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Tohoročné leto bolo trocha ne-
obvyklé počasím i spôsobom, 
ako sme ho prežili. Najmladšia 
generácia po nedobrovoľných 
prázdninách si užila dva mesi-
ace voľna. Dospelí sa väčšinou 
uspokojili s dovolenkou doma 
alebo poznávaním slovenských 
prírodných krás. Vyhli sa tak pro-
blémom, o ktoré sa „postaral“ 
Covid-19 pri zahraničných poby-
toch. 
Doma nás všetkých potešil 
úspech futbalistov, ktorý mož-
no pokladať za historický. Druž-
stvo dospelých sa po desiatich 
rokoch odpútalo z 5. ligy a po-
stúpili do štvrtej – kvalitnejšej i 
ťažšej súťaže. 
Milovníkov dobrej hudby potešil 
koncert vynikajúceho hudob-
ného telesa Ondreja Kandráča 
v posledný júlový podvečer na 
Butkove. 
Cementári oslávili svoj deň tra-
dičným futbalovým turnajom 
výrobných stredísk a stretnutím 
reprezentantov Ladiec s muž-
stvom Vion Zlaté Moravce. 
Zásluhou nových majiteľov lad-
čianskeho kaštieľa sa uskutočnil 
„Deň otvorených dverí kaštieľa“. 
Občania mali tak možnosť vidieť 
súčasný stavebný stav vnútor-
ných priestorov. 
Na konci júla sa Dom kultúry stal 
hostiteľom zdravotníkov. Obec 
poskytla priestory na očkovanie 
proti Covid-19. Zúčastnilo sa 42 
občanov z Ladiec a okolia. 
Obecné zastupiteľstvo zasadalo 
v letnom období dvakrát – v júli 
a v auguste. Riešilo problémy, 
ako ich uvádzame v článkoch 
tohto čísla Ladeckých zvestí.

Leto Ladčanov
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Život  v  obci

Prvé letné zasadanie obecného zastupiteľstva

Gréta Kumanová
Juraj Pitel

David Šipoš
Zuzana Remišová

Novonarodencom prajeme 
zdravé a šťastné detstvo. 

Rodičom radosť zo svojich 
potomkov.

80 rokov
Mária Liptáková (sept.)

85 rokov
Vlasta Hatalová (sept.)

Vlastimila Peterková (okt.)

90 rokov
Vlasta Melicherová (sept.)

50. výročie sobáša
František Letko

a manž. Mária, rod. Šimková

25. výročie sobáša
Pavol Liščák a manž. Anna,

rod. Maršovská

Jubilantom do ďalších rokov 
prajeme zdravie, šťastie a po-

rozumenie.

Z matriky 
obce

Narodené deti

Jubileá

Na zasadaní obecného zastupiteľstva 24. júna 2021 v Ladcoch sa zúčast-
nili všetci poslanci a starosta obce. 
Po absolvovaní oficiálnych 
otváracích bodov podala sprá-
vu o svojej činnosti hlavná kon-
trolórka obce. Potom podala 
svoje stanovisko k záverečné-
mu účtu obce Ladce za rok 
2020.
Poslanci prerokovali predlo-
žený plán činnosti hlavného 
kontrolóra obce na 2. polrok 
2021, ktorý obsahuje kontrolnú 
činnosť, prípravu zákonom sta-
novených materiálov a ďalšiu 
činnosť. 
Po vypočutí stanoviska hlav-
ného kontrolóra obce poslanci 
zobrali na vedomie materiá-
ly predložené kontrolórom a 
schválili záverečný účet obce 
Ladce za rok 2020.
Potom ekonómka obce Ing. 
Alena Černotová predložila 
úpravu rozpočtu č. 3/2021. Na-
výšenie rozpočtu v príjmoch 
predstavuje 32 554 eur a výdaj 
37 554 eur, z toho výdavky ve-
rejnej správy 15 600 eur, ochra-
na pred požiarmi 3 000 eur, 
cestná doprava 6 400 eur, kul-

túrne služby 2 300 eur, bežný 
výdaj ZŠ 5 224 eur, kapitálový 
výdaj ZŠ 5 000 eur.
V ďalšom bode rokovania pred-
ložil starosta Ing. Jaroslav Koyš 
plán rekonštrukcie komuniká-
cií v Ladcoch. K tomu pripojila 
stanovisko finančnej komisie 
predsedkyňa komisie Mgr. Bea-
ta Kolenová (Rozdelenie prác 
a finančné krytie uvádzame v 
osobitnom článku v tomto čísle 
Ladeckých zvestí). 
Spoločnosť KOOR, s.r.o., Brati-
slava prejavila záujem o pre-
nájom pozemku KNC 112/1 
k.ú. Ladce o výmere 30 m2 na 
vybudovanie protihlukovej 
steny a prevádzku technológie 
plynových tepelných čerpadiel. 
Zastupiteľstvo na predchádzaj-
úcej schôdzi stanovilo cenu na 
12,5 eur/m2/1 mesiac. Obecné 
zastupiteľstvo v súčinnosti s fi-
nančnou komisiou schválilo ná-
jom od 1.9.2021 do 31.12.2036 
na 7 eur/m2/1 mesiac.
Poslanci rovnako schválili ná-
jomnú zmluvu s občianskym 

združením Jarila z Beluše na 
umiestnenie sochy z drôtu (Po-
sledná večera) na 1 euro ročne. 
Obecné zastupiteľstvo prero-
kovalo otázku umiestnenia Z-
-BOXU Zásielkovej služby. Box 
sa umiestni pred obecným 
úradom, vedľa úradných tabúľ. 
Nájomné sa určilo 1 euro ročne. 
Potom referoval Ing. Peter Bra-
čík, ako člen komisie pre vy-
hodnotenie cenových ponúk 
pri predaji traktora ZETOR 5211. 
Prihlásilo sa 33 záujemcov, z 
ktorých bol vybratý Ivan Do-
vinčin z Horných Motešíc, ktorý 
ponúkol 5009 eur. Potom obec-
né zastupiteľstvo zobralo na 
vedomie informáciu o podni-
kateľskom zámere spoločnosti 
BADOS int s.r.o. Beluša v ťažbe 
a úprave riečnych štrkopieskov 
v katastrálnom území Ladce. V 
bode rokovania „Pripomienky a 
návrhy“ vystúpili poslanci: Ing. 
Ján Abrahámovský PhD., Ing. 
Peter Bračík, Iveta Laskovičová, 
Mgr. Beata Kolenová a starosta 
obce.

Miestne komunikácie sa dočkali
Na zasadaní obecného zastupiteľstva predložil starosta obce poslancom návrh roz-
delenia prác a finančných prostriedkov na rekonštrukciu miestnych komunikácií. 
Návrh schválili takto:
Ulica Za kaštieľom: Stav tejto 
cesty je taký, že sa v roku 2012 
začala výstavba rodinných do-
mov na základe „developerské-
ho“ plánu obce. Zle odhadnuté 
náklady na výstavbu inžinier-
skych sietí a následne nedobu-
dovanie komunikácie v danej 
časti spôsobilo, že od roku 2014 
dofinancovávame z obecného 
rozpočtu to, čo si mali zapla-
tiť majitelia pozemkov v danej 
časti ulice. Napriek tomu sme 
vybudovali kanalizáciu a časť 
komunikácie po križovatku pri 
pani Milade Áčkovej. Môj návrh 
je dobudovanie ďalšej časti tejto 
komunikácie v rozpočtovej cene 
22.747 €. Ďalšia etapa budúci 
rok v cca rovnakej cene a túto 
časť obce by sme mali mať vy-
riešenú. Stavebné povolenie je 
platné. Treba vysúťažiť a môže 
sa začať stavať.
Ulica Podjavorinská – spomaľo-
vacie prahy 2 ks na ukľudnenie 

dopravy v danej časti ulice. Roz-
počtová cena 5.900 €. Bola po-
slaná žiadosť na vyjadrenie sa na 
Dopravný inšpektorát Trenčín. 
Stavebné konanie bude násled-
ne riešené ohlásením drobnej 
stavby.
Parkovisko pri MŠ spolu s komu-
nikáciou a cyklochodníkom až 
k ulici Ľ. Štúra.  V súčasnej dobe 
sa rieši územné konanie. Projek-
tová dokumentácia by mala byť 
hotová do 15.7. 2021 a mali by 
sme začať vybavovať stavebné 
povolenie, aby sa stavba mohla 
realizovať v mesiacoch októ-
ber – november 2021.  Stavbu 
by mala realizovať spoločnosť 
VION Zlaté Moravce. Financova-
nie 90 % Považská cementáreň, 
a.s. Ladce a cca 10 % t.j. 20.000 
€ obec. V rámci tejto akcie opra-
viť plochu pri budove kuchyne, 
ktorá bola poškodená pri vý-
stavbe kanalizácie v areáli MŠ. Je 
to necelých 200 m2, cena by ne-
mala prekročiť 4.000 € (odhad).
Oprava výtlkov na miestnych 

komunikáciách. Dve kanalizač-
né šachty v Horných Ladcoch 
ulica Janka Kráľa – hlavná trasa 
do Lomu, ulica Kukučínova – 
vjazd na kanálsky most, ulica 
Podjavorinská pri dome p. Ka-
rola Hučka a niekoľko výtlkov na 
Bottovej ulici od domu p. Ivety 
Laskovičovej smerom k Považ-
skej cementárni a.s., Ladce  - ča-
káme na cenovú ponuku.
Montáž odvodňovacieho žľabu 
pri vjazde k Obecnému úradu z 
hlavnej cesty. Poškodená dlaž-
ba po výstavbe kanalizácie je 
v zlom technickom stave. Spo-
ločnosť Presbetón prisľúbila, že 
dlažbu cca 220 m2 vymení za 
novú a uloží. Od nás požaduje 
vymeniť odvodňovací žľab a 
podsypový štrk fr. 4 – 8 mm. Vý-
mena dlažby by mala prebehn-
úť v polovici júla 2021  – čakáme 
na cenovú ponuku na montáž 
žľabu.
Záhradná ulica – vybudovanie 
parkoviska pri bytovom dome č.  
138 a 142 spolu s dažďovou ka-

nalizáciou. Musí sa urobiť čiast-
kový rozpočet. Rieši sa územné 
konanie.  Zostatok z pôvodných 
100. 000 € po odpočítaní nákla-
dov na realizáciu vyššie uvede-
ných akcií by bol cca 38.000 €. 
Z toho by sa mala začať rekon-
štrukcia Záhradnej ulice. Prečo 
najskôr parkoviská? Aby sme 
odstránili stojace autá z cesty a 
mohli budovať komunikáciu po 
jednotlivých úsekoch. Odhado-
vaná doba realizácie je 8 – 9 me-
siacov a rozpočtové náklady cca 
400.000 €.  Preto urobiť danú uli-
cu po etapách a popri tom uro-
biť aj ostatné veci, ktoré trápia aj 
ostatných občanov našej obce.

Ing. J. Koyš, starosta
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Cieľom tohto výnimočného podujatia bolo sprístup-
niť kaštieľ a jeho areál každému, kto prejavil záujem 
pozrieť si túto dlhodobo nesprístupnenú pamiatku. 
Naši návštevníci ocenili najmä možnosť prehliadky 
priestorov, ktoré budú v rámci projektu MaHoLa 
obnovené. Súčasťou podujatia bola prezentácia 
projektu obnovy časti kaštieľa, realizovanej vďaka 
grantu EHP a Nórska, dejín kaštieľa i historických 
predmetov, súvisiacich s kaštieľom i obcou Ladce, 
ktoré budú po rekonštrukcii vystavené v expozič-
ných priestoroch kaštieľa. Boli sme milo prekvapení 
účasťou i záujmom všetkých vekových skupín ná-
vštevníkov. Kaštieľ si prišlo pozrieť 850 ľudí (z vás). 
Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Silvia Da Col Heisar

Ladčiansk y k ašt ie ľ

V sobotu 7. augusta 2021 sme v rámci projektu MaHoLa  v Kaštieli Ladce usporiadali 

Deň otvorených dverí 



Zaočkovali sa v Ladcoch
Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci v Nemocnicou s poliklinikou Myjava zabezpečili pre obyvateľov La-
diec možnosť zaočkovania prvou dávkou vakcíny Fayzer. Dňa 28. júla t.r. prišlo do pripravených priestorov kul-
túrneho domu 40 občanov, ktorých zdravotnícky personál zaočkoval. Dvoch imobilných občanov zaočkovali v 
ich príbytkoch. 42 občanov je vďačných zdravotníkom za to, že im uľahčili prepotrebné očkovanie. Ďakujeme 
celému kolektívu výjazdovej očkovacej jednotky. 

Ľ. Šedíková
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Zo zápisnice obecného zastupiteľstva 5. augusta 2021
Život  v  obci

Na druhom letnom zasadaní obecného zastupiteľstva v Ladcoch sa zúčastnilo 8 poslancov, starosta obce a 
referenti obecného úradu. Prítomný bol aj zástupca firmy IBC Projekt Bratislava.

Po absolvovaní povinných 
oficiálnych bodov rokovania 
sa poslanci zaoberali návr-
hom na umiestnenie Z-BO-
XU, o čom sme písali v zápise 
júlového zasadania. 
Rovnako sme písali aj o vyra-
dení z evidencie traktora ZE-
TOR, ktorý obec predala. 
V ďalšom bode rokovania 
poslanci vyhoveli žiados-
ti Lesného Pozemkového 
spoločenstva a Urbárskeho 
pozemkového spoločenstva 
o poskytnutie zdarma sály 
Domu kultúry na konanie 
Valného zhromaždenia spo-
ločenstiev dňa 15. augusta 
2021. Poslanci schválili po-
platok 1 euro. 
Obecné zastupiteľstvo 
schválilo umiestnenie altán-
ku za bytovku č. 598. Altánok 

postavia obyvatelia tejto by-
tovky svojpomocne. 
Prítomní poslanci preroko-
vali a schválili Prevádzkový 
poriadok Športového areálu 
obce Ladce. 
Prevádzkový poriadok je 
spracovaný v súlade s § 22 
zákona č.355/2007 Z. z. o 
ochrane, podpore a rozvoji 
zdravia a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov.
Účelom prevádzkového po-
riadku je stanoviť práva a 
povinnosti fyzických a práv-
nických osôb združujúcich 
sa v športovom areáli, ako aj 
povinnosti TJ Tatran Cemen-
táreň Ladce, ktorý je prevá-
dzkovateľom športového 
areálu.
Prevádzkový poriadok bude 
vyvesený na verejne prístup-

nom mieste pri vstupe do 
športového areálu a záro-
veň zverejnený na webovej 
stránke obce.
Kontrolu nad dodržiavaním 
ustanovení Prevádzkového 
poriadku vykonáva starosta 
obce Ladce alebo ním pove-
rený zamestnanec Obecné-
ho úradu.
Podrobnejšie o Poriadku 
píšeme v osobitnom člán-
ku v tomto čísle Ladeckých 
zvestí. 

Starosta obce predložil po-
slancom vizualizáciu pri-
pravovaných projektov:
- obnova námestia pred kul-
túrnym domom
- prepojenie priestoru popri 
ceste 1. triedy od kultúrneho 
domu ku kostolu a MŠ

- parkovisko a cesta pri  MŠ
- priestor za kostolom, medzi 
bytovkami
- polyfunkčný objekt pri 
hlavnej križovatke.

Podklady boli poslancom 
zaslané elektronicky, neboli 
podané žiadne nové návrhy, 
zmeny a pripomienky.

V bode programu „Pripom-
ienky a návrhy“ sa prihlásili 
poslanci Ing. Peter Bračík, 
František Meliš a Iveta Lasko-
vičová. 
Starosta obce  informoval o 
schválení dotácie vo výške 
150 544,09 €  na projekt vo-
dozádržné opatrenia v intra-
viláne obce Ladce. Dotáciu 
schválilo Ministerstvo život-
ného prostredia SR.



Foto: Mgr. Miroslav Lipták
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Detské ihrisko Slniečko dokončené Prvé skúsenosti zo 4. ligy

Život  v  obci

Na svoj prvý štvrtoligový zápas sme 
cestovali do Trenčianskych Stanko-
viec, kde naše mužstvo po výsledku 
1:1 získalo prvý bod. V 9. min. brankár 
hostí kapituloval po strele Marciná-
ta 1:0. Tento stav dlho netrval, keď v 
15. min. po rýchlom protiútoku strelil 
vyrovnávajúci gól po prihrávke P. Štr-
báka Mojto 1:1. V 20. min. bol v gólo-
vej šanci Komorovský, ale gól z toho 
nebol. Šance mali aj hostia, ale Zema-
novič sa nedal prekvapiť. V 34. min. sa 
ocitol Marcinát v pokutovom území 
sám pred brankárom, v gólovej šan-
ci padol, ale penalta z toho nebola. V 
úvode druhého polčasu zatlačili do-
máci hráči hostí pred ich bránu, v 47. 
min. mohol Marcinát poslať domáce 
mužstvo opäť do vedenia, ale nepo-
darilo sa mu pretlačiť loptu do siete. 
Potom nevyužili svoju šancu Straka a 
neskôr Kleščík. Dlhé minúty sa potom 
hralo na polovici hostí, domáci hráči 
pokračovali v dobíjaní súperovej brá-
ny, vytvárali si šance, ale skóre sa ne-
menilo. V zápase, v ktorom si domáci 
hráči vypracovali obrovské množstvo 
šancí, sa nakoniec zrodila remíza. Čo 
dodať? Oporou nášho mužstva bol 
brankár Vrtík, ktorému výdatne po-
máhala celá obrana a hlavne obaja 
stopéri Kučerka a Majtán. Pochvalu 
si však zaslúžia všetci hráči, ktorí za-
siahli do zápasu, za svoju bojovnosť a 
nasadenie proti oveľa skúsenejšiemu 
súperovi.

V domácej štvrtoligovej premiére 
sme privítali Jaslovské Bohunice. Do 
vedenia sme sa mohli dostať už v 
6. min., keď M. Štrbák nedosiahol v 
dobrej pozícii Rosinovu krížnu strelu. 
V 14. min. po centri Kováčika otvoril 
skóre zápasu Matúš 1:0. V 24. min. 
po rohu hostia vyrovnali gólom Mu-
nyorova, keď brankár chytil loptu až 
za bránkovou čiarou. Pred polčasom 
Vrtík vyrazil pokutový kop po faule 
Majtána. V 62. min. Matúš namieril v 
dobrej pozícii len do brankára. Potom 
prevzali iniciatívu hostia. Vedenie na 
stranu domácich mohol strhnúť Pat-
rik Štrbák, ktorý však v dobrej pozícii 
neprihral lepšie stojacim spoluhrá-
čom, ale zakončoval sám. Z protiúto-
ku na opačnej strane Edeh dával nad. 
V 88. min. po zaváhaní obrany domá-
cich opäť Munyorove hlavou stanovil 
na konečných 1:2. Chlapci si za svoj 
výkon zaslúžia pochvalu, keď súper s 
oveľa väčšími skúsenosťami sa až do 
konca obával o výsledok.

Ing. F. Gach

Technická inšpekcia v Nitre ho skon-
trolovala a povolila jeho prevádzku. 
V tejto druhej etape rekonštrukcie 
detského ihriska v Ladcoch boli po-
stavené hracie prvky určené hlavne 
pre staršie deti do 14 rokov a tomu 
zodpovedajúce dopadové plochy. 
Hracie prvky sú v prevedení antivan-
dal a aj preto veríme, že životnosť 

V auguste sme spoločne s dodávateľom Studio – 21 plus, s.r.o. 
z Bratislavy dokončili detské ihrisko Slniečko. 

a hlavne funkčnosť hracích prvkov 
bude  dostatočne dlhá. Okrem ihris-
ka sa sprevádzkovalo aj osvetlenie 
detského ihriska a jeho okolia. Na 
celé detské ihrisko bude dozerať 
správca ihriska pán Jozef Fatura, kto-
rý bude dozerať nielen na poriadok, 
ale  aj prípadné poškodenie hracích 
prvkov t.j. na bezpečnosť našich detí.

Foto: Mgr. Miroslav Lipták

Foto: Mgr. Miroslav Lipták
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20 rokov od začiatku 
modernizácie cementárne

20. novembra 2001 bolo osa-
denstvo Považskej cementárne, 
a.s. a desiatky hostí svedkami 
osadenia základného kameňa 
modernizácie – investícií ne-
bývalého rozsahu. Na 11. etáži 
lomu Butkov odzneli príhovory 
i písomné pozdravy od význam-
ných osobností prezidenta SR 
Rudolfa Schustera, kardinála 
Jána Chryzostoma Korca. Účin-
kovala známa hudba Mirosla-
va Dudíka a recitovali známi 
slovenskí herci. Spišský biskup 
František Tondra požehnal sym-
bol – základný kameň. Začala sa 
nebývalá etapa histórie cemen-
tárne, ktorá kardinálne mení 
technické parametre, vizuál-
ny vzhľad i sociálne pomery v 
najstaršej výrobe cementu na 
Slovensku a zmení ju na najmo-
dernejšiu a najúspešnejšiu. 
Už v roku 2000 bol za účasti od-
borníkov Považskej cementár-
ne, a.s. Ladce, Berger Holding 
GmbH Pasau, Scerr + Klimke 
Ulm a Keramoprojekt Trenčín 
spracovaný nový zastavovací 
plán – investičný generel Po-
važskej cementárne. Pri práci 
boli využité všetky dostupné 

štúdie i materiály od popred-
ných inžinierskych firiem a vý-
robcov zariadení z oblasti výro-
by cementu. 

Plán modernizácie zasahoval 
do všetkých úsekov výroby: tý-
kal sa priamo výrobných agre-
gátov, ale i energetiky, dopravy, 
skladovania, baliarne a expedí-
cie i sociálnej oblasti. 
Súčasnú východiskovú situáciu 
a perspektívu najbližších ro-
kov po modernizácii vo svojom 
prejave vystihol generálny ria-
diteľ Považskej cementárne, a.s. 

Foto: Ján Čechovský

Cementáreň Ladce

Ing. Anton Barcík: 
„Slávnostným aktom položenia 
základného kameňa odštar-
tovala najrozsiahlejšia etapa 
modernizácie a rekonštrukcie 
najstaršej cementárne na Slo-
vensku. Hodnota generelu, kto-
rý viditeľne zmení dnešný obraz 
fabriky je vyčíslená na 1,5 mili-
ardy korún a v tomto čase pred-
stavuje najväčšiu investíciu v 
oblasti výroby stavebných látok 
v Slovenskej republike.“

Nasledujúce roky priniesli veľa 
ruchu i ťažkostí do procesu vý-
roby i modernizácie. Technici a 
robotníci na všetkých úsekoch 

vyrábali popri súbežných zme-
nách agregátov. Aj v týchto ro-
koch pokračovala cementáreň 
vo výrobe stále vyššieho množ-
stva a kvalitnejšieho cementu. 
Želania a predpovede optimis-
tov sa splnili: 
Ladčianska fabrika na výrobu 
cementu sa naozaj na nepozna-
nie zmenila na modernú a vyni-
kajúcu cementáreň.
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Benefičný koncert na Butkove
Kultúra

„Konajme dobro, kým máme na to čas,“ zaznelo  v úvode benefičného koncertu na podporu 
misijných diel pápeža Františka  v Afrike, ktorý sa uskutočnil v sobotu 31. júla 2021 v Skal-
nom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na Butkove.

Ako zdôraznil hlavný organizátor poduja-
tia – národný riaditeľ Pápežských misijných 
diel – otec Ivan Kňaze-  z celkového počtu 
3 tisíc diecéz na svete až 1 100 patrí do mi-
sijných území.  Tie sa majú oveľa horšie ako 
my.   Prostredníctvom  Pápežských misijných 
diel, ktoré pôsobia v 140-ich krajinách, exis-
tuje taká výmena darov. My prispievame na 
pomoc diecézam v Etiópii, Rwande, Ugande 
či Srí Lanke  a oni zasa obetujú za nás mod-
litby...
Pripomenul, že misionárstvo má na Sloven-
sku  bohaté tradície, prinieslo aj niekoľko 
obetí, no tento benefičný koncert je aj  pred-
zvesťou  septembrovej návštevy pápeža 
Františka na  Slovensku.
Všetky tieto myšlienky podporila  svojím vy-
stúpením najskôr elitná slovenská harmoni-
kárka Vlasta Mudríková, ktorá k niekoľkým 
svojim  známym duchovným piesňam prida-
la aj novinku  Naša púť, venovanú špeciálne   
pútnickému miestu na Butkove.
Hlavnými protagonistami benefičného kon-
certu boli populárni Kandráčovci na čele s 
Ondrejom Kandráčom a speváčkou Monikou 
Kandráčovou. Ich zmes duchovných, marián-
skych i známych ľudových piesní rozospie-
vala a roztlieskala celé Skalné sanktuárium. 
Ako to vyjadril Ondrej Kandráč, došlo tým na 
Butkove  k vytvoreniu  silného nielen spevác-
keho, ale aj duchovného spoločenstva. 
Počas ich vystúpenia sa na podporu misij-
ných diel vyzbieralo takmer 17 tisíc eur /
presne:16 662,28 eur a 200 českých korún/. 
Pápežské misijné diela vyjadrili poďakovanie 
všetkým účastníkom podujatia a zvlášť nadá-
cii AGAPA a Považskej cementárni v Ladcoch 
za organizačné zabezpečenie koncertu, do-
pravy a technickej podpory.
V závere žilinský diecézny biskup Tomáš Ga-
lis poďakoval všetkým, ktorí prispeli k výni-
močnej atmosfére koncertu a zaželal im, aby 
sa šťastne vrátili  do svojich domovov a moh-
li  tam osláviť Božiu Matku – Matku milosr-
denstva,  nebeského Otca a aby  mohli mať 
radosť navzájom jeden z druhého.

Foto: Archív PCLA

Foto: Archív PCLA

Foto: Archív PCLA

Foto: Archív PCLA



Turnaj cementárov

Záver školského roka v MŠ
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Pri príležitosti Dňa stavbárov sa konal 
tradičný futbalový turnaj zamestnan-
cov. Tento rok za účasti iba 3 družstiev: 
Údržba, Výroba, Raj-Bal-Lom (spoloč-

né družstvo opravovne raj vozňov a baliarne a 
lomu). 

V úvodnom stretnutí nastúpili proti sebe Údržba a 
Výroba, zápas skončil víťazstvom Výroby 1:3, v dru-
hom zápase podľahlo družstvo Raj-Bal-Lom druž-
stvu Výroba pomerom 0:3 a v 3. zápase zvíťazila 
Údržba nad Raj-Bal-Lom vysoko 7:0. Nasledovalo fi-
nále, v ktorom oproti sebe nastúpili účastníci úvod-
ného zápasu Výroba a Údržba , stretnutie sa opäť 
skončilo 1:3, tentokrát boli úspešnejší hráči Údržby, 
ktorí sa stali víťazmi turnaja. 
Tohoročnú oslavu Dňa stavbárov už po štvrtýkrát 
spestrili stretnutia starých pánov a mužstvo dospe-
lých tentokrát nastúpilo proti družstvu U19 Vionu 
Zlaté Moravce. (A mužstvo Vionu hralo v tom čase 
MFZ v Trenčíne). Zápas starých pánov skončil 0:6 a 
zápas dospelých skončil výhrou Ladiec 4:2, 2x skó-
roval Kováčik a po 1 góle pridali Drahuta a Matuš.

Na konci roka zvykneme 
bilancovať svoju činno-
sť, či úspechy. V prípa-
de materskej školy býva 
takéto bilancovanie na 
konci školského roka. 
Aký teda bol školský rok 
2020/2021 v našej MŠ 
Ladce? Materskú školu 
navštevovalo 108 detí, 
z toho bolo 40 pred-
školákov. Činnosť bola 
zameraná na všestran-
ný rozvoj osobnosti na-
šich detí. Pracovali sme 
podľa Školského vzde-
lávacieho programu 
„Poď so mnou spozná-
vať svet“ a Ročného plá-
nu školy. Žiaľ, nie všetky 
úlohy sa nám podarilo 
splniť – dôvodom bola 
situácia spojená s CO-
VID-19, ktorý ovplyvnil 
život celej spoločnosti. 

Špor t

Školst vo

Ale aj napriek tomu naše 
deti zažili veľa pekných 
chvíľ, akcií, kultúrnych 
vystúpení, spoznali nové 
veci, kamarátov a pripra-
vili sa na vstup do „veľkej 

školy“. Záver školského 
roka bol u nás slávnost-
ný a emotívny, lebo sme 
sa lúčili s našimi pred-
školákmi, ktorých bolo 
34. Prajeme im, aby sa 

im v ZŠ Ladce páčilo, na-
učili sa písať, čítať, počí-
tať a fungovať v dospe-
láckom živote. 

Text: Alena Hudáková
Foto: MŠ Ladce
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Materská škola sedemdesiatročná

Zväz protifašistických bojovníkov

V roku 1931 založili úverové družstvo

Z kroniky obce

V roku 1951 zriadili v Ladcoch Materskú školu a Detské jasle. Treba však dodať, že už počas druhej 
svetovej vojny – 16. septembra 1943 na základe žiadosti ladčianskeho kláštora Župný úrad v Trenčíne 
povolil zriadiť v obci Detskú opatrovňu. Obec hradila vecné náklady a jednu pomocnú silu, ostatné 
obstaral kláštor. 
Vráťme sa k sedemdesiatročnej jubilantke. Umiestnená bola v budove, kde bol miestny národný výbor 
(obecný úrad) – demolovaná pri stavbe kostola. 
Čoskoro sa ukázalo, že budova nestačí – záujem o MŠ i Detské jasle bol veľký. 
Zásluhou cementárne, osobitne jej odborovej 
organizácie sa robili účinné kroky na výstavbu 
budovy Materskej školy a Detských jaslí. A tak 
1. novembra 1971 za prítomnosti oficiálnych 
zástupcov školstva, cementárne, odborov a 
národných výborov slávnostne otvorili mo-
dernú budovu MŠ. MNV Ladce ju prevzal do 
svojej správy. Riaditeľkou MŠ a DJ bola Paulína 
Miková a po nej Viera Kováčová. MŠ v ďalších 
rokoch viedli Irena Gajdošíková, Táňa Kukulia-
šová a v súčasnosti Alena Hudáková. 

Táto organizácia má v našej obci dlhú tradíciu. Po skončení druhej svetovej vojny v roku 1945 založili 
v Ladcoch „SĽUB“ – Zväz ľudových bojovníkov proti fašizmu a organizácie „Zväz partizánov“, „Zväz po-
litických väzňov“ a „Zväz vojakov povstania“. V novembri 1951 zo všetkých týchto organizácií vznikla 
jedna – Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Prvým predsedom bol Ladislav Kučera. Po ňom 
Valentín Bednárik, Ondrej Janík, Karol Kuman, Ing. Karol Horký, Marián Justh.

Družstvo malo hneď na začiatku 90 členov, ktorí upísali 159 podielov po 50 Kč. Prvým predsedom sprá-
vy družstva bol Štefan Ištvánik, predsedom dozorného výboru Rudolf Konicár. V roku 1931 boli vklady 
77 tisíc korún, v roku 1939 už 266 tisíc. Aj počet členov narastal z 93 v roku 1931 na 173 v roku 1939.

H istór ia
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Prevádzkový poriadok Športového areálu obce Ladce

Život  v  obci

Článok 1
Obsah prevádzkového poriadku
 
Prevádzkový poriadok Športového areá-
lu obce Ladce obsahuje tieto ustanove-
nia: 
1. Účel prevádzkového poriadku 
2. Identifikačné údaje o prevádzkovateľo-
vi zariadenia 
3. Charakteristika športového zariadenia 
4. Organizácia a prevádzkovanie športo-
vého areálu
    4.1. Všeobecné ustanovenia 
    4.2. Prevádzka futbalového ihriska 
    4.3. Prevádzka multifunkčného ihriska   
4.4. Prevádzka bufetu    
5. Tiesňové linky 
6. Záverečné ustanovenia 
 
Článok 2
Účel prevádzkového poriadku
 
1. Prevádzkový poriadok je spracovaný 
v súlade s §22 zákona 355/2007 Z. z. o 
ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
2. Účelom prevádzkového poriadku je 
stanoviť práva a povinnosti fyzických a 
právnických osôb zdržujúcich sa v športo-
vom areáli, ako aj povinnosti prevádzko-
vateľa športového areálu a jednotlivých 
správcov ihrísk. Prevádzkový poriadok je 
záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce 
prevádzku, ako aj pre osoby, ktoré sa na-
chádzajú a vykonávajú výchovno-vzdelá-
vaciu činnosť zameranú na športovú čin-
nosť, resp. rekreačno-športovú činnosť v 
Športovom areáli obce Ladce.
 
Článok 3
Identifikačné údaje o prevádzkova-
teľovi zariadenia
 
1. Názov zariadenia: Športový areál obce 
Ladce 
2. Adresa zariadenia: Hviezdoslavova 
121, 018 63 Ladce 
3. Vlastník: obec Ladce
4. Prevádzkovateľ zariadenia: TJ Tatran 
Cementáreň Ladce, Hviezdoslavova 121, 
018 63 Ladce 
5. IČO: 30 23 08 96 
6. Telefóny kontakt: 0915/761 926, emai-
l:info@ladce.sk

 
Článok 4
Charakteristika športového zariadenia
 
1. Športový areál obce Ladce sa nachá-
dza na Hviezdoslavovej ulici  v Ladcoch 

v areáli futbalového ihriska za Domom 
kultúry. 
2. Areál slúži na prevádzkovanie športo-
vých aktivít detí, športovej a širokej verej-
nosti. 
3. Športový areál na účely prevádzkové-
ho poriadku sa skladá z viacerých samo-
statných celkov, a to: 
     3.1. Zápasové futbalové ihrisko s trib-
únou
     3.2. Tréningové futbalové ihrisko
     3.3. Multifunkčné ihrisko (malý futbal, 
nohejbal) 
     3.4. 5 ks drevených prístreškov 
     3.5. Bufet s občerstvením „Bufet za tri-
búnou“
     
 
Článok 5
Organizácia a prevádzkovanie športo-
vého areálu
 
5.1
Všeobecné organizačné a prevádzkové 
ustanovenia pre športový areál
 
1. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo 
inú povolenú činnosť môže v areáli vyko-
návať každý užívateľ výhradne na svoje 
vlastné riziko. 
2. V areáli je dovolené vykonávať výhrad-
ne tie aktivity, na ktoré je športový areál 
prispôsobený a v prevádzkových časoch 
jednotlivých zariadení prístupných verej-
nosti. 
3. Každý užívateľ športového areálu je 
povinný riadiť sa pokynmi prevádzkova-
teľa a ustanoveniami tohto Prevádzkové-
ho poriadku. Po neuposlúchnutí pokynu 
správcu môže byť osoba zo športového 
areálu s okamžitou platnosťou vykázaná. 
4. Užívateľ športového areálu je povinný 
správať sa tak, aby jeho konaním alebo 
nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na 
zdraví ostatných užívateľov alebo poško-
deniu majetku prevádzkovateľa. Každý 
užívateľ športového areálu je povinný v 
priestore areálu udržiavať čistotu, poria-
dok a nočný pokoj.
5. Prevádzkovateľ areálu nenesie zod-
povednosť za škody, poranenia a úrazy, 
ktoré si spôsobil užívateľ sám, prípadne 
správaním inej osoby alebo precenením 
vlastných schopností. 
6. Za škody vzniknuté nedodržiavaním 
prevádzkového poriadku, všeobecných 
bezpečnostných pravidiel, hygienických 
a požiarnych zodpovedá osoba porušuj-
úca tieto pravidlá alebo jej zákonný zá-
stupca. 
7. Športový areál je celý oplotený so vstu-
pom zo Záhradnej ulice a z Hviezdoslavo-
vej ulice. Vstup do areálu je povolený len 

cez tieto dve brány. 
8. Prevádzkovateľ je oprávnený uzavrieť 
areál v prípade organizovania podujatí, z 
technických dôvodov alebo z iných dôle-
žitých dôvodov. 
9. Na hracích a cvičebných plochách, det-
skom ihrisku je zakázané: 
a) vodiť psov, mačky a iné zvieratá, 
b) konzumovať alkoholické nápoje, poží-
vať omamné a psychotropné látky a vstu-
povať do priestorov areálu v stave pod 
vplyvom alkoholu, omamných a psycho-
tropných látok, 
c) akýmkoľvek spôsobom poškodzovať, 
alebo ničiť zariadenia športového areálu 
a jeho jednotlivých celkov, 
d) donášať a používať nádoby zo skla, os-
tré predmety, ako i iné predmety, ktoré 
by mohli byť príčinou zranenia návštev-
níkov areálu. 
10. Bicykle sa môžu odkladať iba v pries-
toroch na to určených. Za ich poškodenie 
alebo stratu prevádzkovateľ alebo správ-
ca nezodpovedá. 
11. Parkovanie motorových vozidiel je 
dovolené len na miestach k tomu vy-
hradených (označených ako parkovacia 
plocha). V ostatných častiach športového 
areálu je parkovanie motorových vozidiel 
zakázané! 
12. Za podujatie v areáli, ktoré neorga-
nizuje správca, v plnej miere zodpovedá 
príslušný organizátor. 
13. V čase konania športových podujatí sú 
užívatelia, návštevníci športového areálu 
povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľov 
stretnutí a dodržiavať povinnosti vyplý-
vajúce zo zákona č. 1/2014Z. z. o organi-
zovaní verejných športových podujatí a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
14. Prevádzkovateľ zabezpečuje údržbu 
priestorov športového areálu na základe 
pokynov jednotlivých správcov a vykona-
ných kontrol, ďalej zabezpečuje výstavbu 
a modernizáciu športového areálu v rám-
ci svojich finančných možností. 
15. Užívatelia športového areálu sú po-
vinní nahlásiť poškodenie jednotlivých 
prvkov a zariadení športového areálu 
prevádzkovateľovi alebo správcovi. 
16. Prevádzkovatelia jednotlivých zaria-
dení športového areálu sú povinní vyko-
nať súčinnosť so správcom futbalového 
ihriska tak, aby nedochádzalo súbežne 
k športovej súťaži spolu s majstrovskými 
zápasmi futbalového klubu. 
  
5.2
Prevádzka futbalového ihriska
 
1. Futbalové ihrisko slúži pre verejnosť a 
potrebám futbalových družstiev TJ Tatran 
Cementáreň Ladce 
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2. Futbalové ihrisko je postavené na po-
zemku parcela č. KNC 98/1, šatne na po-
zemku parcela č. KNC 99/5,so súpisným 
číslom domu 121. 
3. Futbalové ihrisko sa skladá: 
    a) trávnatá plocha futbalového ihriska s 
bránkami a zavlažovaním, 
    b) tréningové trávnaté futbalové ihris-
ko, 
    c) šatne so sprchami, 
    d) tribúna, 
    e) hygienické zariadenia, 
    f ) studňa so šachtou 
4. Futbalové ihrisko je prístupné verej-
nosti počas celého roka nasledovne: 
    - od 1. apríla do 30. septembra v čase 
od 8:00 – 21:00 hod. 
    - od 1. októbra do 31. marca v čase od 
8:00 – 19:00 hod. 
5. V čase tréningov a stretnutí futbalo-
vých družstiev TJ Tatran Cementáreň 
Ladce  môže byť prístup na ihrisko v ne-
vyhnutnej miere obmedzený. Futbalové 
družstvá TJ Tatran Cementáreň Ladce 
majú právo na prednostné využívanie 
futbalového ihriska. 
6. Správcom futbalového ihriska je: hos-
podár futbalového klubu. 
 
5.2.1
Povinnosti prevádzkovateľa
 
1. Prevádzkovateľ futbalového ihriska, 
prostredníctvom svojho správcu, zabez-
pečuje pravidelnú údržbu priestorov a 
zariadení ihriska, ako je kosenie trávna-
tých plôch v areáli, údržba tribúny, la-
vičiek a priestorov pre divákov, údržbu 
hracích plôch, pričom dbá najmä na čis-
totu a poriadok. 
2. Správca vykonáva pravidelnú kontro-
lu stavu jednotlivých prvkov a zariadení 
futbalového ihriska. O vykonaných kon-
trolách vedie záznam. 
5.2.2
Povinnosti užívateľov
 
1. Užívateľ futbalového ihriska je povinný 
sa pri vstupe na trávnaté hracie plochy ri-
adiť pokynmi správcu ihriska. 
2. Správca ihriska je oprávnený užíva-
teľom určiť, z dôvodov údržby a ochra-
ny trávnatých plôch, rozsah využívania 
a miesto trávnatej hracej plochy, na 
ktorom môžu vykonávať športové akti-
vity. V prípade nebezpečenstva poško-
denia hracej plochy môže správca ihriska 
vstup na trávnatú hraciu plochu zakázať. 
3. V priestore futbalového ihriska je zaká-
zané bez súhlasu správcu: 
    a) vstupovať do priestoru bránkovísk 
hlavnej trávnatej hracej plochy, 
    b) vstupovať na mokrú hlavnú trávnatú 
hraciu plochu, 
    c)vstupovať na trávnatú hraciu plochu 
bicyklom alebo iným dopravným pros-
triedkom. 

 
  
5.3
Multifunkčné ihrisko s umelou trávou
 
1. Multifunkčným ihriskom sa pre účely 
tohto prevádzkového poriadku rozumie 
ihrisko s umelou trávou, mantinelmi, 
ochrannými sieťami a stožiarmi na ume-
lé osvetlenie po obvode ihriska, určené 
hlavne pre malý futbal a nohejbal. Jeho 
súčasťou sú 2 ks striedačiek určených na 
uloženie vecí hráčov a sedenie náhradní-
kov.
2. Multifunkčné ihrisko je postavené na 
pozemku parcela č. KNC 98 a na časti po-
zemku parcela č. KNC 95/1. 
3. Multifunkčné ihrisko sa skladá z: 
    a) hracej plochy s umelou trávou ohra-
ničenej mantinelmi a ochrannými sieťa-
mi po obvode ihriska 
    b) 2 ks striedačiek 
4. Multifunkčné ihrisko je prístupné ve-
rejnosti počas celého roka nasledovne: 
-  od 8:00 – 22:00 hod. 
5. Futbalový klub TJ Tatran Cementáreň 
Ladce má prístup na ihrisko celoročne od 
8:00 – 20:00 hod. 
6. V čase tréningov a stretnutí organi-
zovaných TJ Tatran Cementáreň Ladce 
môže byť prístup na ihrisko v nevyhnut-
nej miere obmedzený. TJ Tatran Cemen-
táreň Ladce má právo na prednostné vy-
užívanie multifunkčného ihriska. 
7. Správcom multifunkčného ihriska je: 
hospodár TJ Tatran Cementáreň Ladce  
 
5.3.1
Povinnosti prevádzkovateľa
 
1. Prevádzkovateľ multifunkčného ihriska 
prostredníctvom správcu zabezpečuje 
pravidelnú údržbu priestorov a zariade-
ní ihriska, pričom dbá najmä na čistotu 
a poriadok samotnej plochy a blízkeho 
okolia. 
2. Správca vykonáva pravidelnú kontro-
lu stavu jednotlivých prvkov a zariadení 
ihriska. O vykonaných kontrolách vedie 
záznam. 
 
5.3.2
Povinnosti užívateľov
 
1. Užívateľ multifunkčného ihriska je po-
vinný sa pri vstupe na hraciu plochu ria-
diť pokynmi správcu ihriska. 
2. Užívateľ ihriska je povinný najmä: 
    a) používať vhodnú športovú obuv, 
    b) vstupovať do priestoru ihriska vý-
hradne cez vstupné brány, 
    c) dodržiavať časový harmonogram vy-
užitia ihriska. 
3. V priestore ihriska je zakázané:
    a) násilne vrážať, kopať alebo inak ne-
primeranou silou pôsobiť na mantinely 
ohraničujúce ihrisko, 

    b) vstupovať na ihrisko bicyklom alebo 
iným dopravným prostriedkom,
    c) konzumovať jedlo a piť alkoholické 
nápoje. 
 
 
5.4
Bufet s občerstvením „Bufet za tribúnou“

1. Pohostinstvo „Bufet za tribúnou“ sa 
nachádza za budovou Domu kultúry na 
betónovej ploche so vstupom z Hviezdo-
slavovej ulice. 
2. Bufet je v nájme na základe uzavretej 
Zmluvy o nájme nebytových priestorov. 
3. Prevádzkovateľ bufetu má vydané zá-
väzné stanovisko k prevádzke a rozhod-
nutie o schválení otváracích hodín. 
4. Prevádzkovateľ bufetu zodpovedá za 
čistotu a poriadok v priestoroch nájmu, 
za dodržiavanie bezpečnostných, hygie-
nických a požiarnych predpisov. 
5. Prevádzkovateľom bufetu je zmluvný 
nájomca zariadenia.
 
 
Článok 6
Tiesňové linky
 
1. Užívateľ alebo návštevník, ktorý je 
svedkom úrazu, je povinný poskytnúť 
prvú pomoc zranenej osobe a v prípade 
vážnejšieho zranenia bezodkladne kon-
taktovať rýchlu zdravotnú službu na tele-
fónnom čísle 112. 
2. Tiesňové linky: 
     158 Polícia 
     155 Záchranná služba 
     150 Hasičská a záchranná služba 
 
Článok 7
Záverečné ustanovenia
 
1. Tento prevádzkový poriadok je záväzný 
pre všetkých užívateľov a návštevníkov 
športového areálu. 
2. Kontrolu nad dodržiavaním ustanove-
ní prevádzkového poriadku má osoba 
poverená prevádzkovateľom, správcovia 
ihrísk.
3. V prípade porušenie tohto prevádzko-
vého poriadku je obec oprávnená uložiť 
sankciu zodpovednej fyzickej osobe / 
právnickej osobe, v zmysle platných práv-
nych predpisov (napr. zákon č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov).
4. Prevádzkový poriadok športového are-
álu nadobúda platnosť dňom schválenia 
Obecným zastupiteľstvom v Ladoch, dňa 
05.08.2021, číslo uznesenia 64/2021 a 
účinnosť od 01.09.2021. 
5. Prevádzkový poriadok je zverejnený pri 
vstupe do športového areálu a na webo-
vom sídle obce.

Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce
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Futbalové súťaže nedávno skončili 
a nový ročník je už v plnom prúde Futbal – jeseň 2021

Mužstvo dospelých nena-
šlo premožiteľa ani v po-
sledných 2 jarných kolách. 
Doma zvíťazili nad Hornou 
Porubou 2:0. V úvode boli 
aktívnejší hostia, v 17. min. 
im rozhodca neuznal gól pre 
ofsajd. Hra sa postupne vy-
rovnala a iniciatívu prevzali 
domáci. Skóre zápasu otvo-
ril v závere 1. polčasu Matúš 
po prihrávke Patrika Štrbáka. 
Zvýšiť vedenie mohol Mar-
tinka, ale vo vyloženej šanci 
prestrelil. Po prestávke v 58. 
min. Patrik Štrbák po ne-
prehľadnej situácii zvyšoval 
vedenie Ladiec na 2:0. V po-
slednom kole nastúpili proti 
mužstvu Melčice - Lieskové 
a zvíťazili 2:4. Úvodný gól 
padol do našej siete, keď Ku-
čerka po štandardnej situácii 
zrazil loptu do vlastnej siete. 
Aktivita Ladiec bola odme-
nená v 30. minúte. Po zlej 
rozohrávke obrany sa dostal 
k lopte Štrbák a prekonal 
brankára Žilku. Po prestávke 
bola hra vyrovnaná so šan-

Mužstvo dospelých začalo 
prípravu na novú sezónu 
bezprostredne po ukončení 
sezóny pod vedením trénera 
Juraja Butoru. V kádri došlo 
k značnej obmene. Vrátil sa 
Ondrašík -  skončilo mu hos-
ťovanie,  z Čiech prišli bývalí 
hráči Kováčik a Mokrička. 
Mužstvo posilnil Dominik 
Novosad z Dubnice (v mi-
nulej sezóne hral za Kvašov), 
Ladislav Paulec z Pružiny a z 
Púchova Martin Drahuta. Do 
prípravy sa nezapojil Pravda 
a Bráčik. 
Počas prípravy sme sa do-
zvedeli, že nakoľko víťaz 5. 
ligy Veľké Uherce nemal záu-
jem o postup, zaradili nás do 
4. ligy – severozápad. Tomu 
sme prispôsobili aj prípravu, 
chlapci trénujú 3x týždenne. 
Počas prípravy odohrali 4 

Návrat k uplynulej sezóne

Príprava na nový ročník

cami na oboch stranách. V 
53. min upravil na 1:2 Rosina. 
Domáci o šesť minút vyrov-
nali Suchým, ktorý z otoč-
ky trafil do šibenice. Svižný 
futbal so šancami na oboch 
stranách sa rozhodol v zá-
vere. Najskôr mohol strhnúť 
vedenie na stranu domácich 
Suchý, ktorý prestrelil z otoč-
ky a ani Žižkova hlavička ne-
skončila v sieti. A tak platilo 
nedáš-dostaneš. Po chybe 
obrany a nedôraznom odko-
pe sa do vedenia dostali hos-
tia po zakončení P. Štrbáka a 
v samom závere ešte Matúš 
upravil na konečných 2:4.
Mužstvo odohralo na jar 5 
majstrovských zápasov a vo 
všetkých zvíťazilo. V celkovej 
tabuľke po odohratých15 
kolách obsadili 2. miesto, 
keď 12x zvíťazili a v 3 zá-
pasoch prehrali. Získali 36 
bodov pri celkovom skóre 
43:24. Najlepším strelcom 
nielen Ladiec, ale celej 5. 
ligy - sever bol P. Štrbák s 15 
gólmi.

prípravné stretnutia s týmito 
výsledkami: Ladce – Kvašov 
5:0, góly: P. Štrbák 2, Adamec, 
Mojto a Matuš, Opatová – 
Ladce 1:3, góly: Kováčik 2 a 
P. Štrbák, Ladce – Zl. Moravce 
U19 4:2 a Ladce – Košeca 1:0, 
gól dal Matuš, stretnutie sa 
odohralo na UT v Dubnici.
Káder pre novú sezónu tvoria 
brankári Juraj Vrtík a Luboš 
Miakiš. Do poľa sú pripravení 
Jozef Váň, Lukáš Rosina, Mar-
tin Štrbák, Jaroslav Mokrička, 
Michal Majtán, Adam Kučer-
ka, Jozef Pagáč, Miloš Mojto, 
Patrik Štrbák, Jakub Haluska, 
Matej Haluska, Martin Ada-
mec, Dominik Novosad, Pa-
trik Baláž, Lukáš Ondrašík, 
Ladislav Paulec, Martin Dra-
huta, Peter Martinka, Michal 
Matuš a Alex Kováčik.
Okrem dospelých nás budú v 

súťažiach ročníka 2021/2022 
reprezentovať ešte starší ži-
aci a prípravka U11. Žiakov 
trénuje Jozef Jakuš, súťaž 
začínajú 1.9.2021. Trénermi 
prípravky sú Jaroslav Cha-
laň,  Anton Puškár a Martin 
Drahuta. Prípravka začína 
5.9. 2021 a na jeseň odohrá 4 
dvojzápasy.

Ing. F. Gach

17:00 Tr. Stankovce – Ladce

17:00 Ladce – ŠK Blava J. Bohunice

17:00 Radimov - Ladce

17:00 Ladce – Dolné Vestenice

16:00 Piešťany - Ladce

16:00 Kvašov - Ladce

16:00 Ladce – Lehota p. Vt.  

16:00 Ladce – Domaniža

15:00 Bánovce - Ladce

15:00 Ladce – Horná Krupá

14:30 Vrbové - Ladce 

14:30 Ladce  - Prečín

14:00 Boleraz – Ladce

14:00 Ladce  - Prievidza

13:30 Gbely – Ladce

13:30 Hlohovec – Ladce

13:30 Ladce  - Trebatice

8.8. (nedeľa)

15.8. (nedeľa)

22.8. (nedeľa)

29.8. (nedeľa)

1.9. (streda)

5.9. (nedeľa)

12.9. (nedeľa)

15.9. (streda)

18.9. (sobota)

26.9. (nedeľa)

2.10. (sobota)

10.10. (nedeľa)

16.10. (sobota)

24.10. (nedeľa)

31.10. (nedeľa)

7.11. (nedeľa)

14.11. (nedeľa)

1.9. (streda)

5.9. (nedeľa)

11.9. (nedeľa)

12.9. (nedeľa)

15.9. (streda)

18.9. (sobota)

19.9. (nedeľa)

25.9. (sobota)

26.9. (nedeľa)

2.10. (sobota)

10.10. (nedeľa)

10:30 Ladce – Mikušovce

10:30 Ladce – K. Podhradie

10:00 Ladce – Dubnica „B“

10:30 Košeca - Ladce

10:30 Lúky p. M.  FC PU - Ladce

10:30 Ladce – Lysá p. Makytou

10:00 N. Dubnica - Ladce

09:45 Ladce – Bolešov/Ilava

10:00 a 11:00 D. Kočkovce - Ladce

10:00 a 11:00 Ladce - Dohňany

10:00 a 11:00 Púchov „B“ – Ladce

Ladce - voľno

13:30 a 14:30 Lúky p. M. FC PU – Ladce

Starší žiaci

DospelíDátum

Dátum Prípravka U11


