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ÚRADU

Èíslo:  4       august 

Oslavy 60. výrOèia slOven-
skéhO nárOdnéhO pOvstania

Oslavy 60. výroèia slovenského národného povstania 
v ladcoch organizuje Obecné zastupite¾stvo v ladcoch, 
organizácia slovenského zväzu protifašistických bojo-

vníkov a komunistická strana slovenska v ladcoch. Os-
lavy budú dòa 

27. augusta 2004 O 19. 00 hOdine
pri pOmníku Obetiam druhej svetOvej vOjny

pozývame všetkých obèanov pripomenú� si výroèie tejto 
najvýznamnejšej udalosti v novodobých dejinách nášho 

národa.

vo¾by do európskeho parlamentu:
ladèania tak, akO slOvenskO
Vo vo¾bách do Európskeho 
parlamentu, koré sa konali 
dòa 13. júna 2004 si Ladèa-
nia poèínali ako volièi na ce-
lom Slovensku. U väèšiny 
prešla táto významná poli-
tická udalos� bez povšimnutia, 
alebo so zjavným negatívnym 
postojom. Svedèí o tom úèas� 
na vo¾bách: 
zapísaných volièov: 2036
úèas�: 339, to je 16,66 %.
Vo¾by sa uskutoènili v tradiè-

ných troch okrskoch v pokojnej, 
takmer „komornej“ atmosfére 
bez rušivých momentov. Po-
radie v mno�stve hlasov, ktoré 
dostali jednotlivé politické strany 
a hnutia: 
¼S – HZDS (126), Smer (53), 
SDKÚ (44), KDH (39), KSS (35), 
SNS, P – SNS (12), ANO (9), 
SMK (4), Obè. konzervatívna 
strana (4), Slobodné fórum (3), 
Aktívne �eny (3), �ivnost. strana 
SR (1).

slávnostná chví¾a športu v ladcoch

Príjemné letné odpoludnie 2. júla t.r. bolo pre milovníkov 
športu, osobitne futbalu, v Ladcoch mimoriadne slávnostné. 
Nad kvalitným zeleným trávnikom sa týèi novuèièká tribúna pre 
180 sediacich divákov. Slávnostne ju prišli otvori� zástupcovia 
obecného zastupite¾stva, vedenia Pova�skej cementárne, 
a.s., organizácie, vedenie Prefastavu Topo¾èany i viacerí 
sponzori. 
Po príhovore predsedu TJ Tatran Ladce Ing. J. Koyša prestrihli 
symbolickú pásku zástupcovia organizácií, ktoré sa o toto dielo 
najviac finanène a organizaène zaslú�ili. 
Páska bola zelená – symbolizujúca nádej, �e tribúnou sa 
výstavba areálu nekonèí, ale bude pokraèova� ïalšími objek-
tami pre rozvoj športového �ivota v Ladcoch. 
Na ihrisku sme v tento deò napoèítali do 400 návštevníkov. 
Dúfame, �e tento poèet budeme vída� èastejšie na športových 
podujatiach. Nová tribúna dáva na to predpoklady.

nové riadite¾ky 
škôl

Na základe konkurzného ko-
nania v júli t.r. boli do funkcie 
riaditeliek škôl v Ladcoch 
ustanovené: 
Monika Fábryová na Základ-
nú školu a Táòa Kukuliašová 
na Materskú školu. 
Mgr. Monika Fábryová 
pochádza z Beluše. Vyštu-
dovala Pedagogickú fakultu 
Univerzity Komenského v Tr-

nave, odbornos� matematika 
– výtvarná výchova. Na ZŠ v Lad-
coch pôsobí od roku 1972 ako 
uèite¾ka a v ostatných ro-koch 
ako zástupkyòa riadite¾a. 
Táòa Kukuliašová je absolvent-
kou Strednej pedagogickej školy. 
Býva v Beluši a v Ma-terskej 
škole v Ladcoch pôsobí od roku 
1980.
Obom riadite¾kám prajeme 
úspešné vedenie im zverenej 
školy na prospech � iakov 
a k spokojnosti rodièov i obèanov 
celej obce.

májové zasadanie poslancov
Na svojom zasadaní obecné 
zastupite¾stvo dòa 26. mája 
2004 prerokovalo a schválilo 
�iados� Telovýchovnej jed-
noty Tatran Ladce o prenájom 
priestorov bývalého slu�ob-
ného bytu v Dome kultúry pre 
zriadenie telocviène – posi-
lovne. Novozriadená posilov-
òa bude ma� samostatný vstup 
z vonku – od futbalového 
ihriska. 
Poslanci zamietli �iados� ná-
jomcu kaviarne v Dome kultúry 
o zní�enie nájomné-ho na 
poèiatoèné rozbehnutie pre-
vádzky. 
Obecné zastupite¾stvo schvá-
lilo �iados� M. Kumana a M. 
Filiaèa o odkúpenie pozem-
ku pre výstavbu gará�e pre 
osobné auto. Pozemky sa 
nachádzajú na ulici Záhradná 
pri jestvujúcich murovaných 
gará�ach. 
Obecné zastupite¾stvo prero-
kovalo návrh na spolufinanco-
vanie elektrifikácie Záhoria. 
Vzh¾adom na finanènú nároè-
nos� a s oh¾adom na finan-ènú 
situáciu obce poslanci vy-slovili 
nesúhlas. (Ide o prive-denie 
elektrického vedenia k lokalite 
„Pri môstku“ a k chate „Muflon-
ka“, odkia¾ by si majitelia chát 
zriaïovali vlastné prípojky). 

Obecné zastupite¾stvo zobralo 
na vedomie nasledovné in-
formácie: 
- O výbere pozemkov  
 pod stavbu kostola
- O výberovom konaní  
 na výstavbu chodníka 
okolo hlavnej cesty
Termín zaèatia výstavby chod-
níka sa predl�uje z dôvodu 
vy�iadania nového stanoviska 
Dopravného inšpektorátu v Tre-
nèíne k spôsobu do-pravného 
znaèenia na hlavnej ceste poèas 
realizácie stavby. 
Poslanci obecného zastupite¾-
stva ešte prerokovali �iados� 
obèanov Tune�íc na zrekon-
štruovanie a opravu detského 
ihriska pri Osvetovej besede 
v Tune�iciach. 
Informáciu o vzniku Severo-
slovenskej vodárenskej spoloè-
nosti, ktorá je akciovou spoloè-
nos�ou miest a obcí severozá-
padného Slovenska so sídlom 
v �iline. Spoloènos� spravuje 
majetok 867 130 akcionárov 
tohto regiónu v hodnote 4 mil-
iardy 582 miliónov 219 tisíc 
Sk. Obec Ladce z toho vlastní 
vzh¾adom na poèet obyvate¾ov 
13 168 akcií. 

Ing. arch. Ján Remo, 
starosta

vatra zvrchovanosti
Tradièné stretnutie pri príle�itosti výroèia vyhlásenia 
zvrchovanosti Slovenska sa uskutoèní pri symbole 

Slovenska – dvojkrí�i (na Skalke) 
6. augusta 2004 o 19.00 hodine.



Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

Štatistika o obèanoch

Narodené deti:
Kornélia Mikušková
Simona Hudecová

Erik Porubèan
Blaho�eláme rodièom a de�om pra-
jeme zdravie a š�astnú budúcnos�. 

Zomreli: 
Anna Kukuliašová (83)

Emil Martinák (71)
Emília Vrabcová (91)
Štefan Martinka (76)

¼ubomír Kvasnica (45)
Johana Kleinová (64)
Ladislav Rebro (54)

Pozostalým vyslovujeme sústras� 
nad stratou ich najbli�ších. 

Jubileá:
V auguste a septembri si viacerí 
naši obèania pripomenú svoje 

�ivotné jubileum. 
85 rokov sa dòa 31. augusta 

do�íva pani Rozália Faturíková.
80 rokov oslávia dòa 23. augusta 

t.r. pani Hedviga Kovalèíková 
a 11. septembra pán František 

Podstránsky. 
50. výroèie sobáša si pripomenú 7. 
augusta Pavol Janík s man�elkou 

Máriou, rodenou Pupákovou. 
25. výroèie sobáša oslávia 

Ladislav Galbavý s man�elkou 
Danielou, rodenou Peterkovou 18. 

augusta t.r.
Všetkým �eláme do ïalších rokov 
mnoho zdravia, porozumenia 

a lásky.

uèite¾ka, na ktorú 
sa spomína

Z našej Základnej školy odchád-
za na dôchodok uèite¾-ka, ktorá 
patrí medzi tie, na kto-ré sa dlho 
spomína. So školou sa lúèi pani 
Mgr. Lýdia Gallová.
Je absolventkou Pedagogickej 
fakulty v Banskej Bystrici v od-
bore slovenský jazyk – te-lesná 
výchova. Ako uèite¾ka zaèala 
pôsobi� v Košeci v ro-ku 1971 
a od roku 1973 nepre-tr�ite 
v Ladcoch. Jej vysoko odborná 
práca prinášala úspechy nielen 
vo vyuèovacích výsledkoch, ale 
i na rôznych sú�a�iach v športe 
a sloven-skom jazyku. 
�iaci i jej kolegovia ju mali radi 
a dúfajú, �e ju za katedrou ešte 
uvidia. 
Za jej viac ako tridsa�roènú 
prácu v Ladcoch jej ïakuje 
obecné zastupite¾stvo, sta-
rosta obce, obèania a tisícky jej 
bývalých �iakov.

pOh¾ad na 
staveb-

né práce 

na území obce sa v me-sia-
coch máj, jún a júl usku-toènili 
niektoré významné staveb-
né práce. Okrem tribúny na 
ihrisku a úspešne pokraèu-
júcej výstavby domu smútku 
to boli niektoré práce, ktoré 
boli u� nanajvýš nutné.

rekonštrukcia 
striech na ZŠ

Po predchádzajúcej oprave 
striech na telocvièni a škol-
ských dielòach opravili strechy 
na oboch školských pavilónoch 
a prístavku telocviène. Strechy 
sponzorsky zrekonštruovala fir-
ma Japex (majite¾ RNDr. Peter 
Janešík) v spolupráci s obcou 
a Pova�skou cementáròou, 
a.s. Okrem sponzorských prí-
spevkov menovaných, za èo im 
patrí poïakovanie nás všetkých, 
na rekonštrukciu sa pou�ili aj 
prostriedky štátneho príspevku.

Oprava  m i es t -
nych komunikácií
Firma Prefastav zaèala koncom 
mesiaca júna opravova� výtlky 
na miestnych komunikáciách. 
Súèasne opravili aj ryhy po 
vykopávkach pri kladení vo-
dovodu. Na poh¾ad neve¾ká 
oprava bude stá� do 200 000 
Sk. Obecné zastupite¾stvo si 
je vedomé zlého technického 
stavu mnohých miestnych ko-
munikácií. No s ich gene-rálnou 
rekonštrukciou sa èaká a� po ro-
zhodnutí o tom, èi sa v obci bude 
robi� odkanali-zovanie ulíc.

rekonštrukcia 
v budove obec-

ného úradu

V budove obecného úradu (è. 
150) sa robí prestavba sociálne-
ho zariadenia. Pred-chádzajúce 
zariadenie bolo nevyhovujúce 
technicky i po stránke hygien-
ickej. Budujú sa samostatné WC 
pre �eny a mu�ov, kuchyòka, 
ktorá bude slú�i� pracovníkom, 
ale najmä obèanom pri akciách 
v obrad-nej miestnosti.

Obecné Zastupite¾stvO 
ZasadalO 23 .  júna
v prvom bode zasadania sch-
válili kúpnu cenu za pozemok 
pod gará�e m. kumanovi a m. 
Filiaèovi. 
poslanci ïalej schváli l i 
všeobecne záväzné naria-
denie, ktoré upravuje platenie 
poplatkov za domový od-
pad. táto úprava umo�òuje 
oso-bám, ktoré sa dlhší èas 
ne-zdr�ujú na území obce 
a predlo�ia o tom hodnoverné 
potvrdenie neplati� za tieto 
dni poplatok za odvoz ko-
munál-neho odpadu. Zaplatia 
iba alikvótnu èas� za dni, cez 
ktoré sa v obci zdr�ovali. 
Obecné zastupite¾stvo schvá-
lilo finanèný príspevok na 
o-pravu strechy Farského 
úra-du v košeci vo výške 30 
000 sk. 
poslanci prerokovali záko-
nom stanovenú po�iadavku 
vymenova� osobu – funkciu 
preventivára po�iarnej ochra-
ny. táto osoba, samotná od-
borne vyškolená a spôsobilá, 
bude riadi� a kontrolova� 
èinnos� hliadok, ktoré budú 
vykonáva� preventívne proti-
po�iarne kontroly a zostavo-
va� plán týchto prehliadok, 
vies� o tom agendu a vypra-
cováva� opatrenia na nápra-
vu zistených nedostatkov. 
v tejto súvislosti �iadam 
všetkých obèanov, aby spolu-
pracovali s èlenmi týchto hli-
adok a nekládli im zbytoène 
preká�ky. ide o protipo�iarnu 
ochranu nás všetkých. Za 
preventivára obce bol meno-

vaný jozef kozák. 
Obecné zastupite¾stvo prero-
kovalo a posúdilo �iados� 
p. Zbínovej, majite¾ky poho-
stinstva v tune�iciach, na 
odkúpenie èasti pozemku 
areálu pri Osvetovej besede. 
�iadate¾ka má záujem vybu-
dova� v tejto èasti záhradnú 
reštauráciu. poslanci po 
zvá�ení všetkých okolností 
�iados� zamietli. 
poslanci potom zobrali na 
vedomie správu o prero-
kovaní mo�nosti odkúpenia 
pozemkov pod výstavbu ko-
stola od vlastníkov v loka-lite 
okolo „drogérie“. vlastní-ci 
s výnimkou jedného nesú-
hlasia s vykúpením ich po-
zemkov a nehnute¾ností pod 
stavbu kostola. Z uvedeného 
dôvodu bude kostol situo-
vaný na obecných pozem-
koch v areály Záhradnej 
ulice. 
na záver si Obecné zastu-
pite¾stvo vypoèulo informá-
ciu o rozsahu projektových 
prác modernizácie a energe-
tickej optimalizácie domu 
kultúry a súèasne schválilo 
finanènú úhradu 59 500 sk 
ako spoluúèas� obce na 
týchto projektových prácach. 
Obec sa chce týmto projek-
tom uchádza� o európske 
štrukturálne fondy. projekt 
spracoval keramoprojekt 
trenèín.

Ing. arch. Ján Remo,
starosta

vzorne reprezentovali školu a obec
Dòa 28. júna 2004 pripravil Zbor pre obèianske zále�itosti v Ladcoch 
slávnostné prijatie �iakov – najlepších reprezentantov zo Základnej 
školy a Odborného uèiliš�a starostom obce Ing. arch. Jánom Re-
mom. Reprezentanti v rôznych sú�a�iach vo vedomostiach a v športe 
v okresných, krajských i celoslovenských kolách robili dobré meno 
nielen škole, ale celej obci. Prijatie za prítomnosti vedenia oboch škôl 
sa konalo v pamätnej sieni obce – v Dome kultúry. 
Prijatí boli úspešní �iaci zo Základnej školy: 
Filip Kollár, Martin Faturík, Stanislava Kútna, Lukáš Ciho, Matej Riecky, 
Mária Martináková, Janka Koyšová, Lucia Melicherová, Simona 
Kuèmová, Tomáš Mikuška, Miroslava Daòová, Ivan Ïurikoviè, Boris 
Letko, Katarína Áèková, Zuzana Èervená, Simona Svádová, Michaela 
Zajacová, Natália Melicherová, Júlia Kandráèová, Sabína Štefulová, 
L. Kútna. 
Z Odborného uèiliš�a sa prijatia zúèastnili: 
Martin Lajka, Anton Dzurjanik, Jozef Balá�, Andrej Janeèek, Pavol 
Košš, Eva Tóthová, Petra Kunáková, Peter Pauloviè a Erik Goral.

Pozývame vás na oslavy 60. výroèia
slOvenskéhO nárOdnéhO pOvstania

Krajské oslavy
budú vo vrchteplej (obec za Manínskou tiesòavou)

dòa 28. augusta 2004



nOvé rady ŠkOly
vo všetkých troch ladeckých školách zvolili nové školské 
rady, v ktorých sú zástupcovia obecného zastupite¾stva, 
uèite¾ov, zamestnancov školy a rodièov. v prípade Od-
borného uèiliš�a je to aj krajský školský úrad. 
Školské rady majú pomerne rozsiahle právomoci, preto majú 
osobitný význam pri rozvoji školy. jednotliví zástupcovia 
boli volení na pôde organizácie, ktorú v školskej rade zastu-
pujú, respektíve boli menovaní obecným zastupite¾stvom.

ZlO�enie 
ŠkOlských rád:
materská škola v lad-
Daniela Hudecová, Jozef Fatu-
ra, Vladimír Chovanec (Obecné 
zastupite¾stvo).
Alena Kukuèková, Anna Gr-
manová (uèite¾ky MŠ).
Alena Beòáková (zamestnanec 
MŠ).
Mgr. Mária Hatoková, Ing. 
Stanislava Mikušincová, Al-
ica Kukuliašová, Bc. Dušan 
Kvasnica (všetci Rodièovské 
zdru�enie).

Základná škola v lad-
Daniela Hudecová, Jozef 
Fatura, Vladimír Chovanec 
(zástupcovia Obecného 
zastupite¾stva v Ladcoch).
Mgr. Viera Králová, Mgr. 
B ron i s lava  Ma j tánová 
(uèite¾ky ZŠ).
Renáta Mikušková (zamest-

Odborné uèilište v ladcoch
Mgr. Bo�ena Benièková, 
Mgr. Mária Teplièková (Kra-
jský školský úrad).
Ing. arch. Ján Remo (sta-
rosta obce).
Ladislav Janeèek (Hokejový 
klub Dubnica nad Váhom).
Mgr. Daniela Kretová, Ján 
Michalec (pedagogickí pra-
covníci).
Gabriela Fusiková, ¼udmila 
Petríèková, Iveta Mikušincová 
(zástupcovia rodièov).
Ivana Novotná (zástupca 
štátnych �iakov).
Anna Peterková (správny 
zamestnanec).

36 �iakov prevzalo výuèné listy
Slávnostné odovzdanie výuèných listov absolventom Od-
borného uèiliš�a v Ladcoch sa uskutoènilo 25. júna 2004. 
Po trojroènom úsilí a závereèných skúškach z teoretickej 
a praktickej èasti odbornosti prevzalo výuèné listy 36 �iakov. 
Do �ivota a pracovného procesu odchádza pripravených 6 
murárov, jeden maliar, 5 stolárov, 5 strojných zámoèníkov, 
5 krajèíriek, 5 záhradníkov a 9 dievèat pre slu�by a domáce 
práce. Na odovzdávaní boli prítomní starosta obce Ing. arch. 
Ján Remo, riadite¾ uèiliš�a Paed. Dr. Vladimír Hromek, vede-
nie školy spolu s triednymi uèite¾mi a majstrami odborného 
výcviku.

turnaj cementárov
Dòa 2. 7. 2004 sa konal tradièný 
turnaj cementárov pri príle�itosti 
Dòa stavbárov. Ví�azom turnaja 
sa stalo dru�stvo zostavené z 
pracov-níkov baliarne a opra-
vovne Raj-vozòov, ktoré tak 
obhájilo prvenstvo s pred roka. 
V pr-vom stretnutí zví�azilo 
dru�stvo Údr�by 3 : 0 nad 
Výrobou a v druhom zápase po 
remíze 0 : 0 zví�azilo dru�stvo 
Raj-bal na pokutové kopy 5 : 4 

nad dru�stvom Lomu. V súboji 
o 3. miesto nastúpili proti sebe 
Výroba a Lom, zápas skonèil 
1 : 2. Finále medzi Raj-bal 
a Údr�bou skonèilo taktie� 
pomerom 2 : 1. Na záver tur-
naja nastúpil výber PCLA proti 
výberu Prefastavu Topo¾èany, 
zápas skonèil ví�azstvom hostí 
v pomere 1 : 3.

nanec ZŠ).
Marián Hruška, Ivan Fedor, 
Daniela Kalusová, Ing. Ro-
man Koštialik (Zdru�enie 
rodièov).
Marián Justh

pani riadite¾ka
V minulých dòoch odišla 
do dôchodku dlhoroèná 
riadite¾ka Materskej školy 
v  Ladcoch pani  I rena 
Gajdošíková. 
Zdá sa nám, ako by to bolo 
vèera, keï do Základnej 
školy chodila Irenka, potom 
sa z nej stala študentka 
pedagogickej školy a na-
pokon pani uèite¾ka v Ma-
terskej škole. 
Od zaèiatku sme obdivovali 
jej vz�ah k práci, dôsled-
nos�, ale najmä ú�asnú 
tvorivú fantáziu podporenú 
výtvarným nadaním. Všetko 
to vedela realizova� v praxi 
a spolu so zapálenými spo-
lupracovníkmi by� prí-kladom 
pre celý okres. 
Treba spomenú� jej láskavý, 
profesionálny, pedagogický 
prístup k de�om. 

Ako riadite¾ka školy vedela 
i v týchto, pre školstvo nie 
¾ahkých èasoch, zabezpeèi� 
plynulý chod školy, na èo 
spotrebovala nielen mno�-
stvo energie, ale i trpe-zli-
vosti a prejavila sku-toène 
ve¾ký vz�ah ku škole. 
Nemo�no vynecha� ani jej 
vz�ah k obci, kde pôso-
bila v oblasti ZPOZ a iných 
kultúrnych aktivitách. 
Veríme a dúfame, �e i po 
jej vstupe do radov dô-
chodcov ju uvidíme medzi 
de�mi v Materskej škole 
i pri kultúrnych poduja-tiach 
v obci. 
Dovidenia, pani riadite¾ka! 
Na ïalšiu spoluprácu sa 
tešia a všetko najlepšie 
�elajú: Obecné zastupite¾-
stvo, starosta obce, vïaèní 
rodièia a deti.

posledné zvonenie v Základnej 
škole

Symbolické posledné zvonenie 
uzavrelo 30. júna školský rok 
�iakom a pedagógom v Zá-
kladnej škole. Na závereènej 
slávnosti sa uèitelia, �iaci, 
rodièia a hostia zamysleli nad 
úspechmi i neúspechmi uply-
nulých desa� mesiacov. 
V školskom roku 2003/2004 
navštevovalo školu 264 �iakov. 
Na prvom stupni 104 (40 di-
evèat, 64 chlapcov), na druhom 
stupni 160 �iakov (79 dievèat 
a 81 chlapcov). 
Roèník opakuje na 1. stupni 
jeden �iak, na druhom stupni 
budú opravné skúšky robi� dvaja 
�iaci. So samými jednotkami 
skonèilo 30 �iakov školy. 
Úspechy �ali naši �iaci aj 
v  rôznych vedomostných 
a športových sú�a�iach, o èom 
sme èitate¾ov priebe�-ne in-
formovali. Riadite¾ka školy sa 
v závereènom prejave osobitne 
poïakovala uèite¾om, ktorí sa 
o to zaslú�ili. 
Na záver vyslovila poïa-ko-
vanie aj všetkým, ktorí sa spon-
zorsky podielali na skvalitnení 
školského prostre-dia, jeho 

vybavenia. Okrem zriaïovate¾a 
– Obecného úra-du v Ladcoch 
to boli predo-všetkým Pova�ská 
cementá-reò, a.s. a firma Japex 
(RNDr. Peter Jánešík). Poïako-
vanie patrí aj ïalším, menovite 
rôznymi spôsobmi prispeli: F. 
Bonan, Š. Kútny, D. Kalusová, 
K. Kollárová, Š. Barninec, Lesné 
dru�stvo Ladce, D. Galèák-
ová, M. Je�ová, R. Riecka, 
T. Hrušková, F. Strá�nický, I. 
Daòová, E. Kandráè, Ing. J. 
Mikušinec, M. Marguš.
Na záver sa riadite¾ka školy 
Mgr. M. Fábryová rozlúèila 
s odchádzajúcimi deviatakmi 
veršami: 
Skonèilo sa š�astné snenie, 
�ivot poèul ve¾a slov. 
Deviatacké vysvedèenie
do neho je vstupenkou.
Miesto kvetov, stisku ruky
Iba krátky telegram: 
silou mo�no vá¾a� buky
rozumom však stava� chrám. 
Úspešne si skonèil školu, 
�ia¾ má chu� jak palina. 
Nesmú�, ak máš pevnú vô¾u,
�ivot sa len zaèína.

memoriál pavla petríka
U� po siedmykrát si bývalí spoluhráèi a priatelia na poèes� tohto 
hráèa, ktorý dlhodobo obliekal dres miestneho futbalového klubu 
a svojim prístupom bol vzorom pre mladých, pripomenuli jeho 
pamiatku v bojoch na zelenom trávniku. 
Výsledky: 
Ladce – Košeca 1 : 1 na pok. kopy 4 : 2
Beluša  -  Ilava 2 : 0
o 3. miesto Košeca – Ilava 1 : 0
Finále Ladce – Beluša 1 : 1 na pok. kopy zví�azili hostia z Beluše 
v pomere 3 : 4 a stali sa tak ví�azmi 7. roèníka tohto turnaja.



Odviate časom
Dávne hry detí

aká bola uplynulá sezóna

Všetci dospeláci, ale hlavne tí, 
ktorí majú akú-takú zodpovednos� 
za výchovu mláde�e sa zhodujú 
v ná-zore, �e príklady sú v�dy 
hodnotnejšie ako celý kopec teo-
retických predpisov. 
U� deti, ktoré zaèínajú objavova� 
svet aj vo svojich hrách napodob-
òujú svojich rodièov èi iných 
dospe-lých zo svojho okolia ale aj 
väèších súrodencov a iných detí zo 
susedstva – ulice. 
Vo svojich hrách, ktoré mo�no 
pova�ova� za ich pracovnú èinnos�, 
rýchlo odhalia podvod. Klamára èi 
falošného hráèa narušujúceho do-
hodnuté zásady kolektívnych hier 
po odhalení deti zo svojho kolektívu 
z hry vylúèia alebo ho opustia. 
Kie� by im takého zásady zostali aj 
v do-spelosti a vo vá�nych èinnos-
tiach! V prvej polovici dvadsiateho 
storoèia bolo v preva�nej èasti rodín 
našej obce prvoradým najskôr 
zabezpeèi� ob�ivu a preto si deti 
ku svojim hrám museli vytvára� 
zväèša vlastno-ruène vyrobené 
hraèky èi iné pomôc-ky ku hrám. 
Chlapci si zhotovovali chodúle, 
handrové „lopty“, kolesá „kariky“, 
šarkanov, šikovnejší si vyrobili aj 
kolobe�ky a takto mali mo�nos� 
pohy-bu na zdravom vzduchu. 
Pohyb si vypåòali aj ïalšími kolek-
tívnymi hrami ako sú: naháòaèka, 
skrývaè-ka, kolo mlýnske, Pešek, 
slepá baba a ïalšie. 
Dievèatá si z handrièiek „zhotovo-
vali“ bábiky, pripájali sa ku ko-
lektívnym hrám spolu s chlapcami, 
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snp v strá�ovsKej vrchovine
Šes�desiat rokov uplynulo odvtedy, èo v Strá�ovskej 
vrchovine operovali jednotky II. partizánskej 
brigády Jána �išku, ktorým velil Teodor Pola. 
Brigáda mala viac ako 1500 èlenov, medzi nimi 
aj Ladèania, Ilavèania, Košeèania a iní obyvatelia 
nášho okolia. 
Pod¾a oficiálnej povojnovej evidencie (ONV Ila-
va) bolo v obciach Ladce a Tune�ice dovedna 10 
príslušníkov povstaleckej armády a 33 príslušníkov 
partizánskych oddielov v rôznych èastiach Sloven-
ska. 
V boji  proti fašistom polo�ilo svoje �ivoty 15 
obèanov, z toho 6 v bojoch SNP, 7 následne v koncen-
traèných táboroch a 2 v zahraniènom odboji. K tomu 
treba pripoèíta� 19 zavra�dených v apríli 1945. 
V kronike �elezniènej stanice v Ladcoch sa uvádza 
záznam o diverznej èinnosti na trati Ladce – Ilava, 
kde partizáni uskutoènili diverznú èinnos� v 8 prí-
padoch, keï výbušninami poškodili tra�. 
Po zatlaèení Povstania do hôr sa všetky dôle�ité 
objekty v Ladcoch dostali pod kontrolu nemeckého 

ale hodne sa bavili s hraèkou zvanou 
Jojo kúpenou alebo zhotovenou doma 
(otec èi brat).
Spoloène, hlavne poèas letných 
škol-ských prázdnin, hrávali detské 
kartové hry: misu, èierneho Petra, 
sedmu a iné a to kartami, ktoré si 
sami nakreslili a zhotovili zo starých 
školských výkresov. 
Mláde�nícke záujmové organizácie: 
Skaut, Sokol, Orol alebo so športovým 
zameraním na dedine len ve¾mi �a�ko 
rozvíjali èinnos�.
Pre zimné hry si zväèša niektorí 
chlapci zhotovili sánky alebo „ly�e“ 
z dú�iek rozobratého suda. Problém 
bol iba s upevnením na nohy. 
Šikovnejší a odvá�nejší chlapci sa 
pustili aj do zlo�itejších akcií. Palko 
Habánek, neskoršie kapelník mladých 
muzikantov, sa odvá�il uši� ko�enú 
futbalovú loptu. Ve¾a chlapcov mu 
na to zháòala staré bagand�e a tie� 
prispeli na zakúpenie „duše“. 
Jano Kalus zhotovil rádioprijímaè 
„krištálku“, k èomu mu prispeli 
viacerí kamaráti hlavne pri zaobsta-
raní a upevnení 25 metrov dlhého 
medeného drôtu - antény. O to však 
bola rados� väèšia, keï sa v sluchát-
kach ozval hlas alebo hudba z ro-
zhlasu v Bratislave. 
Neskoršie si u� chlapci zaèali vlastno-
ruène vyrába� riadné ly�e z javoro-
vého alebo jaseòového dreva. Ri-
adne viazanie zaobstara� však bolo 
mimo-riadne �a�ké. O to však boli 
pre majite-¾a takéto ly�e mimoriadne 
vzácne. Èa-sy sa pominuli a zostali 
iba spomienky. 

Najväèším prekvapením minulého 
roèníka futbalových sú�a�í boli 
mladší �iaci, ktorí obsadili 6. miesto 
a po odrátaní bodov mu�stvám 
Dohòan a Púchova sa v koneènej 
tabu¾ke umiestnili na 4. mieste. 
Spokojný mô�eme by� aj so 7. 
miestom našich dorastencov v V. 
lige. Naproti tomu 7. miesto dospel-
ých nie je dobrým vysvedèením no 
i napriek tomu hráèom, ktorí pod 
vedením trénera Jaroslava Agafona 
na èele s Jánom Jamrichom, sú�a� 
dotiahli do konca, patrí poïako-
vanie. Záver sú�a�e bol pozname-
naný tým, �e niektorí hráèi bez slova 
jednoducho prestali na MFZ chodi�, 
iní sa nechali vylúèi� a tie� sme sa 
nevyhli ani zraneniam. Ako cie¾ sme 
si pred sú�a�ou dali umiestnenie do 
5. miesta, pred novým roèníkom 
je naším cie¾om vyhnú� sa bojom 
o záchranu. 

Dôvodom je skutoènos�, �e chceme 
zaèa� budova� nové mu�stvo, 
základom ktorého budú vlastní 
odchovanci a hráèi z okolia, ktorí sú 
ochotní dres Ladiec oblieka� a robi� 
rados� hàstke verných fanúšikov. 
O problémoch so staršími �iakmi 
sme u� nieko¾kokrát písali. Roèníky 
1988 a 1989 boli „slabé“ -  nebolo 
z èoho vybera� a to sa odrazilo 
i na výsledkoch. No i napriek 
tomu chceme poïakova� pánom 
Zimprichovi a Habánkovi, ktorí toto 
dru�stvo viedli, za odvedenú prácu. 
Je pravdepodobné, �e v budúcom 
roèníku bude o zotrvanie v sú�a�i 
bojova� dorast. Preto by sme ch-
celi touto cestou vyzva� všetkých 
chlapcov vo veku 15 a� 18 rokov, 
ktorým futbal aspoò trochu prirás-
tol k srdcu, aby sa zmobilizovali 
a aby prišli medzi nás a pokúsili sa 
zmeni� svoj �ivotný štýl. 

Ing. F. G.

vy�rebovanie futbalových sú�a�í

dospelí – 1. trieda

dorast – v. liga 
1.8. Kamenec – Ladce 
8.8. Sverepec – Ladce 
15.8. Ladce - Chynorany 
22.8. Kanianka – Ladce 
29.8. Ladce – P. Bystrica 
1.9. Ladce – T. Stank-
ovce 5.9. 
Drietoma - Ladce 
12.9. Ladce - Pravenec 
19.9. P. Teplá - Ladce 
26.9. Ladce - Plevník 
3.10. St. Turá - Ladce 
10.10. Ladce - Handlová 
17.10. H. Sànie - Ladce 
24.10. Ladce – N. Dubnica 

st. �iaci – 1. trieda

8.8. Ladce – Orlové 
15.8. Prejta – Ladce 
22.8. Ladce – Pruské 
29.8. Papradno - Ladce
5.9. Ladce – Beluša 
12.9. Lysá – Ladce 
19.9. Ladce – Košeca 
26.9. Ladce – Bolešov 
3.10. P. Teplá - Ladce 
10.10. Ladce – Tuchyòa 
17.10. Domani�a – Ladce
24.10. Ladce – Kolaèín 
31.10. Dohòany – Ladce 

ml. �iaci – 1. trieda

8.8. Beluša – Ladce 
15.8. Ladce – P. Bystrica  
22.8. Ilava – Ladce 
29.8. Ladce – Jasenica
5.9. M. Lednice – Ladce
12.9. Ladce – Dohòany
19.9. N. Dubnica – Ladce
26.9. Ladce – L. Rovne
3.10. Púchov – Ladce 
10.10. Brvnište – Ladce 
17.10. Ladce – Podmanín 

tune�ice – iii. a trieda

8.8. Tune�ice – Tuchyòa
15.8. D. Breznica – 
Tune�ice
22.8. Tune�ice – Zubák
29.8. È. Kameò – 
Tune�ice
5.9. Tune�ice – Púchov
12.9. Lednica – Tune�ice
19.9. Tune�ice – Kamenièa-
ny

8.8. Ladce – Brvnište  
15.8. Prejta – Ladce 
22.8. Ladce – Borèice 
29.8. Dúlov - Ladce 
5.9. Ladce – Horovce 
12.9. Papradno - Ladce 
19.9. Ladce – Podmanín 
26.9. P. Bystrica – Ladce 
3.10. Ladce – Milochov 
10.10. Plevník – Ladce 
17.10. Ladce – Ilava 
24.10. Ladce – Udièa 
31.10. Beluša - Ladce


