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Verejno-prospe�né práce oèami obèana

    Ladèania u� zrejme pri�li
na chu� stretnutiam na
prelome rokov. Nieko¾ko
stoviek sa ich zi�lo na
kri�ovatke pri privítaní nielen
nového roka, ale i tisícroèia.
Uvedomili sme si vôbec, �e
sme generácia svojim
spôsobom jedineèná (i keï
nie na�ou zásluhou)?
�Nabudúce� bude a� o tisíc
rokov, teda v èase, kam nikto
z nás nemô�e dovidie�.
  Takýmito filozofickými
úvahami sa v�ak v noci z 31.
decembra 2000 na 1. januára
2001 takmer nikto nezaoberal.
So stiskami rúk sa vyslovovali
�elania najprostej�ie, ale
najpodstatnej�ie: zdravie,
pokoj, rodinnú pohodu � teda
��astie.
    Ohòostroj, v tomto roku
mimoriadne parádny, zabával
v�etkých bez oh¾adu na vek.

¼udia sa dlho nemohli rozís�,
opusti� priate¾skú atmosféru,
pocit spolupatriènosti.
       Obecný úrad � garant tohoto
podujatia,  pripravil obèerstvenie
a mimoriadnu rados� nám
urobila i na�a Ladèanka -
dychovka, bez ktorej sa
nezaobíde nijaká významná
udalos� v Ladcoch u� nieko¾ko
desa�roèí.
         Keï budete èíta� tieto riadky,
slávnostnos� chvíle u� pominula,
zapadne v be�ných starostiach
a problémoch ka�dodenného
�ivota. Rok 2001 i keï akoko¾vek
významný, v tomto smere iste
nebude výnimkou.

      A tak vám prajeme nielen
��astlivé vykroèenie do
nového tisícroèia, ale i to, aby
ste na�li spôsob, ako úspe�ne
rie�i� v�etko, èo vás
v budúcom roku 2001 èaká.

   Systém zamestnávania
dlhodobo nezamestnaných
obèanov na verejno-
prospe�ných prácach je iba
v zaèiatkoch, ale výsledky sa
u� ukazujú i v Ladcoch.
Vzh¾ad obce sa postupne
mení k lep�iemu. Buïme
v�ak trpezliví � � Kvapka
k kvapce, budú kapce�.
    Dúfajme, �e VPP budú
pokraèova� aj v roku 2001,
preto�e práce je v obci dos�.
Obecný úrad, ktorý práce riadi,
prejavil porozumenie pre
skrá�lenie Tune�íc pri
bývalom obecnom dome. Na
vo¾nom priestranstve sa
vysadili okrasné stromky.
Prácu zaèali �eny z Tune�íc
na jar v minulom roku
vysadením smreèkov. Nejaký
vandal ich v�ak polial
pravdepodobne petrolejom a
jeden smreèek to nepre�il.

Prínosom je nákres (autorom je
starosta obce) na úpravu
�námestíèka� pri bývalom
obecnom dome v Tune�iciach,
na ïal�iu výsadbu stromkov a
�ivého plota.
      V ïal�ej etape sa vysadili
lipy pod¾a tohoto nákresu.
Vysadili ich pracovníci v rámci
VPP. Obèania si pochva¾ovali
celý postup úpravy tohoto
priestoru. Ani lipky nedali pokoj
vandalom � dve z nich �zmizli�
aj s kôlmi. ¼udová múdros�
hovorí, �e kto nemá rád kvety �
nièí stromy � týra zvieratá �
ubli�uje de�om, teda tvorom,
ktoré sa nemô�u bráni�, je
odsúdeniahodný podliak.
  Skoncova� s takýmto
vandalstvom pravdepodobne
nepomô�e nijaká úradná moc.
Mô�u to urobi� iba obèania sami,
preto�e vinníkom je jeden z nich.

V.K.

Zasadania obecného zastupite¾stva v roku 2001
Zasadania Obecného
zastupite¾stva v Ladcoch
sa budú kona� v�dy vo
�tvrtok v týchto dátu-
moch:
1. február, 8. marec,
12. apríl, 10. máj, 14. jún,
9. august, 6. september,
11. október, 8. november,

13. december 2001.
     Ka�dý �tvr�rok predkladá
úètovníèka preh¾ad príjmov a
výdajov.
   Vo �tvr�roèných inter-
valoch podáva správu aj
hlavná kontrolórka obce i
jednotliví referenti Obecného
úradu v Ladcoch.

Stretnutie s poslancami
   Starosta obce a poslanci Obecného zastupite¾stva

v Ladcoch pozvali na 29. decembra 2000 na spoloèné

stretnutie zástupcov politických strán a hnutí, organizácií

a spolkov, in�titúcií, podnikov a podnikate¾ov na území

obce.

   V úvodnom príhovore zhodnotil starosta obce Ing. arch.

Ján Remo uplynulé dva roky, s dôrazom na rok 2000 a

reálne perspektívy v najbli��ích dvoch rokoch. Jeho

hodnotenie bolo realistické a tak si prítomní mohli vytvori�

správny obraz o tom, èo mô�e obec dosiahnu� v tejto

ekonomicky zlo�itej dobe.

   V bohatej diskusii sa zástupcovia in�titúcií i organizácií

zaoberali súèasnými problémami. Stredobodom boli otázky

ïal�ej plynofikácie, vodovodu i kanalizácie, miestnych

komunikácií, budovy bývalého zdravotného strediska,

nedostavaného obchodu v Horných Ladcoch a pod.

   Poslanci pri�li na stretnutie v plnom poète, zarazila nás

v�ak neúèas� podnikov a niektorých in�titúcií a najmä

miestnych podnikate¾ov. Tieto stretnutia sú aj pre nich

príle�itos�ou poveda� svoj názor na otázky, ktoré sa

dotýkajú priamo � èi nepriamo v�etkých.

Èinnos� komisií obecného zastupite¾stva
   Èinnos� komisií obecného
zastupite¾stva sa riadila pod¾a
plánov a pod¾a momentálnych
potrieb. To záviselo na náplni a
poslaní komisie a niekedy aj
situácie, ktorá si vy�iadala
zasadanie, èi inú èinnos�
komisie. Pritom poèet zasadaní
nemusí e�te znamena� kvalitu
a výsledky èinnosti komisie � i
keï to urèitý ukazovate¾ je.
   Jednotlivé komisie zasadali
v roku 2000 takto (v zátvorke
meno predsedu):
Komisia sociálno-zdravotná a
bytová (Mgr. G. Ko�tialiková) �

12x, Obchod, doprava, slu�by,
agroturistika a financie (J.
Daòo) � 5x, Komisia sta-
vebná, �ivotného prostredia a
územného plánovania (J.
Chovanec) � 6x, Komisia
technická a údr�ba obce
(Jozef Fatura) � 7x, Komisia
kultúry, �kolstva, pre �port a
vzdelanie (M. Justh) � 13x,
Ochrana verejného poriadku
(M. Bajza) � 10x, Osobitná
komisia pre miestnu èas�
Tune�ice (P. Pilný) � 2x.



Z matriky
obce

Z matriky
obce

Schválili rozpoèet obce
na rok 2001

kultúrno-vzdelávacie centrum

Narodené deti:
Letková Andrea (13.11. 2000)

Berkyová Michaela
(28.11. 2000)
Fabo Alexander

(18. decembra 2000)
Rolín Matú�

(22. decembra 2000)
Turza Samuel

(30. decembra 2000)
Rodièom srdeène blaho�eláme,

de�om prajeme
zdravie a ��astný �ivot.

Zomreli:
Anton Dolinka (56)

Pozostalým vyslovujeme úèas�
s ich smútkom.

Jubileá
V januári 2001 sa do�ili

80 rokov obèania
Antónia Bajzová
(2. január 1921)

Jozef Král (8. január 1921)
E�te mnoho rokov �ivota v pohode

a zdraví im �elá Obecný úrad
v Ladcoch, Obecné zastupite¾stvo

i redakcia Ladeckých zvestí.

V januári a februári oslávia 25.
výroèie sobá�a man�elia:

 Juraj Letko a Mária
(Ko�tialiková)

Jozef Seidel a Jolana (Kalusová)
Stanislav Hofstädter a Daniela

(Melicherová)
Anton Tesarík a Edita

(Peterková)
Jubilantom prajeme mnoho
��astia a rodinnej pohody

v ïal�om spolu�ití.

Trochu �tatistiky

V roku 2000 sa Ladèanom
narodilo dovedna 25 detí.
Z toho bolo iba 7 chlapcov
a 18 dievèat. Je to celkom
ojedinelý prípad v histórii
obce (pokia¾ máme
preh¾ad). Poèet zomrelých
je tie� pomerne ve¾mi
nízky. Zomrelo dovedna 18
obèanov, z toho 9 mu�ov
a 9 �ien. Tie� zaujímavá
�tatistika, preto�e v minu-
lých rokoch mali v poète
zomrelých prevahu mu�i.
    Najstar�í obèania, ktorí
nás v roku 2000 opustili,
bola Jozefína �pániková
(90 rokov) a Ivan Pin�a (89).
Priemerný vek zomrelých
bol 75,5 (najvy��í za
posledných 10 rokov).

        8. decembra 2000 zasadalo obecné zastupite¾stvo.
Poslanci prerokovali nieko¾ko organizaèných otázok,
medziiným oslavy vstupu do nového milénia, prípadné
zlúèenie TJ Tatran Ladce a TJ Tatran Tune�ice,
V�eobecne záväzné nariadenie o slu�obnom tajomstve.
Zastupite¾stvo zru�ilo uznesenie è. 37/99 o odpredaji
budovy Stanislavovi Bublavému a uznesenie 34/2000,
ktorým obec vyberala poplatok za vydanie súhlasu
k drobnej stavbe. Ïalej schválili zásady platenia dane
z nehnute¾ností a miestnych poplatkov.

     Najdôle�itej�ím bodom rokovania bol rozpoèet obce
na rok 2001. Po pripomienkach a doplnkoch ho poslanci
schválili. Rozpoèet v jeho polo�kách museli oproti roku
2000 redukova�, preto�e koneèná suma v príjmoch je
ni��ia. Predpokladaný príjem pre rok 2001 � 12 973 000
Sk podmieòuje sumu výdavkov.

Z príjmových polo�iek vyberáme:

Dotácia daòového úradu
4 560 000 Sk

Daò obecného úradu
2 232 000 Sk

Dotácia na samosprávu
340 000 Sk

Príjmy od ostat. spoloè.
2 400 000 Sk

Zostatok fin. prostriedkov
1 600 000 Sk

Dom kultúry
300 000 Sk

Bytové hospodárstvo
760 000 Sk

Komunálny odpad
533 000 Sk

Z polo�ky výdaje sú najväè�ie:

Miestne komunikácie
200 000 Sk

Splácanie istiny z pô�ièky
1 430 000 Sk

Splácanie úrokov 450 000 Sk
Po�iarna ochrana 27 000 Sk
Telovýchova  130 000 Sk
Dom kultúry 750 000 Sk
ZPOZ 110 000 Sk
Výstavba 3 844 000 Sk
Bytové hosp. 871 000 Sk
Pohrebníctvo 105 000 Sk
Ostatné slu�by MH 450 000 Sk
Verejná zeleò  60 000 Sk
Komunál. odpad 1 096 000 Sk
Samosp. obce 2 798 000 Sk

    V hospodárení obce je to rovnako ako v rodine.
Výdavky mô�u by� iba také, na aké získame príjmy. To
sa týka najmä investícií (plynovod, vodovod a pod.).
Obecné zastupite¾stvo kontroluje èerpanie ka�dý
�tvr�rok na svojich zasadaniach. V rovnakých
termínoch vás budeme v Ladeckých zvestiach
informova� aj my.

Úspe�ný
cementársky rok

     Rok 2000 sa zapí�e do
análov Pova�skej cementárne
ako doteraz najúspe�nej�í.
Dosiahli rekordný výkon, keï
vyrobili 656 500 ton cementu,
èo je o 50 000 viac ako v roku
1999 a najviac v histórii
Cementárne v Ladcoch.
    Aj slinku vyrobili rekordných
486 000 ton. A èo sa pokladá
dnes z ekonomického h¾adis-

ka za najdôle�itej�ie,
vyrobený cement aj predali
bez zvy�ku (659 862 ton).
    Väè�ina pritom i�la na ex-
port (425 421 ton) do
Nemecka, Rakúska,
�vajèiarska, Maïarska a
Èeskej republiky.
Úspe�ná bola aj výroba a
predaj nových cementov a
ïal�ích výrobkov.

Vodná elektráreò v Ladcoch

Splnila v roku 2000 tzv. pohotový
výkon na 106,65%, jeden
z najdôle�itej�ích hodnotiacich
ukazovate¾ov vodných elektrární. Je
to schopnos� dodáva� elektrický
výkon do energetickej siete v èo
najkrat�om èase. V prípade VE
Ladce do troch minút od
spú��acieho povelu nadriadeným
dispeèingom.
V roku 2000 prioritnou akciou bola
rekon�trukcia TG2, ktorú uskutoènili
dodávate¾ským spôsobom rakúske
firmy VA TECH HYDRO a ABB.
Znaènú èas� prác v�ak vykonali i
pracovníci Vodnej elektrárne Ladce.

Cez Ladce pre�lo 39 221 vlakov

V roku 2000 sa pod¾a informácie
prednostu ladeckej �elezniènej
stanice Pavla Faturu zvý�ila nakládka
o 34% oproti roku 1999. Nalo�ili
454 407 ton v 8 338 vagónoch a
v Belu�i (patrí pod správu stanice
Ladce) ïal�ích 32 vagónov. Vylo�ili
175 808 ton v 3 978 vozòoch.
Cez �elezniènú stanicu Ladce pre�lo
v roku 2000 17 518 vlakov nákladnej
prepravy a ru�òov a 21 703 vlakov
s prepravou cestujúcich.
Tr�by od cestujúcich dosiahli
v Ladcoch 733 000 Sk a v Belu�i 550
345 Sk. Tr�by z prepravy tovaru
znamenali v Ladcoch èiastku takmer
18 miliónov korún.

Stúpla vyu�ívanos� kultúrneho domu

Okrem kni�nice je jedným
z najvyu�ívanej�ích priestorov
v kultúrnom dome horná èas� novej
prístavby. Na rôzne podujatia,
rodinné oslavy, schôdze a pod. ju
vyu�ili v roku 2000 36 krát.
Na prvý poh¾ad najmenej vyu�ívaná
sála slú�ila 2 krát do tý�dòa na nácvik
taneèného súboru, na ve¾ké
zhroma�denia obecného charakteru
i cementárne, kultúrne programy,
zábavy a diskotéky. Ved¾aj�ie
priestory slú�ili pre dychovú hudbu
a stolných tenistov. V zasadaèkách
sa konali men�ie schôdze, kurz
anglického jazyka. Jedna miestnos�
je rezervovaná pre stálu expozíciu
Ladiec, ïal�ie pre firmu PALIVEX,
pre lekára a jednu má prenajatú
Lesné dru�stvo so Zdru�ením
urbárnikov. Po zosumarizovaní
kultúrnych a spoloèenských aktivít
v roku 2000 mô�eme s urèitos�ou
poveda�, �e zámery obecného úradu
lep�ie vyu�íva� priestory KD sa
zaèínajú napåna�.



Po�tová bilancia
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 STALO SA
PRED ROKMI 1921  2001

Aby sme si vytvorili
obraz o èinnosti na�ej
po�ty, bolo by potrebné
ove¾a podrobnej�ie
pozna� celú
problematiku. Urèite
v�ak nieèo napovedia
èísla, ktoré nám dala
k dispozícii vedúca
po�ty pani Marta
Uríèková.
Slu�by po�ty sa
vykonávajú pri
priehradkách a
p o � t o v ý m i
doruèovate¾kami.
Pri priehradkách vybavia
priemerne mesaène 120
balíkov, 1000 listov, 400
úètov, 1200 po�tových
pouká�ok. Tu poskytujú
aj slu�by Po�tovej
banky, osobné úèty,
vkladové certifikáty,

termínované vklady. Len
na osobných úètoch
urobia viac ako 600
operácií mesaène.
Doruèovate¾ky doruèia za
mesiac priemerne 8000
zásielok. Medzi tým je
1200 kusov dennej tlaèe,
400 èasopisov a vyplatia
600 dôchodkov. Vyberú
rovnaký poèet inkasa.
Na po�te poskytujú aj
slu�by KODAK, predávajú
dia¾nièné nálepky, �reby,
èasopisy, poh¾adnice,
známky atï.
Èo po�ta nemá, to sú
vhodné priestory. Obecný
úrad v roku 2000 h¾adal
mo�nosti zlep�enia a bude
ich zrejme h¾ada� aj
v roku 2001. Veríme, �e
sa tento akútny problém
vyrie�i.

Jozef Mihálik
Jozef Mihálik sa narodil 20.
mája 1907 v Milwauke v �táte
Visconsin v USA ako najstar�ie
die�a slovenských vys�ahoval-
cov z Ko�ece. V Amerike
nav�tevoval �kolu a mimo �koly
si privyrábal ako kamelot. Na
Slovensko sa s rodièmi vrátil
ako �trnás�roèný po 1. svetovej
vojne. V tom èase vypomáhal
na gazdovstve v Ko�eci. V roku
1929 sa o�enil do Tune�íc.
Jozef Mihálik po zalo�ení JRD
v Tune�iciach (1958) vykonával
v dru�stve vedúce funkcie,
vedúceho dvora, predsedu atï.
Dru�stvo malo v tomto období

ve¾mi dobré výsledky.
Tri obdobia (1951 � 1959)
vykonával funkciu predsedu
Miestneho národného výboru
v Tune�iciach. V �es�desiatych
rokoch bol iniciátorom
výstavby cestného nadjazdu
v Tune�iciach. Obèania ho
èasto vyh¾adávali pri rie�ení ich
problémov. Pre jeho
svetaznalos� i chu� pomôc� mal
v obci i na okolí prirodzenú
autoritu, ktorá mu pomáhala
pri vykonávaní funkcií
v prospech obèanov.

Jozef Mihálik zomrel 2. mája
1967.

Nedoplatky na
dani 56 994 Sk
Vyrubovanie, vyberanie a
platenie dane
z nehnute¾ností malo
v roku 2000 tie isté
pravidlá ako v rokoch
1998 a 1999 � pod¾a
zákona 317/1992 a jeho
noviel.
Predpis dane v roku 2000
bol 1 517 709 Sk. Do toho

sa zarátali nedoplatky za rok
1999 (70 635 Sk).
V roku 2000 sa vybralo 1
495 734 korún a za
nedoplatky 35 616 Sk.
Nedoplatky ku 31. decembru
2000 boli 56 994 Sk.
I keï táto daò sa vyberá u�
sedem rokov, viacerí obèania
nepova�ujú za povinnos�
hlási� najmä zmeny, ktoré sú
rozhodujúce pre vyrubovanie
dane.

       V tejto rubrike budeme
písa� o najvýznamnej�ích
udalostiach, ktoré sa odohrali
v roku v rámci okrúhleho
výroèia. Budú to vlastne
skrátené úryvky z obecnej
kroniky, o ktorých veríme, �e
budú �pravoverných Ladèanov�
zaujíma�. Zaèíname rokom
1921 � teda udalos�ami, ktoré
na�i spoluobèania za�ili pred
80 rokmi.
      Rok 1921 priniesol mnoho
politických udalostí, ktoré
poznamenali �ivot v obci. Dòa
1. mája sa pred fabrickou
kantínou konala oslava. Na
�iadosti o povolenie sú
podpísaní �tefan Bazala,
odborový predseda a Ján
Turza, tajomník. Za sociálno-
demokratickú stranu jej
predseda Anton Rohel. Bola to
predzves� zalo�enia
Komunistickej strany
Èeskoslovenska v Ladcoch.
To sa stalo 7. augusta 1921 na
verejnej schôdzi za úèasti 150
obèanov. Schôdzu viedol
Anton Rohel, reèníkmi boli
funkcionári z Trenèína.
   8. mája 1921 zalo�ili
v Ladcoch Robotnícku
telocviènú jednotu (RTJ). Jej
prvým predsedom bol Ján
Turza. Okrem telovýchovy sa
venovali kultúrnej a osvetovej
èinnosti.
     V októbri 1921 sa konali
v Ladcoch vo¾by do obecného
zastupite¾stva. Po nich sa stal
starostom Andrej Martinák
(Slovenská ¾udová strana) a
miestostarostom Jozef Hriadel.
V Tune�iciach bol starostom
Jozef Letko.
    V roku 1921 sa konalo
sèítanie ¾udu v celej ÈSR.

Ladce mali 1190 a Tune�ice 298
obyvate¾ov.
   �kola v Ladcoch sa
konsolidovala, mala úspech
medzi rodièmi i preto, lebo sa
lep�ie starala o zanedbané deti.
Uskutoènili dovtedy nevídané
veci, napr. výlet 44 detí do
Bratislavy. �kola v Ladcoch
mala v tomto roku 163 detí a
dostala osobitnú pochvalu od
�kolského, dokonca i krajinského
(celoslovenského) in�pektora.
     Od roku 1921 ordinoval
v Ladcoch lekár, ktorý
prichádzal v urèené dni a
hodiny do Ladiec z Belu�e.
Dobrovo¾ný hasièský zbor zvolil
na svojom valnom zhroma�dení
za velite¾a Jána Habánka a za
miestovelite¾a Jozefa Hriadela st.
         V tom istom roku dala obec
postavi� hasièskú zbrojnicu ved¾a
mosta. Hasièov finanène
podporila cementáreò, vedenie
vápenky a ve¾kostatku.
    Najväè�ou kultúrnou
udalos�ou roka bolo zalo�enie
dychovej hudby. Jej zalo�enie je
spojené s finanènými �a�kos-
�ami. Hlavnými organizátormi
boli Pavol Habánek a Ján
Bednárik.
    Hudbu viedol a nacvièoval
Franti�ek Trèka, dobrý hudobník,
ktorý sa pris�ahoval do Ladiec
z Neda�ova. Vytvoril sa 12 �
èlenný hudobný kolektív, ktorý
v krátkom èase zaèal úèinkova�
na verejnosti. Prvým kapelníkom
sa stal èlen hudby Pavol
Habánek. V ïal�ích rokoch
vystupovali na v�etkých
oslavách, nielen v Ladcoch, ale
i na okolí.
     (K prvej dychovke v Ladcoch
sa e�te na stránkach LZ v roku
2001 vrátime).

Obecná kni�nica
má viac èitate¾ov

Kni�nica v roku 2000
fungovala v rámci RELAX-
u. Zaregistrovali 291
èitate¾ov (oproti 260 v roku
1999). Z toho bolo 140 detí
do 15 rokov, ostatní dospelí.
Èitatelia si vypo�ièali
dovedna 9 340 kníh, z toho

1770 zväzkov odbornej
literatúry.
Poèet zväzkov sa v kni�nici
po reorganizácii pri zriaïovaní
klubu RELAX zní�il (z
kvalitatívnych dôvodov), ale je
stále dos� vysoký, aby
uspokojil i nároèných èitate¾ov.
Pre o�ivenie �sortimentu�
titulov, kúpili v roku 2000
knihy za 23 647 Sk. Znamenalo
to prírastok 101 kníh, teda
priemerne ka�dá stála 230 Sk
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                             V decembrovom èísle Ladeckých zvestí sme
                        uverejnili stav jednotlivých sú�a�í po jesennej èasti
roèníka 2000 � 2001. Dnes vám predkladáme vy�rebovanie a
termíny jednotlivých zápasov v jarnej�závereènej èasti sú�a�e.

Mlad�í �iaci
15.4.  Dohòany � Ladce
22.4.  Ladce � M. Lednice
29.4.  Ladce � Pov. Bystrica D
  6.5.  L. Rovne A � Ladce
13.5.  Ladce � L. Rovne B
20.5.  Pov. Bystrica C � Ladce
27.5.  Ladce � Domani�a
  3.6.  N. Dubnica � Ladce
10.6.  Ladce � Ilava
17.6.  Belu�a � Ladce

Star�í �iaci
25.3. Tuchyòa � Ladce
  1.4.  Ladce � Ko�eca
  8.4.  Miku�ovce � Ladce
15.4.  Ladce � Pru�ina
22.4.  Papradno � Ladce
29.4.  Ladce � N. Dubnica
  6.5.  Pruské � Ladce
13.5.  Ladce � Belu�a
20.5.  Jasenica � Ladce
27.5.  Dohòany � Ladce
  3.6.  Ladce � Plevník
17.6.  Ladce � Pov. Teplá

Dorast
10.3.  Ladce � Brezová
17.3.  Ladce � Chynorany
25.3.  Nem�ová � Ladce
31.3.  Ladce � Horné Srnie
  8.4.  Pov. Teplá � Ladce
14.4.  Ladce � Odu Trenèín
22.4.  D. Vestenice � Ladce

28.4.  Ladce � Lehota p/V
  6.5.  Handlová � Ladce
12.5.  Ladce � Pov. Bystrica
20.5.  Èachtice � Ladce
26.5.  Ladce � N. Pravno
  3.6.  Ilava � Ladce
  9.6.  Ladce � Kanianka
17.6.  L. Rovne � Ladce

Mu�i TJ Ladce
25.3.  Ladce � Orlové
  1.4.  Bole�ov � Ladce
  8.4.  Ladce � D. Koèkovce
15.4.  Podva�ie � Ladce
22.4.  Ladce � Miku�ovce
29.4.  Plevník � Ladce
  6.5.  Ladce � Trstie
13.5.  Dúlov � Ladce
20.5.  Ladce � Pruské
27.5.  Pov. Teplá � Ladce
  3.6.  Ladce � Sverepec
10.6.  Ladce � Papradno
17.6.  H. Poruba � Ladce

Mu�i TJ Tune�ice
22.4. Kvá�ov � Tune�ice
29.4.  Tune�ice � È. Kameò
  6.5.  Kamenièany � Tune�ice
20.5.  Zubák � Tune�ice
27.5.  Tune�ice � H. Breznica
  3.6.  FC Púchov � Tune�ice
10.6.  Nosice � Tune�ice
17.6.  Tune�ice � Kolaèín

Najlep�í bol V. Popelka st.
     V sobotu 30.12.2000 patrila sála Kultúrneho domu v Ladcoch
priaznivcom stolného tenisu. Druhého roèníka turnaja o pohár starostu
obce sa aktívne zúèastnilo 41 sú�a�iacich �portovcov. Z nich boli v kategórii
mlad�í �iaci � 7, star�í �iaci � 13, dievèatá � 3, mu�i � 18. V èase od 8.00
do 17.00 hod. sa na �tyroch stoloch odohralo celkom 88 sú�a�ných zápasov,
ktorých výsledky stanovili takéto poradie:

mlad�í �iaci
1. Malacha Ivan
2. Kukulia� Marek
3. Hlavatý Matú�
4. Meli� Franti�ek

star�í �iaci
1. Mrá�ik Erik
2. Novotný Jozef
3. Je�o Matú�
4. Sòahnièan Michal

dievèatá
1. Hromková Júlia

2. Justhová Natália
3. Je�ová Mária

mu�i
1. Popelka Viliam st.
2. Hromek Vladimír
3. Sòahnièan Miroslav
4. Letko Vladimír

�tvorhra � mu�i
1. Popelka V. st. � Popelka A.
2. Hromek V. � Sòahnièan M.
3. �vihel J. � Letko V.
4. Kalus P. � Malacha I

Poïakovanie patrí Obecnému úradu Ladce a Slovenskému zväzu
drobnochovate¾ov za finanènú podporu, vïaka ktorej sme mohli zakúpi�
vecné ceny pre ví�azov i obèerstvenie pre v�etkých úèastníkov.

M.S.

Aktivita po�iarnikov
     Akcieschopnos� po�iar-
nych zborov (i predtým
hasièov) sa vytvárala v�dy
cvièeniami, teda dobrou a
cie¾avedomou prípravou.
    U� za predmníchovskej
republiky ukazovali svoju
zdatnos� hasièské zbory na
rôznych regionálnych a
vy��ích sú�a�iach. Tradícia
úèasti na hasièských
pretekoch rôznych druhov a
kategórií bola aj v Ladcoch
a� do roku 1990, kedy zaèala
aktivita DPZ rapídne klesa�.
    Ostatné dva � tri roky,
odkedy chytili �opraty� do rúk
mladí po�iarnici a obecný
úrad, zaèala sa renesancia
v tejto dôle�itej organizácii.
Pravda, aktivitu po�iarnikov
sme nikdy neposudzovali

pod¾a toho, ko¾ko majú èlenov
alebo absolvovaných schôdzí.
    U nich je najdôle�itej�ia
akcieschopnos�, ktorá vyplýva
z dobrej techniky a výcviku.
Otázkou techniky, nového
umiestnenia po�iarnej
zbrojnice a inými organizaèno-
technickými otázkami sa
zaoberalo obecné zastupi-
te¾stvo a na�lo, resp. h¾adá
rie�enia.
    O druhú èas� � výcvik, sa
starajú po�iarnici a
systematickou èinnos�ou
zabezpeèili u� dve dru�stvá
mu�ov (21 èlenov) a jedno
dru�stvo �ien (8 �ien). Svoju
èinnos� si otestovali v roku
2000 na sú�a�iach v Dubnici,
Horovciach, Lednici, Pru�ine,
Zárieèí, Vydrnej, Ïurïovom.

Odpad � problém èíslo 1
      Vývoz komunálneho odpadu sa v Ladcoch v roku 2000
zabezpeèoval prostredníctvom firmy �Pova�ská odpadová
spoloènos�� Trenèín so skládkou Dubnica nad Váhom �
Lu�tek. Obèania platili 13 Sk za vývoz jednej nádoby
v mesiaci.
Pre obec sú v�ak náklady ove¾a vy��ie, ako to mo�no vidie�
na týchto èíslach:

- za smetné nádoby 897 132 Sk
- za kontajnery         183 787 Sk

Spolu obec zaplatila 1 080 919 Sk.
Obèania zaplatili 334 000 Sk a podnikatelia 92 540 korún.
Teda obec doplácala 653 479 Sk.
V tejto sume nie sú zapoèítané výlohy za odstraòovanie
tzv. divokých skládok pri Váhu a v Luhu.

Milá redakcia,
dovo¾te mi, aby som Va�ou cestou

v novom tisícroèí zablaho�elala v mene
stomikov pánu starostovi na�ej obce ako aj

poslancom a sponzorom a za�elala ve¾a zdravia,
lásky, pokoja, ve¾a úspechov v práci

ako aj v osobnom �ivote.
Klub stomikov Ilava

Okrem iného v nich nájdete:
  Oboznámenie so zasadaním
obecného zastupite¾stva vo
februári a marci, èlánky o
po¾nohospodárskom roku, o
návrhoch Tune�ièanov na
zlep�enie niektorých otázok
v miestnej èasti, výsledky
futbalu, rubriku �Osobnosti� a
�Stalo sa pred rokmi� (1926).
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