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Najviac mlieka z Ladiec

LADECKÉ 
ZVESTI 

Obecné zastupite¾stvo
vo februári a marci 2000

Èo sme dýchali v roku 1999

10. februára 2000
Na zasadaní obecného
zastupite¾stva vo februári si
poslanci vypoèuli informáciu Ing.
Ivanku, zástupcu PC,a.s., o
zákone è. 171/98, pod¾a ktorého
musia prevádzky, výrobne a pod.
informova� verejnos� o
zneèis�ovaní ovzdu�ia. Podrobne
o tom pí�eme v tomto èísle LZ.
Potom predlo�il starosta obce
návrh plánu vyu�itia priestorov
kultúrneho domu. Priestory
kni�nice a susednej miestnosti
budú súèas�ou centra RELAX. V
prízemnej èasti novej prístavby
budú umiestnené: stála výstava
o histórii obce, zasadaèka pre
politické strany, organizácie a
spolky, klub seniorov a pre
záujmové krú�ky, prípadne na
vo¾by. Predelením jednej väè�ej
miestnosti sa získali dve men�ie,
z ktorých jedna sa prenajme
Urbariátu a Lesnému dru�stvu a
druhá mô�e slú�i� ako hudobná
�kola, prípadne pre vzdelávacie
kurzy, semináre a pod. Obecné
zastupite¾stvo predlo�ený návrh
schválilo.
    Kultúrna komisia predlo�ila
návrh zásad poriadania diskoték.
Povolenie ka�dej diskotéky
podpisuje starosta. V prípade
poru�enia dohodnutých
podmienok, alebo hrubého
naru�enia verejného poriadku,
budú diskotéky a� do odvolania
zakázané. OZ jednomyse¾ne
schválilo bezplatné poskytnutie
ve¾kej sály kultúrneho domu na
detský karneval. OZ schválilo
predlo�ený návrh celoroènej
odmeny poslancom, zástupcovi
starostu a hlavnému kontrolórovi.
   Poslanci potom posúdili a
schválili návrh odborovej
organizácie pracovníkov verejnej
správy o dôchodkovom
pripoistení zamestnancov
obecného úradu a starostu.
   Ïal�ím bodom rokovania bola
informácia starostu obce o
bývalom zdravotnom stredisku.
Na �iados� obce o bezplatný
prevod z vlastníctva
zdravotníctva na obec
Ministerstvo zdravotníctva
neodpovedalo. Budovu aj s
pozemkom je mo�né odkúpi� za
410 600 Sk, ako stanovil znalecký
posudok. Obci ponúkli predkupné
právo. Budova je v�ak vo
vysokom stupni devastácie,

vy�iadala by si vysoké náklady
na opravu a pre obec by to bola
nevýhodná investícia. OZ
jednomyse¾ne kúpu tejto budovy
zamietlo. Uvítali by v�ak, keby
budovu odkúpila organizácia
alebo osoba, ktorá by mala
záujem obnovi� v nej pôvodnú,
alebo podobnú èinnos�.
Obecné zastupite¾stvo ïalej
rokovalo o odpredaji bytového
domu è. p. 139 na Záhradnej ulici,
preto�e obec nemá finanèné
prostriedky na jeho údr�bu. Preto
zru�ili uznesenie è. 90/99, pod¾a
ktorého má bytovka zosta� vo
vlastníctve obce.
Hlavná kontrolórka predlo�ila OZ
stanovisko k závereènému úètu
za rok 1999, ktorý OZ
jednomyse¾ne schválilo.
Predlo�ila aj správu o svojej
èinnosti za IV. �tvr�rok 1999.
Na  záver schválili návrh
poplatkov za psov. Filozofiou
tohoto návrhu je, aby obèania
zodpovednej�ie pristupovali k
mno�stvu a výberu plemena pri
zaobstarávaní si psov, aby bolo
vhodné pre dané prostredie a
mo�nosti chovu.
9. februára 2000 v obradnej
miestnosti predstavili verejnosti
návrh územného plánu obce.
Prítomným priblí�il koncepciu
budúceho rozvoja obce
spracovate¾ územného plánu Ing.
arch. Viliam Leszay.

Zasadanie 9. marca 2000
Prvým bodom marcového
zasadania bol návrh v�eobecne
záväzného nariadenia o
miestnych poplatkoch na území
obce. Po doplnení bolo
jednomyse¾ne schválené.
K tomuto bodu by som chcel
upozorni�, �e za odstavenie
vraku osobného auta mô�e by�
vlastníkovi vyrúbený poplatok 10
Sk za m2 a deò. Nariadenie je
vyvesené vo vývesných
skrinkách. Pre nezáujem
pôvodného kupca o odkúpenie
rozostavanej predajne v
Horných Ladcoch, OZ zru�ilo
pôvodné uznesenie 71/99 a
ponúkne stavbu iným
záujemcom. Potom starosta
informoval o rokovaní na
Okresnom úrade o nakladaní s
nebezpeèným odpadom.
Starosta obce mal mo�nos� sa

3. marca 2000 hodnotili
dru�stevníci PD Ko�eca
hospodársky rok 1999.
Výroèná schôdza, ktorá sa
konala v Kultúrnom dome v
Ladcoch, kon�tatovala
niektoré zmeny k lep�iemu,
ale i zväè�a opakujúce sa
nedostatky, vyplývajúce z
nedocenenia a de�trukcie
po¾nohospodárstva.
V roku 1999 hospodárilo
dru�stvo na 3 133 hektároch.
Malo 471 èlenov, z toho 139
pracujúcich. Spolu so
zamestnancami malo
dru�stvo 178 pracovníkov, v
Ladcoch 13.
Rastlinná výroba nebola v
minulom roku úspe�ná. Napr.
priemerné výnosy p�enice
ozimnej 3,91 tony z hektára
skutoène nie je ve¾a. V
Ladcoch mali zámer
dosiahnu� 4,5 tony,
vypestovali 3,78 tony z
hektára. Podobné úrody dali
aj ostatné obiloviny.
Nedostatok v pestovaní obilia

sa prejavil v dotáciách �ivoèí�nej
výrobe, preto�e chýbajúce
krmivo museli kupova�. Dru�stvo
v roku 1999 dodalo 1 641 060
litrov mlieka. Najlep�ie bolo
stredisko Ladce, kde dosiahli
roènú dojivos� 4 027 litra na
dojnicu. Èo je v�ak dôle�ité -
mlieko bolo na 96,80% v
najvy��ej kvalite.
V stredisku Ladce odchovali 89
teliat a pri chove o�ípaných
zaznamenali denný prírastok
0,69 kg.
V celkovom hospodárení bol v
Ladcoch schodok 1 577 000 Sk.
Bol to zo v�etkých   po¾nohospo-
dárskych stredísk najni��í defi-
cit. Vïaka ziskovým strediskám
(bitúnok, slu�by) celkový
schodok PD Ko�eca bol
2 999 000 korún.
V roku 2000 plánujú v stredisku
Ladce dosiahnu� na 157 ha 4,35
tony z hektára, repky na 48
hektároch 2,3 tony, kukurice na
silá� na 36 ha 33 ton z hektára.
Ú�itkovos� dojníc by mala by� na
priemere roku 1999.

Ladce - utorok 15.00-15.10 hod.
1x v mesiaci na obvyklom mieste
21.03.00, 18.04.00, 16.05.00,
13.06.00, 11.07.00, 08.08.00,
05.09.00,03.10.00,31.10.00,

Rozvoz plynu v roku 2000
28.11.00, 21.12.00-�tvrtok,
23.01.01,  20.02.01.

V Tune�iciach rozvoz v roku 2000
nebude.

Pod¾a zákona èíslo 171/1998
Z.z. predkladá Pova�ská
cementáreò, a.s., obèanom
informáciu o �ivotnom prostredí
za rok 1999.
V roku 1999 bolo vypustené do
ovzdu�ia z jednotlivých
výrobných zariadení a kotolne
spolu 247 ton tuhých
zneèis�ujúcich látok a 934 ton
plynných zneèis�ujúcich látok.
Za tieto bolo do �tátneho fondu
�ivotného prostredia zaplatené

né akumulátory), likviduje cez
externé organizácie, ktoré
zabezpeèia ich ne�kodnú
likvidáciu. Komunálny odpad sa
odvá�a na riadenú skládku
Lu�tek. Odpadové vody,
vznikajúce v prevádzke, sa èistia
v mechanicko-biologickej èistiarni
odpadových vôd, z ktorej sú
vypú��ané do Lúèkovského
potoka. V roku 1999 bolo
vypustených 251 000 m3 vôd s
priemerným zneèistením BSK5 6
mg/l,prièom povolená koncen-
trácia zneèistenia vo vypú��aných
vodách je 20 mg/l.

1 580 000,- Sk.
Pritom koncentrácie tuhých
zneèis�ujúcich látok vo vypú��aných
spalinách a vzduchu
z komínov a technologických
výduchov sa pohybovali v hodnotách
od 3,7 mg/m3 do 43 mg/m3, prièom
zákonný limit je 50 mg/m3. Limitné
koncentrácie 250 mg/m3 boli
prekroèené v spalinách z kotolne.
Daný stav sa zmení po komplexnej
rekon�trukcii zdrojov tepla ich
plynofikáciou v roku 2000.

Zákon è. 309/1991 Zb. o ovzdu�í
stanovuje, �e na 1 tonu
vyrobeného slinku je mo�né
vypusti� do ovzdu�ia 1,5 kg prachu.
Pova�ská cementáreò, a.s.,
vypustila v roku 1999 iba 0,32 kg
prachu na 1 tonu vyrobeného
slinku. Koncentrácie plynných látok
ako SO2, CO a NOX neprekroèili.
V cementárskej peci v roku 1999
spálili cca 3 000 ton gumového
odpadu (pneumatiky a pod.), ktorý
by inak skonèil na skládke. Vlastné
odpady, ktoré by mohli ma�
negatívny vplyv na prírodu
(�iarivky s obsahom ortuti, oloven-

pokraèovanie na 2.str.



Z matriky
obce

Z matriky
obce

55. rokov od ladeckej tragédie

Celoroèná �tatistika

kultúrno-vzdelávacie centrum

Obecné
zastupite¾stvo

vo februári
a marci 2000

zoznámi� so zabezpeèovaním
tejto problematiky v Pova�skej
cementárni, prièom sa
presvedèil, �e tieto nále�itosti sú
zákonným spôsobom
zabezpeèené. Ïal�ím bodom
zasadania bola informácia
starostu o slu�obných cestách.
Dòa 9. marca sa zúèastnil na
seminári o mo�nostiach
získavania prostriedkov z fondu
�Phare� na projekty cezhraniènej
spolupráce - v na�om prípade s
Èeskou republikou.  Podmienky
sú v�ak nad rámec mo�ností
na�ej obce. Jedno pouèenie v�ak
pre obec vyplynulo: obec musí
ma� pripravené hotové projekty
na rozvojové aktivity obce.
Na predlo�enú správu
nadväzovala diskusia o návrhu
verejných prác - investícií na
území obce do konca volebného
obdobia. Z finanèných dôvodov
je mo�né uskutoèni� iba men�ie
investície: úpravu cintorína,
osvetlenie, chodníky, plot.  Ïalej
oprava chodníkov a verejných
priestranstiev, vrátane Tune�íc.
Oprava plotov obecných budov
a priestorov. Na väè�ie investície
bude treba zaopatri� financie
mimo obce. Pôjde o prestavbu
a roz�írenie po�ty,
dokonèenie plynofikácie a
vodovodu, plynofikáciu domu
kultúry, vybudovanie ÈOV pri
slobodárni v Horných Ladcoch.
   Obecné zastupite¾stvo
zamietlo �iados� Ing. M. Staòu o
zakúpenie pozemku za
predajòou potravín, preto�e
súèas�ou je aj po�iarna zbrojnica
a prístup k nej.
    Obecné zastupite¾stvo ulo�ilo
kultúrnej komisii v spolupráci s
B. Fabovou, vedúcou taneèného
krú�ku, spracova� návrh na
zaradenie taneèného krú�ku do
záujmovej èinnosti kultúrneho
domu a tak získa� mo�nos� na
finanèné podporovanie.

Ing. arch. Ján Remo
starosta obce

16. apríla t.r. uplynie 55
rokov odo dòa, keï
nemeckí fa�isti na nádvorí
cementárne zastrelili 19
nevinných obèanov.
História tohoto zverstva je
obèanom Ladiec
dostatoène známa.
¼udská pamä� je
pominute¾ná a preto
pripomíname hlavné fakty.
     Rozsudok smrti
vyniesol sám velite¾
osobitnej jednotky
nemeckej armády.
    16. apríla 1945 odviedli
odsúdených mu�ov -
rukojemníkov na dvor
cementárne, kde ich
príslu�níci vojenskej
jednotky ADJ 14055 PK
DR o 16. hodine 55.
minúte pi�to¾ami strelou
do tyla zavra�dili.
  Po zavra�dených
zostalo 11 vdov, 11
nezaopatrených detí a
desiatky smútiacich

príbuzných.
    Mená obetí by mali
zosta� nav�dy v pamäti
obèanov po ïal�ie
generácie ako memento
o fa�izme a ¾udskej zlobe.

Augustín Martinák (20
roèný), Franti�ek
Martinák (24), Jozef
Kukulia� (21), Vincent
Ko�tialik (26), Michal
Ko�tialik (56), Vincent
Habánek (35), Ján
Galanský (52), Alojz
Peterka (48), Emil
Michaloviè (32), Ján
Hriadel (50), Emil Daòo
(16), Karmino Alvino (54),
Ján Zákopèan (48),
Franti�ek Faturík (23),
Augustín Kadleèík (33),
Jozef Habán (19), Matej
Kali�ák (56).

Èes� ich pamiatke!

O èlenoch
Slovenského

rybárskeho zväzu z
obvodnej organizácie è.
3, ktorých je 293
mô�eme poveda�, �e sú
aktívni.
  Medzi základné
povinnosti v roku 1999
patrili násady do revírov.
Celkom nasadili 1900
kilogramov kaprov, 200
kg lieòov, 356 kusov
��úk, 120 kg úhora, 1270
kusov pstruha a 10 000
kusov plôdika kaprov.
Kto sa stará o chov, má
právo i lovi�, nielen pod¾a
zásad rybárstva, ale i
zásad morálnych.
    Úlovky v roku 1999
boli úctyhodné. Na
udiciach èlenov
obvodnej organizácie
zostalo 1766 kaprov

Kto sa stará, mô�e lovi�
(4106 kg), 319 ��úk
(621kg), ostatných rýb
2724 (1473 kg).
Priemerný úlovok na
jedného registrovaného
rybára bol 21,70 kg.
   Èinili sa i �iaci, ktorí
ulovili v priemere 8,20 kg
rýb na jedného mladého
rybára.
Osobitne musíme hovori�
o love v pstruhových
vodách. Rybári ulovili
1453 kusov  lososovi-
tých rýb. Priemerný
úlovok bol 7,80 kg na
jedného rybára.
Sezónu 1999  hodnotia
èlenovia   SRZ  kladne,
ako úspe�nú.
Organizácia èíslo 3,kde
majú vo vedení najväè-
�ie zastúpenie obèania
Ladiec patrí medzi naj-
lep�ie v na�ej obci.

Narodené deti:

Monika Peterková
Dominika Kútna

Vítame ich medzi nami,
�eláme im zdravie a rodièom

rados� z potomkov.

Zomreli:

Jozef Mièian (81)
Mária Ïuri�ová (75)

Dominik Ko�tialik (53)
Mária Èe�ková (63)

Pozostalým vyslovujeme
hlbokú sústras� nad stratou

najbli��ích.

�ivotné jubileá

V minulých mesiacoch sa do�ili:
90 rokov

Jozefína �pániková
(6. február 1910)

85 rokov
Pavel Martinák
(4. január 1915)

Cecília Bednáriková
(19. február 1915)

80 rokov
Viktor Pra�ienka
(8. január 1920)

Zuzana Miháliková
(12. január 1920)

�eláme im to najvzácnej�ie:
zdravie a spokojnos� v kruhu

svojich najbli��ích.

Výroèia sobá�ov

25. výroèie sobá�a
si 30. januára 2000

pripomenuli
Jozefína a Miroslav Kurti�.
50. výroèie sobá�a oslávili

20. januára 2000
Anna a Franti�ek

Chovancovci.
�eláme im zdravie a ��astie v

ïal�ích rokoch spolu�itia.

Kvety kupujte v Ladcoch

V Ladcoch je otvorená
predajòa kvetov “Tinea”, ktorá
je umiestnená v budove
Tempo - móda. Dostanete tu
•ivé i umelé kvety a široký
sortiment iných
záhradkárskych potrieb.
Predajòa je otvorená:
pondelok - piatok
od 9.00 - 16.00 hodiny
sobota
od 8.00 - 11.00 hodiny.

Èo chystá ZPOZ
Zbor pre obèianske zále�itosti v
Ladcoch na svojom zasadaní
schválil plán èinnosti na rok 2000.
V obsahu má i tento rok aktivity,
ktoré majú významný podiel na
medzi¾udských vz�ahoch
obèanov. Nie sú to iba významné
jubileá, výroèia rodinných
udalostí, ale i práca s de�mi,
matkami, mladými ¾uïmi pri ich
dôle�itých �ivotných
medzníkoch. Pre rok 2000
vedenie ZPOZ-u poèíta naïalej
s osvedèenými aktivistami,
prispievate¾mi do kultúrnych
programov, so �kolami a
ostatnými, ktorí chcú pomôc�
zvy�ova� kultúrnu a spoloèenskú
úroveò podujatí ZPOZ-u.



R Xela
Doprajte si
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Od pondelka 3. apríla 2000
budú môc� náv�tevníci obecnej
kni�nice v Kultúrnom dome v
Ladcoch zavíta� do jej
priestorov okrem nedele u�
denne. Obecná  kni�nica sa
toti� stáva súèas�ou kultúrno-
vzdelávacieho centra RELAX,
ktoré ponúkne záujemcom
ïal�ie slu�by kultúrneho
charakteru. Bude to hlavne
malá videopo�ièovòa a
predajná ponuka kni�ných
noviniek, magnetofóno-vých
kaziet, CD platní, videokaziet a
ïal�ieho doplnkového tovaru.
Ponuka videopo�ièovne bude
síce spoèiatku skromnej�ia, ale
o to atraktívnej�ia.
Zákazníkom chceme poskytnú�
na videokazetách výhradne naj-
nov�ie filmy z ponuky  v�etkých
videodistribútorov pôsobiacich
na Slovensku a túto paletu
postupne roz�irova� do
objemu, ktorý by mal v krátkom
èase uspokoji� èo najviac
záujemcov o výpo�ièky.
  A to za ceny, na ktoré je

zákazník zvyknutý.
Súèasne s predajnou ponukou
naj�iadanej�ích kni�ných
noviniek slovenských
vydavate¾stiev pripravujeme na
ka�dý mesiac monotematickú
predajnú výstavu kníh, zameranú
v�dy na inú záujmovú skupinu
èitate¾ov.
      V apríli to bude na tému Dom
a záhrada.
Sortimentom audiotitulov sa
budeme sna�i� uspokoji� èo
naj�ir�iu skupinu milovníkov
¾udovej i modernej hudby a
hovoreného slova. Náv�tevníci
kultúrno-vzdelávacieho centra
RELAX budú môc� v jeho
priestoroch zotrva� i dlh�ie v
miestnosti plniacej funkciu
�tudovne, resp. èitárne urèenej
zároveò na príle�itostné
videoprojekcie.
  Kopírovacie slu�by neuzavrú
koneèný výpoèet poskytovaných
slu�ieb centra RELAX.
  Uzatvárajú len základ z ponuky,
ktorú mienime v budúcnosti
roz�irova� o ïal�ie zaujímavé

aktivity. Ich rozsah bude v�ak okrem
iného regulovaný i záujmom verejnosti.
Preto Vás v�etkých do ná�ho kultúrno-
vzdelávacieho centra RELAX èo
najsrdeènej�ie pozývame - a to v
ktorýko¾vek pracovný deò od 13.00 do
19.00 hodiny a v sobotu od 15.00 do
19.00 hodiny.
A aby bol kontakt medzi centrom RE-
LAX a jeho náv�tevníkmi èo naju��í,
v�dy poèiatkom mesiaca bude
prostredníctvom predajcov a
distribútorov tlaèe v Ladcoch bezplatne
k dispozícii informaèný list RELAX,
ktorý bude sprievodcom po novinkách
v ponuke kníh, videokaziet,
magnetofónových kaziet, CD platní a
zároveò pozvánkou pre ka�dého
záujemcu. Prvé èíslo vyjde v sobotu 1.
apríla.

Viera Remová

...od
 po

ndel
ka

3. a
príla

 20
00 

!

Ustanovili  radu  �koly
  Na základe Vyhlá�ky
Ministerstva �kolstva SR z    10.
februára 2000 sa na území
Slovenska pri v�etkých �kolách,
�kolských zariadeniach,
okresoch a krajoch zriaïujú
�kolské samosprávy - rady �koly.
V Ladcoch, vïaka iniciatíve
vedenia �koly, sa rada �koly
ustanovila pri Základnej �kole
ve¾mi pru�ne a rýchlo. Smernica
M� SR urèuje presne poèet
èlenov rady i to, ktorú
organizáciu majú zastupova�.
Èlenovia sú volení a delegovaní
orgánom, ktorý zastupujú.
Na plenárnej schôdzi Zdru�enia
rodièov pri Z� 19. januára 2000
zvolili do rady �koly Gabrielu
Chovancovú, Ing. Danu
Kalusovú, Ivana Fedora a

Radovana Zbína. Na pedagogickej
rade Z� boli v tajnom hlasovaní
zvolení do rady �koly Mária
Bednáriková, Magda Chovancová,
Viera Králová a Bronislava
Majtánová. Na porade správnych
zamestnancov �koly zvolili Renátu
Miku�kovú. Svojich zástupcov
bude ma� pod¾a vo¾by z 25. januára
2000 aj obecné zastupite¾stvo v
osobách Ing. arch. Jána Remu a
Juraja Letku. Pod¾a vyhlá�ky
nemô�u by� v rade �koly
zástupcovia vedenia �koly.
Ustanovujúce zasadanie rady �koly
pri Z� sa konalo 23. februára
2000 za prítomnosti v�etkých
èlenov a riadite¾ky �koly. S úlohami
a poslaním rady �koly vás
oboznámime v nasledujúcom èísle
LZ. Súèasne vás budeme
informova� o vzniku samosprávy
na ïal�ích �kolách v obci.

�tefan Habánek,

narodený 18. septembra
1904, zomrel 7. decembra
1955.
�tefan Habánek bol vedúcim
16-èlennej dychovej hudby,
ktorú v Ladcoch na podnet
klá�tora zalo�ili na zaèiatku
roku 1947. Bol to výborný
hudobník, na èom má
zásluhu aj jeho viacroèné
pôsobenie vo vojenskej
dychovej hudbe v Trenèíne.
Keï v roku 1949 zalo�ili v
cementárni novú 15-èlennú
dychovú hudbu, na jej èele
stál opä� �tefan Habánek.

Pavol Habánek,

narodený 23. januára 1929,
zomrel v roku 1958. V roku
1949 prevzal tzv. �dedinskú
hudbu� po �tefanovi
Habánkovi. V roku 1954 sa
dychové hudby spojili a
vedúcim sa stal znova Pavol
Habánek. Po otvorení
kultúrneho domu (1953) sa
podmienky zlep�ili aj pre
dychovú hudbu. Pod
vedením Pavla Habánka sa
neustále zlep�ovala a
dosiahla mnohé úspechy.
Po jeho smrti v roku 1958 sa
vedúcim stal Emil Martinák.

Sú�a�e  zruènosti  v  uèili�ti

Celo�tátnu sú�a� praktických
zruèností a odborných
vedomostí �iakov odborných
uèilí�� v uèebnom odbore
spracovanie kovov a príbuzné
odbory usporiadajú v dòoch 30.
- 31. marca 2000 v Ladcoch.
Sú�a� sa skladá z teoretickej a
praktickej èasti. Zúèastnia sa jej
dvojèlenné dru�stvá z
odborných uèilí�� z celého
Slovenska, kde sa tento odbor
vyuèuje. Cie¾om a hlavným
poslaním sú�a�e je rozvíja�
odborno-praktické schopnosti,
upevòova� vedomosti a návyky
�iakov.
Teoretická èas� pozostáva z testu
(20 otázok), praktická zo
zhotovenia výrobku pod¾a
výkresovej dokumentácie.
Ví�az, o ktorom rozhodne
odborná porota, dostane diplom
a vecné ceny.
V dòoch 10. - 12. mája 2000
bude v Ladcoch ïal�ia sú�a� v
uèebnom odbore stavebná
výroba - murárske práce.
Aj táto sú�a� sa skladá z
teoretickej a praktickej èasti. Po
teste v teoretickej èasti budú
sú�a�iace dvojice robi� vonkaj�iu
hladkú omietku, na èo budú ma�
èasový limit 10 hodín.
Vyhlasovate¾om oboch sú�a�í je
M� SR a Zdru�enie odborných
uèilí�� Slovenska.

V�etci sú spokojní

Èlenovia Slovenského zväzu
chovate¾ov pomohli obèanom
Ladiec (i okolia) pri
zaobstarávaní chovnej i
konzumnej hydiny. V roku 1999
to bolo 14200 kureniec, 80
húseniec, 60 chovných sliepok,
4760 konzumných sliepok, 90
chovných a 240 konzumných
moriek. Obèania získali bez
problémov a cestovania hydinu,
organizácia chovate¾ov 25000
Sk na svoju èinnos�.

Po¾ovníci rátali zver

Hlavným cie¾om Po¾ovníckeho
zdru�enia BUKOVINA je
zve¾aïovanie �ivota v lese,
inými slovami starostlivos� o
zver. Aj v roku 2000 sa budú
stara� o posedy, krmelce,
zásobníky, slaniská, úpravu
studnièiek, chodníkov a pod. V
roku 1999 napoèítali v revíre 28
kusov jeleòov, 42 kusov srnèej,
32 diviakov a 56 muflónov.

Sadenice na 7 hektároch

Èlenovia Lesného dru�stva v
Ladcoch v roku 1999 vysadili
4100 sadeníc na viac ako sedem
hektároch. Okrem toho vyká�ali
burinu medzi stromkami
vysadenými aj v minulých
rokoch. Na ochranu lesa
zhotovili 11 m3 lapákov,
namontovali 16 lapaèov proti
lyko�rútovia na ploche 8
hektárov urobili ochranné
nátery proti ohryzu zverou. V
roku 1999 vy�a�ili 520 m3

drevnej hmoty.

Ko¾ko je ich dnes?

V roku 1943 nariadil predseda
vlády sèítanie ovocných
stromkov na celom Slovensku.
V Ladcoch narátali 1272 jabloní
(v Tune�iciach 419), 540 hru�iek
(179), 103 èere�ní (29), 11 vi�ní
(1), 540 bystrických sliviek (168),
ostatných sliviek 697 (181).
Poskromne bolo marhulí,
broskýò a moru�í. Ve¾ký bol
poèet orechov - 221 (91).
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Mô�ete
inzerova�

    Informaèný spravodajca
obecného zastupite¾stva
Ladecké zvesti, vám umo�ní
od 3. èísla (5. júna 2000)
uverejòova� inzeráty na tému
�kúpim - predám - vymením�
a pod.
Va�e inzeráty budeme
uverejòova� bezplatne.
    Texty inzerátov musia by�
struèné, heslovité, ale nesmú
chýba� kontaktné údaje
(adresa, znaèka, prípadne
èíslo telefónu).
Inzeráty posielajte alebo
odovzdajte na obecnom
úrade v�dy 15 dní pred
vyjdením èísla Ladeckých
zvestí.
   V roku 2000 vyjdú 5. júna,
1. septembra, 1. novembra a
20. decembra.
  Upozoròujeme, �e ani
redakcia, ani obecný úrad
nebudú predmet vá�ho
inzerátu sprostredkováva�.

Na výstavbe �atní
fini�ujú

  K jarnej èasti sú�a�e
dostanú futbalové oddiely
Tatranu cementáreò Ladce
krásny dar v podobe
perfektných moderných �atní.
Èoskoro budú k dispozícii
�tyri hráèske �atne, moderné
sprchy a WC. Nechýba ani
miestnos� pre rozhodcu a
príruèný sklad pre inventár.
   K zhodnoteniu tejto na
prácu nároènej stavby sa e�te
vrátime, ale u� teraz treba
poïakova� obecnému úradu
za poskytnutie priestorov v
prístavbe kultúrneho domu,
za financovanie Pova�skej
cementárni a za
uskutoènenie stavebných
prác majstrom odborného
výcviku a �iakom Odborného
uèili��a v Ladcoch.
   Osobitne za pochopenie a
pomoc ïakujeme starostovi
obce Ing. arch. Jánovi
Removi, Jurajovi Letkovi a
Pavlovi Tichému.
  Po roz�írení �portových
odvetví o stolný tenis a
volejbal sú nové �atne ïal�ím
významným postupným
krokom výboru TJ pri
skvalitòovaní telovýchovy v
obci.

Vedenie okresného
stavebného bytového
dru�stva vysvet¾uje vo
svojej informácii  obyva-
te¾om bytoviek v
Ladcoch o zámeroch pri
rekon�trukcii tepelných
zariadení.
V roku 1998 kúpili od
obecného úradu výmen-
níkovú stanicu. Preto�e
technický stav u� nebol
najlep�í, rozhodli sa
vybudova� novú
modernú plynovú
kotolòu nákladom 4,5
milióna Sk.
V súèasnosti sú

OSBD Pov. Bystrica vysvet¾uje

obrovské straty tepelnej
energie v rozvodoch.
Po modernizácii kotolne
sa vedenie OSBD
rozhodlo vymeni�
súèasné rozvody za
modernej�ie a podstatne
ú s p o r n e j � i e .
Rekon�trukcia sa má
uskutoèni� v júni a�
auguste 2000. Pod¾a
harmonogramu bude
prestávka v dodávke
teplej vody 3 - 4 tý�dne.
Kalkulácia ceny GJ na
rok 2000 (po
rekon�trukcii) bude 297
Sk.

V posledných prípravných
zápasoch pred zaèiatkom
I. triedy zví�azili Ladce nad
Dúlovom 2:1 a pred
otvorením III. A triedy
Tune�ice nad dorastom z
Ko�ece 7:1. Kým Ladce
nastúpili na svoj prvý zápas

Pred   prvými   zápasmi

u� 26. marca (v Pova�skej
Teplej), fanú�ikovia
Tune�íc si e�te poèkajú do
23. apríla, kedy budú hosti�
Hornú Breznicu.
Dorastenci vstúpili do
sú�a�e IV. ligy ví�azne.
Porazili dorast Sània 4:0.

17. marca ukonèili
stolnotenisovú sú�a� 6. ligy
mu�ov. Ukázalo sa, �e
prípravné zápasy a tréning
poèas prestávky na�ím
hráèom pomohli. Stúplo
sebavedomie, hráèska
skúsenos� a dostavili sa i
ví�azstvá.
V druhej èasti sú�a�e
dosiahli na�i hráèi tieto
výsledky:
Orol Pov. Bystrica - Ladce
3 : 15
Ladce - Pru�ina C   7 : 11
PS Pov. Bystrica - Ladce
7 : 11
Slovan PB D - Ladce   15 :
3
Ladce - Udièa   9 : 9
TTC PB G - Ladce   4 : 14
Ladce - TTC PB F   7 : 11
Zliechov - Ladce   16 : 2

Záver sú�a�e v stolnom tenise
Ladce - Slovan PB C   8 : 10

Tabu¾ka úspe�nosti hráèov
vo dvojhrách v zápasoch
sú�a�e (poèet odohraných
zápasov - poèet výhier -
poèet prehier)
Juraj Kalus  (32 -16 - 16)
Vladimír Hromek (36 - 15 -
21)
Jozef �vihel (12 - 4 - 8)
Miroslav Sòahnièan (20 - 10
- 10)
Ivan Malacha (32 - 21 - 11)
Anton Popelka (12 - 2 - 10)

              V roku 1680, po smrti
Mikulá�a Lippaya, sa stala
majite¾kou panstva Ko�eca
jeho sestra Barbora Lippay. To
je obdobie, kedy sa do dejín
na�ej obce dostáva meno
Mote�ický.  Dcéra Barbory
Lippay �ofia sa vydala za Pavla
Mote�ického. Pripadla mu
jedna èas� panstva (vrátane
Ladiec a Tune�íc). Druhá èas�
jeho �vagrovi Ille�házymu.

               V rokoch 1845 - 1847
postihlo ná� kraj ve¾ké sucho.
Neúroda priniesla hlad,
choroby a zúfalstvo. To do
znaènej miery ovplyvnilo fakt,
�e sa rozmohlo zbojníctvo.
Roz�írilo sa i v Ilavskom
okrese do takých rozmerov, �e
vláda proti nim nasadila
vojsko.

            V roku 1910 barónka
Puttkamerová (vdova po
Schenkovi), majite¾ka
cementárne, dala  v Ladcoch
postavi� na tie èasy ve¾mi
modernú vápenku. Vyrobila
1200 vagónov vápna roène. V
roku 1912 postavili drviè,
ktorým sa denne dalo
spracova� 20 - 25 vagónov
suroviny.

           V roku 1920 sa v
cementárni uzatvárajú prvé
kolektívne zmluvy. Podpísali
ich zástupcovia Zväzu
robotníctva chemického a
zástupcovia cementárne.
Zmluva sa okrem pracovných
otázok zaoberala otázkami
mzdy i rodinnými prídavkami.
Prídavky stanovili na jedno
die�a 1,50 Kè, na tri deti 3 Kè a
na �tyri 4,50 Kè tý�denne.

            V roku 1930 mali pri
sèítaní Ladce 1618
obyvate¾ov, v Tune�iciach
napoèítali 364 obyvate¾ov.
Oproti roku 1921 bolo
Ladèanov o 428 viac, kým
obèanov Tune�íc iba o troch.

              V roku 1935 sa konèili
práce na III. úseku stavby
hydrocentrály v Ladcoch. Boli
to stavby:hydrocentrála,
pl�ová komora a rozvodòa. V
tomto roku pracoval na stavbe
najväè�í poèet robotníkov -
1950.


