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M A R K Í Z A  K L A M A L A
OD ZAÈIATKU DO KONCA

Vá•ení spoluobèania!  Súkromná televízna stanica Markíza
odvysielala dòa 4. apríla 2001 v Televíznych novinách šot,
obsahom ktorého bol údajne nevýhodný a obec Ladce
poškodzujúci odpredaj akcií Pova•skej cementárne, a.s.
   Keï•e ide o ve¾mi vá•ne obvinenie a naviac klamlivé, pova•oval
som za potrebné oboznámi• vás s pravdivými informáciami o
predaji spomínaných akcií, hoci mnohé informácie som u•
pravidelne uverejòoval v Ladeckých zvestiach.
  Vrá•me sa teraz k odvysielanému šotu. Krok za krokom
vyvrátim klamlivú a úèelovú dezinformáciu redaktora Henrika
Krajèího.

Klamstvo prvé

Náv�teva televízie Markíza
bola údajne riadne ohlásená.
Keby to bola pravda, redaktori
by sa boli vèas dozvedeli, �e
v dòoch 4. � 5. apríla budem
na Sneme SMOZ
v Bratislave, kde som bol
dávno riadne prihlásený
spolu s ïal�ími starostami
okresu.

Klamstvo druhé

Keï redaktor Markízy narazil
na zamknuté dvere obecného
úradu (mimochodom
v budove è. 150, v ktorej sa
kancelária starostu
nenachádza) bolo 11.30 hod.,
teda èas, keï je na obecnom
úrade obedòaj�ia prestávka a
obe budovy sú zamknuté.
Obedòaj�ia prestávka je
riadne oznaèená na
informaènom paneli pred
obecným úradom.

Klamstvo èíslo tri

Obec Ladce nepri�la o 5%
akcií Pova�skej cementárne
a.s., preto�e tieto boli riadne
odpredané v zmysle zmluvy
medzi obcou Ladce a
Portlandcement, a.s., zo dòa
16.4.1996! A to je
predchádzajúce volebné
obdobie, teda zmluvu
podpísal vtedaj�í starosta a
2,3% akcií aj odpredali.
Odpredaj v�etkých akcií
schválilo obecné
zastupite¾stvo 28. mája 1998,
teda tie� v predchádzajúcom
volebnom období a toto
uznesenie è. 43 tie� podpísal
bývalý starosta.

�tvrtá nepravda

Nový starosta údajne neváhal
a v prepojení na trenèiansku
privatizaènú skupinu Rea,
Maxon, Baco nevýhodne
odpredal akcie Pova�skej

cementárne, a.s. V období, keï
sa cementáreò privatizovala,
bolo e�te predchádzajúce
obecné zastupite¾stvo a
starosta. Èi boli napojení na
nejakú privatizaènú skupinu
musí vedie� on sám.

Klamstvo piate

Vraj odpredaj akcií sa uskutoènil
bez vedomia obecného
zastupite¾stva. Ako som u�
uviedol, odpredaj v�etkých akcií
odsúhlasilo obecné
zastupite¾stvo e�te 28. mája
1998, napriek tomu odpredaj
akcií firme Berger Holding
jednomyse¾ne odsúhlasilo
mimoriadne zasadanie
obecného zastupite¾stva dòa 2.
júla 1999.

A klamstvo �ieste

Vraj obec Ladce bola
nevýhodným predajom
po�kodená o 2 � 3 milióny korún.
Na kameru to povedal bývalý
starosta p. F. Bu�ík. Akcie boli a
mohli by� odpredané iba
v zmysle zmluvy medzi obcou
Ladce ako predávajúcim a
Portlandcementom ako
kupujúcim zo dòa 16. apríla
1996. Zmluvu podpísal p. F.
Bu�ík ako starosta obce. Akcie
mohli by� odpredané iba za
podmienok stanovených v tejto
zmluve. Potvrdili to aj
zástupcovia firmy Lafarge beton
po pre�tudovaní zmluvy.

Èo poveda� na záver?

Som presvedèený, �e akcie boli
odpredané pre obec výhodne
ve¾mi perspektívnemu
vlastníkovi.
Nie je súdnemu èloveku
problémom posúdi� a porovna�
si, ko¾ko fabrík si udr�alo kurz
svojich akcií na 50 DM za akciu.
Staèí pozrie� výpis z RM �
Systému. Alebo ko¾ko fabrík bolo
na Slovensku ochotných vyèleni�

pokraèovanie na 2.strane

Pod¾a zákona è. 165/1998
Z.z. o sèítaní obyvate¾ov,
domov a bytov v roku
2001 sa toto sèítanie
uskutoèní na celom území
Slovenskej republiky.
Vlastné sèítanie vykonajú
sèítací komisári, ktorí budú
na túto prácu vy�kolení.
Sèítanie sa vykoná
metódou sebasèítania, pri
ktorom obyvatelia vyplnia
príslu�né sèítacie tlaèivá.

Sèítanie sa vz�ahuje:
- na v�etky osoby,

ktoré majú v èase
sèítania trvalý pobyt
na území SR alebo
sa tu doèasne
zdr�ujú, vrátane
cudzích �tátnych
p r í s l u � n í k o v
s pobytom na území
SR krat�ím ako 30
dní

- na v�etky domy
urèené na bývanie
( v r á t a n e
neobývaných budov
a ïal�ie objekty
oznaèené súpisným
alebo orientaèným
èíslom, ak sú urèené
na bývanie alebo
u b y t o v a n i e ,
prípadne na ïal�ie
obydlia, v ktorých

S è í t a n i e
p r e d o  d v e r m i

niekto býva alebo
     v nich v rozhodujú

-com okamihu
sèítania prenocoval,

- na v�etky trvale
obývané i
neobývané byty a
na v�etky iné
obydlia a prístre�ia
(rekreaèné objekty,
núdzové obydlia,
p r e v á d z k o v é
budovy a iné),
v   k t o r ý c h
v   r o z h o d u j ú c o m
okamihu sèítania
niekto prenocoval.

Rozhodujúcim okamihom
sèítania pre zápis údajov
do sèítacích tlaèív je
polnoc z piatka 25.mája
na sobotu 26. mája
2001.
Dobu sèítania stanovila
vláda SR od 19. mája do
10. júna 2001. V tomto
èase sèítací komisár
nav�tívi domácnos�,
po�iada o vyplnenie
sèítacích tlaèív a po
rozhodujúcom okamihu
sèítania zozbiera vyplnené
sèítacie tlaèivá.
Sèítacím tlaèivom pre
sèítanie obyvate¾ov je List
obyvate¾a, pre sèítanie
bytov Bytový list a pre
sèítanie domov Domový
list.



Z matriky
obce

Z matriky
obce

Symbióza je potrebná pre oboch

dokonèenie z 1.strany
èas� svojich akcií do vlastníctva
obcí a tým umo�nilo získa�
obciam finanèné prostriedky na
ich rozvoj, ako to urobila
cementáreò obci Ladce?
Na�a cementáreò je dnes
stabilizovaným a prosperujúcim
podnikom. Preèo sa televízia
Markíza nezaujíma rad�ej o
krachujúce podniky, ktoré
produkujú iba tisíce
nezamestnaných? Je ich na
Slovensku málo? Alebo
chceme, aby podobný osud
stihol aj Ladeckú cementáreò?
Celkom nakoniec e�te
zopakujem, na èo bola preva�ná
èas� z tých 2,7% akcií, ktoré
sa predali v tomto volebnom
období, pou�itá:
- Dokonèila sa plynofikácia

Základnej �koly, ktorá sa
z a è a l a
v   p r e d c h á d z a j ú c o m

M A R K Í Z A  K L A M A L A
OD ZAÈIATKU DO KONCA

volebnom období. V tom bola aj
úhrada podå�ností voèi
Vojenským stavbám
z predchádzajúceho obdobia.

- Dokonèila sa plynofikácia väè�ej
èasti Tune�íc.

- Tri roky tohoto volebného
obdobia sa splácal úver
Komunálnej banke (z
predchádzajúceho obdobia) a
z ktorého iba úroky predstavujú
cca 5 miliónov Sk. Teda ve¾ká
èas� získaných prostriedkov bola
pou�itá na sanáciu restu.

      Vá�ení obèania!  To sú fakty o
zále�itostiach na�ej obce, ktoré,
nevieme preèo, televízia Markíza
prezentovala klamlivo, ako ste mohli
mnohí vidie� na obrazovkách 4. apríla.
Teraz si urobte úsudok sami.

Ing. arch. Ján Remo,
starosta obce

     Postavenie Cementárne
v Ladcoch v roku 1889
bolo prínosom pre Ladèanov
i obyvate¾ov okolia. Od
zaèiatku tu na�lo prácu okolo
500 bezzemkov a malých
ro¾níkov, ktorých zem
nevládala u�ivi�.
   Cementáreò, jej vedenie i
robotníci prispeli i k rozvoju
spoloèenského a kultúrneho
�ivota. Pomohli pri stavbe
prvej �koly a neskôr i k jej
nadstavbe. Cementári
podporovali spolky a rôzne
organizácie v obci, boli jej
aktívnymi èlenmi. Fabrika
pravidelne dotovala hasièský
zbor u� od roku 1892,
prispievala a pomáhala
rozvoju �portu po roku 1930.
   Po vojne v pä�desiatych a
ïal�ích rokoch by bez
cementárne nebolo výstavby
kultúrneho domu, ktorý nám
závideli obce na celom
Slovensku a v tej súvislosti by
nebolo rozvoja súborov
v rámci Závodného klubu.
     Nebolo by ani nebývalej
výstavby bytov, v ktorých
na�li domov stovky Ladèanov.
Cementáreò a jej odbory
postavili parádnu Materskú
�kolu, futbalové ihrisko i
niektoré komunikácie a
mnoho ïal�ích stavebných i
nestavebných akcií.    Od

nepamäti bola prísloveèná
ve¾ká pomoc Ladeckej
cementárne �kolám pri ich
modernizácii, údr�be,
vybavenie pomôckami.
     Na cementáreò vïaène
spomínajú organizácie a
spolky, ktoré na�li v�dy
materiálnu, èi finanènú
podporu pri organizovaní
svojich akcií. Nie je tajomstvom,
�e na �port celú �archu
nákladov, okrem obecného
úradu nesie cementáreò (a nie
sú to sumy malé). Najväè�í
nedávny príspevok cementárne
pre obec bola plynofikácia
kultúrneho domu s nákladom
viac ako tri milióny korún.
   Takto by sme mohli
vymenúva� e�te dlho. Treba sa
v�ak na veci pozrie� aj inak.
V dne�nej slovenskej biede
v   z a m e s t n a n o s t i
v cementárni pracuje do
pä�sto ¾udí, ktorí slu�ne
zarábajú a �ivia ïal�ích
v infra�truktúre obce.
      Cementáreò nepriamo - cez
subdodávate¾ov - umo�òuje
zamestnanie ïal�ím obèanom
Slovenska. Zo v�etkého nám
vychádza, �e v minulosti,
prítomnosti a veríme, �e i
v budúcnosti je symbióza �
spolu�itie a spolupráca  nutná,
musí pokraèova� v záujme
jedného i druhého.

Dòa 11. marca 1931
v Ladcoch zalo�ili Úverné
dru�stvo s 93 èlenmi, ktorí
upísali 159 podielov po 50
korunách. V tento deò zvolili
prvú správu dru�stva: �tefan
I�tvánik (predseda), Ján Král
(podpredseda), Jozef Majerik,
Michal Váò, Ján Habánek
(èlenovia).
Dôle�itá bola aj dozorná rada
na èele s predsedom
Rudolfom Lukovínyim
(prednosta stanice),
podpredsedom Andrejom
Ko�tialom a èlenmi: Ján Koy�
(�eleznièný úradník), Emil
Pauer (správca �koly), Ondrej
Vrábel a Jozef Findel (riadite¾
cementárne). Úètovníkom bol
Rudolf Konicár (velite¾
èetníckej stanice).
Dru�stvo sa vzmáhalo iba
pomaly. Príèin bolo nieko¾ko:

Prvé úverné dru�stvo v Ladcoch

vtedaj�ia hospodárska kríza,
nedôvera ¾udí, preto�e to bola
nová vec. V ústrety vy�la obec,
ktorá poskytovala priestory
obecnému domu v�dy
v nede¾u dopoludnia.
U� v roku 1931 bolo
v úvernom dru�stve ulo�ených
118 000 Kè a vyzdvihnuté
pô�ièky 94 000 korún. V ïal�ích
rokoch sa obrat dru�stva
zvy�oval dos� podstatne. V roku
1933 boli vklady 77 tisíc, v roku
1939 u� 266 000 korún. Celý
obrat v roku 1933 bol 142 000
Kè, v roku 1939 u� 452 000
korún. Vzrástol i poèet èlenov,
ktorý dosiahol v roku 1939
spolu 178.
V marci teda uplynulo 70 rokov,
èo sa na�i dedovia a otcovia bez
akýchko¾vek skúseností pustili
úspe�ne do svojpomocného
finanèného podnikania.

Sèítací komisári
a ich èinnos�

Celá obec Ladce je
rozdelená na osem
obvodov. Pre ka�dý z nich
je urèený sèítací komisár,
ktorý uskutoèní sèítanie
pod¾a tohoto
harmonogramu:
21. � 23. mája
Nav�tívi ka�dý byt (obydlie),
odovzdá Listy obyvate¾a,
Bytové, Domové listy a
Obálky listu obyvate¾a a
pouèí obyvate¾ov bytu o
spôsobe ich vyplnenia.
22. � 25. mája
Odovzdá vlastníkom
(správcom, nájomcom)
domov na vyplnenie
Domové listy. V tom istom
termíne nav�tívi majite¾ov
(správcov alebo nájomcov)
bytových domov a prevezme
Domové listy.
26. mája � 4. júna
Nav�tívi osobne ka�dý byt
(obydlie), na mieste
skontroluje a prevezme
vyplnené Listy obyvate¾a,
Bytový list, Obálku listu
obyvate¾a a Domový list.
V Ladcoch boli ustanovení
títo sèítací komisári:

Ing. Daniela Kalusová
¼ubica �edíková

Margita Miklo�iová
Anna Kacinová

Mária Peterková
Alena Èernotová

¼ubomíra Porubèanová
Alena Suchárová

Náhradníci: Gabriela
Záhradníková, Marián
Justh, Miriam Cihová.

Narodené deti:

Pavlína Li�èáková
(19. marec 2001)

Pavol Cibièek (27. marec 2001)
Lenka Porubèanová
(28. marec 2001)

Rodièom blaho�eláme, de�om �eláme
zdravie a ��astný �ivot.

Zomreli:

�tefánia Margu�ová (73 rokov)
Margita Martináková (77)

Ján Múth (72)
Obecné zastupite¾stvo a obecný úrad

spolucítia s pozostalými
a vyslovujú im sústras�.

Jubileá:

Blaho�eláme obèanom, ktorí si
v týchto dòoch pripomínajú svoje
�ivotné jubileum. Do ïal�ích rokov
im prajeme spokojnos�, zdravie a
��astie v kruhu svojich blízkych:

Mária Faturíková
sa 22. mája 2001 do�íva 80 rokov.
Jana Faturíková a Jaroslav Faturík

si 6. mája pripomenú
25. výroèie sobá�a.



V èase uzávierky
Ladeckých zvestí boli u�
známe niektoré výsledky
z okresných i krajského
kola sú�a�í �iakov vo
vedomostných i �por-
tových sú�a�iach.
V sú�a�i Hviezdoslavov
Kubín (okresné kolo)
získala 2. miesto Simona
Svádová a 3. miesto
Zuzana Sláviková.
V matematickej olym-
piáde uspel deviatak
Marián Grman, ktorý na
okresnom kole obsadil 2.
miesto. V chemickej
olympiáde skonèil ten istý
�iak na 1. mieste a Maro�
�tefula na 4. mieste.
V okresnej sú�a�i
v literárnej a výtvarnej
tvorbe úspe�ne reprezen-
tovali na�u �kolu v I.
kategórii Martin Faturík (2.
miesto) a Ivana
Habánková (1. miesto v III.
kategórii). V tej istej sú�a�i
bola Silvia Hatoková v II.
kategórii tretia.
Na okresnom kole
olympiády slovenského
jazyka sa deviataèka Dana
Peterková umiestnila na 4.
mieste.
V gymnastickom �tvorboji
boli v rámci okresu �iaci
v kategórii A tretí. Na
�tvrtých miestach skonèili
�iaèky kategórie A a B.

Dobré umiestnenia
�iakov Z�

Na�e uènice prvé

Odborné uèili�te
v Ladcoch hostilo 18. a 19.
januára 2001 uènice
z uèilí�� celého
Slovenska, ktoré sú�a�ili
v odbore záhradníctvo.
V koneènom hodnotení sa
umiestnili �iaci ná�ho
uèili��a na 1. mieste pred
Mojmírovcami a Spi�ským
�tiavnikom. Z jednotlivcov
bola najlep�ia L.
Reháková, na druhom
mieste bol Michal Blaho
(obaja z Ladiec) a na
tre�om Lucia Èerveòáková
z OU Torna¾a.

V uèebnom odbore murár, pod
vedením Du�ana Fedora, bola
sú�a� zruènosti 18. � 23. marca
v Dunajskej Lu�nej. Dvaja �iaci
Denis Èervenka a Andrej
�umichrast sa zúèastnili na
výstavbe domovského
vzdelávacieho centra charitnej
organizácie NADÁCIA �DEDO�.
Sú�a�e, ktorá trvá do 1. júna 2001
sa zúèastòuje 20 jednotlivcov z 10
�kôl. Finále sú�a�e s odborným
testom bude 31. mája � 1. júna
2001. V uèebnom odbore
stavebný zámoèník, pod vedením
Bc. Miroslava Vychopeòa, sú�a�ili
�iaci OU Ladce vo Valaskej 23.
marca 2001. Sú�a�e sa zúèastnilo
6 �kôl a na�i �iaci sa umiestnili:
Tomá� Meli� (7.) a Michal Ragula
(9. miesto). Uèebný odbor maliar
bude ma� svoju sú�a� v dòoch 14.
� 16. mája 2001.

Pôda na Slovensku v èasoch Rakúsko-
Uhorska (na rozdiel od èeských zemí)
pod¾a uhorského práva (platné do roku
1956) sa z rodièov na deti dedila tak, �e
sa do pozemkovej knihy zapísalo to¾ko
dielov, ko¾ko bolo detí. Pri nasledujúcich
dedeniach sa pozemky ïalej delili na
drobnej�ie dieliky a� nato¾ko, �e sa
v pozemkovej knihe prestali uvádza�
príslu�né výmery jednotlivých podielov.
Dedièia sa v�ak obyèajne dohodli a
v praxi u�ívali pôdu tak, ako im to
vyhovovalo a o tom, èo sa uvádza
v pozemkovej knihe èasto nevedeli alebo
tomu nepripisovali nijaký význam.
Pod¾a zákona 180/1995 bol aj u nás
zostavený nový Register obnovenej
evidencie pozemkov (ROEP). Majitelia
pozemkov dostali výpisy o tom, �e majú
v katastri (predtým pozemková kniha)
pozemky zapísané na ich meno. Mnohí
v�ak dostali  aj  výpisy pozemkov
vedených na mená svojich zomrelých
príbuzných. Takéto pozemky sa pova�ujú
za pozemky neznámych vlastníkov. Ak
nebude ukonèené dodatoèné dedièské
konanie do konca roka 2005, prejde
pôda v intraviláne do majetku obce a
v extraviláne do majetku �tátu
(Po¾nohospodárskeho fondu).
Na po¾nohospodársku pôdu
v extraviláne, v súèasnosti v u�ívaní
po¾nohospodárskeho dru�stva, vyrúbi
Po¾nohospodársky fond nájomné, ktoré
bude plati� u�ívate¾.

V.K.

Aj ostatné
odbory v sú�a�i

Èo je
neidentifikovaná

pôda?

Dos� èasto dostávame otázku
(najmä zo strany dôchodcov),
kto vedie dne�nú úspe�nú
Pova�skú cementáreò, a.s.
Tu je odpoveï:

Vedenie spoloènosti
Ing. Anton Barcík
generálny riadite¾

Ing. ¼ubomír Martinka
obchodný riadite¾

Ing. Jozef Miku�inec
výrobno�technický riadite¾

Ing. Mária Kebísková
ekonomická riadite¾ka

Ing. Pavel Martauz
riadite¾ kvality a stratégie

Ing. Peter �umaj
personálny riadite¾

Predstavenstvo
Ing. Anton Barcík  -

predseda predstavenstva
Johannes Berger

(od 8.12.99, nar. 1964) èlen
Erwin Gessl

(od 8.12.99, nar. 1951) èlen
Ing. ¼ubomír Martinka èlen

Ing. Jozef Miku�inec
èlen

Ing. Mária Kebísková èlen

Dozorná rada
Franz Wallner

(od 8.12.99, nar. 1951)
predseda dozornej rady

Ing. Pavel Martauz
podpredseda

Anton Malovec � èlen

  Pekné jarné dni vyu�ili èlenovia organizácie
Slovenského rybárskeho zväzu na úpravu

okolia Tune�ických rybníkov. Venovali sa najmä úprave
brehov okolo vodnej plochy rybníka a ramena kanála.
Rybárov sme videli aj pri presvet¾ovaní a èistení
Lúèkovského potoka a oprave objektov pri rybníku (po
�náv�teve� vandalov). Spolu odpracovali (skutoène a
poctivo) viac ako 300 hodín. Boli sme tam, videli a pote�ili
sa. �ia¾, v obci je stále menej tých, ktorí prikladajú ruky na
zve¾adenie vecí verejných. Ladèianskí rybári mô�u by�
príkladom v�etkým.

Rybári príkladom

Odpoveï
na va�e otázky

Predali 9 000
kusov hydiny

Ani jedna organizácia nemô�e
�i� a rozvíja� èinnos� bez
financií.
Organizácia Slovenského
zväzu chovate¾ov v Ladcoch
to rie�i dômyselne. Pomáha
obèanom predajom chovnej a
jatoènej hydiny za výhodné
ceny a získa pritom peniaze na
svoju ostatnú èinnos�.
V roku 2000 predali 6 700
kusov kureniec nad 9 tý�dòov,
2 100 konzumných sliepok a
420 kusov chovných moriek.
Táto èinnos� im vyprodukovala
18 000 Sk èistého zisku.
Peniaze vkladajú do chovnej
èinnosti, do opráv a údr�by
domu chovate¾ov a pod.

Zredukovali
poèet èlenov

Organizácia Slovenského
zväzu chovate¾ov zredukovala
poèet svojich èlenov o tých,
ktorí nevyvíjali nijakú èinnos�.
V súèasnosti pracuje pre
organizáciu 15 aktívnych
èlenov. Vo februári zvolili nový
výbor v zlo�ení:

Milan Jung
predseda

Anton Har�áni
tajomník

Pavol Kalus
hospodár

Vladimír Kalus
predseda odbornej komisie

Ivan Ïurikoviè
predseda odbornej komisie
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Odviate èasom
Oznam

Výbor obvodnej organizácie Slovenského rybárskeho
zväzu oznamuje svojim èlenom a priaznivcom,

�e tradièné preteky v love rýb udicou sa budú kona�
v nasledovných termínoch:

Preteky detí
1. mája 2001 na novom rybníku v Ilave (za mostom)

Preteky dospelých
Obvodná organizácia Ilava (è.3)

13. mája 2001 na rybníkoch v Tune�iciach.
Obvodná organizácia Nová Dubnica (è.2)
20. mája 2001 na �trkovisku Dubnièka.
Obvodná organizácia Dubnica n/V (è.1)
27. mája 2001 na Hornej nádr�i Prejta.

Dòa 6. mája 2001 sa uskutoèní 3. roèník pretekov
v love rýb udicou funkcionárov SRZ Trenèianskeho

kraja na Dolnej nádr�i Prejta.

Obecné zastupite¾stvo v Ladcoch schválilo pred
sedemdesiatimi rokmi roz�írenie verejného osvetlenia.

V záhrade za obecným domom (dne�ný obchod �Klasik�) sa
zriadila ovocná �kôlka. Iniciátorom bol Ján Koy�, úradník zo
�elezniènej stanice.

Obecné zastupite¾stvo zamietlo �iados� na domovskú
príslu�nos� Róbertovi Antonovi Bedrichovi Adolfovi Armínovi
Schenkovi (narodený 1872) � synovi zakladate¾a cementárne.

V roku 1931 sa obec stala kolektívnym èlenom Matice
slovenskej s roèným príspevkom 300 Kè.

V tomto roku zalo�ili v Ladcoch spevokol, ktorý sa na
skú�kach schádzal ka�dý �tvrtok v miestnosti obecného domu
za organizaèného vedenia Jána Koy�a a pod vedením
dirigenta � uèite¾a Stipanitza.

5. augusta 1931 precestoval cez Ladce - po �eleznici - vtedaj�í
prezident T. G. Masaryk. V stanici vlak spomalil, aby ho
obèania - �kolské deti, hasièi i dychovka - mohli pozdravi�.

10. júna dostala �kola náv�tevu ministra �kolstva ÈSR Dr.
Ivana Dérera. Vyslovil pochvalu za aktivitu uèite¾om a vedeniu
obce, za starostlivos� o materiálnu stránku, najmä za nadstavbu
�koly.

Kultúrna aktivita �koly bola aj v roku 1931 pozoruhodná.
Èasto sa premietali filmy spojené s predná�kami. Na rôznych
slávnostiach sa recitovalo, premietali svetelné obrázky na
prístroji, ktorý vlastnila �kola, hrala dychová hudba a úèinkoval
spevokol mláde�e. Iniciátormi a hlavnými aktérmi boli uèitelia
a ïal�í organizátori kultúry a spoloèenského �ivota v obci.

V devätnástom a na zaèiatku
dvadsiateho storoèia obèania
Tune�íc i Ladiec bývali vo väè�ine
v domoch z nepálenej tehly alebo
z dreva. Strechy pokrývali �ind¾om
alebo slamou. V kuchyniach boli
otvorené ohniská a dym bol krátkym
komínom vedený tzv. sopúchom na
povaly pod krov. V mnohých
domoch boli e�te tzv. èierne kuchyne,
z ktorých dym odchádzal iba
otvorom v strope. Pri nízkom tlaku
vzduchu dym zapåòal celú kuchyòu
(preto �èierne�).
Tento stav bol èastou príèinou
po�iarov. Po�iare priviedli
chudobných obèanov na �obrácku
palicu. Mnohokrát sa prejavila
solidarita spoluobèanov, ktorí pod¾a
svojich mo�ností vyhorelcom
pomohli. Tu zohrali ve¾kú úlohu
hasièské zbory, ktoré v obci mali
dôle�ité poslanie nielen pri hasení
ale i v spoloèenskom �ivote. Na
èinnos� im museli postaèi� financie

Ako obèania v na�ich obciach bývali
získané na hasièských zábavách a
v Ladcoch i príspevok z obce a
cementárne.
V týchto èasoch len v málo domoch
bola drevená dlá�ka. Podlaha bola
z udupanej hliny. Táto sa èas od èasu
vymazávala rozriedenou hlinou a
posýpala pieskom. Robili to hlavne
pred hodami, prièom aj dom vybielili
zvnútra i zvonku a vymenila sa
ra�ná slama v posteliach.
Z udupanej hliny zmie�anej
s narezanou slamou a plevami boli
zhotovené aj mlaty (holohumnice), na
ktorých sa mlátilo ruène cepami. Po
zavedení mlá�aèiek sa naïalej cepami
mlátila ra�, preto�e ra�ná slama sa
pou�ívala do slamníkov, na
povriesla ku viazaniu obilia i ako
krytina na opravu slamených striech.
V dvadsiatych a tridsiatych rokoch sa
postupne stavajú domy z pálenej
hliny, vymieòajú sa krovy a strechy
sa pokrývajú �krid¾ou a �syenitom�.
V. Kalus

Mu�i:

Bole�ov � Ladce 0:1

(Habánek)

Ladce � D. Koèkovce 1:2

(Ko�tialik)

Podva�ie � Ladce 0:2

(Ko�tialik, Martinák)

Zápas Ladce � Orlové je

odlo�ený na 1. mája.

Dorast:

Ladce � Brezová 1:2

Ladce � Chynorany 1:4

Ladce � Horné Sànie 4:1

Pov. Teplá � Ladce 2:3

Ladce � Trenèín B 0:10

Zápas Nem�ová � Ladce je

odlo�ený na 1. mája.

Vo  futbale ako v aprílovom
poèasí:  striedavo

Prvé jarné výsledky vo futbalových sú�a�iach pote�ili i
sklamali. Prehry doma, ví�azstvá na cudzích ihriskách
hovoria o nieèom, èo by sa malo rie�i�. Najväè�iu rados�
nám zatia¾ robia star�í �iaci, ktorí doteraz (do uzávierky
Ladeckých zvestí - 20. apríla) v�etko vyhrali.  Doteraj�ie
výsledky (do 15. apríla):

Star�í �iaci:

Ladce � Ko�eca 4:2

Miku�ovce � Ladce 0:3

Ladce � Pru�ina 9:0

Na 1. mája je odlo�ený

zápas Tuchyòa � Ladce.

Mlad�í �iaci:

Dohòany � Ladce 1:0

Po týchto výsledkoch boli

mu�i v I. triede na 7. mieste

s 24 bodmi. Star�í �iaci

obsadili 4. miesto � tie� v 

I. triede s 35 bodmi a mlad�í

�iaci sú v sú�a�i I. triedy na

9. mieste so ziskom 7

bodov.


