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Vážení občania!

Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava - 1-2/2015
Vyhodnotenie
rozpočtu Mesta Ilava - 1-2/2015
Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava - 1-2/2015
(tabuľková forma)

Každoročne
každý
(tabuľková
(tabuľkováforma)
forma)
z nás vyprodukuje v priemere 290 kg odpadov,
Schválený 2015 Upravený 2015 Plnenie 01/2015 Plnenie 02/2015 02/2015 v %
z ktorých vytriedime iba
Bežný rozpočet
Schválený 2015 Upravený 2015 Plnenie 01/2015 Plnenie 02/2015 02/2015 v %
30 kg a zvyšok končí na
Príjem
3 217 736,00
3 256 709,00
261 548,26
575 365,82
Schválený 2015
Upravený
2015 Plnenie
01/2015
Plnenie17,67
02/2015
Bežný rozpočet
skládke. Spolu je to vyše
zPríjem
toho:
DzP FO
428 736,00
000,00
428 000,00
161 775,00
303
31217
31256
709,00
261
548,26
575256,00
365,82 21,24
17,67
1500 ton odpadu, za ktoBežný
rozpočet
daň
z
nehnuteľ.
591
166,00
595
599,00
3
860,05
13
451,88
2,26
rého odvoz a uloženie na
z toho:
DzP FO
1 428 000,00
1 428 000,00
161 775,00
303 256,00
21,24
DK
25
775,00
25
775,00
568,50
3
771,72
14,63
Príjempribližne
skládke platíme
daň z nehnuteľ.
591 166,00
595 599,00
3 860,05
13 451,88
2,26
Výdaj
3
101
633,00
3
155
606,00
246
078,89
533
672,23
16,91
80 tisíc eur. Sú to doslova
DK 000,00
25 775,00 1 42825000,00
775,00
568,50
3 771,72 30314,63
z toho:
DzPz toho:
FO výdaj na1 RO428
161 775,00
256,00
991
287,00
991
287,00
96
271,22
180
153,22
vyhodené peniaze, ktoré
Výdaj
3 101 633,00 3 155 606,00
246 078,89
533 672,23 18,17
16,91
by sa za iných okolnos2 110
2 164
319,00
14996807,67
353
16,33
daň z nehnuteľ.
591 166,00
3 860,05
451,88
z toho: výdaj
výdaj mesto
na RO
991346,00
287,00 595
991599,00
287,00
271,22
180519,01
153,22 13
18,17
tí mohli využiť na rozvoj
z toho: výdaj mesto
MŠ
350 644,00
350 644,00
22 992,24
49 902,36
2 110
346,00
225
164775,00
319,00
149
807,67568,50353
519,01 14,23
DK
25
775,00
316,33
771,72
nášho mesta.
DK
167 432,00
167 432,00
11 097,13
28 179,88
16,83
z
toho:
MŠ
350
644,00
350
644,00
22
992,24
49
902,36
14,23
Aby sa Výdaj
zvýšili množspráva mesta
1 048 055,00
1 048 055,00
80 099,75
168 419,93
16,07
DK
167 432,00
167 432,00
11 097,13
28 179,88
16,83
stvá vytriedeného koz toho: TSM(príspevok)
268 460,00
268 460,00
22 371,67
44 743,67
16,67
1 048 055,00 991
1 048
055,00
80 099,75
419,93 180 16,07
991 287,00
287,00
96 271,2241168693,59
153,22
munálnehoz toho:
odpadu, výdaj
za- na RO správa mesta
Rozdiel
116 103,00
101 103,00
15 469,37
z toho: TSM(príspevok)
268 460,00
268 460,00
22 371,67
44 743,67
16,67
vádza sa v meste Ilava
výdaj mesto
2 110 346,00
319,00
Rozdiel
116 103,00 2 164101
103,00
15149
469,37807,67 41 693,59 353 519,01
zber ďalších zložiek odpadu - kovových
z toho: obalov Kapitálový
MŠ rozpočet 350 644,00
350 644,00
22 992,24
49 902,36
Príjem
48
000,00
48
000,00
786,40
786,40
1,64
a viacvrstvových kombiKapitálový rozpočet
DK
167
432,00
167
432,00
11
097,13
28
179,88
Výdaj
139
000,00
139
000,00
5
863,99
5
863,99
novaných materiálov. Na
Príjem
48 000,00
48 000,00
786,40
786,40 4,22
1,64
Rozdiel
-91 000,00 1 048
-91 055,00
000,00
-5 077,59
triedenie týchto zložiek
správa mesta
1 048 055,00
80 099,75-5 077,59
419,93
Výdaj
139 000,00
139 000,00
5 863,99
5 863,99 168 4,22
odpadu budú do rodinRozdiel
-91 000,00
-91 000,00
-5 077,59
-5 077,59
z toho:
268 460,00
22 371,67
44 743,67
ných domov
dodanéTSM(príspevok)
plasFinančné operácie 268 460,00
tové vreciaRozdiel
a k bytovým
Príjem
47 000,00
000,00
16 516,82
26,64
10162103,00
15 469,3716 516,82 41
693,59
Finančné operácie 116 103,00
domom kontajnery oznaVýdaj
7247103,00
7262103,00
616010,05
1216002,38
Príjem
000,00
000,00
516,82
516,82 16,65
26,64
čené nálepkou, na ktorej
Rozdiel
-25 103,00
-10 103,00
10 506,77
4 514,44
Výdaj
72 103,00
72 103,00
6 010,05
12 002,38
16,65
je uvedený druh separoKapitálový
rozpočet
Rozdiel
-25 103,00
-10 103,00
10 506,77
4 514,44
vaného odpadu.
Príjem
3 312 736,00
3 366 709,00
278 851,48
592 669,04
17,60
Prostredníctvom
inforPríjem
48
000,00
48
000,00
786,40
786,40
Výdaj
33312
33366
257
551
mačného letáka doručePríjem
312736,00
736,00
366709,00
709,00
278952,93
851,48
592538,60
669,04 16,38
17,60
139 000,00
139
000,00
516,38
863,99
Rozdiel
0,00
0,00
20 898,555 863,9941 130,44
ného do Výdaj
vašich domácVýdaj
3 312 736,00
3 366 709,00
257 952,93
551 538,60
(sumy sú uvedené v €)
ností, ktorý
upozorňuje
Rozdiel
-91 000,00 0,00 -91 000,00
-5 077,59 41 130,44 -5 077,59
Rozdiel
0,00
20 898,55
na to, ako a aké druhy
*(sumy
RO sú– uvedené
rozpočtové
organizácie
(zahŕňa
ZUŠ,
CVČ,
ŠJ
ZŠ
a
ŠKD
ŠJ),
MŠ
–
zahŕňa
Materskú
školu Ilava + jedáleň a Materskú
v €)
odpadu na území mesta
školu Klobušice + jedáleň, DK - domy kultúry.
* RO – rozpočtové organizácie (zahŕňa ZUŠ, CVČ, ŠJ ZŠ a ŠKD ŠJ), MŠ – zahŕňa Materskú školu Ilava + jedáleň a Materskú
je povinnosť triediť, chceFinančné
operácie
školu Klobušice + jedáleň, DK - domy kultúry.
me zintenzívniť triedenie
* výdaj mesto - zahŕňa správu mesta, voľby, transakcie verejného dlhu, civilnú obranu, ochranu pred požiarmi, výstavbu,
odpadov vPríjem
každej domác47 000,00
62 000,00
16životného
516,82prostredia, rozvoj16 516,82
cestnú dopravu, komunikácie,
nakladanie s odpadmi, ochranu
prírody a krajiny, ochranu
* výdaj mesto - zahŕňa správu mesta, voľby, transakcie verejného dlhu, civilnú obranu, ochranu pred požiarmi, výstavbu,
nosti. Zvýšenie vytriedeverejné osvetlenie, bývanie a občiansku vybavenosť, rekreačné a športové služby, knižnicu, predškolskú výchovu,
cestnú dopravu, komunikácie,
nakladanie s odpadmi, 72
ochranu
prírody a krajiny, ochranu
životného prostredia, rozvoj
Výdaj odpadu bývania,
72 103,00
103,00
6 010,05
12 002,38
ného množstva
opatrovateľskú službu, klub dôchocov a starostlivosť o občanov v hmotnej núdzi.
verejné osvetlenie, bývanie a občiansku vybavenosť, rekreačné a športové služby, knižnicu, predškolskú výchovu,
bude prínosom
Rozdielpre všet- bývania,
-25 103,00
-10 103,00
10 506,77
4 514,44
opatrovateľskú
službu, klub dôchocov a starostlivosť o občanov v hmotnej núdzi.
kých občanov nášho mesSchodok štátneho rozpočtu SR je k 28. 02. 2015 vo výške 680 mil. €.
ta.
Zdroje:
financií SR
SR.je k 28. 02. 2015 vo výške 680 mil. €.
SchodokMinisterstvo
štátneho rozpočtu
Za Váš aktívny
prístup
Príjem
312 736,00
366 709,00
278 851,48
592 669,04
Ing.
Štefan
Daško 3 financií
Ing.3Stanislav
Fúsek
Zdroje:
Ministerstvo
SR.
k triedeniu odpadu ďakuprimátor mesta Ilava3 312 736,00
samostatný
odborný referent rozpočtu
Výdaj
3 366
709,00
257 952,93
551 538,60
jem.
Ing. Štefan Daško
Ing.
Stanislav
Fúsek
primátor mesta Ilava
samostatný odborný
Rozdiel
0,00
0,00referent rozpočtu
20 898,55
41 130,44
Riaditeľ Technických
služieb
Ilava
(sumymesta
sú uvedené
v €)

3 217 736,00

3 256 709,00

261 548,26

575 365,82

3 101 633,00

3 155 606,00

246 078,89

533 672,23

0

* RO – rozpočtové organizácie (zahŕňa ZUŠ, CVČ, ŠJ ZŠ a ŠKD ŠJ), MŠ – zahŕňa Materskú školu Ilava + jedáleň a M
školu Klobušice + jedáleň, DK - domy kultúry.
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Dôležitý oznam vedenia mesta
„Štúdia VUD Žilina potvrdila správnosť krokov návratnosti investícií ako
primátora a vedenia mesta v oblasti riešenia parko- najvýhodnejší variant V3....
vania v centre mesta“.
ako jediný z variantov priVedenie mesta Ilava, primátor mesta, prednosta,
vedúci odd. výstavby a životného prostredia verejne predložili a dali do
pozornosti verejnosti, poslancom MZ, kandidátom
na primátora, kandidujúcim do orgánov mesta,
novozvoleným
orgánom
mesta dokument Finančná a multikriteriálna analýza parkovacieho systému
v meste Ilava, odporúčanie
autora, spracovateľa VÚD

ti riešenia problému. Do
predbežného užívania bolo
dané bezplatné parkovisko
na Kukučínovej ulici, s kapacitou 72 miest(NPCJK).
Je platné stavebné konanie
na druhé bezplatné verejné
parkovisko pri železničnej
stanici (NPZS) s reálnym
predpokladom vybudovania a uvedenia do prevádzky do 08/2015 s kapacitou
93 miest. Tieto 3 veci spolu
súvisia,V3ZPSBO(variant
3-závorový parkovací sys-

,a.s. Žilina. Dokument je
zverejnený na www.ilava.
sk aktuality a na úradnej
tabuli. Dokument bol spracovateľom, autorom VÚD
a.s. Žilina v zastúpení osôb,
ktoré ho osobne vypracovali odprezentovaný na VZ
MZ v Ilave dňa 28.10.2014
v DK v Ilave, kde boli zodpovedané aj otázky občanov. Srdečne ste boli pozvaní a do domácností
Vám prišli aj pozvánky.
Mesto Ilava, vedenie, primátor konali, koná, bude
konať v tejto veci profesionálne, zodpovedne, vedomé si nevyhnutnos-

tém bez obsluhy+2NPCJK,ZS (dve neplatené parkoviská Cillerova jama
Kukučínova ulica a pri železničnej stanici).
Celý dokument Finančná a multikriteriálna analýza parkovacieho systému
v meste Ilava je zverejnený
na www.ilava.sk, aktuality
a na úradnej tabuli.
Z dokumentu:
Pre zhodnotenie možností
regulácie statickej dopravy
v centre mesta bolo finančnou a multikriteriálnou
analýzou posudzovaných 6
variantov. Finančná analýza vyhodnotila z pohľadu

náša v čase po 8 rokoch návratnosť investície a potom
generuje zisk a nezadlžuje
mesto.
Z výsledku vykonanej
hromadnej syntézy multikriteriálneho
rozhodovacieho procesu vyplýva,
že z pohľadu definovaných
kritérií je najviac preferovaným variantom riešenia
statickej dopravy v CMZ
Ilavy variant V3,čiže parkovací závorový systém so
samoobslužnými terminálmi so ziskom 22,96% preferencií.
Apeloval som aj na kandidátov na primátora, aby sa
vyjadrili už v predvolebnej
kampani k navrhovaným
variantom riešenia statickej
dopravy.
Na základe vykonanej finančnej a multikriteriálnej analýzy je odporúčaný
parkovací závorový systém
s platbou v samoobslužných
termináloch.
Výskumný ústav dopravný, a. s. vo svojej 60-ročnej
existencii plní významné
úlohy s celospoločenskými
a
národohospodárskymi
dôsledkami, čo vyplýva z
riešenia významných výskumných úloh v oblasti
tvorby a realizácie dopravnej
politiky. S tým súvisí rozsiahle know-how, ktoré ho
kvalifikuje na zaradenie do
vedecko-výskumnej základne Slovenskej republiky.
Ústav bol založený v
roku 1954 ako Vedecko-výskumný ústav dopravný
v Prahe. Názov Výskumný
ústav dopravný nesie od

roku 1956. Svoje pracoviská mal v Prahe, Brne, Bratislave a od roku 1964 aj v
Žiline.
Ústav je organizáciou
vedy, výskumu a vývoja s
dlhoročnou tradíciou. Pôsobí vo všetkých druhoch
dopravy, najmä v oblastiach techniky, technológie,
prevádzky, ekonomiky, legislatívy, riadenia a organizácie dopravy, informatiky
a automatizácie v doprave,
ekológie, energetiky, bezpečnosti a kvality dopravy,
dopravnej infraštruktúry,
dopravného zabezpečenia a
riadenia cestovného ruchu,
dopravnej politiky, skúšobníctva a certifikácie v oblasti stavebných výrobkov,
určených výrobkov a interoperability.
Ústav sa v nedávnej minulosti zaoberal aj statickou dopravou v rámci projektov Easyway II
(ČP1: Inteligentné parkovanie vozidiel) a Bratislava mestská časť Petržalka
- riešenie statickej dopravy (Posúdenie dopravno- technického riešenia a
návrh prevádzkovo organizačného zabezpečenia).
Čitateľom v prílohe ponúkame analýzu vypracovanú VÚD Žilina.
Ing. Štefan Daško
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PETÍCIA
V zmysle čl. 27 Ústavy
SR a zákona č. 85/1990 zb.
o petičnom práve ZA ZAMIETNUTIE RIEŠENIA
PARKOVACIEHO SYSTÉMU V MESTE ILAVA- NÁMESTIE FORMOU ZÁVOROVÉHO SYSTÉMU
SO SAMOOBSLUŽNÝMI
TERMINÁLMI
ALEBO
AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM OBMEDZUJÚCIM
VOĽNÝ
VJAZD/PREJAZD
Svojím podpisom vyjadrujeme zásadný nesúhlas s realizáciou riešenia parkovacieho systému v meste Ilava
formou závorového systému
, ani s realizáciou akéhokoľvek obdobného parkovacieho systému, ktorého podstatou by bolo fyzické uzavretie
centra mesta závorami alebo podobnými prekážkami
a obmedzenie voľného pohybu vozidiel a osôb. Takéto uzavretie centra mesta so
sebou nesie veľké riziko negatívnych vplyvov na bežný
život obyvateľov mesta, najmä:
- zhoršenie prístupu na
námestie a priľahlé ulice pre
obyvateľov i návštevníkov
mesta a s tým súvisiace znemožnenie riadneho využívania nehnuteľností ich majiteľmi a užívateľmi,
- sťaženie až znemožnenie
činnosti záchranných zložiek RZP, ZVJS, dobrovoľného hasičského zboru...
- likvidácia podnikateľského prostredia na námestí z dôvodu obmedzenia prístupu zákazníkov
- s nepriaznivým dopadom najmä na sféru maloobchodu, reštauračných
a ostatných služieb, ako aj
sťaženie zásobovania,
- zhoršenie dopravnej situácie, nevyhnutné zhustenie
premávky na uliciach, zhoršenie kvality ovzdušia, zvý-
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šenie hlučnosti a s tým súvisiace zhoršenie kvality
bývania,
- vyľudnenie centra mesta
a presun zákazníkov do obchodných centier s bezplatným parkovaním.
UŽÍVANIE
VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
OBČANMI JE ICH PRÁVO A NIE JE MOŽNÉ Z
NEHO ROBIŤ PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER. Preto
zdôrazňovanie ekonomických aspektov jednotlivých
alternatív riešenia parkovacieho systému (najmä
ich potenciálnych budúcich výnosov) na úkor ostatných aspektov považujeme za nesprávne. SME ZA
RIEŠENIE PARKOVANIA
V CENTRE MESTA ILAVA, SME VŠAK PROTI
AKÉMUKOĽVEK UZAVRETIU CENTRA ZÁVORAMI ALEBO INÝM
SPÔSOBOM,
KTORÝ
BY BRÁNIL VOĽNÉMU
VJAZDU/PREJAZDU.
Preto žiadame predstaviteľov mesta Ilava, Mestský
úrad Ilava, primátora mesta
Ilava a poslancov Mestského
zastupiteľstva Ilava, aby nepodporili akékoľvek zámery na realizáciu parkovacieho systému v meste formou
závorového alebo obdobne
voľný prejazd centra mesta blokujúceho systému, aby
nevydali žiadne stanoviská,
rozhodnutia alebo vyjadrenia, neuzatvárali žiadne
zmluvy, ani iné dohody, ktorých výsledkom by mohlo
byť umožnenie takéhoto
riešenia a zdržali sa akýchkoľvek krokov v tomto smere a aby takto chránili práva
a záujmy obyvateľov a návštevníkov mesta Ilava.
Petičný výbor:
Ing. Viktor Wiedermann
Ing. Branislav Horák
Mgr. Juraj Janco

Vážení spoluobčania,

Chcel by som Vás priebežne informovať o množstve vyzbieraných podpisov petičnej
akcie, ktorá vznikla ako reakcia na vypracovaný projekt
mesta pod názvom - Parkovací systém „Mierové námestie“
Ilava. Tento projekt plánuje
realizáciu parkovacieho systému v centre mesta Ilava formou závorového systému, čo
v praxi znamená, že na dvoch
príjazdových ( Košecká a Farská) a na dvoch výjazdových
( Moyzesova a Ružová) jednosmerných uliciach centra
mesta, budú inštalované závory. Doposiaľ sa vyzbieralo viac
ako 1 000 podpisov od obyvateľov, ktorí v meste bývajú,
pracujú alebo ho navštevujú
(z toho viac ako 50% uviedlo
svoje trvalé bydlisko v Ilave,

SPOMIENKY

Opäť prichádza jar. Svet
si pripomína 70.výročie
konca 2.svetovej vojny.
S jarou roka 1945 prišla
aj do našej vlasti sloboda
a mier. Postupne začali zarastať trávou miesta bojov.
Zostávali a stoja pamätníky pre udatných a všetkých tých, ktorí sa nedožili slobodou rozjasaných
miest a dedín. Ich telá zdobili ťažkú cestu k slobode.
Dnes v pamäti ľudí ostali mená významných generálov, názvy miest veľkých bojov.
Ale v ich armádach zomierali aj radoví vojaci.
Hasli životy civilov, matiek a detí. Sú to tisíce príbehov, ktoré sa nikdy neobjavili v historických
análoch.
Rozviniem jeden životný
príbeh mladého človeka,
ktorého život tiež vyhasol
v čase nezmyselnej vojny.
Boje speli ku koncu. Nepriateľské vojská ustupovali. Obyvatelia Klobušíc
museli pod vojenským dozorom kopať protitanko-

Klobušiciach a Iliavke). Petičná akcia stále prebieha a v prípade Vášho záujmu môžete
petíciu podpísať v prevádzke
kníhkupectva Kornélia (na
Moyzesovej ulici), v domácich
potrebách H&N (na Ružovej
ulici) ako aj v ďalších obchodných prevádzkach v centre
mesta.
Podľa vyjadrenia pána primátora Ing. Štefana Dašku,
z porady poslancov konanej
dňa 10.2.2015, bol projekt Parkovací systém „Mierové námestie“ Ilava zatiaľ pozastavený a o jeho prípadnej realizácií
rozhodnú poslanci mestského
zastupiteľstva.
Ing. Viktor Wiedermann
Poslanec mestského
zastupiteľstva

vé zákopy. Mladých mužov, takmer deti, vzali do
hôr na obnovu telefónneho spojenia. Na plecia dostali ťažké kotúče káblov.
Išli do hôr. Les bol plný
nemeckých vojakov. Zrejme odpočívali. Jeden sedel pod stromom so zbraňou v ruke. Z ticha lesa
ho vyrušil príchod prvého
z mladých mužov. Nemecký vojak vyskočil a začal
strieľať. Pod jeho paľbou
zahynul 19- ročný Matúš
Lulko. Bol v rozpuku života. Zomrel 23.04.1945.
Pochovávali ho, keď už
pre nás vojna skončila.
Pohrebný obrad sa konal
na terase kaštieľa v Klobušiciach.
Na poslednej ceste ho
vyprevádzala celá obec.
Aj taká krutá bola vojna.
Brala matkám synov a synom životy.
Napísala som tento príbeh preto, aby sa nezabudlo, čo sa skrýva za
slovami „TRAGICKY ZAHYNUL“, ktoré sú vyryté
na jeho pomníku.
Alexandra Pšenáková
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Blahoželáme
Márii Tomášovej, žiačke 8.
ročníka ZŠ Ilava.
Na celoslovenskej literárnej
súťaži Poetický Púchov 2015
získala za svoje básne tretie
miesto v 2. kategórii.
Súťaž vyhlasuje CVČ Včielka v Púchove, minulý rok tam
Mária bola vo svojej kategórii
druhá.

Blahoželám a ďakujem
žiačke našej Základnej umeleckej školy Ilava DOMINIKE
HUJOVEJ za skvelú reprezentáciu školy na celoslovenskej
výtvarnej súťaži NOVOROČENKY 2015, kde vo svojej kategórii získala 1. MIESTO. Za
prípravu Dominiky ďakujem
pani učiteľke Mgr. art. Martine
Paljeskovej Piškovej. Obom želám veľa podobných úspechov.
Ingrid Viskupová,
riaditeľka školy

Mária Tomášová.

Skvelý týždeň

Pani Winklerová so svojou žiačkou.
Hudobná kytica pre všetky ženy – bol názov verejného koncertu, ktorý sa konal
11. marca 2015 v Základnej
umeleckej škole v Ilave. „Hudobná kytica“ pozostávala
z piesní,z krásnych drobných
skladbičiek, ale i rozsiahlej-

ších skladieb, ktoré odzneli na
klavíri, gitare, zobcovej flaute, či keyboarde. Koncert sme
venovali
Medzinárodnému
dňu žien, pretože každá žena
si v tento deň zaslúžila kúsok
nehy a „hudobného pohladenia“.

Dodržiavanie ľudových tradícií - vynášanie Moreny
„Morena, Morena, kde si
prebývala?
Tam hore, tam hore, v tej tmavej
komore.
Čo si ta robila? Mlieko som mútila.
Kdeže je to mlieko? Vrany ho vypili.
Kdeže sú tie vrany? Na suchom
konári.
Kdeže je ten konár? Chlapci
ho zoťali, do vody hodili.“
Touto básňou sa každoročne
privoláva jar u nás v materskej
škole a tento rok nebol výnimkou. V zime celá príroda spí.
Ako dieťa, keď sníva v postieľke
svoje ružové sníčky. A na jar sa
zobúdza tiež ako dieťa, keď ho
mamička pohladí po vláskoch.
Príroda tiež otvorí najskôr jedno
očko – to poroztápa snehy, ľady
a potom druhé očko – to keď na
nás zažmurká prvými jarnými
kvietkami.

Táto zima bola dlhá, už jej bolo
dosť a na svedomí to má zlá Morena, od ktorej pochádza všetko zlo a choroba. A preto sme sa
rozhodli ju vyhnať. Už je najvyšší
čas! Vyprevadili sme ju spevom
až k potoku, zapálili a hodili do
vody dúfajúc, že s ňou odpláva
všetko zlé. Prúd vody odnášal
Morenu stále ďalej a ďalej a verte, či neverte slniečko nám krásne svietilo ako by už bola ozajstná jar. Avšak pravú jar sme začali
vyvolávať riekankami a pesničkami, aby sa nám mohla ukázať v
plnej paráde – mladá a krásna. K
tomu jej môže pomôcť len mocné
slnko, aby uvoľnilo cestu zázračnému tajomstvu života. Spokojní
sme sa vracali do MŠ s pocitom,
že nás čaká naša krásna záhrada,
kde sa opäť budeme môcť hrávať
rôzne jarné hry.
Mgr. Oľga Hudecová

Prečo? Lebo sme opäť začali chodiť na plavecký výcvik. V novembri sme absolvovali základný a teraz
zdokonaľovací. Ráno sme
nedočkavo čakali pred školou na autobus, ktorý nás
päť dní vozil na plaváreň
do Púchova. S inštruktormi
sme sa zvítali ako so starými známymi. Trénovali sme
ako o život, lebo sme vedeli,
že v piatok budeme súťažiť
o najlepšieho plavca. Všetko
prebiehalo inak ako minule.
Viac sme sa venovali technike plávania a správnemu
dýchaniu. Keď sme sa snažili, za odmenu sme sa mohli
zahrať s rôznymi vodnými hračkami, pošmýkať na
šmýkačke. Hrali sme sa aj
rôzne hry na „ hviezdice“,
„vodný vláčik“, „dubáčiky“.
Vďaka trpezlivému prístupu inštruktorov plávania už
vieme všetci plávať. Dokonca sme sami zvládli aj fénovanie a chodili sme z kurzu
vyčesaní ako od kaderníčky. Samozrejme, že sme museli prejsť prísnou kontrolou pani učiteliek.
Medzi najlepších plavcov,
ktorí preplávali 450 metrov,
patrili: Karolína Kostková
(3.B), Lukáš Behan (3.A),
Martin Kováč (4.B), Alex
Kučera (3.B).
Náš zdokonaľovací plavecký výcvik ukončili naši
tréneri 6.3.2015 záverečný-

mi súťažami, pri ktorých
sme získali drobné odmeny. Každý z nás bol na záver odmenený diplomom,
na ktorom sme mali napísané, koľko sme preplávali.
Sú medzi nami aj takí, ktorí
sa v novembri báli vojsť do
vody a teraz preplávali 80
metrov bez problémov.
Na tomto výcviku sme
ukázali, že pod správnym
vedením a vytrvalosťou dokážeme prekonať aj samých
seba. Plávanie máme veľmi
radi a už teraz sa tešíme, že
nás rodičia budú pravidelne
brávať na plaváreň, kúpalisko, aquaparku či k moru.
Ďakujeme našim inštruktorom za to, čo nás všetko
nové naučili, pánovi šoférovi, že nás vždy bezpečne
odviezol i doviezol a samozrejme našim pani učiteľkám, ktoré sa o nás starali
ako naše mamy.
Žiaci 3.A, 3.B, 4.B

Knižnica pozýva
„Rodina a závislosť“
Diskusia s PhDr. Helenou
Pytlíkovou, poradenstvo pre
závislých a ich rodiny, aké sú
možnosti liečby.
Srdečne Vás pozývame do
Mestskej knižnice Ilava
21. apríla 2015 o 16.00 hod.
Vstup voľný.

Ilavský mesačník
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Deň učiteľov oslávili o týždeň skôr...

Predškoláci MŠ Ilava.

Vystúpenia našich predškolákov
Na dvere nám klope jar a s
ňou zavítalo do prírody slniečko so svojimi teplými lúčmi. Jar
má svoje čaro. Tak je to aj s jarou
nášho života. Aj tá má svoje čaro
a krásu. Každý rok si spomíname na všetky ženy, ktorým je venovaný 8. marec. Tak to bolo aj
tento rok, kedy si naši predškoláci pripravili vystúpenie pre Klub
dôchodcov v Ilave a Obvodnú
organizáciu únie žien v Ilave.

Po privítaní hostí ich organizátormi nasledovalo vystúpenie
detí z našej materskej školy. Tie
s radosťou a úsmevom zarecitovali básne, zaspievali pesničky a
taktiež sa predviedli ľudovými
tancami. Za krásne vystúpenie
dostali sladké odmeny.
Veríme, že vystúpenia sa pozvaným páčili a tešíme sa na ďalšie pozvanie.
Mgr. O. Hudecová

DS Laštek.

MDŽ – 2015

Ako každý rok aj tohto roku sa
9. marca konala slávnostná členská schôdza Únie žien Slovenska – Ilava. V programe vystúpili deti z Materskej školy Ilava.
Sviatočnú atmosféru umocnili
svojou prítomnosťou poslankyne Mestského zastupiteľstva Ilava ako aj prednosta Mestského
úradu Ilava p. Ing. Ľubomír Turcer. V tomto roku sme si pripomenuli 70. výročie vzniku Zväzu žien na Slovensku, spomínali
sme na prvú predsedníčku žen-

skej organizácie v Ilave, pani
Janku Talůžkovú, ktorej nedožité 90. narodeniny sme si pripomenuli minulý rok. Uskutočnili
sme aj zbierku posteľnej bielizne
pre Oddelenie dlhodobo chorých NsP Ilava. Vďaka patrí ženám, ktoré veci priniesli. Touto
cestou ďakujeme Domu kultúry
Ilava, SPOZ-u za kvety, deťom
Materskej školy Ilava a prednostovi MsÚ Ilava, že sme sa mohli
stretnúť a prežiť príjemné popoludnie.
M. Hrubá

28. marec sa u nás pokladá
za sviatok všetkých pedagogických pracovníkov. Je spätý s menom učiteľa národov
- Jána Amosa Komenského.
Tento veľký pedagóg sa svojou pedagogickou činnosťou
i náhľadmi zaradil medzi významné osobnosti v dejinách
myslenia. Bol hlboko presvedčený o tom, že dobrá škola robí človeka lepším... Keďže
máme v Ilave len samé dobré
školy, plné dobrých učiteľov
a úspešných žiakov, usporiadali sme pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov posedenie
spojené s oceňovaním pedagógov ilavských škôl a školských zariadení a zároveň
sme všetkým učiteľom poďakovali za ich výnimočnú prácu. Slávnostné posedenie sa
v tomto roku uskutočnilo dňa
20.marca a pozvali sme aj učiteľov, ktorí sú už dôchodku.
Verím, že stretnutie bolo pre
všetkých veľmi príjemné a určite budeme aj v budúcnosti
pokračovať v takejto tradícii .
Príjemnú
atmosféru
stretnutia umocnil krásny
kultúrny program, v ktorom
účinkovali žiaci zo ZUŠ Ilava. Barborka Barteková sa
predstavila nielen nádherným spevom, ale aj hrou na
klarinet s klavírnym sprievodom pani učiteľky Mgr. Jarmily Piškovej a Mgr. Ingrid
Viskupovej a duo Simonky
a Andrejky Gašparových uzatvorilo prvú časť kultúrneho
programu. Po slávnostnom
príhovore primátora mesta

Ocenená Marta Šebíková.

Ilava Ing. Štefana Dašku sme
ocenili učiteľov za ich výnimočnú prácu.
Ďakovný list a cenu odovzdal primátor mesta Ilava
učiteľom z MŠ, ZŠ , ZUŠ, OA
a CVČ v Ilave.
Ocenení učitelia:
Marta Šebíková / MŠ/
Jaroslava Hoštacká / MŠ/
Mgr. Ľubica Ladecká /ZŠ/
Mgr. Jozef Šrámek /ZŠ/
Mgr. Miroslava Boháčiková /ZŠ/
Mgr. Magdaléna Kobzová /ZŠ/
Mária Margušová /ZUŠ/
Mgr.Art. Martina Paljesková –
Pišková /ZUŠ/
Ing. Zuzana Mikulenková /OA/
Mgr. Eva Vyhňárová /OA/
Ing. Eva Bobotová /OA/
Eva Vavríková /CVČ/
Blahoželáme všetkým oceneným pedagógom a zároveň
ďakujeme všetkým učiteľom,
vychovávateľom, za každú
iskru poznania, za lásku a porozumenie pre naše deti, aby
každý žiak, študent i rodič
pochopil, že povolanie pedagóga je poslaním „ pováh
vznešených.“
V záverečnom kultúrnom
programe účinkovali naši folkloristi, DFS Laštek a FS Strážov pod umeleckým vedením
Janky Jakúbkovej.
Všetkým účinkujúcim ďakujeme za krásny umelecký
zážitok a za vytvorenie skvelej atmosféry slávnostného
podujatia.
- at -
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Mesiac kníh

Známy pedagóg J. A. Komenský povedal:
„Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť
a nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“

Kniha nás sprevádza už od
kolísky. Rodičia nám čítali
a ukazovali obrázky, ktorými
nás učili hovoriť. Kniha je základ života. A preto je jej právom venovaný jeden mesiac
v roku - MAREC. Tento me-

Tradične je marec mesiacom, kedy knižnicu navštevuje najviac detí.

siac nespájame len s mesiacom
kníh, ale aj s príchodom jari.
A inak to nebolo ani v materskej škole , kde venujeme knihám celé dva týždne.
Aj tento rok sa deti oboznamovali s výrobou kníh, rôzny-

Ani tentoraz to nie je inak a
už sme tu mali škôlkarov, deti
zo špeciálnej školy, žiakov z

Katarína Tekeľová pri podpisovaní knihy.
Katka Tekeľová, rod. Sláviková, televízna redaktorka, autorka dvoch kníh, ktoré
sme už v mesačníku predsta-

vili, sa stretla s našimi čitateľkami na besede v knižnici.
Svoje rodné mesto navštívila 3. marca spolu s riaditeľkou

mi druhmi kníh a dokonca si
aj vlastné knihy vytvárali, či
známe rozprávky dramatizovali.
Hovorí sa, že kniha je priateľ, ktorý ťa nikdy nesklame.
Spoznať nových “priateľov”
sme sa vybrali do Mestskej
knižnice v Ilave, kde nás milo
privítali tety knihovníčky a
previedli nás po tajných zákutiach knižnice. Deti zaujali nielen rozprávaním, ale aj
možnosťou vybrať si a prezrieť
knihy, ktoré ich zaujali. Všetky zážitky ešte znásobilo vyfarbovanie motýlikov, ktoré
sú vystavené na obdiv čitateľom knižnice.
Veríme, že vďaka takémuto
týždňu sme u detí vypestovali
kladný vzťah ku knihám a deti
spoznali ich krásu i v dnešnej
dobe, ktorá patrí internetu.
Mgr. O. Hudecová
Červeného Kameňa /tí boli aj
v mestskom múzeu/ a naposledy deti z ilavského školského klubu.
Je ťažké vymýšľať básničky?
Vyskúšali sme si to. Čítali sme
z tvorby vynikajúceho Tomáša Janovica a nasledovala detská tvorivosť. Plná smiechu,
úporného premýšľania, krkolomných rýmov a samotného ilustrovania veršíkov. Čo
vzniklo, uvidíte, ak sa zastavíte v knižnici.
-ot-, -ihžilinského vydavateľstva Artis Omnis Andreou Harmanovou. V príjemnej atmosfére
sa debatovalo o jej knižkách
Malý kúsok duše a Nedokonalý plán. Boli sme zvedaví i na zákulisie redaktorskej
práce. S bývalými spolužiačkami a pedagógmi spomínali na roky strávené v ilavskej základnej škole. Katka
nám prezradila, že stres z práce najlepšie ventiluje hraním
bedmintonu /už aj súťažne/ a
v „šuflíku“ pomaličky pribúdajú kapitoly novej knihy.
-ot-, -ih-

MESTSKÁ
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Knižné novinky

Beletria- dospelí:
Penny L.: Tak vchádza svetlo
Havranová I.: Luteráni
Fossum K.: Evino oko
Krištúfek P.: Šepkár
Thilliez F.: Gataca
Červenák J.: Krv prvorodených
Červenák J.: Mŕtvy na
Pekelnom vrchu
Rychtarech R.: Slovenky
Silva D.: Prípad Cavaraggio
Dicker J.: Pravda o afére
Harryho Queberta
Jusafzai M.: Volám sa Malala
Fartelová M. .: Život na pôžičku
Krefeld M.: Vyšinutí
Daxner M.: Láska, sex a iné gýče
Darsane V.: Posadnutá
Nesvadbová B.: Beštiár
Bockoven G.: Rok, ktorý všetko
zmenil
Peetz M.: Utorkové ženy
Bhujun R.: Matky a macochy
Cohen C.: Mandľovník
Murín G.: Mafia v Bratislave
1989-1999
Monošová M.: Perly tej druhej
Lebrecht N.: Pieseň mien
Beletria- deti:
Simukka L.: Červená ako krv
Vojnits A.: Vieš to?
Jordan S.: Draki 4
Bizzi R.: Layla má rande
Ezopove bájky
Meadows D.: Ella, hravá víla
Jefferies C.: Super škola
Náučná literatúra pre deti:
Katona B.: Trendové šperky
viazané technikou
Náučná literatúra pre
dospelých:
Butlerová J.: Trampoty s rodom
Fenstermacher G.D.: Vyučovací
styly učitelů
Tomková A.: Učíme
v projektech
Hegyi L.: Sociálna gerontológia
Levická J.: Ekosociálne prístupy
v sociálnej práci

Ilavský mesačník
Mobilná PEDIKÚRA
v pohodlí Vášho domova.
Doplnkové služby:
- reflexná masáž chodidiel
- špony na problémové nechty
0908 082 484

Príďte si nakúpiť do vynovených potravín na námestí. Čaká Vás tam široký sortiment potravín, mliečnych
výrobkov, cukroviniek, drogérie aj užitočných vecí do kuchyne.
Tešíme sa na Vašu návštevu.
Vaše potraviny AMV.
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Anglický jazyk - doučovanie
1 hodina → 8€
Chcete, aby sa Vaše dieťa zdokonalilo vo svetovom jazyku?
Máte záujem o trpezlivý, individuálny prístup?
Ponúkam doučovanie anglického jazyka pre deti ZŠ. Som
pripravená pomôcť Vášmu dieťaťu s domácou úlohou, projektom, prípravou na test, respektíve prispôsobiť sa jeho potrebám.
Odborne študujem anglický jazyk na univerzite ako prekladateľ − tlmočník. S jazykom
mám aj praktické skúsenosti.
V zahraničí som bola už niekoľkokrát.
Cez víkendy som ochotná
v akomkoľvek čase prísť priamo
k Vášmu školákovi.
V prípade záujmu ma kontaktujte na čísle: 0944 157 269
Teší sa na Vás: Natália Palčeková.

Pozvánky na podujatia v Ilave

25.3.2015 /streda/ 10.00 – 17.30
vo vnútri i vonku pri DK
Veľkonočné tradície – remeselníci a ich výrobky, kraslice, medovina, bižutéria, špeciality veľkonočnej kuchyne atď. O 16.00
kultúrny program v DK v podaní folkloristov.
29.3.2015 /nedeľa/ 10.00 –
13.00 pre verejnosť v sále DK
30.3.2015 /pondelok/ dopoludnia pre školy
Chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí, výstava fotografií, predaj občerstvenia a rôznych poľovníckych potrieb.
17.4.2015 /piatok/ o 19.00
v sále domu kultúry
Koncert skupiny DRÍST spojený s krstom prvého CD skupiny.
Krstný otec: Boris Lettrich, hosťskupina The Now. Vstupné 5 €,
predpredaj v DK a v mestskej
knižnici.
19.4.2015 /nedeľa/ o 15.00
v Rímskokatolíckom kostole
v Ilave
Ilavská hudobná jar 2015 – XXI.
ročník. Koncert speváckych
zborov. Účinkujú: Zmiešaný
spevácky zbor Ilavčan, Suchovský spevácky zbor zo Suchej
nad Parnou. Vstupné dobrovoľné, srdečne pozývame.
21.4.2015 /utorok/ o 16.00
v sále domu kultúry

Zasadnutie mestského zastupiteľstva, pozývame všetkých občanov.
21.4.2015 /utorok/ o 16.00
v mestskej knižnici
„Rodina a závislosť“ Diskusia
s PhDr. Helenou Pytlíkovou, poradenstvo pre závislých a ich rodiny, aké sú možnosti liečby. Vstup
voľný.
24.4.2015 /piatok/ o 16.00 vo výstavnej sieni DK
Vernisáž výstavy fotografií bratov Žiakovcov. Matej Žiak (1983)
profesiou, ale i životom, je biológ
a ekológ. Pracuje v Slovenskom
národnom múzeu v Martine ako
entomológ. Najobľúbenejšie motívy sú malé, nenápadné objekty
-detaily kvetov, húb, hmyzu, ale i
neživej prírody. Juraj Žiak (1985)
zoológ, ornitológ a ekológ. Pracuje na správe Národného parku
Veľká Fatra v Martine.Venuje sa
prevažne fotografovaniu stavovcov, najobľúbenejším motívom
sú vtáky. Svoje aktivity zverejňujú
na stránke: www.wildlifephotobrothers.com.
25.4.2015 /sobota/ o v sále domu
kultúry
Premiéra novej hry ilavského
divadelného súboru MASKY.
Komédia „Jurkička“ je humorne spracované divadelné putovanie Aničky Jurkovičovej rôznymi
obdobiami a krajinami pomocou

Spomíname

Dňa 23. februára uplynuli 3
roky, čo nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec, dedko, výborný futbalista a kamarát

Štefan Martiš

Spomienka na Teba nikdy nevymizne zo sŕdc tých, ktorí Ťa
milovali.
S úctou spomína celá rodina.
Súkromná firma z Ilavy,
so sídlom na OSP, prijme
zaučené šičky obuvi. Viac
informácií na čísle telefónu
0904 045 552.
časostroja a jej zoznamovanie
sa s prvými hereckými prejavmi
žien od praveku až po realizmus.
Scenár a réžia: Jana Trenčanová.
Účinkujú: Zorka Šuranská- Záhumenská, Mária Tomášová,
Peter Domáň, Ľubomír Bielik,
Samuel Teicher, Tatiana Šlesariková, Petra Trenčanová, Terezka Mojtová, Tatiana Podhorská,
Kristína Racková, Lucia Šatková,
Kristián Derka, Jana Trenčanová.
26.4.2015 ZUŠ /nedeľa/ o 15.00
v sále domu kultúry
Ilavská hudobná jar 2015 – XXI.
ročník. Musicale Festa, účinkujú žiaci a učitelia hudobného
a tanečného odboru Základnej
umeleckej školy Ilava.
Vo vstupnej hale domu kultúry
bude v apríli tiež výstava fotografií Jakuba Cíbika
/vystavoval v Ilave ešte ako stredoškolák pred 4 rokmi/.
Študent biológie, ochranár a vášnivý fotograf vám priblíži
prostredníctvom svojich fotografií nádherné zákutia Považia.
Viac o autorovi na stránke: www.
jc-photo.eu
Aktuálne vždy na www.ilava.sk /
kalendár podujatí/
Tel. čísla DK: 44 555 70 až 72,
knižnica 74.
Zmena programu vyhradená

Matrika

Narodenie:
Oliver Martiš
Damien Hudák
Alex Reisenauer
Andy Kuric
Marko Straka
Júlia Alžbeta Duľová

Manželstvo uzatvorili:
Miroslav Živčic
a Katarína Štefancová
Michal Boledovič
a Jana Kuchyňková
Navždy nás opustili:
Peter Čurík
Jozef Vojsovič
Roman Tomáš
Hedviga Pagáčová
Anna Čičmanská
Emil Holba
Emil Žilka
Mária Pružincová
Štatistické okienko:
V sledovanom období sa do
nášho mesta prisťahovalo
7, odsťahovalo 13 občanov.
V rámci mesta sa presťahovalo 5 spoluobčanov.

Poďakovanie

Ďakujeme za účasť, prejavy
sústrasti a kvetinové dary, rodine, všetkým priateľom a známym, ktorí 18.3.2015 odprevadili na poslednej ceste nášho
drahého
Emila Žilku,
ktorý zomrel vo veku 71 rokov.
Smútiaca rodina
Milí čitatelia ILAVSKÉHO
MESAČNÍKA,
veľmi sa ospravedlňujeme za
chyby, ktoré sa nachádzali v niektorých článkoch IM 1-2/2015.
Stalo sa to tým , že pani korektorke sme nestihli poslať všetky
príspevky na korektúru, preto sa
aj jej zvlášť ospravedlňujeme. Verím, že to pochopíte a my sa budeme snažiť, aby sa v budúcnosti nič
podobné nestalo. Redakcia IM
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„Vyzvi srdce k pohybu - 2015“
6. ročník celonárodnej kampane na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie. 23. 3.2015 - 14. 6. 2015
Pohyb je prirodzeným prejavom života, je jeho vlastnosťou. Ide o životne dôležitú činnosť, ktorá je základnou
podmienkou telesného aj duševného zdravia. Pohyb je
„liek“ bez vedľajších účinkov. Predlžuje život a zvyšuje jeho kvalitu. Cvičiť môže
doma každý, v každom veku,
každý deň, primerane dlho,
zadarmo a v čase, kedy mu
to vyhovuje. Pohyb by sa mal
stať súčasťou denného režimu
každého človeka po celý život.
Ak máte nad 18 rokov a
chcete prekonať pohodlnosť
- vyhrať zdravie? Zapojte sa
do súťaže: „Vyzvi srdce k pohybu - 2015“, ktorá sa koná
pod záštitou Úradu verejného
zdravotníctva SR a kancelárie
Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku. Súťaž
organizujú všetky Regionálne úrady verejného zdravotníctva /RÚVZ/ na Slovensku
pod gesciou RÚVZ v Banskej Bystrici v rámci programu CINDI. Cieľom kampane
je povzbudiť formou súťaže
čo najviac ľudí, aby zaradili
do svojho voľného času pravidelný pohyb, ktorý priaznivo
pôsobí na naše zdravie. Kampaň začína 23. marca 2015 a
potrvá do 14. júna 2015, kedy
počas minimálne štyroch po
sebe nasledujúcich týždňov
sa môžete vo svojom voľnom
čase venovať pohybu akéhokoľvek druhu. Účastníci aktívni šesť a viac týždňov budú
zaradení aj do prémiového
žrebovania. Potrebné je každý
týždeň mať pohybovú aktivitu aspoň štyri dni a venovať
pohybu týždenne najmenej
210 minút. Aby účastník mohol byť zaradený do žrebovania o hodnotné ceny, musí spl-
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niť všetky podmienky! Hneď,
ako sa rozhodnete zapojiť do
súťaže, je potrebné zaobstarať
si „Účastnícky list“, v ktorom
si účastník bude zaznamenávať pohybovú aktivitu do tabuľky.
Zapojiť sa môžu aj tí, ktorí
majú 7 - 18 rokov, ktorí vedia
čítať, písať, baví ich šport, turistika a športové hry. Podmienkou je, aby vymysleli najmenej tri pohybové činnosti
pre svojich blízkych, nezabudnúť sa na nich tiež aktívne
zúčastniť a napísať o tom pár
riadkov. Ak nahovoria aspoň
jedného dospelého človeka na
účasť v súťaži „VYZVI SRDCE K POHYBU“ stanú sa
účastníkmi súťaže detských
podporovateľov. Čím viac dospelých ľudí získajú do súťaže,
tým majú väčšie šance vyhrať
v žrebovaní!
Bližšie informácie o súťaži získate na webovej stránke www.ruvzpb.szm.sk a č. t.
042/4450281, 042/4450282,
mobil: 0911 727765. Vyplnený „Účastnícky list“ pošlite po ukončení vašej účasti v
súťaži na adresu: Regionálny
úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Považskej Bystrici ul. Slovenských partizánov
1130/50 - Odd. podpory zdravia prípadne doručte osobne!
Na výhercov vyžrebovaných po skončení súťaže, ktorí splnia dané kritériá čakajú
hodnotné ceny.
Pohybová aktivita má rôzne
podoby, ale cieľ je spoločný byť zdravý a spokojný.
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom
v Považskej Bystrici
Oddelenie podpory
zdravia.

Turnaj mladších žiakov

8. marca 2015 usporiadal
ObFz Považská Bystrica futbalový turnaj mladších žiakov za účasti piatich mužstiev
z okresnej súťaže a jedného
mužstva výberu oblastného
futbalového zväzu Přerov. Práve s týmto súperom sme vysoko prehrali - 7:0, no vzhľadom
na to, že nás reprezentovali chlapci o 2 až 3 roky mladší, dosiahli sme celkovo pekné výsledky. So Sverepcom

sme remizovali 0:0, s Udičou
tak isto 0:0, s Belušou opäť
0:0 a v poradí s druhým mužstvom z Lednice sme prehrali
0:1.
Konečná tabuľka:
1. Přerov
33:0
2. Lednica
5:5
3. Beluša
2:6
4. Udiča
3:8
5. Ilava
0:8
6. Sverepec
1:17

Dorast MFK Ilava

Dorast MFK Ilava odohral
prvý majstrovský zápas 4. ligy
jarnej časti roč. 2014/2015 na
domácom ihrisku proti mužstvu z Beluše. Po veľmi dobrom výkone porazili súpera

2:0, keď góly strelili v 58. minúte po hlavičke Maroš Goga
a v 82. min. po prihrávke Erika
Mihalika do prázdnej bránky
Benedikt Kollár.

„A“ mužstvo MFK Ilava

„A“ mužstvo v príprave proti Košeckému Podhradiu v zápase hranom na umelej trá-

ve v Brumove remizovalo 2:2.

Góly strelili Sondor a Kozík.

Dorast 4.liga (15.03.2015)

Aj druhý domáci zápas dorastenci MFK Ilava zvládli na výbornú, keď porazili Vegum Dolné Vestenice 1:0. O jediný gól zápasu
sa postaral, po náhradnom pase Erika Mihálika, opäť Benedikt
Kollár.

Prípravka U-8

Odohrala prípravný zápas v Nemšovej, keď po bojovnom výkone zvíťazili 12:8. O góly sa postarali: Patrik Straňák 5, René
Bagín 3, Timotej Turza 2, Peter Slúka 2. Hralo sa v športovej hale,
ale už aj najmenší adepti futbalovej lopty sa tešia, keď budú môcť
hrať na prírodnej tráve, nakoľko telocvičňa na ZŠ Medňanska je
nevyhovujúca.

„A“ mužstvo
Generálku na súťaž odohralo A mužstvo na domácom ihrisku
proti mužstvu Košeckého Podhradia, ktoré zdolali presvedčivo
3:0. O všetky tri góly sa postaral Jaroslav Kameništiak.
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