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Očividne sa v prírode prihlásila 
jeseň. Musíme priznať, že počasie 
pôsobí na našu náladu a spolu 
s Covidom vytvára ovzdušie, v 
ktorom musíme žiť. Nič sa však ne-
mení a my sa ďalej prispôsobuje-
me jeho realite.
Obecné zastupiteľstvo absolvova-
lo svoje riadne septembrové zasa-
danie, na ktorom vyriešilo niekoľ-
ko problémov občanov a obce.
Absolvovali sme spojené tri tradič-
né podujatia, ktoré potešili obča-
nov napriek pochopiteľnej nižšej 
účasti, ale s obvykle bohatým a 
zaujímavým programom. 
Skalné sanktuárium na Butkove 
prijalo veľké množstvo pútnikov 
na príkladne zorganizovanej púti 
Panne Márii Kráľovnej a ďalších 
náboženských obradov. Butkov sa 
stáva stále známejším aj septemb-
rovým Behom do vrchu, ktorý má 
každým rokom viac účastníkov. 
Stále viac sa hovorí i o budovaní 
cyklotrasy, na ktorú sa tešia cyklis-
ti všetkých vekových kategórií. 
Život vo všetkých troch ladčian-
skych školách sa začal štandard-
ným spôsobom, na kolektívne 
vyučovanie sa tešia žiaci aj pe-
dagógovia. 

Rozbehli sa aj súťaže futbalovej 
ligy, kde sa o body pasujú so strie-
davým úspechom naši reprezen-
tanti. O slovo sa prihlásila aj stol-
notenisová súťaž. 
Organizácie a združenia čakajú 
stále na svoju príležitosť obnoviť 
svoj spoločenský, spolkový a kul-
túrno-rekreačný život. 
Nepotrvá dlho a zasiahne nás ob-
dobie, ktorému hovoríme „predvi-
anočné“.
Redakcia vám do ďalších mesia-
cov želá pohodu, zdravie a optimi-
zmus. Foto: Slavomír Mrážik

Foto: Vladimír Zápalka
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Aké riešili poslanci v septembri problémy

Olívia Horváthová
Barbora Pramuková

Timea Ištoková
Marko Zábojník

František Podstránský

Srdečne blahoželáme rodi-
čom. Nech vaše deti rastú 
v zdraví na radosť všet-
kým, ktorí ich majú radi. 

Jana Hujová, 62 r.
Marta Mackurová, 89 r.

Smútok zdieľajú všetci, ktorí 
ju poznali. Pozostalým vyslo-

vujeme hlbokú sústrasť. 

80 rokov
Ján Cibiček (december)

Ľudmila Peterková (december)

85 rokov
Anna Koštialiková (november)

25. výročie sobáša
Mikuláš Balog a Soňa, 

rodená Kandráčová (dec.)

50. výročie sobáša
Ladislav Ištvánik a man. Jana, 

rodená Kušnierová (nov.)

Blahoželáme našim jubi-
lujúcim občanom. Želáme 
im zdravie, porozumenie a 
úspešné ďalšie roky života v 

kruhu ich najbližších. 

Z matriky 
obce

Narodené deti

Opustili nás

Jubileá

Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch konalo svoje riadne zasadanie 23. sep-
tembra 2021. Zúčastnilo sa ho 7 poslancov, starosta obce a príslušní referenti. 

Po schválení úvodných 
bodov programu na ná-
vrh ekonómky obce Ing. 
Aleny Černotovej schvá-
lili úpravu rozpočtu – na-
výšenie príjmu o sumu 12 
519 eur a aj výdaj o 12 519 
eur (v bežnom výdaji ide 
o interiérové vybavenie, 
knihy, časopisy, dohody o 
vykonávaní práce).
Potom poslanci preroko-
vali a schválili Dodatok 
k Zriaďovateľskej listine 
Základnej školy a Doda-
tok č. 1 k Zakladateľskej 
listine Materskej školy. 
Obecné zastupiteľstvo 
vzalo na vedomie výpo-
veď z bytu č. 16 na Ulici 
Ľ. Štúra č. 598. Súčasne 
pridelili uvoľnený byt zá-
ujemcovi Mariánovi Kuč-
movi, ktorý splnil všetky 
predpísané podmienky. 
V ďalšom bode sa poslan-
ci zaoberali predajom 
pozemku KNE 1901/503 
k.ú. Ladce. Ide o žiadosť 
Mgr. Lucie Koštialikovej 
o kúpu časti obecného 
pozemku. Záležitosť sa 
ukázala dosť komplikova-
ná, preto zastupiteľstvo 
prijalo uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo 
obce Ladce
a) Súhlasí s odpreda-
jom časti pozemku KNE 
1901/503, k.ú. Ladce vo 
vlastníctve obce Ladce.
b) Súhlasí s vypracova-
ním geometrického plá-
nu s odčlenením výmery 
495 m2 z časti pozemku 

KNE 1901/503, zapísanej 
v katastri nehnuteľností 
Okresným úradom Ilava, 
katastrálny odbor, pre 
okres Ilava, obec Ladce, 
katastrálne územie Lad-
ce na LV č. 2023, vedľa 
pozemku KNC 2022/4, 
zapísaného v katastri ne-
hnuteľností Okresným 
úradom Ilava, katastrál-
ny odbor, pre okres Ilava, 
katastrálne územie Ladce 
na LV č. 1731.

Poslanci schválili prená-
jom miestnosti v Dome 
kultúry Simone Kuč-
movej ako kancelársku 
miestnosť. 
Poslanci riešili niektoré 
nezrovnalosti v platení 
nájomného firmou Bres-
man, s.r.o.. Firma s opa-
treniami súhlasí a bude 
platiť 24 eur/m2/rok. 
Zastupiteľstvo sa zaobe-
ralo ponukou Roberta 
Števanku o odpredaj po-
zemku pri ZS, na ktorom 
stojí autobusová zastáv-
ka a časť cesty. Poslanci s 
predajom súhlasili.

V ďalšom bode zastupi-
teľstvo berie na vedomie 
žiadosť Stredoslovenskej 
distribučnej, a.s. Pri Raj-
čianke 2927/8, Žilina, v 
zastúpení Enerline s.r.o., 
Kopčianska 10, Bratisla-
va o schválenie Zmluvy 
o budúcej zmluve o zri-
adení vecného bremena 
na pozemok KNC 125/1, 
k.ú. Ladce na realizáciu 
stavby „12613 – Ladce – 

Ul. Cementárska – Rozší-
renie NNK“
odkladá schválenie uve-
denej zmluvy z dôvodu, 
že obec Ladce vydala zá-
väzné stanovisko k navr-
hovanému projektu stav-
by „12613 – Ladce – Ul. 
Cementárska – Rozšíre-
nie NNK“, v ktorom uvied-
la pripomienky. 

Predmetom ďalšieho ro-
kovania bolo schválenie 
nepotrebného nevyuží-
vaného nákladného prí-
vesu za traktor. Poslanci 
súhlasili s predajnou ce-
nou minimálne 1 000 eur.  

V bode rokovania Pripo-
mienky a návrhy vystúpili 
poslanci Ing. Ján Abrahá-
movský PhD., poslanec, 
sa informoval ohľadom 
spomaľovačov a prelože-
nia elektrického stĺpa na 
Podjavorinskej ulici v Tu-
nežiciach a spýtal sa na 
dotáciu na vybudovanie 
kanalizácie na Tajovské-
ho ulici v Tunežiciach, 
ďalej žiada upraviť pries-
tor pri odbočke na Podja-
vorinskú ulicu.
Mgr. Beáta Kolenová, 
poslankyňa, žiada zahrn-
úť do rozpočtu obce na 
budúci rok vyznačenie 
parkovacích čiar na síd-
lisku Záhradná. 
Iveta Laskovičová, po-
slankyňa, upozornila na 
upchatú dažďovú kana-
lizáciu pri autobusovej 
zastávke v Tunežiciach, 
žiada upraviť betónovú 

Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s poliklinikou Myjava za-
bezpečili pre občanov Ladiec možnosť zaočkovania druhou dáv-
kou vakcíny Pfizer. Dňa 25. augusta 2021 prišlo do pripravených 
priestorov kultúrneho domu 45 osôb, ktorých zdravotnícky perso-

nál zaočkoval. Veľká vďaka patrí celému kolektívu výjazdovej očkovacej jed-
notky. 

Ľubica Šedíková

plochu pri modlitebni v 
Tunežiciach. 
Starosta obce informoval 
o pripravovanom poduja-
tí Ladecký kotlík a Ladec-
ká notečka 2021, ktorý sa 
uskutoční 25.09.2021 v 
priestoroch za Kultúrnym 
domom.
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Tešíme sa na cyklotrasu (Ladce – Púchov)
Cyklistická komunikácia je priamym pokračovaním cyklotrasy Časť 4: úsek 
Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce. Na koniec predmetného úseku cy-
klotrasy nadväzuje cyklotrasa Časť 6: úsek Púchov - Nosická priehrada. 
Cyklotrasa využíva jestvuju-
cu obslužnú komunikáciu 
SVP, š.p., ktorá vedie po ľa-
vej strane prívodného ka-
nála k VO Ladce (Kočkovský 
kanál) a jestvujúci mostný 
objekt nad týmto kanálom. 
Komunikácia je využívaná 
predovšetkým SVP, š.p. na 
výkon správy a údržby hrá-
zí a aj vozidlami subjektov, 
ktoré na ňu majú povolený 
vjazd a napojenie. V tomto 
úseku nejde o samostatnú 
cyklistickú komunikáciu, ale 
o jazdu bicyklom po verej-
nej komunikácii, na ktorú 
bude vjazd motorových 
vozidiel obmedzovať trvalé 
dopravné značenie. Budú-
ca cyklotrasa preto nebude 
označená dopravnou znač-
kou „Cestička pre cyklistov“, 
ale na vozovke bude vodo-
rovným dopravným znače-
ním vyznačený „Koridor pre 
cyklistov“. Okrem toho sa 
celá cyklotrasa vyznačí cy-
kloturistickým značením v 
zmysle normy STN 01 8028. 
Už od km 4,050 - km 9,620 
má cyklotrasa charakter sa-
mostatnej cyklistickej ces-
tičky s fyzickým oddelením 
od hlavného dopravného 
priestoru. 

Cyklotrasa úsek č. 5 Ladce – 
Púchov začína v jestvujúcej 
križovatke s ulicou M. Ku-
kučína v obci Ladce, na úče-
lovej komunikácii Sloven-
ského vodohospodárskeho 
podniku oproti oceľovému 
mostnému objektu nad 
Kočkovským kanálom (k 
bývalému JRD). Cyklistická 
komunikácia pokračuje po 
účelovej komunikácii súbež-
ne s Kočkovským kanálom, 
mimoúrovňovo križuje dia-
ľnicu D1 popod jej mostný 
objekt, križuje katastrálnu 
hranicu KÚ Ladce/KÚ Hloža 

- Podhorie a pokračuje až 
k areálu Vodnej elektrárne 
Ladce. V ďalšom úseku cykli-
stická komunikácia pokraču-
je po účelovej komunikácii 
SVP, š.p. vedľa energetickej 
hrádze Kočkovského kanála, 
vedie okolo firmy MIRALEX, 
okolo areálu Čističky odpa-
dových vôd POVS, a.s. až  k 
jestvujúcemu oceľovému 
mostnému objektu nad Ko-
čkovským kanálom. Násled-
ne navrhnutou cyklistickou 
lávkou ponad rieku Váh, cez 
obec Streženice až do mesta 
Púchov, kde by sa mala spo-
jiť s už postaveným úsekom 
cyklotrasy č. 6.

Cyklistické odpočívadlá
Na danom úseku cykloces-
ty sú navrhnuté 2 obslužné 
dopravné zariadenia - cyk-
listické odpočívadlá s plo-
chou 20 x 10 m s vjazdom a 
výjazdom - nábehom 15 m. 
Prvé odpočívadlo je situo-
vané pod diaľničným mo-
stom v k.ú. Ladce a druhé 
pred navrhovanou lávkou 
pre cyklistov v k.ú. Beluša 
pri rieke Váh. Z jestvujúceho 
terénu sa odstráni trávnatý 
kryt a vybuduje sa spevne-
ná plocha. Na odpočívadle 
sa umiestni drobná archi-
tektúra.

Lávka pre cyklistov cez rie-
ku Váh
Účelom mosta je preklenúť 
cyklistický chodník ponad 
staré koryto Váhu. Prevadza-
ná komunikácia je na moste 
prioritne určená pre cyklistov, 
ale bude využívaná aj chod-
cami. Pre motorové vozidlá 
bude uzavretá prostredníc-
tvom pevných stĺpikov, ale pri 
návrhu sa uvažovalo na mos-
te aj s obslužným vozidlom 
(napr. ambulancia, požiarne 
vozidlo a niektoré vozidlá Slo-
venského vodohospodárske-
ho podniku - SVP).

Foto: Vladimír Zápalka

Foto: Vladimír Zápalka
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Aj v tomto ročníku Behu na Butkov sa bežkyne a bežci z Ladiec umiestnili na pekných 
miestach. Gratulujeme všetkým zúčastneným a ďakujeme za reprezentáciu!

Dominik Porubčan skončil v roku 2020 tretí vo svojej kategórii muži B, 1966 a ml. v rámci súťaže Slovenský 
pohár v behu do vrchu. Dominik má aj tento rok veľmi dobrú pozíciu, zatiaľ je v bodovom hodnotení Slo-
venského pohára v behu do vrchu prvý a na konte má viacero úžasných umiestnení (1. miesto v preteku 
v Novej Lesnej, 3. miesto v Pruskom, 3. miesto v Rudlove a 2. miesto v Gerlachu). Držíme všetkým bežcom 
palce a želáme im veľa síl v súťažiach a tiež radosti z behu. 

5,7 km – Juniorky (2002 a mladšie)
Králová Melánia s časom 41:12 – 2. miesto vo svojej kategórii

5,7 km – Ženy do 50 rokov (1972 – 1981)
Šrámeková Silvia s časom 37:55 – 5. miesto vo svojej kategórii

5,7 km – Muži do 60 rokov (1962 – 1971)
Liščák Pavel s časom 40:46 – 17. miesto vo svojej kategórii

5,7 km – Muži do 50 rokov (1972 – 1981)
Porubčan Dominik s časom 27:02 – 3. miesto vo svojej kategórii
Šedík Miloš s časom 32:08 – 7. miesto vo svojej kategórii
Guzoň Matej s časom 34:54 – 12. miesto vo svojej kategórii

5,7 km – Muži do 40 rokov (1982 – 2001)
Mrážik Slavomír s časom 27:55 – 5. miesto vo svojej kategórii

Foto: Mrážik Slavomír, Ing. Jozef Šutara

Muži do 40 rokov
Andrej Paulen 
Miroslav Ilavský
Radoslav Kopčan

Muži do 50 rokov
Ján Durmek
Jozef Kováč
Dominik Porubčan

Muži do 60 rokov
Zdeno Koleda
Henrich Toth
Luboš Kováčik

Muži do 70 rokov
Oldřich Pauler
Stanislav Ďuriga
Jozef Král

Muži nad 70 rokov
Stanislav Sviták
Pavol Martinek
Marian Cyprian

Ženy do 40 rokov
Nikola Švaňová

Ľubomíra Maníková
Veronika Bakalarová

Ženy do 50 rokov
Miriama Brezániová
Marcela Bieliková
Michaela Žilková

Ženy do 60 rokov
Iveta Hulvátová
Helena Ďurajková
Alica Nemčeková

Ženy nad 60 rokov
Anna Balošáková
Eva Budinská
Jana Žideková

Juniori
Michal Staník
Michal Sadloň
Tomáš Janíček

Juniorky
Katarína Janíčková
Melánia Králová
Laura Chelsy Zaťková
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Púť k Panne Márii 
Kráľovnej na Butkove

Život  v  obci

„Ako gréckokatolícky biskup si veľmi 
cením, že môžem  sláviť sviatosť Panny 
Márie Kráľovnej tu v Skalnom sanktuáriu,“ 
pripomenul hlavný celebrant. „Veď mari-
ánska úcta je jedným z mnohých  spojív 
jednoty medzi východom a západom. Je 
prejavom hlbokej viery. A je  spájajúcim 
článkom aj vo vzťahu k tým východným 
bratom, ktorí ešte nezdieľajú s nami cel-
kom pohľad na jednotu katolíckej cirkvi.“
Arcibiskup Cyril Vasiľ podrobnejšie rozo-
bral  rôzne súvislosti sláveného sviatku: „ 
Mária sa stala kráľovnou tam pod krížom, 
keď prijala do svojho náručia obetované 
telo svojho syna... A definitívne jej bol 
tento titul potvrdený pri jej nanebovza-
tí. Keď ako prvé zo stvorení má účasť na 
sláve svojho syna, ako predobraz nášho 
vzkriesenia... Mária je kráľovnou, pretože 
je jedinečným spôsobom spojená so svo-
jím synom,   a to tak na svojej pozemskej 
púti, ako aj v jeho nebeskej sláve.“
„Pri spomienke na  Božiu Rodičku Pan-
nu Máriu Kráľovnú sme tu na tejto hore, 
v tomto Skalnom sanktuáriu vyzývaní, 
aby sme  rástli v našej viere, potvrdzovali 
sa v nádej a posilňovali v láske. Apoštol 
Pavol nás k tomu vyzýva slovami, kde ho-
vorí často o kameni. Myslím, že na tomto 
mieste je to veľmi vhodná pripomienka: 
„Odložte teda všetku zlobu a každú lesť, 
pokrytectvo, závisť a každé ohováranie. 
A ako  novonarodené deti túžte po ne-
falšovanom duchovnom lieku, aby ste 
od neho rástli na spásu, keď ste okúsili, 
aký dobrý je pán. Prichádzajte k nemu, 
k  živému kameňu, ktorí ľudia síce zavrhli, 
ale pred Bohom je vyvolený a vzácny. A 
dajte sa vbudovať aj vy, ako živé kamene 
do duchovného domu, do svätého kňaz-
stva, aby ste prinášali duchovné obety 
príjemné Bohu skrze Ježiša Krista.“
Osobitnú pozornosť venoval hlavný cele-
brant aj otázkam rodiny: „Nechať zažiariť 
krásu rodinného života v jeho plnom jase 
je dnes potrebné viac ako inokedy, keď sa 
nad rodinou, nad jej stabilitou, príťažlivo-
sťou, zmyslom, ba aj samotnou definíci-

Predposledná augustová sobota bola v Skalnom sanktuáriu 
na Butkove ďalším z výnimočných dní. Pútnici z rôznych regió-
nov Slovenska sem prišli spoločne osláviť sviatok Panny Márie 
Kráľovnej, Matky milosrdenstva. Za účasti žilinského diecézneho 
biskupa Tomáša Galisa  slávnostnú svätú omšu celebroval košic-
ký eparcha – arcibiskup, vladyka Cyril Vasiľ.

ou sťahujú tmavé chmáry pochybností, 
búrok i pokusov cielených transformácií. 
Preto postsynodálna exhortácia pápeža  
Františka Amorislaetitia všetkým dôrazne 
pripomína nevyhnutnosť koordinovanej 
súčinnosti všetkých pri podpore stability 
rodiny.“
Súčasťou butkovskej pobožnosti bola aj 
modlitba Krížovej cesty za obnovu rodín, 
modlitba Korunky Božieho milosrden-
stva, ale aj  scénické oratórium Proglas, 
v ktorom sa v interpretačne zaskveli Sisa 
Sklovská, Dušan Jariabek,  Otokar Klein, 
ako aj zmiešaný zbor pod vedením di-
rigenta Adriana Kokoša. Výnimočným 
prekvapením pre pútnikov bola aj premi-
éra novej verzie piesne Ave Mária, ktorú 
populárny Jožo Ráž zaspieval v latinčine. 
O dôstojný hudobno-spevácky sprievod 
svätej omše sa postarali operný spevák 

Gustáv Beláček a súbor The Gospel Fami-
ly.
V závere ladecký dekan Jozef Petráš vy-
zval všetkých účastníkov púte, aby stá-
li pri sebe v dobrom i zlom, v zdraví aj 
chorobe, v šťastí i v nešťastí. A dokážeme 
to len vtedy, keď sa budeme spoločne 
modliť. A nazval túto púť „púťou modlit-
by.“ Anton Barcík, generálny riaditeľ Po-
važskej cementárne v Ladcoch, v areáli 
ktorej sa Skalné sanktuárium nachádza, 
podčiarkol iný moment: „Žijeme v dobe, 
ktorá akosi vytesňuje duchovno z našich 
životov. Verím, že  aj z tohto stretnutia si 
odnesieme kus duchovna. Z Hory milosr-
denstva si odnesieme do našich rodín to, 
že budeme milosrdní, že budeme dobrí 
k sebe navzájom. Pokiaľ ešte máme čas...  
Lebo príde čas, keď už nebudeme môcť 
byť!“
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Troje vydarené podujatia naraz
Kultúra

Tento aj minulý rok sa v našej obci niesol v znamení rušení tradičných podujatí, na ktoré sme si zvykli 
a tešili sa na ne. Dôvodom bola pandemická situácia, ale aj často sa meniace opatrenia, ktoré pre kul-
túrne podujatia platia. Obec ako usporiadateľ je povinná tieto nariadenia rešpektovať a zabezpečiť aj 
ich dodržiavanie. Podujatia ako Dni obce Ladce, Ladecký kotlík alebo Ladecká notečka nie je možné 
zorganizovať zo dňa na deň. Ich plánovanie trvá niekoľko mesiacov z dôvodov ako sú zabezpečenie 
pódia, ozvučenia, osvetlenia, voľných termínov interpretov či zaplatenie zálohy vystupujúcim inter-
pretom. S predstihom sa posielajú aj žiadosti o dotácie na jednotlivé podujatia, ktoré môže podporiť 
Trenčiansky samosprávny kraj. Ak sa teda počas plánovania akcie menia pravidlá a hrozí, že podujatie 
bude zrušené takpovediac na poslednú chvíľu, treba zvážiť, či energia, ktorú organizátori vo voľnom 
čase podujatiu venujú, nie je zbytočná.
Keď sa tohoročné leto situácia zlepšila, roz-
hodli sme sa, že sa do organizovania po-
dujatí predsa len pustíme. Síce v menšom 
rozsahu, ale s cieľom osviežiť kultúru v na-
šej obci. Spojili sme dokopy tri podujatia 
– obľúbený, už v poradí ôsmy Ladecký kot-
lík, ktorý sa v roku 2020 nekonal, stretnutie 
heligónkarov a koncert DH Ladčanka pri 
príležitosti 100. výročia založenia dychovej 
hudby v Ladcoch. Dôvodom spojenia akcií 
bol aj nedostatok voľných termínov. 
S napätím sme očakávali, v akej farbe Covid 
automatu bude naša obec a teda i okres 
Ilava od pondelka 20.09.2021. Práve farba 
mala rozhodnúť o tom, či podujatie vôbec 
bude. V oranžovej farbe a s miernymi ob-
medzeniami bolo nakoniec možné akciu 
uskutočniť. Do súťaže o Ladecký kotlík sa 
prihlásilo 9 tímov. S prihliadnutím sa krátky 
čas propagácie (z dôvodu neistoty, či podu-
jatie naozaj budeme môcť uskutočniť) to 
považujeme za úspech. Komisia v zložení 2 
profesionálni kuchári, jeden vyžrebovaný z 
radu súťažiacich, starosta obce a riaditeľka 
MŠ Ladce napokon určili poradie a vybrali 
víťaza. Prvé miesto a putovný pohár získal 
Centrik tím, kde bol šéfkuchárom Ľuboš 
Nagy. Obhájili víťazstvo z roku 2014 a zati-
aľ nevynechali ani jeden ročník súťaže. Na 
druhom mieste sa umiestnil tím DHZ Hlo-
ža, ktorému šéfoval Juraj Turza. Na treťom 
mieste skončil tím Zajacovi z Ladiec pod 
vedením Miroslava Zajaca ml. Počas celej 
súťaže všade vládla priateľská atmosféra a 
dobrá nálada. Celkovú atmosféru dotvárali 
aj kolotoče, či predajné stánky s občerstve-
ním. 
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Kultúra

Na stretnutí heligónkarov, ktoré už 
druhýkrát nesie názov Ladecká no-
tečka, sa zišlo celkovo 75 muzikantov 
z rôznych kútov Slovenska. Vystupo-
vali jednotlivci aj skupiny. Heligón-
ky jedinečným spôsobom dotvárali 
atmosféru súťaže. V jednotlivých 
vstupoch v trvaní 10 až 15 minút sa 
postupne predviedli všetky vekové 
kategórie. Posledný účinkujúci vystu-
poval po 19:00 hodine. Celkovo tak 
koncert heligónok a dychovky trval 
7 hodín. Heligónkari nešetrili slova-
mi chvály na adresu organizátorov, 
čo nás veľmi potešilo a dodalo nám 
energiu do organizovania podujatí aj 
v ďalšom roku. 
Rok 2021 bol výnimočný hlavne pre 
DH Ladčanka. Pôvodne sme plánova-
li urobiť zo stého výročia nosný pro-
gram podujatia Dni obce Ladce, kde 
by sme pozvali aj známe dychové 
hudby zo Slovenska či Moravy. Žiaľ, v 
takomto rozsahu sme si nemohli do-
voliť akciu zorganizovať. Bohatú his-
tóriu a úspechy DH Ladčanka priblí-
žila moderátorka koncertu dychovej 
hudby Monika Fusková. Pamätné 
plakety k stému výročiu odovzdali 
aktívnym muzikantom DH Ladčan-
ka starosta obce Ing. Jaroslav Koyš a 
zástupca starostu Dominik Koštialik. 
Za roky obetavej práce pre dychov-
ku, ale aj pre obec v rámci kultúrnej 
komisie, bola udelená plaketa dnes 
už zosnulému kapelníkovi Liboro-
vi Kvasnicovi. Plaketu prevzala jeho 
manželka Magdaléna. 
Veríme, že situácia ohľadom orga-
nizovania kultúrno-spoločenských 
akcií sa v budúcom roku zlepší a že 
sa naše tradičné obecné podujatia 
vrátia k režimu, na aký sme boli zvyk-
nutí. Zároveň ďakujeme všetkým, 
ktorí nám pomohli podujatie zorga-
nizovať, ale tiež aj tým, ktorí ho prišli 
podporiť svojou účasťou. Tešíme sa 
na vás v roku 2022!

Text: Dominik Koštialik, 
komisia kultúry obce Ladce

Foto: Vladimír Zápalka
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Predstavujeme MIMČO - materské centrum
Naše Materské centrum MIMČO je tu pre verejnosť z blízkeho i z ďalekého okolia. Každý utorok sme tu pre 
rodičov s deťmi vo veku od 1 do 6 rokov v čase od 15:00 hod. do 18:00 hod. Náš harmonogram je voľnejší, 
no snažíme sa vždy od 15.00 hod. do 16:30 hod. venovať voľnej hre s deťmi, o 16:30 hod. tvoríme s deťmi na 
tému, ktorá zodpovedá danému obdobiu, o 17:00 hod. máme športovo-tanečný krúžok, kde precvičujeme 
telíčko detí od klenby nohy až po krk a hlavu. Potom s deťmi tancujeme na známe i novšie piesne, prekoná-
vame prekážky a zabávame sa športom. Nakoniec si zväčša dáme skákajúci hrad, ktorý majú deti v obľube. 
Potom spoločne poupratujeme a v prípade príjemnej atmosféry zotrváme pri hrách i o niečo dlhšie.
Stretávame sa nielen vnútri, ale aj vonku a pre deti pravidelne chystáme rôzne aktivity a súťaže – napríklad 
letnú olympiádu – ktoré sú vždy spojené so zábavou, hrou a odmeňovaním. 
Materské centrum MIMČO je o hre, zábave, stretávaní. Sme tu najmä preto, aby sa deti zoznamovali a naučili 
sa spoločne hrať. Tešíme sa na všetkých, ktorí k nám prídu. 

Organizácie  a  spolk y

Vstup a časy:
Vstup je pre kohokoľvek, kto má die-
ťa vo veku 1 až 6 rokov a chce sa s 
ním v našich priestoroch pohrať. 
Vstupné nemáme, nakoľko veci na 
tvorenie a chod centra uhrádzame z 
2 %, ktoré získavame od darcov 2 % 
a zároveň sme podporovaní i obcou 
Ladce. Naše pracovníčky, ktoré vedú 
MIMČO, pracujú ako dobrovoľníčky. 
Aktuálne máme otvorené každý uto-
rok od 15:00 hod. – 18:00 hod. 
Príchod a odchod dieťaťa s rodičom 
je ľubovoľný (v rámci otváracích ho-
dín, samozrejme). Deťom treba do-
niesť papučky, dospelým požičiame 
my. 

Kde nás nájdete?
V strednej budove Materskej škôlky 
v Ladcoch na poschodí.
Sídlo a prevádzka: Hviezdoslavova 2, 
018 63 Ladce.

Čo ponúkame?
Ponúkame miesto na hranie, tvo-
renie, krúžky pre detičky od veku 1 
roka do 6 rokov. K dispozícii je množ-
stvo hračiek, športových náradí, 
obrovský skákací hrad, šmykľavky, 
guličkový bazén, veľká krytá terasa, 
vonkajšie detské ihrisko a samozrej-
me priestor pre prácu s detičkami. 
Nechýbajú ani detská postieľka, sto-
lička na kŕmenie, kuchynka s mikro-
vlnkou a s rýchlovarnou kanvicou, 
detské aj dospelácke sociálne zari-
adenie so sprchou. Novinkou je ke-
ramická dielňa. K dispozícii sú aj po-
môcky pedagogiky M. Montesorri, 
ktoré s deťmi aj vyrábame. 

Ďakujeme...
Dôležitá je pre nás morálna pomoc, 
spätná väzba. Vďaka nej by naša prá-
ca nebola možná a nemala by zmy-

sel. Ďakujeme za každé milé slovo, 
uznanie a pochvalu za prácu, ktorú 
robíme srdcom pre všetky deti a 
celú obec. Všetko v MIMČO robíme 
pre verejnosť dobrovoľne a hlavnou 
odmenou za našu prácu sú spokojné 
deti a ich úsmev. Ďakujeme za pod-
poru a pomoc predovšetkým ľuďom 
v Ladcoch aj mimo Ladiec, obci Lad-
ce vrátane jej poslancov a kultúrnej 
komisii. Ďakujeme aj všetkým, ktorí 
nám pomáhajú darovaním 2 %  z 
daní, alebo účasťou na brigádach či 
spoluprácou pri získavaní grantov. 
Akúkoľvek pomoc a podporu si veľ-
mi ceníme.

Kontakt:
Mgr. Adela Guzoň, 0908 216 798, 
mcmimco@gmail.com alebo adel.
barosova@gmail.com.
Všetky aktuality a oznamy nájdete 
na Facebookovej stránke: Materské 
centrum MIMČO Ladce.

Štatutár:  Mgr. Adela Guzoň
Zástupca štatutára:
Mgr. Barbora Ďurovcová

Foto: www.mimco.ladce.sk

Foto: www.mimco.ladce.sk
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Milí priaznivci
ľúbostnej poézie

Považské osvetové 
stredisko v Považ-
skej Bystrici v spolu-
práci s Klubom pri-
ateľov poézie Pavla 
Koyša vyhlasujú 22. 
ročník celoštátnej 
súťaže v umeleckom 
prednese pôvodnej 
slovenskej ľúbostnej 
poézie Koyšove Lad-
ce, ktorá sa uskutoč-
ní dňa 22. októbra 
2021 v Kultúrnom 
dome v Ladcoch. 

Vyhlasovateľ súťaže:
Klub priateľov poézie Pavla Koyša v Bratislave

Organizátor súťaže:
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici

Spoluorganizátor súťaže:
Obec Ladce, Považská knižnica v Považskej Bystrici

Miesto a dátum konania súťaže:
Kultúrny dom v Ladcoch, 22. október 2021

Podmienky súťaže:
Súťaže sa môže zúčastniť každý neprofesionálny re-
citátor, záujemca o umelecký prednes pôvodnej slo-
venskej ľúbostnej poézie.

Priebeh súťaže:
1. Do súťaže, na základe vlastného uváženia odpor-
účajú recitátorov príslušné regionálne osvetové stre-
diská.
2. Súťaží sa v dvoch kategóriách:
III. kategória – dospelí občania do 65 rokov veku
IV. kategória – dospelí občania nad 65 rokov veku
3. Časový limit pre prednes je max. 8 minút.
4. Súťažiaci recituje jednu báseň slovenského autora. 

Hodnotenie súťaže:
Hodnotiacu porotu menuje predseda Klubu priateľov 
poézie Pavla Koyša v Bratislave. Na návrh odbornej 
poroty udelia organizátori vecné ceny a diplomy pr-
vým trom súťažiacim v každej kategórii a osobitnú 
cenu za prednes básne Pavla Koyša. Každý účastník 
súťaže dostane pamätný list.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov 
vzhľadom na stúpajúce riziko zavlečenia nákazy afrického 
moru ošípaných vydala opatrenia, ktoré je dôležité dodrži-
avať. Mimoriadne opatrenia platia od 3.8.2021 do odvola-
nia. Vzťahujú sa na chovateľov ošípaných (aj drobnochov), 
veterinárov a užívateľov poľovných revírov.

Obec Ladce oznamuje, že aktualizuje zoznam žiadateľov o 
nájomné byty v nájomnom bytovom dome na Ulici Ľudovíta 
Štúra 598/30. Žiadosť prijaté v rokoch 2020 a 2021 zostávajú v 
platnosti v poradí podľa dátumu prijatia. 
Ďalšie informácie:
Získate u pracovníčky obecného úradu p. Suranovej 042 3214 
205. Žiadosť nájdete aj na webstránke obce www.ladce.sk/tlaciva.
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52, 
017 01 Považská Bystrica

Materské centrum MIMČO v spolupráci s obcou Ladce opäť 
zrealizovalo úspešnú jesenno-zimnú detskú burzu. Naším 
spoločným cieľom bolo dať veciam druhú šancu, pomôcť 
rodinám predať oblečenie, topánky, hračky, bicykle, knihy a 
rôzne iné detské doplnky a popritom potešiť i nakupujúcich. 
Vďaka priateľom MC MIMČO a dobrovoľne pomáhajúcim oso-
bám sa nám podarilo vyhovieť väčšiemu počtu predávajúcich 
ako po minulé roky. Bola to výzva, ale zvládli sme ju. Všetkým, 
ktorí predávali, kupovali, pomáhali, patrí obrovské ďakujem.

Mgr. Adela Guzoň

Počas jesenno-zimnej burzy sme uskutočnili aj dve zbierky. 
Prvá zbierka bola zrealizovaná pre Nemocnicu Považská Bys-
trica a druhú sme pripravili pre Centrum pre deti a rodiny By-
tča. Obe organizácie našu pomoc veľmi ocenili. Chceme vám 
všetkým touto cestou poďakovať. Veci, ktoré ste darovali, išli 
na miesta, kde ich veľmi potrebujú. Vyzbieralo sa toho naozaj 
veľa. Je krásne, že sa vieme podeliť a nezištne darovať. Žiaľ, je 
aj smutné, že takejto pomoci nikdy nie je dosť...
Aj prostredníctvom tohto článku vás prosím: ak máte doma 
uteráky, plachty, pyžamá, obliečky, plienky, či deky, nevyhad-
zujte ich do kontajnera a odložte na marec, kedy opäť bude-
me realizovať zbierku pre Nemocnicu Považská Bystrica. Ak 
sa bude realizovať aj iná zbierka, včas vás na ňu upozorníme. 
Naše ďakujem patrí všetkým, ktorí sa s vecami podelili, ktorí 
nám ich pomohli odniesť, premiestniť, zozbierať. Ďakujeme 
tým, ktorí pomáhali s propagáciou, s plagátmi, no ďakujeme 
najmä tým, ktorí zbierkam venovali čas a verili v to, že to spo-
ločne dokážeme. Ďakujeme všetkým!
Mgr. Adela Guzoň

Kultúra

Mimoriadne opatrenia:
Šírenie afrického moru ošípaných

Žiadosť o obecné nájomné byty 

Jesenná burza 
detského oblečenia 2021

Opäť sme spoločne pomohli 
tam, kde to bolo potrebné

Život  v  obci
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Školský rok 2021/2022 sme podľa plánu otvorili 
2.9.2021 za prísnych hygienických a protiepide-
miologických opatrení.
Do jednotlivých učebných odborov nastúpilo cel-
kom 88 žiakov, z toho 65 chlapcov a 23 dievčat. V 
prvom ročníku máme 35 žiakov, z toho 7 dievčat. 
V druhom ročníku je 21 chlapcov a 7 dievčat a 
v treťom ročníku je 25 budúcich absolventov, z 
toho 9 dievčat. 
Otvorili sme nový učebný odbor: Stavebná výro-
ba – stavebné práce. Tento učebný odbor v sebe 
kumuluje stavebné práce zamerané na murárči-
nu, maliarčinu a tesárčinu. Do prvého ročníka na-
stúpilo 15 chlapcov. 
Plány na školský rok sú stanovené, ale uvidíme, 
ako s nimi naloží ďalšia vlna koronakrízy. Momen-
tálne učíme bez toho, aby sme museli prerušovať 
prevádzku tried, či školy. Zaočkovaných máme 25 
percent žiakov a 75 percent pedagogických za-
mestnancov. 
Projekt Erasmus+  (pod názvom Chráňme príro-
du a podnebie) v minulom školskom roku moc 
nepokročil. Koronakríza nám nedovolila cesto-
vať. Tento školský rok boli naplánované tri jesen-
né stretnutia – v Maďarsku, Nemecku a u nás. Ale 
už dnes vieme, že sa neuskutočnia, pretože ne-
mecké školy minimálne v prvom polroku nesmú 
vycestovať do zahraničia a ani prijímať zahranič-
né návštevy. Preto nemecká škola ako koordiná-
tor projektu požiadala o predĺženie realizácie o 
jeden rok.

Mgr. Miroslav Sňahničan

Od roku 2001 sa každoročne 26. septembra oslavuje 
Európsky deň jazykov. Jeho cieľom je podnietiť 800 
miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady 
Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo 
nich, učili viac jazykov. 
Pri príležitosti tohto dňa školský parlament ZŠ Lad-
ce navrhol špeciálne číslo školského časopisu v an-
glickom jazyku s názvom WE SPEAK ENGLISH. Na 
jeho tvorbe sa podieľali žiaci druhého stupňa. Musí-
me žiakov pochváliť, pretože sa im podarilo vytvoriť 
výnimočný časopis, v ktorom nájdete zaujímavé prí-
behy, rôzne hádanky, vtipy alebo tajničky. 
Časopis nájdete na webovej stránke školy v elektro-
nickej podobe https://zsladce.edupage.org/.
Prajeme príjemné čítanie!

Mgr. Martina Šarlayová

Nový školský rok
a plány v OUI

Európsky deň jazykov 2021

Školst vo

Politické strany na
začiatku Československa

Robotnícka 
telovýchovná jednota

Rozpredaj 
panského majetku

Z kroniky obce

Z politických strán, ktoré ovplyvňovali život v 
Ladcoch, to bola predovšetkým sociálnodemo-
kratická strana (vznikla – oživila sa v roku 1919). 
Medzi zakladateľmi a vedúcimi osobnosťami 
boli robotníci cementárne Štefan Bazala, Ján Tur-
za, František Bostelle, Jozef Vszelaki a ďalší. Títo 
viedli aj asi 400 pracujúcich (od roku 1925 Hlin-
kova slovenská ľudová strana).
Dvaja predstavitelia sociálnej demokracie – An-
ton Rohel a Štefan Bazala sa zúčastnili na zjazde 
slovenskej ľavice v Ľubochni dňa 16. januára 
1921. Reprezentovali tam Odborový zväz robot-
níkov.
7. augusta 1921 sa konala v miestnosti cemen-
tárne za účasti 150 osôb verejná schôdza pod 
hlavičkou Komunistická strana v Ladcoch. Bola 
to teda zakladajúca schôdza Komunistickej 
strany Československa v obci Ladce. 
Predsedom bol v tomto období Ján Turza a čle-
nmi vedenia Anton Rohel, Albín Sedlár, Michal 
Habánek, Ján Riecky. 

Robotnícka telovýchovná jednota v obci Ladce 
bola založená už 8. mája 1921. Hneď od začiatku 
mala 40 členov. Po vedením Jána Turzu vyvíjali 
nielen športovú, ale aj kultúrnu činnosť. Čosko-
ro však zanikla (1925) a z politických dôvodov sa 
premenovala na Federovanú telocvičnú jedno-
tu. Predsedom bol Jozef Majbach. 

Po roku 1896 sa snažila grófka Puttkamerová (bý-
valá Schenková) majetok ladčianskeho panstva 
predať. Kúpil ho gróf Degenfeld (majiteľ parnej 
píly). Grófka si ponechala cementáreň a kaštieľ. 
Ďalším majiteľom poľností bol Dr. Richard Neu-
mann. Ten ukončil éru panstva majetku jednotliv-
cami, majetok rozparceloval a predal. Najväčší diel 
kúpil Ing. Vlach a zvyšok občania Ladiec a Tunežíc. 
Lesné družstvo v Tunežiciach kúpilo lesy v rozlo-
he 215 katastrálnych jutár. Aj Ing. Vlach v Ladcoch 
predal svoj diel ladčianskym občanom prisťaho-
vaným z Kysúc.

H istór ia
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Materská škola otvára pre všetky deti Do školského 
roka 2021/2022

Imatrikulácia piatakov

Kolíska vedomostí a porozumenia

Rozvoj športu na školách

Určite to budú nové ve-
domosti, poznania, kama-
rátstva a zážitky. Sme od-
hodlaní spoločnými silami 
nový školský rok zvládnuť 
najlepšie ako vieme.
V školskom roku 
2021/2022 navštevuje 
materskú školu 101 detí 
vo veku od 2,5 – 6 rokov, z 
toho 30 detí je pred vstu-
pom do ZŠ. Predprimárne 
vzdelávanie detí sa aj v 
tomto školskom roku re-
alizuje podľa Školského 
vzdelávacieho programu 
„Poď so mnou spoznávať 
svet“, ktorý bol vypraco-
vaný podľa Štátneho vz-
delávacieho programu 
– ISCED 0 so zameraním 
na rozvíjanie kľúčových 
kompetencií dieťaťa tak, 
aby zodpovedal cieľom a 
zámerom predprimárneho 
vzdelávania.
Výchovno-vzdelávací pro-

V piatok 17. septembra sa na našej škole uskutočnila imatrikulácia našich najmlad-
ších žiakov druhého stupňa – našich piatakov. Žiaci sa už nemohli dočkať konca piatej 
vyučovacej hodiny a nervózne vyčkávali, čo sa bude diať. Zábavný program s rôzny-
mi úlohami pripravili pre piatakov členovia školského parlamentu. Pripravili pre nich 
úlohy, ktoré všetci hravo zvládli. Dokonca sa nám podarilo odhaliť aj spevácke talenty 
medzi piatakmi. Po odznení slávnostnej prísahy si mohli z rúk starších žiakov prevziať 
imatrikulačné listiny a malé darčeky, ktoré im budú tento deň ešte dlho pripomínať. 

Mgr. Martina Šarlayová

Výzvu z Úradu vlády SR pod názvom „Rozvoj športu na školách na rok 2019“ sme vy-
užili na výstavbu detského ihriska pre naše deti, ktoré navštevujú ŠKD a taktiež aj pre 
ostatných žiakov. Toto ihrisko je postavené pri budove ŠKD. Z tejto istej výzvy sa nám 
podarilo zažiadať aj financie vo výške cca 3 000 eur na dokúpenie pomôcok do telo-
cvične.

Brána našej materskej školy sa slávnostne otvorila 2.9.2021 pre všetky 
deti. Privítali sme zvedavé detské očká naplnené úsmevom a očakávaním, 
čo všetko u nás zažijú. 

Školst vo

ces zabezpečujú kvalifiko-
vaní pedagogickí zamest-
nanci: 1. trieda Mgr. Lenka 
Pechová a Bc. Zuzana Bed-
nárová, 2. trieda p. Alena 
Janíková a Mgr. Gabriela 
Zahradníková, 3. trieda p. 
Andrea Kotrasová a Mgr. 
Ivana Molnárová, 4. trieda 
p. Alena Hudáková a p. Ka-
rin Štefúnová a 5. trieda p. 
Anna Grmanová a p. Táňa 
Kukuliašová. V rámci pro-
jektu Pomáhajúce profesie 
v edukácii detí a žiakov II. 
pracujú u nás asistentky 
učiteľa p. Petra Šatková 
a p. Natália Justhová. O 
kvalitnú stravu našich detí 
sa starajú pani kuchárky 
Emília Martišová, Michaela 
Martináková, Alena Hria-
deľová pod vedením ved-
úcej školskej jedálne p. Re-
náty Mikuškovej. O čistotu 
a bezpečný chod našej MŠ 
sa starajú p. Zuzana Čurí-

Tento školský rok sme začali 
ako vždy, spoločným ofici-
álnym zahájením školského 
roka v areáli školy. Za dodrži-
avania všetkých hygienicko-
-epidemiologických opatrení 
sme sa začali učiť hneď od 
začiatku. Organizácia celého 
školského roka sa ponesie v 
tomto duchu. Aj z tohto dô-
vodu sa neplánuje organizá-
cia veľkých školských akcií. 
Taktiež sa opäť musíme pri-
praviť aj na variantu učenia 
on-line, s ktorou už máme 
skúsenosti z minulého škol-
ského roku. 
Súčasný stav:
Počet žiakov: 
202 (ch 92/d 110)
Počet žiakov na I. stupni:
106 (ch 53/ d 53)     
Počet žiakov na II. stupni:
110 (ch 39/ d 57)
Počet žiakov v ŠKD: 68

Vedenie školy:
Riaditeľ: 
Mgr. Bronislava Majtánová
Zástupca RŠ: 
PaedDr. Mária Hatoková
Ekonómka: 
Lýdia Jakubechová
Výchovný poradca: 
Mgr. Tomáš Struňák

1. A – Mgr. Eva Letková
1. B – Mgr. Kristína Šulíková
2. – Mgr. Jarmila Šelingová
3. A – Mgr. Daniela Koňuchová
3. B – Mgr. Dana Baránková
4. A – Mgr. Katarína Štefancová
4. B – Mgr. Dana Beňušová
5. – Mgr. Tomáš Struňák
6. – Mgr. Dominika Mikušková
7. – Mgr. Jana Štrbíková
8. – Mgr. Martina Šarlayová
9. – Mgr. Lenka Dideková

Bez triednictva zostali: 
Mgr. Mária Janáčková (apro-
bácia mat, fyz, inf ), Ing. Ka-
tarína Šibíková (aprobácia 
mat, che), Mgr. Lucia Fagová 
(evan. náb.), Mgr. Jozef Petráš 
(katol. náb.). V ŠKD sú Mgr. 
Anna Adamčíková, Ing. Kata-
rína Chreňová a Mgr. Ela Šte-
fancová. Mgr. Jana Sitárová 
vykonáva funkciu školského 
špeciálneho pedagóga.

ková, p. Daniela Markušo-
vá a p. Alena Zajacová. 
Opäť sa rozbehla činno-
sť záujmových krúžkov 
(výtvarný krúžok, taneč-
ný krúžok a hasičský kr-
úžok), ktoré sú prispôso-
bené osobitostiam detí a 
sú zamerané na celkový 
rozvoj osobnosti dieťaťa. 
Činnosť finančne i materi-
álne zabezpečujú rodičia 
prihlásených detí, podľa 
vzájomnej dohody. Krúž-
ková činnosť sa realizuje v 
popoludňajších hodinách 
pobytu dieťaťa v MŠ. Je 
určená deťom vo veku 5 - 
6 rokov. Spoločne si teda 
prajme veľa úspechov, 
spokojnosti, trpezlivosti a 
radosti, aby sa nám všet-
kým v novom školskom 
roku darilo!

Alena Hudáková,
riaditeľka MŠ

Škola sa zapojila do projektu MŠ SR pod názvom „Kolíska vedomostí a porozumenia“, 
ktorého úlohou je poskytnúť pomoc a poradenstvo pre žiakov s poruchami učenia a 
správania a ich rodičom. Preto na škole vznikla nová pracovná pozícia – školský špeci-
álny pedagóg. Tento projekt bude trvať tri roky. 
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Hodnotenie doterajšieho 
účinkovania 

Bronzová medaila vo footgolfe

Naši súperi v stolnotenisových súťažiach

Výsledky maj. futbalových 
zápasov jeseň 2021

Ako prvé zasiahlo do bojov o 
body družstvo dospelých. V 
úvodnom zápase na ihrisku 
Trenčianskych Stankoviec vy-
bojovali cennú remízu 1:1. V 
štvrtoligovej premiére na do-
mácej pôde podľahli Jaslov-
ským Bohuniciam 1:2. Z ďal-
ších zápasov vonku už body 
nepriviezli. V troch zápasoch  
prehrali len rozdielom gólu a 
2x vyšším rozdielom. Naopak 
doma s výnimkou zápasu s 
Lehotou pod Vtáčnikom, v 
ktorom prehrali 0:8, všetky 
ostatné zvíťazili. K niekoľ-
kým zmenám došlo aj v ká-
dri mužstva. Na hosťovanie 
odišli Pagáč, Ondrašík a Váň. 
Káder naopak posilnili 2 hráči 
Dubnice Cyprián a Slivka.
Družstvo odohralo 12 stret-
nutí s bilanciou 4 víťazstvá, 1 

Vo štvrtej lige má A družstvo 12 súperov: Považan Pruské 
A, Lysá pod Makytou A, Nové Mesto nad Váhom C, Dolné 
Kočkovce A, Lazany B, Trenčianska Teplá B, Trenčianske Bo-
huslavice A, Dolný Moštenec A, Trenčianske Jastrabie A, Me-
deko Považská Bystrica A. Štvrtá liga rozohrala svoju súťaž 
25.9.2021. Naše A družstvo zvíťazilo v Lazanoch 11:7.
V piatej lige má B družstvo desiatich súperov: Beluša A, Do-
hňany A, Dolné Kočkovce B, Dubnica nad Váhom A, Horná 
Breznica A, Nozdrovice A, Sedmerovec A, Sedmerovec B, Slo-
van Považská Bystrica A, TTC Považská Bystrica B. Piata liga 
začína svoju súťaž 8.10.2021.

Mgr. Miroslav Sňahničan

Bývalý občan Ladiec Rastislav Blaško má už druhú 
bronzovú medailu z tímovej súťaže EURO FOOTGOLF.

(viac v decembrovom čísle Ladeckých zvestí)

Bývalý občan Ladiec Rastislav Blaško (žil v Ladcoch 1971 - 
1979), prezident klubu 1. Slovenský futbalgolfový a footgol-
fový klub Carpathians Slovakia, má vo svojej zbierke už dru-
hú bronzovú medailu z majstrovstiev Európy tímov EURO 
FOOTGOLF. Ako člen výpravy footgolfového slovenského 
tímu sa zúčastnil na 3. majstrovstvách Európy 2021 v maďar-
skom Büku, kde tím obhájil bronzové medaily spred dvoch 
rokov v Anglicku.  V boji o bronz sa zopakoval súboj s Ho-
landskom, tentoraz Slováci nepripustili rozstrel a vyhrali 3:2. 
Rastislav Blaško, je dnes už jednou z legiend slovenského 
FootGolfu. V tomto roku v prvej polovici júna dosiahol aj 
dve ocenenia ako jednotlivec na turnajoch na Slovensku a 
v Rusku.

Trenč. Stankovce – Ladce
Ladce - ŠK Blava J. Bohunice
Radimov – Ladce
Ladce - Dolné Vestenice
Pieštany – Ladce
Kvašov – Ladce
Ladce - Leh. p. Vtačníkom
Ladce – Domaniža
Bánovce – Ladce
Ladce - Horná Krupá

Vrbové – Ladce
Ladce -  Prečín

Ladce - K. Podhradie
Ladce – Mikušovce
Ladce - Dubnica „B
Košeca -  Ladce
FC Púchov – Ladce
Ladce - Lysá pod Makytou

N. Dubnica – Ladce
Ladce - Bolešov/Ilava

D. Kočkovce – Ladce
Ladce -  Dohňany
Púchov „B“ – Ladce
FC Púchov – Ladce

1:1 (Mojto)
1:2 (Matuš)
3:0
2:0 (P. Štrbák, Mojto)
6:2 (Paulec, Adamec)
1:0
0:8
3:0 (P. Štrbák 2, Adamec)
1:0
4:0 (P. Štrbák 2, Rosina, 
Cyprian)
3:2 (Cyprian, M. Haluska)
1:0 (Bičan)

Nehralo sa
2:6 (Jaňa, Pasqualon)
1:9 (Jaňa)
7:0
13:0
6:1(Pasqualon 2, Števan-
ka, Jaňa, Tupý, Faturík)
8:0
7:2 (Jaňa 5, Pasqualon, 
Martináková)

0:8  a   0:21
15:0  a  11:0
5:3  a  2:1
2:5  a  1:7

Dospelí

Starší žiaci U15

Prípravka U11

remíza a 7 prehier. So skóre 
16:25 a 13 bodmi sú na 13. 
mieste. Najlepším strelcom 
s 5 gólmi je Patrik Štrbák, po 
2 góly dali Cyprián, Adamec 
a Mojto, po 1 pridali M. Ha-
luska, Paulec, Matuš, Rosina 
a Bičan.
Mládežnícke družstvá už 
svoje jesenné účinkovanie v 
súťažiach OBFZ ukončili. Star-
ší žiaci odohrali 7 stretnutí, 2x 
zvíťazili a 5x prehrali so skóre 
a 6 bodmi prezimujú na 6. 
mieste. Najlepším strelcom 
družstva je Jáňa s 8 gólmi.
Prípravka odohrala 8 zápa-
sov, 6x zvíťazila a 2x prehrala 
so skóre 71:10 a 18 bodmi im 
patrí 2. miesto za rezervou 
Púchova. Najlepším strelcom 
družstva je Lukáš Čemeš s 28 
gólmi.                         Ing. F. Gach


