
SPRAVODAJCA OBECNÉHO 
ÚRADU

Èíslo:  3            jún 

Obecné zastupite¾stvo na 
zasadaní 26. apríla t.r. si 
vypoèulo správu o plnení 
obecného rozpoètu za prvý 
štvr�rok 2004.
Ïalej schválilo uznesenie 
o zlúèení Dobrovo¾ného 
zboru v Tune�iciach s DPZ 
Ladce. Bola to iba fak-
tická právna bodka za u� 
zaniknutým tune�ickým 
zborom. 
Poslanci schválili kúpnu 
cenu murovanej trafostan-
ice v Záhradnej ulici pre 
Stredoslovenské elektrárne 
za 30 000 Sk (znalecký 
posudok 26 590 Sk).
Zastupite¾stvo schválilo 
odpredaj pozemkov p. 
Poliakovi a p. Bla�ièkovi 
(pásy zeme súvisiace s ich 
pozemkom) a pozemok pod 
montovanú gará� p. Zdene 
Števánkovej.
Súhlasili s bezplatným 
prenájmom ve¾kej sály DK 
Slovenskému zväzu zdra-
votne postihnutých. Rovna-

ko súhlasili s poskytnutím 
2 575 Sk nadácii Help pre 
podporu ¾udí s onkologickým 
ochorením. 
Predseda kultúrnej komisie 
informoval o príprave osláv 
výroèia oslobodenia a pri 
príle�itosti vstupu SR do Eu-
rópskej únie. 
Obecné zastupite¾stvo schvá-
lilo Všeobecne záväzné nar-
ia-denie o vylepovaní plagá-
tov v predvolebnej kampani 
volieb poslancov do Európ-
skeho parlamentu. 
Rovnako schválili VZN è. 
3/2004 o úhrade za opatrova-
te¾skú slu�bu. Návrh spoèíva 
vo zvýšení poplatkov, ktoré 
platia jednotliví obèania. 
Navýšenie nie je ve¾ké (o 1 a� 
2 Sk za jednotlivé úkony).
Na záver zasadania schválili 
poslanci úpravu zatváracích 
hodín v miestnych pohostin-
stvách v letnom období: 
nede¾a - štvrtok do 22. 30 
hod.
piatok - sobota do 24. 00 

Oprávnení volièi dostali „Oznámenie o èase a mieste konania vo¾by poslancov do Eu-
rópskeho parlamentu“. Konajú sa dòa 13. júna 2004 od 7. 00 do 22. 00 hodiny.
Miesta volebných miestností sú na „Oznámení“ a sú tie isté, ako pri ostatných 
vo¾bách. 

VO¾by dO EurópsKEhO parlaMEntu budú 13. júna 2004

uznesenia zo zasadania 
obecného zastupite¾stva

Výsledky volieb prezidenta SR 
na Slovensku sú všeobecne 
známe. Iste vás však bude 
zaujíma�, ako volili Ladèania. 
V prvom kole
Dòa 3. apríla 2004 sa volieb z 2 
039 zapísaných volièov zúèast-
nilo 1 136, èo bolo 55,71%. 
Celkom – vo všetkých troch 
okrskoch dostali jednotliví kan-
didáti takýto poèet hlasov: 
Stanislav Bernát (2), Martin 
Bútora (39), Ivan Gašparoviè 
(292), Jozef Kalman (6), Ján 
Králik (3), Július Jubík (2), 
Eduard Kukan (106), Vladimír 
Meè iar  (568) ,  Frant išek 
Mikloško (44), Rudolf Schuster 
(52), Jozef Šesták (3).
V rámci Slovenska, ale i pod¾a 

Ladèanov, do druhého kola 
postúpili Vladimír Meèiar a Ivan 
Gašparoviè. 
V druhom kole
V druhom kole prišlo k vo¾bám 
z 2 043 zapísaných volièov 1 
072 (52,56%). Pre Vladimíra 
Meèiara bolo 660 platných hla-
sov, pre Ivana Gašparovièa 408 
hlasov (38,2%).
V bývalom okrese Ilava bola 
úèas� takmer 53 %-ná. Za V. 
Meèiara hlasovalo 52,68% 
volièov, za Ivana Gašparovièa 
47,31%. V celej SR dostal I. 
Gašparoviè 1 079 592 hlasov, 
V. Meèiar 722 368.

aKO VOlili ladèania

Referendum, v ktorom mali obèania odpoveda� „Áno“ alebo 
„Nie“ na otázku:
„Ste za to, aby poslanci Národnej rady SR prijali ústavný 
zákon o skrátení III. volebného obdobia Národnej rady 
Slovenskej republiky tak, aby sa vo¾by do Národnej rady 
Slovenskej republiky konali v roku 2004?“
V Ladcoch sa dòa 3. apríla 2004 zúèastnilo 1 029 z 2 037 
zapísaných oprávnených volièov. Z 1 020 platných hlasov 
povedalo „áno“ 931, „nie“ 89 volièov. 
V rámci Slovenskej republiky sa nezúèastnilo potrebných, 
zákonom stanovených 50 % volièov – referendum bolo teda 
neplatné.

referendum v ladcoch 50,51%

Obecné zastupite¾stvo, obec-
ný úrad a komisia pre školstvo, 
kultúru a šport pripravili oslavy 
59. výroèia oslobodenia obce 
a nášho vstupu do Európskej 
únie. 
Dòa 30. apríla t.r. sa najskôr 
z iš l i  poslanci  Obecného 
zastupite¾stva, zástupcovia 
inštitúcií, organizácií, politic-
kých strán a spolkov v Dome 
kultúry, kde si pripomenuli 
význam udalostí, ktoré sa 
v našej obci odohrali pred 59 
rokmi a historický význam 
nášho vstupu do EÚ.
Po slovenskej hymne a úvod-
nej básni si prítomní vypoèuli 
príhovor starostu obce Ing. 

arch. Jána Remu. Potom sa 
k prítomným prihovorili Ing. 
Anton Barcík, generálny riadite¾ 
PC, Ing. Karol Horký, pred-
seda SZPB, Paed. Dr. Vladimír 
Hromek, riadite¾ OU. V rámci 
programu úèinkovala dychová 
hudba Ladèanka, ktorá potom 
„odviedla“ prítomných k po-
mníku obetiam druhej svetovej 
vojny. Zhroma�denie sa konalo 
pred vynoveným priestran-
stvom pomníka. Tu sa, za úèasti 
ïalších obèanov, konala pi-
etna slávnos� kladenia vencov. 
V rámci slávnosti mal prejav 
starosta obce Ing. arch. Ján 
Remo. Vence polo�ili zástup-
covia obce, SZPB a KSS.

Oslava výroèia oslobodenia a vstu-
pu do Európskej únie



Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

Štatistika o obèanoch

Narodené deti: 
Natália Dašková
Adam Minárik

Gabriela Remová
Tešíme sa novému prírastku 
v obci, de�om �eláme zdravie 
a š�astie, rodièom rados� zo 

svojich potomkov. 

Nav�dy nás opustili obèania: 
Mária Adamcová (73)

Emília Kútna (68)
Anna Kukuliašová (84)

Všetci smútime nad stratou 
a spolucítime s pozostalými v ich 

smútku. 

Jubileá: 
Zo srdca �eláme zdravie, š�astie, 
spokojnos� jubilantom, ktorí sa 
v najbli�ších tý�dòoch do�ívajú 

80 rokov �ivota.
Anna Faturíková (24. jún)

Anna Koyšová (3. júl)
Ferdinand Koštialik (11. júl)
František Chovanec (16. júl)

Elena Uríèková (18. júl)
25. výroèie sobáša si pripomenú 
man�elia Milan Hlavatý a Ale-
na, rodená Kalusová. V ïalšom 
�ivote im �eláme lásku a porozu-

menie.

Blaho�elanie
V týchto dòoch sa do�ila 
�ivotného jubilea pani 

Viera Faturová. Srdeène 
blaho�elajú, zdravie 

a spokojnos� prajú man�el 
s rodinou.

M á j o v é  p o s e d -
e n i e  z d r a v o t -

Výbor Slovenského zväzu zdra-
votne postihnutých v Lad-coch 
pripravil 7. mája t.r. pre svojich 
èlenov u� tradièné májové 
posedenie. Na stret-nutie pozva-
li aj èlenov z dru-�obných orga-
nizácií z Doma-ni�e, Sverepca, 
Beluše, Púchova, Lúk a Ilavy. 
Celkom sa v Dome kultúry zišlo 
do dvesto Ladèanov a hostí. 
Výbor organizácie zdravotne 
postihnutých v Ladcoch ïa-kuje 
za poskytnutú pomoc Obec-
nému úradu v Ladcoch, vedeniu 
kultúrneho domu, sponzorom 
a ostatným, ktorí im umo�nili 
pripravi� toto podujatie. 

Štefan Kováèik, 
predseda ZO SZZP Ladce

ZáMEr VybudOVa� nOVý ríMsKO-
KatOlícKy KOstOl V ladcOch 

V minulých dòoch sa obrátil 
Farský úrad v Košeci, obec 
ladce a pova�ská cemen-
táreò, a.s. na biskupský úrad 
v nitre so �iados�ou o sta-
no-visko na vybudovanie 
rímsko-katolíckeho kostola 
v ladcoch. V �iadosti sa 
okrem iného uvádza: 
„Vaša eminencia Ján Chry-zos-
tom kardinál Korec, obec Ladce 
ako jedna z mála väèších obcí na 
Pova�í zostala doteraz na vlast-
nom území bez kostola. Preto 
sa Farský úrad v Košeci, zastu-
pujúci cirkevnú komunitu z La-
diec a obèian-ska samospráva 
obce Ladce obracia na Biskup-
ský úrad v Nitre so �iados�ou 
o vyja-drenie k zámeru postavi� 
na území obce Ladce rímsko-
katolícky kostol. 
Sme si vedomí, �e stavba kos-
tola presiahne mo�nosti našej 
komunity v Ladcoch. Sme 
presvedèení, �e za odbor-nej 
pomoci diecézy a s vyu�i-tím od-
borníkov z jednotlivých oblastí, 
sme pripravení vybudo-va� dielo, 
ktoré umo�ní jeho vyu�itie pre 
liturgické ako aj pre iné mimoli-
turgické funkcie“.
Vá�ení obèania!
Naša obec  urob i la  tou to 
�iados�ou prvý rozhodný krok 
na mo�no dlhej a �a�kej ceste 
k vybudovaniu nového kos-
tola, ktorý bude spåòa� všetky 
nároèné kritériá, ktoré objekt è. 
1 v obci musí ma�. Popri hlavnej 
funkcii, liturgickej a pastoraè-
nej, aj funkciu spoloèenskú 
a z h¾adiska urbanistického aj 
funkciu hlavnej dominanty cen-
tra obce. 
Vo svojom volebnom programe 
som viackrát zdôrazòoval po-
trebu vybudovania centra obce. 

Toto centrum nám chýba aj 
preto, �e sa zástavba obce 
nerozvíjala okolo kostola tak, 
ako to v minulosti bolo vo 
väèšine obcí. 
Pred nami dnes stojí historická 
príle�itos� vybudovaním kosto-
la získa� pre obec ústrednú 
dominantu a tým zabezpeèi� 
základ urbanistickej kompozí-
cie celej obce. 
Preto dnes máme najdôle-
�itejšiu úlohu vybra� najvhod-
nejšiu lokalitu, aby sa nový 
kostol stal popri centre du-
chov-ného �ivota veriacich, 
urbani-stickým a kultúrnym cen-
trom obce. Za úèelom výberu 
najvhodnejšej lokality bude 
spracovaná urbanistická štúdia 
centrálnej zóny obce ohranièe-
ná �eleznicou, Cementárskou 
ulicou, ulicou ¼udovíta Štúra, 
kaštie¾om, parkom a areálom 
Domu kultúry. 
V tomto centrálnom priestore sú 
vytypované tri lokality, prièom 
za centrum pova�uje-me stále 
hlavnú kri�ovatku. 
Výstavba kostola a následne 
dobudovanie celej naznaèenej 
centrálnej zóny bude dlhodobý 
program rozvoja Ladiec. Vy-
budujú sa kvalitné úpravy 
peších chodníkov, parkovej 
zelene, drobnej architektúry 
ako sú lavièky, parkové svi-
etidlá a iný drobný mobi-liár, 
dobudujú sa parkovacie plochy 
pre motorové vozidlá. 
Ak sa nám podarí naplni� tento 
ambiciózny program, naša 
obec by získala opä� vyššiu 
estetickú úroveò a �ivot v nej 
vyššiu duchovnú i materiálnu 
kvalitu. 

Ing. arch. Ján Remo,
starosta obce

V súvislosti s ukonèením prípojok z vedenia vodovodu na 
Hviezdoslavovej ulici (zapojilo sa 22 úèastníkov) bolo mo�né 
prikroèi� k realizácii výstavby chodníka na tejto ulici. 
Dòa 18. mája t.r. bolo výberové konanie, kde základným krité-
riom bola ponúkaná cena za realizáciu. Prihlásili sa tri stavebné 
firmy: Prefa-stav, s.r.o., Topo¾èany, Tristav Slovakia  s.r.o., 
Pova�ská Bystrica a Sestav, s.r.o., Ilava. Ví�azom sa stala firma 
sestav, ktorá ponúkla pre obec najlepšiu cenu stavby. 
Chodník urobia zo zámkovej dla�by typu Maka – šedá, v šírke 2 
metre. Súèas�ou stavby bude i úprava priestranstva pred preda-
jòou potravín AMV a osadenie novej autobusovej zastávky.

budeme ma� nový chodník

dobrá platobná 
disciplína

To mo�no konštatova� o pla-
tení dane z nehnute¾ností za 
obdobie od 1. januára do 13. 
mája t.r. v obci Ladce. Z pred-
písanej èiastky 1 630 794 Sk 
bolo iba 98 000 Sk nedoplatkov. 
Pritom sú reálne predpoklady, 
�e väèšina z tej-to sumy sa ešte 
vyinkasuje.

Zber surovín
Dòa 7. apríla t.r. organizoval 
obecný úrad prvý zo série 
zberov odpadových surovín 
pripravovaných na tento rok. 
Zozbieralo sa do 800 kg tejto 
vzácnej suroviny pre náš 
sklársky priemysel. Sklo sa 
bude najbli�šie zbiera� 14. 
júla 2004.
Dòa 19. mája sa zaèal zber 
papiera prostredníctvom 
obecného úradu i prostred-
níctvom Základnej školy, 
�elezný šrot  26.  mája. 
Výsledky týchto zberov 
prinesieme v augustovom 
èísle Ladeckých zvestí. 

potešili matky
Ve¾ký poèet matiek sa zišiel 
na pozvanie obecného úradu 
a Zboru pre obèianske zále�itosti 
vo ve¾kej sále Domu kultúry. 
Rados� im priniesol pestrý pro-
gram detí z Mater-skej školy 
a Základnej školy v Ladcoch. 
K prítomným matkám sa pri-
hovoril starosta obce Ing. arch. 
Ján Remo. K dobrej nálade 
prispela ladèianska dychovka.

Vynikajúci ped-
agóg

Pri príle�itosti Dòa uèite¾ov 30. 
marca t.r. Krajský školský úrad 
v Trenèíne udelil riadite¾ovi 
Odborného uèiliš�a v Lad-
coch paed. dr. Vladimírovi 
hrome-kovi uznanie pred-
sedu Krajského školského 
úradu Vynikajúci pedagóg 
trenèian-skeho kraja. 
Všetci srdeène blaho�eláme 
a �eláme ïalšie pedagogické 
i osobné úspechy.



sVEt Mladých
ZaZnaMEnali 

sME V ZŠ

tomáš Mikuška – 1. miesto
Získal ho na okresnom kole 
matematickej Pytagoriády 23. 
marca t.r. v Dubnici nad Váhom. 
Okrem neho sa na 4. prieèke 
umiestnila jeho spolu�iaèka 
Miroslava Daòová. 

do celoslovenského kola
l i terárnej  sú�a�e „Európa 
v škole“ postúpil �iak 8. B triedy 
Matej Riecky. 

hviezdoslavov kubín
okresné kolo, bolo úspešné 
pre �iakov Janku Koyšovú 
v prednese poézie (2. miesto, 
II. kategória) a Lukáša Cihu (1. 
miesto, III. kategória).

Opä� strelecký krú�ok
Znova pracuje vïaka spon-
zorovi – pánu Františkovi 
strá�nickému, ktorý pomohol 
kúpou nových vzduchových 
zbraní a streliva. 

biblická olympiáda
Na dekanskom kole biblickej 
olympiády v Dubnici nad Váhom 
sa úspešne zúèastnili traja �iaci 
našej Základnej školy. 

detský èin roka
Väèšie mno�stvo plyšových 
hraèiek zozbierali a do chari-
tatívneho strediska v Trenèíne 
odovzdali �iaci ZŠ. Hraèky sa 
dostanú do rúk de�om, pre ktoré 
nie sú samozrejmos�ou. 

beseda s políciou
�iaci 9. roèníka absolvovali 
besedu s príslušníkom polica-
jného zboru na tému kriminality 
mláde�e, drogovej závislosti 
a inej delikvencie mladistvých. 

priorita projektu
U� sme písali o projekte Škola 
podporujúca zdravie. Najsle-
dovanejšou aktivitou v posled-
nom èase bolo zriadenie miest-
nosti Relax a triedy v prírode. 
Významnú mate-riálnu po-
moc poskytlo Lesné dru�stvo 
v Ladcoch a LD v Tune�iciach, 
ktoré dodali drevo a zabezpeèili 
jeho dovoz. Osobitne ïakujú 
Vladimírovi Kalusovi, Miros-
la-vovi Kvasnicovi a Jozefovi 
Jesenskému. Za spracovanie 

stolov a sedadiel patrí vïaka 
niektorým rodièom (Š. Majtán, 
D. Kalusová, T. Dolinka, J. Ma-
kas). Vynikajúcu pomoc poskytli 
uèite¾ky 1. – 4. roèníkov a �iaci 
8. B triedy.

71 nOVých 
�iaKOV V uèiliŠti

pre školský rok 2004/2005 sa 
do Odborného uèiliš�a v lad-
coch prihlásilo dovedna 82 
�iakov. po prijímacom konaní 
prijali 73 �iakov. 
V dòoch 21. – 25. júna sa budú 
kona� závereèné uèòovské 
skúšky, ktorým sa podrobí 
37 �iakov. dòa 25. júna im 
slávnostne vydajú výuèné 
listy.

prEtEKalO 67 
Mladých ry-

Ka�doroène na záver školenia 
mladých rybárov v krú�koch, 
ktoré navštevujú deti od 10 do 
15 rokov sa konajú detské pre-
teky. V nich si úèastníci overia 
a za pomoci rodièov, známych, 
vedúcich krú�kov, rozhodcov, èi 
starších kolegov rybárov doplnia 
i v praxi overia svoje vedomosti 
potrebné pre výkon rybárskeho 
práva. 
Za krásneho slneèného poèa-
sia sa konali preteky detí dòa 
1. mája na jazere – štrkovisku 
v Ilave. Zúèastnilo sa ich doved-
na 67 detí, ktoré ulovili celkom 
2 844 kusov rýb. Boli to najmä 
belièky, na ktoré sa sústredilo 
najviac pretekárov. Ulovili sa 
však aj väèšie ryby: kapor – 13 
kusov, pleskáè 17 kusov i 60 
centimetrový zubáè. Na popred-
ných miestach sa umiestnili: 
Adam Kováèik (3 636 bodov), 
Tomáš Kútny (3 000), Maroš 
Chalupek (2 256), Michal Ciho 
(2 220), Dominik Šukala (1 860), 
Lucia Dobrodenková (1 560), 
Marek Kvasnica (1 542), Timotej 
Šebek (1 536), Tomáš Staòo (1 
236), Tibor Jurica (1 212).

Po osemnáste na tune�ických rybníkoch
Opä�  sme bol i  svedkami 
tradièných pretekov v love rýb 
udicou, teraz 2. mája u� na 
XVIII. roèníku na Tune�ických 
rybníkoch. Zúèastnilo sa na 
nich 173 pretekárov zo širokého 
okolia. Keï�e preteky sú okrem 
športového poslania poklada-
né aj za spoloèenskú udalos�, 
navštívilo ich aj mno�stvo našich 
spoluobèanov, ktorí v prekrásnej 
prírode, pri dobrom obèerstvení, 
kde nechýbal tradièný kotlík-
ový guláš a sma�ené pstruhy, 
strávili príjemné dopoludnie. 
Výbor organizácie sa sna�í 
o to, aby tieto preteky boli 
atraktívne aj èo sa týka mno�-
stva úlovkov a preto tento revír 
nadštandardne zarybòuje. 
Bohu�ia¾, na jeseò býva pre 
lov kapra dobré poèasie a tak 
násadu z ve¾kej èasti vyloví-me. 
Situáciu sme však zachrá-nili 
tým, �e sme pred pretekmi do 
rybníka nasadili 2 q kaprov a 50 
kg pstruhov. 
preteky sa skonèili týmito 
výsledkami: 
 1 .  Roman  Buèek  (689 
bodov)

 2. Juraj Konrád (546)
 3. Roman Vicen (532)
Na ïalších miestach: Pavol 
Maršovský (500), Ivan Teplan 
(392), Jaroslav Bednár (330), 
Miroslav Chobot (321), Ján 
Šporík, ¼uboš Turza ml. (257), 
Rastislav Palèek (240).
V tomto roku u� tretie preteky sa 
konali rovnako v Tune�i-ciach 
dòa 7. mája t.r. Na pretekoch 
sa stretli funkcionári SRZ, ktorí 
ulovili 26 kusov pstruhov, 25 
kaprov a 17 kusov pleskáèov. 
Výsledok zápolenia vyznel 
v prospech týchto pretekárov: 
1. Libor Kvasnica (409 bodov), 
Ladislav Novosád (297), 3. 
Milan Mazáò (249), 4. Vladimír 
Chupek (202).
Na ceny v tohtoroèných prete-
koch okrem SZR prispeli spon-
zori: Obecné úrady v Lad-coch, 
Košeci a MÚ v Ilave, súkromní 
podnikatelia (meno-vite Ján 
Rafaj) a mnohí ïalší, ktorí sa 
podielali na bohatej tombole. 
Aj touto cestou im za priazeò 
ïakujeme. 

Ján Sloboda,
predseda ObO – SRZ è. 3

cie¾avedomos� v práci MŠ

Má èas dlhšie nohy? Asi nie, aj keï 
sa zdá, �e kráèa akosi rýchlejšie. Veï 
je to iba nedávno, èo malé deti plné 
oèakávania so zvedavými oèkami 
a otázkami prišli do materskej školy. 
U� sú z nich predškoláci, pripravení 
plni� si úlohy, ktoré ich oèakávajú 
v základnej škole. 
V školskom roku 2003/2004 sme 
mali 92 detí, z toho 38 detí sme 
pri-pravovali pre vstup do základnej 
školy. Mnohotvárnos� tvorivého 
a stá-le sa meniaceho výchovno-
vzdeláva-cieho procesu nás nútilo 
h¾ada� nielen nové, ale zamýš¾a� sa 
aj nad skvalit-nením osvedèených 
metód, foriem a prostriedkov práce 
s de�mi. Praco-vali sme pod¾a Pro-
gramu výchovy a vzdelávania pre 
materské školy. Našim cie¾om bolo, 
aby deti získali èo najviac poznatkov 
formou zá�itko-vého uèenia, osvojili 
si elementárne pracovné, výtvarné, 
hudobné, mate-matické zruènosti, 
dobré komunikaè-né a pohybové 
schopnosti s cie¾om správneho 
psychomotorického vývinu. Snahou 
celého pedagogické-ho kolektívu 
bolo, aby deti pre�ili rok pestrý, 
zaujímavý, bohatý na zá�itky. 
Z mnohých aktivít spomeniem u� 
tradiène vydarené vianoèné besied-
ky, karnevaly, v triede predškolákov 

aj s rodièmi a branno-turistické 
vychádzky do prírody. Jednou z ve¾-
mi pekných chví¾ v prírode bol celo-
denný výlet na chatu „Muflónka“. 
Tu deti okrem opekaèky, rôznych 
hier, pozorovali a obdivovali starý, 
záko-nom chránený dub, prírodu, 
hmyz prostredníctvom lúp, vyvi-
erajúcu studienku a ešte stretli aj 
rozpráv-kovú je�ibabu. Bolo naozaj 
veselo. Èaká nás ešte plavecký 
výcvik na plavárni v Púchove, ktorý 
by malo absolvova� 38 detí. Nedá 
mi nespo-menú�, �e plavecký výcvik 
sa usku-toèní vïaka sponzorskej 
pomoci. Výsledky práce s de�mi 
sme pre-zentovali pravidelnými 
výstavkami z prác detí pre rodièov, 
verejnými vystúpeniami v rámci 
obce. 
Tak ako všetky školy, aj tá naša má 
hlboko do vrecka. Ïakujem preto 
sponzorom za poskytnutie pomoci 
na zabezpeèenie materiálneho vy-
bavenia, estetizácie školy i usku-
toènenia mnohých aktivít s de�mi. 
Poïakovanie patrí obecnému úradu, 
obecnému zastupite¾stvu, vedeniu 
PCLA a OZ pri PCL v Ladcoch, RNDr. 
Petrovi Janešíkovi, pánu Františkovi 
Strá�nickému a Odbornému uèiliš�u 
v Ladcoch. Za ochotu v�dy pomôc� 
ïakujem všetkým zamestnancom 



Odviate časom
Spomienka na “kúpalisko”

futbalisti nePrekroèili Priemer

Nie je to tú�obné �elanie, ale 
stredodávna minulos�. 
Mnohí si urèite pamätáte, �e 
na Lúèkovskom potoku v úseku 
„na kolóniách“ poni�e mostíka 
ku terajšej prvej bytovke je 
mo�né aj v súèasnosti prehradi� 
potok doskami a tak zvýši� 
hladinu vody a� po samý okraj 
betónových brehov asi do výšky 
jeden a pol metra. Dnes to u� 
však nie je aktuálne, preto�e 
prietok je málo výdatný a voda 
dos� chladná. 
A� do rozsiahlej prestavby ce-
mentárne (1969), kedy sa pod-
statne zmenila aj technológia 
jej prevádzky, sa na technolog-
ické úèely vyu�ívala voda na 
chladenie strojných zariadení. 
Voda sa potom schladzovala 
v chladièi a ako u� nepotrebná 
bola odvedená do recipientu 
Lúèkovského potoka. 
Toto je u� teda minulos�ou. 
Známy chladiè ustúpil výstavbe 
ïalších potrebných budov Ce-
mentárne a korytom potoka 
preteká iba malé mno�stvo vody 
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90. výroèie svetovej vojny
Dòa 28. júla uplynie 90 rokov od zaútoèenia 
Rakúsko-Uhorska na Srbsko. Vtedy ešte málokto 
tušil, �e sa konflikt rozšíri na prvú, dovtedy 
najstrašnejšiu vojnu (1914 – 1918).
Svoj diel zaplatili aj naše dve obce Ladce a Tune�ice. 
Cez vojnu prestali fungova� politické, spoloèenské 
a iné organizácie. Ekonomická a ostatná èinnos� 
(cementáreò nevynímajúc) slú�ila vojne. Ve¾a práce, 
najmä v po¾nohospodárstve zostávalo na �enách, 
de�och a starcoch. 
Poènúc rokom 1914 sa v obci zhoršovala situácia 
v zásobovaní potravinami. Pocítili to najmä bez-
zemkovia, robotníci v cementárni, ale i ro¾níci. 
Hlad postúpil ku koncu vojny do takej miery, �e 
zúfalí obèania Tune�íc si podávajú (márne) �iados� 
o prídel potravín na Okresný úrad v Ilave. 
Ladce mali vtedy asi 1100 a Tune�ice okolo 300 
obyvate¾ov. Z Ladiec v tejto nezmyselnej vojne 
padlo 43 a z Tune�íc 9 obèanov. Z peòa�ných zbierok 
vïaèných obèanov a organizácií postavili v Lad-
coch i Tune�iciach na cintorínoch pomníky s me-
nami padlých. V tomto poète padlých je aj Štefan 
Eustach Bednárik, popravený v Kragujevaci, ako 
jeden z organizátorov známej vzbury 71. pešieho 
trenèianskeho pluku. 
Prvá svetová vojna aj pre Ladèanov a Tune�ièanov 
priniesla iba jeden klad: rozpad Rakúsko-Uhorska 
a vznik ÈSR. Pre svet však, bohu�ia¾, pouèenie 

pestrý program po celý rok

�iaci Odborného uèiliš�a, ktorí cez 
tý�deò bývajú na internáte, ka�dý 
rok netrpezlivo èakajú na príchod 
jari. Keï zasvieti slnieèko a teplomer 
sa šplhá ka�dý deò vyššie a vyššie, 
študentský �ivot je hneï akýsi 
radostnejší a optimistickejší. Dávno 
sú odlo�ené ly�e a sánky a na marc-
ové ly�ovaèky v Starej ¼ubovni, 
v Kremnici a na Orave zostali len 
spomienky. Jarné poèasie praje teraz 
najmä športovcom. To, èo sa nauèili 
na tréningu, chcú ukáza� súperom 
aj divákom. Naši futbalisti sa spolu 
so svojimi partnermi z Ladiec 
a s kamarátmi zo Špeciálnej základ-
nej školy internátnej v Pova�skej 
Bystrici predstavili 1. mája na 
ihrisku Raven v Pova�skej Bystrici 
v exhibiènom zápase, ktorý odohrali 
v rámci Európskeho futbalového 
tý�dòa Special Olympics. Štvrtý 
roèník tohto podujatia, urèeného na 
propagáciu úsilia a aktivít mentálne 
postihnutých športovcov v rámci 
Špeciálnych olympiád, podporuje 
u� tradiène Nadácia Johana Cruyffa 
a UEFA. Naši mladí futbalisti sa 
zúèastnili aj na XII. Regionálnej 
špeciálnej olympiáde v Olomouci, 
kde v kategórii unifikovaného 
futbalu obsadili 4. miesto. Usporia-
datelia pre nich pripravili zaujímavý 

program, ktorého súèas�ou bola aj 
prehliadka futbalového štadióna SK 
Sigma Olomouc alebo priate¾ský 
zápas proti mu�stvu bývalých 
reprezentantov Èeskej republiky 
a trénerov Gambrinus ligy. 
Do sú�a�í sa zapájajú aj naši stolní 
tenisti, ktorí reprezentovali školu na 
turnaji Odborných uèilíš� v Šahách 
a na turnaji Nadìje v Zlíne. Volej-
balisti zohrali zopár prípravných 
zá-pasov s Gymnáziom Pova�ská 
By-strica a teraz netrpezlivo èakajú 
na teplejšie poèasie, aby mohli 
naplno vyu�i� ihrisko na plá�ový 
volejbal, ktoré si minulý rok dobu-
dovali v are-áli uèiliš�a aj vïaka 
sponzorskej pomoci Pova�skej 
cementárne, Ladce. 
Okrem športovcov sú vy�a�ení aj 
èlenovia internátneho divadielka 
Kompas, ktorí s predstavením 
Kavka vystupovali na viacerých 
školách a v nieko¾kých detských 
domovoch a s taneèným pásmom 
Bariéry ¾udskosti sa na Najkrajšom 
koncerte roka v �iline kvalifik-
ovali do celoslovenskej prehliadky 
v Bratislave. 
Nie všetci naši �iaci však športujú 
alebo hrajú divadlo. V máji sa 25 
našich �iakov zapojilo do celos-
vetovej sú�a�e pre fajèiarov Prestaò 
a vyhráš. Sna�íme sa pomôc� 
mladým ¾uïom nájs� zdravšie 
a zmysluplnejšie spôsoby trávenia 
vo¾ného èasu. Niektorí z nich sa 
realizovali pri svoj-pomocnom 
zriadení a vyma¾ovaní chlapèenskej 
klubovne, v ktorej budú ma� èosko-
ro mo�nos� pracova� s poèítaèmi 
a vyu�íva� internet. 

Mgr. Stanislav Kret

Po vynikajúcom vstupe do jarnej 
èasti sú�a�e, keï mu�stvo dospel-
ých v prvých troch kolách bodovalo 
naplno so skóre 10 – 0, prišli zrane-
nia a obdobie nepresvedèivých 
výkonov. Pod výsledky sa svojim 
dielom podpísali aj arbitri. Nám 
neostáva niè iné ako veri�, �e chlapci 
naberú druhý dych a sú�a� dokonèia 
umiestnením v hornej polovici 
tabu¾ky. V súèasnosti po 23. kole im 
patrí 6. miesto. Prinášame preh¾ad 
výsledkov: 
Ladce – Prejta   4  : 
0
Udièa – Ladce   0  : 
3
Ladce – Borèice   3  : 
0
Horovce – Ladce   1  : 
0
Ladce – Sverepec   0  : 
0
Ilava – Ladce   1  : 

1
Ladce – Beluša   0 : 
3
Brvnište – Ladce   2 : 
1
Plevník – Ladce   2 : 
1
Ladce – Pov. Bystrica  2 : 
2
Dorastenci zaèali jar rozpaèito 
a tento stav pretrváva. Nepodarilo 
sa im udr�a� ani trend z jesene, 
kedy stratili doma jediné 2 body 
po remíze s Nitrianskym Pravnom. 
V tabu¾ke im zatia¾ patrí 8. miesto.
Ladce – P. Teplá   2  : 
1
Šimonovany – Ladce  3  : 
2
Ladce – Púchov B   1  : 
2
Tr. Stankovce – Ladce  2  : 
3
Ladce – Drietoma   0  : 

pomerne chladnej, lebo slnko ju 
nemá mo�nos� prehria� a tak je 
kúpalisko neaktuálne. 
Nespåòalo kritériá dnes kladené 
na riadne kúpaliská. Chýbali 
šatne, neboli potrební ostra�ití 
plavèíci, na piesoènaté plá�e 
s mo�nos�ou opa¾ovania sa si 
nikto ani nepomyslel. 
Toto všetko však kúpania sa 
chtivým detvákom vôbec nechýba-
lo, ba osvie�i� sa prišli aj mnohí 
starší, ktorí si na komfort nep-
otrpe-li. Bola tu mo�nos� dosýta 
sa vy-šanti� a hlavne „kúpalisko“ 
bolo na oèiach – teda pod neus-
tálym doh¾adom aj tých celkom 
malých špuntov, ktorí vyu�ívali 
tú najmenšiu vodièku. 
A ešte jeden klad tu bol. Koryto po-
toka aspoò v tomto úseku nebolo 
smetiskom, ako ho vidíme teraz, �e 
sa tam odhadzujú nepotrebné veci 
a predmety, ktoré doò v neustrá�e-
nej chvíli nesvedomití spoluobèa-
nia vyhodia ak u� doslú�ili a za-
vadzajú im v domácnostiach. 
Zostali nám iba nostalgické 
spomienky. 


