, Púchova, 
Lúk a Ilavy. 
  V kultúrnom programe sa 
predstavila �enská spevácka 
skupina zo Sverepca. K dobrej 

2 2 0   è l e n o v   S Z Z P   n a 
nálade prispela hudobná skupi-
na z Mesteèka, ktorá vyhrávala 
poèas celého stretnutia. 
  Výbor SZZP v Ladcoch ïakuje 
všetkým, ktorí pomohli toto 
podujatie usporiada� svojou 
materiálnou pomocou. Na-
jmä ïakuje Obecnému úradu 
v Ladcoch a Pova�-skej ce-
mentárni a všetkým ostatným 
sponzorom. Výbor ïakuje aj 
pracovníkom domu kultúry 
a kolektívu kuchárok z Od-
borného uèiliš�a. 

DôRaZNé uPoZoRNeNie
Obecný úrad upozoròuje a pripomína Všeobecne záväzné 
nariadenie o postupe pri úmrtí a pohrebníctve (Obecné 
zastupite¾stvo – január 1996).
V bode 16 sa hovorí, �e je zakázané vchádza� na cintorín 
motorovými vozidlami, bicyklami a inými dopravnými pros-
triedkami. 
Bod 17 upozoròuje, �e odpadky a podobné predmety (su-
ché kytice, vence, kahance a pod.) musia sa uklada� len na 
vyhradené miesta (ve¾koobjemový kontajner) a zakazuje sa 
spa¾ovanie odpadu i vodenie psov na cintorín. 
Súèasne �iadame obèanov, aby neodkladali sklenené vázy, 
poháre, kahance v priestoroch okolo hrobu. Pri kosení mô�e 
dôjs� k vá�nemu úrazu, alebo poškodeniu kosaèky. Vystavujete 
sa riziku, �e okolo hrobu, ktorý opatrujete, vám nepokosia. 
Porušenie ustanovení VZN mô�e by� pokutované a� do výšky 
500 Sk. 

¼. Šedíková

V �ivote èloveka sa vyskytujú ch-
víle a udalosti, ktoré mu v pamä-
ti zostanú natrvalo. Rovnako 
významné udalosti spomínajú aj 
èlenovia rodiny. Tie zlé èi tragické 
s istým smútkom a radostné doká�u 
rozjasni� tvár. Obec – ako ve¾ká 
rodina – v súèasnom období takúto 
udalos� pre�íva. Táto však nezos-
tane iba v spomienkach, lebo tie 
èasom vyblednú a nenápadne sa 
vytratia, ale v tomto prípade toto 
zostane èierne na bielom. 
Vyšla kniha o Ladcoch – monogra-
fia. Táto kniha umo�òuje tro-
chu poodhrnú� záves zaha¾ujúci 
minulos� našej obce a ve¾ké úsilie 
našich predkov, ktorí èasto s ve¾mi 
ve¾kým úsilím sa borili hoci i len 
o pre�itie svojich rodín. 
Obec Ladce aj Tune�ice boli závislé 
od po¾nohospodárskej výroby a� kým 
sa nevybudovala �eleznica a potom 
Cementáreò.
Je u� len zabudnutou minulos�ou, 
�e si Tune�ickí ro¾níci 113 Kúpno-
predajnými zmluvami a� v roku 

Vïaka za dobré dielo

1921 odkúpili  od potomkov 
niekdajšieho zemepána Neumanna 
z Viedne pozemky v intraviláne 
obce, na ktorých ale od nepamäti 
mali vystavené svoje rodinné domy 
s dvormi a záhradami. 
Bez poznania minulosti nevieme 
správne ohodnoti� prítomnos�. 
V ï a k a  p a t r í  h l a v n é m u 
zostavovate¾ovi monografie Branis-
lavovi Liptákovi, bez ktorého úsilia 
by sa dielo nepodarilo. Rovnako 
patrí vïaka aj Obecnému úradu 
na èele so starostom Ing. arch. 
Jánom Remom – hlavným iniciá-
torom tohto podujatia, obecnému 
zastupite¾stvu za vyèlenenie potreb-
ných financií, ale i všetkým tým, 
èo poskytli akéko¾vek údaje do 
celkovej mozaiky smerujúcej ku 
ïalšiemu zvidite¾neniu našej obce. 
Monografia bude cenná hlavne pre 
rodákov, ktorých rôzne okolnosti 
pútajú na iné miesta mimo svojho 
rodiska.              V.K.



       Preteky �iakov v love 
rýb udicou usporiadal výbor 
Obvodnej organizácie Sloven-
ského rybárskeho zväzu èíslo 3 
na novovybudovanom rybníku 
v Ilave. Pretekov �iakov 1. mája 
t.r. sa zúèastnilo za prítomnosti 
funkcionárov – organizátorov, 
rodièov a priate¾ov rybárskeho 
športu 77 detí od 8 do 14 
rokov. 
  Ulovili 1 kus kapra, 2 kusy 
pleskáèa a 1286 kusov belíc. 
Ví�azom sa stal Tomáš Kút-
ny z Ladiec, Tomáš Gajdoš 
z Pruského bol druhý a Marek 
Kvasnica z Ladiec tretí.  
Dievèatá skonèili v poradí: 
Králová Katka (Ilava), Lu-
cia Rafajová (Dubnica n/V) 
a tretia Dominika Hlaváèová 
z Pruského. 
     11. mája sa na rybníkoch 
v Tune�iciach uskutoènil u� 
18. roèník rybárskych pretekov 
dospelých v love rýb udicou. 
Hoci pretekom poèasie ne-
prialo, sú�a�ilo dovedna 162 
pretekárov. Prišlo i pomerne 
dos� divákov – priaznivcov 
športového rybárstva i peknej 

77  det í ,  1 62  doSpeLých 
pretekárov  –  rybárov

prírody a spoloèenského 
zá�itku. „�ahákom“ bolo u� 
tradiène na úrovni pripravené 
obèer-stvenie, kotlíkový guláš 
i sma�ený pstruh. 
Pre spestrenie pretekov or-
ganizátori obohatili vodu o 50 
kilogramov pstruha dúhového, 
ktorý bol potom aj v úlovkoch 
najviac zastúpený. 
Celkom pretekári ulovili 138 
kusov pstruha, 26 kusov kapra 
a 17 pleskáèov. 
Ví�azom sa stal Roman Buèek 
z P. Bystrice. Ïalšie poradie: 
2. Rudolf �aludek (Dulov), 3. 
Špovík Jozef (Dubnica n/V), 4. 
Jozef Novotný ml. (Ladce), 5. 
Stanislav Uharèík (Ladce), 6. 
Roman Krekáè (Dca), 7. Milan 
Pravda (Ladce), 8. Timotej 
Šebek (Ladce).
Ceny pre ví�azov venovali 
sponzori, vèítane obecných 
úradov. Súèas�ou bola aj tom-
bola, v ktorej okrem iných cien 
bolo 15 �ivých kaprov. 

Ján Sloboda

Nevídaný  dar  pani Minárikovej
   �iaci a zamestnanci Odborného uèiliš�a v Ladcoch ïakujú 
pani E. Minárikovej, ktorá darovala škole 300 kníh rôznych 
�ánrov, pou�ite¾ných v �iackej kni�nici. Je to vzácny dar 
a vzácny èin pani Minárikovej, ktorý si zaslú�i pozornos� 
a obdiv nás všetkých. 

Na závereèné skúšky sa v Odbornom uèilišti Ladce pripra-

vuje 62 uèòov, konèiacich dochádzku. Po nieko¾koroènom 

pobyte v Ladcoch odchádzajú, aby sa pokúsili umiestni� 

v praxi. Sú to 4 murári, 9 maliarov, 11 stolárov, 7 staveb-

ných zámoèníkov, 12 krajèíriek, 9 záhradníkov a 10 dievèat, 

ktoré navštevovali odbor slu�by a domáce práce. 

Odchádzajúcich �iakov nahradia novoprijatí uèni, ktorí 

absolvovali prijímacie konanie. V tomto roku sa prihlásilo 

87 �iakov, z ktorých prijali 71(7 sa nedostavilo, 9 nespl-

nilo podmienky). Dovedna je to 44 chlapcov a 27 dievèat. 

Z prijatých zaradili najviac na odbor krajèírka (14), stolári 

(13), záhradníci (11).

oDCHáDZajúCi  a  NoVí  uèNi

Naši recitátori medzi 
okresnou špièkou

Centrum vo¾ného èasu v Ilave 
pripravilo 10. apríla v Ilave 
okresné kolo recitaènej sú�a�e 
v prednese poézie a prózy 
Hviezdo-slavov Kubín. Našu 
školu úspešne reprezentov-
ala Simona Svádová, ktorá 
v kategórii poézia obsadila 
2.  miesto. �iak Lukáš Ciho 
v kategórii próza bol štvrtý. 
Svedomitá príprava �iakov a dl-
horoèné skúsenosti vyuèujúcej 
Mgr. L. Gallovej sa opä� prejavili 
a pokraèujú v úspešnej tradícii 
školy – by� medzi okresnou 
špièkou. 

Druhé miesto Danice 
Chovancovej

Olympiáda slovenského jazyka 
je nároèná vedomostná sú�a� 
urèená pre �iakov 9. roèníka. 
Do okresného kola v Ilave 
postúpila �iaèka 9. triedy 
Danica Chovancová, ktorá 
v konkurencii 24 sú�a�iacich 
obsadila 2.  miesto. �iaèku 
pripravovala Mgr. L. Gallová.

Sú�a�ný matematický 
marec a apríl

24. marca sa reprezentanti 
Základnej školy zúèastnili na 
okresnom kole Pytagoriády, 
kde sa úspešným riešite¾om 
stal Martin Faturík. Dòa 9. 
apríla na jednej z naj�a�ších 
matematických sú�a�í - Mate-
matickej olympiáde - boli 
úspešnými riešite¾mi Stanisla-
va Kútna a Martin Faturík.
20. marca sa 81 �iakov zúèast-
nilo na u� tradiènej celoslov-
enskej sú�a�i Klokan. Šes� 
�iakov sa umiestnilo medzi 
20% najúspešnejších riešite¾ov 
zo Slovenska. Boli to: D. Cho-
vancová, R. Mihálik, K. Áèková, 

Plejáda ocenení
A. Pesnièák, O. Ïurovec, K. 
Hoštáková. 
12. mája sa konalo okresné kolo 
technickej tvorivosti mláde�e. 
Z našej ZŠ na 5. mieste skonèil 
Matej Riecky. 
Na všetky uvedené sú�a�e 
�iakov pripravoval uèite¾ ZŠ D. 
Pru�inec. 
Pod vedením A. Piscovej, 
uèite¾ky ZŠ sa �iaci – tretiaci 
pripravovali na Matematickú 
pytagoriádu. Krásny úspech 
dosiahol Tomáš Mikuška, ktorý 
skonèil na 1. mieste. 

Fyzika a chémia

Dòa 24. apríla sa uskutoè-
nilo krajské kolo fyzikálnej 
olympiády v Dubnici nad 
Váhom. Okres Ilava reprezen-
tovali traja �iaci, medzi nimi 
aj náš �iak 9. triedy Jaroslav 
Peterka (druhý z okresného 
kola). Aj v krajskom kole sa stal 
„úspešným riešite¾om“.
O deò neskôr naša �iaèka Dan-
ica Chovancová repre-zentov-
ala okres Ilava na krajskom 
kole chemickej olympiády 
v Trenèíne. 

Najlepší do obradnej 
miestnosti

Na konci júna príjme starosta 
obce opä� najlepších �iakov zo 
Základnej školy a Odbor-ného 
uèiliš�a. Budú to �iaci, ktorí 
nejakým spôsobom (sú�a�e, 
šport, kultúra a pod.) urobili 
dobré meno svojej škole a tým 
aj obci Ladce. 
Poslanci Obecného zastu-
pite¾stva a starosta obce chcú 
takto morálne oceni� prácu 
najlepších �iakov i ich uèite¾ov 
a vychovávate¾ov. 

Druhá májová nede¾a pat-
rila tradiène matkám. To-
horoèný Deò matiek vo ve¾kej 
sále kultúrneho domu spestril 
bohatý kultúrny program. 
Videli sme nie ka�dodenné 
vystúpenie jedného z najlepších 
folklórnych súborov na Sloven-

Deò venovaný matkám

sku – Vršatec z Dubnice nad 
Váhom. Ïalšiu èas� vyplnili 
deti z Materskej školy a �iaci 
Základnej školy. 
Prítomným matkám sa priho-
voril starosta obce Ing. arch. 
Ján Remo.
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Vo  futbale  za  priemerom

   V tomto roku si pripomíname 120. výroèie zalo�enia 
Dobrovo¾ného hasièského zboru v Ladcoch. Dos� pod-
robne sa touto organizáciou a jej históriou zaoberáme 
v monografii  „Ladce“  a  urèite  sa  k  jej  120-roènému 
úèinkovaniu v našej obci ešte vrátime v nasledujúcom 
(augustovom) èísle Ladeckých zvestí. 
    Dnes prinášame zaujímavý poh¾ad na tento všeobecne 
prospešný  spolok,  ako  si  ho  pamätá  náš  prispievate¾ 
a tvorca rubriky „odviate èasom“ Ví�azoslav Kalus.

Dobrovo¾ný hasièský zbor vznikol 
z prirodzenej nutnosti. Po�iare 
bývali èasté u� od nepamä-
ti. Pôvodná skupina domov, 
z ktorej sa neskoršie vytvárala 
vlastná obec a� do súèasnej 
podoby bola budovaná z mi-
estne dostupných materiá-lov. 
Celodrevená, z nepálených tehál. 
Alebo kombinácia nepálených 
tehál s kameòom. Krovy však 
bývali v�dy drevené a zväèša 
prikryté slamenými otiepkami, 
zriedkavejšie šind¾ami. 
Príèinami po�iarov bývali 
neopatrnos�, závis�, nenávis� 
i pomsta. 
Zalo�enie po�iaru bolo ve¾mi 
¾ahké. Podr�a� horiacu zápalku 
pár sekúnd vo vysušenej slame-
nej krytine a páchate¾ zostal 
takmer v�dy nevypátraný. 
Hasenie vodou donášanou vo 
vedrách bývalo málo úèinné. 
Striekanie ruènými pumpami, 
do ktorých sa musela voda 
nalieva�, bolo u� úèinnejšie. 
Aby nevznikal chaos, zaèali 
sa vytvára� zocvièené skupiny 
šikovných dobrovo¾níkov. Takto 
vznikali postupne dobrovo¾né 
hasièské zbory. 
Materiálové a technické vyba-
venie prichádzalo ve¾mi pomaly. 
Do roku 1928 pou�ívali strieka-
èku s ruènou pumpou, ale 
so samostatným nasávaním. 
Uniformy maïar-ského strihu 
s našitými �ltými písmenami 
na prsiach. Neskoršie hasièom 
zakúpili nové rovnošaty pre 
výcvik i parádu. 
Mimoriadne okázalá slávnos� 
pre hasièský zbor sa konala pri 
príle�itosti zakúpenia novej 
striekaèky s motorovým pohonom 

s mo�nos�ou presunu konským 
záprahom a následná posviac-
ka hasièskej zástavy. Obidve 
tieto akcie sponzorovali okrem 
obecného úradu aj Cementáreò 
a predstavenstvo kláštora. 
Oslavy svojou prítomnos�ou 
poctili hasièi z celého okresu na 
èele s okresným velite¾om pánom 
Jozefom Binkom z Košece, ale aj 
hasièi z iných obcí. 
Parádna helmica okresného 
velite¾a po vysidolovaní sa 
leskla ako zlatá, akú nosieval 
cisár pán. Prilbice v hasièských 
zboroch navonok svojou výz-
dobou vyjadrovali funkèné 
postavenie hasièa v zbore. 
Vládla tam skutoèná dobrovo¾ná 
disciplína, oslovo-vali sa 
„brat“.
Pri po�iari, výcviku èi schôdzi 
nepoznal i  neodôvodnenú 
neprítomnos�. Zvolával trubaè 
a pod¾a jeho ustrojenia vedeli, èi 
bude cvièenie, alebo zasadanie. 
Boli ostatnými spoluobèanmi 
vysoko vá�ení. 
Ak poriadali hasièskú zába-
vu obèania si pokladali za 
povinnos� zasla� vstupné, aj keï 
im okolnosti nedovo¾ovali sa na 
zábave zúèastni�. 
Hasièi sa zúèastòovali i na 
ïalších podujatiach, cirkev-
ných alebo štátnych oslavách 
a zvyšovali im slávnostný 
rámec. 
Pri slávnostiach bolo vidie� 
dokonalú súhru dychovej hudby 
a hasièov a tým bola zabez-
peèená maximálna úèas� obèan
ov.                           V.K.

V jarnej èasti 
fut-balových 

sú �a-� í  nám 
naši reprezentanti obce ve¾a ra-
dosti nenarobili. Plány a pred-
savzatia sa plnia iba z malej 
èasti. Aký je stav po kole z 25. 
mája t.r.?
Mladší �iaci sú v sú�a�i I. triedy 
na predposlednom – 9. mieste 
s 12 bodmi.
Starší �iaci – úèastníci sú�a�e 
1. triedy si poèínajú lepšie. Z 19 
odohratých stretnutí 7 vyhrali, 8 
prehrali a 4 hrali nerozhodne. 
S 25 bodmi sú na 6. mieste 
z 12 dru�stiev.
Dorastenci hrajúci v V. lige sú 
s priemernými výkonmi na 10. 
mieste, èo je relatívne dobre, 
keï v sú�a�i hrá 16 dru�stiev. 
Doteraz získali 28 bodov.
Mu�i TJ Tatran Cementáreò 
sú a� na posledné zápasy 

najväèšmi sklamaní. 25. mája 
boli s 24 bodmi na 11. mieste. 
Sú�a� vedie suverénne Horná 
Poruba s 55 bodmi, na konci 
tabu¾ky je Nová Dubnica s 3 
bodmi. 
TJ Tat ran Tune�ice hrá 
v III. A triede spolu s ïalšími 
dvanástimi dru�stvami. Zápas 
25. mája s Púchovom za stavu 
4:1 pre Tune�ice nedohrali. 
Bez zarátania tohto zápasu 
boli Tune�ice na 9. mieste s 18 
bodmi. 

Vyvrcholením športovej èinnosti 
na internáte Odborného uèiliš�a 
boli v poslednom období dve zau-
jímavé akcie. 
Prvou z nich bol exhibièný futba-
lový zápas v Nemšovej, ktorý sa 
uskutoènil 24. apríla 2003. Tu sa 
predstavili chlapci z Ladiec v rámci 
Európskeho futbalového tý�dòa 
špeciálnych olympiád, keï spolu 
so svojimi kamarátmi z Osobitnej 
školy internátnej a z Gymnázia 
v Pova�skej Bystrici zohrali predzá-
pas pred finále Priemer Nike Cupu 
v kategórii �iakov. Pripojili sa 
tak k viac ako 30000 mentálne 
postihnutým športovcom, ktorí 
v tý�dni od 22. do 29. 4. 2003 
propagovali spoloèné futbalové 
stretnutia zdravých a postihnutých 
športovcov v tridsiatich krajinách 
Európy.
Druhým zaujímavým podujatím bol 
Národný turnaj v halovom hokeji, 
ktorý v dòoch 23. – 24. mája 2003 

bohatý Športový �ivot uèòov

Gymnastický štvorboj �iakov mal svoje krajské kolo 7. 
mája 2003 v Novej Dubnici. Naši �iaci školu i svoju obec 
znova dobre reprezentovali. Dru�stvo dievèat v kategórii 
a obsadilo 1. miesto. V rámci sú�a�e jednotlivcov júlia 
Kandráèová prvá a Natália Melicherová tretia. 
Dru�stvo chlapcov v kategórii B skonèilo na 2. mieste. 
Dievèatá i chlapcov pripravovala Mgr. Mária Hatoková. 
Dru�stvo  dievèat  sa  teraz  pripravuje  na majstrovstvo 
Slovenska. 

Mladí gymnazisti opä� úspešní

zorganizovalo Odborné uèilište 
Ladce v spolupráci so Slovenským 
hnutím špeciálnych olympiád. Na 
turnaj prišlo 5 dru�stiev z celého 
Slovenska, aby na zimnom štadióne 
v Dubnici nad Váhom odohralo 10 
nároèných zápasov v športe, ktorý 
je rovnako rýchly a tvrdý ako ¾adový 
hokej. Po závereènom hvizde 
rozhodcov sme boli spokojní: 
Odborné uèilište Ladce skonèilo 
na druhom mieste pred Liptovským 
Jánom, Bardejovom a Luèencom, 
keï sa jeho jediným premo�ite¾om 
a ví�azom turnaja stalo dru�stvo 
z Modry. Najlepším brankárom na 
turnaji bol vyhlásený Oskar Biháry 
z Ladiec.
V najbli�šom období nás èakajú 
Celoslovenské športové hry di-
evèat v Michalovciach a chlap-
cov vo Vinièkách a Svetové letné 
špeciálne olympijské hry v Dubline 
v Írsku, kde nás vo volejbale bude 
reprezentova� Miroslava Eliášová 


