
SPRAVODAJCA OBECNÉHO 
ÚRADU

Èíslo:  3            jún 

Riadne zasadanie obecného 
zastupite¾stva sa konalo 16. mája 
2002. 
Pod¾a zákona o po¾ovníctve musí 
ma� Po¾ovné zdru�enie zmluvu o 
zalo�ení zá-ujmového zdru�enia, 
aby mohli vykonáva� po¾ovnícke 
práva. Takúto zmluvu podpisujú 
so všetkými vlastníkmi pôdy, 
teda aj s obcou vo výške viac 
ako 45 ha.
Úè tovn í èka  A .  Èe rno tová 
predlo�ila poslancom správu o 
hospodárení za 1. štvr�rok 2002. 
Za rovnaké obdobie informovala o 
kontrolnej èinnosti Ing. Kalusová, 
hlavná kontrolórka obce. 
V ïalšom poslanci schválili Pra-
covný poriadok zamest-nancov 
obce, èo je v súlade so Zákon-
níkom práce a Zákonom o verejnej 
slu�be. 
Jednomyse¾ne prešiel aj návrh 
– zoznam tovarov, slu�ieb a 
prác, na ktoré nie je pri ich zao-
bstarávaní potrebné vykonáva� 
prieskum trhu. 
Za náhradu re�ijných nákladov 
prenajali priestory kultúrneho 
domu KV KSS Trenèín na kra-
jskú kon-ferenciu KSS 25. mája 
2002.
Starosta obce oboznámil poslan-
cov s potrebou odkúpi� pozemky 
za bývalým zdravotným stredis-
kom na výstavbu rodinných 
domov – IBV. Pozemky patria 
z väèšej èasti Pova�skej cemen-
tárni, a.s. Pozemky sa kúpia za 
úradnú cenu a následne predajú 

záujemcom o výstavbu.
Starosta potom oznámil poslancom, 
�e je potrebné vypracova� nový 
Štatút obce,èo vyplýva z nových 
zákonov o obecnom zriadení.

OBÈANOV URÈITE NA-
JVIAC ZAUJÍMA, AKO 
POKRAÈUJÚ NIEKTORÉ 
AKCIE VO VÝSTAVBE 
OBCE

- Realizovala sa plynofiká-
cia Tune�íc za �elezniènou tra�ou 
(kolaudácia 24. mája). Stavba sa 
financuje z úveru. Plynárenský pri-
emysel však stavbu nepreberie, kým 
nebudú ma� jednotliví odberatelia 
osadené plynové skrinky. 
- Práve sa robí úprava 
kri�ovatky, asfaltovanie ul ice 
Cementárska a� po drevosklad 
Štátnych lesov. Túto akciu finan-
cuje obec (999 tis. Sk), Pova�ská 
cementáreò (500 tis. Sk), Slovenská 
správa ciest (1 mil. Sk). SSC takto 
kompenzuje znièené miestne ko-
munikácie poèas výstavby dia¾nice. 
Asfaltovanie sa robí aj pre novú au-
tobusovú zastávku v Tune�iciach a 
v ulici Podja-vorinskej v Tune�iciach.
- Ï a l š i a  ú l o h a  j e 
vydlá�denie hlavného chodníka 
okolo cintorína,odstránenie starého 
plota, postavenie nového prístrešku, 
vybudovanie nového krí�a. Náklady 
takmer 1 mil. Sk budú z úveru.
- Vodovod do Základnej  
školy je projekène pripravený. Pred-
nosta Okres-ného úradu v Ilave 
�iadal od Ministerstva školstva SR 

Slovenský zväz zdravotne 
postihnutých, terénno-so-
ciálne centrum v Po-va�skej 
Bystrici, poriadal dòa 16. 
mája 2002 na ihrisku TJ 
Tatran Ladce siedmy roèník 
športových hier zdravotne 
postihnutých detí, mláde�e 
a obèanov. 
Cie¾om bolo úspešné 
prekonávanie psychick-
ých, pohybových a komuni-
kaèných bariér. Hry otvoril 
starosta obce Ing. arch. Ján 
Remo. Potom nasledovali 
samotné preteky. Sú�a�ilo 
sa v kategóriách deti a 

mláde� (12 – 15 roèní), mu�i 
v dvoch kategó-riách do 50 
a nad 50 rokov a rovnako aj 
�eny do 50 a nad 50 rokov. 
Na programe boli disciplíny: 
trojboj deti (hod do pyramídy, 
na tyè a cie¾).
Mu�i a �eny trojboj: vrh 
gu¾ou, hod granátom a hod 
oštepom. Mu�i a �eny sú�a�ili 
aj v stre¾be zo vzduchovky. 
V kategórii mu�ov zví�azil 
Juraj �ilinský, 2. miesto Jozef 
Vavrík a 3. miesto Ivan Or-
lík.
V kategórii �ien 1. Anna Ko-
pecká, 2. Milada Straková, 3. 

Športové hry SZZP boli v Ladcoch

S T A R O S T A  I N F O R -

Zasadanie Obecného 
zastupite¾stva v Lad-coch 
sa konalo v zme-nenom 
termíne – 3. apríla 2002. 
Dôvod: schválenie mu-
nicipálneho úveru v PKB 
Pova�ská By-strica. Po-
slanci schválili úver vo 
výške 3 milióny korún. 
Prostriedky sa pou�ijú 
na investièné akcie a to 
v poradí:
 Dokonèenie ply-
nofikácie Tune�íc
 Úprava kr i�o-
vatky v Ladcoch
 Úprava cintorína 
v Ladcoch.
Úverové podmienky 
v PKB sú výhodnejšie 
ako v minulosti. Úver 
sa èerpá pod¾a potreby, 
prièom úroky sa platia iba 
za vyèerpané finanèné 
prostriedky a splácanie 
úveru je tie� podstatne 

vo¾nejšie, preto�e obec 
mô�e pô�ièku spláca� aj 
rýchlejšie. 
V ïalšom rokovaní obec-
né zastupite¾stvo vyhov-
elo �iadosti Mi-roslava 
Šedíka a schvá-lilo mu 
odpredaj pozem-ku pri 
dome (KN 56/1).
Schválil i aj odpredaj 
pozemku pri dome An-
tonovi Haršánimu (KN 
90/1).
Po ukonèení zasadanie 
obecného zastupite¾stva 
za ich úèasti a v prí-tom-
nosti predsedov politick-
ých strán a hnutí zlo�ili 
zamestnanci obecného 
úradu sláv-nostný s¾ub. 
Zlo�enie tohoto s¾ubu 
zamestnancov obce je 
v súlade so Zákonom 
è. 313/2001 o verejnej 
slu�be.

V Ladcoch je predpis dane na rok 2002  1 582 655 
Sk. Ku dòu 16. máj 2002 je zaplatená na 42%, èo 
je suma 667 110 Sk.
Informáciu máme aj o vývoze pevného domového 
odpadu. Na poplatkoch sa vybralo 249 396 Sk. Sú 
však i nedoplatky za rok 2001 – 65 085 Sk, z èoho 
sa u� do 16. mája vybralo viac ako 40 000 Sk.
Poplatky za psov by sa mali v roku 2002 vybra� vo 
výške 19 580 Sk, vybralo sa 14 848 korún.

Výber daní na 42 %



Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

Štatistika o obèanoch

Narodené deti
Martin Drahuta (26. apríl 2002)

Milan �ierik (3. mája 2002)
Rodièom blaho�eláme, de�om pra-

jeme š�astie a zdravie. 

Zomreli
Vilma Letková (75 rokov)

Agnesa Horská (77)
Sabína Hriadelová (65)

Pavel Martinák (87)
Anna Mosorjaková (55)

Rozlúèili sme sa aj s našou 
bývalou obèiankou Annou 

Ondrušovou (75).
Pozostalým vyslovujeme sústras� 

nad stratou ich blízkych. 

Jubileá
90 rokov �ivota oslavujú

Natália Habánková (1. jún 
1912)

Mária Letková (25. jún 1912)
85 rokov sa 29. mája do�il náš 

obèan Ondrej Barica 
80 rokov oslávia 8. júna Jozefína 

Moravcová a 25. júna Anna 
Mikušková.

Všetkým �eláme spokojné roky 

Za pekného slneèného 
poèasia sa konali preteky 
detí v love rýb na udicu. Hos-
tite¾om 72 detí – pretekárov 
bol Ilavský rybník. Boli to 
deti, ktoré navštevovali 
krú�ky mladých rybárov 
v pôsob-nosti obvodnej 
organizácie. 
Na zabezpeèení pretekov 
a najmä na odmeòovaní sa 
podie¾ali obecné úrady a 
mnohí sponzori. Z nich stojí 
za zmienku aspoò jeden: 
firma Tempo – móda, ktorá 
venovala ka�dému úèast-
níkovi peknú vestu.
V samotných pretekoch 
boli pretekári u� tradiène 
sú-stredení najmä na lov 
belièiek. Celkom ulovili 12 
kaprov, 7 pleskáèov a 1 
692 kusov belièiek. Odme-
nených bolo celkom 30 
pretekárov. Výsledky: 1. 
Tomáš Kútny, 2. Vladka Ka-
lusová, 3. Michal Andrisík, 4. 
Marek Gašpárek, 5. Marek 
Kvasnica, 6. Juraj Èervený, 
7. Tomáš Staòo, 8. Adam 
Kováèik, 9. Jakub Kumpán, 
10. Lukáš Ciho. 
Najväèšiu rybu ulovila Do-

Preteky detí a 
kapor pre Do-

5. mája t.r. o�ili Tune�ické 
rybníky tradièným ruchom 
rybárov i nerybárov, ich 
fanúšikov a mi¾ovníkov 
prírody. Priebeh trocha 
narušili da�ïové prehánky. 
To však odradilo iba tých, 
ktorí sa na preteky chystali 
doma a nikam neodišli. Po-
hoda vládla pri pretekoch 
i obèerstvení, sma-�ených 
pstruhoch a kotlí-kovom 
guláši. Úèas� prekonala 
doteraz všetky rekordy – 
sú�a�ilo dovedna 210 pre-
tekárov. Aj na tohoroèných 
pre-tekoch nechýbala tom-
bola so �ivými rybami a 
ïalšími cena-mi. 
Výsledky pretekov:
1. Timotej Šebek, 2. Ivan 
Košík, 3. Milan Zeleòák, 
4. Rado Koštialik, 5. Rado 
Palèek, 6. Naliak Igor, 7. 
František Gajdošík, 8. Ro-
man Buèek, 9. Cisik Miro-
slav, 10. Jozef Novotný ml. 
Najväèšiu rybu ulovil Roman 
Šedík - 62 centimetrového 
amura.
Organizácia rybárov ïakuje 
obecným úradom i ostatným 
sponzorom za poskytnutú 
pomoc. Ïakuje aj obèanom 
– návštevníkom pretekov a 

Prvé miesto vylovil 
Timotej Šebek

Zákony NR SR, najmä 
zákon 416/2001 Z.z., up-
ravujú pôsobnos�, orga-
nizáciu a úlohy orgánov 
štátnej správy v školstve, 
obcí,  samo-správnych kra-
jov a orgánov školskej sa-
mosprávy. 
Obce Ladce sa týka èas�, 
kde sa hovorí o Základnej 
škole a Materskej škole. Od-
borné uèilište bude v kom-
petencii samosprávneho 
kraja Tren-èín. 
Z jednotlivých paragrafov 
týkajúcich sa obce a školy 
vyberáme:
Obec zriaïuje a zrušuje 
základné školy pod¾a siete 
škôl a školských zariadení. 
Nás sa týka èas� o pred-
školskom zariadení, základ-
nej škole, školskom klube 
detí, školskej kuchyne a 
školskej jedálne. 
Obec vytvára podmienky na 
plnenie povinnej školskej 
dochádzky na základnej 
škole.
V oblasti investícií zosta-vu-
je plán a rozpoèet pre školy 
a školské zariadenia. 
Obec vykonáva správu 
škôl a školských zariadení. 
Najmä priestory a mate-

riálno-technické vybave-
nie, didaktickú techniku, 
finanèné prostriedky na 
prevádzku a údr�bu, 
investièné prostriedky 
zo štátneho rozpoètu a 
z vlastných zdrojov. 
Vo všetkých horeuve-
dených bodoch obec 
vykonáva kontrolu – naj-
mä v oblasti hospodá-
renia. 
Rozpoèet, materiálno-
technické podmienky 
školy, personálne, ma-
teriálne a sociálne pod-
mienky zamestnan-cov 
škôl, po�iadavky obce 
na skvalitnenie starostli-
vosti o �iakov, správu o 
výsledkoch výchovno-
vzdelávacieho procesu 
prerokúva obec s radou 
školy a riadite¾-mi škôl.
Obec vybavuje aj s�a�-
nosti obèanov a zákon-
ných zástupcov �iakov 
škôl a schva¾uje zmluvy 
o prenájme školských 
budov a pri¾ahlých pries-
torov. 
(V budúcom èísle LZ o 
právomociach riadite¾ov 
škôl).

Presun kompetencií na obce
OD 1. JÚLA 2002 ŠKOLSTVO

V uplynulých dòoch nadobudli 
úèinnos� dôle�ité zákony, ktoré 
významným spôsobom ovplyv-
nili pracovno-právne pomery aj 
v školstve. Ide najmä o Zákonník 
práce a zákon o verejnej slu�be. 
Zákon o verejnej slu�be by mal 
prinies� tieto zmeny:
- zvýši� spoloèenské post-
avenie uèite¾a
- stabilizáciu uèite¾ského 
povolania
- nárast tarifných platov
-zaradenie všetkých zamestnan-cov 
do príslušných platových tried a 
platových stupòov pod¾a najná-
roènejšej vykonávanej pracovnej 
èinnosti
- zjednotenie nároku na 
dovolenku pre všetkých peda-
gogických zamestnancov v trvaní 
8 tý�dòov
- zavedenie 13. a 14. 
platu pre všetkých pedagogických 
za-mestnancov verejnej a štátnej 
správy, ktoré sa bude realizova� 
od r. 2003 do r. 2005
Zákon o verejnej  s lu�be je 
nároènejší na uèite¾a z h¾adiska 
po�iadaviek na jeho vzdelanie a 

plnenie ïalších kvalifikaèných 
predpokladov. To ale nezna-
mená, �e nekvalif ikovaní 
uèitelia budú musie� školstvo 
opusti�. Ministerstvo školstva 
v rezort-ných predpisoch vyt-
vorilo èa-sový priestor na dopl-
nenie vzdelania tým, ktorým 
chýba. 
Do konca šk. roku 2001/2002 
by mal by� vyriešený aj problém 
opätovného zamest-návania 
uèite¾ov – dôchod-cov.
Deklarovanie významu a dô-
le�itosti školstva v spoloè-nosti 
všetkými doterajšími vládnymi 
garnitúrami koneè-ne, as-
poò sèasti, prináša reálnu 
podobu.
Súèasné odmeòovanie za-
mestnancov školstva i napriek 
to¾kokrát na verejnosti prezen-
tovanými navýšeniami platov, 
stále prisudzuje školským 
za-mestnancom nelichotivé 
spodné prieèky spoloèen-
ského rebríèka.  

VÝZNAMNÉ ZMENY V ŠKOLÁCH

Obecný úrad dodal do všetkých domácností leták s termínmi 
zberu triedených odpadkov. Z uvedených termínov je aktuálny 
zber skla dòa 10. júla 2002.
Pripomíname, �e sem patria nezneèistené f¾aše od nápojov a 
oleja, poháre od zaváranín, èíre tabu¾ové sklo, rozbité poháre 
(všetko bez kovových a plastových uzáverov).
Zber sa zaèína o 7.00 hodine. Sklo vylo�te pred dom na ulicu.

ZBER SKLA 10. JÚNA (STRE-

11. mája t.r. pozval starosta 
obce a poslanci obecného 
zastu-pite¾stva �eny a matky 
z La-diec na tradièný Deò 
matiek. Stretnutie usporiadali 
ako vïaku za všetko, èo �eny 
– matky vykonali vo výchove 
mladej generácie. Ich zodpo-
vednú úlohu v spoloènosti 
spo-menul aj starosta obce 
Ing. arch. Ján Remo vo svojom 
prí-hovore. 
V kultúrnom programe vystúpili 
deti z Materskej školy v Lad-
coch a v zábavnej èasti stret-
nutia súbor „Kulišáreò“ zo 
�iliny s pásmom hudby, tanca, 
pantomímy a ¾udového rozprá-
vaèa. 
Obecný úrad ïakuje de�om 
z Materskej školy a uèite¾kám 
Anne Grmanovej, Alene Svá-
dovej za program. Ïakuje 
i sponzorom, ktorí prispeli 
na obèerstvenie: Potravinám 
AMV (Katarína Vyvozilová), 
Potra-viny „Klasik“ (Ing. Michal 
Staòo) a Potraviny „Rado“ (R. 
Hof-städter).

Úcta a poïako-
vanie matkám



Rozvoz propan-butanových nádob bude v roku 
2002 v týchto termínoch:

23. apríl, 21. máj, 18. jún, 16. júl, 13. august, 10. 
september, 8. október, 5. november, 3. decem-

ber.
Pozor!

Rozvoz plynu v roku 2002

Pred 50 rokmi zaèali ako Zväzarm
ZDRU�ENIE TECHNICKÝCH A ŠPORTOVÝCH ÈINNOSTÍ
Hneï po zalo�ení v roku 
1952 sa organizácia Zväzu 
pre spoluprácu s armádou 
zamerala na športovú strelbu 
a vtedy populárne branno-
športové preteky. Medzi 
zakladate¾mi boli Jozef Za-
jac, Bohuslav Peterka a 
ïalší. 
Na konci pä�desiatych rokov 
spolupracovali s vojenskou 
posádkou v Ladcoch. Lad-
èania si pamätajú najmä 
na vynikajúci Deò armády 
v roku 1957 so zoskokom 
parašutistov, motocyklovými 
a ïalšími branno-športovými 
pretekmi. 
V roku 1974 zriadili v obci 
Stredisko výcviku brancov, 
vedúcim ktorého bol Ing. 
Miloslav Barica, ktorý potom 
stál aj na èele celej orga-
nizácie v Ladcoch.
V roku 1977 pomohlo odvet-
viu motorizmu vybu-dovanie 
strediska v budove za ce-
mentáròou. To sú roky po-
riadania rôznych pretekov 
a sú�a�í v motocyklovom 
športe i za úèasti kvalitných 
cudzích pretekárov. Zaujíma-

vá bola napr. sú�a�  “Pohár 
oslobodenia obce“, cie¾ové 
jazdy do Kunerádu, motok-
ros „Pod Kališ�om“ a ïalšie. 
Aj v osemdesiatych rokoch 
Zväzarm úspešne rozvíja 
motoristický, strelecký šport 
i letecké modelárstvo a tur-
istiku. V roku 1987 má or-
ganizácia 140 – väèšinou 
aktívnych èlenov. 
Organ i zác ia  pok raèu-
je v úspešnej èinnosti i 
v ïalších rokoch u� pod 
vedením nového výboru, 
ktorého predsedom sa stal 
Ing. Jozef Remo, podpred-
sedom Ing. M. Barica a 
tajomníkom Miloš Košina. 
Po roku 1990 sa organizácia 
mení na Zdru�enie tech-
nických a športových èin-
ností s poètom 60 èlenov. 
V ïalších rokoch sú pre 
èinnos� limitujúce finanèné 
prostriedky. I tak v polovici 
devä�desiatych rokov poria-
dajú nároèné preteky v mo-
tokrose a organizujú nároènú 
turistiku. Tej zostávajú verní 
aj po roku 2000.

Boli na Vršatci – pôjdu do Tatier
Organizácia Zdru�enie technických a športových èinností 
v Ladcoch usporiadala 11. mája t.r. turistický pochod Biely-
mi Karpatami v då�ke 25 km na trase Vršatec – Èervený 
Kameò – Lednica. Pochod absolvovalo 17 úèastníkov. 
V jeseni t.r. usporiadajú tradièný výstup na Rysy od Zako-
paného alebo inej èasti Tatier.

Narodil sa 29. novembra 1914 v Tune�iciach, zomrel 24. 
marca 2002 v Pova�skej Bystrici. 
František �itva študoval na Uèite¾skom ústave v Spišskej 
Novej Vsi. Ako uèite¾ a riadite¾ školy pracoval postupne 
na školách v Mojšovej Lúèke, Varíne, Starej Bystrici, 
Valašskej Belej, Ladcoch a od roku 1971 v Lietavskej 
Lúèke. 
Najdlhšie – 20 rokov pôsobil v Ladcoch. Bol to pedagóg 
s vynikajúcim vz�ahom k �iakom, ale i rodièom a ostat-
ným obèanom. Ladèania si na neho pamätajú ako na 
obetavého a na vysokej odbornej úrovni organizujúceho 
mláde�nícku telovýchovu, nevynímajúc rôzne masové 
telovýchovné podujatia. Mal k tomu blízko, veï v mladosti 
bol sám aktívnym športovcom. 
Františkovi �itvovi nebola cudzia ani oblas� kultúry a 
osvety – jej organizovanie v obci. Sám bol dlhoroèným 
èlenom Speváckeho zboru slovenských uèite¾ov. 
Všetci jeho bývalí �iaci, spoluuèitelia i ostatní obèania 
s vïakou na neho spomínajú.

30. apríla si Ladèania pripom-
enuli 57. výroèie oslobodenia 
obce a vzdali úctu padlým a 
zavra�deným obèanom, ktorí 
sa stali obe-�ami nacistov.
Na spomienkovej slávnosti 
pri pomníku padlým v druhej 
svetovej vojne si vypoèuli 
príhovor starostu obce Ing. 
arch. Jána Remu. Za zvukov 
dychovej hudby Ladèanka 
polo�ili vence zástupcovia 
obce i zástupcovia Sloven-
ského zväzu protifašistic-
kých bojovníkov a KSS.

Spomienka na os-
lobodenie

Okresné a krajské sú�a�e 
�iakov v rôznych odboroch 
boli pre �iakov ZŠ v Ladcoch 
vcelku úspešné. Na okresnom 
kole v matematickej olympiá-
de Danica Chovancová (8. 
roèník) obsadila 2. miesto a 
tá istá �iaèka na matematickej 
pytagoriáde 1. miesto. Tomáš 
Bušík skonèil na 4. a Martin 
Faturík na 6. mieste. (Pri-pra-
vovali ich uèitelia D. Pru�inec 
a uè.Trnková).
V prírodopisnej sú�a�i Poznaj 
a chráò pripravila uèite¾ka E. 
Gajdošíková �iaka 6. roèníka 
na 3. miesto. 
Na olympiáde slovenského 
jazyka Lenka Kalusová z 9. 
roèníka obsadila 2. miesto  
(uè. E. Splavcová) a v Hvie-
zdoslavovom Kubíne šiestak 
Lukáš Ciho bol tretí (uè. L. Gall-
ová).
Mladší �iaci pod vedením 
uèite¾a V. Katerinèina obsadili 
na obvodnom kole 2. miesto 
vo futbale. 
Na celoslovenskom kole 
Matematický klokan nás 
úspešne reprezentovalo 
dru�stvo M. Faturík, D. Cho-
vancová, S. Kútna, T. Bušík a 
L. Kalusová. Pripravovali ich 
M. Fábryová a D. Pru�inec. 
Na celoštátnom kole matema-
tickej sú�a�e skonèila Alex-

SÚ�A�E �IAKOV

Celoslovenská sú�a� zruè-
nosti a odborných vedo-
mostí z Odborných uèilíš� 
na Slovensku sa konala 
12. – 14. mája v Ladcoch. 
Sú�a� sa skladala z dvoch 
èastí: teoretickej a praktickej. 
V tej druhej chlapci – tre-
tiaci, budúci murári, robili 
omietky. 
Z jednotlivcov zví�azili Peter 
Kollár (Prievidza), druhý bol 
Andrej Šumichrast (Ladce) a 
aj na 4. mieste sa umiestnil 
náš �iak Pavol Polák.
Poradie dru�stiev:
1. Ladce (311 bodov)
2. Prievidza (307)

Najlepší sú murári 

Nové knihy za 
dvadsa� tisíc

V apríli t.r. sa Obecná 
kni�nica v Ladcoch oboha-
tila o knihy za 20 000 Sk, 
ktoré venoval Obecný úrad 
v Ladcoch.
Z tejto sumy kúpili náuènú 
literatúru (Dejiny sveta, 
Dejiny umenia, Rekordy 
slovenskej prírody, �ivý 
svet zvierat, Ne�ivá príro-
da, Poklady sveta a ïalšie 
zaujímavé tituly).
Z beletrie nájdu èitatelia 
nové knihy ako Hrdá prin-
cezná, Pán prsteòov, H¾a-
daèi opálov, Morganovo 
š�astie, Invázia z Galaxie, 
V krá¾ovstve rozprávok 
a iné.
Nelákajú vás tieto zaují-
mavé knihy? Kni�nica je 
otvorená ka�dý pondelok 
a piatok popoludní.

86 uchádzaèov, viacerí 
s rodièmi, navštívilo Odbor-
né uèilište v Ladcoch 7. 
mája, aby sa podrobili prijí-
maciemu konaniu do prvých 
roèníkov jednotlivých pro-
fesií. Z toho-to poètu prijali 
75 a to na pro-fesie: murár 
(14), maliar (12), stolár (12), 
zámoèník (7), záhradník 
(11), krajèírka (11), slu�by a 

75 prvákov v OU

Kino Slovan v Ladcoch je od 
jeho znovuotvorenia stratové. 
Priemerná návštevnos� bola 
iba 25 divákov a jeden film 
sa pre nezáujem dokonca 
nepremietal. 
V letných mesiacoch júl 
– august bude kino zat-
vorené. Posledné predstave-
nie je teda 29. júna t.r. Pre-
mietame:
8.6.  Harry Potter 

dobrodru�ný film – 55 Sk
15.6.  Mandolína kapitána         
            Corelliho            
        príbeh z vojny – 50 Sk
22.6.  Daniho jedenástka
                komédia – 50 Sk

29.6.  Chladná pomsta  
              akèný thriller s A.   
   Schwarzenegrom – 55 Sk
Predstavenia sa zaèínajú 
o 19. hodine. Všetky filmy, 
okrem Harry Potter, sú prís-
tupné mláde�i nad 12 rokov. 
Harry Potter je film pre mlá-

V LETE BEZ KINA

František Žitva



 STALO SA 
PRED ROKMI

Odviate časom
Detstvo a škola

Nie je krásne by� die�a�om, 
krásne je myslie� na dobu, 
keï sme de�mi boli
C. Pevese

„Hurá, prázdniny!“ budeme 
onedlho poèu� od �iakov, ktorí 
sa od septembra do júna borili 
s uèebnou látkou a na konci 
školského roka dostanú odpoèet 
za svoje sna�enie – vysvedèenie. 
Budú �iaci sebakritickí, i takí, 
ktorí budú vini� „nespravod-
livého uèite¾a“. Niè nové pod 
slnkom. U� staré perzské príslovie 
hovorí: „Keby nebo vyhovelo 
detským modlitbám, nezostal by 
na �ive ani jeden uèite¾“.
Väèšina sa však dr�í latinského: 
„Uèíme sa pre �ivot, nie pre 
školu!“
Prah prvej triedy vtedajšej 
¼udovej školy v Ladcoch som 
prekroèil pred sedemdesiatimi 
rokmi. Bol som �iakom ako 
väèšina – neposedným i nepo-
zorným a nechýbal som pri 
nijakých „vylomeninách“, 
za èo sme si my deti vyslú�ili 
tresty k¾aèanie pri tabuli, pár 
rán trste-nicou na ruky, alebo 
odpoèítaných na zadok prehnutý 
cez lavicu.
V roku 1932 sa v našej škole za-
viedli písanky, namiesto dovtedy 
pou�ívaných bridlicových tabu-
liek, na ktoré sa písalo grif¾om 
a napísané sa potom zmazalo 
malou morskou hubkou. Prsty, 

ako�e ináè, ubabrané od atra-
mentu, pero „rozèapené“ a 
písanka samá machu¾a. 
Aj vtedy na poriadok v triede 
dohliadali tý�denníci. K ich po-
vinnostiam patrila èistá tabu¾a, 
èisté umývadlo, dostatok vody 
v krèahu, krieda a v zimných 
mesiacoch prikladanie do ka-
chie¾. Školníèka – pani Habán-
ková, ka�dé ráno v kachliach vo 
všetkých triedach zakúrila. My 
sme u� nemuseli ako naši rodièia 
nosi� do školy ka�dý deò polienko 
dreva.
Èestnou výsadou jedného zo 
starších �iakov bolo na pokyn 
uèite¾a ohlási� zaèiatok a koniec 
hodiny ruèným zvoncom. 
Uèitelia kontrolovali pomerne 
èasto èistotu rúk, krku, uší i 
vlasov, preto�e mo�nosti na 
domá-cu hygienu neboli ani 
zïaleka také ako dnes. 
Na školu spomínam v tom 
najlepšom, veï mi dala základ 
do �ivota i pre ïalšie vzdelá-
va-nie. Preto si vysoko cením 
obetavú a zodpovednú prácu 
uèite¾ov. 
Vo svojom ïalšom �ivote som 
sa stretol s ¾uïmi, ktorí sa 
podpisovali krí�ikmi, môjmu 
priate¾ovi na „vojenèine“ som 
musel písa� i èíta� listy. Bolo mi 
z toho smutno a takýto ¾udia mi 
prichodili ako nevidomí alebo 
nepoèujúci. 
�iaci, vá�te si mo�nos� nauèi� 

130
Významným medzníkom pre samosprávy bol rok 
1872, kedy sa konali prvé vo¾by po vyjdení na-
riadenia „o zriadení obcí v notariátoch“. Vtedy sa 
stanovili pravidlá samospráv. 
Obecný úrad v Ladcoch sa potom skladal z nasle-
dovných èlenov: richtár, námestník, dvaja radcovia 
a notár. Okrem toho bolo tzv. slu�obníctvo: 2 obecní 
sluhovia, noèný strá�ca (hlásnik), hrobári, hájnik a 
okolitý listár. Podobne to bolo i v Tune�iciach. 
V spomínaných vo¾bách zvolili v Ladcoch: Jozef 
Kello (richtár), Solomen Knöpfermacher (podrich-
tár), Jozef Král (úradník). V Tune�iciach: Štefan 
Gajdošík (richtár), Ján Èeško (podrichtár), Štefan 
Baška (úradník).

90
Na Váhu zaznamenali najväèšiu prepravu pltí 
v histórii. V roku 1912 – 11 376 pltí. Tento spôsob 
splavovania pltí vyu�ívali drevári na dopravu dreva 
z Oravy od Námestova, z Liptova od Liptovského 
Mikuláša a z Kysúc od Èadce a� do Komárna. Plte 
bývali asi 6,5 m široké a då�ka jednej tabule bola 
okolo 28 metrov. Po výstavbe elektrárne doprava pltí 
pomaly zanikala i napriek tomu, �e bola vybudovaná 
tzv. „pl�ová komora“. Úplne bola zastavená v roku 
1945 po porušení hate.
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Š T Y R I  K O L Á 

Mladí gymnasti – �iaci ZŠ po ví�azstvách v obvodnom, 
okresnom i oblastnom kole, získali 1. miesto v rámci 
kraja. Chlapci postúpili na Majstrovstvá Slovenska, ktoré 
sa budú kona� zaèiatkom júna.
Ví�azné dru�stvo pripravila uèite¾ka ZŠ Mária Hatoková. 
Ví�azní èlenovia dru�stva: T. Hrehuš, M. �iaèik, M. Kvas-
nica, F. Melicher, J. Melicher, J. Faturík.
Blaho�eláme a nech sa vám darí aj na majstrovstvách SR.

MLADÍ GYMNASTI PRVÍ V KRAJI

Po kole, ktoré naši futbal-
isti odohrali 19. mája t.r. 
mô�eme urobi� predbe�nú 
bilanciu ich výkonov pre-
tavených do výsledkov. V 
„globále“ mo�no poveda�, 
�e sa im darilo lepšie ako 
na jeseò a ich umiestnenia 
v tabu¾kách sú adekvátne 
mo�nostiam súèasných 
kádrov dru�stiev. 
Štyri kolá pred záverom 
sú�a�e mô�eme konštatova�, 
�e ani jeden oddiel nemá 
na to, aby v sú�a�i vyhral 
a teda postúpil do vyššej 
sú�a�e a ani jednému odd-
ielu nehrozí zostúpenie do 
ni�šej sú�a�e. 
Mu�i: I. trieda – na jar 5 zá-
pasov vyhrali, 1 remizovali, 
3 prehrali. Získali 37 bodov 
a sú na 4. mieste.

Dorastenci: V. liga – 4 zá-
pasy vyhrali, 3 prehrali, 3 
remizovali. Získali na jar 15 
bodov.
St. �iaci: I. trieda – 4 zápasy 
vyhrali, 2 remizovali, 3 preh-
rali. Na jar získali 14 bodov, 
celkovo 40 bodov a sú na 4. 
mieste.
Ml. �iaci: I. trieda – 3 zápasy 
vyhrali, 1 hrali nerozhodne a 
3 prehrali. Na jar získali 10 
bodov, od zaèiatku sú�a�e 18 
bodov a sú na 5. mieste.
TJ Tune�ice: III. A trieda – od 
zaèiatku sú�a�e získali 19 
bodov a sú na 8. mieste z 11 
mu�stiev.
Po skonèení sú�a�í (16. júna) 
a po výroènej schôdzi TJ Ta-
tran Ladce uverejníme (v LZ 
4. augusta) podrobnejší roz-
bor celého priebehu sú�a�e.

V dòoch 17. a 18. mája 
sa v Ladcoch a v Dub-
nici nad Váhom uskutoè-
nil turnaj špe-ciálnych 
olympiád v ha-lovom 
hokeji, ktorý organi-
zovalo Slovenské hnutie 
špeciálnych olympiád 
v spolupráci s Odborným 
uèiliš�om v Ladcoch. 
Turnaj dáva mo�nos� 
mentálne postihnutým 
špor-tovcom porovna� si 
svoju výkonnos� v atrak-
tívnom špor-tovom odvet-
ví a zároveò im ponúka 
šancu spolupracova� 
so svojimi zdravými 
rovesníkmi. Na zimnom 
štadióne v Dubnici sa 
odohralo spolu šes� 
zaujímavých stretnutí, 
v ktorých sa rozhodlo o 

V halovom 
hokeji naši 

druhí

celkovom po-radí takto:
1. Merema Modra
2. Odborné uèilište Ladce
3. Bardejov
4. Luèenec
Podujatie svojou osob-
nou úèas�ou podporil 
primátor Dubnice n/V 
Juraj Èervinka a Pavol 
Jurèík, tajomník oblast-
ného útvaru SZTK. 
Poïakovanie za fina-
nè-nú pomoc patrí obci 
Ladce a prezidentovi 
HK Spartak Dubnica n/V 
Ladislavovi Janeèkovi.


