
SPRAVODAJCA OBECNÉHO ÚRADU
V LADCOCH

Èíslo:  1                     marec 1999

PRVÉ  ZASADANIE

DRUHÉ ZASADANIE

PRÍHOVOR  STAROSTU  OBCE
Vá�ení obèania,

vo svojom volebnom programe
som s¾úbil otvorenos� a transparentnos�
a tá sa dá dosiahu� iba obojstrannou,
objektívnou a trvalou komunikáciou.
Preto som rozhodnutý priebe�ne a
pravidelne informova�  verejnos� o
v�etkých dôle�itých uskutoèòovaných a
pripravovaných aktivitách v na�ej obci.
15.januára 1999 sa aj v na�ej obci
uskutoènilo slávnostné zasadanie
obecného zastupite¾stva, na ktorom zlo�ili
slávnostný s¾ub nové orgány obce,
starosta a poslanci obecného
zastupite¾stva. Za zástupcu starostu obce
bol zvolený p. Juraj Letko. Ustanovené boli
nové odborné komisie, ako pomocné
orgány obecného
zastupite¾stva.

Oficiálne sa teda zaèalo napåòa�
nové volebné obdobie.

Aké sú východiskové pozície
tohoto nového �tvorroèného obdobia?
Najlep�iu odpoveï na túto otázku dá návrh
rozpoètu na rok 1999. Nechcem rozobera�
jednotlivé polo�ky tohoto rozpoètu, tie si
mô�ete na�tudova� v úradnej tabuli.
Pristavím sa iba pri niektorých dôle�itých
polo�kách príjmu a výdaja.

V prvom rade si treba poveda� o
úveroch, ktoré si na�a obec v predo�lom
období zobrala a ich nesplatená èas�
predstavuje k 1.1.1999 èiastku 5,572 mil.
Sk. Z toho tento rok splatíme 2,313 mil.
Sk a zaplatíme 1,231 mil. Sk úrokov, èo
spolu predstavuje èiastku 3,544 mil. Sk.

Ïal�ím ve¾kým bremenom
rozpoètu je kultúrny dom, na ktorý tento
rok odhadujeme výdaj takmer 1 mil. Sk.
Ïal�ími výraznými polo�kami výdaja sú
bytové hospodárstvo 1,304 mil. Sk,
odstraòovanie komunálneho odpadu
804 tis. Sk a správa obecného úradu
2,725 mil. Sk.
Suma sumárum, rozdiel medzi príjmom a
výdajom je teda schodok mínus 1 mil. Sk,
a to podotýkam na základné prevádzkové
potreby obce.

Z tejto struènej rekapitulácie
vidíte, vá�ení obèania, �e stav financií
obce nie je zrovna najlep�í.Pomocnú
ruku nám podala opä� Pova�ská
cementáreò Ladce, kde nám po prvom
rokovaní pán generálny riadite¾ Ing.
Anton Barcík, pris¾úbil odkúpi� tento rok
akcie v hodnote 1 mil. Sk, na vykrytie
uvedeného schodku rozpoètu.

Pochopite¾ne aj na pôde
obecného úradu a obecného
zastupite¾stva sa prijali niektoré
opatrenia na zní�enie schodku rozpoètu
a to:

- zvý�enie príjmu z kultúrneho
domu, poriadaním väè�ieho poètu
komerèných aktivít

- mierne zvý�enie poplatkov za
odvoz komunálneho odpadu, aby sa
zní�ila dotácia obce

- úsporné opatrenia v bytovom
hospodárstve.
Pokia¾ by sme boli úspe�ní v týchto
opatreniach, pou�ili by sme tieto
prostriedky na dobudovanie gará�e pre
obecné osobné vozidlo, ktoré dnes musí
gará�ova� v prenajatej gará�i a na
splynofikovanie druhej budovy obecného
úradu è.151, ktorá ide stále na tuhé
palivo.

Tento rok, ako sami vidíte,
vá�ení obèania, nebude mo�né
rozbehnú� nejakú väè�iu investiènú akciu
v obci, napríklad plynofikáciu ulíc.
Tento èas v�ak vyu�ijeme na projektovú
prípravu, hlavne podrobného územného
plánu obce, a v ïal�ích rokoch, keï
postupne splatíme spomínaný úver,
pokúsime sa získa� nové finanèné zdroje,
buï opä� úverové alebo iné, na
dokonèenie plynofikácie obce, vrátane
Tune�íc.

Verím, �e v spolupráci a s
podporou Pova�skej cementárne Ladce,
rozbehneme aj iné zaujímavé investièné
akcie volebného programu.

Ing.arch. Ján Remo, starosta obce

Prvé zasadanie Obecného
zastupite¾stva v Ladcoch sa konalo
dòa 15. januára 1999.
Na zasadaní zlo�il s¾ub novozvolený
starosta Ing.arch. Ján Remo. S¾ub
zlo�ilo aj dvanás� poslancov
obecného zastupite¾stva:

Milan Bajza
Daniela Cahelová

Jozef Daòo
Jozef Fatura

Jozef Chovanec
Marián Justh

Mgr. Gabriela Ko�tialiková
Franti�ek Kováè

Miroslav Kvasnica
Milan Kukulia�

Juraj Letko
Peter Pilný

Na tomto zasadaní
ustanovili komisie obecného
zastupite¾stva a zvolili ich
predsedov. Komisie:
- sociálno-zdravotná a bytová
(Mgr. G. Ko�tialiková)
- obchod, doprava, slu�by,
agroturistika (Jozef Daòo)
- stavebná, �ivotného prostredia,
územného plánovania
(Jozef Chovanec)
- technická údr�ba obce
(Jozef Fatura)
- kultúra, �kolstvo, vzdelávanie a
�port (Marián Justh)
- ochrana verejného poriadku
(Milan Bajza)
- osobitná komisia pre miestnu èas�
Tune�ice (P.Pilný)

Na zasadaní 5. februára schválili za
hlavného kontrolóra obce Ing.
Danielu Kalusovú. Schválili komisie
obecného zastupite¾stva . Jedno-
myse¾ne prijali rozpoèet na rok 1999.
Prerokovali a schválili plán zasadaní
obecného zastupite¾stva. Rovnako
prijali aj Poriadok obecného úradu.
Obèanov sa dotýka uznesenie,
pod¾a ktorého sa zvy�ujú poplatky
za vývoz pevného domového
odpadu. Pri tý�dennom odvoze za
jednu nádobu z 13 na 15 korún
a pri odvoze dvakrát do mesiaca z
15 na 17 Sk.  Ú¾avy platia tak, ako
ich schválili v roku 1996.   V ïal�om
rokovaní prijali novostanovené
podmienky a poplatky pri nájme
tr�nice a Domu kultúry.

LADECKÉ
ZVESTI 



Na základe uznesenia
obecného zastupite¾stva v
Ladcoch zo dòa 4.februára
1999 sa úradné dni a hodiny
pre verejnos� stanovujú takto:

Pondelok    7.30 - 11.00
12.00 - 15.00

Streda        7.30 - 11.00
12.00 - 17.00

Piatok        7.30 - 11.00
12.00 - 13.30

Obecný úrad oznamuje
obèanom, �e èas� úradu opä�
premiestnil do budovy è.p.150
(prvá budova od hlavnej
cesty). Obèania si tam mô�u
vybavi� zále�itosti týkajúce sa:
       Dane z nehnute¾ností,
poplatky za psov, poplatky za
vývoz komunálneho odpadu
                     (A. Suchárová)
     Sociálne zále�itosti,
evidencia obyvate¾ov
                        (A. Kacinová)
       Správa cintorínov
                   (M. Kantoríková)

Január-február 1999
narodili sa:

Adriana Lihocká
Michaela Kukulia�ová
Stanislav Schvandtner

zomreli:
Mária Vychopeòová (71)
Rozália Marti�ková (74)

Marián Ruèek (44)
Anna Turzová (72)

Jubilanti:
V týchto mesiacoch si
pripomínajú významné

�ivotné jubileá:
Emília Tincová

(90 rokov)
Helena Hromková

(85 rokov)
Helena Náhliková

(80 rokov)
25.výroèie sobá�a

si pripomenú
Antónia Ko�tialiková a

Ján Fatura

Jubilantom prajeme
mnoho zdravia a ��astia
v ïal�ích rokoch �ivota.

Z matriky
obce

Z matriky
obce

Z plánu práce ZPOZ-u pri Obecnom
úrade  v Ladcoch na rok 1999 sme sa
dozvedeli, �e výbor ZPOZ-u bude
pracova� v zlo�ení Anna Peterková
(vedúca) a èlenky Mária Liptáko-
vá,Irena Gajdo�íková a ¼ubomíra
Porubèanová (matrikárka). Obecné
zastupite¾stvo urèilo ako sobá-�iacich
Ing. arch. Jána Remu, Juraja Letku a
Mariána Justha.
V ZPOZ-e budú ïalej pracova� Peter
Lachký a Martina Kacinová (hudba),
Miroslav Remo (foto a video), Anna
Peterková, Daniela Hudecová a Anna
Kováèiková (recitátorky), Anna
Kováèiková a Peter Vacula (príhovory),
Irena Gajdo�íková (pamätná kniha) a
desa�èlenná �enská spevácka skupina.
V pláne na rok 1999 majú okrem iného
uvítanie detí do �ivota, slávnostné
odovzdanie výuèných listov
absolventom Odborného uèili��a,
rozlúèku so �iakmi 8. a 9.roèníka
Základnej �koly, posedenie so star�ími
obèanmi, vítanie prváèikov, Deò
matiek, Veèer poézie Pavla Koy�a,
jubilejné sobá�e,úèinkovanie na obè.
pohreboch, sobá�och a iné.

Èo plánuje
ZPOZ

Oznámenie obèanom

Tak, ako doteraz, základným
poslaním Ladeckých zvestí bude
oboznamova� obèanov s èinnos�ou
obecného zastupite¾stva a obecného
úradu. Budú pôsobi� ako propagátor
èinnosti organizácií, in�titúcií, �kôl,
podnikov a pod. Èas� obsahu sa
venuje histórii obce, spolkov,
organizácií a podnikov. Aby Ladecké
zvesti pôsobili èo najefektívnej�ie
budú vychádza� v èo najkrat�ej
periodicite i za cenu zjednodu�enia
tlaèe-jednofarebne a na 4 stranách.V
roku 1999 èitatelia dostanú Ladecké
zvesti: 15.marca, 30.apríla,
15.septembra, 15.novembra,
31.decembra

Rozvoz plynu bude v roku
1999 fungova� pod¾a
nasledovného harmono-
gramu: v�dy v utorok

Tune�ice (13.20 hod.)

23.03.99 20.04.99
18.05.99 15.06.99
13.07.99 10.08.99
07.09.99 05.10.99
02.11.99 30.11.99
22.12.99

Dòa 26. februára
1999 sa v kultúrnom dome
v Ladcoch konala výroèná
èlenská schôdza Po¾nohos-
podárskeho dru�stva 1. máj
v Ko�eci. Hlavným poslaním
schôdze bolo prerokovanie
správy predstavenstva
dru�stva o  plnení hospodár-
skych úloh v roku 1998 a
návrhu podnikate¾ských
zámerov na rok 1999.

Schôdza v plnej
miere odhalila nedostatky, s
ktorými  sa na�i po¾nohospo-
dári musia bori� v rastlinnej i

Dru�stevníci hodnotili
�ivoèí�nej výrobe.

Podrobnej�ie sa k
výsledkom hospodárenia
vrátime v budúcom èísle,
ale u� teraz vyberáme zo
správy niektoré údaje.

Výrobu obilovín
nemo�no hodnoti� ako
úspe�nú, keï zámery vo
výnosoch splnili iba v
pestovaní jarného jaè-
meòa.

O nieèo lep�ie sa
darilo pri výrobe krmovín.
V �ivoèí�nej výrobe boli
straty najväè�ie. K �tandar-

du sa priblí�ila výroba
mlieka  - a to osobitne v
Ladcoch, kde dosiahli
ú�itkovos� 4 391 litrov.
V Ladcoch boli najni��ie i
náklady na výrobu 1 litra
mlieka (9,76 Sk).

Na�e stredisko sa
v�ak v znaènej miere
prièinilo o ve¾ké straty po
výskyte  morovej nákazy v
chove o�ípaných (celková
�koda 1 650 000 Sk).
Hospodársky výsledok za
úètovné obdobie 1998 bol
mínusový - 4 858 000 Sk.

Ladecké zvesti
v roku 1999

Rozvoz plynu v roku 1999
Ladce (13.25 - 13.30 hod.)

09.03.99 23.03.99
06.04.99 20.04.99
04.05.99 18.05.99
01.06.99 15.06.99
29.06.99 13.07.99
27.07.99 10.08.99
24.08.99 07.09.99
21.09.99 05.10.99
19.10.99 02.11.99
16.11.99 30.11.99
14.12.99 22.12.99

Poïakovanie
E�te zaèiatkom decembra minulého roku pri�iel na obecný
úrad list od na�ej obèianky Anny Ku�nierovej, predsedníèky
ILCO KLUBU v Ilave, v ktorom ïakuje vtedaj�iemu
starostovi F. Bu�íkovi, poslancom obecného zastupite¾stva a
Jozefovi Daòovi za finanènú pomoc. Okrem iného v liste
pí�e: "Verím, �e i ïal�í podnikatelia nás podporia, za èo im
zo srdca ïakujem. Týmito peniazmi chceme pomôc� stomikom,
ilostomikom, urostomikom, venu�iam a pacientom s iným
onkologickým ochorením. Stomici nemajú právny nárok na
kúpe¾nú lieèbu pre ich ochorenie a pritom trpia i inou
chorobou. Chceme im na rekondièných pobytoch umo�ni�
vaòové kúpele, masá�e, elektrickú lieèbu a pomôc� im po
finanènej stránke. Rekondièné pobyty sa robia v Turèianskych
Tepliciach, Rajeckých Tepliciach, Dudinciach a v Pie��anoch.
Touto cestou im chceme zmierni� ich boles�, aby mohli kultúrne
a spoloèensky �i� a mali pocit, �e ich spoloènos� má o nich
záujem. Títo ¾udia sa ve¾mi �a�ko zmierujú so svojou
chorobou. �elám Vám v�etkým za pomoc pevné zdravie a
ve¾a síl do ïal�ieho �ivota."

S pozdravom                                Ku�nierová Anna
   predseda ILCO klub Ilava



ÈLENOVIA KOMISIÍ OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA
Sociálno-zdravotná  a bytová
Mgr. Gabriela Ko�tialiková -predseda
èlenovia: A. Kacinová, M. Kantoríková,
V. Koy�ová
Obchod,doprava,slu�by, agroturistika
Jozef Daòo - predseda
èlenovia: Alena Èernotová, V. Lihotský
Stavebná, �iv. prostredia a územ-
ného plánovania
Jozef Chovanec - predseda
èlenovia:
J. Peterka, M. Rafaj, Ing. ¼. Slávik
Technická údr�ba obce
Jozef Fatura - predseda

èlenovia: R. Fedor, J. Stach
Kultúra, �kolstvo, vzdelávanie a
�port
Marián Justh - predseda
èlenovia:
¼. Porubèanová, M. Remo, M. Zajac
Ochrana verejného poriadku
Milan Bajza - predseda
èlenovia: D. Cahelová, M. Kukulia�,
M. Kvasnica
Komisia pre miestnu èas� Tune�ice
Peter  Pilný - predseda
èlenovia: Z.  Miháliková, Fr. Letko, Fr.
Kováè, M. Kvasnica

Pova�ská cementáreò, a.s. sa
podobne, ako iné podniky na
Slovensku, pohybovala v roku 1998 v
ovzdu�í neistôt. Ako sa ukázalo zvládla
ich dobre a výsledky ich práce vidie�
na mnohých èíslach a faktoch.

Porovnali sme na�u cemen-
táreò s niektorými ïal�ími na
Slovensku a pri�li sme k názoru, �e
ladecká vy�la z porovania najlep�ie.

Vo výrobe a predaji cementu
bol rok 1998 ve¾mi úspe�ný. V tomto
roku  vyrobili celkom 588 500 ton
cementu, prièom zaznamenali aj
historické rekordy.
Vyrobili najviac slinku za dobu trvania
cementárne a v októbri 1998
zaznamenali mesaèný historický
rekord 47 500 ton slinku.  Z ïal�ích
výrobkov vyrobili v cementárni 1 500
ton výrobku LANOVA a 330 000 ton

Rok 1998 v cementárni
výrobku LASUFLEX.
Úspe�ný bol i export do krajín
Spolková republika Nemecko,
�vajèiarsko, Rakúsko a Èeská
republika.
Do zahranièia vyviezli 229 600 ton
vysoko kvalitného cementu. Pritom
zápasili s problémami vysokých
nákladov na dopravu, ktoré ka�dým
rokom narastajú.

Pova�skej cementárne sa
výsostne týkal slovenský dia¾nièný
program.
V roku 1998 dodávali cement pre
Hydrostav, a.s. Bratislava a
Doprastav na výstavbu dia¾nièných
úsekov Va�ec - Hybä, Horná Streda
- Trenèín, Nem�ová - Ladce a Ladce
- Sverepec. Od zaèiatku výstavby
dia¾níc dodali 82 tisíc ton cementu
v hodnote 132 miliónov korún.

Obec Ladce �aluje.

Obec Ladce �aluje
Nemocnicu s poliklinikou v Ilave o
urèenie vlastníckeho práva k bývalému
zdravotnému stredisku - dom è.164 na
pozemku p.è. 35 o výmere  982 m2,
ktoré je nevyu�ívané od roku 1989 a v
súèasnosti je v dezolátnom stave.

Pod¾a inzerátu zo dòa
16.5.1998 NsP Ilava hodlá uvedený
objekt speòa�i�. Obec Ladce podala
dòa 29.9.1998 �alobu proti NsP Ilava
o urèenie vlastníctva, prièom  sa
domáha vlastníctva s úmyslom da�
objekt do prevádzky v prospech
obèanov Ladiec.

Vec e�te nebola na Okresnom
súde prejednávaná.

Právne veci prejednávané súdom

�alujú obec Ladce.

V roku 1992 sa obec zaruèila
ná�mu obèanovi A.B. pri poskytnutí
pô�ièky 8,5 milióna korún od
Slovenskej pois�ovne.
Záruka znela na 5 miliónov Sk.
Proti menovanému - keï�e pô�ièku
prestal spláca� a obci ako ruèite¾ovi
bola na Krajskom súde, obchodný
úsek, podaná �aloba.
To bolo e�te v decembri 1996.
Posledné  pojednávanie bolo v máji
1998, kedy bolo odroèené na neurèitú
dobu.

JUDr.  ¼udovít Volník
právny zástupca obce Ladce

Na konci roka 1998 vlastnila obecná
kni�nica v Ladcoch 12 128 zväzkov.
V tom roku kúpili 87 kníh v hodnote 9
557 Sk, ktoré poskytol Obecný úrad
Ladce. Poèet èitate¾ov bol 241, z toho
89 do 14 rokov. Vypo�ièali si 12 705
zväzkov.  Kni�nica je otvorená ka�dý
pondelok a piatok od 14.00 hodiny.

�eleznièná stanica v Ladcoch bilan-
covala úspe�ný rok 1998. V stanici
nalo�ili 350 180 ton v 7 627 vagónoch
a vylo�ili 210 797 ton tovaru v 4 056
vozòoch. V roku 1998 pre�lo cez
�elezniènú stanicu Ladce 16 600
vlakov nákladnej prepravy a ru�òov
a 21 828 vlakov s prepravou
cestujúcich.

Vo vodnej elektrárni Ladce v roku
1998 vïaka priaznivým vodným
pomerom splnili plán výroby a
dodávky elektrickej energie na 114%.
Do prevádzky dali nieko¾ko
pozoruhodných diel. Za 2 milióny 700
tisíc korún spustili èistièku da�ïových
a zaolejovaných vôd a kúpili i
spojazdnili výtokový �eriav.

K 31. decembru 1998 mali Ladce 2
619 obyvate¾ov. Narodilo sa 27 detí
(13 chlapcov, 14 dievèat), zomrelo 35
obèanov, z toho 24 mu�ov a iba 11
�ien. Priemerný vek zosnulých bol
ve¾mi nízky - 61,9 roka. Ako najstar�í
zomreli Emil �pánik a Mária
Melicherová (91 rokov).

V Základnej �kole Ladce bolo 328
�iakov. V júli 1998 odi�la na dôchodok
riadite¾ka �koly Mgr. Mária Letková.
Novou riadite¾kou sa stala Mgr.
¼udmila Vráblová a zástupkyòou
riadite¾ky Mgr. Monika Fábryová.

V roku 1998 bol predpis dane z
pozemkov v Ladcoch 492 000 Sk.
Obèania zaplatili 375 000 Sk. Predpis
v�ak bol aj v nedoplatkoch - a tie boli
vinou PD Ko�eca skutoène ve¾ké:  1
132 000 Sk. Daò zo stavieb bola
predpísaná v sume 1 004 000 Sk.
Daòovníci zaplatili  934 000 Sk. V
sumáre bola vyrúbená daò z
nehnute¾ností za rok 1998 1 444 472
Sk a zaplatená v sume 1 340 638 Sk.

Do finále televíznej sú�a�e Smiechoty
sa 21. decembra 1998 kvalifikoval aj
ná� obèan Marián Justh,
vychovávate¾ v Odbornom uèili�ti
Ladce. Jeho videoklip mu vyhral
dvojtý�dòový zájazd na ostrov
Rhodos (Grécko).



Pred
otvorením

jarnej èasti
futbalových sú�a�í uskutoè-
nili nieko¾ko zmien v
obsadenívedenia jednot-
livých oddielov. Z toho
vyplynuli niektoré zmeny vo
výbore TJ Tatran Ladce.
Hospodárom sa stal Milan
Juríèek a èlen výboru Marián
Justh sa bude stara� o
propagáciu.

Mu�i v V. lige - skupina "A"

V jarnej èasti povedie
mu�stvo Vladimír Chovanec,
trénerom bude Pavol Tichý
a jeho asistentom Milan
Bajza. Jarná èas� sa zaène
16. kolom.

7.3. -  Horná Súèa -Ladce
14.3. - Ladce - Tr. Teplice
21.3.  -  Pru�ina - Ladce
28.3. - Domani�a - Ladce
4.4.   -  Ladce - Ilava
11.4. -  LO Trenèín - Ladce

Futbal do jarnej èasti
18.4.  -  Ladce - Nem�ová
25.4. -  Èastkovce - Ladce
2.5.  -  Ladce - Brezová
9.5. - N. Dubnica - Ladce
16.5.  -  Ladce - Podmanín
23.5.  -  Podolie - Ladce
30.5.  -Ladce - Mn. Lehota
6.6.  -  Hrádok - Ladce
13.6. -Ladce-T. Stankovce

Dorastenci - IV.liga

Vedúcim oddielu bude Cyril
Kulich, trénerom  Ing.
Ferdinand Gach a jeho
asistentom Du�an Porub-
èan.  Dorastenci budú hra�
svoje zápasy v�dy v nede¾u
od 10.00 hodiny.

7.3.  -  Ladce - Led. Rovne
14.3.  -  Brezová - Ladce
21.3.  -  Ladce - Nováky
28.3.  -  Ladce - Pov. Teplá
4.4.  -  Èachtice - Ladce
11.4. - Ladce -Z.  Kostolany
18.4.  -P. Bystrica B - Ladce
25.4.  -  Ladce - Chynorany
2.5.  -  TTS Trenèín - Ladce

9.5. -Ladce - Dol. Vestenice
16.5.  -  Hor. Sànie - Ladce
23.5. - Ladce - �imonovany
30.5.  - Nitr. Pravno - Ladce
6.6.  -  Ladce - Kanianka
13.6.  -  Nem�ová - Ladce

Majstrovstvá kraja - star�í
�iaci, skupina Trenèín

Trénerom je R. Melicher,
jeho asistentom �tefan
Zábojník a vedúcim oddielu
Jaroslav Koy�.

13.3.  -  Ladce - Nem�ová
20.3.  -  Brezová - Ladce
27.3.  -  Ladce - Trenèín B
3.4.  -  Bo�any - Ladce
10.4.  - Ladce - LO Trenèín
17.4.  -  Dohòany - Ladce
24.4.  -  Ladce - Ilava
1.5.  -  Myjava B - Ladce
8.5.  -Ladce - N. Dubnica
15.5.  -  Domani�a - Ladce
22.5. -Ladce-Tr. Stankovce
29.5.  -  Chynorany - Ladce
5.6.  -  Ladce - Led. Rovne

Nie ka�dý vie o aktivitách
volejbalistov v Ladcoch. U�
v roèníku 1997 - 1998 sa
úspe�ne na sú�a�i zúèastnili
oddiel MIX (podmienka 2
�eny na ihrisku) a oddiel
mu�ov.  V roèníku 1998 -
1999 sa s úspechom
zúèastòovali na oblastnej
sú�a�i (okresy Pova�ská
Bystrica, Púchov a Ilava)
mu�i i dru�stvo MIX.
Mu�ská sú�a� zaèala prvým
kolom 12. novembra 1998.
Súpermi boli v prvom kole
VO Èervený Kameò a SP�
Dubnica nad Váhom /dorast/
Túto skupinu sme vyhrali
a postúpili do druhého kola.
Druhé kolo bolo 3. decembra
1998 so súpermi RTV�
Pova�ská Bystrica a SP�
Dubnica nad Váhom. Po

Úspe�ní volejbalisti
vynikajúcom volejbale
Ladce skupinu vyhrali a
postúpili medzi najlep�ie
�tyri dru�stvá bývalého
okresu Pova�ská Bysrica.
Finále bolo 6. marca 1999
v telocvièni Z� Ladce za
úèasti volejbalových
oddielov:
 VO Mesteèko, Z�
Slovanská Púchov, RTV�
Pova�ská Bystrica a Tatran
Ladce.
Výsledok sme, �ia¾, do
uzávierky Ladeckých zvestí
e�te nemali.
Rovnako úspe�ne postu-
povalo dru�stvo MIX v
oblastnej sú�a�i, v ktorej
bolo na zaèiatku 23
oddielov. Po ví�azstve v
prvom kole, postúpili v
druhom kole z 2. miesta

Ladecké zvesti
Spravodajca

Obecného zastupite¾stva
v Ladcoch

è. 1.    - marec 1999 -
Zodpovedný redaktor :

Branislav Lipták

a dostali so do tretieho
kola.

Vo volejbale nás
reprezentujú:
Stanislav Kret, Vladimír
Hromek, Vlastimil Filip,
Miroslav Sòahnièan,
Marián Justh, Pavel
Mikulá�, Marián Púèek,
Radoslav Oláh, Daniela
Kretová, Zuzana Zajacová,
Kristína Gáborová, Monika
Hornáèková.

Stalo sa 
pred rokmi 

            V roku 1589 sa dohod-
li rodina Petröczi a Rozgoòovci
a uzatvorili zmluvu, pod¾a
ktorej rodina Petröczi preberá
majetok ko�ecký, vrátane
Ladiec a Tune�íc.

        Na jar v roku 1894
postihla obec Ladce a
Tune�ice, podobne ako v roku
1871 ve¾ká povodeò. Po
dedine plávali vtedy zvy�ky pltí
i men�ie domáce zvieratstvo.
Voda upadla a� po tý�dni.

             V roku 1883 pre�iel
cez Ladce prvý vlak na trati
Trenèín - �ilina - vtedy e�te jed-
noko¾ajka. V roku 1909 tra�
zdvojko¾ajnili, èím sa doprava
nielen zrýchlila, ale stala sa aj
bezpeènej�ou.

V máji 1919 zalo�ili v
cementárni a vo vápenke prvé
odbory. Iniciátormi boli najmä
navrátilci z frontu 1. svetovej
vojny a cudzí robotníci, ktorí
pracovali v cementárni.

             V roku 1924 organi-
zovali mladí robotníci z
cementárne kultúrnu èinnos� v
obci.V tomto roku pod vedením
Jozefa Majbacha  a  Jozefa
Miku�inca nacvièili a zahrali
prvé divadelné predstavenie
"Márnotratný syn".

         V roku 1929 cez me-
siace január a február bola
mimoriadne tuhá zima.
Teplomer v �kole ukazoval
ráno a� - 35o C. Napadlo ve¾a
snehu a keï koncom februára
pri�iel náhly odmäk, spôsobilo
to rozvodnenie nielen Váhu,
ale aj jeho prítokov.

V roku 1949 vznikla
pri Ladeckej cementárni
dychová hudba. Dychovka,
ktorá vznikla v roku 1947 pri
klá�tore v Ladcoch sa
medzitým neustále zlep�ovala,
ví�azila na krajskej sú�a�i,
získala výborné umiestnenia
na celoslov. sú�a�iach.
Dychovú hudbu pri závode
viedol �tefan Habánek. Mala
15 èlenov: J. Gach, J. Ïuri�,
V.Kútny,V.Majerík,A.Galanský,
S. Lachký,V.Králik,R.Zajac,
P.Uríèek, J. �edík, J. Èeme�,
�.Galanský, J. Bednárik,
Gach.
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