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Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava - 7/2014

Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava - 6/2014

(tabuľková forma)

(tabuľková forma)

Bežný rozpočet
Príjem
z toho:
DzP FO
daň z nehnuteľ.
DK
Výdaj
z toho: výdaj na RO
výdaj mesto
z toho:
MŠ
DK
správa mesta
z toho: TSM(príspevok)

Rozdiel

Kapitálový rozpočet
Príjem
Výdaj
Rozdiel
Finančné operácie
Príjem
Výdaj
Rozdiel
Príjem
Výdaj
Rozdiel
(sumy sú uvedené v €)

Schválený 2014

Upravený 2014

Plnenie 6/2014 6/2014 v %

Bežný rozpočet
Príjem
ǌƚŽŚŽ͗ǌW&K
daň z nehnuteľ.
<
Výdaj
z toho: výdaj na RO
výdaj mesto
z toho:
MŠ
<
správa mesta

3 192 061,00

3 128 774,00

1 738 495,90

55,56

3 119 958,00

3 071 671,00

1 458 552,61

47,48

330 196,00
169 050,00
1 029 418,00

331 484,00
169 550,00
1 032 518,00

152 428,85
79 672,13
485 421,91

45,98
46,99
47,01

290 000,00

290 000,00

144 996,00

50,00

z toho: TSM(príspevok)

1 307 290,00
587 166,00
22 785,00

1 033 940,00
2 086 018,00

72 103,00

102 760,00
346 260,00
-243 500,00

1 307 290,00
587 166,00
22 785,00

973 288,00
2 098 383,00

57 103,00

20 120,00
247 520,00
-227 400,00

663 624,86
393 527,12
15 337,56

504 274,60
954 278,01

279 943,29

9 018,66
24 163,74
-15 145,08

50,76
67,02
67,31

51,81
45,48

Schválený 2014

Upravený 2014

WůŶĞŶŝĞϳͬϮϬϭϰ ϳͬϮϬϭϰǀй

ϯϭϵϮϬϲϭ͕ϬϬ

ϯϭϮϴϳϳϰ͕ϬϬ

ϭϵϲϱϲϲϯ͕ϰϭ

ϲϮ͕ϴϯ

ϯϭϭϵϵϱϴ͕ϬϬ

ϯϬϳϭϲϳϭ͕ϬϬ

ϭϳϮϬϲϬϳ͕ϬϬ

ϱϲ͕ϬϮ

330 196,00
169 050,00
1 029 418,00

331 484,00
169 550,00
1 032 518,00

186 241,53
90 021,79
573 811,56

56,18
53,09
55,57

ϭϯϬϳϮϵϬ͕ϬϬ
ϱϴϳϭϲϲ͕ϬϬ
ϮϮϳϴϱ͕ϬϬ

1 033 940,00
2 086 018,00

973 288,00
2 098 383,00

588 536,21
1 132 070,79

ϲϬ͕Ϭϰ
ϲϵ͕ϲϴ
ϲϳ͕ϱϵ

60,47
53,95

57 103,00

245 056,41

171 162,00

59,02

44,82
9,76

Kapitálový rozpočet
Príjem
Výdaj
ZŽǌĚŝĞů

ϭϬϮϳϲϬ͕ϬϬ
ϯϰϲϮϲϬ͕ϬϬ
-243 500,00

ϮϬϭϮϬ͕ϬϬ
ϮϰϳϱϮϬ͕ϬϬ
-227 400,00

ϭϮϰϵϴ͕ϲϲ
ϴϮϵϳϮ͕ϯϵ
-70 473,73

ϲϮ͕ϭϮ
ϯϯ͕ϱϮ

ϮϰϯϱϬϬ͕ϬϬ
ϳϮϭϬϯ͕ϬϬ
171 397,00

ϮϰϮϰϬϬ͕ϬϬ
ϳϮϭϬϯ͕ϬϬ
170 297,00

ϴϳϳϮ͕ϯϰ
ϰϮϬϱϮ͕ϳϭ
-33 280,37

ϯ͕ϲϮ
ϱϴ͕ϯϮ

ϯϱϯϴϯϮϭ͕ϬϬ
ϯϱϯϴϯϮϭ͕ϬϬ
0,00

ϯϯϵϭϮϵϰ͕ϬϬ
ϯϯϵϭϮϵϰ͕ϬϬ
0,00

ϭϵϴϲϵϯϰ͕ϰϭ
ϭϴϰϱϲϯϮ͕ϭϬ
141 302,31

ϱϴ͕ϱϵ
ϱϰ͕ϰϮ

243 500,00
72 103,00
171 397,00

242 400,00
72 103,00
170 297,00

9 078,59
36 013,85
-26 935,26

3,75
49,95

Finančné operácie
Príjem
Výdaj
ZŽǌĚŝĞů

3 538 321,00
3 538 321,00
0,00

3 391 294,00
3 391 294,00
0,00

1 756 593,15
1 518 730,20
237 862,95

51,80
44,78

Príjem
Výdaj
ZŽǌĚŝĞů

290 000,00

ϳϴϰϵϯϳ͕ϴϲ
ϰϬϵϭϬϴ͕ϭϬ
ϭϱϰϬϭ͕Ϭϭ

72 103,00

ZŽǌĚŝĞů

290 000,00

ϭϯϬϳϮϵϬ͕ϬϬ
ϱϴϳϭϲϲ͕ϬϬ
ϮϮϳϴϱ͕ϬϬ

(sumy sú uvedené v €)

* RO – rozpočtové organizácie (zahŕňa ZUŠ, CVČ, ŠJ ZŠ a ŠKD ŠJ), MŠ – zahŕňa Materskú školu Ilava + jedáleň a Materskú školu Klobušice +
jedáleň, DK - domy kultúry.
* výdaj mesto - zahŕňa správu mesta, voľby, transakcie verejného dlhu, civilnú obranu, ochranu pred požiarmi, výstavbu, cestnú dopravu, komunikácie, nakladanie s odpadmi, ochranu prírody a krajiny, ochranu životného prostredia, rozvoj bývania, verejné osvetlenie, bývanie a občiansku vybavenosť, rekreačné a športové služby, knižnicu, kultúrne služby, predškolskú výchovu, opatrovateľskú službu, klub dôchocov a starostlivosť o občanov v hmotnej núdzi. Schodok štátneho rozpočtu SR je k 30. 06. 2014 vo výške 1,97 mld. €.
Zdroje: Ministerstvo financií SR, Trend, HN, Pravda, Sme, portál TV noviny, TASR.
Ing. Štefan Daško, primátor mesta Ilava
Ing. Stanislav Fúsek, samostatný odborný referent rozpočtu

Elektronická aukcia na stavbu parkovisko - Kukučínova
Začiatok verejnej súťaže bol oficiálne spustený dňa 28. 3. 2014 zverejnením oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania č. 04416-WYP na podlimitnú zákazku „Parkovisko Cilerova jama v
Ilave“. V stanovenej lehote predložili 10 uchádzači svoje ponuky, dvaja nesplnili podmienky súťaže a boli z procesu verejného obstarávania vylúčení. Elektronická aukcia sa uskutočnila dňa 15.
5. 2014 o 13:30 hodine v zasadačke MsÚ Ilava za účasti členov komisie, poslancov za mestskú časť
Stred Ľ. Hujovej, Ľ. Haasovej. a poslanca za mestskú časť Klobušice Milana Porubčana. V aukcii súťažilo osem firiem, z ktorých uspel uchádzač Ing. Peter Ošvát – OPEN, Nitrianské Pravno
s najnižšou cenou 105 632,-€ s DPH. S víťazom bola podpísaná zmluva o dielo a v súčasnej dobe
prebieha realizácia prác. Proces verejného obstarávania zabezpečovala firma ELAUK s.r.o. Košice
Ing. Vozár Imrich. Uvádzam porovnanie projektovej ceny s DPH a ceny po e-aukcii s vyčíslenou
úsporou:
Cena podľa projektu.................................................... 184 454,90€ s DPH
Najnižšia vstupná cena pred začatím aukcie:..... 165 231,46€ s DPH
Cena najnižšia po ukončení aukcie........................ 105 632,00€ s DPH
Úspora.......................................................................... 59 599,46€ s DPH
čo je 36,07% oproti najnižšej vstupnej cene pred začatím aukcie.

Ing. Stanislav Janušek

Dňa 28.5.2014 bola na základe žiadosti o úhradu dane
z pridanej hodnoty na účet
Mesta Ilava pripísaná z Pôdohospodárskej platobnej
agentúry – Sekcie projektových podpôr úhrada vo výške 1 898,66 €. Vrátenie DPH
sa týka projektu „Detské ihrisko v lokalite Sihoť „. Nárokovaná suma bez DPH vo
výške 12 657,79 € bola z PPA
uhradená 21.11.2013.
Mgr. Viera Baginová
Finančné oddelenie
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OZNAM
Úprava Klobušického potoka sa začala v súlade s povolením Okresného úradu Ilava odbor starostlivosti o životné
prostredie na vodnú stavbu s názvom „Úprava Klobušického potoka“. Stavebníkom je firma ISTROFINAL, a.s. Žilina.
Zrealizovaním úpravy potoka sa vytvoria podmienky na
postupné rozširovanie Logistického centra Kauflandu Ilava
Ing. Stanislav Janušek

Odkaz Skalanom
Vážení spoluobčania zo
Skaly, stále zostáva otvorená
otázka rekonštrukcie cesty
na otoči na Skale. Situácia je
z roka na rok horšia a znepríjemňuje premávku miestnym vodičom i dopravnému
podniku SAD. Na tejto komunikácii je zároveň aj sťažená zimná údržba.
Rozhodli sme sa preto
v rámci rozpočtových zmien
predložiť poslancom vhodné návrhy menších investícií na zlepšenie života občanov v mestských častiach,
na ktoré v pôvodne schválenom rozpočte financie nezostali. V mestskej časti Skala,
kde sa už 2. volebné obdobie
takmer nič neinvestovalo,
sme vzali do úvahy petíciu
občanov, ktorí žiadali vyasfaltovať otoč a priľahlé komunikácie. Túto akciu sme
zaradili do návrhu rozpočtových zmien na mestskom
zastupiteľstve dňa 17.6.2014
v Iliavke. Podobne sme navrhli aj vybudovanie malého
detského ihriska v blízkosti
reštaurácie Muflon. S poľutovaním Vám musím oznámiť, že sme nenašli pochopenie a podporu u poslancov.
Dokonca ani u poslancov
za mestskú časť Medňanská
/ Skala. Mestské zastupiteľstvo sa napokon rozhodlo
ponechať v rezervnom fonde

na nasledujúci rozpočtový
rok sumu 34 650.-eur, ktorá
by s dostatočnou rezervou
postačovala na realizáciu urgentných požiadaviek nás,
obyvateľov mestskej časti
Skala a niečo by zostalo ešte
aj pre ostatné mestské časti.
Týmto krokom sa teda zatiaľ
odďaľuje vyasfaltovanie otoča a vybudovanie detského
ihriska na Skale. Zápisnicu,
uznesenie a hlasovanie ako
i video-záznam zo zasadnutia uverejníme na webových
stránkach mesta.
Primátor mesta dokonca
zvažuje predloženie rozpočtovej zmeny ešte na najbližšom augustovom zastupiteľstve. Ak by bola schválená
poslancami, môžeme zahájiť
realizáciu ešte v tomto roku.
V prípade neschválenia tejto
investície do mestskej časti Skala ju určite zahrnieme do návrhu rozpočtu na
rok 2015, ktorý predložíme mestskému zastupiteľstvu v decembri 2014. Bola
by škoda nevyužiť súčasnú
priaznivú situáciu v mestských financiách a verme,
že sa to v tomto, najneskôr
v budúcom roku sa to podarí.

Úpravy na koryte Podhradského potoka

Ing. Ľubomír Turcer
prednosta MsÚ
Úpravy na koryte Klobušického Čaradovského potoka
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Na Sihoti pribudne ďalší chodník
Miestna akčná skupina Vršatec v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci
a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva
v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlásila
Výzvu č. 35/PRV/MAS 47 na
predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007
– 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva
na implementáciu stratégie),
Opatrenie 3.1.1 /3.4.2/ Obnova a rozvoj obcí - Dobudovanie infraštruktúry.
S potešením môžeme ozná-

miť občanom mesta, že dňa
30.6. 2014 bola podpísaná
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
a Mestom Ilava.
Občanom na Sihoti teda
ešte v tomto roku pribudne
ďalší chodník o celkovej ploche cca 300 m2 na parcelách
č. 2507/24, 1360/1 a 2081/113.
Celková hodnota diela predstavuje sumu 26 438,95.- eur
vrátane DPH. Pôdohospodárska platobná agentúra nám
preplatí
9 968,34.eur bez DPH, zvyšok hradí
mesto. Realizátorom stavby
bude firma OPEN z Nitrianskeho Pravna.

Správa nezávislého audítora
Mestskému zastupiteľstvu mesta Ilava

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky mesta Ilava, ktorá
obsahuje súvahu k 31. decembru 2013, výkaz ziskov a strát
za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré
obsahujú súhrn významných
účtovných zásad a účtovných
metód a ďalšie vysvetľujúce
informácie.
Názor
Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej
situácie mesta Ilava k 31. decembru 2013 a výsledky jej
hospodárenia za rok končiaci
sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov
Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej
závierky konštatujeme, že sme
nezistili významné skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového
hospodárenia. Stav vykázaného dlhu mesta a návratných
zdrojov podľa nášho overenia
je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.
Zodpovedný audítor:
Audítorská spol.:
Ing. Zuzana Šelingová
DCA Audit s. r. o.

V súčasnosti(viď fotografie)
práce sa intenzívne realizujú.
Predpoklad dobudovania je do
konca augusta 2014.

Ing. Štefan Daško,
primátor mesta Ilava
Ľubomír Turcer,
prednosta MsÚ Ilava

Zadĺženie štátu SR prekonalo historickú hranicu
Na konci marca 2014 bol
dlh Slovenska najvyšší v histórii,58,4% HDP(42,3 miliardy eur)
Verejné financie
Kritická hranica, najvyššia
v histórii, to je výška dlhu SR.
Dlh SR koncom 1.Q r. 2014
prekonal rekordných 58 %.
Zdroj: európsky štatistický
úrad Eurostat.
Zadĺženosť mesta Ilava
k 07/2014 je 16% bez záväzkov
po lehote splatnosti. S výhľadom na zníženie pod 15% ku
koncu roka 2014.
V porovnaní s koncom
r.2013 je nárast dlhu SR o 3%.
Vláda tvrdí, že do konca roka klesne dlh hlboko
pod 57%. Slovensko malo ku
koncu marca dlh 58,4% HDP
(42,3 miliardy eur). Je to doteraz najvyšší zverejnený dlh
našej krajiny. Dáta ukázal
štatistický úrad Eurostat.
Z pohľadu záväzkov u investorov je podstatná výška
dlhu k 31.12.2014.
Ak neklesne pod 57%, vláda musí na r. 2016 pripraviť
vyrovnaný rozpočet, bez deficitu. Hovorí o tom ústavný
zákon o dlhovej brzde. Prekonaním hranice 55% ku
koncu r. 2013 štát, mestá,
obce môžu rozpočtovať výdavky na r. 2015 do výšky
výdavkov r. 2014.
Prečo dlh stúpol?

Na konci r. 2013 bol dlh
55,4%. Vláda nerátala, že
prevýši 55 %.
Stalo sa a musela(dlhová
brzda) viazať 3% väčšej časti
rozpočtových výdavkov, 305
miliónov eur.
Za 3 mesiace dlh narástol
nad 58%. Ministerstvo financií vysvetľuje rast dlhu využitím priaznivých podmienok na trhu, požičaním si.
Investori kupovali naše dlhopisy za nízke úroky.
Ku koncu r. 2014 sa očakáva pokles výšky dlhu, vysvetľuje ministerstvo.
Vláda tvrdí, že na konci r.2014 bude dlh medzi 5556%. Spolieha sa aj na to, že
agentúra pre núdzové zásoby
ropy nebude patriť do verejných financií. Zníži sa hotovostná rezerva.
Aké sú riziká?
Vývoj dlhu má riziká. Neznámou je ekonomický rast
v druhej polovici roka, cenový vývoj, vývoj deficitu. Na
jeseň sa má meniť metodika
Eurostatu. Ak nová metodika
nezmení výpočet HDP, dlh
by v pomere k výkonu ekonomiky stúpol.
Rizikom bude vývoj dlhu
v r. 2015. Či neprevýši 57%,
závisí najmä od toho, či štát
predá 49% akcií v Slovak Telekome za miliardu eur.
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Komunálne voľby

Ocenení účastníci

Fotoklub POVAŽIE
Rok nám ubehol ako voda
a naša verejná fotografická
súťaž FOTOSIEŤ dospela do
svojho štvrtého pokračovania,
ktoré sa uskutočnilo 19.7.2014
v mestskom parku v Ilave.
Po oficiálnom otvorení FOTOSIETE a privítaní všetkých zúčastnených začali sme
už štandardne s registráciou
účastníkov. Nakoľko nám opäť
počasie prialo, bola vcelku nádej, že by sme mohli pokoriť
doteraz najvyššiu účasť súťažiacich z minulých ročníkov.
Už tradičným spestrením celej akcie je neodmysliteľná živá
hudba v podaní skvelého hudobníka p. Ľubomíra Turcera,
ktorý od začiatku akcie nasadil veľmi pestrú paletu vynikajúcich pesničiek a príjemne
dotváral atmosféru tejto akcie.
Prvá /hlavná súťaž/ bola ocenenie troch najlepších fotografií
verejnej súťaže odbornou porotou, druhá /verejná/ s ocenením fotografie, ktorá získa najvyšší počet hlasovacích štipcov
od všetkých súťažiacich a návštevníkov akcie. Odborná porota v zložení - Mario Hrubý,
Tomáš Somr a Jozef Tkáčik –
museli prejsť všetky vystavené fotky a vybrať tri najlepšie
spomedzi všetkých súťažných.
Vyberať tri najlepšie fotografie

z rôznych vystavených žánrov
nie je nikdy ľahká úloha. Všetci súťažiaci, ktorí sa úspešne
umiestnili, získali od našich
sponzorov firmy MINI-MAX,
FOTOPOINT a taktiež nášho
fotoklubu popri diplomoch aj
zaujímavé vecné ceny.
Na základe rozhodnutia členov odbornej poroty bolo vyhlásené toto poradie ocenených:
Ocenenia odbornej poroty
1.miesto – Radovan Škohel,
Ilava
/monopod, praktické fotoveci od MINI-MAX-u/
2.miesto – Martin Brojo, Považská Bystrica
/kniha od Fotoklubu Považie, praktické fotoveci od MINI-MAX-u/
3.miesto – Martin Kraus,
Trenčín
/praktické fotoveci od MINI-MAX-u/
Na základe hlasovania účastníkov a návštevníkov akcie sa
absolútnym víťazom štipcového hlasovania s počtom hlasov 19 stal Miroslav Nevidzan
z Novej Dubnice, ktorý dostal
poukážku od FOTOPOINT-u
na fotografické práce v sume
30 eur.
-mh-

Podľa rozhodnutia predsedu
Národnej rady SR č. 191/2014
Z.z. sa voľby do orgánov samosprávy obcí budú konať v sobotu 15. novembra 2014. Budeme
voliť primátora a mestských
poslancov.
V meste Ilava bude vytvorených 6 okrskových komisií
a jedna mestská volebná komisia.
Informácia pre kandidátov
na funkciu primátora mesta
a poslancov do mestského zastupiteľstva :
Zák.č. 346/1990 Zb. § 16
Kandidátne listiny pre voľby
do mestského zastupiteľstva
podávajú politické strany a to
osobitne za každý volebný obvod v meste a nezávislí kandidáti.
Kandidátne listiny treba doručiť v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi mestskej volebnej
komisie najneskôr do 55 dní
pred dňom volieb. Politické
strany kandidátne listiny doručia prostredníctvom splnomocnenca.
Kandidátne listina obsahuje:
a) Názov politickej strany
b) Meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie
a trvalý pobyt kandidátov
a ich poradie na kandidátnej
listine vyjadrené arabským
číslom
c) Meno a priezvisko splnomocnenca politickej strany
a jeho náhradníka s uvedením adresy: kandidát nemôže byť splnomocnencom
ani náhradníkom
d) Meno, priezvisko, funkciu
a podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej
strany
Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje meno

a priezvisko, akademický titul,
vek, povolanie, trvalý pobyt
a podpis kandidáta.
Politická strana môže na kandidátnej listine uviesť najviac
toľko kandidátov, koľko má byť
v príslušnom volebnom obvode zvolených poslancov mestského zastupiteľstva.
Ak podáva politická strana
kandidátnu listinu v jednom
volebnom obvode samostatne,
nemôže v ďalšom volebnom
obvode pre voľby do toho istého mestského zastupiteľstva podať kandidátnu listinu
v rámci koalície, ak podáva
kandidátnu listinu v rámci koalície, môže v ďalšom volebnom obvode pre voľby do toho
istého mestského zastupiteľstva
podať kandidátnu listinu len
v rámci tej istej koalície.
Kandidát pre voľby do toho istého mestského zastupiteľstva
môže kandidovať iba v jednom
volebnom obvode.
Ku kandidátnej listine musí byť
pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že
súhlasí so svojou kandidatúrou
a nedal súhlas na to, aby bol
uvedený na inej kandidátnej
listine, a že mu nie sú známe
prekážky voliteľnosti.
Súčasťou kandidátnej listiny
nezávislého kandidáta je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru.
(v Meste Ilava treba 200 podpisov).
Kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva musí mať
trvalý pobyt v obci, v ktorej
kandiduje.
Na funkciu poslanca môže
kandidovať aj kandidát na primátora.
-ar-
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Dobrodružná cesta
rozprávkovým svetom
Dňa 31. mája sa priestory
domu kultúry zmenili na rozprávkový svet plný rozprávkových bytosti a atrakcií pre naše
ratolesti. Nielen pre deti, ale aj
pre tých skôr narodených bolo
pripravené divadelné vystúpenie „ O červenej čiapočke“,
v podaní Divadla Bez Opony
z Banskej Bystrice. Predstavenie bolo nielen poučné, ale aj
vtipné, popretkávané peknými pesničkami.
V tomto roku sa však nielen kultúrny stánok zmenil
na nepoznanie, ale aj ilavská
veža ožila....navštívila ju rodina Adamsovcov, mŕtva nevesta a odvážne deti skúšali svoju
odvahu vstúpiť do tejto strašidelnej veže, z ktorej sa doďaleka ozývala tajomná hudba,
s hrôzostrašnými zvukmi, až
v kostiach mrazilo. Myslím,
že ani rodičia detí neoľutovali, keď navštívili miesto, ktoré
býva zatvorené a neprístupné
už dlhé roky. Mnohé deti boli
statočné a odvážne, niektoré
dostali strach a rozplakali sa.
Avšak hneď na to im slzičky
zmizli, pretože vedľa veže čakal na deti skákací žralok, na
ktorom sa mohli vyšantiť do
sýtosti. Ďalšou zaujímavou
atrakciou bolo historické hasičské auto „ Máňa“, na ktorom sa deti povozili a spolu
s vodníkom v parku i ohník

Historické
auto „Máňa“

uhasili... Chlapci i dievčatá si
splnili sen a odviezli sa na kamiónoch z firmy Comextrans
a tí, čo nestihli dobrodružnú
cestu autami, povozili sa i na
koníkoch.
Všetky deti, ktoré prešli rôznymi stanovišťami, na ktorých
čakali Šípková Ruženka so sudičkou, kráľ Drozdia brada
s princeznou Aničkou, vodník s vodníčkou, Rumburak
i Arabela, princ a princezné
zo snehového kráľovstva, sultán s dcérami, ale i Winnetou
s Old Shaterhandom a krásnou indiánkou Mary, ktorí učili deti strieľať bizónov,
mohli nájsť vytúžený poklad
plný darčekov.
Poklad však našli až vtedy,
keď vylúštili hádanky veľkého
faraóna Tomanchámona a za
svetelných a zvukových efektov sa na pódiu objavila truhlica s kráľovnou Kleopatrou
a princeznou Nefertiti, ktoré obdarovali každé dieťa darčekom.
Veľké poďakovanie patrí
hlavne sponzorom, ktorí nám
svojím príspevkom, či už finančným, ale aj materiálnym,
pomohli pripraviť také krásne
a bohaté podujatie. Je úžasné,
keď organizátori vidia šťastné tváre nielen detí, ale i rodičov a ich milá odozva, že deň
detí sa vydaril a bol jedinečný,

hasičské
Kráľovná Kleopatra

Rodina Adamsovcov
je pre nás organizátorov, tou
najväčšou odmenou.
Za spoluprácu ďakujeme
členom divadelných súborov
LEUA a Masky z Ilavy, ktorí nám pomohli pri príprave,

výzdobe a na jednotlivých
stanovištiach v DK, vo veži
a v meste Ilava a centru voľného času, ktorí pripravili pre
deti súťaže a hry.
- at-

Ďakujeme sponzorom:
Mestský úrad Ilava
Advokát Mgr. Juraj Janco
Zdenka Optik salón
TOMI
Balkánska zmrzlina
Comextrans
Lekáreň PURUS Ilava
LEA nábytok
Reštaurácia LA TORRE
Rýchle občerstvenie STRÁŽOV

Sódovkáreň Ilava
Únia žien Ilava
Kaufland Ilava
Cemenáreň Ladce
Reštaurácia Moravec
Vináreň Ilava
Delikatesso
Bino Cafe
Bufet Rosa, Radoslav Štefanec

Očami detí – výtvarná súťaž
Každoročne vyhlasuje MAS
Vršatec pre žiakov základných
škôl výtvarnú súťaž s názvom
„Očami detí.“ Témou tohto ročníka bolo vytvorenie návrhu na
magnetku, na ktorej by bolo zachytené obľúbené miesto, udalosť, kultúrna pamiatka či osoba z nášho okolia. Cieľom bolo
nadviazať na predchádzajúce
tri ročníky, ktoré dopadli mimoriadne úspešne a zaujali nielen deti a rodičov, ale aj širšie
okolie. Zámerom celej súťaže
je priviesť žiakov k spoznávaniu zvykov, tradícií a remesiel
na území, v ktorom vyrastajú a
prostredníctvom zaujímavých
cien ich motivovať k zdokonaľovaniu svojich výtvarných
schopností.

9. júna 2014 sa v Hornom
Srní konalo slávnostné oceňovanie výtvarných prác v
rámci štvrtého ročníka tejto
súťaže. Obstáť vo veľkej konkurencii nebolo vôbec ľahké.
Môžete sa o tom presvedčiť
vo videoprezentácii https://
www.youtube.com/watch?v=3-dtxUyYG8M. Nám sa to
však podarilo. Medzi ocenenými boli aj žiaci našej základnej školy. Kolektívna práca
L. Wiedermann, L. Roháčovej,
R. Fišerovej a P. Šlapáka z 3. A
sa umiestnila na krásnom 2.
mieste. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa tvorivých námetov v ich ďalšej
práci.
Mgr. Janka Koštialiková
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Kam po skončení ZŠ ?
V školskom roku 2013/2014
sa prijímacieho konania zúčastnilo 64 žiakov Základnej
školy v Ilave: 60 deviatakov, 2
žiaci z nižšieho ako deviateho
ročníka a 2 žiačky piateho ročníka.
Po ukončení prijímacieho
konania sa žiaci zapísali na:
gymnáziá – 9 žiakov
(4 chlapci, 5 dievčat)
strednú umeleckú školu – 5
žiakov (3 chlapci, 2 dievčatá)
obchodnú akadémiu –
7 žiakov (3 chlapci, 4 dievčatá )
pedagogickú a sociálnu akadémiu – 6 žiakov (6 dievčat )
strednú priemyselnú školu –

2 žiaci ( chlapci )
strednú zdravotnícku školu
- 1 žiak ( dievča)
stredné odborné školy- 4ročné študijné odbory : 14 žiakov (11 chlapcov, 3 dievčatá)
3- ročné učebné odbory :
15 žiakov ( 7 chlapcov, 8 dievčat )
2- ročné učebné odbory: 2
žiaci ( 2 chlapci )
iné – hotelová akadémia
5- ročné štúdium 1 žiačka
osemročné gymnázium 2 žiačky
Prajeme im veľa úspechov
v ďalšom štúdiu..
Mgr. Veronika Bambušková,
výchovná poradkyňa

Talent Trenčianskeho kraja 2014
12. júna 2014 sa v Trenčíne
na Trenčianskom hrade v Delovej bašte konal už XVIII.
ročník slávnostného oceňovania žiakov základných a stredných škôl za mimoriadne
dosiahnuté výsledky vo vedomostných, záujmovo umeleckých a športových súťažiach
– Talent Trenčianskeho kraja.
Toto výnimočné ocenenie
si prevzala Lucia Prekopová,
žiačka 9.C., ktorá úspešne re-

prezentovala školu v Biologickej olympiáde - kategória E,
odbornosť botanika. Spolu so
svojou talentovanou žiačkou
som sa na oceňovaní zúčastnila aj ja, jej vyučujúca, ktorá
som ju na náročnú súťaž pripravovala. Tiež som si prevzala ocenenie za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove
a vzdelávaní talentovaných
detí a mládeže.
Ing. Katarína Hulínková

Žiaci ZŠ Ilava

Festival olympijských
hviezdičiek a nádejí
Tak ako po minulé školské

Najlepší žiaci boli odmene-

roky i tento rok sa na našej ško-

ní medailou, diplomom, vec-

le uskutočnila športová olym-

nou cenou a sladkosťou. Za

piáda 1.-4. ročníkov. Slávnost-

to veľmi pekne ďakujeme pra-

ným nástupom a vztýčením

covníčkam CVČ a ZRŠ pri ZŠ

olympijskej vlajky sme otvorili

Medňanská, ktorí nám po-

športové zápolenie jednotliv-

skytli finančné prostriedky.

cov i žiackych kolektívov.

Po slávnostnom vyhodnote-

Deti si zmerali svoje sily

ní, odovzdávaní cien, zvesení

v behoch, hodoch, skokoch

olympijskej vlajky sme sa s deť-

a kolektívnych súťažiach (vy-

mi rozlúčili a naša olympiáda

bíjaná, futbal, preťahovanie

bola ukončená. Všetky deti sa

lanom). Okrem olympijských

už teraz tešia na uskutočnenie

športov sme mali aj špor-

ďalšej úspešnej akcie v budú-

ty zábavné (beh s fúrikom,

com školskom roku.

beh šikovnosti) a doplnkové-

Touto cestou chcem poďa-

(skákanie na trampolíne, beh

kovať kolektívu p. učiteliek 1.

vo vreci, pohyblivý chodník,

stupňa a pracovníčkam CVČ,

jazda na koni).

ktoré pomohli pri realizácii

Celá olympiáda sa niesla
vo duchu fair play, na čo dbali rozhodcovia určení pre jednotlivé disciplíny. Nezabudli
Lucia Prekopová a Ing. Katarína Hulínková

sme ani na ocenenie disciplín.

nášho “ VEĽKÉHO OLYMPIJSKÉHO DŇA“.
Mgr. Lýdia Horáková
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Výsledky výberových konaní na
školách a šk. zariadeniach Mesta Ilava
V tomto roku postupne končí funkčné obdobie riaditeľov na
všetkých školách a školských zariadeniach v pôsobnosti Mesta
Ilava. Preto Mesto Ilava ako zriaďovateľ vyhlásilo a organizačne zabezpečilo výberové konanie na vymenovanie riaditeľov
oboch materských škôl, základnej umeleckej školy a základnej
školy. Zatiaľ nebolo vyhlásené
a neuskutočnilo sa výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa centra voľného času, keďže
funkčné obdobie riaditeľa trvá
do konca novembra 2014.
Ako prvé sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie
miesta riaditeľa Materskej školy, Medňanská 512, 019 01 Ilava
dňa 15. mája 2014 v zasadačke
MsÚ Ilava. Na základe jeho výsledku a návrhu predloženého
Radou školy pri Materskej škole v Ilave bola s účinnosťou od
1. júla 2014 na ďalšie 5-ročné

funkčné obdobie opätovne vymenovaná pani riaditeľka Janka
Harušíncová.
Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Materskej školy, Okružná 53/5, 019 01 Ilava-Klobušice sa konalo v budove
uvedenej materskej školy dňa 21.
mája 2014 a na základe jeho výsledku a predloženého návrhu
bola s účinnosťou od 1. júla 2014
na ďalšie 5-ročné funkčné obdo-

Mgr. Ingrid Viskupová

Školská konferencia
I tento školský rok sme v ZŠ
pokračovali v tradícii. 17. júna
sa už tretíkrát konala školská
konferencia zameraná na prezentáciu ročníkových prác žiakov našej školy. 16 účastníkov
preukázalo svoje schopnosti,
ako dokázali získať rôzne informácie, spracovať ich, pripraviť svoju prácu a hlavne
ju pútavo prezentovať tak, aby
zaujala všetkých prítomných
poslucháčov.
V 1. kategórii z vystúpenia
Adama Siekla z 2. A z projektu Geometria okolo nás sme
si vypočuli, kde napríklad
sa môžeme stretnúť s matematikou. Získané informácie
z prírodovedy a rôznych iných
zdrojov nám podal Pavol
Hás z 2.B v Olympiáde zvierat. Spoznávať Slovensko sme
mohli aj cez projekt Alexandry
Vicenovej zo 4. A Cestujeme
po Slovensku.

Z 2. stupňa sme si pozreli a
vypočuli 13 súťažiacich. Predmet SJL bol zastúpený Dominikom Juříkom a Nikolasom
Drápalom z 5.A projektom
Divadlá na Slovensku a projektom Simony Janošíkovej
zo 6.B s názvom Život. Anglický jazyk zastrešoval Oliver Barkáč zo 6. A s témou My
favoriite place. Techniku v domácnosti si z predmetu fyzika vybrali žiačky 8.C, Jana
Melišová a Kristína Šatková.
Geografiu si pre svoju prácu
zvolila Viktória Lysáková z 8.
C, Alžbeta Živčicová s Teréziou Hudecovou z 9. C. Námet čerpali z návštevy v Dánsku a Poľsku. Matematiku do
projektu Slovensko v číslach
zahrnula Jana Staňová z 9.C.
Sebastián Prekop z 9. C využil vedomosti z chémie a doplnené informácie vložil do projektu Drogy. Nadčasovú tému

bie taktiež opätovne vymenovaná pani riaditeľka Jana Pilátová.
Ďalšie výberové konanie sa
uskutočnilo v budove ZUŠ dňa
26. mája 2014. Na základe jeho
výsledku a návrhu predloženého
Radou školy pri ZUŠ v Ilave bola
do funkcie riaditeľky Základnej umeleckej školy, Pivovarská
662/80, 019 01 Ilava s účinnosťou od 1. júla 2014 vymenovaná
na 5-ročné funkčné obdobie novozvolená pani Mgr. Ingrid Viskupová.
Posledné z doteraz uskutočnených výberových konaní bolo
výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Základnej školy,
Medňanská 514/5, 019 01 Ilava. Uskutočnilo sa v zasadačke
MsÚ v Ilave dňa 24. júna 2014.
Na základe jeho výsledku a návrhu predloženého Radou školy
pri Základnej škole v Ilave bola
do funkcie riaditeľky Základnej školy v Ilave vymenovaná
Chemtralis spracoval Marek
Poliak z 9. A.
Porota v zložení Mgr. E. Kutejová, Ing. Hulínková, Mgr.
Dana Schillerová nemala ľahkú úlohu. Vybrala a ocenila knihami všetkých troch
žiakov na 1. stupni. Kritériám hodnotenia na 2. stupni
sa najviac priblížilo vystúpenie a práca Drogy Sebastiána
Prekopa, získal 1. miesto. Na

Alexandra Vicenová

Mgr. Jarmila Janošíková
s účinnosťou od 18. augusta 2014
na 5-ročné funkčné obdobie
pani Mgr. Jarmila Janošíková.
Všetkým vymenovaným pani
riaditeľkám srdečne blahoželáme a prajeme im pevné zdravie a veľa elánu do ďalších rokov
v ich náročnej funkcii. Zároveň
ďakujeme za doterajšiu prácu
vo funkcii riaditeľky Základnej
umeleckej školy v Ilave pani Mgr.
Ružene Hromádkovej a riaditeľky Základnej školy v Ilave pani
Mgr. Oľge Ďurechovej.
person. odd. MsÚ

2. mieste sa umiestnila Viktória Lysáková s prácou Dánsko
– Ribe. Chemtralis získal 3.
miesto v podaní Mareka Poliaka.
Všetkým žiakom prajeme
veľa tvorivých síl do ďalšej
práce. Blahoželáme nielen víťazom, ale aj pedagógom, ktorí
ich odborne viedli.
- HM-
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Jedna ruža, dve ruže,
dve ružičky červené...
...kvietky, kvety, kytice,
obrázky, sladkosti a darčeky. Taký bol tohtoročný záver môjho posledného 40. školského roka.
Všetkým, ktorí mi nejaký
darček venovali úprimne
ďakujem! Z uvedených
40 rokov v školstve som
34 rokov pôsobila v Ilave a z toho som bola 26 Som rada, že mnohí abrokov riaditeľkou zák- solventi našli uplatnenie
ladnej umeleckej školy. v umeleckej, učiteľskej,
V Ilave som teda preži- či inej príbuznej práci,
la viac ako štvrťstoročie alebo sa umeniu venujú
svojho aktívneho veku.

vo svojom voľnom čase.

Ale nie sú to roky len Môžem s hrdosťou preo práci, ktorú veľmi mi- hlásiť, že minuloročné
lujem. Tie roky sú naj- šesťdesiate výročie zalomä o ľuďoch, s ktorými ženia umeleckého školsom sa stretla, zozná- stva v Ilave bolo skvelou
mila, spriatelila a mno- ukážkou úspechov, stabihých si aj obľúbila. Moja lity a predovšetkým perúcta a obdiv patrí ľuďom spektívy umeleckej školy.
z najbližšieho pracov-

Novej pani riaditeľke

ného i osobného živo- Mgr. Ingrid Viskupovej
ta – kolegom, priateľom blahoželám k rozhodnua všetkým dobrým ľu- tiu pôsobiť v Ilave. Nech
ďom, ktorých je v Ilave s radosťou rozvíja tradície dobrého mena Zák-

požehnane.
Chcem

sa

poďako- ladnej umeleckej školy

vať všetkým, ktorí školu Ilava, nech sa v Ilave cíti
a aj mňa osobne podpo- ako doma .
rovali. Tým, na ktorých
sa vždy dalo spoľahnúť.

-RH-

Zaslúžené prázdniny
Deti aj učitelia si už naplno užívajú voľno prázdninových dní. A veru, žiaci a pedagógovia Základnej
umeleckej školy Ilava si vychutnávajú oddych oprávnene. Školský rok 2013/2014
sa niesol v znamení 60.výročia založenia hudobného
školstva v Ilave a všetky aktivity boli venované tomuto
významnému sviatku.
Za 10 mesiacov sa v škole uskutočnilo takmer 80
koncertov, vystúpení, výletov, rôznych účinkovaní pre
spoločenské
organizácie,
výstavy, súťaže a prehliadky.
Slávnostný záver školského roka bol vyhodnotením
úsilia, snahy a najmä úspechov našich žiakov.
Ocenenie primátora mesta Ing. Štefana Dašku dostali žiaci:
Barbora Barteková –
3.miesto, celoslov.súťaž Čarovná flauta, Nižná na Orave
Peter Dendiš – laureát
súťaže, koncert vo Viedni
a Bratislave
Diana Hochlová – zlaté
pásmo, celoslovenská súťaž
Bojnická perla
Emka Sláviková – strieborné pásmo, Vokálna jar,
Kysucké Nové Mesto
Barbora Barteková – zlaté
pásmo, celoslovenská súťaž
Vokálna jar
Eliška Ocelíková – krajská klavírna súťaž 3.miesto,
Trenčín
Emka Hrubčinová – zlaté
pásmo, Euromusette Golden Tango, Rajecké Teplice

Dominik Bartek – krajská
klavírna 3.miesto, Trenčín
Sára Kuniaková – strieborné pásmo, Klobúcke
husličky, Valašské Klobouky
Ocenenie riaditeľky ZUŠ
dostali žiaci:
vo výtvarných súťažiach
Európa v škole – Lucia
Šatková, Katarína Majerníková – postup do kraja
Vesmír očami detí – Natália Holbová
- Detská Dubnica – Mária Valachová, Eliška Pavlíková, Natália Vanková,
Dáša Marta Ďurovcová, Gabriela Remenárová –
Paljesková Pišková a v hudobnom odbore za okresnú
súťaž Slávik Slovenska –
Elenka Vaňová
Riaditeľka školy ocenila
za svedomitú prácu a prípravu žiakov na súťaže učiteľov:
Mgr. Mareka Berkyho,
Elenu Vaňovú, Violu Winklerová, Mgr. Máriu Miklošová, Máriu Margušovú
a Mgr. Jarmilu Piškovú.
Všetkým učiteľom však
patrí úprimné poďakovanie za množstvo akcií, na
ktorých sa podieľali, za odborný i ľudský prístup ku
žiakom, za reprezentovanie
dobrého mena školy.
Koncertné
vystúpenie
Michala Baláža a jeho hra
na cimbal spolu so svojimi
priateľmi patrili všetkým.
Žiakom, učiteľom, rodičom
i priateľom školy.
RH
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Prosím postoj, Vyhodnotenie výtvarnej
chvíľa
prehliadky ARTIL 2014
prekrásna...
Dlho som rozmýšľala, ako
mám vyčarovať na kúsok
papiera magické momenty a všetko to pekné, čo ma
akýmkoľvek spôsobom spája
s výnimočnou ženou menom
Ruženka. Len ťažko nachádzam tie správne slová a vety
pre takúto jedinečnú chvíľu.
Pracovať pod vedením Ruženky bola radosť, nový pokrok,
inovácie, kreatívne myslenie,
neštandardné postupy, organizovaný chaos, ale hlavne škola hrou. Je to fantastické
- narodiť sa s takýmto darom
dávania. Komenský by bol
právom pyšný.
Na konci školského roka sa
rozhodla ukončiť svoju dlhoročnú riaditeľskú púť osobnosť, ktorá si neúnavné obdobie pedagogického žitia,
bytia a pôsobenia v riaditeľskom kresle ZUŠ Ilava nadobro podmanila.
„Poslanie dávania lásky
k hodnotám umenia,
naučiť milovať umenie“.
Toto sa stalo akoby celoživotným krédom jednej skromnej žienky. Osobnosť, ktorá organizovala, plánovala, riadila
nielen rozumom, ale svojim
šarmom, eleganciou a úsmevom. V mene celého kolektívu
ZUŠ Ilava sa chceme poďakovať našej Ruženke za všetko,
čo pre nás urobila. Za obetavosť, láskavosť, ľudský prístup,
pomoc, rady, nápady, debaty,
návštevy, oficiality, ale aj tie
príjemnejšie neoficiality, ktoré zachovajú v neposlednom
rade to, čomu ja hovorím čaro
a krása okamihu.
Mgr. Alenka Poláková

Ivan Zlatoš, Urban Cíbik,
Sára Suchánková
ZUŠ – keramika Romana
Adamcová a Bibiana Buranská
DD – Kristián Kováč
3.roč.
MŠ – Karolína Kotlabová
5.r.
Cena mestskej knižnice:
ZUŠ Michaela Martinisková 8.r. – 2. roč.

Ing. Štefan Daško pri odovzdávaní cien

Prihlásené výtvarné práce hodnotila porota v zložení:
Mgr.art Martina Paljesková Pišková, Oľga Tomášová, Mgr. Marianna Záhorcová, asistentka Mgr.
Ružena Hromádková
Do prehliadky sa zapojili
materské školy Ilava a Klobušice, základná a špeciálna
základná škola, obchodná
akadémia, školský klub pri
ZŠ a detský domov.
Spolu bolo prihlásených
131 výtvarných prác žiakov
Cena primátora mesta:
MŠ Ilava – Lenka Blahútová 6.r.
MŠ Klobušice Tánička
Žiačková 6.r.
ZŠ Ilava 1. stupeň Ema
Sláviková 10.r. –4.A
ZŠ Ilava 2.stupen Patrícia
Behanová 13.r. – 7.A
ŠK Ilava Vanesa Pagáčo-

vá 8.r.
ŠZŠ 1. stupeň Tibor Kováč
4. tr.
ŠZŠ 2. stupeň Marcela Krcheňová 7.tr.
DD mladší žiaci – Soňa
Kováčová 2.roč.
DD starší žiaci - Diana
Lazová 9. roč.
ZUŠ 1.časť prim. – Terézia
Kučová 4.roč.
ZUŠ 2.časť prim. – Nicole
Lukáčová 5.roč.
Mimoriadne ceny:
OA – kolektívna práca Natália Tlaskalová, Martina Kašiarová, Lenka Ondrejková
ŠZŠ – Peter Mišovec 9.tr.
ZŠ - Alexandra Vicenová
4.A
ZUŠ – kolektívna práca
1. a 2.roč. – Lucia Šatková,
Andrea Galbavá, Stanislav
Holuša,

Učitelia, ktorí pracovali na príprave výtvarných
prác žiakov:
ZŠ - Mgr. Lýdia Horáková, Mgr. Jana Koštialiková,
Mgr. Anna Hýllová,
Mgr. Marianna Jankechová, Mgr. Júlia Šebeňová,
Mgr. Ingrid Príbelská,
Mgr. Slávka Štefancová –
7 učiteľov
ŠK pri ZŠ – Soňa Burdejová, Mgr. Zuzana Gáborová
2 vychovávateľky
DD – Mgr. Marianna Záhorcová
MŠ Ilava - Mgr. Oľga Hudecová, Marta Šebíková,
Anna Macková
MŠ Klobušice - Jaroslava
Hoštacká, Tatiana Rišiaňová, Jana Pilátová
ZUŠ – Mgr.art. Martina
Paljesková Pišková, Mgr.
Zdenka Cíbiková
ŠZŠ - Mgr. Mária Burbáková, Mgr. Blanka Kozíková, Mgr. Eva Kriaková
Najviac
prihlásených
prác: ZŠ – 51 a p.uč. Pribelská 24 ks, ŠK – 18 ks,
ZUŠ 24 prác, p.uč.Paljesková Pišková 13 ks, ŠZŠ 12
ks a DD 10 ks
Práce detí budú vystavené
v DK Ilava do konca letných
prázdnin.
Mgr. Ružena Hromádková

Ilavský mesačník

11

GRÓFKIN SĽUB
Keď bola majiteľka klobušického zámočku grófka Šipekyová na obhliadke svojho
panstva a s kočišom prechádzali okolo Dúbia, znenazdajky sa zablyslo a udrel
strašný hrom. Kone sa splašili a namierili si to rovno na
Čaradovskú dolinu. Darmo
kočiš kričal, nebolo to nič
platné, nakoniec sa musel za
nimi rozbehnúť a ratovať ich.
Grófka ostala sama na poľnej
ceste. Búrka sa stupňovala,
ťažké čierne mraky pomaly
padali na Dúbie a silný vietor
lomcoval s konármi stromov.
Zašla teda grófka hlbšie do
Dúbia, že sa skryje pred blížiacim sa dažďom a vyčká,
skrytá pod stromami, kým
sa kočiš nevráti. Ako tak stojí
pod mocným dubom a modlí sa k Panne Márií, zrazu
osvietilo celé Dúbie a blesk
udrel rovno do vedľajšieho
stromu. Strom sa rozpolil a
začal horieť. Grófka si myslela, že nastala jej posledná
hodina. Začala sa hlasnejšie modliť a v modlitbe Panne Márií sľúbila, že ak túto
búrku prežije, z vďaky dá na
tomto mieste postaviť a vysvätiť kaplnku. Len čo to vyslovila, búrka utíchla.
Grófka
dodržala
sľub
a dala postaviť krásnu, drevenú, vyrezávanú kaplnku aj
s malým oltárikom. V strede
kaplnky bola v nadživotnej
veľkosti drevená socha Panny Márie, po boku kľakadlá.
Kaplnka v Dúbií sa stala vyhľadávaným miestom a neraz tam slúžili omše aj ilavskí
kňazi.
Až raz sa tam zatúlali deti
z blízkeho okolia a kaplnku
z roztopaše kompletne zničili. Tak ako to v živote chodí,

všetko zlo je skôr či neskôr
potrestané. Choroby a tragédie postihli tieto deti a údajne to bol trest za zničenie
kaplnky.
Keď ľudia uvideli tú spúšť,
rozhodli sa, že kaplnku obnovia. Bol to však len malý
oltárik pripevnený na strome. Opäť sa začalo chodiť
do Dúbia, pokloniť sa Panne
Márií, či zotrvať v rozíjmaní pod mohutnými korunami starých dubov. Čas sa ale
podpísal aj na tomto oltáriku a musel sa znova opraviť.
V súčasnosti je v oltáriku už
ďalšia socha Panny Márie,
pribudli aj lavičky a okolo
je malá kvetinová záhradka.
Horiace sviečky sú dôkazom,
že grófkin sľub sa stále zachováva.
Tí z vás, ktorí ešte nepoznáte tenko kúsok Klobušíc,
urobte si výlet a zavítajte do
Dúbia (prístupné zo stany
Ďurihája, aj z Betlehemskej
ulice). Vchod ku „kaplnke“
je popri poľnej ceste, označený stužkou hneď z kraja lesa.
Úzky chodníček pomedzi
duby vás dovedie na miesto,
kde raz... grófka Šipekyová
bola na obhliadke svojho klobušického panstva...
Vďaka patrí všetkým návštevníkom i dobrým ľuďom,
ktorí v okolí kaplnky udržujú
poriadok a starajú sa o toto
veľmi príjemné miesto.
Podľa ústneho podania
Júlie Stráňavskej napísala
Jarmila Sýkorová
POĎAKOVANIE
Veľká vďaka za vyhotovenie nových lavičiek pri
kaplnke v Dúbí patrí občanom Klobušíc Pavlovi Rebrovi a Pavlovi Zermeghovi.

Ing. Štefan Daško a ocenená Dagmara Faturová

Odovzdávanie plakiet
Slovenský
Červený kríž, územný spolok v Považskej Bystrici
slávnostne odovzdával
plakety prof. MUDr. J.
Jánskeho, ktoré sa uskutočnilo dňa 20.06.2014
pri príležitosti,, Maturitnej kvapky krvi“ v Kúpeľoch Nimnica, kde sa
odovzdávali plakety za
100, 80, 40, 30, 20, 10
-násobné
bezpríspevkové darovanie krvi
z okresov Ilava, Púchov,
Považská Bystrica.

Medzi ocenenými boli
aj občania z Ilavy: Eduard Troška, Štefan Slabeňák, Ing. Marek Krajčovič, Štefan Vavrík,
Vratko Kubala, Dušan
Živčic, Radoslav Mikula,
Jozef Pavlík
a Dagmara Faturová. Na odovzdávaní nechýbal ani
Ing. Štefan Daško, ktorý
v mene mesta Ilava odovzdal oceneným pamiatkové predmety.
-r-
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So spevokolom Ilavčan do Benátok
Vždy som obdivoval tých,
čo vedia spievať. Ja neviem.
S pesničkou „Stratila sa na salaši slanina.......“ som vystačil
na základnej škole po celý čas.
Ale rád počúvam a bol som
veľmi rád, keď som sa so spevokolom Ilavčan mohol vydať
na cestu do Benátok.
Spevokol dostal ponuku od
pána kaplána Štefana Vanču,
ktorý počul spievať spevokol
ešte v minulom roku. V súčasnosti pán kaplán v Benátkach študuje. A tak hurá okolo Viedne, ďalej cez Štajersko,
Korutánsko a pri Tarvisiu do

hlas s naším vystúpením som
vybavoval vopred. Naša hymna, Aká si mi krásna... a talianska pieseň Dio del Cello
boli určené všetkým, ktorí sú
tu pochovaní, ale hlavne tým
našim, ktorí tu tiež kdesi na
Piave ležia, aj keď presne nevieme, kde. Pozerám na Talianov, ktorí v tom čase boli
v areáli a dobre mi padne,
keď počujem, že sa pridávajú a spievajú taliansku pieseň
Dio dell Cello spolu s našimi.
Prítomným na otázku odkiaľ
sme, niekoľkokrát opakujem
„nie Slovenia, ale Slovakia“

Spevokol s benátskym patriarchom.
Talianska. Keď sme minuli Dolomity, otvára sa pred
nami benátska nížina. Prvú
zástavku máme pri pamätníku Fagaré, ktorý bol postavený na pamiatku vojakov,
ktorí tu nechali svoje životy
počas 1. svetovej vojny. Už
je to sto rokov, čo ten masaker začal. Je tu pochovaných viac ako 10 000 vojakov
a veľa z nich sú vojaci, ktorých
sa nepodarilo identifikovať.
Pri vstupe do areálu čítam informačnú tabuľu o tom, ako
sa majú návštevníci v areáli správať. Zaujímavé je, že nič
nie je zakázané, ale že sa len
neodporúča. Bohužiaľ, neodporúča sa ani zapaľovanie
sviečok a tiež spievať.
Správca areálu sa volá Marra Cataldo, Marra je priezvisko a Cataldo meno, a tak sú-

Foto: M. Piško

Dávam aj svoju vizitku, lebo
človek nikdy nevie. V areáli sú vystavené aj dva kanóny
z 1. svetovej vojny. Hľadám,
či neboli vyrobené plzeňskou
škodovkou. Ale sú talianske.
Mám tú česť byť pozvaný do
kancelárie v areáli a Cataldo
mi predložil formulár, ktorý
by som mal vyplniť za spevokol . A tak do kolonky názov
spoločnosti píšem- Spevácky
zbor Ilavčan adresa- Ilava,
krajina- Slovakia- účel návštevy- záujem o našu históriu. Vždy, keď som cestoval
za hranice, vozil som so sebou výhradne darčeky, maličkosti, ktoré pochádzali z našej krajiny a aj som sa vždy
priznal, že som ich doniesol
preto, aby videli, že sa u nás
vyrábajú pekné veci. Ale mu-

sím uznať, že tento spev, to
je super vývozný artikel. Cítim, že Cataldo je spokojný
a som si takmer istý, že by sme
o chvíľu boli aj dobrí priatelia.
Takže „čao Cataldo“ a vďaka
za pochopenie.
Cesta do miest, kde sme
boli ubytovaní trvá už len hodinku. Hospodárske dvory
majú vyhradené miestnosti
na ubytovanie, a tak vidíme,
ako sa robí „agroturistika“ v
praxi. Večer nás silný dážď
donúti oddychovať a čerpať
sily na ďalší deň.
Sobota je vyhradená na prehliadku Benátok a s výkladom pána kaplána Vanču je
prehliadka tak trochu o inom,
ako keď sa v tom mravenisku turistov pohybujem sám.
Trojdňový lístok „get on, get
off “ umožňuje nastúpiť hocikde v Benátkach na loď a hocikde aj vystúpiť. Všetci to
využívame a poznávame.
Máme i osobné voľno a ja
s miernou závisťou pozerám
na priateľa Rudka, ako komunikuje so starším Talianom. Ten po slovensky, so silným porubským akcentom,
druhý po taliansky a ja mám
pocit, že tá „porubština“ sa
stáva svetovým jazykom, keď
si tak rozumejú. Večer spevokol vystupuje na ostrove
Lido vo farnosti navštívenia Panny Márie u Alžbety
sv. omšu celebruje spišský
biskup Štefan Sečka a spolu
s ním aj ilavský dekan a kaplán, ale i niekoľko kňazov zo

Slovenska, ktorí tu v Benátkach pôsobia. Po omši pridáva spevokol niekoľko piesní z jeho repertoáru a tak a tí,
čo po omši zostali, sa zúčastňujú neoficiálneho koncertu
v priestoroch farnosti. Opäť
sa pozerám, že pri talianskej
piesni nespieva len spevokol, ale že sa pridávajú aj tí,
čo sú prítomní a piesne Via
tute a Dio del Cello sú spoločným dielom. Je to milé. Spolu so spevokolom som účastný aj neformálneho stretnutia
s biskupom v priestoroch farnosti.
V nedeľu sa koná na ostrove Lido veľká slávnosť. Na
mori defilujú lode od gondol
až po vojenské plavidlá a benátsky patriarcha Francesco
Moraglia vhadzuje do mora
symbolický zásnubný prsteň
ako vďaku za to, že more Benátčanov v minulosti ochraňovalo pred nepriateľmi
z mora, ale i z pevniny. Na
sv. omši v kostole sv. Mikoláša vystupuje aj spevokol Ilavčan. I po omši tu zaznievajú
slovenské a talianske piesne
striedané s potleskom zúčastnených. Taliani tlieskajú spevokolu a zo spevokolu sa ozýva potlesk, ktorý patrí tým
prítomným, ktorí sa k spevu
talianskych piesní pridali.
Všetko pekné má aj svoj koniec, a tak po vystúpení a 12
hodinách jazdy autobusom
domov, vystupujeme uťahaní,
ale spokojní. Ja som bol rád,
že som bol svedkom toho,
ako spevokolu z nášho mesta tlieskali ľudia aj v cudzine.
Ing. Josef Rosenbaum

Pri pamätníku Fagarré, foto O. Tomášová
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MESTSKÁ
KNIŽNICA
I L A V A

Knižné novinky
Beletria dospelí:
Ondriová I.: Detský plač v
podkroví
Riečanská L.: Nebo peklo raj
Havranová I.: Sama
Havranová I.: Život s mačom
Van der Holand T.: Dé já vu
Riečanská L.: Karolína,
neblázni!
Kučerová I.: Šiesta noc
Zusak, M.: Posol
Dinušová D.: Láska v Casa
Bonita
Smithová J. E.: Štatistická
pravdepodobnosť lásky na
prvý pohľad
Riceová A.: Čas lásky a zla.
Piesne serafov 2
Crichton M.: Pirátska odysea
Adamík M.: Maverick
Pearson A.: Neviem, ako to
dokáže
Beňačková R.: Odpúšťam
a milujem
Monošová M.: Lekcie z nenávisti
Anas-Bukvajová E.: Za všetkým hľadaj chlapa
Leger H.: Aj ja ťa chcem
Nesbo J.: Netopierí muž
Dán D.: Nevinným sa neodpúšťa
Connelly M.: Bohovia viny
Filan B.: Dole vodou, alebo,
Správa o splavovaní delty
Dunaja
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Aktuality
z mestského
múzea
- ďakujeme občianskemu
združeniu Za zachovanie
kultúrneho dedičstva Ilavy Mgr. Ladislavovi Resekovi
- za zakúpenie 3 kusov skladacích stolov na príležitostné výstavy. Poďakovanie za
pomoc pri sprevádzaní návštevníkov nielen v múzeu,
ale i v kostole, krypte, do
hrobky v Klobušiciach atď.
patrí Mgr. Miroslavovi Tomanovi,
Mgr. Ladislavovi Resekovi a Magdaléne Kobzovej
- bývalý lektor v múzeu,
Ilavčan Jozef Jakúbek v máji
tohto roku oslávil významné životné jubileum. Blahoželáme, prajeme dobré
zdravie do ďalších rokov
- v tomto roku máme viacej návštevníkov aj zo zahraničia, najviac z Českej
republiky a Maďarska, no
mali sme návštevníkov aj
z Moldavska
- veľmi sa tešíme z detských návštevníkov, okrem
ilavskej školy a škôlky to
boli nedávno žiaci z Mikušoviec a deti prázdninujúce

v CVČ Dubnica
- najnovší exponát zakúpený do múzea- Tetrov hoľniak. Ide o zástupcu jedného z troch druhov u nás sa
vyskytujúcich lesných kurovitých vtákov.
- vydavateľstvo Dajama
naše múzeum zaradilo do
publikácie Mestské múzeá.
Túto knihu, ako aj ďalšie,
sme dostali od vydavateľstva zdarma a môžete si ich
zapožičať v knižnici.
Počet návštevníkov múzea sa každoročne zvyšuje,
preto veľmi vítame snahu
vedenia mesta nielen o jeho
zachovanie, ale dúfame, že
sa čím skôr pristúpi k rekonštrukcii budovy a expozícií.
Prvou pozitívnou správou je plánované vyčlenenie
financií v budúcoročnom
rozpočte na odborné ošetrenie a spracovanie expozície ľudového odevu.
V múzeu máme bohatú
zbierku, ktorú nám v minulosti daroval MUDr. Rastislav Řeháček a exponáty
z nej sa nachádzajú aj v novej publikácii Ľudový odev
Ilavskej kotliny /nájdete ju
v mestskej knižnici/
-ot-

Predstavujeme vám knihu
ďalšej Ilavčanky. Mgr. Ing.
Miriam Janegová vás v nej
pozýva k zdravému pohybu
a zároveň odpočinku pre telo
i dušu.
Publikácia s názvom Cyrilometodská cesta pútnika ponúka sprevádzanie po
miestach,

kde sa rodila

viera našich otcov a matiek. Ponúka trasy s mapovou dokumentáciou a informáciami o historických
lokalitách, ktorými pútnická cesta prechádza. Sprievodca putovaním zároveň
predkladá pútnikovi zamyslenia zo života sv. Cyrila a Metoda vo svetle

Beletria deti:
McMann L.: V zajatí snov 1,
2, 3

Evanjelia a súčasného ži-

Náučná dospelí:
Benech R a kol..: Ľudový
odev Ilavskej kotliny
Alderton D.: Mačky
Salner P.: Minulý rok v Jeruzaleme
Baláž A. Transporty nádeje
Kalný S.: OdpísaníŠimo M.: Zlatá za život

chcete publikáciu zakúpiť-

vota. Zapožičiame vám ju
v mestskej knižnici. Ak si
je vhodná i ako pekný darček pre blízkeho – môžete si
ju prostredníctvom knižnice objednať, stojí 7 €.
Viac informácií na www.
Žiaci zo ZŠ Mikušovce

cm1150.webnode.sk
-ot-
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Užitočné rady pre rodičov

Pozvánky na podujatia v Ilave

22.8.2014 /piatok/ od rána do večera
23.8.2014 /sobota/ od rána do popoludňajších hodín
Bartolomejský jarmok na Mierovom námestí
Viac v samostatnej pozvánke na titulnej strane
26.8.2014 /utorok/ o 16.30 h. v sále domu kultúry
Zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Pozývame všetkých občanov mesta
29.8.2014 /piatok/ o 16.00 pri pamätníku partizána
na Mierovom námestí
70. výročie Slovenského národného povstania – pietna
spomienka s položením vencov, kultúrnym programom
v podaní Donských kozákov
3.9.2014 /streda/ o 19.00 v sále domu kultúry
Radošinské naivné divadlo s novou hrou Sčista-jasna.
Vstupné 11 €, predpredaj v DK a knižnici v prac. dňoch
12.9.201 /piatok/ o 17.00 na Mierovom námestí
Country fest Ilava 2014 – 2. ročník. Účinkujú:
Ľubomír Turcer, The Crowd, Šidlo, Colorado, Krok.
Tombola, občerstvenie, dobrá nálada. Vstup zdarma.
V prípade nepriaznivého počasia v dome kultúry.
27.9.2014 /sobota/ o 19.00 v sále domu kultúry
Som stále tu a som živý! Repríza smutno-smiešnej
komédie ilavského div. súboru Masky o vynálezcovi
padáka Štefanovi Baničovi. Vstupné dobrovoľné.
aktuálne vždy na www.ilava.sk /kalendár podujatí/
Tel. čísla DK: 44 555 70 až 72. Zmena programu
vyhradená.

Stará známa pravda, že kam
nechodí slnko, tam chodí lekár,
platí aj dnes. Rozhoduje však
vždy miera! Slnko nám zlepšuje náladu a UV lúče sú pre nás
nevyhnutným zdrojom vitamínu D. Pekné počasie s predstavou slnečných lúčov, vody a
oddychu, ale prináša so sebou
aj niektoré riziká, ktoré hrozia
najmä deťom, a o ktorých je potrebné vedieť, aby sme sa vyvarovali nepríjemnostiam.
Výskyt úpalu je jedným z rizík, ktoré hrozia deťom s nastávajúcim teplým počasím.
Vzniká intenzívnym, priamym
slnečným žiarením na
nechránenú hlavu a
zátylok dieťaťa. Pozorujeme ho u detí, ktoré
v horúčavách nemajú
prikrytú hlavu a prejavuje sa zvýšenou telesnou teplotou, bolesťami hlavy,
povrchným a zrýchleným dýchaním, rýchlym pulzom a nevoľnosťou. Rodičia by mali na
to myslieť a kontrolovať, aby
deti počas horúcich dní nosili
ľahký, svetlý, vzdušný odev, pokrývku hlavy, kvalitné slnečné okuliare a používali krémy
proti UV žiareniu s vysokým
ochranným faktorom.
Stravovanie detí. V letnom
období by sa malo riadiť niektorými zásadami, ktoré eliminujú riziko poškodenia zdravia, vyplývajúce z konzumácie
epidemiologicky nevyhovujúcich potravín. Sú to predovšetkým rýchlo sa kaziace potraviny ako napr. údeniny, mäkké
salámy, rôzne typy majonézových šalátov, niektoré mliečne
produkty, cukrárenské výrobky, zmrzlina a pod. Základnou
zásadou je dôkladné chladenie všetkých druhov potravín,
ktoré by pri ich nesprávnom
uskladnení mohli predstavovať
potenciálne riziko pre zdravie.
Ďalším dôležitým opatrením je
vyhýbanie sa vyššie spomenutým typom potravín a uprednostňovanie bezpečných potravinárskych produktov, ktoré
nepredstavujú pre detský organizmus riziko.

Pitný režim a deti. Mimoriadne dôležité je v tomto období dodržiavať pitný režim a
piť dostatok tekutín. Menším
deťom chýba pocit smädu a
preto sa veľmi ľahko môžu dehydrovať. Na uhasenie smädu
detí je zdravotne bezchybná
pitná voda. Tú možno dopĺňať
prírodnými minerálnymi vodami s nízkym obsahom minerálov, nesladeným ovocným či
bylinkovým čajom a ovocnými
šťavami. Čerstvé ovocné a zeleninové šťavy sú nielen chutným a zdraviu prospešným nápojom, ale aj súčasťou zdravej
výživy. Môžu sa piť aj
pred jedlom a môžu
nahradiť jednu porciu ovocia a zeleniny denne. Pamätajte
aj na to, že u malých
detí môže pocit smädu úplne chýbať, preto im treba
nápoje aktívne ponúkať v pravidelných intervaloch.
Zvýšená úrazovosť u detí. V
letných mesiacoch predstavuje závažný zdravotnícky a etický problém. V tomto období sa
deti vo zvýšenej miere venujú najrôznejším druhom športu, čo so sebou prináša okrem
pozitív aj riziko úrazov. Na vysokej úrazovosti detí sa nemalou mierou podieľa tiež cestná premávka; dopravné úrazy
predstavujú samostatnú kapitolu detskej úrazovosti, pričom
často ide buď o úrazy smrteľné alebo o ťažké úrazy s doživotnými následkami. Je nevyhnutné dbať na to, aby dieťa pri
športovaní zachovávalo bezpečnostné opatrenia, ako napr.
nosenie chráničov na rukách
a nohách pri korčuľovaní, nosenie bezpečnostnej prilby pri
bicyklovaní a korčuľovaní, dodržiavanie pravidiel cestnej
premávky a pod. Pri rôznych
druhoch vodných športov by
dieťa nikdy nemalo preceňovať
svoje fyzické sily.
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici
Oddelenie podpory zdravia
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Matrika

Údaje od 19.5.20
14 do 11.8.2014
Narodenie :
Martin Suchánek
Mathias Lukáč
Kristína Gabrišová
Samuel Kapuš
Eliška Burcinová
Selly Jurisová
Ema Mikulová
Oliver Ďuroška
Dávid Faltus
Michaela Lacová
Ondrej Dian
Emma Kolenová
Mia Harvánková
Karin Harvánková
Sandra Vatrtová
Úmrtie :
Adela Janíčková
Vincent Holba
Viliam Jakubec
Miroslava Hírešová
Anna Cisárová
Igor Trúsik
Anton Vala
Jozef Barták
Pavol Bakoš
Michal Bezecný
Peter Marguš
Štatistika
V sledovanom období sa
do nášho mesta prisťahovalo 17, odsťahovalo 13 občanov. V rámci mesta sa presťahovalo 11 spoluobčanov.

Spomienka

Čas plynie ako tichej
rieky prúd, kto Ťa poznal
a mal rád, nevie zabudnúť.
Tak teda tichúčko snívaj
svoj veľký sen, myslíme na
Teba každý deň.

Dňa 5.6.2014 sme si pripomenuli 1. výročie, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, syn a otec

Jozef Martinák

S láskou a úctou spomína
manželka a celá rodina.

15

JAZYKOVÁ ŠKOLA SMART LANGUAGE COURSES
otvára KURZY
anglického a nemeckého jazyka
Ponuka kurzov:
- INDIVIDUÁLNE KURZY - 1 študent a lektor, jazyková
úroveň, tempo vyučovania, obsah vyučovania - to všetko sa prispôsobuje študentovi
- SKUPINOVÉ KURZY - skupina 3-5 osôb, spoločná jazyková úroveň, zameranie skupiny: business english, konverzácia,
všeobecná AJ, nemčina pre opatrovateľky, Wirtschaftsdeutsch,
konverzácia, všeobecná NJ, atď.
- SKYPE KURZY - individuálne kurzy online formou, od klasickej individuálnej hodiny sa líšia cenou (sú lacnejšie) a uskutočňujú sa v pohodlí vášho domova
- materiály pripravuje lektor priamo na mieru študentovi,
resp. skupine a sú zahrnuté v cene kurzu
- frekvencia individuálnych kurzov závisí od požiadaviek študenta
- frekvencia skupinových kurzov je minimálne 1x týždenne
Viac informácií na: www.slc-online.sk, lubomira.mizenkova@slc-online.sk, 0949437606

Výbor zdravotne postihnutých a Klub dôchodcov v Ilave,
usporiada dňa 16.8.2014 výlet na termálne kúpalisko do Dunajskej Stredy. Prihlásiť sa môžete v pondelok a stredu od 14.00 –
17.00 hod. na Košeckej ulici v klube dôchodcov. Poplatok je 10€.
Poďakovanie

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí na poslednej
ceste odprevadili našu milovanú
ADELU JANÍČKOVÚ
rod. Golejovú.
Smútiaca rodina

Poďakovanie

Touto cestou chceme poďakovať všetkým príbuzným a známym, ktorí prišli 19.6.2014 odprevadiť na
poslednej ceste našu drahú
pani Annu Popelíkovú. Ďakujeme za kvetinové dary
a slová útechy.

Detský butik Chiara, na
Sládkovičovej ulici vedľa potravín Koruna, vás srdečne pozýva na výpredaj
detského oblečenia. Denne od 8.00 do 16.00 hod. za
výhodné ceny ponúkame
legíny od 2€, detské komplety už od 6,80€ a detské
osúšky s kapucňou od 6€.
Tešíme sa na vašu návštevu.
Máte problém s opakovane zarastajúcimi nechtami?
Ponúkam riešenie - aplikáciu nechtových špon a vaše
nohy si vydýchnu úľavou.
Úľava od bolesti je okamžitá.
Vhodné pre deti i dospelých.

Spomienka

Už nepočuť po dome otcov hlas, už nepríde medzi nás. Za pokojný spánok
prosíme, večnú spomienku na Teba nosíme. Kto ho
poznal, spomenie si, kto ho
mal rád, nezabudne.
Dňa 30.7.2014 uplynie 10
rokov, čo od nás navždy odišiel manžel, otec a dedko

Ján Marienka

S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia Peter, Janko, dcéra Mirka s rodinami a 7 vnúčat, ktoré na
dedka nikdy nezabudnú.

Dohodnite si termín na č.t.
0908 082 484.Okrem toho
i pedikúra a reflexná masáž.
Nájdete ma v areáli nemocnice v Ilave hneď za vrátnicou.

Predám garáž v jame
a chatku v záhradkárskej
osade v Iliavke. Cena dohodou. Č.t: 0915 409 707
Predám RD 2+1 v Ilave na
Jesenského ulici v dobrom
stave, s možnosťou pristavenia v podkroví. Podpivničená garáž +malá záhrada. Cena dohodou. Kontakt:
0911272484
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Zhodnotenie sezóny 2013/2014
Sezónu sme absolvovali so
striedavými úspechmi. Môžeme sa pochváliť hlavne hráčmi z prípravky (2006, 2007,
2008), ktorí absolvovali množstvo turnajov ( Šamorín, Senec, Dubnica, Púchov.. ), na
ktorých dosiali veľmi dobré
výsledky. Z hráčov treba pochváliť Patrika Straňáka, Richarda Kameništiaka, Adama
Baláža, Jakuba Antalu, Aleša
Nevřivého, ale samozrejme aj
ostatných. Cez prázdniny trénujeme každú stredu o 18:00.
Nových záujemcov radi privítame, ktorí sa môžu prihlásiť
na tel.č. 0911 331 424.
Staršia prípravka (2005,
2004, 2003) absolvovala sériu
okresných turnajov riadených
ObfzPB, kde v konečnom poradí skončila na 3.mieste.Najlepším strelcom sa stal Martin
Palkovič, ktorý strelil 44 gólov.
Starší žiaci v okresnej súťaži
1.triede nakoniec skončili na 7.
mieste, kde najviac gólov strelil Adrián Prekop - 19, a Erik
Mihálik – 15. Z tohto mužstva
dorast posilnia 4 hráči - Adrián Prekop, Ľuboš Kuchárik,
Erik Mihálik, Miroslav Držík,
takže ostáva dobrý základ do
nového ročníka.
Dorast počas celej sezóny
mal problém so záchranou v

dorasteneckej 4 lige SZ, kde sa
jej nakoniec podarilo zostať.
Mládež nemá vôbec záujem
o šport - tréneri mali problémy, aby na stretnutie vôbec
nastúpilo 11 hráčov. Dúfajme,
že pomôžu 4 hráči zo starších
žiakov. V doraste končia hráči Jaroslav Branický a Martin Švitel, ktorí by mali posilniť „A“ mužstvo. Najlepšími
strelcami boli M. Švitel - 5 gólov, J. Branický a M. Babčan 4 góly.
„A“ mužstvo sa neudržalo v
5.lige, kde vypadlo spolu s ďalšími 5 mužstvami, medzi ktorými sme skončili na 13.mieste. Fakt, že sezónu začíname
v 6.lige, ktorá spadá pod ObfzPB, mužstvo malo strašne
slabú streleckú mušku, keď
strelilo len 19 gólov, čo bolo
najmenej v súťaži. Najlepšími strelcami boli Šedo a Tomanica - 3 góly. Veríme, že v
oblastnej súťaži bude mužstvo
podávať lepšie výkony ako v
krajskej súťaži.
KBF tomto roku odohralo len 6 zápasov, keď vyhralo
turnaj v Ilave, ktorý predchádzajúce dva roky vyhrala Nová
Dubnica. Strelecky si najlepšie počínal Peter Mišík, ktorý
strelil 23 gólov.

„A“ mužstvo

Hráči z prípravky.
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