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NA JÚNOVOM ZASADANÍ
OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA

LADECKÉ 
ZVESTI 

Prvou úlohou júnového zasadania
bolo dorie�i� spor, ktorý vznikol
medzi obèanmi Tune�íc o spôsobe
vyu�ívania verejného priestranstva pri
bývalom obecnom dome v
Tune�iciach. Obèanom, ktorí
vyu�ívajú túto budovu ako
modlitebòu vadí, �e p. Ku¾ka pou�íva
tento priestor pre vstup hospo-
dárskych strojov do svojho dvora,
èím údajne ru�í priebeh nábo�en-
ských obradov v modlitebni. V takom
klasickom obèiansko-právnom spore
nemô�u orgány obce, starosta a
obecné zastupite¾stvo právoplatne
rozhodova�, to mô�e iba súd. Mô�u
iba sprostredkova� zmier dohodou
medzi spornými stránkami. Túto
mo�nos� sme aj vyu�ili a navrhli sme
im obojstranne výhodné rie�enie.
Pokia¾ by to sporné strany nechceli
akceptova�, musia svoj spor rie�i�
súdnou cestou. Takýto postup platí
pre v�etky podobné obèiansko-
právne spory. Druhou úlohou bolo
preveri�, za akých podmienok je obec

povinná prispie� na zriadenie
vodovodnej prípojky. Po zistení na
�SEVAKU� by vodovodná prípojka
nemala prekroèi� 50 metrov. Ak sa
tak z objektívnych dôvodov stane,
má obèan nárok na pomoc zo strany
obce. Tre�ou úlohou bolo vypracova�
návrh na ïal�í postup, ako nalo�i� s
nájomným domom  è. 139, ktorý
e�te vlastní obec. Komisia, ktorá túto
úlohu dostala, navrhla takéto
rie�enie: opravi� fasádu domu a
potom ho ponúknu� na odpredaj,
prièom v cene bytov zoh¾adni� zlý
technický stav domu. V ïal�om
priebehu zasadania si poslanci
vypoèuli informáciu o zmene
spôsobu vykurovania kultúrneho
domu, nako¾ko Pova�ská
cementáreò, a.s., Ladce zaèala s
decentralizáciou kúrenia vo svojom
areáli. Z toho dôvodu zaniká potreba
centrálneho zdroja tepla, z ktorého
je napojený aj kultúrny dom. Keï�e
obec momentálne nemá prostriedky

    pokraèovanie na 2.strane

V RELAXe  mô�ete opä� vyhra�
Centrum RELAX v DK v Ladcoch má za sebou
prvé tri mesiace poskytovania svojich slu�ieb
záujemcom o dobrú literatúru a atraktívne
filmové tituly. Ka�dý z 265 registrovaných
èitate¾ov si v tomto období minimálne raz
zapo�ièal knihy, èo dokumentuje 2 613
výpo�ièiek. Záujem bol predov�etkým o
novinky v kni�nom fonde, ktorých sme v
uvedenom období zakúpili 74 v celkovej cene
17 122 Sk. K 30. 6. bola zavà�ená komplexná
inventarizácia a vyraïovanie opotrebovaných
a zastaralých kníh. Náv�tevníci si mohli tie�
zakúpi� novinky na troch výstavkách kníh,
tématicky zameraných na byt a záhradu,
po¾ovníctvo a rybárstvo, cestovanie a turistiku.
Ponuku 85 nových titulov vo videopo�ièovni
vyu�ilo 111 registrovaných pravidelných
náv�tevníkov. Poèet výpo�ièiek dosiahol èíslo
495, medzi najpo�ièiavanej�ie patrili filmy In-
ferno, Matrix, Pelí�ky, Záhada Blair Witch a

Nepobozkaná. 30.6. sa v priestoroch RELAXu
uskutoènilo �rebovanie o 10 hodnotných cien
urèených najaktívnej�ím zákazníkom. Prvú z
nich, horský bicykel, vyhral pán ¼ubomír
Habánek. Ïal�ia sú�a�, tentoraz o
najaktívnej�ieho prázdninového náv�tevníka
videopo�ièovne,  vyvrcholí 31.8. Piati najlep�í
si opä� odnesú hodnotné ceny. Okrem
uvedených aktivít majú náv�tevníci RELAXu k
dispozícii kopírovanie, predaj kníh, CD a MG
kaziet a dovolenkári urèite uvítajú mo�nos�
zakúpenia videokaziet do svojej
videokamery. V príprave je i otvorenie èitárne
a �tudovne v paralelnej miestnosti kni�nice,
ktoré sa pripravuje na jeseò. Srdeène vás do
kultúrneho centra RELAX pozývame, veï leto
s dobrou knihou je e�te príjemnej�ie. V
prázdninovom èase máme otvorené v
pracovných dòoch od 14.00 do 18.00 hodiny.

Viera Remová

Rád milosrdných sestier
vznikol v roku 1663 v Parí�i
a zalo�il ho sv. Vincent z
Pauly. Do Rakúsko-
Uhorska sa dostal v
polovici 19. storoèia. Jeho
sídlom bol Gratz, odkia¾ sa
roz�iroval do ïal�ích krajín.
Po rozpade Rakúsko-
Uhorska (1918) u� v roku
1922 vznikla samostatná
Èeskoslovenská provincia.
Jej riadite¾om sa stal Jozef
Danielik. Centrum bolo
najskôr v Nitre, potom v
Trnave.
     V roku 1924 kúpili
ka�tie¾ v Ladcoch, celý rok
1924 a èiastoène aj v roku
1925 robili ve¾mi rozsiahle
stavebné úpravy. Dòa 28.
júna 1925 zástupca rádu z
Parí�a prevzal budovu pre
Rád milosrdných sestier sv.
Vincenta z Pauly a 19. júla
1925 ho posvätil nitriansky
biskup.
Nebol to iba klá�tor, ale tzv.
Ústredný dom, centrum pre
rád na celom Slovensku a
èasti Moravy.
Z Ladiec sa potom riadil
ve¾ký lieèebný a uèebný
komplex. Pod správu
Ladiec patrili napr. materské
�koly, ¾udové a me�tianske
�koly i uèite¾ský ústav v
Nitre. O�etrovate¾ky -
zdravotné sestry z radov
mní�iek - pracovali v
siedmich krajských a troch
mestských nemocniciach,
mali viaceré internáty,
sirotince a chudobince.

V júli uplynulo 75 rokov od vzniku klá�tora v Ladcoch

T r i   � t v r t i n y   s t o r o è i a

Pocta básnikovi

    Od 1. júna 2000 je ulica
od è. súp. 187 do 260
premenovaná na poèes�
ná�ho rodáka na Ulicu
Pavla Koy�a.
 Ulica od è. 183 do 185 a od
è. 261 do 286 ostáva
naïalej Ulicou ¼udovíta
�túra.

V roku 1933 mali u� 48
stredísk a takmer 600
sestier. V Ladcoch bolo v
tom èase 60 noviciek. V
tomto roku bola na èele rádu
vizitátorka Bernardína
Soldánová, asistentkou
Vincencia Ol�avská a
ekonómkou Kajtána
Patakyová.
Významnou súèas�ou
èinnosti klá�tora v Ladcoch
bola charitatívna èinnos�.
Napr. v roku 1933 poskytli
jedlo 3 136 nezamestna-
ným, v zime chudobné deti
dostávali mlieko, niektoré i
obed. Poskytovali prvé
o�etrenia, nav�tevovali
chorých a pod.
Významným podielom
prispievali i v kultúrnej
oblasti. Nacvièovali s de�mi
a mláde�ou divadlá, scénky
na slávnosti zväè�a
nábo�enského, ale i
svetského charakteru.
V èase trvania klá�tora sa
vzorne starali o záhrady i o
park, ktorý po ich odchode
chátra.
Klá�tor bol v roku 1950 za
drastických okolností
zru�ený. Sestry sa rozi�li po
celej republike a pod¾a
mo�ností sa zamestnali
ako o�etrovate¾ky v
rôznych zdravotných a
sociálnych ústavoch.
 Klá�tor zanechal v
Ladcoch hlbokú stopu
nielen v nábo�enskej, ale aj
v kultúrnej, výchovnej a
spoloèenskej oblasti.

OÚ v Ladcoch

predá
rozostavanú budovu
OBCHODU V HORNÝCH
LADCOCH.
Záujemcovia mô�u vyu�i�
budovu na akýko¾vek úèel
(obytný dom, obchod, iné
podnikanie).
informácie - Obecný úrad Ladce

tel.:  0825 - 46 28 233



Z matriky
obce

Z matriky
obce

Narodené deti:

Lengyelová Kristína (8.5.2000)
Èuriková Vanesa (14.5.2000)
Èe�ko Vladimír (15.5.2000)

Ko�tialiková Radoslava
(5.6.2000)

Hatoková Klaudia (27.6.2000)
�imon Marek (27.6.2000)

�eláme v�etkým novonarodeným
de�om ��astný �ivot.

Zomreli:

La��o Ervín (70-roèný)
Ing. Mihálik Ján (55)
Zajacová Jarmila (68)

Martinák Jozef (72)
Adolf Galanský (65)

Pozostalým vyslovujeme úprimnú
a hlbokú sústras�.

Jubileá:

Anna Turzová
oslávila 16. júna 80 rokov

�tefan Martinka
s man�elkou Margitou

si pripomenuli 50. výroèie sobá�a
Jozef Pagáè s man�elkou Máriou

oslávili 55. výroèie sobá�a

V�etkým jubilantom srdeène
blaho�eláme a prajeme e�te mnoho

radosti v budúcom �ivote.

dokonèenie z 1.strany
na zriadenie novej plynovej kotolne,
PCLA pris¾úbila v tejto veci obci
pomôc�.
Ïalej obecné zastupite¾stvo zobralo
na vedomie informáciu o výzve
Okresného úradu - odboru �ivotného
prostredia na odstránenie
nelegálnych skládok komunálneho
odpadu pri Váhu v Ladcoch a v
Tune�iciach, s termínom do 30. júna
2000. Keï�e obci hrozí za takto
ulo�ený odpad vysoká pokuta, je
potrebné ich odstráni� na náklady
obce. Poslanci schválili bezplatný
prenájom ve¾kej sály kultúrneho
domu pre poriadanie kultúrnej akcie
na záver �kolského roka. V ïal�om
bode zastupite¾stvo prerokovalo
okolnosti a podmienky uvo¾nenia
priestorov pre roz�írenie prevádzky
po�tového úradu.
Obecné zastupite¾stvo zobralo na
vedomie informáciu o �alobe
Slovenskej pois�ovne na Krajskom
súde v Bratislave, predmetom ktorej
je snaha vymôc� na obci Ladce
verite¾ský záväzok vo veci A.
Bednárika. Obec prostredníctvom
právneho zástupcu na výzvu súdu v
stanovenej lehote dala odpoveï.
O vývoji tejto zále�itosti bude
verejnos� vèas informovaná.
Na tomto zasadaní schválili odpredaj
pozemku (10 m2) Jurajovi
Zimprichovi a A. Jane�íkovej pre
potreby prestavby balkóna.

Ing. arch. Ján Remo
starosta obce

NA JÚNOVOM ZASADANÍ OZ

Problém,
ktorý s�a�uje prácu

Iste ste si mnohí v�imli, �e obec zakúpila
výkonnú kosaèku typu Husqvarna s
úmyslom pravidelne kosi� a vyká�a�
verejné zatrávnené plochy v obci. Vyskytol
sa v�ak jeden nepríjemný problém, ktorý
ve¾mi s�a�uje kosenie. Sú to rôzne predmety
odhodené alebo ponechané v tráve. Tieto
predmety po�kodzujú �acie zariadenie a
spoma¾ujú prácu. Na cintoríne sú to hlavne
odlo�ené poháre z kvetov, odhodené
kahance a pod. - treba ich odklada� do
kontajnera na komunálny odpad. Ïal�ím
problémom pri kosení cintorínov sú hlavne
star�ie detské hroby zarastené trávou a
prerastené kvetmi. Pracovníci poverení
kosením potom nevedia, èi mô�u takýto
hrob kosi� alebo nie. Odstránením týchto
nedostatkov by ste u¾ahèili a urýchlili
údr�bu cintorína a prispeli k jeho
kraj�iemu vzh¾adu. To isté sa týka aj
ostatných trávnatých plôch, kde sa
nachádza ve¾a odhodených kameòov a
rôznych predmetov. Väè�inou ich odhodili
hrajúce sa deti. Tu musia zasiahnu� ich
rodièia. Verím, �e aj va�ím prièinením, vá�ení
obèania, premeníme v�etky trávnaté
plochy v obci na krásne vykosené trávniky.

Ing. arch. Ján Remo
starosta obce

   Z iniciatívy komisie kultúry
obecného zastupite¾stva v
spolupráci so Zborom pre
obèianske zále�itosti sa konala
v obradnej miestnosti
obecného úradu 21. júna 2000
slávnos� prijatia �iakov
Základnej �koly a Odborného
uèili��a v Ladcoch.
Pozvali �iakov, ktorí vynikli v
rôznych
mimo�kolských aktivitách na
úrovni okresu, kraja,
Slovenskej republiky i v
medzinárodnom meradle.
     Za prítomnosti vedenia
oboch �kôl prijali ocenenia z
rúk starostu Ing. arch. Jána
Remu �iaci Základnej �koly v
Ladcoch:
Marián Grman, Alena
Galbavá, Martin Faturík,
Luká� Gurín, Danka

Uznanie  najlep�ím

Peterková, Katarína
Áèková, Michal Mázik,
Boris Letko, Zuzana
Sláviková, Boris �tefula,
Monika Beòová, Mária
Ïuri�ová, Janka Huòová,
Ivana Habánková

a �iaci Odborného uèili��a v
Ladcoch:
Lucia Holeèková, Martin
Kuchár, Eva Chovanèíková,
Miroslav Pále�, Miroslav
Ha¾ama, ¼ubomír Berky,
Michal Kalafut, Rado Kudry,
Juraj Smolík, Martin Trèko,
Mário Kuchár, Ján Holub.

   Blaho�eláme a ïakujeme
za reprezentáciu �koly i obce
a �eláme im, aby v
úspechoch pokraèovali i v
ïal�ích rokoch.

V �kolskom roku 1999/2000
sme mali v prevádzke 4 triedy
s poètom 82 detí, z toho bolo
5 detí vo veku 2,5 roka. Pre Z�
sme pripravovali 43 detí, 6 detí
má odklad �kolskej dochádzky
na �iados� rodièov. S de�mi
pracovalo 8 kvalifikovaných
uèiteliek. Do �koly nám teda
odchádza 37 detí. K
dochádzke do M� od
septembra 2000 máme
prihlásených 20 detí, teda
zhruba o polovicu menej ako
detí, ktoré nám odchádzajú do
Z�. Z toho dôvodu sa jedna
trieda M� ru�í. �ia¾, je nám to
¾úto, preto�e vybavenie tried aj
�koly vôbec je na dobrej
materiálnej i estetickej úrovni.
Ak hovorím o dobrej
materiálnej úrovni �koly, tak
iba vïaka sponzorskej
pomoci, preto�e �kolstvo má
stále ako sa hovorí �hlboko do
vrecka�. Preto by som sa aj
touto cestou chcela poïakova�
v�etkým tým, ktorí na�ej �kole
pomohli. Ïakujem vedeniu
PCLA ako aj OZ pri PCLA v
Ladcoch, ve¾mi ïakujem za
pomoc obecnému úradu a p.
starostovi, podnikate¾om F.
Strá�nickému, R. Jendrolovi,
Bublavému, M. Staòovi z
predajne �Klasik�, M.
Adamcovi, J. �vihelovi, D.
Sedláèkovej z Ko�ece.
Moje poïakovanie patrí aj
na�im susedom - Odbornému
uèili��u v Ladcoch, kde som sa
stretla v�dy s porozumením a
ochotou pomôc�. Úprimné

U nás v materskej škole
�ïakujem� patrí aj celému
kolektívu M� ako aj výboru
ZR. Bol to �kolský rok ve¾mi
nároèný, ale robili sme v�etko
tak, aby deti niè nepocítili.
Pre�ili sme spolu s nimi ve¾mi
ve¾a pekných chví¾ a akcií, na
ktoré budú ma� deti bohaté
spomienky. Vïaka obeta-
vému kolektívu boli to ve¾mi
pekné vianoèné besiedky s
�Mikulá�om�, fa�iangové
karnevaly, mno�stvo turistic-
kých vychádzok na �Skalku�,
�Muflónku�, ku Váhu.
Pred�koláci (37 detí)
absolvovali plavecký výcvik
na plavárni v Púchove. Bol to
pre ne nesmierny zá�itok.
S odovzdávaním vysvedèení
na�im �kôlkárom tisli sa slzy
do oèí. Skonèila sa jedna z
etáp �ivota die�a�a - budú z
nich �koláci. To, èo sme cítili,
poviem za nás básòou:

Pri�li ste k nám malièké.
Skonèili ste ve¾kí.
Vyletíte do leta
ako z ú¾a vèielky.

Zaèali ste malièkí,
trochu ste sa báli,
snáï sa dobre vodilo,
radi sme vás mali.

   Prajem v�etkým de�om
krásne slnkom pre�iarené
prázdniny a na�im budúcim
prvákom ve¾a úspechov v
�kole.

Irena Gajdo�íková
riadite¾ka M�

Rozlúèka
s uèili��om

  V Odbornom uèili�ti
Ladce bolo na konci
�kolského roka 1999 -
2000  226 �iakov, z toho
160 chlapcov a 66 dievèat.
Na závereèné skú�ky
pripustili 59 �iakov (38
chlapcov a 21 dievèat).
Desa� �iakov urobilo
závereèné skú�ky s
vyznamenaním.
   23. júna na slávnosti
pripravenej �kolou a
Zborom pre obèianske
zále�itosti, za prítomnosti
starostu obce a riadite¾a
�koly, odovzdali v�etkým
výuèné listy.
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�atne pre futbalistov

Slávnostne ich otvorili 31.
mája 2000 v odpoludòaj�ích
hodinách. Stalo sa tak za
úèasti zástupcov obecného
úradu, poslancov OZ,
cementárne, Po¾nohos-
podárskeho dru�stva so
sídlom v Ko�eci, Oblastného
zdru�enia telesnej kultúry,
Odborného uèili��a v
Ladcoch a ïal�ích. Po
prestrihnutí pásky a
prehliadke moderných �atní
zhodnotili výstavbu a zásluhy
jednotlivých organizácií na
priate¾skom posedení.

Rekon�trukcia energo-
kanálov v Záhradnej ulici

OSBD Pova�ská Bystrica robí
v Záhradnej ulici rekon-
�trukciu tepelných rozvodov
vedúcich z centrálnej kotolne
k jednotlivým bytovým
domom. Ako sme mali
mo�nos� hlavne v zime
pozorova�, z pôvodných
energorozvodov unikalo
ve¾ké mno�stvo tepla. Staré
rozvody sa teraz nahrádzajú
novými rúrami izolovanými
n a j m o d e r n e j � o u
technológiou, èo by malo
prinies� úsporu energie a v
dôsledku aj koncesionár-
skych poplatkov. Rekon-
�trukciu realizuje firma
ENERGOKOTOL, s.r.o.,
Pova�ská Bystrica.

Celoslovenské sú�a�e
zruènosti

�iaci OU Ladce boli úspe�ní
vo viacerých sú�a�iach
zruènosti. V jednotlivých
odboroch sa umiestnili takto:
- stavebný zámoèník (1.
miesto dru�stvá, 1. a 2. miesto
jednotlivci)
- murár (2. m. dru�stvá, 1. m.
jednotlivec)
- maliar (2. miesto dru�stvá)
- krajèírka (4. m. dru�stvá, 3.
m. jednotlivec)
- záhradník (5. m. dru�stvá).
�iaèky uèebného odboru
krajèírka úspe�ne reprezen-
tovali na celo�tátnej módnej
prehliadke odborných uèilí��
vo Vy�kove (ÈR).

�tefan Bazala
Medzi osobnosti z histórie Ladiec
patrí urèite aj �tefan Bazala. Narodil
sa 26. decembra 1884 v Praznove.
V Ladcoch pracoval ako predavaè v
Budúcnosti a v závodnej kantíne, ale
i na iných pracoviskách v cementárni.
Na �upnej konferencii sociálno-
demokratickej strany v Trenèíne ho
zvolili spolu s Antonom Rohelom za
delegáta na zjazd ¾avice v ¼ubochni.

Bol mnoho rokov èlenom obecného
zastupite¾stva. Za politickú èinnos� -
najmä organizovanie �trajkov - bol
èasto trestaný (1922, 1923, 1924,
1925). V tridsiatych rokoch odchádza
za prácou do Pie��an a potom do
Bratislavy. Zahynul pri bombardovaní
továrne APOLLO americkým letectvom
v roku 1943. Jeho syn pre�iel cez
vojnu na sovietsku stranu a v boji s
nemeckými fa�istami ako pilot
zahynul.

25 rokov
organizácie invalidov

     Bolo to v roku 1975, keï sa
invalidi v Ladcoch rozhodli
zalo�i� organizáciu Zväzu
invalidov v Ladcoch.
Zakladate¾mi základnej
organizácie boli Jozef Hriadel,
Ladislav Chobot, �tefan
Saksa, Milan Majerík a Emilián
Chyba. Mnoho vtedaj�ích
invalidov z Ladiec bolo
organizovaných - registrova-
ných v Ilave, Dubnici, Púchove
a v Pova�skej Bystrici.
     V roku 1976 sa v ZO ZI
Ladce zaèali organizova� aj títo
èlenovia. V roku 1976 mala
organizácia 24 èlenov.
Najväè�í nárast prihlásených
bol medzi rokmi 1977 - 1988.
V tom èase mala organizácia
u� 46 èlenov na èele s
predsedom Jánom Ïuri�om.
Toho v roku 1995 vystriedal
�tefan Kováèik - dne�ný
predseda.
Èlenovia organizácie sa
zapájali do verejnopros-
pe�ných prác, èo robia
dodnes.
V roku 1995 nadviazali dru�bu
s organizáciami vo Sverepci,
Domani�i a Belu�i. Prvé
k u l t ú r n o - s p o l o è e n s k é
posedenie uskutoènili na
chate Muflonka v roku 1995.
Odvtedy sa stretnutia opakujú
a majú nielen rekreatívny
prínos, ale i pouèenie a
vzájomnú výmenu skúseností.
   Dnes patrí ZO Slovenského
zväzu telesne postihnutých
medzi najaktívnej�ie organi-
zácie v obci s nanajvy�
humánnym poslaním.

R e d a k c i a
o z n a m u j e

   Pripomíname, �e v minulých
èíslach LZ sme vám ponúkli
mo�nos� zdarma inzerova�.
Málokto túto mo�nos� vyu�il.
Aby sme zachovali
dvojmesaènú periodicitu
vychádzania Ladeckých
zvestí, 5. èíslo vyjde 1. októbra
a 6. èíslo zaèiatkom decembra
2000.

Ko¾ko námahy treba vynalo�i�,
aby desa� mesiacov
�kolského roka bolo v
dne�ných èasoch èo
najoptimálnej�ích, �iaci a
rodièia èasto ani netu�ia. Vie
to vedenie �koly, uèitelia a
ostatní pracovníci. In�titút,
akým je �kola, je zlo�itý
výchovný mechanizmus,
ktorého fungovanie èoraz viac
narú�ajú materiálne �a�kosti,
ku ktorým v �kolskom roku
1999 - 2000 pribudli aj ïal�ie
starosti, najmä keï hygienici
vydali zákaz pou�ívania vody
zo �kolskej studne a vodu do
�kolskej jedálne museli
denne dová�a�. Takto sú
mana�éri �kolstva (nielen v
Ladcoch) èasto od�ahovaní od
toho najpodstatnej�ieho -
výchovy. Ak na�a Z� i napriek
tomu v minulom �kolskom
roku �odolala� tomuto náporu
a dosiahla vynikajúce
výsledky, patrí vïaka v�etkým,
ktorí sa o to prièinili.

Uèitelia a �iaci

V �kolskom roku 1999 - 2000
pôsobilo v Z� 24 uèite¾ov a 2
vychovávate¾ky v �kolskom
klube. 16 tried �koly
nav�tevovalo 326 �iakov.
Výsledky vyuèovacieho
procesu boli dobré i keï bolo
dos� problémov najmä s
nedostatkom uèebníc. Mnohé
z nich boli dokonca v nesúlade
s danými osnovami.
V roèníkoch 1. - 4. neprospeli
dvaja �iaci, v 5. - 9. prospeli
v�etci. Ve¾a �iakov malo samé
jednotky (v roèníkoch 1. - 4.
pätnás�, v roèníkoch 5. - 9.
dvanás� �iakov). �kolskú
dochádzku ukonèilo dovedna
42 �iakov. V�etci sa umiestnili
- na gymnázium 4-roèné 1 �iak,

Rok v základnej škole
na 8-roèné 1 �iak. Na stredné
odborné �koly bude chodi� 15
�iakov, na SOU 26 detí.

V�estranný ôsmak Marián
Grman

U� v minulom èísle sme
informovali o úspe�nom
reprezentovaní �koly na
rôznych sú�a�iach. Odvtedy
sa ukonèili niektoré ïal�ie
krajské a celoslovenské kolá.
Urèite najúspe�nej�í bol �iak
8. roèníka Marián Grman. Na
krajskom kole v prírodovednej
sú�a�i skonèil na 2. mieste, ale
na celoslovenskej sú�a�i bol
u� prvý. V medzinárodnej
matematickej sú�a�i bol prvý
na Slovensku.

So sponzormi aj v budúcnosti

V spoloèenských aktivitách,
kultúre, �porte i v �kolstve to
dnes bez sponzorov nejde.
V mnohom na sponzoroch
bola v uplynulom �kolskom
roku závislá aj Z�. Tradiène
najviac prispievali Pova�ská
cementáreò, a.s. a Obecný
úrad v Ladcoch. K nim pribudli
Po¾nohospodárske dru�stvo
so sídlom v Ko�eci, firmy Ing.
Daòu, Ing. Bla�íèka, Odborné
uèili�te v Ladcoch a ïal�í.
Najviac to bol materiál na
údr�bu, mechanizmy i
konkrétne práce. Pomohli aj
finanèné dary J. Daòu, V.
Lihockého, A. Turzovej, M.
Adamca, OZ PCLA, TJ Ladce
a ïal�ích.
V�etkým patrí vïaka �iakov,
uèite¾ov i rodièov.
Na zlep�enie finanènej
situácie prispeli aj samotní
�iaci, ktorí zberom druhotných
surovín získali pre �kolu 11
708 Sk.



Ladecké zvesti - Spravodajca
Obecného zastupite¾stva v Ladcoch

è. 4    - august  2000 -
Zodpovedný redaktor :

Branislav Lipták
Sadzba: BEEL, Púchov

Tlaè: ASSA s.r.o., Púchov

Stalo sa 
pred rokmi 

380

280

110

75

70

FUBALOVÁ BILANCIA

            V roku 1620 sa
majetok panstva Ko�eca
rozdelil medzi �tefana
Petröcziho a vdovu po
Mikulá�ovi Petröczim. Do
panstva patrili dediny: Horné
a Dolné Koèkovce, Nosice,
Hlo�a, Podhorie, Ko�eca,
Ko�ecké Ve¾ké Podhradie,
Ko�ecké Malé Podhradie,
Kopec, Ko�ecké Rovné, Dolná
Poruba, Horná Poruba,
Nozdrovice, Ladce a Tune�ice.

   Poddaní, ktorí
nehospodárili na usadlos-
tiach, boli �eliari. Bývali vo
vlastnom dome, mohli ma� aj
zem, ale menej ako osminu. V
roku 1720 bolo v Ladcoch 19
daòovníkov, z toho 12
�eliarov. V Tune�iciach platilo
dane 16 obèanov.

        Do roku 1841 bol v
Ladcoch pivovar, v ktorom
varili pivo najviac pre potrebu
miestnych krèiem. Pivovar
zhorel pri ve¾kom po�iari v
roku 1841. Pri tzv. �starých
krèmách� bola aj  výroba
liehu, ktorá patrila
Mote�ickým. Pálenice potom
pripadli spolu s celým
majetkom man�elke A.
Schenka Jeanette. V roku
1890 postavil A. Schenk
novú pálenicu, ktorá stála pri
dne�nej kri�ovatke.

                V roku 1925 zanikla
v Ladcoch Robotnícka
telocvièná jednota. Ale hneï
na zhroma�dení 31. mája
1925 vznikla nová
Federovaná robotnícka
telocvièná jednota (FRTJ).
Schôdzi predsedal Ján Rosa.
V októbri toho istého roku
zvolili výbor jednoty na èele s
Jozefom Majbachom.

              V roku 1930 posta-
vila Ladecká spoloènos� na
dorábanie vápna a dreva v
kameòolome  Tune�ice nový
drviè na elektrický pohon,
ktorý mal výkon 7 m3 za
hodinu. K tomu postavili
drevenú budovu na
betónových základoch. Drviè
odovzdali 3. októbra do
prevádzky.

Historický úspech

Celoslovenské �portové hry
chlapcov Odborných uèilí�� sa
v tomto roku konali 5. - 8. júna
2000 vo Vinièkách. Po rokoch
mimoriadny úspech dosiahli
uèni z Ladiec, keï získali 1.
miesto v ¾ahkej atletike, 1.
miesto vo volejbale, 2. miesto
vo futbale a celkové
ví�azstvo dru�stiev.
Dievèatá mali svoje hry 24. -
26. mája 2000 v Mojmírov-
ciach. Vrátili sa bez úspechu -
celkove skonèili na 7. mieste.

V Holandsku sa
nestratili

V Groningene (Holandsko)
hostili v dòoch 27. mája - 5.
júna 2000 pretekárov na
Európskej letnej �peciálnej
olympiáde.
Odborné uèili�te Ladce malo
zastúpenie v unifikovanom
futbale (hráè Martin Kuchar),
ktoré získalo zlaté medaily.
Plavkyòa Lucia Holeèková
získala striebro na 50 metrov
vo¾ný spôsob, rovnako druhá
bola v �tafete 4x50 m vo¾ný
spôsob a bronzovú medailu
�vyplávala� v disciplíne 50
metrov prsia.
Trénerom bol Stanislav Kret.

Na�i na Olympiáde
v Ko�iciach

   V Ko�iciach sa v dòoch 22. -
24. júna t.r. konala 4. národná
letná �peciálna olympiáda.
  �iaci OU Ladce dosiahli na
nej pozoruhodné výsledky.
¼ubomír Berky vyhral beh na
1500 metrov.
Rovnako prvá bola aj Eva
Chovanèíková v behu
na 800 metrov.
Lucia Holeèková vyhrala v
plávaní disciplínu 50 m vo¾ný
spôsob, na 50 metrov prsia
bola druhá.
Dru�stvo reprezentujúce �kolu
v unifikovanom volejbale
získalo striebornú medailu.

V ý s l e d k y
futbalových dru�stiev
reprezentujúcich Ladce v
sezóne 1999 - 2000 sú
v�eobecne známe.
Pripravili sme vám teda malú
bilanciu nie ve¾mi úpe�ného
úèinkovania na�ich  futba-
listov.

Mlad�í �iaci

Hrali v 1. triede, z 10 dru�stiev
skonèili na 9. mieste.
Bilancia: 18 - 3 - 4 -11 -13
bodov.
Najlep�í strelec bol Michal
Letko - 3 góly.

Star�í �iaci

Hrali v 1. triede a spolu s
Tune�icami nás najlep�ie
reprezentovali. Sú�a� ukonèili
na 3. mieste zo 14 dru�stiev.
Bilancia: 26 - 16 - 3 - 7 - 51
bodov.

    U� tradièný memoriál P. Petríka usporiadal TJ Tatran
Ladce dòa 1. júla 2000.  Výsledky:  Ko�eca - Belu�a 2 :
3,  Ladce - Ilava 2 : 1, Ko�eca - Ilava 3 : 3  (4 : 3),  Ladce
- Belu�a 0 : 2.
Koneèné poradie: 1. Belu�a, 2. Ladce, 3. Ko�eca, 4. Ilava.

Najlep�ím strelcom bol Mar-
tin �epták - 12 gólov.

Dorast

Hral v IV. lige. Zo 16 dru�stiev
sa umiestnil na 11. prieèke.
Bilancia: 30 - 9 - 6 - 14 - 33
bodov.
Najlep�ími strelcami boli ¼.
Porubèan 13 a Hromka
11 gólov.

Mu�i

Hrali v 1. triede, kde zo 14
mu�stiev skonèili na 11.
mieste.
Bilancia: 26 - 7 - 7 - 12 - 28
bodov.

TJ Tatran Tune�ice

Hrali v III. A triede. Z 10
dru�stiev boli na 3. mieste.
Bilancia: 18 - 10 - 4 - 4 - 34
bodov.

Memoriál Pavla Petríka

V roku 2001 na Alja�ku
19. mája dru�stvo �iakov OU Ladce zví�azilo v Bratislave
na turnaji v upravenom pozemnom hokeji (so �peciálnym
náradím).
V roku 2001 sa bude kona� podobný turnaj na Alja�ke
(USA), kde sa reprezentanti uèili��a z Ladiec kvalifikovali.

obce Vrícko. Okrem K¾aku boli
ve¾mi zaujímavé Vrícke
vodopády. Na miestnom
cintoríne si v�etci uctili
pamiatku MUDr. Hrdinu.
Autobusom cez Klaèno so
zastávkou v Èièmanoch sa
zájazd ukonèil.
V krásnom poèasí a e�te v
kraj�ej prírode pookrialo 26
úèastníkov zájazdu. �koda,
miesta bolo v autobuse e�te
dos�.

Turistický zájazd
K¾ak - Vrícko

  Dòa 3. júna 2000
usporiadala ZO ZT�È pri
cementárni turistický zájazd
do Malej Fatry.
I�lo sa autobusom na
Faèkovské sedlo a odtia¾ pe�i
na K¾ak (1351 m nad morom).
Potom sa úèastníci rozdelili na
dve skupiny, ktoré zi�li do


