
Chodník slú�i obèanom
V auguste a� septembri doko-
nèili  dlho  oèakávaný  chod-
ník  okolo  hlavnej  cesty.  Pa-
trí  k  najdôle�itejším  peším 
trasám v obci. Jeho rea-lizácia 
však závisela od dokonèenia 
vodovodu, ktorý je v chodníku 
ulo�ený. Chod-ník má šírku 2 
metre  a  je  z  betónovej  zám-
kovej dla�-by. Súèas�ou prác 
bola aj plo-cha pred obchodom 
AMV a vstup do dvora jednot-
livým obèanom. 
Èiastoèné  problémy  vznika-
li  pre  výšku  chodníka  nad 
hlavnou cestou, ktorá je daná 
normou  a  pohybuje  sa  oko-
lo  120 mm.  Treba  tie�  ráta� 

s mo�nos�ou  kladenia  nových 
asfaltových  kobercov,  ktoré 
mô�u  túto  výšku  ešte  zní�i�. 
Napriek  tomu  nechal  obecný 
úrad niektoré príliš strmé vstupy 
do dvorov opravi�. 
Viedli  sa  diskusie  aj  o  tom,  èi 
niveletu  chodníka udr�a�  v  jed-
nej  výške  alebo  ju  výškovo 
prispôsobova� vstupom do dvo-
rov. Chodník s niveletou v jednej 
výške,  teda  taký,  aký  sa  re-
alizoval v Ladcoch, je z h¾adiska 
bezpeènosti  a  kom-fortnosti 
chodca výhodnejší. 
Chodník  je  dielo  firmy Sestav, 
s.r.o. za 1 471 705 Sk.

otvorili nový dom smútku

Dòa 5. septembra t.r. za úèasti starostu obce a po-
slancov obecného zastupite¾stva slávnostne otvorili 
novopostavený Dom smútku v Ladcoch. Pri tejto 
príle�itosti bol aj vysvätený vdp. košeckým farárom 
Jánom Findurom a odovzdaný obèanom Ladiec do 
u�ívania. 
Na slávnosti sa zúèastnili v hojnom poète obèania 
Ladiec a pozvaní hostia, ktorí si mali mo�nos� prezrie� 
novostavbu a zoznámi� sa s jej prevádzkovými 
priestormi. 
Dom smútku má hlavnú obradnú miestnos� s plochou 
85 m2, miestnos� pre chladiace boxy s 29 m2, kance-
lárie – 12,5 m2, jeden WC a upratovaciu komoru. Ka-
pacitu obradnej miestnosti je mo�né zväèši� o átrium 
s plochou 38 m2, do ktorého sa obradná miestnos� 
otvára. 
Kapacita chladiacich boxov sa zväèšila o nový dvojmi-
estny chladiaci box. Obec má takto k dispozícii 4 
chladiace boxy (jeden v Tune�iciach). 
Nový Dom smútku umo�òuje vykonáva� pohrebné 
obrady vo vnútri objektu, ale taktie� je mo�né ich robi� 
vonku – na priestranstve pred novým krí�om. 
Dom smútku vytvoril zároveò nový, kultivovaný 
vstupný priestor do cintorína. 
Dom smútku postavila firma Sestav, s.r.o., Ilava 
s nákladom 3 690 776 Sk (vrátane DPH). Výstavba 
trvala cca 5 mesiacov (dohodnutá lehota) a bola post-
avená vo vzornej kvalite. 
Mo�no oèakáva�, �e táto nová budova prinesie aj novú 
vyššiu kultúrnu úroveò smútoèných obradov.

DòA 30. SePTeMbrA T.r. oSLáViLA PoVA�Ská CeMeNTáreò, A.S.
115. VýroÈie 
zAÈATiA Výroby CeMeNTu V LADCoCh A NA SLoVeNSku
bLAho�eLáMe CeMeNTároM A �eLáMe iM úSPešNé ïALšie roky. NeCh SA 
iM SPLNiA VšeTky PreDSAVzATiA Vo Výrobe, MoDerNizáCii, SoCiáLNeJ 
obLASTi A V PreDAJi VýrobkoV. 
o hiSTórii, ALe NAJMä PríToMNoSTi A buDúCNoSTi CeMeNTárNe PíšeM 
Vo VNúTri ÈíSLA.

SPRAVODAJCA OBECNÉHO 
ÚRADU v lADCOCH

Èíslo:  5.     október 

zasadan i e   obecného 
zastupite¾stva  v  Ladcoch 
sa  konalo  2. septemb-
ra 2004.
V prvom bode poslanci sch-
válili úver obce 1 milión Sk 
na dostavbu chodníka okolo 
hlavnej cesty, keï�e zostatok 
prostriedkov  z  pri-vatizácie 
SPP,  ktoré  obec  získala, 
u�  nedostaèovali  na  jeho 
dostavbu.  Cena  chod-níka 
sa bude pohybova� okolo 1, 
5 milióna Sk. 
Poslanci schválili aj výstav-
bu plynovodu a vodo-
vodu k novostavbám ibV za 
bývalým zdravotným stredi-
skom. Då�ka trasy je asi 80m 
a  bude  to  súèas�  celkovej 
rekonštrukcie  vodovodných 
rozvodov na sídlisku záhrad-
ná ulica. 
obecné  zastupite¾stvo  sa 
potom  zaoberalo  �iados�ou 
A. Herèku oh¾adom vý-
stavby plynovodu a vý-
stavby kanalizácie v Hor-
ných Ladcoch  (cesta  do 
lomu). Výstavba plynovodu, 
vzh¾adom na to, �e ide o pos-
lednú ulicu v Lad-coch, ktorá 
nemá plyn, je stále aktuálna 
a  obec  h¾adá  riešenie,  ako 
túto  akciu  financova�.  od-
kanalizovanie  celej  obce 

je  vec  presahujúca mo�nosti 
nielen Ladiec, ale väèšiny obcí na 
Slovensku. Je to problém, ktorý 
mo�no  vyrieši�  iba  dotáciami  z 
vonku. 
obecné zastupite¾stvo súhla-
silo  s  príspevkom 1  000 Sk 
obci Mníchova Lehota,  ktorú 
postihla �ivelná pohroma. 
Poslanci  schválili  zakúpenie 
nového zimného obleèenia pre 
dychovú hudbu Ladèanka. 
Potom súhlasili s kúpnymi ce-
nami pozemkov pre firmu Cic-
ma  (horné Ladce)  a re-tux. 
V oboch prípadoch ide o malé 
výmery  plôch  súvi-siacich 
s pozemkami firiem. rovnako 
schválili kúpnu cenu p. Polia-
kovi  za pás pozemku súvisi-
aceho s  je-ho pozemkom na 
ulici  zá-hradná. Všetky  ceny 
boli  v  súlade  so  znaleckými 
posudkami. 
obecné  zastupite¾stvo  sch-
válilo  zámer  výstavby ná-
jomného bytového domu 
na pozemkoch obce pri kri�o-
vatke.  bytová  výstavba  je 
mo�ná  z  prostriedkov  štát-
neho  fondu  rozvoja  bývania 
alebo  prostredníctvom  sú-
kromných  stavebných  firiem 
do osobného vlastníctva.

schválili výstavbu bytového 
domu



Štatistika o obèanoch

Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

Narodené deti:
Bianca Zbínová

Marco Kršík
Milan Makoš

Samuel Drahuta
Dorotea Patková
Adam Gajdošík

Prajeme im zdravie a š�astný �ivot. 
Rodièom blaho�eláme a veríme, �e 

budú ma� z detí iba rados�. 

Zomreli:
V uplynulom období nás nav�dy 

opustili obèania:
Jozef Seidl (53)

Ervín Habánek (78)
Florian Habánek (73)
Mária Pagáèová (81)
Štefan Melicher (95)

Milan Jung (76)
Spolucítime s pozostalými v ich 
bolesti nad stratou najbli�ších. 

Jubileá:
90 rokov

oslávia v najbli�šom èase Helena 
Koštialiková (29. október) a Ka-
tarína Kršková (1. november).

85 rokov
bude ma� 7. novembra Anna 

Kukuliašová
�eláme im zdravie a spokojnos� 

v ïalších rokoch �ivota. 
50. výroèie sobáša

si pripomenú Ondrej Záhradník 
s man�elkou Jozefínou, rodenou 

Košíkovou (27. novembra)
25. výroèie sobáša oslávia 6. ok-
tóbra ¼ubomír Kotras a man�elka 
Mária, rodená Melicherová a 27. 

októbra Ing. arch. Ján Remo 
a man�elka Jarmila, rodená 

Záhradníková.
Do ïalších rokov �ivota im �eláme 

zdravie, lásku a porozumenie.

ZPOZ pripravuje
bohatá  a  zaujímavá  èinnos� 
zboru pre obèianske zále�itosti 
pokraèuje aj v posledných me-
siacoch roku 2004.
Najskôr  to  bude  stretnutie 
obèanov, ktorí prekroèili sedem-
desiatku  so  starostom  obce 
a  poslancami  obecného  za-
stupite¾stva.  Súèas�ou  stret-
nutia  bude  tradiène  kultúrny 
program,  koncert  dychovky 
a obèer-stvenie. 
V  decembri  v  obradnej miest-
nosti obecného úradu privítame 
deti, narodené v roku 2004. Toto 
podujatie je pre rodièov a ostat-
ných prítomných silným citovým 
zá�itkom. Veríme, �e tak bude aj 
na privítaní v decembri.

P r o b l é m y 
Napriek  tomu,  �e  èistenie  po-
tokov  sa  v  ostatných  rokoch 
robí  èastejšie  ako  v minulosti, 
predsa dochádza k ich rýchlej-
šiemu zanášaniu. Príèin mô�e 
by� viacero. 
Jednou  z  nich  je malý  objem 
vody spôsobený suchým poèa-
sím v posledných  rokoch. Na-
viac,  potoky  zarastajú  novými 
druhmi vodnej zelene, ktorá tie� 
spoma¾uje prietoènos� vody. 
ïalším dôvodom sú  zbytoène 
široké dná potokov a  ich malý 
spád. 
Tento  rok  vyèistila  Slatinský 
a  Lúèkovský  potok  v  úsekoch 
pretekajúcich cez obce brigád-
nicky za úplatu pracovná sku-
pina kandráèovcov a kmošèe-
novcov  z Tune�íc. Prácu  uro-
bili  rýchlo  a  na  po�adovanej 
úrovni. 
Do budúcnosti obec pripravuje 
dlhodobú akciu škarpovania ko-
rýt potokov lomovým kameòom, 
ktorý by mohol sponzorsky doda� 
kameòolom cementárne. 
škarpovaním  by  sa  natrvalo 
spevnili brehy potokov v priro-
dzenom šikmom tvare, prièom 
by  sa  zú�ilo  dno,  tým  zvýšila 
hladina a sila prietoènosti vody. 
To  by,  prirodzene,  zní�ilo  aj 
usadzovanie  bahna. Práce by 
vykonávala  4  –  5  èlenná  sk-
upina zamestnaná na obecnom 
úrade v Ladcoch. 

Ing. arch. Ján Remo,
starosta

Pripomíname ter-
míny zberov

zber papiera : 20. október 
2004
zber skla : 24. november 2004
kovový šrot : 17. november 
2004
V uvedené dni vylo�te vytrie-

Máte vyrovnané 
poplatky?

blí�i  sa  koniec  roka  2004. 
Chceme  vám  pripomenú�, 
�e  do  konca  novembra  je 
splatnos� poplatku za vývoz 
odpadu. Plati� mô�ete priamo 
do  pokladne  na obecnom 
úrade  v  Ladcoch.  Tí,  ktorí 
nemajú  mo�nos�  prís�  na 
obecný úrad, dostanú v ok-
tóbri poštovú pouká�ku.

Po¾nohosPodári v lete
V rastlinnej výrobe, konkrétne v pestovaní obilia, dosiahli 
po¾nohospodári PD Košeca – stredisko Ladce  solídne 
výsledky, ktoré znaène prekraèujú vlaòajšie. 
Celkom pestovali pä� plodín: pšenicu, jaèmeò, proso, 
kukuricu a slneènicu. Na základe verifikácie zo strany Kar-
tografického ústavu sa niektoré výmery zní�ili. Ïalej teda 
neuvádzame zaokrúh¾ované, ale presné výmery. 
V pestovaní pšenice dosiahli na 122,8 ha priemerný výnos 
38,99 q z hektára (v roku 2003 celé PD malo 25,00 q). Pšenica 
bola vysiata v Du�inách 18,52 ha, Mocovci 11,60 ha, Dlhé 
diely 7,96 ha, Za priekopy 16,38 ha, Nad cintorínom 18,30 
ha, Rubanica 49,97 ha. 
Jaèmeò vysiaty na Horekonèí 14,91 ha a v Kraèinách 16 
hektárov priniesol vynikajúci výsledok 43,20 q z hektára. 
Proso, slneènicu a kukuricu sme pred uzávierkou Ladeck-
ých zvestí nemohli hodnoti�, preto�e boli ešte na koreni. 
I tu je však predpoklad dobrej úrody. 
I keï zvádzajú po¾nohospodári �a�ký zápas nielen s príro-
dou, ale najmä s ekonomickými tlakmi „likvidaèné“ správy 
o �ivoèíšnej výrobe v Ladcoch sú mierne prehnané. 
V stredisku Ladce chovajú 93 dojníc a 87 kusov ostatného 
hovädzieho dobytka (vèítane teliat). Za august 2004 dosiahli 
priemernú dojivos� na jednu dojnicu 12,52 litra mlieka. 
Rady pracovníkov dru�stva sa zmenšili. O to väèšie 
uznanie patrí tým, ktorí zostali a dr�ia �a�ko skúšané 
po¾nohospodárstvo v Ladcoch na mo�nej úrovni.

PrisPejte do obrazovej kron-
iky!

Pod záštitou Obecného úradu zaèala príprava multimediálneho pro-
jektu Obrazová kronika Ladiec, ktorý po dokonèení bude predstavova� 
doteraz najpestrejšiu a najrozsiahlejšiu prezentáciu minulosti 
a súèasnosti našej obce. Obsahom dvoch DVD nosièov alebo dvoch 
videokaziet VHS bude okrem mno�stva faktografických písomných 
informácií i bohatá prehliadka historických fotografií, filmových 
a videozáberov a zvukových záznamov. 
Vyzývame všetkých, ktorí by mohli zapo�ièa� akéko¾vek obrazové èi 
zvukové svedectvo z minulosti obce (fotografie, filmy, videozáznamy, 
zvukové záznamy, textové dokumenty, mapy, tlaèoviny, výtvarné 
práce a pod), aby toto láskavo poskytli na nevyhnutne krátky èas 
potrebný na ich prekopírovanie. Mo�no i u vás doma sadá prach 
na fotografie a záznamy, ktoré so záujmom zveèòovali pre svoje 
potešenie vaši rodièia, èi starí rodièia. Dnes mô�u by� cenným sve-
dectvom rokov dávnominulých svojou nenahradite¾nou výpovednou 
hodnotou. Ich znovunájdenie a predstavenie verejnosti mô�e by� 
v dnešnom uponáh¾anom svete i istým zados�uèinením a ocenením 
snahy našich predkov. Mnohí ani netušíme, aké informaèné bohatstvo 
sa skrýva v polozabudnutých albumoch a skriniach, v pivniciach a na 
povalách mnohých našich príbytkov. Ak o takýchto materiáloch vo 
svojich rodinných archívoch viete, sprístupnite ich zrakom nových 
pokolení a staòte sa tak spolutvorcami pripravovaného projektu. 
O svojich nálezoch informujte na tel. è. 0902 279 551.

Miroslav Remo

L a d è a n i a  o s -
Dòa 6. augusta t.r. sa do štyridsa� 
obèanov  zišlo  pri  dvojkrí�i  na 
Skalke, aby si pri Vatre zvrcho-
vanosti  pripome-nuli  výroèie 
vyhlásenia zvrcho-vanosti Slov-
enska.  Podujatie,  na  ktorom 
úèinkovala  dychová  hudba 
a  prehovoril  aj  generál  emil 
Vestenický, organizoval obecný 
úrad, SNS a ¼S-hzDS.
Dòa 27.  augusta  si  iba hàstka 
obèanov  pri  pomníku  obetiam 

2. svetovej vojny pripomenula 
60.  výroèie  najvýznamnejšej 
udalosti  v  dejinách Slovákov 
–  Slovenského  národného 
povstania. Prítomní si vypoèuli 
príle�itostnú  báseò  v  podaní 
J. koyšovej  a  prejav  starostu 
obce  ing.  arch.  Jána remu. 
zástupcovia  obecného úradu 
a  zástupcovia  SzPb  polo�ili 
k pomníku vence. Na slávnosti 
úèinkovala  dychová  hudba 
Ladèanka.



115 rokov výroby  Cementu
Adolf Schenk von Lédecz urobil dobre. Nenašli sa nijaké písomné dokumenty o tom, preèo 
sa viedenský bankár Adolf Schenk von Lédecz rozhodol postavi� v Ladcoch cementáreò. 
Urèite to však boli dôvody, ktoré sa samé ponúkajú: ve¾ká potreba cementu v strednej 
Európe, kvalitná surovina na Butkove, �eleznièná tra�, zemepisná poloha, lacná pracovná 
sila i to, �e sám býval v Ladcoch. Isté je, �e zaèali stava� 25. júna 1889 a za 230 dní – 9. 
februára 1890 u� spustili výrobu prvej cementárne v Hornom Uhorsku. Nová firma niesla 
názov: „Lédeczer Portland – Zement Fabrik Des Adolf Schenk – Lédecz“. Náklady na jej 
výstavbu boli 941 414 zlatých.

ZMENy MAJITE¾OV 
A ZAMESTNANCI
Prvá  zmena majite¾ov  sa 
uskutoènila po smrti Adolfa 
Schenka. Majite¾kou sa sta-
la  jeho man�elka  Jeanette 
(1896), syn róbert a dcéra 
grófka  Valentína  Ausber-
gová. V  roku  1911  predali 
cementáreò  �ilinskej  firme 
„�ilinská úèastninárska spo-
loènos� na výrobu cementu 
a  vápna“.  Firma  zaplatila 
1  167  000  korún.  V  roku 
1895 fabrika zamestnávala 
500 ¾udí, väèšinou z Ladiec, 
Tune�íc, hlo�e,  Podhoria, 
Nozdrovíc  a  košece. od-
borníkov povolali  z rakús-
ka,  Nemecka,  Slovinska 
a Po¾ska. 

TECHNICKý ROZVOJ 
PO PRVEJ SVETOVEJ 
VOJNE
Po  prvej  svetovej  vojne 
sa  robili  pokusy s vývojom 
automatickej šachtovky (Dr. 
bokisch a ing. Andrej berec-
zki). okrem nich tu pôsobili 
ïalší – i v eu-rópskom mera-
dle  významní  odborníci: 
ing.  Albert  hauen-schild, 
Schneider,  Szomodi, Got-
tlieb,  prof.  Figuš  a  naj-mä 
Anton  koch,  odborník  na 
šachtové pece. V roku 1930 
– 1933 postavili cementáreò 
na výrobu hlinitanového ce-
mentu a zaèali produ-kova� 
cement znaèky bauximent. 

DRASTICKé ZNí�ENIE 
VýROBy CEZ VOJNU
Poèas druhej svetovej vojny 
sa drasticky zní�ila výroba. 
Cementáreò  Ladce  a  Lie-
tavská Lúèka zalo�ili skupinu 
Slovcement na obranu proti 
nemeckým bankám. Nem-
ecké úrady sa postarali o to, 
�e  tieto  dve  cementárne 

nemohli  vyvá�a�  cement 
do Nemecka a rí-šou ovlá-
daných štátov. 
Situácia  sa  zmenila  po 
porá�ke nemeckých armád 
pri Stalingrade, keï Nemci 
potrebovali cement na stav-
bu pevností. 
Po skonèení vojny Ladecká 
cementáreò,  ako  prvá  na 
Slovensku,  zaèína  vyrába� 
cement u� v júli 1945.

ŠES�DESIATE ROKy – 
èAS REKONŠTRUKCIE

Pôvodný zámer výstav-
by šes� šachtových pecí 
sa zmenil na výstavbu 
rotaè-nej pece. V roku 
1968 starý závod musel 
ešte vyrába� a výstavba 
nového bola vo finiši. 
Slávnostné zapále-nie 
šachtovej pece a zaèa-
tie prevádzky v novom 
závode bolo 5. februára 
1969. Výstavba nového 
– niektorých zariadení,  

VRCHOL VO VýROBE 
CEMENTU NA SLOV-
ENSKU
odbor  výroby  cementu  na 
Slovensku dosahoval vrchol 
v  80  –  tich  rokoch.  Vtedy 
sedem cementární vyrábalo 
roène viac ako 4 milióny ton 
cementu. Na export išlo iba 
malé  mno�stvo,  preto�e 
stavebníctvo dokázalo spra-
cova�  takmer  celý  objem 
výroby. Výrobný odbor za-
mestnával  do  8  000  pra-
covníkov. Cementárne spra-
vovalo Generálne  riadite¾-
stvo Trenèín. Dnes výrobný 
odbor zamestnáva asi 1500 
pracovníkov  a  z  bývalých 
cementární sú v prevádzke 
iba Ladce, roho�ník, horné 
Sànie  a  Turòa.  Výroba  je 
pod hranicou 3 milióny ton 
a  potreba  domáceho  trhu 
medzi 1,5 – 2 miliónmi ton. 

STRATégIA NEZá-
VISLEJ ORIENTáCIE

V rokoch 1992 – 1999 bol 
podnikový mana�ment po-
stavený pred nutnos� roz-
hodnú� o ïalšom smerova-
ní cementárne. Teraz u� 
bez centrálneho vedenia 
museli správne reagova� 
na zmeny v globálnej 
ekonomike. 
Spoloènos� si vybrala 
stra-tégiu nezávislej ori-
entácie od konkureèných 
cementár-skych koncer-
nov. Nezávislú orientáciu 
umo�nil spôsob priva-
tizácie s rozhodu-júcim 
vplyvom zamestnan-cov 
a mana�mentu a posil-nil 
vstup strategického part-
nera firmy Berger Holding, 
gmbH Passau. 
Minulé roky ukázali, �e 
spoloènos� správne reago-

NAJVyŠŠIE OCENENIE: 
DLHODOBý ZáUJEM 
ZáKAZNíKOV

konkurenc ieschopnos � 
spoloènosti  je  udr�ate¾ná 
a  schopná  rozvoja  len  za 
predpokladu  výroby  vysoko 
kvalitných,  cenovo  prístup-
ných a certifikovaných výrob-
kov. 
V posledných piatich rokoch 
dosiahli v Pova�skej cemen-
tárni mimoriadne  úspechy 
v rekordných hospodár-skych 
výsledkoch a to v technických 
jednotkách výroby ( 764 000 
ton  výroby  cementu  v  roku 
2003)  a  predaja  i  hodnotu 
zisku.  Pova�ská cementáreò 
sa  v  tvorbe  zisku  zaradila 
medzi  25  najlepších  pod-
nikov na Slovensku. 
k  obchodnému  úspechu 
prispeli  urèite  aj  viaceré 
ocenenia,  certifikáty a zlaté 
medaile. Medzi  najvýznam-
nejšie patrí nesporne Grand 
prix Slovak gold udelená za 
špièkovú kvalitu cementov.  

H¾A, èO DOKá�E
èLOVEK...

Pod týmto heslom sa 30. 
septembra  t.r.  v  Dome 
kultúry v Ladcoch konalo 

SLáVNOSTNé 
ZHROMA�DENIE
pri príle�itosti 115. výroèia 
zalo�enia  Cementárne 
v  Ladcoch  a  súèasne 
i  výroby  portlandského 
cementu na Slovensku. 
V  bohatom programe  si 
prítomní  vypoèuli  prího-
vor generálneho riadite¾a 
Pova�skej  cementárne, 
a.s.  ing. Antona barcíka 
a  viacerých  hostí.  zá-
stupca  prezidentskej 
kan-celárie  preèítal  List 
prezi-denta  Sr  ivana 
Gašpa-rovièa a ïalší hos-
tia:  starosta obce Ladce 
ing.  arch.  Ján  remo, 
zástupca  Slovak  Gold 
p.  Sitko,  zástupca  firmy 
berger  ervin  Gessel 
ocenili  vynikajúcu  prácu 
a  úspe-chy  cementárov 
v Lad-coch. 
osobitne zaujal príspevok 
slovenského spisovate¾a 
Ladislava �a�kého. 
V ïalšej  èasti  programu 
prevzali ocenenia viacerí 
pracovníci Pova�skej ce-
mentárne  –  dôchodco-
via  i  doteraz  pracujúci, 
za  prínos  cementárstvu 
na Slovensku,  osobitne 
v Ladcoch. 
V  bohatom  kultúrnom 
programe  sa  predstavil 
orchester Pavla zajaèka, 
operná speváèka Jolana 
Fogašová, súbor Driš¾ak 
a cimbalové muziky. 
Program uvádzala Soòa 
Müllerová. 



Program hodný 21. storoèia
Základný program zvýšenia výroby, modernizácie a ekologizácie 
Pova�skej cementárne, a.s. Ladce

Pova�ská cementáreò, 
a.s. v spolupráci s projek-
tan-tami Keramoprojektu 
v Trenèíne pripravila pro-
gram na zvýšenie výroby, 
modernizáciu, ale súèasne 
aj ekologizáciu výroby 
cementu do roku 2010. 
Chceme pripomenú�, �e 
Program znamená pre 
Ladèanov a okolité obce 
ïalšie zní�enie emisií 
tuhých zneèis�ujúcich lá-
tok o 65,8 tony roène. 
Dosiahnu to najmä mod-
ernizáciou jestvujúcich 
odluèovaèov, inštaláciou 
nových moder-ných textil-
ných filtrov. 
Modernizácia a ekologi-
zácia výroby cementu sú 
riešené novými technoló-
giami, napr. zavedením 
výpalu slinku v suchej ro-
taènej peci s viacstupòo-
vým cyklónovým disper-
zným predhr ievaèom 
suroviny a kalcinaèným 
kanálom. Výkon pece sa 
potom zvýši z 1800 a� 
1900 t slinku na 2 400 ton 
za deò. 
Modernizované budú ïalšie 
zariadenia, napr. mlynica 
cementu, výstavba novej 
modernej vertikálnej mly-
nice suroviny, vybudova-

IMPONUJúCE 
ZVýŠENIE VýROBy
Modernizácia  a  výstavba 
v  cementárni  si  nevy�iada 
nové pozemky – všetko bude 
v doterajšom areály cemen-
tárne. 
zahájenie výstavby je v roku 
2004 a  ukonèenie  sa  pred-
pokladá v roku 2010. V Pro-
grame  sa  ráta  s  projekto-
vanou kapacitou: 
Denný  výkon  pecnej  linky 
(slinok) 2 400 t
roèná výroba slinku 768 000 t
roèná  výroba  cementu  1  200 
000 t
baleného cementu sa bude 
vyrába� 450 000 ton a vo¾ne 

NOVá MLyNICA 
SUROVINy
V  projekte  je  navrhnutá 
mlynica  suroviny  s  verti-
kálnym  mlynom  a  pneu-
ma-tickým obehom meliva 
s  výkonom 190  ton surovi-
novej  múèky  za  hodinu. 
z ekologického h¾adiska  je 
dôle�ité, �e dopravné cesty 
v mlynici odprášia textilným 
filtrom. zachytené odprašky 
sa  vrátia  do mlecieho pro-
cesu. odpadné plyny  zase 
do jestvujúceho elektrického 
odluèovaèa rotaènej pece.

SKLADOVANIE CE-
MENTOVýCH KOM-
PONENTOV

Slinok  bude  skladovaný 
v   ma lom  �e lezobe -
tónovom sile s kapacitou 
5  000  ton  a  ve¾koprie-
merovom  s  kapacitou 
65000 ton. 
usušenú  trosku  budú 
skladova� v novom �ele-
zobetónovom  kruhovom 
sile  s  kapacitou  1  100 
ton a drapákovej skládke 
(2000 ton).
Mokrá  troska  sa  bude 
skladova�  v  drapákovej 
skládke (10 000 ton).
usušený  vápenec  bude 
ma�  sklad  v  �elezobe-
tónovom sile s obsahom 
1 600 ton a v drapákovej 
skládke (3 000 ton).
Popolèek  bude  sklado-
vaný v novom �elezobetó-
novom  kruhovom  sile 
s  kapaci tou  700  ton 
a  v  jestvujúcich  silách 
suroviny (1 500 ton).
ostatné  komponenty 
cementu  budú  ma�  vo 
väèšine  jestvujúce  prie-
story – zariadenia. 

MLyNICA CEMENTU

Pripravuje sa rozsiahla mod-
ernizácia CM 3 – vymení sa 
mlyn za väèší a inštaluje sa 
triediè tretej generácie. Pred-
pokladaný  výkon  všet-kých 
troch  cementových mlynov 
po modernizácii  by mal  by� 
200 a� 250 ton za hodinu. 
Doprava  cementu  z mlyníc 
cementu bude rovnako mo-
dernizovaná.  bude  inštalo-
vaná mechanická  doprava, 
èím  sa  nahradí  doterajšia 
pneumatická doprava. 

ExPEDíCIA CEMENTU

V Pova�skej  cementárni  sa 
vybudujú  dva  nové  expe-
dièné  objekty  na  nakládku 
vo¾ne lo�eného cementu do 
auto-cisterien. Nové objekty 
budú  pri  jestvujúcej  trojici 
a štvorici síl cementu. 
Nový výkon plniacich zaria-
de-ní bude 2 180 t/h.
V  priestoroch  jestvujúcej 
ba-liarne sa bude inštalova� 
nová kompletná baliaca linka 
a tie� nová paletizaèná linka. 
Predpokladaný výkon balièky 
3 000 vriec 50 kilogramových 
za hodinu a 4 000 vriec 25 
kilogramových  za  hodinu. 
Predpokladaný výkon novej 
paletizaènej  linky  je  120 
paliet (po 1 500 kg).

AJ OSTATNé úSEKy 
VýROBy A RIADENIA

zmení  sa  prakticky  ka�dá 
èas�  výroby  a  r iadenia. 
zmeny  a modernizácia  sa 
týka oblasti elektro, kompre-
sorovne, ale  i centrálne ria-
diaceho systému.
Náklady  na modernizáciu 
a  ekologizáciu  sa  pred-
pokladajú  vo  výške  1  950 
miliónov Sk. 
Je  to  investícia,  ktorú  pozi-
tívne  pocítia  všetci:  výrob-
covia,  obchodní  partneri, 
spo-trebitelia i obèania �ijúci 
v Ladcoch a okolí.

„Úspechy, ktoré dosiahla Cemen-
táreò v Ladcoch, tak od zaèiatku 
existencie a osobitne v posledných 
rokoch, sú aj výsledkom vz�ahov 
v pracovnom kolektíve, t.j. scho-
pností, nadšenia, anga�ovanosti 
¾udí a ich pocitu príslušnosti ku 
kolektívu. Sme presvedèení, �e 
dôstojné medzi¾udské vz�ahy, 
pocit porozumenia prispeli k tomu, 
�e naša spoloènos� práve vïaka 
firemnej kultúre prešla cez viaceré 
úskalia transformaèného procesu 
nielen bez väèších otrasov, ale 
bola schopná dosiahnu� výnimoèné 
veci“.

Ing. Anton Barcík, 
generálny riadite¾

Minulos� zaväzuje, 
budúcnos� je výzvou!

Zámer zvýšenia  výroby, 
moder-nizácie a ekologizácie 
v Pova�-skej cementárni, a.s. 
bol spraco-vaný pod¾a NR 
SR è. 127/1994 Z. z. o po-
sudzovaní vplyvov na �ivotné 
prostredie a v znení zákona è. 
391/2000 Z. z., ktorým sa mení 
a dopåòa.
„Zámer“ vyhotovili v marci t.r. 
a na 130 stranách obsahuje po-
drobnosti ekologických vply-
vov na obec Ladce a okolie. 
Okrem Základných údajov, 
o ktorých v zhutnenej podobe 
píšeme na tejto strane, Zámer 
obsahuje: 
- Údaje o priamych vply- 
 voch cementárskej výroby 
na �ivotné prostredie, ochranné 
pásma, vodné hospodárstvo, 
ovzdušie a pôdu. Vo všetkých 
týchto oblastiach porovnávajú 
autori stav v roku 2003 s pred-
pokladaným (plánovaným) 
stavom po skonèení moder-
nizácie cementárne. 
- V ïalšej èasti je uve-
dená   Komplexná charakteri-
stika a hodnotenie vplyvu 
na �i-votné prostredie. Tu 
je rozvede-ná geologická 
stavba, horninové prostredie, 
fauna, flóra, chráne-né oblasti 
a pod. Je tu aj po-drobný 
popis stavu obyvate¾st-va, 
štruktúra, zamestnanos�, 
po-hyb, chorobnos� a ïalšie 
údaje. 
- Osobitne upúta èas� 
s ma-  pami oko-
lia od Dubnice nad Váhom 
po Pova�skú By-stricu so 
zakreslenými izoèiara-mi po¾a 

Chcete vedie� viac?
Obèania majú mo�nos� prezrie� 
si Zámer na Obecnom úrade 
v Ladcoch, kde im ho ochotne 
poskytnú na preštudovanie.



koyšove ladCe 15. októbra
Pova�ské osvetové stredisko v Pova�skej Bystrici, Obecný úrad v Lad-
coch, Klub priate¾ov poézie Pavla Koyša v Bratislave pod záštitou 
Ministerstva školstva SR v Bratislave poriadajú v Dome kultúry Ladce 
Sú�a� v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej ¾úbostnej poézie. 
Dòa 15. októbra teda opä� privítame recitátorov, ktorí v troch kat-
egóriách prednesú básne s obsahom, v ktorom bol náš rodák Pavel 
Koyš nedosti�ný. 
Program sú�a�e otvoria sú�a�iaci a hostia o 10. 00 hodine polo�ením 
kytíc k pamätnej tabuli Pavla Koyša. V tejto èasti uvidíme krátky 
kultúrny program a vypoèujeme si príhovor. Potom o 10. 30 hodine 
vystúpi Divadielko poézie z Pova�skej Bystrice, odznie nieko¾ko prího-
vorov, èím sa oficiálne otvorí priamo sú�a�. 
Tá zaène o 11. 00 hodine v kategóriách:
- �iaci 8. a 9. roèníkov ZŠ
- študenti stredných škôl všetkých druhov
- dospelí recitátori
O koneènom umiestnení rozhodne porota v zlo�ení: 
predseda: Doc. Mgr. Juraj Sarvaš
èlenovia: Paed. Dr. Gejza Sádecký, CSc., PhDr. Vladimír Èerevka, 
CSc., Mgr. Jaroslava Èajková, PhDr. Vlasta Sedliaèiková, Mgr. ¼uba 
Šajdová, Anton Balá�.
Na návrh tejto poroty udelia organizátori sú�a�e vecné ceny a diplomy 
prvým trom v ka�dej kategórii. Ka�dý úèastník dostane okrem toho 
pamätný list. 
V tomto roku organizátori upustili od organizovania Stretnutia, ktoré 
bývali v minulých rokoch vo ve¾kej sále domu kultúry.

Leto v internáte
O èo pomalšie sa vleèú pos-
ledné dni školského roka, o to 
rýchlejšie potom ubehnú dva 
mesiace prázdnin. Nebolo tomu 
inak ani poèas tohto leta. 
Ešte koncom júna sa našim di-
vadelníkom pod vedením Milana 
Danihela splnil dávny sen, keï 
sa s dramatickým pásmom 
Bariéry ¾udskosti pred-stavili 
v Bratislave na Najmil-šom 
koncerte roka, ktorý pre deti 
z detských domovov ka�do-
roène organizuje Úsmev ako 
dar. Toto podujatie bolo vyvr-
cho-lením a zároveò aj odmenou 
za celoroèné sna�enie èlenov 
divadielka Kompas. 
Rovnako úspešní boli aj Andrej 
Janeèek a Pavol Košš, ktorí nás 
koncom júna reprezentovali na 
Majstrovstvách Èeskej republiky 
v horskom duatlone a na Ma-
jstrovstvách Moravy a Sliezka 
v plávaní mentálne postihnutých 
športovcov v Šternberku. 
Prvé štyri júlové dni sme strávili 
opä� u našich západných su-
sedov, tentokrát v Èeských 
Budìjoviciach na VII. èeskej 
letnej špeciálnej olympiáde. 
Naši futbalisti zastupovali spolu 
s úèastníkmi z Monaca a z Írska 
Európsku úniu medzi viac ako 
600 športovcami z 81 domácich 
športových klubov. V najsilnejšej 
skupine unifikovaného futbalu, 
kde v dru�stve spolu s mentálne 
postihnutými športovcami hrajú 

aj zdraví partneri, sme nako-
niec obsadili nepopulárne štvrté 
miesto. 
Poèas júla zostalo na internáte 
13 �iakov a k nim pribudlo 
15 detí z Odborného uèiliš�a 
v Starej ¼ubovni. Od 12. do 17. 
júla sme pre 15 detí a rovnaký 
poèet dobrovo¾níkov zorgani-
zovali letný stanový tábor na 
Klárke. Úèastníci tábora podni-
kli okrem iného výlet na Rohatú 
skalu a na Ostrú Malenicu, 
sledovali východ slnka z But-
kova, zbierali maliny a huby, 
pozorovali noènú oblohu, hrali 
sa denné a noèné hry, h¾adali 
poklad, rúbali drevo, udr�iavali 
oheò, varili a jedli. Neèudo, �e 
sa im vôbec nechcelo vráti� na 
internát. 
V druhej polovici júla chodie-vali 
deti na kúpalisko do Pú-chova 
a èas� z nich sa zúèastnila na 
stanovaèke, ktorú pre ne zor-
ganizovala �ilinská poboèka 
Úsmevu ako dar. 
Posledný júlový deò odces-
to-vali všetky deti do Starej 
¼ubovne, kde strávili celý au-
gust. Spoloène so svojimi kama-
rátmi z tamojšieho od-borného 
uèiliš�a si u�ívali horúce leto 
a do Ladiec sa vrátili a� na 
zaèiatok školského roka. 

Mgr. Stanislav Kret

Po Prvom zvonení
Tak ako po iné roky sa školský rok 2004 – 2005 zaèal na 
všetkých troch ladèianskych školách slávnostne 2. septem-
bra t.r., no teraz sa nevyhli zmenám v uèite¾ských zboroch. 
Zmeny v Základnej škole sú také, na aké sa ani najstarší 
uèitelia nepamätajú. 
V minulom èísle sme èitate¾ov informovali o zmenách vo ve-
dení Materskej a Základnej školy. Teraz ponúkame nieko¾ko 
základných informácií o všetkých troch školách tak, ako 
sme ich zachytili 2. septembra.

Materská škola
Do Materskej školy sa zapísalo 
79 detí, ktoré rozdelili do štyroch 
oddelení. 2 – 3 roèné 19 detí, 4 – 5 
roèné 22 detí a dve skupiny po 19 
detí v oddelení pre najstaršie deti 
(5 – 6 roèné). 
R i a d i t e ¾ k o u  š k o l y  j e  T á ò a 
Kukuliašová. Privítali aj novú 
uèite¾ku – Adrianu Kotrasovú a novú 
školníèku – Danielu Markušovú. 

Základná škola
Vedenie školy: Mgr. Monika Fábry-
ová, riadite¾ka, Mgr. Mária Hatok-
ová, zástupkyòa riadite¾ky a Mgr. 
Bronislava Majtánová, výchovná 
poradkyòa. 
Spolu navštevuje školu 263 �iakov. 
Z toho v 1. – 4. roèníku 96 �iakov 
(44 dievèat, 52 chlapcov), v 5. – 9. 
roèníku 167 �iakov (79 dievèat, 88 
chlapcov).
V školskom roku 2004 – 2005 
pribudli noví uèitelia (v zátvorke 
triednictvo):
Mgr. Marcela Tapušíková (9. B) 

z Dubnice n/V
Emília Joklová (6. A) z Pov. Bys-
trice
Mgr. Marta Sirná (4. A) z Ilavy
Mgr. Jarmila Šelingová (1. A) z Dub-
nice n/V
Mgr. Marcela Fialová (8. B) z Pov. 
Bystrice
Ing. Zuzana Ondrejková (8. A) 
z Dubnice n/V
Mgr. Ivan Štefko (5. B) z Púchova

Odborné uèilište
Celkom sedem uèebných odborov 
navštevuje 205 �iakov (68 dievèat, 
137 chlapcov).
V internáte je ubytovaných 73 �iakov 
(52 chlapcov, 21 dievèat). V uèilišti 
je dovedna 28 �iakov s nariadenou 
ústavnou výchovou. 
Z pedagogického zboru odišli do 
dôchodku Magdaléna Bartková, 
Angela Baginová, Anna Hrubèinová. 
Pribudol majster odborného výcviku 
murárov – Miloš Michalec. 
Všetkým pedagógom a �iakom 
prajeme dobrý, bezproblémový, 
úspešný školský rok 2004 – 2005.

s z z P  l a d c e 
má 80 èlenov
V  tomto  roku  eviduje  základ-
ná  organizácia  Slovenského 
zväzu  zdravotne postihnutých 
80 èlenov. 
V marci uskutoènili hodno-tiacu 
výroènú  èlenskú  schôdzu  za 
úèasti  60  èlenov,  èo  je  dos� 
vzh¾adom na vá�nejší zdravot-
ný postih u niektorých èlenov. 
okrem  poradenskej  slu�by, 
najmä  v  otázkach  práv  a  po-
vinností èlenov, sa organizácia 
stará o spoloèenský �ivot svo-
jich  èlenov. V máji  t.r.  to bolo 
u� tradièné Májové posedenie 
s  úèas�ou  200  prítomných, 
vèítane  hostí  z  dru�obných 
organizácií. 30 èlenov SzzP sa 
v  júni  stretlo  na  chate Muflón 
a  viacerí  navštevujú  aj  kultúr-
no-spoloèenské podujatia iných 
organizácií na území bývalého 
okresu Pova�ská bystrica. 
organizácia  nemá  na  svoju 
èinnos� ve¾ké  finanèné zdroje. 
zatia¾  ju sumou 3000 Sk pod-
poril iba obecný úrad.

PROgRAM KINA
Sobota, 9. októbra 2004
uSA film, 142 min
„Harry Poter a väzeò 
z Azkabenu“
dobrodru�ný film
vstupné 35 Sk, MP

Sobota, 16. októbra 2004
uSA film, 100 min
„Shrek 2“
veselý obor a jeho slová
vstupné 40 Sk, MP

Sobota, 23. októbra 2004 
uSA film, 100 min
„úsvit màtvych“
A� v pekle nebude miesto, 
màtvi vyjdú na zem“
Vstupné 30 Sk, MN do 18 
rokov

Sobota, 30. októbra 2004
Franc. film, 85 min
„Dr� hubu“
v hl. úlohe G. Depardieu
vstupné 30 Sk, MN do 12 
rokov



Odviate časom
Vojenská slu�ba vèera

Poh¾ad do histórie
V roku 1939, teda pred 65 rokmi, zavládol v obciach 
Ladce a Tune�ice ve¾ký stavebný ruch. Firmy Sager 
a Werner Mníchov v spojení s firmou Konstrukta 
Praha asfaltovali hlavnú cestu cez naše obce. Cez 
�elezniènú stanicu Ladce sa dová�ali stroje, náradia, 
asfalt, uhlie, koks, štrk a  iný materiál. Nemecké 
firmy  za  slovenské  peniaze  pripravovali  nástup 
nemeckej armády. Bola to strategická cesta, ktorú 
aj skutoène pou�ili, keï 1. septembra 1939 tiahli na 
Po¾sko. Zaèala sa 2. svetová vojna, najstrašnejšie 
vojenské stretnutie v dejinách ¾udstva. 

Najväèšia stávka v histórii našej cementárne bola 
od 29. januára do 12. februára 1924. Dôvodom bolo 
zní�enie miezd  robotníkov  o  10  –  25%.  Priebeh 
stávky bol ve¾mi búrlivý, tak�e do Ladiec vyslali 
úrady 25 èetníkov. Stávka sa pre robotníkov sko-
nèila ví�azne  – mzdy boli  zachované.  Incident so 
štrajkokazmi však mal dohru pred súdom v Tre-
nèíne. Súdili a odsúdili 27 štrajkujúcich, z toho štyri 
�eny. Tresty vymerali od 2 do 6 tý�dòov väzenia.

Dnes o niekdajších tragických 
príhodách porušovania vernosti 
dávanej v s¾uboch mladými ¾uïmi, 
do deja ktorých èasto nepriaznivo 
zasahovali niekdajšie obávané 
verbovaèky na vojenèinu, ktorá 
v stredoveku trvala a� dvanás� 
rokov. Ak sa urastený a drieèny 
mládenec neš�astne dostal do obá-
vaného èierneho pluku nasa-dzo-
vaného do naj�a�ších bojov, jeho 
návrat domov býval neistý. Ktorá�e 
mladá dievèina našla v sebe to¾ko 
trpezlivosti, aby dokázala na svojho 
milého èaka� a� dvanás� rokov. 
Dnes sa o niekdajších tragických 
príhodách mô�eme doèíta� v rôznych 
povestiach a poviedkach z tohto 
obdobia. 
Nemali to ale omnoho lepšie ani naši 
dedovia a pradedovia, ktorých „zver-
bovali“ do plukov „Císara-pána“, 
kde ich cvièili pre boj a ochranu 
Ra-kúsko-Uhorska. Èas vojenskej 
slu�by bol podstatne kratší. Všetci 
oficieri boli však cudzinci, lebo 
Slováci v Rakú-sko-Uhorskej monar-
chii nemali takmer �iadne práva 
a na všetkých vedúcich postoch boli 
preva�ne Maïari u plukov Hon-
védskych a Rakušania u plukov 
podriade-ných priamo cisárovi – in-
fantérie hovoriaci po nemecky. 
Aj v Trenèíne boli na terajšej Legio-
nárskej ulici (dnes zrušená) kasárne 
pešieho pluku Honvédov s maïar-
ským velením. 
Ïalšie kasárne (naproti �elezniènej 
stanici) boli základòou niekdajšieho 
71 pešieho pluku trenèianskeho – 
„drotárskeho“, ktorého príslušníci 
v lete 1918 sa odmietli vráti� na 
front. Za to bolo v Kragujevaci 44 
príslušníkov zastrelených. Medzi 
za-strelenými bol aj náš obèan, vtedy 
28 roèný, Štefan Eustach Bednárik. 

Ïalší príslušník tohto pluku po 
zranení so zmrzaèenou rukou sa 
vrátil ako vojnový invalid (Štefan 
Tomaník z Tune�íc) a Jozef Vráblik, 
tie� z Tune-�íc, prebehol k Rusom. 
Ako zajatec pra-coval v Rusku na 
ve¾kostatku, o kon-ci vojny sa doz-
vedel neskoro, vrátil sa domov a� 
v prvej polovici dvadsiatych rokov, 
medzitým bol vyhlásený za màtveho 
a jeho �ena sa znova vydala. 
Medzi príslušníkmi plukov Honvé-
dov a Infanterie dochádzalo v Tren-
èíne ku èastým potýèkam ako medzi ri-
valmi. Cvièievali Na Sihoti striedavo 
a po �atve na poliach v okolitých 
dedinách. 
Ako to aj dodnes na vojne býva, na 
inšpekciu chodieval aj pán generál. 
Vtedy sa oficieri sna�ili, aby všetko 
dobre dopadlo. 
Pán generál mal vo zvyku sa pýta� 
vojakov: Ko¾ko máš rokov?, Ko¾ko 
rokov slú�iš? a Ktorý z rodièov ti 
�ije?
Poradie otázok nikdy nemenil. Preto 
sa oficieri sna�ili, aby vojaci odpo-
vede vyslovili po nemecky, hlavne tí 
v prvom rade. 
V prvom rade pravidelne bol aj vo-
jak Ondro, mal dvadsa�dva rokov, 
slú�il dva roky a obaja rodièia mu 
ešte �ili. 
Neš�astnou náhodou však pán gen-
erál pri Ondrovi zmenil poradie otá-
zok a opýtal sa: Ko¾ko rokov slú�iš? 
Ondro pohotovo: „Dvadsa�dva!“ 
Ko¾ko máš rokov? Ondro: „Dva!“
Pán generál sa poškrabal za uchom 
a polohlasom, viac pre seba: „Teraz 
neviem, ktorý z nás je bláznom?“ 
Ondro mysliac, �e je to tretia otázka 
(nerozumel po nemecky) zameldoval 
„Obaja“.
Dnešným vojakom sa to nemô�e 
prihodi�, preto�e velitelia na všetkých 

na úvod dobre, (Potom 
striedavo)

Futbalové  sú�a�e  vstúpili  do 
druhej  polovice  jesennej  èasti 
- naším mu�stvám sa darí strie-
davo.  Dospelí  zaèali  dobre 
- v úvodnom stretnutí deklaso-
vali svojho súpera 5 : 1, potom 
priviezli  bod  zvonku.  V  súèa-
snosti sú ich výkony poznaèené 
vysokou maródkou - a� 4 hráèov 
trápia  zranenia,  keï  k  tomu 
prirátame  pracovné  a  rodin-
né  povinnosti,  potom neèudo, 
�e musia  nastúpi�  do  po¾a  aj 
brankári. Dorast  zaèal  zle,  ale 
to sme oèakávali, vzh¾adom na 
nízky poèet hráèov, ktorí za pos-
ledné 2 roky prešli zo �iakov do 
dorastu. Posilni� mu�stvo hráèmi 
z  okolitých  obcí  sa  nepodarilo 
a  tak  sme  siahli  po  hráèoch, 
ktorí ešte mô�u hra� za �iakov. 
Mu�stvo  sa  pomaly  prebúdza 
a verím, �e èasom sa dostavia 
aj výsledky. V kategórii starších 
�iakov  nastupujú  a�  6  hráèi, 
ktorí  by mohli  hra�  v  kategórii 
mladších �iakov,  èo sa odrá�a 
aj  na  výsledkoch  mladších, 
na  druhej  strane  dostávajú 

viacerí  �iaci  príle�itos�  hra� 
a  získava�  skúsenosti,  èo  by 
malo  prinies�  ovocie  neskôr. 
Výsledky dospelých a dorastu: 
Dospelí
Ladce – brvnište    5 : 1
Prejta  - Ladce     1 : 1
Ladce – borèice     0 : 0
Dúlov – Ladce     3 : 0
Ladce – horovce    2 : 1
Papradno – Ladce   3 : 1
Ladce – Podmanín   1 : 0
Mu�stvo  je  s  11  bodmi  na  6. 
mieste.

Dorast
kamenec – Ladce   6 : 0
Sverepec – Ladce    5 : 0
Ladce – Chynorany   2 : 3
kanianka – Ladce   8 : 0
Ladce – Pov. bystrica   3 : 5
Ladce – Tr. Stankovce   3 : 2
Drietoma – Ladce   2 : 2
Ladce – N. Pravno   1 : 1
P. Teplá – Ladce    0 : 1
Dorastenci sú s 8 bodmi na 13. 
mieste. 

Ing. F. G.
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6.  èíslo  Ladeckých  zvestí 
vyjde 15. decembra 2004. 
Ak  sa  splnia  technické 
podmienky  zo  strany  do-
pravných  podnikov,  bude 
toto  èíslo  rozšírené  o  ce-
stovný poriadok autobusov 
a vlakov zo stanice Ladce 
na obdobie roku 2005.

Av í zo

Tune�ickí  futbalisti  sa  po-
starali  o  nemilé  pre-kvap-
enie  na  konci  sú�a�e  iii. 
A triedy roèníka 2003 – 2004, 
keï  skonèili  „na  chvoste“ 
tabu¾ky. 
V  roèníku  2004  –  2005  je 
situácia  podstatne  iná,  keï 
po  19.  septembri  boli  so  4 
ví�azstvami, 2 remízami a jed-
nou prehrou na 2. mieste. Aj 
skóre majú výborné 23 : 9.
Tune�ickú  telovýchovnú 
jednotu  reprezentujú  títo 
hráèi: bajza Stanislav, balog 
Mikuláš,  bugala  Ladislav, 
Èernuška  Peter,  Greèný 

róbert,  habánek  Milan, 
habánek ondrej,  Juríèek 
Jozef, kalus roman, kan-
dráè  Alexander,  kandráè 
Václav,  kotris  Stanislav, 
Lachký Miroslav, Machala 
Anton, Mikuška  Vladimír, 
Mosorjak Vladimír,  Palèek 
ivan,   šelest iak  Pavol , 
zábojník štefan. 
Vedúcim mu�stva  je kvas-
nica  bohumil  a  trénerom 
štefan zábojník.


