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LADECKÉ 
ZVESTI 

Ïal�ia etapa plynofikácie Ladiec dokonèená
V týchto dòoch dokonèili etapu zavádzania plynu do Tune�íc. Tým sa takmer  ukonèila dlhá cesta plynofikácie obce,
ktorá sa zaèala pred dvanástimi rokmi.

V roku 1988 v Ladcoch
plynofikovali prvé ulice.
Dòa 17. marca 1998
dostala plyn prvá
domácnos�: dom è. 109 -
rodina �tefana Zábojníka.
Ïal�ie roky boli rokmi
stagnácie. Dôvody:
projekèná nepripravenos�
a nedostatok financií. A� v
roku 1992 napojili ïal�ie
ulice v celkovej då�ke 1550
metrov. Plynofikácia

pokraèovala aj v roku 1994,
kedy malo mo�nos�  napoji�
sa asi 50 domov. V roku
pokraèovala trasa plynu
pod hlavnú cestu smerom
k �eleznici  a na ïal�ích
miestach v då�ke asi 600 m.
V roku 1996 mala trasa
plynu v Ladcoch 3552
metrov. V roku 1999 - 2000
sa dostalo potrubie  do
Horných Ladiec a ukonèili
hlavnú èas� Tune�íc.

Plyn treba zavies� e�te v
èastiach:

*** Horné Ladce: cesta
do lomu cementárne
a cesta pod Kali�te
(Skyba).
Náklad na túto èas�
bude viac ako 3 milióny
korún.

*** v obci: èas� domov od
materskej �koly po

kri�ovatku, vrátane
odtlaku pod cestu.
Investièný náklad asi
250 000 Sk.

*** v Tune�iciach: ulica
za �eleznicu, vrátane
podtlaku pod �elezni-
cu s nákladom asi

      1 500 000 Sk.
Na doplynofikovanie Ladiec
treba teda e�te takmer 5
miliónov Sk.

Prezident Slovenskej
republiky dòa 5. septembra
2000 vyhlásil referendum.
Urobil tak pod¾a èl. 95 a èl.
102 ods. 1 písm. m/ Ústavy
Slovenskej republiky a
pod¾a § 2 zákona Národnej
rady Slovenskej republiky
è. 564/1992 Zb. o spôsobe
vykonania referenda na
základe petície obèanov
prijatej 8. augusta 2000.
V referende oprávnení
obèania rozhodnú o otázke:

� Ste za to, aby sa
Národná rada Slovenskej
republiky uzniesla na
ústavnom zákone:

R e f e r e n d u m
   Volebné obdobie
Národnej rady Slovenskej
republiky zvolenej v roku
1998 sa konèí  dòom
volieb do Národnej rady
Slovenskej republiky,
ktoré sa vykonajú do 150
dní odo dòa  vyhlásenia
výsledkov referenda?�
Referendum sa vykoná dòa
11. novembra 2000. V
Ladcoch v troch okrskoch:
kultúrny dom, základná
�kola a Osvetová beseda
Tune�ice.
Podrobnosti sa obèania
dozvedia prostredníctvom
miestneho rozhlasu a na
výveskách.

Vrátime sa e�te do júla,
konkrétne k dátumu 26. júl,
kedy sa konalo mimoriadne
zasadanie obecného
zastupite¾stva, ktoré
schválilo odpredaj obecných
pozemkov pod výstavbu
radových gará�í. Odpredali 17
pozemkov pod murované a 29
pozemkov pod montované
gará�e.
Dòa 14. septembra sa konala
riadna schôdza obecného
zastupite¾stva.
Hlavným bodom rokovania
bola správa o plnení obecného
rozpoètu za  2. �tvr�rok 2000.
Kon�tatovali, �e v�etky
hlavné rozpoètové kapitoly sa
plnili pod¾a plánu. Nenaplnená
zostane príjmová èas�
rozpoètu v èasti vrátenia
finanèných prostriedkov
vlo�ených do plynofikácie
základnej �koly.
Obec dostala list prednostu
Okresného úradu v Ilave, v
ktorom oznamuje, �e v tomto
roku sa nepodarilo tieto
prostriedky zo �tátneho
rozpoètu získa� a pris¾úbil, �e
v budúcom roku bude o tieto
financie znova �iada�.
Poslanci si vypoèuli správu o
príjme daní z nehnute¾ností a
poplatkov z pevného
domového odpadu a psov.
Správu o kontrolnej èinnosti
za 2. a 3. �tvr�rok predniesla
hlavná kontrolórka obce.

Poslanci o plnení rozpoètu
V súvislosti s prevodom
kompetencií na dávanie
súhlasu na drobné stavby z
okresného úradu na obec
poslanci schválili zvý�enie
poplatkov za takýto súhlas z
50 na 300 Sk. Tu ide hlavne
o poplatok za prípojku plynu,
ktorý vo vý�ke 500 Sk
doteraz poberal okresný
úrad.
Obecné zastupite¾stvo ïalej
schválilo stanovenie
poplatku nájomného za
diskotéku v kultúrnom dome
na 10 000 Sk. V tom bude
zarátaný pau�ál za
vyúètovanie vstupeniek a
predaného obèerstvenia.
Na záver sa poslanci
zaoberali návrhom na
zasypanie kanála - potoka v
Tune�iciach, prièom by bola
zachovaná jeho vsakovacia
- drená�na funkcia. Týmto by
sa zároveò roz�írila
prístupová cesta. Návrh
poslanci schválili.

Ing. arch. Ján Remo,
starosta obce

�tátny symbol nad Ladcami
Z iniciatívy SNS v spolupráci s HZDS a Obecným úradom v Ladcoch  v krátkom èase sa realizoval zámer
vybudova� na Skalke v Horných Ladcoch symbol slovenskej �tátnosti  - mohutný dvojkrí� vidite¾ný z celej
obce. Dvojkrí� z antikorózneho materiálu je 6 metrov vysoký so spodným ramenom dlhým 2,4 metra. Slávnostné
odhalenie sa konalo 2. 9. 2000 v rámci osláv Dòa ústavy SR. Obèania Ladiec privítali medzi sebou poslancov
NR SR Jána Siteka (SNS), Rastislava �eptáka (SNS), Imricha Andrejèáka (HZDS) i ïal�ích hostí. Pri odhalení
symbolu prehovorili v�etci hostia a starosta obce Ing. arch. Ján Remo. Po slávnostnom odhalení zapálili na
Skalke u� tradiènú vatru. Úèinkovala dychová hudba Nem�ovanka.



Z matriky
obce

Z matriky
obce

Narodené deti:

Ján Miku�inec
(10. septembra 2000)

Rodièom blaho�eláme,
novonarodenému prajeme

zdravie a ��astný �ivot.

Zomreli:

Jozefína �pániková (90 rokov)
Anna Suranová (77)
Anton Adamec (64)

Pozostalým
vyslovujeme sústras�.

Jubileá

80 rokov sa do�íva
Anna Kvasnicová
(14. októbra 1920)

25. výroèie sobá�a oslávia
Miroslav Peterka

s man�elkou Annou
(11.10.1975)
Milan Letko

s man�elkou Danou
(25.10.1975)

Jozef Remo
a man�elka Mária

(22.11.1975)
Jubilantom srdeène

blaho�eláme a �eláme do
ïal�ieho �ivota ��astie,
zdravie a porozumenie.

Poèasie siahlo na úrodu

Èinnos� RELAXu sa zintenzívni

23. a 24. novembra 1990 sa
v Ladcoch konali prvé
komunálne vo¾by po
politických zmenách v roku
1989. Vo¾by riadila volebná
komisia a v Ladcoch i v
Tune�iciach okrskové
komisie. V rámci
predvolebnej kampane sa
uskutoènili iba dve volebné
zhroma�denia za nie ve¾mi
ve¾kej úèasti obèanov.
Svojich kandidátov za
poslancov navrhli koalícia
VPN - KDH a osobitne KSS.
Vo vo¾bách sa zúèastnilo
67% obèanov s volebným
právom, ktorí napokon zvolili
12 poslancov: M. Gábel, L.
Kalus, St. Klvaòa, I. Kobza,
Ondrej Ko�tialik, B.
Kvasnica, Fr. Letko, Milan
Letko, MUDr. J. Martináková,
O. Melicherová, Ing. V.
Mikló�i, Jozef Suchár. Za
starostu obce zvolili obèania
Ferdinanda Bu�íka. Po
vo¾bách nastalo ve¾a
�trukturálnych zmien v
riadení obce. Obèania sa
zaèali uèi� novým pojmom i
novému systému. Zriadil sa
obecný úrad, komisie  a
ïal�ie in�titúty riadenia obce.
V samospráve sa vyvinuli
nové ekonomické vz�ahy,
ktoré boli èasto zlo�ité i
nejasné. Riadenie obce bolo
komplikované práve pre tieto
otázky. Mnohé z týchto
ekonomických problémov
pretrvávajú dodnes,
vychádzajú z celkového
ponímania samosprávy a jej
právomocí. 14. decembra
1990 bolo prvé zasadanie
obecného zastupite¾stva, na
ktorom ustanovili rôzne
komisie a zvolili zástupcu
starostu (Ondrej Ko�tialik) a
hlavného kontrolóra obce
(Jozef Vrábel).
Ïal�ie vo¾by sa konali v
dòoch 18. - 19. novembra
1994, na ktorých zvolili opä�
12 poslancov a starostu
Ferdinanda Bu�íka. Dòa 13.
- 14. novembra 1998 sa
konali nateraz ostatné vo¾by,
z ktorých vy�lo opä� 12
poslancov a starosta  Ing.
arch. Ján Remo. Desa� rokov
je málo na to, aby sa nieèo
radikálne zmenilo, ale dos�,
aby sme vedeli posúdi� a
ohodnoti�, èo sme dosiahli.

Desa� rokov

Nikto z dru�stevníkov si
nepamätá extrémne
poèasie s takým
dopadom na po¾nohos-
podársku výrobu ako
tohtoroèné. Najviac na
to doplatila rastlinná
výroba: obilie a sená.
Vo výrobnom stredisku
Ladce zasiali p�enicu
na 157 hektároch, tak
ako mali v pláne.
Plánovali vyrobi� 675
ton, ale zobrali iba 377
ton. To znamená, �e
namiesto 4,3 tony z
hektára sa urodilo iba
2,4 tony, èo je 55%.
E�te hor�ie to dopadlo
so zberom krmovín,
osobitne sena.

Ka�doroèný zber sa
pohybuje na úrovni
2000 q, v tomto roku to
bolo 759 q. Lep�ia je
situácia v zbere
silá�nej kukurice.
Prepad rastlinnej
výroby bude ma�
negatívny vplyv na
celú �ivoèí�nu výrobu
výrobného strediska,
na chov o�ípaných i
hovädzieho dobytka.
Nedostatok krmovín
chov predra�í, v
krajnom prípade i
obmedzí. Dotácie
�tátu na zmiernenie
vplyvu poèasia
situáciu iba zmiernia,
ale nevyrie�ia celkom.

Kultúrne centrum RELAX
vstupuje po letných
mesiacoch do obdobia, v
ktorom e�te inten-
zívnej�ie osloví milov-
níkov písaného slova a
dobrých videofilmov.
Súèasná kni�ná ponuka
zaujme najmä �tudentov.
Náv�tevníci videopo�i-
èovne si mô�u vybra� zo
stovky nových titulov.
V novembri ich uvítajú v
roz�írených priestoroch

�tudovne s videopro-
jekciou a zaènú uvádza�
komponované vzde-
lávacie programy pre
mláde�. Zámery vede-
nia RELAX-u vá�ne
naru�ili zlodeji a
znemo�nili v najbli��om
období poskytovanie
kopírovacích slu�ieb.
Ví�azkou letnej sú�a�e
vo videopo�ièovni sa
stala pani Hlavatá.
Srdeène blaho�eláme.

Koy�ove Ladce budú 20. novembra 2000

Sú�a� v prednese slovenskej ¾úbostnej poézie na poèes�
ná�ho rodáka Pavla Koy�a sa uskutoèní v Kultúrnom
dome v Ladcoch. V rámci sú�a�ného dòa organizátori
pripravujú uctenie pamiatky básnika pri jeho buste,
kultúrny veèer a spoloèenské posedenie. Opä�
oèakávame ve¾kú úèas� sú�a�iacich a hostí  -
významných umelcov: spevákov, hercov a  spisovate¾ov.
Te�íme sa aj na úèas� obèanov z Ladiec, zástupcov
rôznych organizácií a in�titúcií z okresu i kraja.

Dar obce prvákom
Medzi aktivitami ZPOZ je
ka�doroène aj privítanie
prvákov v Základnej �kole
Ladce.  Pri otvorení
�kolského roka 2000 - 2001
odovzdal starosta obce
Ing. arch. Ján Remo
v�etkým prvákom knihu
�Moja prvá kni�ka�.
Prvákov a ich uèite¾ov táto
pozornos� obecného úradu
ve¾mi pote�ila. Zbor pre
obèianske zále�itosti má v
tomto roku v pláne e�te dve
akcie: Strieborné sobá�e v
obradnej miestnosti
obecného domu a dòa 17.
11. posedenie so star�ími
obèanmi (nad 70 rokov) v
kultúrnom dome.



Starostlivos� aj v lete
Poèas júla a augusta chodieva väè�ina detí na
prázdniny domov k rodièom. Na na�om
internáte v�ak ka�doroène aj v tomto období
zopár �iakov zostáva. Pre nich sa sna�íme v
spolupráci s inými organizáciami pripravi�
prázdninový program, ktorý by ich zaujal a
umo�nil im oddýchnu� si v novom prostredí.
Tak tomu bolo aj v tomto roku. Hneï
zaèiatkom júla sa 5 na�ich �iakov zúèastnilo
na letnom tábore, ktorý pod názvom
Láskanovci organizovala Spoloènos� priate¾ov
detí z detských domovov v Liptovskej Porúbke.
V tom istom termíne si trojica na�ich chlapcov
vyskú�ala indiánsky spôsob �ivota v Stani�ti
pri Prievidzi, kde sa pod zá�titou nadácie
Úsmev ako dar konal stanový tábor Indiánske
leto. Centrum terapeutických, rehabilitaèných
a záujmových aktivít pre deti a mláde� so
�peciálnymi potrebami a Zdru�enie pracujúcej
mláde�e Slovenska pripravili desa�dòový
�portový tábor pre deti a mláde� v Kremnici,
na ktorom sa zúèastnili 4 �iaci z na�ej �koly.
Okrem be�ných prázdninových aktivít mali
mo�nos� zdokonali� sa vo vybraných
�portových disciplínach pod vedením
in�truktorov a trénerov. Od 24. do 29. júla sme
zorganizovali letný stanový tábor, o ktorom
pí�eme na inom mieste. Koncom augusta sme
si spravili výlet do Záhorskej Bystrice na Deò
otvorených dverí Markízy. Deti mali príjemný
zá�itok zo stretnutia so známymi tvárami z
obrazovky i zo zoznámenia sa s atmosférou a
s prostredím televíznych �túdií. V posledný
prázdninový tý�deò sa ná� �iak ¼ubomír Berky
zúèastnil na Stretnutí aktivistov a
koordinátorov Spoloènosti priate¾ov detí z
detských domovov v Trusalovej. ¼ubo je jedným
z tých �iakov, ktorí sa na podujatiach
Spoloènosti  podie¾ajú nielen ako úèastníci, ale
ktorí pomáhajú i pri organizácii jednotlivých
projektov.

V Strá�ovských vrchoch
V dòoch 24. - 29. júla 2000
zorganizovalo Odborné uèili�te v
Ladcoch letný Stanový tábor v
Strá�ovských vrchoch. Táto akcia sa
uskutoènila vïaka Podpore Nadácie
pre deti Slovenska z Fondu Hodina
de�om. Úèastníkmi tábora boli
mentálne postihnutí mladí ¾udia z
Domova mláde�e pri OU v Ladcoch,
ktorí �ijú bez rodièov, a tie� deti a
mláde� z be�nej populácie, ktoré sa
rozhodli strávi� nieko¾ko dní v
spoloènosti svojich menej ��astných
kamarátov. Práve integrácia mentálne
postihnutých detí bola jedným z
hlavných cie¾ov letného tábora.
Okrem toho nieko¾kodòový pobyt v
prírode prispel aj k budovaniu
pozitívneho prístupu k �ivotu a nauèil
deti zmysluplne trávi� svoj vo¾ný èas.
Aktivity s prvkami etickej výchovy, do
ktorých sa úèastníci tábora s rados�ou
zapájali, rozvíjali sociálne
schopnosti a zruènosti detí, ich
prosociálne správanie, pomáhali im
spozna� svoje silné a slabé stránky a
zároveò chápa� a akceptova� druhých.
Celý tábor sa niesol v atmosfére

Materská �kola

V septembri 2000 mali v M�
prihlásených 60 detí. Je to o 25 - 30
detí menej ako po iné roky. Zní�ený
poèet prihlásených detí súvisí s
celkovým demografickým vývojom.
V �kolskom roku 2000 - 2001
otvorili tri oddelenia: najmlad�ie
deti (2,5 - 4 roèné), stredné
oddelenie (4 - 5 roèné) a najstar�ie
deti (5 - 6 roèné). Z dôvodu zní�enia
poètu tried sa zredukoval poèet
pedagogických pracovníèiek.
Vedenie �koly i uèite¾ky M� majú
predsavzatie pokraèova� v nápaditej
pedagogickej práci tak, ako sme si
u�  u nich zvykli. Dúfajú, �e
nezostanú bokom v�etci tí, ktorí v
minulosti �kole pomáhali morálne i
materiálne.

Základná �kola

V �kole bolo pri otvorení �kolského
roka 320 detí (169 chlapcov, 151
dievèat). Otvorili 17 tried, v ktorých
bude vyuèova� 21 uèite¾ov. V �kole
privítali nových uèite¾ov: Mgr.
Michaelu Ïuríkovú, Andreu
Dohòanskú, Adrianu Mihálikovú,
Rastislava Pecú�a a Miroslavu
Jankejechovú. V hlavných úlohách
�koly pre �kolský rok 2000/2001 sú
okrem vyuèovacích cie¾ov mnohé

výchovné i organizaèné opatrenia.
Nechýba medzi nimi plnenie
národného programu proti
drogám, príprava a organizácia
predmetových olympiád,
�portových sú�a�í, otázky
stravovania �iakov, práce
�kolského klubu a iné.

Odborné uèili�te

Na slávnostnom otvorení
�kolského roka sa okrem �iakov a
pedagógov zúèastnili aj rodièia
prvákov. Nový rok zaèali v 21
triedach, v ktorých sa budú uèi�
�iaci v odboroch: murár, maliar,
stolár, stavebný zámoèník,
krajèírka, záhradník, slu�by a
domáce práce. Celkový poèet
�iakov je 238 (76 dievèat, 162
chlapcov). Stara� sa o ich výchovu
bude 52 uèite¾ov, 10 vychová-
vate¾ov a 32 ostatných pracovní-
kov. Úlohy na v�etkých troch
�kolách sú v ka�dom �kolskom
roku viac - menej kon�tantné.
Ka�dý �kolský rok je v�ak i tak iný.
Zvládnu� ho mô�e iba pedagogické
majstrovstvo uèite¾ov a
organizaèné schopnosti vedenia
�kôl. V Ladcoch s tým máme dobré
skúsenosti. Urèite to nebude inak
ani v �kolskom roku 2000 - 2001
na v�etkých troch �kolách.

Zaèali �kolský rok

OSOBNOSTIOSOBNOSTI
JUDr. Vojtech Varhaník

Narodil sa 6. januára 1914 vo
Varíne. Jeho otec pracoval ako
robotník, najskôr v Lietavskej Lúèke
a potom v Ladcoch. Padol v 1.
svetovej vojne a jeho matka sa
neskôr vydala za zámoèníka v
cementárni v Ladcoch J.
Wszelakiho. Od roku 1920
nav�tevoval V. Varhaník postupne
¼udovú �kolu v Ladcoch,
Me�tiansku �kolu v Ilave,
Gymnázium v Trenèíne, kde
maturoval v roku 1934. V rokoch
1934 - 1938 �tudoval právo na
Univerzite Komenského v
Bratislave. Poèas prázdnin pre�iel
takmer v�etkými pracoviskami v
cementárni. Tu sa vytváral aj jeho
vz�ah k cementárstvu. V roku 1939
nastúpil ako úradník do
Cementárne Lietavská Lúèka. V
rokoch 1940 - 1944 pracoval na
Ústredí cementární Lietavská Lúèka
- Ladce v Bratislave a od septembra

1944 v Ladcoch. Pri prechode
frontu bol jedným z tých, ktorí sa
zaslú�ili o záchranu technických
zariadení pred Nemcami. Na
zaèiatku tridsiatych rokov bol v
obci èinný v kultúrnej oblasti a stál
pri zakladaní futbalového klubu.
Jeho ïal�ie funkcie:
1945 - 1946 vedúci závodu cementárne
1946 - 1950 závodný riadite¾ Ladce
1950 - 1952 podnikový riadite¾ v Ladcoch
1952 - 1956 techn. - výr. námestník Ladce
1957 - 1961 techn. - výr. námestník L. Lúèka
1962 podn.    riadite¾ cementárne B. Bystrica
1963 - 1970 podn. riadite¾ v Ladcoch
1971 - 1974 vedúci odboru na GR CEVA
V �es�desiatych rokoch sa
najvýznamnej�ou mierou zaslú�il
o rekon�trukciu na�ej cemen-
tárne, najmä o zmenu koncepcie
technológie zo �achtových pecí na
rotaènú. JUDr. Vojtech Varhaník
sa významnou mierou zapísal do
povedomia obèanov Ladiec.
Zomrel 1. februára 1980 v
Trenèíne.

vzájomnej dôvery a priate¾stva.
Samozrejme, �e nemohli chýba� ani
turistické a �portové aktivity, ba ani
pravidelné noèné hry, plné nástrah a
dobrodru�stva. Najväè�í úspech
zo�al americký futbal, komunikaèná

hra Mafia a kotlíkový gulá� s
chlebom. Ani upr�ané poèasie
nezabránilo, aby sa v�etci chlapci a
dievèatá zhodli na tom, �e sa v
tábore
stretnú opä� o rok.     Stanislav Kret

Spomienka

Najvýznamnej�ia udalos� v
novodobých dejinách Slovákov
Slovenské národné povstanie -
jeho výroèie sme si pripomenuli
na spomienke pri pomníku padlých
28. augusta t.r. Slávnostný prejav
predniesol predseda SZPB Ing.
Karol Horký. Vence polo�ili
delegácie obce a organizácie
protifa�istických bojovníkov. Na
oslave úèinkovala dychová hudba
Ladèanka.

Tradícia stavbárov

Deò stavbárov v júli t.r. sa neobi�iel
bez tradièného futbalového turnaja
cementárov. Nastúpili v òom �tyri
dru�stvá: opravovòa RAJ, výroba,
údr�ba a lom. Na prvom mieste
skonèila ÚDR�BA, keï vo finále
porazila OPRAVOVNE RAJ 2:1.
Program spestrili po�iarnici, ktorí
obecenstvu na ihrisku TJ Tatran
Ladce predviedli po�iarny útok.
Na záver sme videli futbalový zápas
VÝBER ZAMESTNANCOV PCLA -
EUROKONTOR. Cementári zví�azili
1:0.

Drahé smeti

Ve¾a pracovného úsilia i nákladov
si vy�iadala likvidácia �divokých
skládok�, ktoré narástli do
ekologického problému �vïaka�
nezodpovedným obèanom oboch
èastí obce. Pri troche pochopenia
by sa takáto situácia nemusela
opakova�.

U�itoèní pre v�etkých

Nové opatrenia vlády o
verejnoprospe�nej práci sú
v�eobecne známe. Dlhodobo
nezamestnaní majú mo�nos� sa
naèas zamestna� a pritom vytvára�
hodnoty prospe�né v�etkým
obèanom. V Ladcoch 11
nezamestnaných pracovalo a
pracuje na viacerých miestach.
Videli sme ich pri úprave
autobusovej zastávky v
Tune�iciach, na odpratávaní po
zbúranom dome, pracovali na
Skalke, pri výkope pre plynové
potrubie do kultúrneho domu.
Vyká�ali trávu a upravovali verejné
priestranstvá  na mnohých
miestach v obci. Hlavnou úlohou
je v�ak vyèistenie Slatinského  a
Lúèkovského potoka od nánosov,
ale i od neèistoty a predmetov
nahádzaných do týchto potokov
nezodpovednými obèanmi a ich
de�mi.



5. roèník
je u� tradícia

5. roèník turnaja v malom
futbale, ktorý organizuje
Odborné uèili�te v Ladcoch
sa uskutoènil 14. septembra
2000 na ihrisku TJ Tatran
Ladce. Na turnaji, okrem
�portovej hodnoty je
najzaujímavej�ie to, �e v
dru�stvách hrajú spoloène
�iaci so svojimi pedagógmi.
Zví�azili gymnazisti z
Púchova pred SOU
stavebným, Gymnáziom v
Pova�skej Bystrici a OU
Ladce.

Právnické slu�by
sú komerèné

Obecný úrad upozoròuje
obèanov, ktorí chcú pou�i�
slu�by právnièky  prichádza-
júcej na obecný dom, �e jej
slu�by sa platia,  obec
poskytuje iba priestory.
Informujte sa u� predom,
ko¾ko budete za právnickú
radu a slu�by plati�.

Ospravedlnenie

V 2. èísle Ladeckých zvestí
(apríl 2000) sme v èlánku �55
rokov od Ladeckej tragédie�
nedopatrením vynechali dve
mená v zozname
zastrelených obèanov.
Medzi nevinnými obe�ami boli
aj Vincent Peterka (38) a
Gregor  Kubièina (34).
Pozostalým i èitate¾om sa
ospravedlòujeme.
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Stolný tenis do sú�a�e

Sú�a� stolných tenistov sa zaèína 13. októbra o 18.
hodine v Ladcoch. Stretnú  sa domáci s hráèmi Pru�iny.
Na�i trénovali celé leto v kultúrnom dome, èo by sa
malo prejavi� na výsledkoch. Na súpiske sú Mgr.
Miroslav Sòahnièan, PaedDr. Vladimír Hromek, Ivan
Malacha, Juraj Kalus, Bc. Jozef �vihel, Anton Popelka,
Viliam Popelka ml., Pavol Kalus.
Pripravení sú aj volejbalisti, ktorí sa prihlásili do
oblastných sú�a�í v dru�stvách mu�i a MIX.

Jesenná èas�
futbalových sú�a�í sa do 17.
septembra dostala cez
polovicu. Priná�ame vám
pre o�ivenie pamäti v�etky
výsledky od zaèiatku
jesennej èasti a zvy�ujúce
zápasy do konca sú�a�e. V
zátvorke uvádzame mená
trénerov a vedúcich
jednotlivých dru�stiev.

I.trieda mu�i (9. miesto)
(Pavol Stratený, Vladimír
Chovanec)
Orlové - Ladce 1:0
Ladce - Bole�ov 2:0
D. Koèkovce - Ladce 4:2
Ladce - Podva�ie 4:1
Miku�ovce - Ladce 3:2
Ladce - Plevník 2:1
Tàstie - Ladce 3:0
Ladce - Dúlov
Pruské -Ladce
Ladce - Pova�ská Teplá
Sverepec - Ladce
Papradno - Ladce
Ladce - Horná Poruba

IV. liga dorast
(Juraj Zimprich, Milan
Bajza)
Chynorany - Ladce 4:1
Ladce - Nem�ová 1:1
H. Sànie - Ladce 4:3
Brezová - Ladce 4:1
Ladce - Pov. Teplá 0:0
OZETA Tr. B - Ladce 3:1
Ladce - D. Vestenice 1:0
Lehota p/V - Ladce
Ladce - Handlová
Pov. Bystrica - Ladce

Ladce - Èachtice

          O �kole v Ladcoch máme
správy u� od roku 1857, ale
konkrétne záznamy sme na�li a� z
roku 1865. Odvtedy platila obec
tzv. 5%-nú prirá�ku, z èoho sa a�
do roku 1880 vydr�iaval aj uèite¾,
ktorý mal zadarmo kurivo a byt.
Na �kolu vtedy prispieval okrem
obce i majite¾ panstva Karol
Mote�ický.

          17. februára 1895 sa
obecné predstavenstvo v Ladcoch
uznieslo, �e výdavok na hasièov
zaradí do normálneho obecného
rozpoètu. Obec mohla potom
financie hasièov kontrolova�. O
desa� rokov neskôr prispievala
obec u� 200 zlatými roène, èo
svedèí o ve¾mi rozumnom postoji
vtedaj�ieho obecného
zastupite¾stva.

          Na obecnom zastupite¾stve
16. augusta 1930 schválili
reguláciu Lúèkovského potoka.
Súhlasili aj s návrhom na pô�ièku
250 000 Kè i keï stará pô�ièka na
nadstavbu �koly nebola e�te
splatená. Reguláciu (na základe
výberového konania) uskutoènila
firma Holzmann zo �iliny za 262
000 Kè v roku 1931. Do redakcie
sme od ná�ho obèana B. I�tvánika
dostali �Slu�ební kní�ku� Èetníckej
stanice v Ladcoch èíslo 14. Je v
nej vlastnoruèný podpis strá�-
majstra Stanislava Vrbu a vo vnútri
záznamy o denných obchôdzkach
v roku 1930. Napr. 28. marca 1930
sú záznamy od 21.30 do 10.50
hodiny na druhý deò. Uvedené sú
miesta, ktoré kontrolovali, mená
kontrolovaných i svedkov. Èetník v
tento deò kontroloval v Ko�eci, v
Nozdroviciach, na brehu Váhu, v
cementárni, na �elezniènej stanici a
na mnohých ïal�ích miestach.
Slu�obná kni�ka je nielen
sedemdesiatroèný dokument, ale
je aj svedectvo väè�ej bezpeènosti
obèanov a ich majetku. Nie iba
preto, �e obèania viac re�pektovali
èetníkov, ale i preto, �e si viac vá�ili
jeden druhého.

          �es�desiat rokov uplynulo
od �trajku v cementárni, ktorý bol
od 9.8. do 13.9.1940. Zúèastnilo
sa na òom 350 robotníkov, ktorým
napokon splnili mzdové i sociálne
po�iadavky. Musíme sa skloni� pred
odvahou organizátorov, preto�e
�trajkova� poèas vojny nebolo
jednoduché.

            Dòa 16. júla 1950 vznikla
pri MNV v Ladcoch Miestna
osvetová komisia. Predsedom bol
Jozef Hriadel, tajomníkom Gustáv
Vagaè, èlenmi Ján Sivoò, Karolína
Shmerová, Milan Fatura, Anna
Straèiaková a Karol Hanták.

Zrkadlo ladeckého futbalu
N. Pravno - Ladce
Ladce - Ilava
Kanianka - Ladce
Ladce - L. Rovne

I. trieda st. �iaci (7. miesto)
(Melicher Pavol)
Ladce - Tuchyòa 2:1
Plevník - Ladce 3:0
Ko�eca - Ladce 0:6
Ladce - Miku�ovce 8:1
Pov. Teplá - Ladce 1:1
Pru�ina - Ladce 1:1
Ladce - Papradno
N. Dubnica - Ladce
Ladce - Pruské
Belu�a - Ladce
Ladce - Jasenica
Ladce - Dohòany

Mlad�í �iaci I. trieda
(6. miesto)
(Ing. Ferdinand Gach)
Ladce - Dohòany 3:1
M. Lednice - Ladce 3:0
Ladce - Belu�a 4:2
P. Bystrica D - Ladce 1:0
Ladce - L. Rovne A
L. Rovne B - Ladce
Ladce - P. Bystrica C
Domani�a - Ladce
Ladce - N. Dubnica
Ilava - Ladce

III. A trieda (2. miesto)
Tune�ice - Kvá�ov 2:0
È. Kameò - Tune�ice 3:3
Tune�ice - Kamenièany 4:1
Tune�ice - Zubák 2:1
H. Breznica - Tune�ice 3:2
Tune�ice - FC Púchov 5:0
Tune�ice - Nosice
Kolaèín - Tune�ice


