
SPRAVODAJCA OBECNÉHO 
ÚRADU

Èíslo:  6   december 

Prišlo 48,3% oPrávnených volièov
6. a 7. decembra sme volili 
nové obecné zastupite¾stvo 
a starostu obce Ladce. 
Úèas� na týchto vo¾bách 
na rozdiel od parlament-
ných volieb bola podstatne 
ni�šia. Ni�šia bola aj oproti 
komunálnym vo¾bám v roku 
1998. Vtedy volilo 58% 
oprávnených volièov, teraz 
48,3%. 
Poèet zapísaných osôb 
v zozname volièov bolo 
2025, k volebným urnám 
prišlo 978 obèanov. 
Väèší záujem o budúcnos� 
obce prostredníctvom vo-
lieb prejavili Tune�ièania, 

Starostom obce pre volebné obdobie 2003 – 2006 poè-
tom 880 hlasov bol zvolený kandidát HZDS Ing. arch. 
Ján remo. 
Druhý kandidát Mgr. Dušan Saksa dostal 74 hlasov.

 Milan Bajza    (KSS)   300
 Jozef Fatura     (HZDS)    
284
 Jozef Daòo    (KDH)    256
 Daniela hudecová   (KDH)    243
 Milan Kukuliaš    (HZDS)   
 237
 Jozef chovanec   (KDH)    212
 vladimír chovanec   (KDH)    211
 MUDr. Jarmila Martináková  (KDH)    111  

výsledok volieb

ktorých sa zúèastnilo 55,86%, 
menej vo volebnom obvode 
è. 1 (Ladce) 46,85%.
D o m  k u l t ú r y  ( o k r s o k 
1) privítal 448 volièov (z 
933), v Základnej škole vo-
lilo 349 zo 768 mo�ných a 
v Tune�iciach 181 z 324 
zapísaných volièov. 
V obvode è.1 (Ladce) si 
volièi mohli vybra� 7 po-
slancov z 27 kandidátov, v 
2. obvode (Tune�ice) 2 po-
slancov zo 4 navrhovaných 
obèanov. V celej obci boli 
dvaja kandidáti na post sta-
rostu obce. 

noví poslanci obecného zastupite¾stva:

Vo¾by v obci riadila miestna 
volebná komisia s predse-
dom Rudolfom Galan -
ským a zapisovate¾kou 
¼ubomírou Porubèanovou. 
V troch okrskoch na èele 
komisií boli O¾ga Kalusová, 

Erika Daòová a Ján Abrahá-
movský.
Novozvolenému starostovi 
a poslancom blaho�eláme a 
odstupujúcemu obecnému 
zastupite¾stvu a starostovi 
ïakujeme za vykonanú prácu 
za ostatné štyri roky. 
Prvé zasadanie nového 
obecného zastupite¾stva 
bude dòa 3. januára 2003.

December je mesiac, v ktorom slávime najkrajšie sviatky roka 
– Vianoce. Stali sa súèas�ou nášho kultúrneho �ivota, veï ich 
prijímajú všetci ¾udia rozlièných názorov. 
Vianoce sú aj sviatkami rodiny, tolerancie i odpúš�ania. 
Vianoce a príchod nového roka sú však aj príle�itos�ou na 
bilancovanie a poïakovanie za všetko, èoho sa nám poèas 
roka dostalo od našich najbli�ších. 
Dovo¾te mi, aby som sa aj ja poïakoval všetkým inštitúciám, 
organizáciám a obèanom, ktorí sa v roku 2002 podie¾ali na 
zve¾aïovaní našej obce. Rovnako ïakujem všetkým, vèítane 
obecného zastupite¾stva, komisií, pracovníkov obecného 
úradu, partnerských organizácií za plodnú spoluprácu poèas 
celého volebného obdobia 1999 – 2002.
Moje poïakovanie patrí všetkým volièom, ktorí mi veria a 
umo�nili mi pracova� v prospech a blaho obce ïalšie volebné 
obdobie. 
V roku 2003 �elám všetkým ve¾a úspechov, osobného š�astia, 
optimizmu a ïalšiu úspešnú spoluprácu na prospech našej 
obce. 
Súèasne si vás dovo¾ujem pozva� na tradièné Polnoèné 
stretnutie obèanov na kri�ovatke – námestí, ktoré sa us-
kutoèní na prelome rokov 2002 – 2003. Prídite v dobrej 
nálade privíta� nový rok 2003!

Ing. arch. Ján Remo,
starosta obce

PoSleDné zaSaDanie
Obecné zastupite¾stvo z mi-
nulého volebného obdobia 
zasadlo posledný raz dòa 
31. októbra 2002. Aj toto za-
sadanie bolo pracovné a pri-
jalo celý rad uznesení.
Poslanci schválili odpredaj 
pozemkov o ploche 85 m2 Iv-
ete Daòovej a Jozefovi Daòovi 
na výstavbu malých preda-
jní v priestore kri�ovat-ky. 
Pozemky budú vyèlenené 
z parcely è. KN 20.
Na �iados� farského úradu 
schválilo obecné zastupite¾-
stvo príspevok 100 000 Sk na 
opravu kostola v Ladcoch. 
Vyhoveli �iadosti Denisy 
Gregorovej (Kozmetika Dena) 
o prenájom priestorov na 
zriadenie prevádzky kader-
níctva. 
Obecné zastupite¾stvo prero-
kovalo návrh ceny za po-
zemok pre firmu AMV �ilina 

a stanovilo na výšku 200 Sk za 
1 m2.
Aj v ïalšom bode schválili po-
slanci kúpnu cenu pozemku 
pre Miroslava Šedíka vo výške 
stanovenej znaleckým posud-
kom – 72,10 Sk.
Obecné zastupite¾stvo schválilo 
�iados� Petra Chovanca o od-
kúpenie troch pozemkov v Luhu 
s celkovou výmerou 2 894 m2 pre 
stavebné úèely. 
Poslanci zamietli navýšenie fina-
nèných prostriedkov o 500 000 
Sk pre ïalšie asfaltovanie cesty 
v Horných Ladoch, nako¾ko by 
to presiahlo èiastku, ktorá bola 
pôvodne schválená a vyèlenená 
zo sumy za priva-tizáciu SPP. Ak-
cia bude do-riešená v budúcom 
volebnom období. 
Vzh¾adom na nové vyu�ívanie 
obradnej miestnosti pre rôzne 

(dokonèenie na 2. strane...)



Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

Štatistika o obèanoch

Narodené deti:
Adam Tesarik
Matej Petráš
Filip Bednár

Srdeène blaho�eláme, prajeme 
de�om š�astný �ivot na rados� 

ich rodièov.

Zomreli:
Jaroslav Martinák (58 rokov)
Anna Porubèanová (68 rokov)
Obecné zastupite¾stvo a starosta 

obce zdie¾ajú smútok pozos-
talých a vyslovujú im úprimnú 

sústras�. 

Jubileá:
90 rokov

sa do�íva Katarína Bašková 
(narodená 15. decembra 1912) 
a Gustáv Kováèik (narodený 

24. decembra 1912).
80 rokov

oslávil v decembri Ondrej Cho-
vanec (narodený 6. decembra 

1922).
60. výroèie sobáša

si 22. novembra pripomenuli 
Ondrej Barica s man�elkou 

Bo�enou.
Všetkým k významným �ivotným 

jubileám blaho�eláme a pra-
jeme spokojný �ivot a zdravie 

všeobecne záväzné nariadenie 
o podmienkach evidencie psov
31. októbra 2002 prijalo Obecné zastupite¾stvo v Ladcoch 
nariadenie o evidencii psov a evidenèných známok, 
podmienky vodenia psov, povinností pri zneèis�ovaní 
verejných priestranstiev, priestupky dr�ite¾ov psov, pokuty 
za priestupky, podmienky vedenia evidencie. 
Toto záväzné nariadenie uverejníme v plnom znení 
v Ladeckých zvestiach dòa 5. februára 2003.

Budeme ma� monografiu
Pod¾a slovníka cudzích slov 
„monografia“ je spis – kniha o 
jednej veci, osobe, predmete, 
jave. V našom prípade o obci. 
Okolo apríla budúceho roka 
vyjde v nakladate¾stve Ametyst 
kniha, teda monografia o minu-
losti a èiastoène i súèasnosti. 
Na okolo 300 stranách bude 
pred nami defilova� slovom 
i s asi 200 obrázkami �ivot 
obèanov Ladiec a Tune�íc. Ak 
si chcete o monografii urobi� 
èiastoèný obraz, citujeme, èo 
v úvode píše Ing. arch. Ján 
Remo:
…“Ambíciou tejto knihy je da� 
obèanom Ladiec, ale i širokej 
verejnosti pútavý obraz toho, èo 
sa v našej obci udialo v dávnej, 
nedávnej minulosti. Predstavi� 
našu obec v celej šírke jej 
�ivota a pod¾a mo�nosti zachyti� 
všetko podstatné a dôle�ité 
tak, aby to bola kniha pravdivá 
i krásna. Preto sa striedajú èa-
som a� heslovité state dejin-
ných udalostí s autentickými 
spomienkami. 
Keï�e táto monografia zach-
ytáva dlhé obdobie histórie 
obce, odrá�ajú sa v nej všetky 
tie politické a spoloèenské 
pomery, ktorých �ivými úèast-
níkmi boli obec a jej obèania. 

�ili v Uhorskom krá¾ovstve, 
Rakúskom, potom Rakúsko-
Uhorskom cisárstve, v Èesko-
slovenskej republike, Slov-
enskom štáte, Èeskoslo-ven-
skej socialistickej republike 
a nakoniec v samostatnej 
Slovenskej republike. Toto 
všetko bolo spojené s vply-
vom najrozliènejších ideológií, 
nábo�enstiev, národnostných 
a spoloèenských tlakov. Takéto 
pomery v strednej Európe sú 
zrejme geopoliticky podmiene-
né a preto sme sa sna�ili knihu 
písa� s politickým a historickým 
nadh¾adom.“…
Ešte dodávame, �e kniha je 
písaná na základe zistite¾ných 
a dokázate¾ných, najradšej 
písomných dokladov. Fakty 
sa po mnohých archívoch zbi-
erali ve¾a rokov. Nieèo bude 
èitate¾om iste chýba�, na viacero 
vecí budú ma� mo�no iný názor. 
Bude to i tak zrkadlo, iste nie 
celkom dokonalé, ale predsa 
odrá�ajúce to, èo bolo nedávno, 
dávno i ve¾mi dávno. 
Monografia vyjde v poète 1000 
exemplárov. Spôsob distribúcie 
sa vèas dozviete z Ladeckých 
zvestí.

30 rokov nám 
spievajú

v roku 1972 zalo�ili v orga-
nizácii Slovenského zväzu 
�ien v ladcoch spevácku 
skupinu �ien. Tým zaplnili 
medzeru, ktorá v ladcoch 
bola v tejto oblasti kultúry. 
To je aj obdobie rozmachu 
èinnosti zboru pre obèian-
ske zále�itosti, kde sa spe-
vácka skupina mohla na-
plno uplatni�. okrem zPoz-u 
vystupovali �eny na rôznych 
oslavách a jubileách. 
Prvou vedúcou speváckej sk-
upiny bola vtedajšia uèite¾ka 
zDš elena Fábryová. Po nej 
vedenie prebrala Mária lip-
táková, potom viera Králová 
a teraz opä� Mária lipták-
ová.
Spevácky krú�ok podporo-
val Miestny národný výbor i 
závodný klub roh, ktorý cez 
Ministerstvo kultúry spros-
tredkoval zakúpenie sloven-
ských ¾udových krojov, nielen 
vtedy vynikajúcej dychovke, 
ale aj speváckej skupine �ien. 
Starostlivos� obce o spe-
váèky trvá dodnes a obecný 
úrad je vlastne jediným, ktorý 
skupinu podporuje. 
Spevácky krú�ok je jedna 
z mála kultúrnych aktivít, 
ktoré v devä�desiatych rokoch 
pokraèujú v èinnosti a spolu 
so zborom pre obèianske 
zále�itosti vytvárajú kultúrnu 
atmosféru pri rôznych podu-
jatiach. 
obetavost i  týchto � ien 
mô�eme ïakova�, �e spe-
vácka skupina ïalej existuje, 
�e spievajú zo srdca – pre 
nás. 
Pri príle�itosti 30. výroèia ich 
vzniku �eláme skupine nielen 
úspechy a im prísloveènú 
vytrvalos�, ale i nasledov-
níèky, aby v tejto tvrdej a 
pretechnizovanej dobe ïalej 
zneli prekrásne slovenské 
pesnièky.

Starší obèania Ladiec (nad 
sedemdesiat rokov) sa opä� 
po roku zišli v sále Domu 
kultúry. Prišli na pozvanie 
Obecného zastupite¾stva 
a starostu obce vo ve¾kom 
poète (z asi 230 pozvaných 
150 prítomných). 
Zaplnená sála obèanmi, 
ktorí svoje roky pre�ili v prá-
ci, starostlivosti o rodinu, 
èasto v nedobrých pod-

zase o rok starší

mien-kach. Väèšina z tých, 
èo boli v Dome kultúry sa 
nemalou mierou prièinila i o 
rozkvet obce. Patriène to vo 
svojom príhovore zhodnotil 
aj starosta obce Ing. arch. 
Ján Remo.
V kultúrnom programe 
vystúpili deti z ladèian-skych 
škôl pod vedením svojich 
uèite¾ov. 
Pri obèerstvení a pri do-
brej dychovke „Marguške“ 
si naši najstarší obèania 
zaspomí-nali, porozprávali 
svoje trá-penia i radosti. 
Všetci hádam boli za jedno 
v tom, �e i na budúci rok 
treba takúto prekrásnu akciu 
zopakova�. Poïakovanie 
patrí všetkým, ktorí sa o 
stretnutie zaslú�ili, predo-
všetkým však Obecnému 
úradu a zboru pre obèianske 
zále�itosti v Ladcoch. 

spoloèenské podujatia, je 
potrebné vymeni� pôvodné 
�a�ko ovládate¾né kreslá za 
¾ahšie stolièky, schválilo obecné 
zastupite¾stvo nákup nových 
polokresiel v odhado-vanej 
sume do 200 tisíc korún. 
Obecné zastupite¾stvo roz-hod-
lo vypláca� odmeny ve-lite¾ovi 
a èlenom hasièského dru�stva 
za úèas� na sú�a�iach, ktoré 
sa konajú v mimopra-covnom 
èase. 
Obecné zastupite¾stvo schvá-
lilo koncoroèné odmeny po-
slancom a hlavnému kontro-
lórovi obce po 4 000 Sk a 
starostovi vo výške 50% z me-
saèného platu. 
Poslanci vzali na vedomie sprá-
vu o príjmoch a výdavkoch, 

správu hlavného kontrolóra 
obce za 3. štvr�rok 2002.
Prerokovali a schválili úpravu 
rozpoètu pre rok 2002 v súvi-
slosti s prevzatím Materskej 
školy. 
Obecné zastupite¾stvo zrušilo 
staré nevymo�ite¾né platobné 
výmery. Jeden bol neoprávne-
ne vyrúbený a v druhom prí-
pade u� súdne nevymo�ite¾ný. 
Na záver schválili poslanci nari-
adenie o dani z nehnute¾-ností 
pre rok 2003 v nezme-nenej 
výške. Schválili aj všeobecne 
záväzné stano-visko o dr�aní 
psov, kde je ve¾a nových a 
sprísnených podmie-nok. 

Ing. arch. Ján Remo
starosta obce

PoSleDné zaSaDanie
(dokonèenie z 1. strany...)



Koyšove laDce 2002
obecný úrad v ladcoch, Pova�ské osvetové stredisko 
v Pova�skej Bystrici, Klub priate¾ov poézie Pavla 
Koyša v Bratislave, Spolok slovenských spisovate¾ov 
v Bratislave a Pova�ská kni�nica v Pova�skej Bystrici 
usporiadali 25. októbra 2002 v Dome kultúry tradièné 
Koyšove ladce. Tohoroèné sa niesli v znamení 
nedo�itých sedemdesiat rokov �ivota básnika. 
Program bo l  t rad ièný . 
V dopoludòajších hodinách 
sa uskutoènila sú�a� v um-
eleckom prednese pôvodnej 
slovenskej ¾úbost-nej poézie 
v III., IV. a V. kategórii. Sú�a� 
sa konala pod záštitou Min-
isterstva školstva SR.
O 16.30 hodine za úèasti hostí 
a obèanov Ladiec polo�ili 
kytice kvetov k pamätnej 
tabuli man�elka básnika 
JUDr. M. Koyšová a starosta 
obce Ladce Ing. arch. Ján 
Remo.
Po tomto akte sa obèania 
zišli vo ve¾kej sále DK na 
Spomienkovom veèere na 
básnika. Vystúpilo mno�stvo 
významných slovenských 
umelcov, ktorí zaspievali, 
zarecitovali a zaspomínali 
na básnika ako na èlove-
ka, priate¾a, ktorého dobre 
poznali, s ktorým spolupra-
covali.
Moderátorka veèera Al�beta 
Bušíková privítala hostí, 
medzi ktorými boli JUDr. 
Margaréta Koyšová, pro-
fesor Peter Colotka, Dr. 
F ran t i šek  Švába  (MŠ 
SR), Ing. arch. Ján Remo, 
Mgr. Daniela Èi�márová, 
r iadi te¾ka Po-va�ského 
osvetového strediska, Dr. 
Vladimír Èerevka, CSc., 
predseda Klubu priate¾ov 
poézie Pavla Koyša, Mária 
Krá¾ovièová, národná um-
elkyòa, Ing. Peter Šumaj, 
Pova�ská cementáreò, a.s., 

Vladimír Ïaïo, poslanec 
NR SR, Viera Banièová, 
riadite¾ka kni�nice, Dr. Gejza 
Sádecký, CSc. a mnohých 
ïalších.
V rámci Koyšových Ladiec 
úèinkovali dychovky Ladèan-
ka a Marguška. 
výsledky sú�a�e:
III. kategória:
1. Barbara Porubèanová, 
Ladce (viedla Mgr. L. Gall-
ová)
2. Eva Vodièková, Gym-
názium Trenèín
3. Ivana Miklošová, Gymná-
zium Pov. Bystrica
IV. kategória: 
1. Darina Kusá, Gymnázium 
Pov. Bystrica
2. Miroslava Gajdová, Gym-
názium N. Mesto
2. Emília Rajèová, Prievidza
3. Branislav Bielik, Gymná-
zium Pov. Bystrica
4. Jana Kupková, Prievidza
Osobitné ocenenie získali 
Katarína Cípová z Gymnázia 
Nováky a Roman Švec zo 
ZSOŠ Púchov.
V. kategória: 
1 .  Luc ia  M icha l í ková , 
Gbe¾any
2. Ivan Gregoroviè, Nová 
Dubnica
2.  Štefánia Kory�áková, 
Prievidza
3. ¼udmila Šuvadová, Tre-
nèín
3. Bo�ena Dobrovièová, Pov. 
Bystrica

Narodil sa v Ladcoch ako 
syn urodzeného pána Im-
richa a Kataríny 14. apríla 
1750. V rokoch 1773 – 
1777 pôsobil v nitrian-
skom seminári ako profe-
sor biblických vied a bol 
u� doktorom posvätnej 
teológie. Potom bol profe-

vojtech borčický

sorom v Záhrebe. V roku 
1786 farárom v Diviakoch 
a potom v Podskalí. Od 
roku 1800 bol kanoníkom 
v Nitre a od roku 1820 
ve¾prepoštom vo Vácove, 
kde aj zomrel 10. decem-
bra 1834.

KaleiDoSKoP
Najlepší výtvarníci 

sú z Ladiec
Výtvarná sú�a� poriadaná 
Centrom vo¾ného èasu v Ilave 
bola pre deti navštevujúce 
Školský klub v Ladcoch mi-
moriadne úspešná. V sú�a�i 
Zlaté jablko sa umiestnili 
na prvej prieèke. Úspech 
dosiahli vïaka vedeniu J. 
Gabkovej a L. Martišovej. 
�iaèka 9. A (vedená Mgr. E. 
Mrázikovou) dostala úèast-
nícky list a vecnú cenu. 

ladecké zvesti 
v roku 2003

Ladecké zvesti v nezmene-
nom poè te  a  fo rmá te 
s obsahom zameraným 
predovšetkým na informova-
nie obèanov o dianí v obci, 
obecnom zastupite¾stve, 
obecnom úrade, o školách, 
organizáciách, športe a iných 
oblastiach �ivota v obci vyjdu 
v termínoch: 5. február 2003, 
3. apríl, 5. jún, 15. august, 6. 
október a 15. decem-ber.

Deti v Markíze

9. novembra t.r. deti našej 
zš skúsili, ako chutí chle-
bík „televíznej hviez-dy“. 
v bratislavskej Mar-kíze 
sa zúèastnili na natáèaní 
televíznej sú�a�e, relácie 
s tematikou Miku-láša – 
Kakao. Tri sú�a�né dvojice 
(adamièková – Fedor, 
huòaèková – Kováèik, 
šedíková – hošták) si zmer-
ali sily v piatich sú�a�ných 
kolách. Sú�a�iaci si odnies-
li hodnotné ceny a diváci 
mno�stvo zá�itkov. 
re lác ia  sa vys ie la la 
v nede¾u 8. decembra o 
8.45 hodine. celú akciu 
organizovali vychová-
vate¾ky školského klubu 
J. Gabková a l. Martišová. 
vedenie školy i deti ïaku-
jú sponzorovi Pova�skej 
cementárni, a.s. za poskyt-

nutie autobusu.

Poštové známky 
na misie

�iaci všetkých roèníkov 
Základnej školy v Ladcoch 
sa zapojili do akcie zbierania 
známok na misie. Spolu naz-
bierali 1500 kusov. Známky 
sú �iadaným zberate¾ským 
artiklom, ich speòa�ením sa 
získajú financie na podporu 
sirotám, chorým a chudob-
ným. Akcie v ZŠ viedla Mgr. 
E. Mráziková. 

Plynofikácia oU 
ukonèená

Plynofikácia Odborného 
uèiliš�a v Ladcoch – jej 
skúšobná prevádzka sa 
úspešne skonèila. Dnes 
u� školský areál, vèítane 
ubytovacích priestorov, plne 
vyu�íva výhody plynového 
vykurovania. 

reDaKcia ïaKUJe
Ïakujeme všetkým, ktorí 
akýmko¾vek spôsobom 
prispeli k tomu, �e mohli 
Ladecké zvesti v roku 2002 
vychádza�. Osobitne ïakuje-
me tým, ktorí do Ladeckých 
zvestí prispievali a starali sa 
o technické otázky.
Najviac príspevkov sme 
dostávali od starostu obce 
Ing. arch. Jána Remu, 
Ví�azoslava Kalusa, Mgr. 
Miroslava Sòahnièana, Mgr. 
Stanislava Kreta, pracov-
níèiek obecného úradu, ve-
denia ZŠ, Márie Removej a 
ïalších.
Za technickú stránku ïaku-
jeme firme BEEL Púchov, 
Ing. Ivete Liptáko-vej, Micha-
lovi Liptákovi. Za pomoc pri 
distribúcii patrí naše poïako-
vanie pani Anne Habánkovej 
a pracovníèkam novinového 
stánku.
Tešíme sa na spoluprácu 
v roku 2003!
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1698 – Najstaršia peèa� obce (305)
1813 – Najväèšia povodeò na Pova�í (190)
1883 – Poštátnenie školy v Ladcoch (120)
1883 –  Prešiel cez Ladce prvý vlak na trati Trenèín – �ilina 
(120)
1883  –  Zalo�ili Dobrovo¾ný hasièský zbor 
v Ladcoch (120)
1893 – Stavba prvej školy v Ladcoch (110)
1913 – V Tune�iciach postavili novú školu (90)
1928 –  Hasièi v Ladcoch kúpili prvú motorovú striekaèku 
(75)
1928 – V Tune�iciach sa konalo zakladajúce 
zhroma�de-  nie Lesného dru�stva (75)
1928 – 29. novembra sa v Tune�iciach narodil Ladis-
lav   Mikuška, filológ, dekan Prírodove-
deckej fakulty   UK Bratislava (75)
1933 – Zaèiatok výroby hlinitanového cementu v Ladcoch 
(70)
1938 – Elektrifikácia Tune�íc (65)
1953 – Slávnostne otvorili nový kultúrny dom v Ladcoch 
(50)
1953 – V Ladcoch zriadili Zbor pre obèianske zále�itosti 
(50)
1958 – Zalo�enie Jednotného ro¾níckeho dru�stva 
v Tune�iciach (45)

Generácie �ijúce v súèasnej 
dobe si u� vôbec nedoká�u 
predstavi�, aké idylické doby 
sme pre�ívali my vo svojej 
mladosti. 
Náš starý Váh bol v minulosti 
pánom svojho rieèiš�a, hlavne 
poèas zvýšenej hladiny vôd. 
No aj poèas malého prietoku 
poskytoval najmä nám de�om, 
aj tým, ktorí sa nemuseli stara� 
o pasúce sa kravy, dostatok 
radostí z kúpania aj chytania 
rybiek pod kameòmi do ruky. 
Nie raz bolo vidie� hrdého 
chlapca zo strapcom rybiek – 
belíc navleèených na vàbovom 
prútiku. Doma potom bola 
rybacia pochú�ka. 
V niektorých oddelených 
jazierkach bolo ve¾mi príjemné 
kúpanie v slnkom prehriatej 
vode, ktorá na slnku nevysy-
chala, lebo cez štrkové vrstvy 
boli spojené s hlavným tokom 
Váhu. Èas� jazierok sa zmenila 
na moèiare – ve¾ký raj �iab. Tu 
sa z dlhých šnúr �abích vajíèok 
liahli �ubrienky – budúce �aby 
a tie sa �ivili larvami komárov 

vyvíjajúcich sa vo vode. Aj �abie 
veèerné koncerty sú u� nenávratne 
minulos�ou. Na okraji chotárnej 
èasti Šefranica bola v minulosti 
vysadená na spevnenie brehu 
skupina asi tridsiatich vàb a 
poni�e bol pri brehu stály vodný 
vír (krútòava) nazvaný uton. 
Ak sa do krútòavy náhodou dos-
talo húsa, stiahlo ho pod vodu a 
utopilo sa. Tento úsek toku bol 
upravený zavezením prebytoènou 
zeminou z výkopu elektrárenského 
kanála. Svoje opodstatnenie stra-
tila aj predmetná vrbina, preto ju 
obèania ponúkli na odpredaj. 
Prevzali ju korytári z Rumunska, 
ktorí drevo vàb dokonale vyu�ili. 
Ruène ho spracovávali na ko-
rytá, vahany a ïalšie v kuchyni 
potrebné náradie. Tenšie konáre 
a triesky spa¾ovali pre ohrev, 
alebo ich man�elky v kotlíkoch 
zavesených nad ohniskom na 
trojno�ke varili skromné jedlo. 
Po skonèení práce na mieste zos-
tali iba pne. 
Doteraz s vysokým uznaním 
spomínam na i ch  vysokú 
zruènos�.

Závereèné hodnotenie 
našich dru�stiev vo fut-ba-
lových sú�a�iach za jeseò 
2002 nevyznieva dobre. 
V I. triede mladší �iaci z 10 
dru�stiev skonèili na 8. mi-
este so ziskom 9 bodov. 
V I. triede starších �iakov 
sa našim ušla 8. prieèka z 
12 dru�stiev, keï dosiahli 
15 bodov.
Dorastenci v 5. lige zo 16 
dru�stiev obsadili 10. miesto 
s 20 bodmi.
I. trieda mu�i 12. miesto zo 
14 mu�stiev so ziskom 13 

bodov (Prvá je Horná Po-
ruba 32 bodov, posledná N. 
Dubnica 3 body).
TJ Tatran Tune�ice v III. 
triede (A) z 11 dru�stiev sa 
po jesennej èasti umiestnil 
na 9. mieste s 10 bodmi (11 
mu�stiev).
Ako vidie�, je èo napráva�. 
Zmien sa iste doèkáme po 
hodnotiacej schôdzi TJ Ta-
tran cementáreò Ladce, 
ktorá bude v druhej polovici 
decembra t.r.

Úspešní stolní 
tenisti

Dru�stvo ladiec je v tom-
to sú�a�nom roèníku 5. 
ligy zatia¾ bez prehry, je 
teda na prvom mieste. zá-
pas s naj�a�ším súperom 
ho èaká 13. decembra (TJ 
Pru�ina).
Doterajšie výsledky:
n. Dubnica c – ladce  2 : 
16
ladce – D. Maríková  14 : 4
Dúlov – ladce  1 : 17
TTc PB G – ladce  2 : 
16
ladce – D. Koèkovce  16 
: 2
Udièa B – ladce  0 : 18
ladce – PS PB  15 : 3

v Starej ¼ubovni 
druhí

Zamestnanci Odborného 
uè i l iš �a  v  Ladcoch sa 
zúèastnili na tradiènom tur-
naji zamestnancov uèilíš� 
z celého Slovenska v dòoch 
8. – 10. novembra t.r. v Starej 
¼ubovni.  V konkurencii 
ôsmich dru�stiev získali 
výborné druhé miesto za 

Starou ¼ubovòou a pred 
tre�ou Valaskou.

v „Mixe“ nep-
ostúpili

Volejbalisti hrajúci v sú�a�i 
Mix (zmiešané dru�stvá) 
v prvom kole síce postúpili, 
v druhom však oba zápasy 
prehrali a do ïalšieho kola 
sa nedostali. 

Prvé miesto M. 
Kršíka

11. novembra sa 15 �iakov 
Základnej školy v Ladcoch 
zúèastnilo na Behu údolím 
Váhu v Bolešove. Najlepšie 
sa umiestnili Miroslav Kršík, 
ktorý v kategórii starších 
�iakov zví�azil a Erik Kuèera 
v kategórii mladších �iakov 
bol tretí. �iakov viedol uèite¾ 
ZŠ Ing. Katerinèin.

Strelci a šachisti 
v okresných kolách
21. novembra t.r. dru�stvo 
dievèat a chlapcov ZŠ Ladce 
pretekalo v stre¾be zo vzdu-
chovky. Najlepšie sa umiestnili 
dievèatá, ktoré ako dru�stvo 
skonèili tretie a chlapci na 
štvrtom mieste. Strelcov viedol 
uèite¾ ZŠ D. Pru�inec. 
Ten istý viedol aj mladých 
šachistov ZŠ na okresnom 
kole v Centre vo¾ného èasu 
v Dubnici nad Váhom. Mimo-
riadne úspešná bola Zuzana 
Èervená (8.A), ktorá zví�azila 
vo svojej kategórii a postúpila 
do krajského kola.


