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Noviny
obce Papradno

 Ročník XVII september
 3/2019 Štvrťročník

Slovo starostu
Vážení spoluobčania, milí čitatelia, sme

Dedina roka 2019
Píšem tento príhovor ešte pod vplyvom 
eufórie a neopísateľných pocitov z vyhlá-
senia výsledkov súťaže Dedina roka 2019, 
ktorú sme vyhrali, a Papradno sa pozitívne 
zapisuje do histórie. Je to krásny úspech 
vďaka podnikateľom, dobrovoľným zlož-
kám, Podžiaranu, zamestnancom obce, 
základnej škole a všetkým, ktorí pomáhali 
pri príprave obce na príchod hodnotiacej 
komisie, ale aj tým, ktorým záleží na obci, 
v ktorej žijeme. Všetkým úprimne ďakujem. 
Víťazstvo prinieslo nielen odmeny v podo-
be hodnotných cien a fi nančnej dotácie, ale 
aj záväzky. Siedmeho novembra budeme 
hostiteľom slávnostného odovzdávania 
ocenení všetkým zúčastneným obciam. Prí-
de minister životného prostredia a aj veľa 
významných hostí. No a budúci rok bude-
me reprezentovať Slovensko na 16. roční-
ku súťaže o Európsku cenu obnovy dediny. 
Verím, že nebudeme ťahať za kratší koniec 
a pozitívne zviditeľníme Papradno v rámci 
Európskej únie.

Pokračovanie na str. 2

Papradno – Dedina roka 2019
Keď počujem tieto slová, cítim hrdosť na svoju obec, na ľudí, ktorí sú Papradňania. 
To sú tí, ktorí nielen bývajú v Papradne, ale sa k obci správajú tak ako k svojej.
To sú tí, ktorým záleží, ako dedina vyzerá, dokážu priložiť svoje ruky, rozum či fi nan-
cie k spoločnej práci. To sú tí, ktorí skrášľujú nielen svoje domy, ale aj ich okolie.
A sú to tí, ktorí sa k svojim susedom správajú tak, aby dobre susedovali a nerobia 
si nattoš. Želajme si, aby tým, ktorí to takto k obci necítia, aj toto ocenenie pomohlo 
zmeniť sa.        (ap)

Ale aj inak
Prázdniny a dovolenky ubehli ako voda 
a my sme ich nepremrhali čakaním na vý-
sledok súťaže, ale obec žila pracovným ru-
chom. Skolaudovali sme II. časť vodovodu 
Pod Kremnicou a v týchto dňoch sa pripá-
jajú ďalšie rodinné domy na obecnú vodu. 
Dokončená je aj prvá etapa vodovodu Pod 
Holým vŕškom, kde čakáme na dodanie 
dotláčacej stanice, aby sme mohli začať 
administratívne a časovo náročný proces 
kolaudácie. Dotláčacia stanica bude kontaj-
ner, v ktorom je zabudovaná celá technoló-
gia a súprava výkonných čerpadiel, riadená 
a kontrolovaná z dispečingu PVS a.s. Táto 
technológia značne predraží vodovod Pod 
Holým vŕškom, no bez nej by sme nedostali 
vodu do tejto časti, nakoľko je vyššie ako je 
rezervoár na Ivančinci. Ak sa všetko podarí 
podľa plánu, mali by sme do konca tohto 
roka pripojiť ďalších 18 rodinných domov 

na verejný vodovod. Na túto časť sa nám 
podarilo získať dotáciu 50 000 € z Enviro-
fondu.

Pomoc domovu
Na budove Centra sociálnych služieb sme 
opravili komín, ktorý sa rozsýpal, a do-
končujeme aj rekonštrukciu WC a chodby 
u detskej doktorky. Na rekonštrukciu WC sa 
nám podarilo tiež získať spolufi nancovanie 
vo výške 4 000 € z Ministerstva fi nancií. Do 
záhrady v domove dôchodcov sme urobili 
bezbariérový chodník, ktorým sa dôchod-
covia  pohodlne dostanú posedieť a od-
dýchnuť si do altánku.

Chýba ochota jedného z nás
Neprehliadnuteľné je aj nové parkovisko 
a revitalizácia priestorov okolo Supermar-
ketu Jednota. Pozemok sme odpredali 
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Matričné okienko
* Vítame vás
Paula Marošová
Anežka Kapráliková
Miroslav Majšík
Samuel Turek
Nina Gavrila
Viktória Bašteková
Kristína Michelová
Eliška Magdechová
Melánia Čapliarová
Martin Krátky
Amália Lališová

Zomreli
Karol Holienčík (1934) 20.7.
Paulína Šramčíková (1937) 25.7.
Helena Michvocíková (1927) 26.7.
Ľudmila Bašová (1923) 10.8.
Emília Šamajová (1950) 24.8.
Jozef Ivanačin (1946) 15.8.
Štefan Šikulínec (1952) 15.8.
Belo Balušík (1931)  19.8.
Miroslav Zboran (1948) 29.8.
Mária Jánošíková (1954) 17.9.

SvadbyPokračovanie zo str. 1

Slovo starostu

18. apríla
Oussama Baghdoud
a Paulína Ferancová

24. augusta
Martin Fojtík
a Mária Vozárová

26. augusta
Jakub Juríček
a Martina Suchomelová

31. augusta
Bohuslav Muška
a Ľubomíra Jankovcová

7. septembra
Ján Lališ
a Andrea Adamuščinová

7. septembra
Rastislav Valjent
a Michaela Hrebičíková

14. septembra
Tomáš Illo
a Nikola Balážiková

28. septembra
Mário Hroško
a Zuzana Djasníková

COOP JEDNOTA Čadca na vy-
budovanie parkoviska. Jednota 
ponúkla aj zafi nancovanie nové-
ho povrchu prístupovej komuni-
kácie, ktorá vedie okolo parko-
viska ku skladovým priestorom 
predajne a je dlhoročným po-
užívaním zničená. Zistili sme, 
že pozemky pod cestou nie sú 
vysporiadané, tak sme oslovi-
li vlastníkov o súhlas k oprave 
cesty a následnému odkúpeniu. 
Dvaja súhlasili, no tretí J. H. mi 
osobne povedal, že ten poze-
mok má pre neho nesmiernu 
cenu, že nedovolí žiadne práce 
a že si to ide ohradiť. Nevedel 
som, či sranduje, alebo to myslí 
vážne. Už len preto, že je to  as-
faltová cesta, a kým som ho ne-
oslovil, ani nevedel, že má neja-
ký súvis s tým pozemkom. Stále 
nie je vlastnícky prevedený na 
neho, no a z právneho hľadiska 
nie je možné ohradiť pozemok, 
ktorý slúži ako prístupová ces-
ta. A ešte taká maličkosť – ten 
pozemok je v strede cesty, takže 
keby ho ohradili vlastníci na kra-
joch, on sa na „svoj“ pozemok 
s „nesmiernou hodnotou“ ani 
nedostane. Škoda, že nezavo-
lal aj TV Markíza, ktorou sa tiež 
vyhrážal. Takže vedľa pekného 
parkoviska vedie zničená cesta 
plná jám, ktorá mohla byť vďaka 
ochote vedenia COOP Jednota 
tiež už s novým asfaltovým povr-
chom. A stačilo tak málo, trošku 
rozumu... 
Keď už som v negatívnych ve-
ciach, nedá mi nespomenúť 
niekoho, kto ukradol skrutky 
z lavičiek na detskom ihrisku 
za školou. Máme tam kameru, 
no vybral to z lavičiek, ktoré sú 
mimo dosahu kamery. Tie skrut-
ky sme kúpili v hospodárskych 
potrebách za 3 €.

Chceme urobiť
Čakáme na pokyny a usmer-
nenie k čerpaniu dotácie na re-
konštrukciu umelého trávnika 
multifunkčného ihriska. Podpísal 
som už aj zmluvu na poskytnu-
tie dotácie cca 140 000 € na re-
konštrukciu kotolne v kultúrnom 
dome. Tu nás čaká tiež plno 
administratívnej práce, kontrola 
všetkých podkladov na Úrade 
pre verejné obstarávanie a na 
Ministerstve životného prostre-
dia.
Vďaka primátorovi Janasovi a ria-
diteľovi nemocnice Steinerovi 
máme na školskom ihrisku „U – 
rampu“ pre cyklistov a In Line 

korčuliarov. Mesto ju nevyuží-
valo, tak sme ju zrekonštruovali
a bude slúžiť našim mládežní-
kom.Na cintoríne sme osadili 
nové lavičky a po dohode s fará-
rom by sme chceli aj ku kostolu. 
Máme spracovanú projektovú 
dokumentáciu na vybudovanie 
3 priechodov pre chodcov. Je 
to pri dolnej Jednote pri Super-
markete Jednota a kúsok nad 
kostolom. Projekty stáli 3 060 €,
a keď som videl rozpočet na tie-
to tri priechody, tak som si musel 
sadnúť. Je to suma 42 000 €. 
Priechody musia byť nasviete-
né, vyústenie musí byť na vy-
výšený priestor a podobné veci 
podľa súčasne platných noriem. 
Keby sa nezanedbala v minulos-
ti pasportizácia priechodov, keď 
som ešte nebol starostom, bolo 
by to lacnejšie. No teraz VÚC
v Papradne neeviduje žiadny 
priechod pre chodcov a musíme 
ich vytvoriť znovu, podľa súčas-
ných platných noriem. Spra-
covali sme aj žiadosť na VÚC 
Trenčín o zafi nancovanie týchto 
priechodov, nakoľko sú na ceste 
III. triedy a tá je v ich správe, no 
uvidíme, čo sa podarí.

Pomoc v pravú chvíľu
Chcem poďakovať Ing. Milano-
vi Bibišovi s manželkou, ktorí 
zakúpili prenosný, plne auto-
matický defi brilátor do Centra 
sociálnych služieb obce Pap-
radno. Tento môže v prípade po-
treby použiť každý občan našej 
obce. V budove je stála služba 
a je nainštalovaný pri vchode.
V prípade potreby treba zazvo-
niť a službukonajúci personál 
vám ho proti podpisu vydá. Po 
použití ho treba vrátiť a my sa 
postaráme o údržbu. Prístroj je 
plne automatický a v slovenčine 
rozpráva, čo treba robiť. Plánu-
jeme ešte preškolenie s hasičmi, 
tak kto bude mať záujem, môže 
sa prísť pozrieť. Termín oznámi-
me prostredníctvom obecného 
rozhlasu a aj na web stránke 
obce. Kiežby ho nikto nepotre-
boval, no je to obrovská šanca 
zachrániť život, kým príde sanit-
ka z PB. Ďakujeme!

Hodujme spolu
V závere vás chcem pozvať na 
všetky kultúrne akcie, ktoré bu-
deme poriadať. Príďte sa zaba-
viť a dobre najesť na zabíjačku 
počas našich hodov. Zároveň 
vás, komu sa bude dať, chcem 
poprosiť o pomoc pri príprave 
obce na slávnostné odovzdáva-
nie ocenení súťaže Dedina roka 
2019. Ďakujem.

Ing. Roman Španihel

Srdečne ďakujeme všetkým našim spoluobčanom, ktorí sa zapo-
jili do polievania kvetov vysadených v našej obci.

Poslanci obecného zastupiteľstva 

Miroslav Španihel a Anna Šterdasová – 22. 8. 2019

Zlatá svadba
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V našej obci
B O L O 

6. júla
zorganizovali Dalasáci nové 
a opäť úspešné podujatie vo Va-
rení kotlíkových špecialít v zá-
hrade pohostinstva Dallas.   

21. júla
sa v rámci Papradňanského hu-
dobného leta v amfi teátri usku-
točnil koncert.  
Ľudia z blízkeho aj vzdialenejšie-
ho okolia, ako aj domáci občania 
si mohli zaspievať s hudobnou 
skupinou PROGRES a sestrami 
Bacmaňákovými, ktorí v estrád-
nej sále KD spolu s divákmi vy-
tvorili neopakovateľnú a veselú 
atmosféru.
V amfi teátri sa v mesiacoch júl 
a august premietali české fi lmy  
Ženy v behu, Po čom muži tú-
žia a fi lm Zrodila sa hviezda sa 
premietal pre zlé počasie v kino-
sále KD.

24. a 25. augusta
Koliba Papradno a jazdecký 
oddiel Grunt usporiadali skvelé 
podujatie – XVI. ročník Jazdec-
kých hier. Program počas soboty 
a nedele bol pestrý. Na svoje si 
prišli milovníci salašníctva, ba-
čovia sa prezentovali ukážkami 
práce pastierskych psov so zvie-
ratami, návštevníkom bol ponúk-
nutý výcvik lukostreľby i ukážky 
drezúry koní, gurmáni ochutnali 
výborné výrobky tunajšej ku-
chyne. Deti sa tešili z rôznych 
atraktívnych súťaží, z maľova-
nia na tvár a skákacieho hradu. 
V nedeľu sa konala ukážka prá-
ce s policajnými psami. V sobo-
tu podvečer sa prítomní bavili 
a tancovali pri country hudbe – 
skupine Zálesáci. 

1. septembra
naši dobrovoľní hasiči a vedenie 
obce Papradno pripravili obľú-
benú súťaž doma vyrobených 
traktorov – Papradňanský boľ-
ceň. Viac na str. 13.

B U D E
5. októbra 

organizuje M-bar Papradno 
ďalší ročník Pivného festiva-
lu a srdečne všetkých pozýva 
na ochutnávku rôznych druhov 
piva, občerstvenie, súťaž v pití 
piva a na posedenie či tanec pri 
dobrej hudbe.

13. októbra
bude nedeľné popoludnie patriť 
našim skôr narodeným obča-

nom. Október je mesiacom 
úcty k starším a žiaci MŠ, ZŠ, 
Podžiaranček i Podžiaran chcú 
prítomných potešiť svojím hod-
notným programom. Podujatie 
sa bude konať od 15. hodiny 
v kinosále KD. V estrádnej sále 
KD bude v tomto čase výstavka 
ovocia a zeleniny.

26. – 27. októbra
vás pozýva SHR Hanka Beníko-
vá na Kolibu, uskutoční sa tu ví-
kend poľovníckych špecialít.

30. novembra
pozýva starosta obce, poslan-
ci OZ a Farský úrad Papradno 
všetkých našich občanov i náv-
števníkov z okolia na Ondrejov-
ské hody. Dopoludnia bude pri 
amfi teátri dedinská zabíjačka 
spojená s predajom zabíjačko-
vých špecialít a stánkový predaj. 
V popoludňajších hodinách po 
slávnostnej svätej omši v rím-
skokatolíckom Kostole sv. On-
dreja ste pozvaní do kinosály 
KD na kultúrny program spojený 
s losovaním tomboly a večer 
od 20. hodiny do estrádnej sály 
na zábavu. Prostredníctvom 
plagátov a obecného rozhlasu 
program hodov upresníme. 

6. decembra
oslávime príchod Mikuláša do 
obce spojený s rozsvietením 
vianočného stromčeka.

7. decembra
nezabudnite na Mikulášsku za-
bíjačku na Kolibe.
Okrem zabíjačkových špecialít 
príde na Kolibu aj Mikuláš so 
svojou družinou.

14. decembra
vás pozýva SZUŠ – pobočka 
Papradno na Vianočný koncert 
žiakov o 15. hodine do KD.

26. decembra
Farský úrad Papradno a FSk 
Podžiaran vás pozývajú do Kos-
tola sv. Ondreja na vianočný 
koncert Od Betľéma ňedaľe-
ko. 

31. decembra
sa stalo tradíciou, že sa o 23. ho-
dine stretávame pri OcÚ a amfi -
teátri na spoločnom ukončení 
roka.
Občerstvenie bude pripravené.
Čakanie na polnoc nám spríjem-
ní hudba a po polnoci ohňostroj.

Ďakujeme všetkým, ktorí na 1. ročníku kotlíkových špecialít na-
varili výborné gulášiky a jágereček, prišli sa zabaviť, zakúpili si 
tombolové lístky či priniesli niečo do tomboly. Vďaka vám a ochot-
nému personálu pohostinstva Dalas sme našim detičkám z mater-
skej školy zakúpili hračky a učebné pomôcky v hodnote 774 €. 

Kolektív MŠ

Výstava ovocia a zeleniny aj tento rok
Obecný úrad Papradno oznamuje občanom, že aj v tomto roku sa 
budú môcť naši záhradkári pochváliť úrodou, ktorú dopestovali vo 
svojich záhradách. Dňa 13. októbra sa uskutoční výstava prine-
sených výpestkov spojená so slávnosťou Október – mesiac úcty 
k starším. Plody zo svojich záhrad a sadov si už teraz môžu ob-
čania odkladať a v týždni pred podujatím ich nosiť do kultúrneho 
domu. Nezabudnite k nim pripísať svoje meno a priezvisko.
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Duchovné slovo

Od 1. júla nastala zmena na 
poste správcu našej farnos-
ti. Privítali sme u nás nového 
farára Mgr. Martina Hrušku. 
Budeme sa s ním stretávať pri 
rôznych cirkevných aj civilných 
príležitostiach, a preto sme ho 
požiadali o krátky rozhovor. 
Pán farár, ako ste prijali sprá-
vu, že budete pôsobiť v Pap-
radne?
Tak ako to už býva, každý rok 
sa k 1. júlu v diecéze robia 
personálne zmeny na rôznych 
postoch a úradoch. Tento rok sa 
aj Papradno dostalo do užšieho 
výberu a nastáva po trinástich 
rokoch zmena. Sám som tomu 
nechcel veľmi veriť, keď som 
sa začiatkom mája od jedného 
kňaza – priateľa dozvedel, že 
vraj by som mal ísť na faru do 
Papradna. Nebral som túto in-
formáciu až tak vážne. Začalo to 
byť vážne až vtedy, keď som sa 
v polovici mája stretol s pánom 
biskupom a tam sa to potvrdilo. 
Takže Papradno. Tešil som sa 
vtedy a teším sa aj teraz, že som 
tu. Papradno som už aspoň tro-
chu poznal. Bol som nejaký čas 
na fare v Považskej Bystrici, tak 
som sem chodieval spovedať 
a zastupovať, keď bolo treba. 
Povedzte našim čitateľom a far-
níkom niečo o sebe.
Tak ako už všetci viete, volám sa 
Martin Hruška. Narodil som sa 
21. februára 1983. Vyrastal som 
v malej dedinke, ktorá sa volá 
Medné a patrí do farnosti Lednic-
ké Rovne. Moji rodičia sa volajú 
Jozef a Mária. Mám dvoch mlad-
ších súrodencov – brata a ses-
tru. Vyštudoval som Teologickú 
fakultu Univerzity Komenského. 
V roku 2010 som bol v Púchove 
vysvätený za diakona a 18. júna 
2011 v Žiline som prijal kňazskú 
vysviacku. Pôsobil som vo far-

nostiach v Žiline, Varíne, Bytči, 
Považskej Bystrici a v Kysuc-
kom Novom Meste. 
Tým, že som vyrastal na dedine, 
tak aj moje záľuby vychádzajú 
z tohto prostredia – poľovníctvo, 
včelárstvo, chov domácich zvie-
rat.
Ste u nás skoro tri mesiace, 
aké boli vaše prvé dni vo far-
nosti?
Od prvej chvíle sa tu cítim veľmi 
dobre. Bol som príjemne pre-
kvapený záujmom vás všetkých. 
Hneď v prvých dňoch som sa 
stretol so starostom Papradna 
a starostkou Brvnišťa, pracov-
níkmi oboch obecných úradov, 
s vedením oboch základných 
škôl, domu dôchodcov, s hasič-
mi, folkloristami, poľovníkmi.... 
Veľmi sa teším z úprimného 
záujmu o mňa a vašou ochotou 
spolupracovať s farnosťou. 
Určite ste sa už trochu zorien-
tovali v potrebách farnosti – 
tej duchovnej aj materiálnej. 
Aké sú vaše plány a predsta-
vy? 
Tak ako sme si už povedali na 
sv. omši. Blíži sa nám pekné 
výročie farského kostola, tak 
sa pustíme do jeho rekonštruk-
cie, hlavne čo sa týka maľova-
nia interiéru i exteriéru, úpravy 
okolia a rekonštrukcie oplotenia. 
A ako som už s viacerými hovo-
ril, potom by sme mohli vytvoriť 
miesto na stretanie sa – pasto-
račné centrum, ktoré v tak veľ-
kej farnosti chýba. Bol by som 
rád, keby každú nedeľu sme 
mali jednu svätú omšu pre rodi-
ny s deťmi. Aby sme toto všetko 
dokázali uskutočniť a urobiť ešte 
omnoho viac, je potrebné, aby 
sme sa jeden za druhého a za 
všetky naše plány  modlili. Nech 
sú Bohom požehnané. 
Nebojím sa, lebo viem, že som tu 

Svätá omša pri kaplnke
vo Veľkom Brusnom

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, ktorú pápež Pius XI. vyhlá-
sil v r. 1927 za hlavnú Patrónku Slovenska, si Slováci a Rímsko-
katolícka cirkev pripomínajú 15. septembra. Slováci k nej oddávna 
prechovávali osobitnú úctu i dôveru a veria, že ani teraz nepre-
stáva orodovať za nás a s materinskou láskou sa stará o bratov 
a sestry svojho Syna. 
Tento významný sviatok sme si aj u nás dôstojne uctili svätými 
omšami v oboch kostoloch našej farnosti, ale aj stretnutím ve-
riacich na svätej omši v popoludňajších hodinách pri kaplnke vo 
Veľkom Brusnom zasvätenej Sedembolestnej Panne Márii. Zišlo 
sa tu okolo 300 ľudí nielen z Papradna, ale aj blízkeho okolia, 
aby zverili seba i svoje rodiny pod jej ochranu. Pán farár si uctil 
našu nebeskú Matku peknými slovami kázne, veriaci mariánsky-
mi piesňami, ktoré spievali počas celého obradu. Hlboký dojem 
v zúčastnených zanechali a vohnali im slzy do očí piesne spieva-
né počas svätého prijímania To Slovensko naše posiate horami 
a Podžiaranom zaspievaná pieseň Pod tým Brusným, autorom 
ktorej je Pavol Knapo. Po Pápežskej hymne a požehnaní nasle-
dovalo občerstvenie pri družných rozhovoroch a potom sa ľudia 
naplnení pokojom a pokorou pobrali domov.                         (gb)

Dodávame jednu strofu piesne Pod tým Brusným:
Sadňe si tam na lavičku, modľí sa.
Vyprosuje Pána Boha, klaňá sa.

Prosí zdravje pre ženu a svoje dzecičky
a pre sebä kúsek s toho maľučký. 

našiel veľa dobrých a ochotných 
ľudí, ktorí svoju vieru úprimne 
žijú a túžia sa dostať ešte bližšie 
k Bohu. Toto je moja priorita - na 
tejto ceste k Bohu vás sprevá-
dzať a byť vám nablízku. Príďte 
kedykoľvek!
Moje číslo už majú asi všetci, ale 
pre istotu: 0911 912 332.

Ďakujeme nášmu pánovi fa-
rárovi za rozhovor a želáme 
mu veľa síl v uskutočňovaní 
svojich plánov a predsavzatí 
i veľa Božej pomoci. Nezabú-
dajme, že aj my máme pomá-
hať v budovaní našej farnosti 
– modlitbami aj svojou prá-
cou.                               (ap)

Požehnanie novej hasičskej techniky.
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Cintorín s novinkami
Na cintoríne v Papradne pribudlo za ostatný čas niekoľko noviniek, 
ktoré majú zabezpečiť lepší komfort jeho návštevníkom. Prvým je 
zábradlie popri farskej záhrade. Druhým sú lavičky pri kríži ako aj 
popri novom chodníku nad domom smútku. Okrem nich sa v blízkej 
dobe osadia aj lavičky na rozšírenú časť cintorína a popred kostol. 
Avšak najdôležitejšie zmeny sa dotknú nájomcov, ktorí chcú rea-
lizovať úpravy na hrobovom mieste. Po neustálych problémoch, 
svojvôli kamenárov a aj často neohľaduplnosti nájomcov sa obec 
rozhodla riešiť problémy razantnejšie.
Pred každou úpravou je potrebné kontaktovať správcu cintorína, 
ktorý určí maximálne rozmery (dĺžku, šírku a výšku) hrobového 
miesta tak, aby sa nezhoršil prístup ostatným nájomcom a v ideál-
nom prípade sa vytvoril priestor na chodníky a lepšiu prístupnosť. 
Následne sa podpíše dodatok k nájomnej zmluve. V nej sú aj pod-
mienky, kedy by obec mohla „stavbu“ zbúrať na náklady nájomcu 
(alebo zhotoviteľa) a aj pokuta 200 eur. Až po podpise dodatku sa 
môžu stavebné úpravy realizovať.
Správca sa nachádza na cintoríne vždy v utorok a štvrtok od 15.00 h 
do 16.00 h. V tom čase sa budú vykonávať fyzické obhliadky hro-
bových miest, ktoré by mali byť upravované.
Nebuďme sebeckí a nemyslime iba na to, aby sme mali „pekné“ 
hrobové miesto za niekoľko tisíc, ale že sú tam aj ostatní nájom-
covia, ktorí rovnako chcú upravené a najmä prístupné hrobové 
miesto!
Blíži sa Sviatok všetkých svätých, upravujme preto miesta posled-
ného odpočinku nielen vkusne, ale najmä s ohľadom na životné 
prostredie. Živé, prípadne sušené kvety urobia rovnakú službu ako 
ich umelé náhrady, ale pri ich výrobe a likvidácii netrpí naša príro-
da! Veď platíme desiatky až stovky eur za niečo, čo po zime často 
skončí v koši. A my tak vlastne kupujeme odpad!
OZNAM: Pred Dušičkami budú pracovníci obecného úradu lepiť na 
hrobové miesta nálepky, aby upozornili na koniec nájomnej zmluvy 
a na miesta, ktoré budú zrušené.                                        (zb)

Vybavte si povolenie na odber vody zo studní 
Obec Papradno ako orgán štátnej vodnej správy vás upozorňuje 
na prechodné ustanovenia § 80d ods.3 zákona 364/2004 Z. z.
o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
Podľa tohto zákona každý, kto má studňu a chce ju aj naďalej 
využívať na odber podzemnej vody – pitnej alebo úžitkovej, musí 
do 31. decembra 2020 uviesť svoju studňu do súladu s vodným 
zákonom a požiadať Obecný úrad v Papradne o vydanie nového 
povolenia na odber podzemných vôd. Týka sa to všetkých, ktorí 
majú povolenie na odber podzemnej vody zo studne na dobu 
neurčitú alebo nemajú povolenie vôbec. Netýka sa to studní, 
z ktorých sa voda čerpá ručne. Nové povolenia budú vydané na 
dobu najviac 10 rokov.
Tlačivo je  na Obecnom úrade Papradno a na web stránke obce 
Papradno. K žiadosti treba priložiť situáciu umiestnenia studne
a kópiu z povolenia na studňu (ak existuje). 
Bližšie informácie poskytne na obecnom úrade Papradno Anna 
Pozníková  v úradných hodinách.
 č.t.: 042/ 4393275, mail: anna.poznikova@papradno.sk.

Postup pri akýchkoľvek
stavebných úpravách
na hrobovom mieste

1. kontaktovať správcu cintorí-
na (0908 194 561)

2. fyzická kontrola hrobového 
miesta správcom

3. vypísať tlačivo a podpísať:

 nájomca aj zhotoviteľ

4. podpísanie tlačiva na obec-
nom úrade

5. realizácia stavebných úprav

Pozor:
Realizácia stavebných úprav je 
možná až po odovzdaní tlačiva 
na obecnom úrade!

Jesenné čistenie obce
Jesenné čistenie obce sa uskutoční od 7.10. do 14.10. 2019. 
Veľkokapacitné kontajnery budú umiestnené na obvyklých 
miestach.
Pozor! Zberný dvor bude od novembra otvorený od 8:00 do 
15:00 (pondelok – piatok) a v sobotu od 8:00 do 13:00.

Papradno má automatický
externý (prenosný) defi brilátor

21. augusta bol v Centre sociálnych služieb obce Papradno (ďalej 
len CSS) odovzdaný do užívania nový defi brilačný prístroj. Auto-
matický externý defi brilátor (AED) zakúpil sponzorsky Ing. Milan 
Bibiš. Keď sme sa ho spýtali, prečo investoval práve do tohto prí-
stroja, povedal, že defi brilátor ešte v Papradne nemáme a je rád, 
ak bude slúžiť všetkým občanom. Prístroj slúži ako podpora pri re-
suscitácii – oživovaní – ľudí. 
Prevádzka CSS je nepretržitá, AED je umiestnený na stene vo 
vstupnej chodbe CSS a je prístupný verejnosti 24 hodín denne. 
AED je určený pre laickú verejnosť, ľahko sa ovláda, hlasovo zro-
zumiteľne usmerňuje (navádza) občana, čo treba robiť, je vždy pri-
pravený a záchranca nemusí mať osobitné odborné vedomosti. 
Pri odovzdávaní AED urobila Mgr. Eva Balušíková zo spoločnosti 
Falck krátke školenie prvej pomoci a použitia defi brilátora pre pra-
covníkov CSS aj zástupcov obecného úradu.
V prípade, ak človek prestane dýchať a treba ho oživovať (30 x 
stláčanie srdca a 2 vdychy), si záchrancovia môžu pomôcť aj elek-
trickými impulzmi defi brilátora. 
Vyslovujeme vďaku Milanovi Bibišovi a želáme si, aby AED prí-
stroj pomohol zachrániť veľa životov. 
Ako postupovať pri preberaní AED:
1. občan – záchranca, ktorý pôjde po AED, volá na mobilné číslo 

CSS – 0904 005 007 a oznámi zdravotnému personálu meno
a potrebu AED na záchranu života, (v nočných hodinách použije 
aj zvonček pri vstupných dverách),

2. pracovník nachystá prístroj, záchranca prevzatie AED potvrdí 
podpisom v evidencii použití AED,

3. po použití bude AED vrátený späť CSS, ktorý AED pripraví na 
ďalšie použitie.                                                                    (ap)

Ukončenie činnosti
káblovej televízie

Upozorňujeme občanov, že 
vzhľadom na neprimerané fi -
nančné náklady na prevádzku 
káblovej televízie v obci bude jej 
vysielanie budúci rok ukončené.

Ospravedlnenie
V minulom čísle Polazníka sa 
nám  pri konečnej úprave  po-
darilo urobiť chybu, ktorá bije 
do očí. V slove s mobilmi (Hurá, 
prázniny!) sme usadili tvrdé y
v článku zo ZŠ, kde sme nechtiac 
dali podnet na pobavenie školá-
kom a rozhorčeniu autorky člán-
ku učiteľky G. Bulíkovej, ktorá
s tým nemá nič spoločné. 

V. Petríková

Doklad o vývoze žumpy si treba odkladať 
Novelou zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a ve-
rejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov sa  zavádza 
dôslednejšia kontrola plnenia povinností vlastníka nehnuteľnosti 
so žumpou. Na základe novely je takýto vlastník nehnuteľnosti 
nielen povinný zabezpečiť zneškodnenie žumpy odvozom do 
čistiarne odpadových vôd oprávnenou osobou, ale aj predlo-
žiť na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy dokla-
dy o takomto odvoze za posledné 2 roky.          (ap)
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ČERIEPKY z Podjavorníka
Jaseň štíhly, alebo po našom 
len jasen, Podjavorníkom kedysi 
vraj nebola tradičná drevina. 
Najrozšírenejšie stromy tu vždy 
boli ihličnaté: smrek obyčajný 
(svrčina) a jedľa biela (jedľa) 
a listnatý buk lesný (buček). 
Tiež vraj v starých časoch bol 
pomerne rozšírený brest, ktorý 
v súčasnosti už takmer nevidno. 
Jaseň sa však údajne objavil až 
neskôr ako tzv. náletová drevi-
na, ktorej semienko odniekiaľ 
dovial vietor a ktorú  pôvodne 
vraj považovali za podradné 
drevo. V časoch, keď môj dedo 
bol malým chlapcom, niekedy 
na konci devätnásteho storočia 
vraj bol jaseň u nás veľmi vzác-
ny a rástol len riedko. Neskôr 
jaseň u nás asi našiel vhodné 
prostredie, lebo sa postupne 
dosť rozšíril, a našiel uplatne-
nie aj u domácich majstrov pre 
hospodárske účely, napríklad 
ako násady do ručného náradia, 
zuby do drevených hrablí, čas-
ti drevených furmanských saní
a povozov. Tiež  v novších ča-
soch našiel uplatnenie u stolá-
rov pre peknú kresbu dreva a 
pre jeho tvrdosť a húževnatosť.
V neposlednom rade sa stal obľú-
bený aj ako palivo pre jeho ľahkú 
štiepateľnosť a výbornú výhrev-

Posľedné jaseny
nosť. Jaseň sa skrátka z neob-
ľúbenej náletovej dreviny časom 
stal obľúbeným stromom. V kaž-
dej podjavorníckej osade bolo za 
starých čias niekoľko košatých 
jaseňov a líp. Pôvodne možno 
slúžili aj ako tieň pred páliacim 
slnkom alebo ochrana pred nie-
čím, alebo niekým. Listy z týchto 
stromov používali aj ako krmivo 
alebo podstielku pre dobytok.
A ľudia tiež vraj verili, že do jase-
ňov neudierajú blesky, preto ich 
možno sadili alebo len nechali 
vyrásť v okolí chalúp v osadách. 
Postupne z nich vyrástli obrov-
ské stromy a vzhľadom na to, že 
neexistovala tak bežne mecha-
nizácia v podobe motorových píl 
a traktorov ako v súčasnosti a 
nedalo sa s ňou dostať pomedzi 
chalúpky,  stromy sa stávali ešte 
väčšie a košatejšie. Tak v osa-
dách vyrástli obrovské sto a viac-
ročné kolosy, ktoré sa zvyčajne 
vyrezali až v nedávnom čase 
pomocou mechanizácie. Tak to 
bolo aj v našej osade. Všetky 
jasene museli postupne vypíliť, 
lebo sa stávali nebezpečné pre  
chalupy  a usadlosti. Zostal len 
jediný. Na našom dvore. Po-
stupne tiež z neho vyrástol po-
riadny kolos. Aj keď nás  už dlhý 
čas viacerí dobromyseľne upo-

zorňovali, že ho treba dať dolu, 
lebo sa stáva nebezpečný pre 
okolie, my sme si ho stále chceli 
pestovať ako prepojenie s gene-
ráciami, ktoré tu žili pred nami, a 
stále sme sa nevedeli odhodlať. 
Až to jeden rok príroda vyriešila 
za nás: jasene dostali akúsi cho-
robu a začali vysychať. Tak vy-
schol aj posledný jaseň v našej 
osade a z obavy pred ohroze-
ním chalupy musel padnúť. Pa-
miatka – nepamiatka, posledný 
jaseň, ktorý postojačky a potom 
aj poležiačky vyzeral ako riadny 
kus, skončil  ako neveľká  kôp-
ka palivového dreva a nakoniec 
skončí ako malá hŕba popola... 
Ostatné jasene v okolí po vy-
schnutí padajú ako vypálené 
sirky. Je možné, že tak, ako ja-
seň u nás zažil svoj rozvoj a ob-
ľúbený čas, postupne zanikne.
A s globálnym otepľovaním sem 
priletia iné náletové dreviny, kto-
ré sa neskôr stanú obľúbené...
Také jasene, ako som Podja-
vorníkom zažil medzi stromami, 

som  tu poznal aj medzi ľuďmi. 
Takých ľudských jaseňov tu bý-
valo v starších časoch neúre-
kom. V poslednom čase vnímam 
Podjavorníkom určitú symboliku. 
Tak ako vysychajú a padajú po-
sledné staré stromy – jasene, tak 
padajú aj poslední starousadlíci, 
ktorí sa dožili úctyhodného veku. 
Skoro ako tie jasene. Tých, kto-
rí ešte zostali, tých zo starých 
ľudských jaseňov by ste teraz  
možno spočítali na prstoch jed-
nej ruky... Tí, čo už odišli, nech 
teda navždy odpočívajú v pokoji 
a tí, čo s Božou pomocou silou 
vôle a dobrého koreňa ešte stále 
trpäčia, nech žijú do 100 rokov.
V poslednom čase si spomínam 
na niekoľko ľudských jaseňov 
s obdivuhodnými osudmi. Tie-
to ľudské jasene v tomto roku 
ukončili svoju púť na tejto zemi. 
Ich životy vyschli navždy ako ko-
rene ich drevených súputníkov... 
Ale o nich nabudúce, aby ma zas 
nehrešili, že je to moc duhé.

J. Trulík

Výnimočný úkaz v Javorníkoch
Po 30 rokoch od doby ich návratu v deväťdesiatych rokoch minulého 
storočia sa na slovensko-českom pohraničí narodilo 7 malých vĺčat. 
Vlci sa u nás usadili v priebehu minulého roka. Informácie o nich 
máme vďaka monitoringu Hnutia DUHA z Českej republiky (ochra-
nárom životného prostredia pozn. red.), expertom z Poľska a spolu-
pracovníkom zo Slovenska. Dana Bartošová z Chránenej krajinnej 
oblasti Beskydy pre idnes.cz uviedla, že na prítomnosť vlčej rodi-
ny by mali brať 
ohľad aj chova-
telia hospodár-
skych zvierat na 
horských samo-
tách a najmä v 
noci zabezpečo-
vať ovce, kozy a 
teľatá, a tak pred-
chádzať konfl ikt-
ným situáciám.
V našich horách 
sa vyskytujú aj 
medvede a rysy. 
Buďte preto veľmi 
opatrní a do lesa 
nikdy nechoďte 
sami.         (dm)

Nebezpečenstvo číha aj na našich obyvateľov

Okrem vlkov a rysov 
vyskytujúcich sa v na-
šich osadách v Javor-
níkoch sa po dedine 
potuluje i medvedica 
Ema, ktorá je od apríla 
po odchyte označená 
telemetrickým oboj-
kom. Správa CHKO 
neodporúča obyvate-
ľom približovať sa k 
nej, prípadne ju prenasledovať za účelom fotografovania či na-
táčania videa. Z dôvodu vlastnej bezpečnosti ďalej odporúčajú 
ľuďom nezdržiavať sa v jej blízkosti pri jej spozorovaní v prírode. 
Nejde síce o agresívneho jedinca, no pri nerozvážnom prístupe 
človeka je ťažké predpokladať, ako medvedica zareaguje.
V Javorníkoch sa medveď donedávna vyskytoval len sporadicky, 
no za posledné dva roky je tu evidovaných až 5 jedincov. A čo 
už iste všetci viete: medveď sa zatúlal (či zablúdil?) aj do našej 
dediny. V nedeľu 15. septembra okolo 21:30 ho videli naši ob-
čania (dôkazom je i video) pri potravinách u Žilinčíka a odtiaľ sa 
rozbehol Pod Kremnicu pravdepodobne do Medvedzieho, kde
U Jánoškvo zničil úľ. Medvedicu s troma mladými zaznamenali už 
aj v obciach Domaniža, Podmanín, Dohňany – v celej oblasti Strá-
žovských vrchov. V katastrálnom území týchto obcí majú hlásený 
výskyt medveďa hnedého, o čom svedčia aj zábery na fotogra-
fi ách a nahrávkach z fotopascí. Upozorňujeme všetkých našich 
občanov, chatárov i návštevníkov obce, aby pri voľnom pohybe v 
prírode zvýšili opatrnosť, boli ostražití a o tejto skutočnosti infor-
movali i svoje deti a známych.                                       (dm)
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VIVAT PODŽIARAN

Keď sa tisnú
slzy radosti

Keby ste to náhodou nevedeli, 
tak Papradno je Dedinou roka 
2019. Hoci táto správa oblete-
la celý internet, rôzne noviny či 
správy v televízii, stále sa dá 
dookola počúvať. Aj keď sme
v to až tak veľmi neverili, veď 
bolo tento rok zapojených až 
23 obcí,  je normálne, že každý 
v kútiku srdca dúfa, že by sme 
mohli niečo vyhrať. Ale hlavnú 
cenu? Poviem vám, je to ne-
skutočný zážitok a ešte teraz 
vyskakujem od radosti a slzy sa 
mi tisnú do očí, keď si spome-
niem na moment, keď vyhlásili 
na Radvanskom jarmoku Pap-
radno za Dedinu roka 2019. Aj 
sme si schuti zaspievali to naše 
Papradno, Papradno, aby aj 
ostatní okolostojaci vedeli, že 
to sme my. Legendárna obec. 
Tak to povedal Roman Bomboš, 
ktorý celú súťaž moderoval. Tak, 
obyvatelia legendárnej obce 
Papradno, som na nás všetkých 
nesmierne hrdá, že sme mohli 
byť pri takejto významnej uda-
losti, ktorá ešte viac posunie tú 
našu malú – veľkú obec do po-
vedomia. Aj keď nás čaká ešte 
veľa práce, určite to spoločnými 
silami zase všetko zvládneme.

Vo Východnej
A čo všetko sme stihli, odkedy 
sme sa naposledy „počuli“? Ma-
ratón letných vystúpení pokra-
čoval na jednom z najväčších 
festivalov na Slovensku – vo 
Východnej. Bolo nám cťou, že 
sme aspoň niektorí mohli vystu-
povať v programe dvoch Jurajov 
Jakubíkovcov z Hvozdnice (otca 
a syna) Z dolín Javorníkov. Mo-
tívom boli hranice – existujúce
i pomyselné. O tom, že je mož-
né prekonávať hranice medzi 
generáciami i rôznymi prístupmi 
v spracovaní bohatého kultúr-
neho dedičstva našich predkov, 
presvedčili všetkých folklórne 
skupiny a súbory od Púcho-
va až po Veľké Rovné, žijúce
v dolinách Javorníkov. Folkloristi 
z dvoch samosprávnych krajov 
majú jedno spoločné – lásku ku 
kultúrnemu dedičstvu, na ktoré 
sú právom hrdí. 150 účinkujú-
cich predstavilo nezabudnuteľ-
ný program, ktorý u všetkých 
zanechal hlboký zážitok. Diváci 
si mohli pozrieť, ako sa u nás 

Cez leto sme toho zažili...
žilo od jari do jari, no zažili aj 
prehliadku krásy – krojový sprie-
vod účinkujúcich, počas ktorého 
boli vysvetlené rozdiely v typoch 
ľudového odevu, čo nosili naši 
predkovia v jednotlivých ob-
lastiach Javorníkov. Verím, že
s týmto programom budeme 
ešte niekde vystupovať, aby 
sme mohli zopakovať túto krás-
nu myšlienku.

V Marikovej
Po Východnej sme sa vybrali ku 
kamarátom do Marikovej. A nie-
len my. Aj deti z Podžiarančeka 
si zase vyskúšali krásu marikov-
ského amfi teátra. Vystupujúcich 
bolo neúrekom, ľudí ešte viac 
a o dobrú náladu nebola veru 
núdza. Vždy tam radi chodíme a 
nebolo tomu inak ani tento rok. 
Aj sme sa „pohádali“ s FSk Bu-
koviny a FSk Javorníček, ako sa 
spieva pieseň Štyri chodňíčky 
pod Javorňíčky, lebo veď u nás 
sa to „odjakživa spjevá takto“, 
ale sme si spolu aj dobre za-
spievali, a tak sa „udobrili“. Krás-
ny program uzavrel FS Železiar
z Košíc, ktorý spracoval aj pies-
ne z nášho regiónu, a tak sme si 
mohli vypočuť aj dve piesne od 
nás v ich podaní. A musím pove-
dať, že sa im to naozaj podarilo 
a bolo ich radosť počúvať. Už 
len dúfam, že myšlienku, ktorú 
vyslovil ich vedúci Vlado Urban, 
spoločne si zaspievať, niekedy 
naozaj zrealizujeme. 
Týždeň po Marikovej sme sa 
vybrali na opačnú stranu, cez 
kopec do Hvozdnice. Oslavova-
li hody, preto si vybrali hodový 
program. No a bez tých „naších 
cahavých“ to nešlo, aj tie sme 
im zaspievali, no spoločne sme 
sa zase zasmiali na Oharici pre-
vídhernej, ktorú sme pripravili na 
naše hody v roku 2017. Aj som 
sa trochu bála, či si ešte toľké 
náročné piesne budeme pamä-
tať, ale nemala som sa čoho 
báť. Všetko išlo ako po masle 
a tak, ako sme pobavili vás, po-
bavili sme aj ich a veru neviem, 
či sa k nim aj o rok nevrátime
s ďalším naším programom.

Trochu oddychu
August bol konečne pre nás 
oddychom od vystúpení. Ale 
nemyslite si, že sme sa neví-
dali. Hoci nie na skúškach, ale 
dobiehali sme naše spoločné ro-
dinné stretnutia, ktoré mávame 

dvakrát do roka. Minulý rok sme 
to akosi nestihli, tak sme si tento 
rok vybrali rovno dve letné po-
sedenia. Najskôr sme sa vybrali 
k Eme na ranč, kde nám spolu 
s manželom pripravili fantas-
tickú pizzu, týždeň potom zase 
na tradičné Ozveny Brusňan-
skú doľinú ku Kaprálikovcom 
na výborný guláš. Hlasivky sme 
riadne precvičili, naučili sme sa 
novú pieseň na hody a ani sa 
nám domov veľmi nechcelo ísť. 
Som nesmierne rada, že aj po 
toľkých rokoch dodržiavame ta-
kéto zvyky, a hlavne, že nám je 
spolu stále takto dobre. Aj keď 
sme my oddychovali, deti sa 
vybrali na Praznovské folklórne 
slávnosti, kde naozaj bodova-
li. Na javisku predviedli krás-
ny program, ktorý potešil oko 
aj ucho a zlepšil náladu. Som 
veľmi rada, že nám rastú ďalší 
nádejní Podžiaranci. A, aj keď 
nechcem veľa prezrádzať, ve-
rím, že na vianočnom koncerte 
budeme mať pre vás ďalšie pek-
né prekvapenie.

September je tu
Neviem, ako je to možné, ale 
tohtoročný september je taký 
bohatý na vystúpenia, ako sme 
ešte asi nezažili. Kalendár mi 
hovorí, že skoro každý víkend 
niekde sme, ale som rada, že 
zase aj doma budeme môcť 
zaspievať. Hneď prvého sep-
tembra sme dostali pozvanie
k susedom na Píšťalkárske Brv-
nište a opäť sme ho radi prijali. 
Aj nejakú tú scénku sme mali, 
kde hlavne Ema fantasticky 
predviedla svoje rečnícke ume-
nie. Tak sme sa aj my na javisku 
smiali, keď spustila... Jednodu-
cho krása! Aj kamaráta zo Zem 

spieva Maťa Repáňa sme tam 
stretli, vystískali, strach koľko 
fotiek urobili a hlavne si aj s ním 
skvele zaspievali.

Do Hvozdnice
Týždeň po tom, ako už určite tu-
šíte, sme sa vybrali do Banskej 
Bystrice. No nielen preto, aby 
sme boli pri vyhlasovaní výsled-
kov súťaže Dedina roka 2019, 
ale aby sme si tam aj zaspievali. 
Boli sme súčasťou galaprogra-
mu Roduverní, ktorý by mal byť 
niekedy odvysielaný na RTVS, 
ale aj programu Andrejky Jáge-
rovej Zvon. S týmto programom 
sme vystupovali už na MFF 
Myjava a FF Východná a vždy 
zanechal v nás, ale aj divákoch 
hlboký zážitok. O tom, že i teraz 
stál za to, hovoria aj Andrejki-
ne slová... „Kedy si to zase zo-
pakujeme?“  No, neviem. Žeby 
niekedy u nás v kostole? Možno 
sa to podarí a aj vy budete môcť 
vidieť tento program. Zvony zvo-
nili a zvonia pri rôznych príleži-
tostiach, preto sa počas tohto 
programu presúvame po jednot-
livých slávnostiach v kostole, no 
aj tých smutnejších udalostiach. 
Ale aj napriek tomu (alebo vďa-
ka tomu?) je tento program ne-
zabudnuteľný.
Asi som toho zase veľa popísa-
la, čo? Len keď u nás sa toho 
stále toľko deje... Tešíme sa na 
ďalšie vystúpenia či už u nás, 
alebo inde. Na celoslovenskú 
súťaž v Habovke, ktorá bude 
v novembri, a ešte viac na On-
drejovské hody, na ktoré vás 
srdečne pozývame. Určite bude 
veselo. A už len jednu vec som 
chcela... Aj naše        bije pre 
Papradno.

(lj)
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Najznámejšie rody v PapradneKadáčik
Meno Kadáčik sa začalo v našej 
obci objavovať v druhej pol. 19. 
stor. Toto meno sa k nám dosta-
lo pravdepodobne z Kotešovej. 
U nás v Papradne bolo niekoľko 
Kadáčikovcov, ale meno sa už 
pravdepodobne vytratilo. V 60. 
rokoch (19. stor.) býval u nás 
Peter Kadák, pomocný notár. 
Okrem toho bol aj poľovníkom. 
Vo svojej notárskej práci vraj 
robil majetkové podvody, najmä 
v zápisoch súkromných pozem-
kov. V pozemnoknižných zápi-
soch, ktoré sú uložené v archíve, 
vidieť jeho zásahy. V mnohých 
prípadoch svojvoľne preškrtol 
meno majiteľa a prepísal na 
iného, ba aj na seba. Stihol ho 
za to trest. Na jednej poľovačke 
v Kýčere, či už vlastnou neopa-
trnosťou, alebo neopatrnosťou 
jeho spolupoľovníkov, puška vy-
strelila a zabila ho. Vina sa zva-
lila na mŕtveho. Ako sa to stalo 
naozaj, pravdu sa nikto nikdy 
nedozvedel. Dodnes sa medzi 
ľuďmi spomína, ako tesne pred 
nešťastím počul Kadák vyhrávať 
v Kýčere muziku. „Počujte, len 
počujte, ako tá muzika krásne 
vyhráva,“ hovoril svojim kamará-
tom poľovníkom. Tí sa obzerali, 
aj počúvali, ale nepočuli nič. Až 
nakoniec zaznela rana a Kadák 
bol mŕtvy. (Podľa Š. Meliša)
Kadáčikovci neboli u nás nikdy 
rozvetvení. V druhej pol. 20. 
stor. u nás žila vlastne len jed-
na rodina, a to Karol Kadáčik 
s manž. Františkou Jurdíkovo-
vou. Mali dvoch synov – Fran-
tiška a Viliama. V Papradne zo-
stal len František, Viliam odišiel 
do Považskej Bystrice. Franti-
šek sa oženil s  Ľudmilou Hari-
šovou (bola dcérou Vendelína 
Hariša a Heleny Kurnocíkovej), 
s ktorou mali jedného syna a tri 
dcéry. František zomrel v roku 
1972 a v roku 1978 aj syn Pa-
vol, ktorého zrazilo auto. Bol slo-

bodný a mal len 28 rokov. Dcéry 
Anna a Emília z Papradna odišli, 
a keďže manželka Ľudmila zo-
mrela v roku 2007, meno Ka-
dáčik v súčasnej dobe zostalo
u nás len najmladšej dcére Mar-
te. A teda sa z Papradna celkom 
nevytratilo.    

Kališík
Pred rokom 1800 sú záznamy 
o mene Kališ, ale aj Kalich. Tvar 
mena Kalich sa dodnes zacho-
val v názvoch Kalichovci – U Ka-
lichov, čo bol názov zaniknutej 
letnej osady v Jastrabí. V roku 
1855 sa v Papradne uvádzajú: 
č. d. 84 vlastní Ján Kališík, č. d. 
85 Marek Kališík a č. d. 86 Ján 
Kališík Hefúrik. V roku 1874 bý-
vajú v Múdrom grunte: Ján Kali-
šík, Jozef Kališík a Martin Kali-
šík. Tento rod trvá u nás dodnes. 
Prvý nositeľ tohto mena k nám 
mohol prísť z Čiech, kde bolo 
mnoho vyznávačov kalicha, čiže 
husitského či bratríckeho nábo-
ženstva (kališníci). A vykonával 
u nás aj strážcu lesov, o čom 
svedčí jeho prezývka Myslivec, 
čo je český výraz pre horára. Iní 
Kališíci mali prímenia Kališík – 
Algún a Kališík – Adámek. (Pod-
ľa Š. Meliša)
V súčasnosti žije u nás s menom 
Kališík 12 osôb. Sú to potomko-
via rodín Štefana Kališíka, Jána 
Kališíka a Františka Kališíka. 
Štefan Kališík a Františka Šmu-
líková boli rodičmi synov Ada-
ma a Ignáca. Kým po Adamovi, 
ktorý dostal prímenie Adámek, 
žije dnes v Papradne len dcéra,
v. Váchalíková, po Ignácovi zo-
stali dve rodiny. Adam a Mária 
Bundzíková mali päť dcér a jed-
ného syna. Syn zomrel slobodný 
a dcéry, okrem najmladšej Marty, 
sa vydali mimo Papradna. A tak 

po smrti manž. Márie v roku 
2015 sa meno Kališík z tejto 
rodiny vytratilo. Druhý  Štefa-
nov syn Ignác bol známy pod 
prezývkou Myslivec. Bol ženatý 
dvakrát. S prvou ženou Máriou 
Zboranovou mal syna Ambróza, 
s druhou ženou Paulínou Zá-
bojníkovou syna Pavla. Ambróz 
zomrel v roku 2010, v Papradne 
po ňom zostala manž. Anastázia 
Akajíková, syn Jozef s rodinou 
aj dcéra Mária, v. Klabníková. 
Pavol zomrel v roku 2004, jeho 
žena Marta Šamajová v roku 
2011, ale v Papradne žije ich 
dcéra Marta so synom.
V rodine Jána Kališíka sa naro-
dili tri deti – Karol, Ivan a Kamila. 
V Papradne zostal len syn Ka-
rol, ktorý mal s manž. Viktóriou 
Moravíkovou dve deti. Karol aj 
Viktória už zomreli, ale obe ich 
deti žijú v Papradne. Dcéra, v. 
Klabníková, aj syn s rodinou. Po 
Františkovi Kališíkovi a Paulíne 
Balušíkovej žije u nás ďalšia 
rodina Kališíkovcov – Ľudovít 
Kališík s manželkou a vydatou 
dcérou. A ak načrieme ešte do 
dávnejšej minulosti, František 
bol synom Jána Kališíka a Anny 
Kaprálikovej.       

Kalník
Je to starý rod v našej obci. Pô-
vodne ich meno asi znelo Kalný. 
Podľa našej tradície mu pridali 
koncovku – ík a stal sa z neho 
Kalník. Už v roku 1770 žijú 
u nás Juraj Kalník a Ján Kalník, 
asi bratia. Ján a Juraj sú známi 
aj z neskorších zápisov. V roku 
1855 sa spomína Juraj Kalník, 
Jozef Kalník a Jozef Kalník 
Hoblík, ktorý bol asi stolárom. 
V roku 1874 v Turkoviech grun-
te bývajú: Juraj a Jozef Kalník 
a v Hodoňoviech hoštáku Juraj, 
Vendel a Jozef Kalník. Kalníkov-
com prischla neslušná prezývka 
Prdzík, ktorá je veľmi stará, veď 
už v roku 1725 sa spomína Prd-

čínec. Za prvej Československej 
republiky, za prvého Sloven-
ského štátu i neskôr žil u nás 
Juraj Kalník, známy tesár. Sta-
val drevené domy nielen u nás, 
ale aj na Liptove. Kalníkovci sú 
v Papradne dodnes. (Podľa Š. 
Meliša)
V nedávnej minulosti žili u nás 
dve rodiny Kalníkovcov. Jed-
na mala spomínanú prezývku 
Prdzík, druhá Hevúc. Obidve ro-
diny bačovali v Hornom Križovci. 
Ku Kalníkovcom Prdzíkom patrili 
štyria bratia – Ján, Juraj, Štefan 
a František. Ich rodičmi boli Ju-
raj Kalník a Karolína Palková. 
Ján aj František zomreli slobod-
ní, Ján už v roku 1959 a Franti-
šek v roku 1983.  Juraj a Mária 
Hanajíková mali jedného syna 
Vojtecha, Štefan a Mária Mi-
niariková tiež len jedného syna 
Pavla. Pavol zomrel pomerne 
mladý, slobodný. Vojtecha, viac 
známeho ako Bélo Kalník, si pa-
mätáme ako  šikovného obchod-
níka. Stal sa vedúcim nášho ob-
chodného domu, v ktorom bolo 
dostať všetko. S manž. Filomé-
nou Jánošíkovou mal len dcéry. 
Kalníkovci Prdzovci  boli šikovní 
tesári. Z nich najväčšiu stavebnú 
činnosť mal Juraj Kalník ml. Už 
v 20. rokoch 20. stor. staval pod-
ľa stavebných plánov, ktoré si 
zhotovoval sám. Nakreslil a po-
stavil viac ako tridsať drevených 
domov. Je zaujímavé, že ako 
tesár sa spomína aj jeho otec 
Juraj (nar. 1873), s ktorým prav-
depodobne začínal. Jurajov brat 
Štefan sa dostal vo Francúzsku 
do cudzineckej légie, ale po ná-
vrate pracoval tiež ako tesár.    
Druhá rodina Kalníkovcov s prí-
mením Hevúc patrila Štefanovi 
Kalníkovi a Anne Mikudíkovej. 
Z ich detí, Štefan, Ignác, Teré-
zia, Júlia, Mária a Karol, zostal 
v Papradne len syn Karol. Ostat-
ní odišli – Štefan do Topoľčian, 
Ignác do Nového Jičína, Teré-
zia do Brvnišťa, Júlia do Še-
bešťanovej a Mária do Považ-
skej Bystrice. Karol zomrel už 
v roku 1976, jeho manž. Ľudmila 
Gablíková v roku 2001. Spo-
lu mali tieto deti: Annu, Jána, 
Oľgu, Karola, Helenu a Štefana. 
Z nich v Papradne bývajú  Ján, 
Karol a Štefan, v Považskej 
Bystrici Anna a Oľga, Helena v. 
Možutíková zomrela. Ján a Ka-
rol sú slobodní, a tak spolu so 
Štefanovou rodinou (manž. a tri 
deti) žije u nás v súčasnej dobe
7 Kalníkovcov.     

Pavol Kadáčik v prvom rade druhý zľava.     

Štefan Kalník so synom Karolom.
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Kaprálik
Kaprálik sa spomína v jednej 
starej listine už v roku 1764 ako 
prísažný člen v obecnej rade. Bol 
to Jano Kaprálik. V roku 1770 sú 
medzi poddanými zapísaní Mar-
tin a Jano Kaprálik a títo sú zapí-
saní aj v neskorších rokoch. Rok 
1855 má zmienku o Martinovi 
a Mikulášovi Kaprálikovi. V roku 
1874 v Martoviech grunte žijú 
Martin a Jozef Kaprálik, v Hájno-
viech grunte Martin, Ján a Fran-
tišek Kaprálik a v Kontiloviech 
grunte Jozef Kaprálik. Vo Vaško-
viech grunte sú zapísaní Jozef, 
Ján a Vendel Kaprálik, v Múd-
rom grunte Katarína, Martin, Jo-
zef, Mária a Ján Kaprálik. Bol to 
teda rozšírený rod a v Papradne 
trvá dodnes. 
S menom Kaprálik ako tieň už 
vyše 200 rokov ide prezývka Srš-
ník. Zdá sa však, že meno Sršeň 
má starší pôvod. Veď už v roku 
1587 sa valach Sršeň, ktorý bý-
val v Marikovej, vysťahoval na 
Moravu. A možno z Marikovej 
prišiel aj k nám. Sršňovci sa ďa-
lej spomínajú v roku 1770, a to 
Ján Sršník a v roku 1780 opäť. 
V roku 1855 bývajú v Papradne 
Marek a Eliáš Sršník. Kapráli-
kovci a Sršníkovci, to je aj dnes 
to isté, jeden rod s dvoma mena-
mi. Že tie dve mená patrili k sebe 
dávno, svedčí viacero zápisov 
Kaprálik – Sršník. Kaprálikovci 
mali svoju letnú osadu vo Veľ-
kom Jastrabí – U Sršňov, kde 
dodnes stojí jedna zachovaná 
drevená chalupa. (Podľa Š. Me-
liša)
Sršníkovci sa spomínajú aj 
v knihe Š. Meliša Mince v zá-
kladoch domov: „Sršňovci sú 
v Papradne starý rod a sú vet-
vou rodu Kaprálik. Sršeň, Sršník 
je dnes iba prezývka. Bývali na 
dolnom konci obce v Múdrom 
grunte. Pri búraní domku našli 
sa tam 3 možno až 4 mince. 
Dve mince boli medené, jedna  
strieborná 1-grajciar 1812. Pred 
rokom 1800 spomínajú sa medzi 
poddanými obce Papradno Jano 

Sršník a Štefan Sršník. Jedné-
mu z nich patril novopostavený 
domček. Ktorému? Obaja bývali 
v Múdrom grunte. V roku 1855 sa 
spomína v listine majiteľov do-
mov, že v dome č. 76 býva Marek 
Sršník a Eliáš Sršník. Dnes je na 
mieste zbúraného domku malá 
stavba, dielňa alebo garáž. Všet-
ky mince, uložené do základov 
domu č. 76, patrili Františkovi II. 
(1792 – 1835). Tento dom teda 
postavili Sršníkovci – Kaprálikov-
ci po roku 1812, pravdepodobne 
1812 – 1816.  
Z pôvodne početných Kapráli-
kovcov je dnes ofi ciálne na tr-
valý pobyt v Papradne prihláse-
ných len 5 osôb (býva ich viac). 
Kaprálikovci, ktorí tu dnes žijú, 
majú svojich predkov v rodinách 
Juraja Kaprálika, Jána Kaprálika 
a Jozefa Kaprálika. Príslušníci 
rodiny Juraja Kaprálika dostali 
prímenie Juríkovci (Jurika, Ju-
ríčka). Patrili k nim Stanislav, 
Bohuš, Emil, Matilda a Emília. 
Okrem Emila žili všetci v Pap-
radne. Známy bol najmä Stani-
slav, zverolekár, ktorý u nás liečil 
všetky choré zvieratá. Jeho žena 
Terézia Wdufková bola učiteľ-
kou v dolnej MŠ, v rokoch 1979 
– 1980 jej riaditeľkou a v škôlke 
pracovala ešte aj na dôchodku. 
Keď sme sa našej dcéry, ktorá 
tiež chodila do dolnej MŠ, pýtali, 
ktorá učiteľka v škôlke je najlep-
šia, povedala: „Súdružka bab-
ka“. To znamená, že to s deťmi 
vedela a tie ju mali rady. Dve deti 
Stanislava a Terézie v Papradne 
nezostali. Z Bohušovej rodiny 
žije v Papradne dcéra Jozefína, 
v. Belušíková, a Patrik (Paťo) 
Kaprálik s rodinou, obaja aktívni 
členovia FSk Podžiaran.
Z detí rodiny Jána Kaprálika 
a Kataríny Grajcaríkovej – Ka-
mil, Ján, Jozef a Helena, žijú 
v Papradne len potomkovia 
syna Jozefa. Jozef a Agneša Lo-
rencová (volali ju Východniarka) 
mali tieto deti: Jozefa, Milana, 
Ľubicu, Danu a Maroša. Milan 
sa odsťahoval do Šebešťanovej, 
Jozef zomrel v roku 2016, a tak 

v súčasnej dobe 
z tejto rodiny 
s menom Kaprálik 
zostali u nás len 
najmladší Maroš 
s rodinou a Joze-
fova  manž. Alena 
Vaštíková.
Z rodiny Jozefa 
Kaprálika, ktoré-
ho volali Paľco-
viech, nájdeme 
dnes v Papradne 
už len dve dcéry: 
Máriu, v. Hrebičí-
ková, a Filoménu, 
v. Palková. Jozef 
Kaprálik a Vero-
nika Smädišová 
mali okrem týchto 
dcér ešte Fran-
tiška, Ľudovíta, 
Alžbetu a Kamilu. Jozefov otec 
bol tiež Jozef a matkou Verona 
Hlúšková.   

Kľudaj
Meno je u nás dávno. V roku 
1770 je medzi poddanými zapí-
saný Ján Kľudajík, v roku 1780 
Jano Kľudaik. V roku 1874 bý-
vajú v Holienkoviech grunte Ján, 
Eva a Martin Kľudaj. Svoju letnú 
osadu – Kľudajovce, mali v Med-
vedzskej doline. Zdá sa však, že 
toto meno sa od nás vytráca. 
(Podľa Š. Meliša)
Náhodou sme si prečítali člá-
nok Milana Grupáča (spisova-
teľ, menovec nášho bývalého 
starostu), v ktorom sa zamýšľa 

nad likvidáciou kultúrneho de-
dičstva v minulom režime. Kon-
krétne v ňom popisuje odstráne-
nie prvej čadčianskej fary z roku 
1778. Článok nás zaujal preto, 
lebo sa v ňom spomína meno 
Kľudaj. Dozvedeli sme sa, že v 
kanonickej vizitácii z roku 1823 
o tzv. farskej čeľadi  biskup Jo-
zef Wurm píše: „Farár drží vo 
svojom dome kuchárku, 35-roč-
nú vdovu po nebohom Martinovi 
Kľudajovi pôvodom z Papradna, 
ktorá slúžila u viacerých gazdov 

v Papradne, ako aj u farára pap-
radnianskeho....“  Potvrdzuje to 
pravdivosť tvrdenia, že  meno 
Kľudaj je u nás dávno, a tiež, že 
naši ľudia „ve svece“ dokázali 
zastať aj iné, nielen poľnohos-
podárske práce. 
V roku 1916 sú v zozname oby-
vateľov Papradne uvedení: na 
č. d. 333 Kľudaj Ján a na č. d. 
334 Kľudaj Jozef (číslovanie 
z roku 1912). Ján Kľudaj a Pau-
lína Vaštíková vychovali päť detí 
– Ignáca, Alexandra, Karolínu, 
Reginu a Hermínu. Alexander 
s manž. Karolínou Trnčíkovou 
zomreli bezdetní, ale Ignác a He-
lena Strašíková mali troch synov 
– Jaroslava, Ladislava a Milana. 

Zľava: Jozef Kaprálik, Ľudovít Umrian, František Bundzík, Ján Vá-
chalík-Gaľvot, Ľudovít Tarožík, Ondrej Balušík, Ondrej Ganádik.   

Veronika Kapráliková – Smädišová s dcérami.

Ani jeden z nich v Papradne 
nezostal. Jozef Kľudaj a manž. 
Mária Fortuníková mali len syna 
Františka. Františkovou ženou 
bola Agneša Šamajová, ale o ich 
deťoch nemáme záznamy. Z pô-
vodných Kľudajovcov sa teda 
v Papradne meno nezachovalo, 
ale zo Stupného sa k nám pri-
sťahoval Michal Kľudaj (vodič 
autobusu), ktorý tu žije aj s rodi-
nou, manželkou a dvomi deťmi.        

Magda a Ambro Balušíkovci

Alexander Kľudaj s manž. Karolínou.
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ZŠ s MŠ Papradno

Materskú školu v školskom roku 2018/2019 navštevovalo v šty-
roch triedach 79 detí, o ktoré sa staralo 10 zamestnancov, z toho
8 pedagogických a dve nepedagogické zamestnankyne. 
Spolupracovali sme s CPPPaP a s logopedičkou Dagmar Martin-
kovou.
Počas celého školského roka každý pondelok deti tancovali Hip – 
Hop pod vedením učiteľky Jarmily Hrubej zo Súkromnej tanečnej 
školy Stella a s nacvičeným programom vystupovali na karnevale 
a v KD pri príležitosti Dňa matiek. Niektoré deti sú aktívnymi členmi 
DFSk Podžiaranček.
MŠ je dobre vybavená učebnými pomôckami a didaktickou techni-
kou. V tomto školskom roku boli z  príspevkov na deti, ktoré majú  
jeden rok pred plnením školskej dochádzky,  zakúpené:  učebné 
pomôcky,  výtvarný  a pracovný materiál, tlačiarne, náplne do tla-
čiarní, motýlia záhrada, doprava na exkurziu do Bojníc a plaváreň.
V materskej škole sme organizovali život detí s rešpektovaním 
vekových a individuálnych osobitostí detí. Poskytovali sme deťom 
priestor pre pokojný, bezpečný, zmysluplný, aktívny a tvorivý pobyt 
v materskej škole. Denný poriadok obsahoval nasledovné organi-
začné formy dňa: hry a hravé činnosti, edukačné aktivity, pohybové 
a relaxačné cvičenia, pobyt vonku, odpočinok, činnosti zabezpe-
čujúce životosprávu a pitný režim. Pri striedaní denných činností 
sme rešpektovali: pravidelnosť, dôslednosť, optimálny biorytmus, 
bezstresové prostredie. Akcent sme kládli na starostlivosť o zdravie 
detí.
Z mnohých aktivít, ktoré sme pripravili pre deti, spomenieme: Šar-
kaniáda, Krásy jesene – tvorivé dielne detí s rodičmi, slávnostné 
otvorenie technickej škôlky, divadelné predstavenie Guľko Bom-
buľko, vianočné pásmo - Jasličková pobožnosť, karneval s rodičmi
v KD, návšteva píšťalkára Jozefa Pobočíka,  zimná olympiáda, náv-
števa poľovníka Miroslava Burdeja, beseda s autorkou knihy Húsky, 
divadelné predstavenie Tik – tak, exkurzia na hospodárskom dvore 
- Farma Papradno, Deň matiek v KD i DSS Papradno, bublinkové 
predstavenie, predplavecká príprava III. a IV. triedy, Nočná MŠ, ce-
lodenný výlet do Bojníc, Školská akadémia  a mnohé ďalšie.
V tomto šk. roku bude MŠ navštevovať 72 detí v štyroch trie-
dach, z toho 22 predškolákov. Pracovať s nimi bude 8 pedagogic-
kých a 2 nepedagogické pracovníčky.

Helena Gardoňová, zástupkyňa pre MŠ

Základnú školu v školskom 
roku 2018/19 ZŠ navštevovalo 
181 žiakov v 9 triedach. ZŠ s MŠ 
pracovala pod vedením Mgr. 
Heleny Janasovej, riaditeľky 
školy, Mgr. Ľubice Sokolíkovej, 
ZRŠ pre ZŠ, a Heleny Gardo-
ňovej, ZRŠ pre MŠ. Čo najviac 
vedomostí sa žiakom snažilo 
odovzdať 18 učiteľov, z toho 5 
na znížený úväzok, a 12 správ-
nych zamestnancov, z toho 6 na 
znížený úväzok, sa staralo o ich 
príjemný pobyt v škole. V popo-
ludňajších hodinách sa mohli 
realizovať v dvoch oddeleniach 
školskej družiny, v 10 záujmo-
vých krúžkoch i v ZUŠ l. W. Krá-
ľa (výtvarný odbor) a v súkrom-
nej ZUŠ manželov Kardošovcov 
(hudobný a tanečný odbor) 
a mali k dispozícii školský špor-
tový areál nielen cez školský 
rok, ale i počas prázdnin. 
Žiaci sa počas školského roka 
zapájali do mnohých aktivít po-
riadaných školou a reprezento-
vali školu na verejnosti hodnot-
ným kultúrnym programom na 
akciách, ktoré poriadal Obecný 
úrad v Papradne. Zapojili sa aj 
do vedomostných a športových 
súťaží a olympiád: Nina Zbora-
nová, žiačka 9. ročníka, získa-
la v národnom kole výtvarnej 
súťaže Galéria talentov – cena
J. Bakossa 1. miesto, v literárnej 
súťaži Poetický Púchov obsa-
dila Martina Balušíková (8.roč.) 
1. miesto v národnom kole, vo 
výtvarnej súťaži Vrabček získala 
v národnom kole Soňa Burian-
cová (3.roč.) 1. miesto, v ma-
tematickej súťaži Matematický 
klokan uspeli v národnom kole 
3 žiaci: Ondrej Nemčík, Vanesa 
Palková, Viktória Trnčíková 
(1.roč.), v krajskom kole Festival 
vedy a techniky AMAVET obsa-
dili 1. miesto Petra Repiská a Ši-
mon Levčík, v technickej olym-
piáde v okresnom kole získal 
1. miesto a v krajskom kole bol 
úspešným riešiteľom Martin Bur-
dej (7.roč.), v regionálnej súťaži 

detských folklórnych súborov 
Podžiaranček sa umiestnil na 
1. mieste, na 1. mieste v okrese 
s postupom do celoslovenské-
ho kola bol vo výtvarnej súťaži 
Vesmír očami detí Lukáš Gugh 
(2. roč.). Cenu starostu obce 
v školskom roku 2018/2019 
udelil Ing. R. Španihel žiakovi 
9. ročníka Marekovi Žilinčíkovi a 
tento bol aj ocenený ako Talent 
Trenčianskeho kraja za vynika-
júcu reprezentáciu Trenčianske-
ho kraja v záujmovo umeleckých 
súťažiach. Počas školského 
roka sa žiaci zúčastnili rôznych 
výletov a exkurzií. Spomenieme, 
že ôsmaci absolvovali lyžiarsky 
kurz v lyžiarskom stredisku Mar-
tinky i týždňový kurz anglického 
jazyka, žiaci 3. a 4. roč. boli na 
dopravnom ihrisku v Považskej 
Bystrici, absolvovali týžden-
ný plavecký výcvik na plavárni 
v Púchove a zúčastnili sa kurzu 
prvej pomoci na  Zdravotníckej 
škole v P. Bystrici, I. stupeň bol 
v Bábkovom divadle v Žiline...
V septembri sme slávnostne 
otvorili dopravné ihrisko, ktoré 
aktívne využívajú počas šk. roka 
najmä deti z MŠ a v poobedňaj-
ších hodinách, cez víkend a cez 
prázdniny ho navštevujú deti spo-
lu so svojimi rodičmi. V novembri 
bola otvorená Technická škôlka 
v MŠ. Počas šk. roka sa robili 
drobné opravy v budove školy, 
maľovali sa triedy 1. a 5. ročníka, 
zakúpila sa interaktívna zostava 
do 3. triedy (interaktívna tabuľa, 
dataprojektor, notebook).
V šk. roku 2019/2020 bude ZŠ 
navštevovať 180 žiakov v 10 
triedach (2 triedy sú prvákov). 
Pracovať s nimi bude 19 peda-
gogických pracovníkov, z toho 5 
na čiastočný úväzok. Z nepeda-
gogických pracovníkov sú 2 škol-
níci – obidvaja na polovičný úvä-
zok, 3 upratovačky na čiastočný 
úväzok, 6 pracovníkov v ŠJ (ZŠ 
+ MŠ), z toho 1 na čiastočný 
úväzok. Rady našich učiteľov 
posilnila absolventka Mgr. Lucia 
Piláciková, z materskej dovolen-
ky sa vrátila Mgr. Jana Kallová
a náboženskú výchovu v 3. roč-
níku bude vyučovať p. farár 
Mgr. Martin Hruška. V mesiaci 
september bude v skúšobnej 
prevádzke ranný ŠKD od 6:10 
do 7:35 hod. Od októbra sa pre-
vádzka upraví podľa záujmu detí. 
Želáme úspešný nový školský 
rok žiakom, učiteľom i rodičom.

Mgr. Helena Janasová,
riaditeľka ZŠ s MŠ

Začiatok nového školského roka je čas 
aj na bilancovanie toho uplynulého
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Mnohí z nás detstvo prežili 
v 2. polovici  minulého storočia. 
Televízor v každej domácnosti 
nebol, mobily a počítače boli za 
horami, za dolami, teda bolo to 
detstvo bez technických vymo-
žeností dneška, ale aj bez rodi-
čovských animácií.
Otec chodil do práce, niektoré 
mamy tiež, a keď sa vrátili do-
mov, ponáhľali sa na pole k ze-
miakom alebo zbožiu a potom 
večer mamu ešte čakala robota 
doma... Málokedy sa s nami hra-
la (obyčajne počas dlhých zim-
ných večerov) a nám ani veľmi 
nenapadlo zavolať ju, nech sa 
s nami ide hrať, nech sa nám 
venuje. Mali sme svoje hračky, 
nie veľa, zato nekonečný svet 
fantázie. 
V lete sme boli celé dni vonku. 
Všetky deti z gruntu sme sa 
spolu hrali hry od výmyslu sve-
ta, a tak sme nepoznali, čo je to 
nudiť sa. Ale vedeli sme, kedy je 
čas obeda, večere, vedeli sme, 
kedy je čas ísť domov. Jedli sme 
všetko, čo sa navarilo, nikto nás 
nevynukoval, nikto sa nás nepý-
tal: „Máš chuť na...?“ Nikdy.
Naši rodičia vedeli, že život nie 
je len o zábave. A tak sme mali 
aj svoje povinnosti a tie sme na-
ozaj plnili do bodky bez odvrá-
vania, lebo rozkaz bol rozkaz. 
Otcov i matkin.
Vedeli sme, kedy máme byť ti-
cho, do rozhovoru dospelých 
sme sa zapojili len vtedy, keď 
nás vyzvali alebo keď sa nás na 
niečo spýtali.  Keď k nám priš-
la návšteva, vedeli sme, že pri 
stole, kde sú dospelí, nemáme 
čo robiť. Nemáme sa miešať 
do toho, čomu sme ako deti nie 
veľmi rozumeli. Bol to ich svet – 
svet dospelých a my sme doň 
ešte nepatrili. A rovnako to plati-
lo, keď sme šli na návštevu my. 
Mama bola pre nás autorita 
a zdôrazňovalo sa, aby sme sa 
ani náhodou nepomýlili, že sa 
s ňou môžeme rozprávať ako s 
rovesníkmi, bez rešpektu.
A o otcovi ani nehovorím. 
Vyplaziť jazyk, skákať do reči 
alebo sprosto nadávať, či byť 
drzý, na to stačil už len pohľad 
jedného z rodičov. Ak si nepo-
slúchol, dali ti po zadku. Bez 
vysvetľovania, bez dohovárania 
si hneď vedel prečo a začo. Ne-
napadlo ti urobiť to ešte raz.
A už vôbec nám nenapadlo 
odvolávať sa na práva dieťaťa
a hľadať pomoc na telefónnom 
čísle. Veď aj tak ani jedno, ani 
druhé neexistovalo. 

Kam sme to došli...
Mali sme presne určené pravi-
dlá, dokedy môžeme byť vonku 
a s kým môžeme byť vonku. 
Mohli sme toto a nemohli sme 
hento. Veľa pravidiel sme vtedy 
neznášali, ale rešpektovali sme 
ich.
Dnešná generácia rodičov už 
chce byť iná, lebo takáto výcho-
va sa začala považovať za príliš 
surovú. A tak chceme byť zrazu 
s deťmi veľkí kamaráti. Bezhra-
nične tolerantní.
Namiesto rozumnej zmeny, po-
zvoľného upúšťania od surovej, 
direktívnej výchovy sme prešli 
z jedného extrému do druhého. 
Chceme to robiť inak, aj keď 
častokrát nevieme, ako na to. 
Namiesto jasných hraníc, krát-
keho a stručného nie, vedieme 
fi lozofi cké rozpravy s dvojroč-
nými deťmi, ktoré sú naučené 
počuť len áno, inak sú nespo-
kojné. A po dlhom vysvetľovaní 
si obyčajne dieťa aj tak urobí po 
svojom.
Deti sústavne zabávame, ani-
mujeme. Nevedia sa hrať samy, 
neustále si vyžadujú našu po-
zornosť, a ak im ju nedáme, 
vrieskajú. V tej chvíli postavia 
celú rodinu do pozoru, tá sa
v okamihu okolo nich zhrčí, aby 
ich upokojila.
Deti sú v centre pozornosti, se-
dia za vrchstolom, ba čo viac, 
vyberajú si miesto, kde budú 
sedieť, a my im vyhovieme. Ako 
inak.
Nielenže počúvajú rozhovory 
dospelých, ale ony vonkoncom 
nie sú tichými svedkami, ale 
hlavnými účastníkmi: skáču do 
reči, preberajú slovo, hoci veľa-
krát nevedia ani čo povedať, ale 
hlavná vec, že upriamili na seba 
pozornosť. Že sú tu. A to aj vte-
dy, keď s nami nie sú, dokážu sa 
stať hlavnou témou rozhovorov.
A my rodičia vždy o nich len
v superlatívoch: môj malý je 
úžasný, robí toto... A moja malá 
je lepšia v tomto... Chválime sa 
deťmi, chválime sa tým, čo do-
siahli ( a pritom nie raz sme to 
urobili za ne my), a pripisujeme 
si svoje zásluhy. Ale byť pozor-
ný k iným ľuďom, nebyť sebec, 
rozvíjať empatiu, súcítiť s nie-
kým, mať o niekoho starosť, byť 
nápomocný, to všetko sa niekde 
stratilo. 
Dokážeme kvôli nim rozpútať 
peklo, aj keď nie vždy je pravda 
na našej strane.
Kde sú tie deti, ktoré kedysi
v škole splnili každú učiteľo-
vu požiadavku či rozkaz: urob 

nástenku, zdvihni papier spod 
lavice, zotri tabuľu, choď po 
mapu,...? Kdesi sa vytratili 
z dnešných škôl. Dnes  na ta-
kúto požiadavku sa nechápavo 
pozrú na učiteľa s otázkou: „Čo 
za to? A prečo práve ja?“ 
Nedovolím si tvrdiť, že všetci 
rodičia, ale nájdu sa aj takí, kto-
rí nemusia učiteľov, nadávajú 
na nich pred deťmi, preto deti 
v triede neváhajú učiteľom pa-
puľovať, sú v tom, že keď môžu 
rodičia, môžu i ony, že je to ich 
svätosväté právo. Až raz zmizne 
akákoľvek autorita.
Mnohí majú na základných ško-
lách zázračne dobré známky. 
Samozrejme. Nebudete sa pred-
sa hádať s nabrúseným rodičom, 
že šikanujete jeho nadpriemerne 
inteligentné dieťa, lebo ste si do-
volili dať mu dvojku. Aj keď... 
Dnešní rodičia zdôrazňujú jediné 
– chcú, aby ich deti boli šťastné. 

Ale keď sa pozriete okolo seba, 
vidíte šťastné deti? Nie, len deti 
stále s niečím nespokojné, več-
ne túžiace po pozornosti, deti, 
ktoré nestrpia autority, zákazy, 
rady, obmedzenia. Čakajú, že 
im všetko padne z neba priamo 
do úst. 
Áno, nech sú naše deti šťastné, 
nech sa majú v živote dobre. Ale 
deti sú tu, aby sme ich vychová-
vali a nechali ich žiť, aby sme ich 
pripravili do života, nie aby sme 
im slúžili, zanedbávali samých 
seba a rástli namiesto nich. Ak 
budeme pokračovať v tomto ex-
tréme, dopadne to zle. Pre nás, 
pre ne, aj pre tú ďalšiu generá-
ciu, čo príde po nich. Držme sa 
toho, čo povedal jeden  múdry 
človek:
„ Nedávaj chudobnému rybu, ale 
nauč ho ryby loviť!“

(gb)

Myšlienka na zamyslenie
Za prvých 8 mesiacov sme za vývoz a skládkovanie odpadu za-
platili 37 932 eur. A každý jeden z nás, vrátane novorodencov, už 
vyprodukoval 123 kg odpadu! Za 8 mesiacov! Ak budeme po-
kračovať takýmto tempom, poplatok za komunálny odpad by sa 
musel na roku 2020 zvýšiť na 23 eur na osobu. Času je málo, ale 
ešte s tým môžeme niečo urobiť. Správnym triedením a racionál-
nym nakupovaním!
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V sobotu 7. septembra sa uskutočnilo v Základnej škole v Pap-
radne stretnutie spolužiakov, ktorí v roku 1964, teda pred 55 rokmi 
ukončili základnú školu. Stretli sa v základnej škole v rodnej obci, 
kde si pozreli vtedajšie triedy a Izbu tradícií, zaspomínali na spo-
ločne prežité chvíle v školských laviciach  a následne pokračovali 
v rozhovoroch v reštaurácii kultúrneho domu, odkiaľ sa rozchádzali 
až okolo polnoci, toľko bolo o čom spomínať.
Stretnutia sa zúčastnilo 31 spolužiakov, aj keď niektorí už s podlo-
meným zdravím, všetci už totiž prekročili sedemdesiatku. 
Stretnutia sa zúčastnili aj dvaja učitelia z toho obdobia – pán Jozef 
Maras, vtedy triedny 9. B, neskoršie si zobral za manželku síce 
Brvnišťanku, ale učiteľku v Papradne, ktorý počas svojho pôsobe-
nia v Papradne veľmi povzniesol úroveň hádzanej, a pani Margita 
Zdurienčíková (vtedy Martinková),  učiteľka slovenčiny. Jej sa Pap-
radno stalo tiež osudným, lebo sa vydala za Papradňana, a prežíva 
tu celý svoj život. Bolo to milé stretnutie, lebo nás neskúšali, skôr 
veľmi pekne spomínali na vtedajšie obdobie života v obci Paprad-
no. Vtedy aj my aj oni sme boli veľmi mladí. Za ich účasť veľmi 
pekne ďakujeme a želáme im do ďalšieho života veľa optimizmu, 
zdravia, úspechov a dobrej kondície. 
V rozhovoroch sme si s nostalgiou zaspomínali aj na ostatných 
učiteľov, ktorí nás formovali a vďaka ktorým vtedy žiacky kolektív 
držal pospolu. Boli to učiteľky: Smataníková, Bitterová, Brezničano-
vá,  Dimitrovová, Králiková, Križanová, ale aj učitelia - hlavne Ignác 
Lališ, vtedy triedny 9. A, rodák a veľmi známy obyvateľ Papradna,  
Gajdoš, Hamara, Hrušovský, Turičík, u horárov pani Žofi a Jurčíko-
vá a ďalší, ktorí  zostali v našich  mysliach  a spomienkach. Väčšina 
z nich už nežije, ale pri tejto príležitosti treba všetkým úprimne po-
ďakovať za to, čo pre nás, žiakov tejto  školy, urobili. 
Priblížili sme si svoje životné cesty, so zamyslením i úsmevom sme 
si hľadeli navzájom do tvárí poznačených prežitými  rokmi a udalos-
ťami. Nezabudli sme ani na tých spolužiakov, ktorým sa už životná 
púť naplnila, a uctili sme si ich pamiatku. Tohto stretnutia sa, bohu-
žiaľ, nedožilo 19  vtedajších  našich spolužiakov, ktorých uvediem 
v abecednom poradí. Boli to: Tóno Balušík, Paľo Balušík, Betka 
Balušíková, Paľo Beník, Jožo Bundzík, Milan Grupáč, Stano Hariš,  
Lado Husárik, Marta Jánošíková (Popelková), Stano Juhásik, Hela 
Knapová, Jožo Možutík, Marián Strašík, Tóno Strašík, Vojto Stra-
šík, Paľo Trnčík, Jano Urdák, Marta Šamajová, Hela Zboranová.  
Za to, že sa stretnutie uskutočnilo, treba úprimne poďakovať bý-
valým spolužiačkam Matilde Vankovej (vtedy Cupanovej) a Márii 
Badačovej, ktoré svojou mravčou prácou zistili kontakty na  býva-
lých spolužiakov aj v zahraničí, oslovili ich a z ktorých väčšina sa 
stretnutia aj zúčastnila, hlavne keď im to zdravie dovolilo. Zabez-
pečili tiež hudbu, o ktorú sa postarala skupina heligónkarov Jána 
Lališa, ktorý tiež bol vtedy naším spolužiakom – srdečne všetkým 
ďakujeme.
Pri lúčení sme si sľúbili, že ďalšie naše spoločné stretnutie by sa 
mohlo uskutočniť zasa o 5 rokov, teda v roku 2024, ak budeme mať 
ešte toľko zdravia, kondície  a síl, aby sme sa mohli stretnúť. To už 
však budeme mať po 75 rokov.

Pavol Pavlík, spolužiak z vtedajšej 9. B  

Turistika v Suldene
Koncom augusta navštívili turisti Papradnianskej doliny opäť ta-
lianske Dolomity pod vedením skvelého organizátora  turistických 
zájazdov Ivana Šibíka z Jasenice. Cestou do Suldenu, kde boli 
ubytovaní, navštívili bavorské hrady v Nemecku Neuschwanstein 
a Hohenschwangau  a najvyššiu nemeckú horu Zugspitze 2962 
m. V Suldene sa vďaka peknému počasiu mohli počas päťdňo-
vého  pobytu vyviezť lanovkami a poprechádzať sa po okolitých 
kopcoch každý podľa svojej fyzickej kondície. Cestou späť sa za-
stavili v najvyššie položenom hoteli v Európe Grawand 3212 m
v Maso Corto.                                                                  (hg)

Stretnutie po 55 rokochSkrášľujeme si náš chotár

Veľké Brusné Hruškoviech ráztoka

Podjavorník
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Od posledného článku sa toho 
udialo v našom zbore mnoho. 
 Po niekoľkých rokoch sa vráti-
la do našej obce dňa 26.5.2019 
Územná súťaž dobrovoľných ha-
sičov okresu Považská Bystrica, 
ktorej sa zúčastnila väčšina zbo-
rov z nášho okresu. Súťaž bola 
pripravená na vysokej úrovni, 
za čo náš zbor dostal pochvalu, 
preto sa aj touto  cestou  chcem 
poďakovať všetkým, čo nám 
s prípravou pomáhali. 
Starí páni sa dňa 30.6.2019 
zúčastnili súťaže počas hodov 
v Brvništi. Zaspomínali si na to, 
aké  to bolo hasiť ručnou strie-
kačkou. Požiarny útok sa im vy-
daril a súťaž vyhrali. 
Z toho dôvodu, že náš zbor je 
zaradený do „ A“ kategórie, čo 
znamená výjazd jednotky do 
10 minút od nahlásenia udalosti 
operačným strediskom Trenčín, 
nainštalovali sme 12.7.2019 na 
hasičskú zbrojnicu nový zvolá-
vací systém s názvom Ondrúlik 
3. Pre vás občanov je dôležité  
tlačidlo na hasičskej zbrojnici 
v červenej skrinke. V prípade, 
že zbadáte požiar, sirénu spustí-
te po rozbití sklíčka a následným 
stlačením červeného tlačidla 1X. 
O všetko ostatné sa už bude 

Hasiči informujú

starať automatický systém. Au-
torom a konštruktérom tohto 
systému je môj brat Ľuboš Ba-
lušík, ktorý ho nazval Ondrúlik 
podľa prímenia  našej rodiny. 
Významným dňom pre náš zbor 
bol 24. júl 2019, kedy nám mi-
nisterka vnútra Denisa Saková 
v Považskej Bystrici odovzdala 
kľúče od nového hasičského vo-
zidla IvecoDaily, ktoré už parku-
je na našej hasičskej zbrojnici a 
je pripravené kedykoľvek vyraziť 
na zásah. Vozidlo je určené pre 
6 osôb, má zásobu vody 750 l, 
množstvo vybavenia k požia-
rom, ale obsahuje aj  batoh na 
poskytnutie predlekárskej prvej 
pomoci.
Dňa 21.8.2019 bol ako sponzor-
ský dar zakúpený pre obec au-
tomatický externý defi brilátor. Je 
uložený v domove dôchodcov 
na zdravotnom stredisku, kde je 
stála služba, a tak je  prístupný 
pre všetkých občanov, ktorí budú 
potrebovať prístroj použiť. Naši 
hasiči v blízkej dobe absolvu-
jú školenie k jeho obsluhe, aby 
v prípade potreby vedeli pomôcť 
aj v tejto oblasti.
Už tradične prvá nedeľa v me-
siaci september patrila veľko-
lepej súťaži doma robených 

traktorov Papradňanský boľceň. 
Účasť prekonala všetky naše 
očakávania. A veru bolo sa na 
čo pozerať. Skvelé stroje, ná-
ročný prejazd traťou, bohaté ob-
čerstvenie, ale aj hodnotné ceny 
v tombole boli zárukou tejto vy-
darenej akcie.
Nový zvolávací systém aj ha-
sičské vozidlo sme, bohužiaľ, 
testovali aj pri reálnom zásahu. 
V utorok 3.9.2019 sme spozoro-
vali hustý dym nad obcou Brv-
nište. Naše obavy sa potvrdili 
pri pohľade na oheň šľahajúci 
zo strechy novostavby rodinné-
ho domu. Jednotka našich hasi-
čov bleskovo vyrazila na miesto 
a robili sme, čo bolo v našich si-
lách, aby sme pomohli uchrániť 
čo najviac. Oprava novostavby 
bude nákladná a veríme, že sa 
medzi nami nájdu dobrí ľudia, 
čo podajú pomocnú ruku. Ob-
čania, ktorí by chceli akoukoľ-
vek formou pomôcť tejto rodine, 
môžu kontaktovať Obecný úrad 
v Brvništi, resp. prispieť na účet 
zverejnený na webovej stránke 
našej obce.
Bez Božieho požehnania márne 
ľudské namáhania – tak hovorili 

naši predkovia. Preto  bolo dňa  
15.9.2019 na sviatok Sedembo-
lestnej Panny Márie po svätej 
omši požehnanie novej hasič-
skej techniky. Za túto službu sa 
chceme poďakovať duchovné-
mu otcovi Mgr. Martinovi Hruš-
kovi.
V týchto dňoch nás čaká ešte 
školenie obsluhy ručnej moto-
rovej reťazovej píly, neohlásené 
previerkové cvičenie pre našich 
hasičov, vykonáme preventív-
ne kontroly vykurovacích telies 
a komínov pred zimnou sezónou 
a, samozrejme,  budeme nápo-
mocní v obci tam, kde to bude 
potrebné.
Blíži sa vykurovacie obdobie. 
Využite preto možnosť skon-
trolovať a vyčistiť vaše komíny 
profesionálnou fi rmou pre váš aj 
náš pokojnejší spánok, že sme 
spravili všetko pre to, aby sa 
červený kohút neohlásil. 
Žiakom prajem úspešný škol-
ský rok a vám ostatným pokojnú 
pestrofarebnú jeseň.
 Bohu na slávu, blížnemu na po-
moc!

Boris Balušík
predseda DHZ Papradno

Prvá septembrová nedeľa sa milovníkom podomácky vyrobe-
ných traktorov už tradične spája s našou obcou. Naši hasiči spolu
s vedením obce tento rok už šiesty raz zorganizovali súťaž ta-
kýchto strojov. Vydarená akcia aj tento rok prilákala tisícky náv-
števníkov z celého Slovenska aj Moravy. V močaristom teréne za 
Kolibou bola trať, ktorú absolvovalo 21 súťažiacich, koncipovaná 
skôr na techniku ako na rýchlosť. Putovný boľceň získal Marek 
Špánik. Pre technické problémy vrtuľník neprišiel, no o zábavu 
nebola núdza. Návštevníci mohli vidieť: ťahanie tatry traktormi, 
na lúke preháňať sa minitanky a v bahnitom teréne trate jazdiť 
off roady a štvorkolky. Počasie organizátorom i divákom prialo,
a tak sem prišli celé rodiny. Hladný a smädný nikto neostal, veď 
tak ako vždy nechýbal guláš, držková, cigánska, kabáče. Boli aj 
poľovnícke špeciality, sladké a slané maškrty, varená kukurica – 
toto všetko pripravili hasiči a iné dobrovoľné zložky obce.

(gb)

Papradňanský boľceň
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Naši úspešní
Emma Koreníková spolu s ma-
žoretkami Bona priniesla krás-
nu zlatú medailu z Majstrovstiev 
Slovenska aj z Majstrovstiev 
Európy, ktoré sa konali začiat-
kom júla v Záhrebe. 

Najlepším strelcom 6. ligy do-
rast U19 ObFZ Považská Bys-
trica v sezóne 2018/2019 je 
náš Timotej Lališ, hráč TJ Slo-
van Brvnište, ktorý nastrieľal 
do brán súperov 19 gólov.

Memoriál Jozefa Vachalíka
Od roku 2012 sa na pamiatku papradnianskeho futbalového funk-
cionára a hráča TJ Žiar Papradno usporadúva Memoriál Jozefa 
Vachalíka. Tento rok (6. júla) sa stretli vo futbalových zápoleniach 
družstvá TJ Žiar Papradno a TJ Slovan Brvnište – muži aj starí 
páni. Dobré športové výkony, chutné občerstvenie – guláš a drž-
ková, bohatá tombola, bezplatný skákací hrad a maľovanie na tvár 
detí   prilákalo na futbalové ihrisko okolo 400 ľudí.  Každé mužstvo 
dostalo spomienkový pohár na VII. ročník  Memoriálu Jozefa Va-
chalíka. Vydareného podujatia sa zúčastnili aj starosta obce a po-
slanci TSK Karol Janas a Igor Steiner.                        (dm)

Na Olympiáde seniorov 2019
nechýbali ani naši zástupcovia

Vo štvrtok 5. septembra sa naši aktívni dôchodcovia zúčastnili 
šiesteho ročníka Olympiády seniorov v Plevníku-Drienovom. Elena 
Vatolíková, Jozef Hanajík, Emília Šamajová, Antónia Španihelová, 
Jozef Strašík, Ján Klabník, Jozef Balušík a Karol Vaštík sa tak pri-
dali k takmer k tristo účastníkom z rôznych obcí z okresu P. Bystri-
ca, ktorí sa rozhodli urobiť niečo pre svoje zdravie a stráviť príjemný 
deň so svojimi známymi a priateľmi z iných organizácii združujúcich 
seniorov. Súťažilo sa v ôsmich disciplínach, nechýbali olympijské 
vlajky, hymna, oheň či holubice mieru. Z olympiády si súťažiaci od-
niesli pamätné medaily a pekné spomienky, no a z voľnej disciplíny 
určenej pre starostov a predsedov klubov prvé miesto v disciplíne: 
silové kladivo.                                                                        (zb)

6. liga muži
1.D. Kočkovce 8 7 0 1 19:7 21
2.Šebešťanová 8 5 1 2 18:11 16
3.Papradno 8 4 3 1 20:8 15
4.Tuchyňa 8 4 2 2 17:11 14
5.Sverepec 8 4 1 3 6:7 13
6.FK Streženice 8 4 0 4 14:11 12
7.Visolaje 8 3 2 3 17:13 11
8.Bolešov 8 3 1 4 18:14 10
9.Dohňany 8 2 4 2 9:16 10
10.Jasenica 8 3 0 5 12:17 9
11.Udiča 8 2 2 4 10:19 8
12.Lysá 8 1 4 3 6:10 7
13.K.Podhradie 8 2 0 6 10:18 6
14.Mikušovce 8 1 2 5 14:28 5

Doterajšie zápasy:
Papradno – K.Podhradie 5:0
Papradno – Dohňany 1:1
Mikušovce – Papradno 2:5
Papradno – Lysá 1:1
Tuchyňa – Papradno 1:0
Papradno – Bolešov 3:0
Streženice – Papradno 0:2
Papradno – Udiča 3:3

Tréner: Miloš Leitrich

Futbalové tabuľky
6. liga dorastenci

1.Udiča 7 6 1 0 19:5 19
2.H.Poruba 6 6 0 0 47:4 18
3.Pružina 7 5 0 2 22:9 15
4.Lednica 7 5 0 2 21:21 15
5.Plevník 7 4 0 3 25:21 12
6.Brvnište 7 3 1 3 22:17 10
7.Streženice 6 3 0 3 14:13 9
8.Kvašov 7 2 1 4 6:18 7
9.Sverepec 6 2 0 4 9:11 6
10.D.Kočkovce 7 1 0 6 6:28 3
11.Dohňany 6 1 0 5 3:26 3
12.Pruské 7 0 1 6 7:28 1

Tréneri: Roman Vachalík
 Vladimír Košút

4. liga starší žiaci
1.Domaniža 6 5 0 1 44:11 15
2.Jasenica 5 5 0 0 37:10 15
3.Plevník 5 3 1 1 24:13 10
4.Papradno 5 3 0 2 25:14 9
5.Streženice 5 2 0 3 27:27 6
6.Podmanín 6 1 2 3 23:24 5
7.D.Mariková 4 1 1 2 12:11 4
8.Prečín 5 1 0 4 16:37 3
9.Pružina 5 0 0 5 4:65 0
Tréner: Miroslav Martinec

Starí páni TJ Papradno a TJ Brvnište

TJ Žiar Papradno

TJ Slovan Brvnište




