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Ladčania volili vedenie obce

Vianoce sú sviatky pokoja a mieru, sú balzamom na 
dušu v tejto hektickej dobe. Vianoce sú sviatkami 
rodiny, rodinnej pohody. Pripravte a prežite ich tak, 
ako slovenská tradícia káže – s láskou, odpúšťaním a 
porozumením.
Nový rok 2015 privítajte s optimizmom a vierou, že 
bude úspešný, šťastný, plný splnených prianí.
Úspešné vykročenie do nového roku a vydarený celý 
rok 2015 všetkým čitateľom želá

redakcia Ladeckých zvestí

Voľby do miestnej samosprávy (poslancov do obec-
ného zastupiteľstva a starostu obce), ktoré boli 15. 
novembra 2014 mali pokojný a demokratický prie-
beh. Predvolebná kampaň bola pestrejšia, na akú 
sme si v Ladcoch zvykli. 
V obci bolo zapísaných 2 121 oprávnených voličov, 
z toho k volebným urnám prišlo 1 306 voličov, čo je 
61,57 %.
Zaujímavé je porovnanie s účasťou na komunál-
nych voľbách od roku 1990, kedy prišlo voliť 67 % 
oprávnených voličov. V ďalších rokoch 1994 (61 %), 
1998 (58 %), 2002 (48 %), 2006 (39 %) a v roku 2010 
(48 %).
Pri voľbe starostu z piatich kandidátov najviac hla-
sov dostal kandidát Ing. Jaroslav Koyš a stal sa tak 
starostom na volebné obdobie 2014 – 2018.
Na rovnaké obdobie sme zvolili poslancov obecné-
ho zastupiteľstva (poradie podľa abecedy):

Bc. Ján Abrahámovský
Ing. Peter Bračík 
Vladimír Chovanec 
Beata Kolenová 
Dominik Koštialik 
Gabriela Melicherová 
František Meliš 
Ing. Monika Števánková 
Bohumil Turza.

Blahoželáme novozvoleným poslancom a starostovi 
obce. Prajeme im, aby sa vydarili všetky ich zámery 
pri zveľaďovaní obce k spokojnosti občanov.

Považská cementáreň 125 – ročná
Na 4. – 5. strane tohto čísla Ladeckých zvestí 
nájdete dokončenie histórie 125 – ročnej Považ-
skej cementárne z minulého čísla. 
Teraz sú to roky 1990 – 2014 a zoznam celosloven-
ských ocenení, ktoré naša cementáreň dostala za vý-
robu, export, kvalitu cementu a inováciu výrobkov 
za roky 1995 – 2011.



Z matriky 
obce

Z matriky 
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Ako sme hlasovali 
v komunálnych voľbách

Narodené deti
Soňa Kawuloková

Vivien Elizabet Mrvová
Jonáš Pyšný

Alex Kandráč
Amy Kandráčová
Anna Špániková
Radka Kurtišová

Nela Plačková
Nina Kavalková

Blahoželáme rodičom, deťom pra-
jeme zdravie a šťastné detstvo.

Zomreli:
Jaroslav Melicher (68 r.)

Rudolf Mackura (86)
František Beňák (60)

Zuzana Miháliková (94)
Mária Žáčiková, bývalá občianka 

Ladiec (87)

So smútkom sme prijali správu o 
úmrtí našich spoluobčanov. Spo-
lucítime s pozostalými a vyslovu-

jeme im sústrasť. 

Jubileá

85 rokov
Ondrej Zahradník (25. 12. 1929)
Margita Černotová (12. 1. 1930)
Antónia Janešíková (18. 1. 1930)
Irena Zakopčanová (26. 1. 1930)

80 rokov
Anastázia Filová (7. 1. 1935)

Irena Zahradníková (21. 1. 1935)

Jubilantom zo srdca želáme všetko 
najlepšie – zdravie, porozumenie 
a mnoho rokov spokojného života.

Voľby poslancov obecného zastupiteľstva a staros-
tu obce 15. novembra t.r. riadila miestna volebná 
komisia a obvodné komisie v troch obvodoch. V 
miestnej volebnej komisii zasadali Mgr. Ivan Fedor 
(predseda), Jozef Daňo (podpredseda), Bc. Slávka 
Suranová (zapisovateľka), Ing. Ľubica Zahradníko-
vá (členka), Ing. Stanislava Kútna (členka), Simona 
Kučmová (členka).
Z obvodu Ladce vzišlo 5 poslancov, z Horných La-
diec 2 poslanci a z Tunežíc 2 poslanci. 
Kandidáti na poslancov dostali takéto počty hlasov:

Volebný obvod 1 (940 platných hlasov)
Peter Bračík Ing. (379),  Milan Češko (183), Zuzana 
Čuríková (146), Marián Faturík Ing. (189), Martin 
Galanský Ing. (122), Jozef Hrehuš (177), Alena Hu-
dáková (89), Vladimír Chovanec (388), Peter Cho-
vanec (266), Marián Justh (268), Ivana Klobučníko-
vá (148), Beata Kolenová (338), Dominik Koštialik 
(473), Dagmar Kútna Mgr. (214), Ivana Mrvová 
Ing. (225), Vladimír Poliak (32), Monika Števánko-
vá Ing. (336), Miroslav Zahradník Ing. (60)

Volebný obvod 2 (157 platných hlasov)
Ľubomír Belobrad (61), Marián Markuš (67), Fran-
tišek Meliš (101), Bohumil Turza (68)

Volebný obvod 3 (173 hlasov)
Ján Abrahámovský Bc. (110), Jana Koštialiková 
PaedDr. (88), Gabriela Melicherová (104)

Počty hlasov kandidátov na starostu obce:
Ing. Jaroslav Koyš 670 
Ľubomíra Porubčanová 92 
Ing. arch. Ján Remo 137 
Martin Rolín 41 
Ing. Rastislav Šepták 355

Poďakovanie
Milí spoluobčania !
Keď som sa pred štyrmi mesiacmi 
rozhodoval, či budem kandidovať 
na starostu Ladiec, uvedomoval 
som si, aká veľká zodpovednosť je 
riadiť obec a zároveň aké ťažké je 
naraz vyhovieť  toľkým požiadav-
kám, aké sa na starostu od obča-
nov kladú.
O to viac si cením dôveru, ktorú 
ste vo mňa vložili a ďakujem za 
ňu. Aj vzhľadom na to, že účasť na 
týchto voľbách bola v porovnaní s 
predchádzajúcimi omnoho väčšia.
Preto chcem hlavne poďakovať 
všetkým ľuďom, ktorí si našli v 
deň volieb čas a prejavili záujem o 
to, kam sa bude naša obec uberať. 
A tých, ktorí sa volieb nezúčastnili 
chcem ubezpečiť, že urobím všet-
ko preto, aby si o štyri roky mohli 
povedať, že sa im volieb zúčastniť 
oplatí.

Chcem zablahoželať novozvole-
ným poslancom a popriať im veľa 
elánu do práce a rozvahy pri roz-
hodnutiach dôležitých pre našu 
obec. Držím im palce a budem im 
vo všetkých smeroch nápomocný. 
Verím, že spoločnými silami doti-
ahneme svoje ciele a nápady po-
čas tohto volebného obdobia do 
úspešného konca a aj oni sami a aj 
tí, ktorí ich volili, budú spokojní.
Ďakujem odchádzajúcemu sta-
rostovi  ing. Arch. Jánovi  Re-
movi  za dobre odvedenú  prácu 
počas štyroch volebných období 
a prajem mu v ďalšom osobnom i 
pracovnom živote veľa úspechov a 
zdravia.
Milí spoluobčania! V nasledujú-
com období nás čaká veľa práce 
pri riešení mnohých problémov. 
Musíme sa navzájom vyzbrojiť 
trpezlivosťou, toleranciou a usi-
lovnosťou. Verím, že spoločnými 
silami túto prácu zvládneme. 
Prajem vám príjemné a pokojné 
prežitie vianočných sviatkov a 
veľa úspechov v novom roku 2015.

Ing. Jaroslav Koyš, 
starosta obce

Prvé zasadanie – sláv-
nostné i pracovné
1. decembra sa zišli 
poslanci obecného za-
stupiteľstva a hostia na 
prvom – slávnostnom i 
pracovnom zasadaní. 
Na schôdzi zložili sľub 
starosta a novozvolení 
poslanci obecného za-
stupiteľstva. Zvolili pred-
sedov komisií, zástupcu 
starostu obce a sobášia-
cich. Podrobnosti z tohto 
zasadania uvedieme vo 
februárovom čísle Ladec-
kých zvestí.



Už sme si zvykli, že október je mesiac, kedy sa v Lad-
coch stretávajú recitátori – priatelia ľúbostnej poézie. Aj 
v tomto roku, 24. októbra, sa ich v Dome kultúry zišlo 
do 40, mladých študentov i šedivých dôchodcov, vyzná-
vačov básní Koyša, Válka, Smreka, Kostru a ďalších vý-
znamných slovenských básnikov. 
Vyhlasovateľom súťaže bolo Ministerstvo školstva SR a 
spoluvyhlasovateľom Klub priateľov poézie Pavla Koyša. 
Organizátormi boli Považské osvetové stredisko a obec 
Ladce. 
V odbornej porote zasadli PaedDr. Gejza Sádecký, CSc., 
Mgr. Mária Schlosserová, Mgr. Beata Kvaššayová, Mgr. 
Leopold Kaša, Anton Baláž, Elena Bakošová, Mgr. Fran-
tišek Švába. 
Na záver si súťažiaci vypočuli hodnotenie lektora roz-
borového seminára PaedDr. Gejzu Sádeckého, CSc. a 
umiestnenie prvých troch v jednotlivých kategóriách. 

I. kategória (žiaci – 11 recitátorov):
1. Elena Vaščišinová, Piaristické gymnázium Trenčín
2. Jasmína Jakalová, ZUŠ Bánovce nad Bebravou
3. Michaela Capková, ZŠ Považská Bystrica

II. kategória (študenti SŠ – 14 recitátorov):
1. Emma Martináková, ZUŠ Nová Dubnica
2. Peter Kováčik, Gymnázium P. Bystrica
3. Dominika Kákošová, Stredná zdravotnícka škola 
Trenčín

Diplom za obdivuhodnú interpretáciu textu prevzal 
Adam Bajo, ZUŠ Nová Dubnica (Gregory Cirso: Man-
želstvo – súťažiaci nedodržal propozície súťaže – Koyšo-
ve Ladce sú súťažou slovenskej poézie).

III. kategória (do 60 rokov veku – 3 recitátori):
1. Anna Mišurová, Ružomberok
1. Dana Sobolová, Kysucké Nové Mesto
3. Stanislav Ondráš, Bolešov

IV. kategória (nad 60 rokov veku):
1. Valentín Hagara, Nováky
2. Mária Blaškovičová, Trenčianske Teplice
3. Želmíra Mišutová, Martin
3. Božena Dobrovičová, Považská Bystrica

Na kostole 10. novembra 2014

Po roku
Redakcia Ladeckých zvestí ďakuje za spoluprácu do-
pisovateľom a ostatným, ktorí prispeli pri tvorbe a 
vydávaní nášho spravodajcu v roku 2014. Osobitne 
Ing. arch. Jánovi Removi, Ing. Ferdinandovi Gachovi, 
vedeniam a pedagógom ladčianskych škôl, organizá-
ciám a spolkom, Ľ. Porubčanovej, matrikárke obce, 
A. Suchárovej, Ing. I. Liptákovej, Matejovi Liptákovi 
a ostatným, ktorí boli pri tvorbe jednotlivých čísel. 

V Ladcoch znela ľúbostná poézia
Na stavbe Rímsko-katolíc-
keho kostola v Ladcoch stále 
stavbári robia betonáž ob-
vodových železobetónových 
stien. 
Zabetónovaných je asi 80 % 
obvodových konštrukcií. Ste-
ny dnes siahajú do výšky  8 
– 9 metrov nad terénom. Naj-
vyššia časť kostola bude vo 
výške 17 metrov. Vybudovaná 
je aj základná konštrukcia chó-
rusu a vnútorný priestor hlav-
nej lode kostola sa postupne 
uzatvára. Prístavba kostola, v 
ktorej budú vedľajšie pomocné 

priestory, je už v hrubej stavbe 
vybudovaná. 
Bočné steny kostola majú 
trojuholníkový tvar, smerom 
hore sa zužujú a je predpo-
klad, že ich stavbári stihnú za-
betónovať do príchodu zimy. 
Stavbu zvonice, ktorá bude 
samostatným a dominantným 
objektom, začnú stavať prav-
depodobne až na jar. Charak-
ter zimy určí, akým tempom 
budú práce pokračovať v zim-
ných mesiacoch. 

Text a foto: 
Ing. arch. Ján Remo

Desaťročie Satelitu
Občania obce, pravidelní oko-
loidúci, ale aj širšia verejnosť si 
zvykli, že v Tunežiciach, na Hvie-
zdoslavovej ulici v dome č. 16, 
prebýva väčšie množstvo detí. 
Spýtavé pohľady ľudí smerujú do 
dvora aj počas hier a pracovných 
aktivít ľudí, ktorí tam pracujú a 
žijú. Zariadenie vzniklo odkúpe-
ním rodinného domu od manže-
lov Štefana a Anny Capákových 
štátom. Riaditeľka Detského do-
mova v Klobušiciach, Mgr. Mile-
na Lengyelová – pod ktorý spo-
mínaný objekt spadá, vybavila 
rozsiahlu rekonštrukciu a úpra-
vu, aby v dome mohlo nájsť mies-
to 10 detí s ľahšími výchovnými 
problémami. Takto to s menšími 
obmenami trvá podnes. Zaria-
denie začalo fungovať ako zari-
adenie rodinného typu od roku 
2004. Jeho prvými obyvateľmi 
boli deti, ktoré navštevovali tu-
najšie vzdelávacie zariadenia, či 
už na základnom alebo strednom 
stupni, ba dokonca dievča, ktoré 
prišlo medzi prvými, končí vy-
sokú školu špeciálnej pedagogi-
ky. Personál, ktorý zabezpečoval 
celodennú starostlivosť, tvorili 

vychovávatelia a pomocní vycho-
vávatelia. Takáto štruktúra sa za-
chovala podnes. Medzi prvých 
pedagógov, ktorí prišli s deťmi 
boli: vedúca vychovávateľka Mgr. 
Ľudmila Holešová, vychovávateľ-
ky Zdenka Kubišová – Faturová, 
Lenka Megová, Ľudmila Ľachká. 
V súčasnosti je dom kapacitne 
plne obsadený. Žije v ňom sku-
pina 10-tich detí od predškol-
ského veku až po dospievajúci 
vek. Väčšina detí navštevuje tu-
najšie školy na predškolskom, 
základnom a strednom stupni 
vzdelávania. Súčasné zloženie 
výchovných pracovníkov tvoria: 
Ľudmila Ľachká, Oľga Turzová, 
Lenka Horečná, Mgr. Marianna 
Záhorcová, Mgr. Jozef Švihel, 
Rudolfa Huboňová a Zdenka Ku-
bišová – Faturová (v súčasnosti 
na MD). Personál výchovných 
pracovníkov popri nepretržitom 
zabezpečovaní základných po-
trieb detí vytvára deťom priestor 
a podmienky na realizáciu svo-
jich záujmov v oblastiach kultúry, 
hlavne však športu a voľnočaso-
vých aktivít. 

Mgr. Jozef Švihel



Najstabilnejšia cementárska spoločnosť na Slovensku
V októbrovom čísle Ladeckých zvestí sme vás 
zaviedli do histórie ladčianskej cementárne. V 
skratke sme opísali úspešný, niekedy i dramatic-
ký život v prvej slovenskej cementárni na port-
landský cement od jej založenia v roku 1889 až 
do roku 1989.
Dnes sa dočítate najmä o kvalitatívnych zme-
nách, o tom, ako táto 125 – ročná „starenka“ 
omládla, modernizovala sa a slávila úspechy vo 
všetkých ukazovateľoch, ktoré má mať podnik 
21. storočia. 
Prečítajte si stručný prierez najnovšej histórie, 
úspechy v celoslovenskom meradle i perspektívy, 
ako ich vidí generálny riaditeľ Považskej cemen-
tárne, a.s. Ing. Anton Barcík.

Osamostatnenie Považskej cementárne
V roku 1990 sa začali riešiť základné otázky osamo-
statnenia podniku. 1. apríla Ministerstvo staveb-
níctva a výstavby vydalo dekrét pre Štátny podnik 
Považská cementáreň. Dňa 13. júla 1990 zvolili do-
zornú radu a v máji z konkurzu vyšiel ako riaditeľ 
Ing. Oldrich Kebísek. 
V roku 1992 predložilo vedenie podniku privati-
začný projekt. Ministerstvo hospodárstva rozhodlo, 
že podnik bude zaradený do verejnej súťaže. V no-
vembri 1993 vznikla akciová spoločnosť Portland-
cement ako obchodná spoločnosť. 
Dôležitým medzníkom je 30. september 1994. Ce-
mentáreň prestáva byť štátnym podnikom a stáva 
sa akciovou spoločnosťou. Na čele je Ing. Oldrich 
Kebísek a po ňom Ing. Anton Barcík, generálny ria-
diteľ. 
V roku 1995 sa vysporiadali majetkové vzťahy. 
Fond národného majetku SR schválil prevod akcií 
Považskej cementárne pre kupujúceho Portlandce-
ment, a.s.. Akcie rozdelili: Portlandcement, a.s. 58 
%, FNM 39 % a 3 % reštitučný fond. 
V roku 1996 FNM predal 10 % akcií Portland-
cementu, takže teraz vlastnil 68 %. Aj výrobe sa v 
tomto roku darilo – vyrobili 500 00 ton cementu, 
z ktorého značnú časť dodávali na stavbu diaľnice. 
Začala sa rekonštrukcia cementovej mlynice. 
V roku 1997 sa značne zvýšil export najmä do Rakú-
ska a Nemecka (240 tisíc ton). V tomto roku založili 
aj spoločný podnik Betonárka Bratislava. 
V roku 1998 venovali pozornosť zavedeniu ma-
nažmentu kvality. Vyrobili 588 500 ton cementu, z 
toho časť inovovaných výrobkov Lanova a Lasuflex. 
Hlavným odberateľom bola opäť diaľnica.

Vstup zahraničnej firmy
Rok 1999 bol pre cemen-
táreň nielen rokom 110-
teho výročia existencie, 
ale aj rokom zásadných 
zmien vo vlastníckych 
vzťahoch i výrazných vý-
robných a obchodných 
úspechov.
Uskutočnil sa vstup firmy 
Berger holding Gmb a 
to najskôr do spoločnos-
ti Portlandcement, a.s. 

a potom i do Považskej 
cementárne, a.s. Táto fir-
ma súčasne zhodnotila 
akcie, ktoré v roku 1995 
zamestnanci získali za 
1000 Sk. Teraz získali za 
jednu akciu 7 555 DM. 
V roku 2000 v cementárni 
vyrobili a predali 659 802 
ton cementu, medziiným 
aj nové značky Cemodur 
a Chromatmin.

Začiatok modernizácie
Dňa 20. novembra 2001 
osadili základný kameň 
modernizácie cementárne 
na slávnosti, ktorá bola na 
11. etáži lomu Butkov. Sláv-
nostný akt odštartoval naj-
rozsiahlejšiu modernizáciu 
cementárne v hodnote 1,5 
miliardy korún. V nasle-
dujúcich rokoch zásadnou 
obmenou prešli viaceré vý-
robné celky – výmenník, 
rotačná pec, chladič slinku, 
cementové mlyny i lomové 
hospodárstvo. Súčasťou boli 
nové riadiace systémy jed-
notlivých uzlov a automati-
zácia procesov. Nevyhnutné 
boli aj zmeny palivovej zá-
kladne na uhlie a alternatív-
ne palivá. Výrobný program 
bol rozšírený o výrobu be-
tónových zmesí vo viace-
rých regiónoch Slovenska. 
Cementáreň sa postupne 
vypracovala na najmo-

dernejšiu a najstabilnejšiu 
cementáreň v strednej Eu-
rópe. Väčšina produkcie 
smerovala na export, najmä 
do Rakúska, Poľska, Česka, 
Maďarska, Nemecka i Švaj-
čiarska. Úspešný predaj bol 
vždy podmienený kvalitou 
a inováciou výrobkov, čo 
bolo najväčším tromfom v 
silnej konkurencii. 
Výroba cementu sa v týchto 
rokoch neustále zvyšovala, 
až v roku 2008 dosiahla re-
kord viac ako milión ton. 
V ďalších rokoch pozname-
naných finančnou a hospo-
dárskou krízou stagnoval 
stavebný priemysel, znížila 
sa spotreba cementu, čo 
malo dopad na jeho predaj, 
teda aj výrobu. V čase do 
roku 2014 sa produkcia v 
Považskej cementárni po-
hybovala na úrovni od 750 
do 800 tisíc ton.



Budúcnosť cementárne 
je najmä na ľuďoch
Oslavy akéhokoľvek jubilea 
nebývajú len pohľadom do 
minulosti. Dôležitá je aj ví-
zia  našej jubilujúcej firmy 
do ďalších desaťročí. Tech-

Spolupráca obce a cementárne
Spolupráca a pomoc obci je 
tradičná. V období po roku 
1989 sa prejavuje v oblas-

ti materiálnej, kultúrnej a 
spoločenskej, pomoci ško-
lám, organizáciám. 

nológie, technika, komunikácie sa budú meniť. Aj 
keď poznatky budú pribúdať, mnohé zo súčasných 
existenčných potrieb budú aktuálne aj v budúcnosti. 
Vôbec nezáleží na tom, či má firma 20, 100 či 125 
rokov. Sme najstabilnejšou cementárenskou spoloč-
nosťou na Slovensku. V globalizovanom svete ne-
môžeme ostať iba prispôsobivým pasažierom. Naša 
budúcnosť záleží a bude záležať na tom, akí ľudia 
pracujú a budú v cementárni pracovať. Pre každú 
firmu je najdôležitejší tím schopných a lojálnych 
spolupracovníkov, ktorí pracujú na spoločnom cieli. 
V budúcnosti chceme udržať náš podiel na trhu s 
ťažbou suroviny cez 1 mil. ton a produkciou cca 
800 – 900 tisíc ton cementov ročne. Našou vysokou 
kvalitou chceme vyhovieť zákazníkom „na mieru“. 
Dokonalý z nás nikto nikdy nebude. Záleží však na 
našich postojoch. Vo svete kalkulu chceme pri práci 
pokračovať kultúrou spolupatričnosti, ktorá sa nedá 
skopírovať, chceme aj s našimi partnermi vytvárať 
spojenectvá na ľudských hodnotách, ktoré sa nedajú 
speňažiť. 

Ing. Anton Barcík, generálny riaditeľ
(z príhovoru 23. októbra 2014 na stretnutí 

v Trenčianskych Tepliciach)

Výrazne pomáha cementá-
reň v organizovaní telový-
chovy a športu. V ostatných 
rokoch sa významne vede-
nie Považskej cementárne 
angažuje v náboženskej ob-
lasti. Viditeľná bola pomoc 

pri zriaďovaní rímskokato-
líckej farnosti, vybudovaní 
Pamätníka sv. Jánovi Pavlo-
vi II. v lome Butkov a teraz 
pri výstavbe rímskokatolíc-
keho kostola.

Ocenenia spoločnosti 
Považská cementáreň, a.s.
1995 – Najlepší exportér Slovenskej republiky
1996 – Najlepší exportér Slovenskej republiky
1997 – Najlepší exportér Slovenskej republiky
1998 – Ocenenie kvality portlandských cementov certifikátom 
ochrannej značky a zlatou medailou Slovak Gold
1999 – Prestížne ocenenie kvality najvyšších značiek portland-
ských cementov Grand Prix Slovak Gold
1999 – Najlepší exportér Slovenskej republiky
2000 – Ocenenie kvality nízkochrómového cementu chromat-
min certifikátom ochrannej značky a zlatou medailou Slovak 
Gold
2001 – Ocenenie Grand Prix za expozíciu na výstave kvalita 
2001
2003 – Zlatá plaketa Coneco za exponát chromatmin
2003 – Čestné uznanie predsedníčky ÚPV SR za „Spôsob likvi-
dácie upravených organických odpadov spaľovaním v rotačných 
peciach“
2003 – Veľká cena Slovenské zlato za prínos pre lepšie podnika-
teľské prostredie Slovenska
2004 – Najlepší exportér Slovenskej republiky
2004 – Zlatá plaketa Racioenergia 2004 pre ekotechnológiu 
BIOTRIX
2004 – Veľká cena Slovenské zlato za prínos pre lepšie podnika-
teľské prostredie Slovenska
2005 – Prestížne ocenenie kvality nízkochrómového cementu 
chromatmin Grand Prix Slovak Gold
2005 – Udelenie európskeho patentu za „Spôsob výroby bez-
chrómového cementu technológiou vyvinutou spoločnosťou 
Považská cementáreň, a.s.
2006 – Ocenenie dlhodobých, veľmi dobrých výsledkov v eko-
nomike a rozvoji spoločnosti certifikátom Slovak Gold Exclusive
2007 – Ocenenie Ministerstva životného prostredia SR v rámci 
Národného programu environmentálneho hodnotenia a ozna-
čovania výrobkov – právo používať na výrobky CEM I 42,5 N 
Chromatmin a CEM II/B-S 32,5 R Chromatmin environmentál-
nu značku EVV – environmentálny vhodný výrobok
2007 – Národná podnikateľská cena za životné prostredie v SR: 
2. miesto v kategórii Produkt, 3. miesto v kategórii Manažérstvo
2008 – Ocenenie Slovak Gold za CEM II 42,5 R a technológiu 
biotrix
2008 – Ocenenie dlhodobých výsledkov v ekonomike a rozvoji 
spoločnosti certifikátom Slovak Gold Exclusive
2009 – Národná podnikateľská cena za životné prostredie za 
technológiu biotrix
2009 – Zlatý mravec 2009 za firemné odpadové hospodárstvo
2009 – Zvláštne ocenenie od NBS SR za účasť na zavedení eura
2009 – Prestížne ocenenie technológie biotrix cenou Grand Prix 
Slovak Gold
2010 – Slovak Gold Exclusive – ocenenie dlhodobých veľmi 
dobrých výsledkov v ekonomike a rozvoji spoločnosti
2010 – Inovačný čin roka 2009 za technológiu výroby bezchró-
mového cementu chromatmin 2. generácie
2010 – Cena Jána Bahýľa za mimoriadne hodnotné priemysel-
noprávne chránené technické riešenie
2011 – Ocenenie ministra hospodárstva SR „Výrobková inová-
cia“ – biolanova
2011 – Certifikát ochrannej značky kvality a zlatá medaila Slo-
vak Gold „spoluspaľovanie spracovaných vedľajších živočíšnych 
produktov ekotechnológiou bitrix



Informácia o vydávaní rybárskych dokladov

v Ladcoch – Obecný úrad
15. decembra 2014 – od 15.00 do 17:00 hodiny
22. decembra 2014 – od 15.00 do 17:00 hodiny
29. decembra 2014 – od 15.00 do 17:00 hodiny

V roku 2015 každý pondelok (okrem sviatkov) od 
15.00 do 17:00 hodiny.

Vytvoriť niečo pre iných je úžasný pocit
Materské centrum Mimčo v Ladcoch už niekoľko rokov vyvíja 
aktivity v oblasti práce s matkami a ich malými deťmi. 
Súčasné ladčianske funkcionárky tohto združenia sa v dobrom 
slova zmysle vymykajú z rámca bežných funkcionárov organizá-
cií. Ich aktivity sú zamerané nielen na kultúrno-výchovnú čin-
nosť, ale aj na zabezpečenie materiálnej základne organizácie. 
Ing. Ivana Mrvová, ktorá zastupuje materské centrum Mimčo, 
vo svojom hodnotení za rok 2014 píše:
V aktivitách na podporu obnovy Materskej školy bola dokonče-
ná Štúdia na Materskú školu v Ladcoch, ktorá slúži ako podklad 
na získanie finančných prostriedkov. Mimčo je obstarávateľom 
aj vlastníkom Štúdie. Získali sme na ňu sponzorov aj peniaze na 
spolufinancovanie. Sponzorské peniaze sme získali na ďalšiu časť 
okien (bočné okná + Mimčo). Teraz čakáme, ako dopadne podaný 
projekt na celkovú rekonštrukciu MŠ. V prípade, že projekt prejde 
a peniaze z projektu získame, sponzorské financie sa použijú na 
iné (kotolňu, prípadne vybavenie interiéru). 
Na jar bolo dokončené detské ihrisko pri Materskej škole – o 
čom sme už v Ladeckých zvestiach písali. 
Činnosť materského centra bola v roku 2014 bohatá na pravi-
delné akcie. Dobre fungovali tanečný krúžok, výtvarný krúžok i 
anglického jazyka a od novembra t.r. aj jumping kids. 
Z väčších jednorazových akcií spomenieme februárový karneval 
detí, Deň detí a rodiny, divadelné predstavenie Perinbaba a Via-
nočné tvorivé dielne pre deti a dospelých. 
Aj v roku 2015 plánujú množstvo zaujímavých podujatí, ktoré 
spestria život detí v Mimčo, ale niektoré aj ostatným deťom a 
mládeži. Medzi naplánovanými akciami je už spomínané mate-
riálne vybavenie Materskej školy a sídla materského centra, ale 
aj permanentná činnosť a väčšie akcie ako februárový karneval 
v spolupráci s mládežou, Deň detí, tzv. Andersenova noc (deti 
spia v Mimčo) s bohatým programom, divadelné predstavenie. 
Pre matky na materskej dovolenke pripravujú prednášky lekárov 
( gynekológ, pediater, ortopéd a pod.), ale i besedy o zdravom 
životnom štýle, skrášľovaní. V lete plánujú urobiť výlet do ZOO. 

„My s Ivanou Mrvovou sme to skúsili a máme detské ihrisko i nové 
okná na MŠ. Naďalej v našich aktivitách pokračujeme. Je to úžas-
ný pocit!“                                  (z predvolebného letáku poslankyne 

obecného zastupiteľstva Ing. Moniky Števánkovej).

Pamätníci z Butkova
Dňa 9. októbra t.r. sa do tridsať dôchodcov – bý-
valých pracovníkov lomového hospodárstva Po-
važskej cementárne, zišlo na priateľskom stretnutí 
v lome Butkov. 
Bývalí pracovníci lomu ďakujú vedeniu Považskej cemen-
tárne, a.s. a vedeniu lomu Butkov za pozvanie a príjemne 
strávené chvíle pri spomienkach na čas strávený pri spo-
ločnej práci v cementárni.

Vyhlásenie a reakcia

Stanovisko starostu k predvolebnej kampani v Ladcoch

Vážení občania,
musím zareagovať na nepodpísaný pamflet pred voľbami cie-
lený proti mojej osobe. Prvý účel anonymu je rozvrátiť dôve-
ru vo svoje okolie, keďže autorom môže byť hocikto. Pre mňa 
je však autor doslova „nikto“, takže dôveru majú všetci, ktorí 
meno majú. Pretože polícia v prípade koná, nemá zmysel, aby 
som sa touto vecou do skončenia vyšetrovania ďalej zaoberal a 
budem radšej zamestnávať myseľ otázkami, ako zveľadiť obec. 
Ďakujem, že ste neuverili. Tým je pre mňa osobne vec uzavretá.          

 Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce

Dňa 19. novembra t.r. do redakcie LZ doručili z Obecného 
úradu Vyhlásenie Ing. Rastislava Šeptáka k udalostiam počas 
moratória v predvolebnej kampani. Obecný úrad žiadosti me-
novaného uverejniť list v Ladeckých zvestiach vyhovel. Pred-
kladáme ho čitateľom v plnom znení a súčasne uverejňujeme 
vyjadrenie starostu obce Ing. Jaroslava Koyša. 
 
Chcem sa poďakovať všetkým Ladčanom, že prišli voliť a tak vyjadrili svoj 
názor v komunálnych voľbách. 
Plne rešpektujem výsledky komunálnych volieb a zároveň gratulujem Ing. 
Jaroslavovi Koyšovi a všetkým poslancom obecného zastupiteľstva k ich zvo-
leniu. Chcem sa ale aj vyjadriť k špinavej kampani, ktorá bola vedená proti 
mojej osobe za „panflet“, ktorý niekto v stredu v noci, keď začínalo volebné 
moratórium, rozvešal po obci.
Veľmi dôrazne hovorím, že s týmto zdrapom papiera nemám absolútne nič 
spoločné a podotýkam, že to považujem za absolútnu nechutnosť!
Vyzývam nového starostu, p. Koyša, aby zo svojej novej pozície dal dôsledne 
prešetriť tento „panflet“, lebo si prajem, aby vyšla pravda na povrch. Všetky 
podlé, ničím nepodložené útoky boli smerované len a len proti mne v čase 
moratória, kedy som zo zákona nemohol reagovať. Považujem to za premy-
slené a cielené kroky proti mojej osobe. Niektoré výroky sú podľa právnika 
žalovateľné, ale rozhodol som sa, že sa nad tým všetkým povznesiem. 
Chcem ale, aby sa všetko dôsledne vyšetrilo, a aby bolo každému v Ladcoch 
jasné, kto to urobil a aj to, že ja s tým nemám nič spoločné. A počkám si po-
tom, či tí, ktorí ma bez akéhokoľvek dôvodu osočovali, nájdu odvahu, aby sa 
mi aj verejne ospravedlnili.
Verím, že ak chce nový starosta začať s čistým stolom, bude mať prioritne 
záujem o vyšetrenie celej tejto kauzy, aby sa už nikdy nič takéto neopakova-
lo. Som veriaci človek a verím, že táto nespravodlivosť bude po zásluhe po-
trestaná, pretože podľa môjho názoru ovplyvnila konečné výsledky volieb.                                                                                             

S úctou,
Ing. Rastislav Šepták

Rybári majú nového predsedu
Slovenský rybársky zväz – ob-
vodná organizácia číslo 3 má no-
vého predsedu. 
Na zasadaní Mestského výbo-
ru SRZ v Dubnici nad Váhom sa 
ním po úmrtí Libora Kvasnicu, 
čestného člena SRZ, stal Bohumil 
Ištvánik. Výbor bol doplnený o 
dvoch členov Martina Kvasnicu 
– pomocný hospodár a Františka 
Gajdošíka – člen disciplinárnej 
komisie. 
V októbri t.r. podpísali zástup-
covia SRZ s Urbárskym a pasi-
enkovým spoločenstvom novú 
nájomnú zmluvu (predĺženie pô-

vodnej), čo znamená využívanie 
vodnej plochy štrkoviska – rybní-
ka v Ilave na chov a lov rýb ďalších 
šesť rokov. 
Aj rok 2014 bol rokom zarybňo-
vania vodných nádrží a tokov v 
revíri rybárskeho zväzu. Násady 
pribudli vo vodnej nádrži Tuneži-
ce, ramenách v Ladcoch a Dulove, 
štrkovisku  - rybníku v Ilave a v 
niektorých pstruhových potokoch 
a vo Váhu. 

(Podrobnejšie o zarybňovaní sa 
dočítate vo februárovom čísle La-
deckých zvestí – 2015).



Štart ladčianskych škôl
2. septembra začali naše tri školy novú etapu výchov-
novzdelávacieho procesu – školský rok 2014/ 2015. Do 
priestoru Materskej školy, do lavíc Základnej školy a Od-
borného učilišťa internátneho prišiel približne rovnaký 
počet žiakov ako v roku minulom. Ani v personálnom 
obsadení pedagógmi nenastali veľké zmeny. Na rovnakej 
úrovni zostali priestorové a materiálne podmienky. Po-
zrite sa teda s nami na stav v jednotlivých výchovných 
zariadeniach.

Materská škola
Do Materskej školy je v tom-
to školskom roku zarade-
ných 70 detí 3 – 7 ročných. 
Vzhľadom na vekové rozlo-
ženie a počet detí sme boli 
nútení zrušiť jednu triedu. 
Teda v súčasnosti sú triedy 
tri. V najstaršej vekovej sku-
pine pre vstup do Základnej 
školy sa pripravuje 23 detí. 
Najmladšia veková skupi-
na „Motýliky“ (3 – 4 ročné 
deti) – učiteľky Alena Ku-
kučková, Andrea Kotraso-
vá.Stredná veková skupina 
„Včielky“ (4 – 5 ročné deti) 
– učiteľky Anna Grmanová, 
Táňa Kukuliašová.Najstar-
šia veková skupina „Lienky“ 
(5 – 7 ročné deti) – učiteľky 
Alena Svádová, Mgr. Gabri-
ela Zahradníková. V tom-
to školskom roku naďalej 
pracujeme podľa Školského 
vzdelávacieho programu 
„Poď so mnou spoznávať 
svet“, ktorý je vypracova-
ný na dobu 3 rokov. Spolu 
s Ročným plánom školy a 

Láska na celý život
Z Materskej školy do dôchodku odišli učiteľky Irena Gajdoší-
ková a Jana Pikálková, ktorým stovky detí – mnohí dnes už 
dospelí – ďakujú za láskavý prístup k detským dušiam. Boli 
to učiteľky, na ktoré sa nezabúda a s vďačnosťou a láskou sa 
spomína po celý život. Želáme im, aby si dôchodok užívali v 
plnom zdraví a spokojnosti.

Školským poriadkom je zá-
väzným dokumentom pre 
zamestnancov školy i pre 
rodičov a deti (môžete si ich 
pozrieť na web stránke obce 
Ladce, v sekcii školstvo – 
MŠ). V škole aj v tomto roku 
pracuje krúžok anglického 
jazyka a výtvarný krúžok, 
ktoré vedú odborníci. Deti 
môžu navštevovať i tanečný 
krúžok v materskom centre 
Mimčo pod vedením Mgr. 
Moniky Fuskovej. 
Od novembra každý štvrtok 
od 17.00 hodiny sa začalo 
cvičenie na trampolíne v 
centre Mimčo. 
Základom našej práce zostá-
va hlavná úloha – pripraviť 
deti po všetkých stránkach 
na vstup do Základnej ško-
ly. Táto snaha je však naru-
šovaná negatívnymi javmi, 
ktoré sa medzi deťmi dosť 
často objavujú. Je to hlavne 
zlá výslovnosť, agresivita, 
ale aj neprispôsobivosť. Zo 
života detí takmer vymizli 
knihy, stavebnice, hry von-
ku s kamarátmi. Nahradila 
ich televízia, počítače, table-
ty. Rodičia trávia s deťmi čo-
raz menej času, čo sa preja-
vuje v ich správaní. 

Táňa Kukuliašová, 
riaditeľka MŠ

V Základnej škole 
205 žiakov

Na 1. stupni 100 a na 2. stupni 
105 detí. Z celkového počtu je 120 
dievčat a 85 chlapcov. Tento nepo-
mer trvá už viac rokov. 

Vedenie školy sa nezmenilo:
Mgr. Bronislava Majtánová, riadi-
teľka
PaedDr. Mária Hatoková, zástup-
kyňa riaditeľky
Lýdia Huňačková, ekonómka
Triednictvo v jednotlivých trie-
dach prebrali:
1. A Mgr. Katarína Štefancová (13)
1. B Mgr. Iveta Jarábková (14)
2. A Mgr. Eva Letková (14)
2. B Mgr. Mária Kubičinová (13)
3. Mgr. Richard Strapko (22)
4. Bc. Daniela Koňuchová (24)
5. Mgr. Tomáš Struňák (17)
6. Mgr. Šárka Adamcová (15)
7. Ing. Lenka Dideková (25)
8. Ing. Katarína Šibíková (21)
9. Mgr. Jana Štrbíková (27)

2. septembra t.r. na-
stúpilo do tried Základ-
nej školy 205 žiakov. 
Bez triednictva: 
Mgr. Martina Kozlíková, Mgr. 
Marián Babjak (rímskokatolícky 
farár), Mgr. Ľubomír Vontorčík 
(evanjelický farár). 
V školskom klube je 50 detí. Ako 
vychovávateľky pôsobia v ňom 
Jarmila Gabková a Mgr. Ivana Hu-
ňačková. 
V škole pracujú krúžky záujmovej 
činnosti. V niektorých si deti roz-
širujú svoje vedomosti a získavajú 
zručnosti, v iných pestujú svoje 
osobitné záujmy. Krúžky, okrem 
troch, vedú učitelia školy. V ško-
le boli zriadené krúžky: tvorivé 
dielne, prírodovedný, angličtina 
hrou, stolný tenis, športové hry, 
športové hry chlapci, športové 
hry dievčatá, slovenčina pre de-
viatakov, angličtina pre ôsmakov, 
stolný tenis, matematika pre de-
viatakov, matematický, strelecký, 
kuchársky, hasičský, futbalový.

Odborné učilište 
internátne
Zriaďovateľom Odborného uči-
lišťa internátneho v Ladcoch je 
Okresný úrad v Trenčíne, odbor 
školstva. 

Vedenie školy sa oproti minulé-
mu školskému roku nezmenilo: 
PaedDr. Vladimír Hromek, riaditeľ
Ing. Eva Daňová, zástupca pre 
ekonomické činnosti
Ing. Eva Veličová, zástupca pre 
odborné predmety a mimoškol-
skú výchovu
Mgr. Miroslav Sňahničan, zástup-
ca pre teoretické vyučovanie
2. 9. t.r. bolo v učilišti 139 žiakov, z 
toho 60 dievčat a 79 chlapcov. 
V škole pracovalo k 15. septembru 
t.r. 52 zamestnancov, z toho 40 v 
škole a 12 v internáte. Vyučova-
cí proces zabezpečuje dovedna 
34 pedagogických pracovníkov, 
učiteľov a majstrov odborného 
výcviku. Priestory a materiálne 
podmienky sa postupne dostali na 
dobrú úroveň. Majú vybudované 
odborné učebne pre všetky učeb-
né odbory i jednu špecializovanú 

triedu s počítačovým vybavením 
a pripojením na internet. Mate-
riálno-technické vybavenie školy 
je v rámci odborného výcviku 
veľmi dobré a predstavuje v rámci 
slovenských odborných učilíšť to 
najlepšie, čo môže byť. 
Aj v školskom roku 2014/2015 
budú využívať na spestrenie voľ-
ného času učňov záujmové kr-
úžky, najmä pre ubytovaných v 
internáte. 
Aj v tomto školskom roku chcú 
pokračovať v dobrej spolupráci s 
Považskou cementárňou, Obec-
ným úradom, Základnou ško-
lou, záhradníctvom v Dolných 
Kočkovciach, Kúpeľoch Nimnica 
a ďalšími, kde žiaci realizujú od-
bornú prax. V škole sú rozhodnutí 
venovať viac pozornosti protifaj-
čiarskej kampani, boju proti zá-
školáctvu a iným neduhom.

Víťazní učni
Na 4. ročníku medzinárodnej súťaže učňov vo Vysokom Mýte v dňoch 
23.- 25. 9. 2014 súťažiaci z OUI obhájili minuloročné prvenstvo. V 
konkurencii českých, nemeckých, maďarských a poľských murárskych 
družstiev zvíťazili Marek Chlebana a Fabián Staňo pod vedením Bc. Lu-
káša Košúta, majstra odborného výcviku. Blahoželáme!
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Mimoriadne úspeš-
ná futbalová jeseň Turistický oddiel ZO Sloven-

ského zväzu technických špor-
tov cementáreň Ladce uspori-
adal dňa 20.09.2014 turistický 
pochod na Radhošť (1 129 m 
nm).Výstup sa začal od Pus-
tevny okolo sochy pohanského 
boha Radegasta až na vrchol 
Radhošťa, kde je postavený 
kostolík sv. Cyrila a Metoda. 
Odtiaľ 43 turistov za silnej 
hmly zbehlo do Rožnova pod 
Radhoštěm. V Rožnove bola 
možnosť pozrieť si Jurkovičo-
vu rozhľadňu a Valašské múze-
um v prírode. 
Dňa 25.10.2014 sa usporiadal 
výstup na Veľký Tribeč (829 m 

nm). Pochod sa začal z dedi-
ny Solčany cez Medvedí vrch, 
Malý Tribeč na vrchol Veľkého 
Tribeča a odtiaľ do dediny Ko-
varce. Trasu dlhú 19 km za nie 
najlepšieho počasia zvládlo 33 
turistov, z toho 6 detí. 
Dňa 08.11.2014 sa ukončila 
turistická sezóna 2014 výstu-
pom na horu Butkov a pose-
dením na chate p. Martináka. 
Záver nepokazilo ani daždivé 
počasie a 35 turistov si určilo 
plán turistických akcií na rok 
2015.
Horám, turistike a turistom 
zdar!

Ing. Jozef Remo, predseda ZO

Vynikajúca reprezentácia stolných tenistov
Stolní tenisti TJ Tatran cementáreň Ladce našu obec v tomto ročníku 
oblastných súťaží reprezentujú vynikajúco. Zatiaľ si úspešne vedú v 
troch súťažiach – v 4., 6. a 7. lige. Po 23. novembri t.r. „A“ družstvo 
TJ Tatran bolo v 4. lige na 1. mieste s 28 bodmi a skóre 87:39. „B“ 
družstvo, ktoré hrá v 6. lige, bolo tiež na 1. mieste s 21 bodmi a skóre 
101 : 25. „C“ družstvo hrá v 7. lige a má zatiaľ 13 bodov, čo stačí na 8. 
miesto. Telovýchovnú jednotu v súťažiach reprezentujú hráči: Gajdo-
šík Peter, Galanský Peter, Hrehor Jozef, Hrevuš Ivan, Hrevuš Ľuboš, 
Hromek Vladimír, Jankovský Vladimír st., Jankovský Vladimír ml., 
Kalus Pavol, Kvasnica Dušan, Kvocera Martin, Letko Vladimír, Po-
pelka Anton, Popelka Viliam, Sňahničan Miroslav, Švihel Jozef, To-
manica Miroslav, Uhlík Marek.

Vlci útočia

S radosťou môžeme konštatovať, že práve skončená jesenná časť 
futbalových súťaží bola jednou z najúspešnejších v poslednom 
období. Mužstvo dospelých účinkovalo tak ako posledných 6 
rokov v 5. lige, ktorá je však po prvýkrát skutočne 5. najvyššou 
súťažou. Mužstvo prezimuje na 3. mieste, keď počas jesene v 
15 majstrovských zápasoch 8x zvíťazili zhodne po 4x na domá-
cej pôde i u súperov, 3x remizovali a 4x prehrali. Konto svojich 
súperov zaťažili 24 gólmi, pričom inkasovali 12 gólov, čo je len 
o 1 gól viac ako vedúci Prečín. Najlepším strelcom bol Mokrič-
ka so 6 gólmi, po 4 dali Mikuška a Eliáš, po 2 dali Kučma, Zá-
bojník a F. Váň a po 1 pridali Martinka, Kušík, Kučera a Pagáč. 
Do bojov o body zasiahlo až 26 hráčov. Všetkých 15 zápasov a 
naviac bez striedania odohral Jakub Machala a Kušík. 

Dorastenci prví
Dorastenci odohrali v 6. lige na jeseň 11 zápasov, z ktorých v 10 
zvíťazili, jeden remizovali a sú na čele 6. ligy. Najlepším strelcom 
nielen Ladiec, ale celej súťaže bol Martin Kvasnica s 15 strelenými 
gólmi. 8 gólov dal Patrik Šebek, 7 Gabriel Koštialik atď. 

Ivan Kandráč kanonier žiakov
V 4. lige na jeseň žiaci odohrali 12 zápasov, 5-krát zvíťazili, 4-krát 
remizovali a 3-krát prehrali. Patrí im 7. miesto. Najlepším strel-
com bol Ivan Kandráč, ktorý strelil 16 gólov. Vo výbere Oblast-
ného futbalového zväzu Považská Bystrica (ročník narodených 
2001), ktorý vyhral kvalifikačný turnaj v Prievidzi, nás budú re-
prezentovať žiaci Martin Adamec a Matej Halúska. 
Okrem týchto družstiev, ktoré hrajú v súťažiach, venujeme veľkú 
pozornosť aj príprave mladých hráčov. Pod vedením trénerskej 
dvojice Martinka, Bonan sa prvým futbalovým zručnostiam pri-
úča 10 žiakov 1. a 2. ročníka ZŠ. Premiéru mali na halovom turnaji 
v Púchove. 

Pomáhali športu v Ladcoch
Výbor TJ a hráči ďakujú obecnému zastupiteľstvu na čele so sta-
rostom, vedeniu Považskej cementárne, RNDr. Petrovi Janešíkovi, 
Martinovi Adamcovi, Petrovi Posluchovi a ďalším sponzorom za 
finančnú a materiálnu pomoc. Okrem sponzorov patrí naše poďa-
kovanie aj D. Porubčanovi, Martinkovi, J. Machalovi a E. Kučero-
vi, ktorí sa príkladne starali o celý športový areál. 
Všetkým, ktorí pestujú a zaujímajú sa o šport, prajeme úspešné 
vykročenie do roku 2015, pevné zdravie, veľa úspechov a pek-
ných športových zážitkov.                                    Ing. F. Gach

V 5. lige hrali
Dres družstva dospelých Ladiec počas jesene 2014 obliekli títo 
hráči: Jakub Machala, Dominik Porubčan, Samuel Pravda, Franti-
šek Váň, Alexander Homér, Jozef Pagáč, Jozef Váň, Jaroslav Kušík, 
Kristián Mrážik, Erik Mrážik, Miroslav Mikuška, Peter Martinka, 
Mário Kučma, Erik Kučera, Patrik Kršák, Jakub Mojto, Jaroslav 
Mokrička, Filip Prúša, Matej Eliaš, Michal Zábojník, Patrik Zajac, 
Alexandar Markovič, Peter Jakuš, Vladimír Mosorjak, Marián Ha-
bánek, Michal Laskovič. Vedúcim mužstva je Vladimír Chovanec. 

O takúto podporu nestojíme
Hráči družstva dospelých sa chcú touto cestou poďakovať svojim 
priaznivcom za podporu a teší ich, že sú ochotní za nimi cestovať 
aj niekoľko desiatok kilometrov. Ale rozhodne sa dištancujú od 
konania p. J.J., ktorý svojim konaním poškodil nielen ich dobré 
meno a meno TJ, ale naviac ich pripravil o viac ako 200 €, ktoré 
mohli byť využité na výchovu mladých hráčov alebo zakúpenie 
výstroja. Opakovanie podobného počinu môže mať za následok 
vylúčenie mužstva zo súťaže a to nikto z vás fanúšikov určite ne-
chce. 

V mene hráčov František Váň, kapitán mužstva

Takto by sme mohli nazvať jesen-
nú časť futbalovej súťaže. Hráči 
Tunežíc sa nekompromisne za-
hryzli do svojich súperov a delia sa 
o prvú priečku s mužstvami Prejta 
a Kolačín, s ktorými majú zhod-
ne po 23 bodov. Disciplinovaná 
hra celého mužstva a strelecká 
forma Lukáša Janca, ktorý vedie 
tabuľku strelcov s ôsmimi gólmi, 
priniesla svoje ovocie. Verím, že 
si ešte nevystrieľal všetok pušný 
prach a v jarnej časti mu strelecká 
forma vydrží naďalej. K dobrým 
výsledkom prispeli aj títo hráči: 
Dušan Šedík, Martin Hajduch, 
Boris Letko, Alexander Kandráč, 
Emil Kandráč, Milan Habánek, 

Jakub Suran, Jakub Melicher, Pe-
ter Patka, Jakub Habánek, Rudolf 
Hriadel, Martin Prekop, Roman 
Koňuch, Ján Podmaninec, Peter 
Štefula, Róbert Grečný, Jozef Mi-
kuška, Vladimír Mosorjak, Daniel 
Koštialik, Roman Kršík. Chcem 
sa poďakovať aj našim verným 
sponzorom. Naše ďakujem patrí: 
Obecnému úradu Ladce, Petrovi 
Chovancovi a Jánovi Rafajovi. Blí-
žia sa vianočné sviatky a Silvester 
a ja prajem sponzorom, verným 
divákom a spoluhráčom krásne 
prežitie vianočných sviatkov a v 
novom roku hlavne veľa zdravia, 
šťastia, osobných a pracovných 
úspechov.       Radovan Hofstädter

Pozvánka na tradičný 
Silvestrovský turnaj

Výbor TJ srdečne pozýva všet-
kých hráčov a priaznivcov fut-
balu na tradičný Silvestrovský 
turnaj 6 členných družstiev v 
malom futbale. Turnaj sa usku-
toční v stredu 31.12. o 09:00 
hod. Prezentácia zúčastnených 
družstiev bude v čase od 08:30 
hod. v priestoroch šatní TJ.


