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Stavebné aktivity Podanie ďalšieho
v našom meste
europrojektu
Foto: M. Toman

Modernizácia základnej školy postupuje v prázdninových
mesiacoch rýchlym tempom. Dokončila sa rekonštrukcia
fasád, ktorá bola spojená so zateplením. Výstavba bytoviek
v lokalite „Za Medňanskou“ si vyžiadala zásah do cestnej komunikácie medzi Kukučínovou ulicou a Ulicou SNP, kde sa
pracuje na pripojení rozvodu plynu pred kotolňou.
-mt-

„Za život“- cyklistický okruh Slovenskom
Foto: M. Toman

Dňa 23.7.2009 mesto Ilava podalo ďalšiu zo žiadostí na nenávratný
finančný príspevok z eurofondov.
Žiadosť je podaná v rámci Výzvy
ROP pre opatrenie 4.1. a Regenerácia sídel - samostatne orientované
projekty. Názov projektu je „REKONŠTRUKCIA PARKU A KOMUNIKÁCIÍ
CENTRÁLNEJ
MESTSKEJ ZÓNY V ILAVE“.
Cieľ projektu sleduje zvýšenie
konkurencieschopnosti a kultúrno-turistického potenciálu mesta, zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev, ako aj
dosiahnutie trvalo udržateľného
rozvoja mesta a zatraktívnenie centrálnej mestskej zóny pre obyvateľov a návštevníkov mesta. Realizáciou projektu a revitalizáciou CMZ
sa vytvorí kvalitnejší a bezpečnejší priestor pre stretávanie sa ľudí
a uskutočňovanie verejných podujatí. Odstránením bariér pre imobilných občanov sa sprístupní zóna
väčšiemu počtu ľudí. Osadenie nových prvkov drobnej architektúry
a výsadba zelene dá verejnosti nové

možnosti pre oddych a relax.
V rámci projektu budú vybudované nové a rekonštruované spevnené plochy, výstavba parkovacích
miest, výstavba nových verejných
osvetlení, rekonštrukcia a výstavba nových chodníkov, rekonštrukcia miestnych komunikácií, sadové
úpravy. Projekt by bol realizovaný
od priestorov mestskej veže cez Ružovú ulicu smerom ku kostolu a zahŕňa aj priestor spodného parku pri
kostole. V prípade schválenia žiadosti je predpokladaný termín začatia, realizácie a dokončenia v termínoch 04/2010 - 09/2010.
Celkové
výdavky
projektu sú vo výške 766.745,53,- EUR
(cca 23,000.000,-SK), z čoho
NFP(95%) vo výške 728.408,-EUR
(21,852.000,-SK).Spoluúčasť mesta vo výške 5% 38,337,-EUR (cca
1,150.000,-Sk).
Žiadosť a projekt bol pri odovzdávaní príslušnými pracovníkmi prekontrolovaný, či má všetky
náležitosti a bol prijatý bez výhrad.
Ing. Štefan Daško, primátor mesta

Vyberáme z uznesenia zasadnutia Mestského
zastupiteľstva Mesta Ilava, konaného dňa
18.8. 2009 v KD KLOBUŠICE

23. júla mohli Ilavčania pred miestnou nemocnicou zaregistrovať účastníkov 12. ročníka cyklistickej akcie Modlitby za
počaté deti 2009. Účastníci na bicykloch obišli slovenské mestá, v ktorých sa modlili pred nemocnicami, kde sa vykonávajú
umelé potraty.
-r-

Na MSZ boli prerokované okrem iného informácie o stave projektu „Regulácia Podhradského potoka“, o podaní projektu „Centrálna mestská zóna“, či
o podaní projektu „Premena tradičnej školy na modernú“. MSZ z dôvodu nedostatku financií neschválilo ponuku pána Milana Jakúbka odpredať mestu
rozoberateľnú tribúnu na využitie pri rôznych kultúrno-spoločenských udalostiach mesta. Za predsedu mestského výboru Stred, nového člena komisie pre
životné prostredie, ako i člena komisie na ochranu verejného záujmu bol zvolený Bc. Kamil Horák, ktorý vystrieda aj v poslaneckej funkcii Bc. Tibora Turzu.
Dôležitým bodom zastupiteľstva bolo pre všetkých vedúcich oddelení uloženie
úlohy spracovať možnosti šetrenia finančných prostriedkov v súvislosti s vážnym výpadkom príjmov do rozpočtu mesta. Pre zmiernenie dopadov krízy
na mestský rozpočet sa v súvislosti s tým zvažuje zabezpečenie dlhodobého
prenájmu kuchyne a sály v DK Ilava podľa vopred dohodnutého režimu. -r-
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Blahoželáme...
Pani Mária Bakošová oslávila v júli 90 rokov. Je svieža, čiperná, ako duševne, tak aj telesne. Želáme jej všetko dobré,
veľa zdravia, radosti a rodinnej pohody.
-rDňa 15.6. 1967 nás navždy
opustil Peter Koval povolaním
učiteľ, ktorý by sa v tomto roku
dožil 68 rokov.
Dňa 15.8.1992 nás navždy
opustila Klára Kovalová povolaním učiteľka, ktorá by sa v tomto
roku dožila 100 rokov.
Dňa 22.12. 1999 nás navždy
opustil Ľudovít Koval povolaním
elektrikár, ktorý by sa v tomto
roku dožil 98 rokov.
Kto ste ich poznali, venujte im

Spomienka:
tichú spomienku.
Smútiaca rodina
Dňa 21.7. 2009, presne v roku
nedožitých 100 rokov Kláry Kovalovej, sa jej vnučke Zuzane Kovalovej narodila Klára Galová.
Prajeme jej taký dlhý a úspešný
život, ako mala jej prababička.
Šťastná rodina

Narodenie:
Matej Slavík
Mária Pagáčová
Kristián Januch
Laura Matejková
Klára Galová
Tomáš Mešek
Lukáš Bartoš
Manželstvo uzatvorili:
Martin Ondrušík
a Lenka Roháčová
Adrián Bartko
a Andrea Páleníková
Ing. Jozef Krajčovič
a Kristína Miklovičová
Ivan Vojtek
a Mgr. Alice Kreutzová
Ing. Marek Adamec
a Ing. Daniela Heisarová
Filip Tanuška
a Veronika Hodálová
Ing. Martin Rusnák
a Lenka Nižná
Blahoželáme jubilantom:
75 rokov:
Jozef Barták
Štefan Čiernik
Rozália Eglyová
Zdenka Hajašová
Rudolf Štrbáň
80 rokov:
Václav Horák
Štefan Rexa
Oľga Tomaničková

Spomienka:
Ing. Ľuboš Kvasnička pracoval
na Obvodnom úrade životného
prostredia v Ilave od 1. júla 1991.
Hoci nebol rodákom ani občanom nášho mesta, prežil v ňom
20 pracovných rokov a našu okolitú prírodu poznal lepšie ako
hociktorý rodený ilavčan. On
ju nielen poznal, on jej rozumel,
chránil ju a zvelaďoval. Jeho veľkou láskou a záľubou boli TATRY.
Aj o polnoci vytrhnutý zo spánku vedel vymenovať na centimeter presne výšku každého brala,
kopca... A práve v kopcoch, ktoré tak veľmi miloval, skončil jeho
mladý život...
„Ten pád bol vari len klam,
vrátiš sa Ľuboš raz k nám...
Uprostred strmých brál a skál,
ktoré si tak veľmi miloval,
tvoj život náhle zhasol...
zostal nám smútok, bolesť
a žiaľ....“

Ing. Ľuboš Kvasnička
(11.9.1962-16.6.2009)
Venujte mu s nami tichú spomienku. Všetci bývalí i súčasní
kolegovia a spolupracovníci.

85 rokov:
Irena Melišová
Albína Rolínová
Navždy nás opustili:
Františka Čepáková
Matej Hodek
Roman Herz
Davila Alfonzo Katarína
Mária Bertová
Ing. Vladimír Turza
Mária Demeterová
Rudolf Rišian
Vendelín Ranuša
Bernardína Horská
Okienko do štatistiky:
V sledovanom období sa do
nášho mesta prisťahovalo 18
občanov, odhlásilo sa z trvalého pobytu 22 občanov.

INZERCIA
 Súkromná firma hľadá predajné priestory v Ilave na prevádzku predajne odevov.
č.t.:

0905/444090
0911/440900

Z krátkych
oznamov...
 SLČK v Považskej Bystrici
otvára koncom augusta 2009 rekvalifikačné štúdium Opatrovateľka Slovenského červeného kríža.
Štúdium je určené pre záujemcov,
ktorí chcú poskytovať opatrovateľské služby súkromne, v agentúrach
a v zahraničí. Záujemcovia sa môžu
prihlásiť osobne alebo písomne na
sekretariáte SLČK, M. R. Štefánika
148, príp. na č.t.: 042/4321340.
-r V týchto dňoch bol informačný portál mesta Ilava na našu
žiadosť zaradený do súťaže Zlatý Erb. Na stránke pribudli nové
sekcie - družobné mestá, audiozáznamy z vysielania mestského
rozhlasu, videozáznamy z kultúrno - spoločenského diania mesta,
zaujímavosti. Samozrejmosťou
sú taktiež záznamy zo zasadnutí mestského zastupiteľstva. Tiež
doplňujeme vybrané lokality na
virtuálnu prehliadku mesta.
-mt Základná umelecká škola v Ilave prijme od 1.9.2009 do pracovného pomeru učiteľa hry na gitaru.
tel.: 042 44 654 46
-rh Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyhlasuje Verejnú zbierku „Biela pastelka 2009“.
Akciu môžete podporiť kúpou
bielej pastelky 23.9.2009 v uliciach, príp. na krajských strediskách ÚNSS a pri niektorých
podujatiach za 1  a prípadný
dobrovoľný príspevok, zaslaním
ľubovoľnej SMS správy v cene 1 
na číslo 820 v sieti Orange, Telefonica O2 a T-mobile, alebo vložením finančného daru na účet
zbierky 4030016212/3100.
-r-

Poďakovanie
Ďakujeme vedeniu interného odd. NsP Ilava, osobne
pani MuDr. Sobotovej, ako
i zdravotníckemu personálu
za odbornú opateru a starostlivosť počas krátkej a ťažkej
choroby Ing. V. Turzu.
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom
a známym, ktorí sa prišli
17.8. rozlúčiť s našim drahým
zosnulým.
Manželka Oľga Turzová
a deti s rodinami
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Foto: O. Tomášová

MYSTÉRIUM pod hviezdami
Prvú augustovú sobotu stovky obyvateľov Pruského a okolia
mierili do areálu tamojšieho hokejbalového ihriska. Pre svojich
priaznivcov, medzi ktorými bolo
aj množstvo Ilavčanov, členovia
regionálneho divadelného súboru HUGO pripravili Mystérium
pod hviezdami. Úspešný muzikál, na ktorý do DK Ilava prišlo
viac než 4000 divákov sa rozhodli zahrať ešte raz, vonku v zaujímavom, členitom prostredí so

schodmi, kamenným múrom,
stromami, ktoré areál obklopujú. Týmto predstavením zároveň
odštartovali 42. ročník spomienkových osláv pri príležitostí výročia úmrtia Hugolína Gavloviča
– Gavlovičovo Pruské. Emotívna
hudba, veľký počet hercov, pútavý
dej a nad všetkým letná hviezdna
obloha. Neopakovateľná bola atmosféra v areáli, ktorý sa počas
večera zmenil na prírodný amfiteáter.
-ot-

Ilavčania hostili
vojvodinských Slovákov
V nedeľu 2.augusta sa
v ilavskom dome kultúry
uskutočnilo už tretie stretnutie v rámci kultúrnej
výmeny divadelných súborov: Kysáč – Ilava. Mládežnícky súbor z Vojvodiny odohral pre takmer sto
divákov tínedžerskú drámu K. Aplegateovej - Požičaná láska. Tento súbor
je súčasťou ochotníckeho

li rozprávku v podaní DS
Malá múza - Ľudská láska. Krajina bola rok po
vojne a podľa slov pozývajúceho režiséra Jána Privizera pomohla aspoň minimálne zahojiť detské
traumy. Súbor rozprávku vtedy odohral 2x v Kysáči, v Báčskom Petrovci,
v Kulpíne, ako i v Selenči.
Odvetou bolo pohostinFoto: O. Tomášová

Po predstavení deťom poďakovala predsedníčka Kultúrnej
komisie Viola Bakošová.

divadla, pôsobiaceho ako
odbočka KIS Kysáč a pokračuje vo vyše 100-ročnej
divadelnej tradícií Kysáča. Mladá skupina hercov
má zatiaľ na svojom konte dve predstavenia, prvá
rozprávka Šťúplik a vybrané slová, bola na druhom mieste v rámci vojvodinskej prehliadky, čo im
umožnilo zúčastniť sa na
detskej republikovej prehliadke v Bečeji a byť medzi šiestimi najlepšími súbormi v Srbsku.
Spolupráca Ilava- Kysáč
trvá už desať rokov a začala pozvaním vojvodinských Slovákov z Kysáča, keď na celoslovenskej
prehliadke r.1999 Dospelí deťom v Čadci zhliad-

né predstavenie Kysačanov
v Ilave Zypa Cupak. Naposledy Malá Múza hosťovala s inscenáciami Trasovisko a Hľadá sa nový manžel
vo Vojvodine minulý rok
v novembri.
Mladí Kysačania teda
prežili v Ilave tri pohostinné dni v rodinách.
V programe bolo nielen
trenčianske
kúpalisko,
návšteva ilavskej krypty
s výkladom pána kostolníka Nemčeka, či nákup syrov v Agrofarme Červený
Kameň. Podstatným boli
spoločné stretnutia, rozhovory a nové priateľstvá medzi členmi oboch súborov,
ako i prísľub budúcej návštevy..., tentoraz Ilavčanov
v Srbsku.
-mp-
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Výsledky výberových konaní
Rekonštrukcia fasády
dolného hradu pokračuje vyhlásených Mestom Ilava
Foto: M. Toman

Iste mnohí obyvatelia Ilavy postrehli, že rekonštrukcia fasády
väznice bola zhruba pred mesiacom pozastavená. Pred pár dňami
sa však znova rozbehla. Usudzujeme to podľa lepenia nadokenných ríms. Po dokončení tejto časti rekonštrukcie sa pravdepodobne
pristúpi k rekonštrukcii bosáže,

ktorá odlíši prízemie od horných
poschodí, tak ako je to práve so susednou, už opravenou fasádou administratívnej budovy. Podľa súčasného stavu rekonštrukcie však
nevieme povedať, či sa pristúpi
k obnove dlhej vodorovnej rímsy,
ktorá delila budovu medzi prvým
a druhým poschodím.
-mt-

Záplavy už aj na Skale
Prvý júlový deň Porubský potok poriadne vystrašil niektorých obyvateľov domov na sídlisku Skala.
Každodenné búrky nielen
v Ilave, ale aj prívalové dažde
v Hornej Porube zdvihli hladinu Porubského potoka. Hučiaca
masa vody sa na Skale začala vylievať z koryta a obyvatelia okolitých domov, ktorým voda začala
zaplavovať záhrady a pretekať cez
mosty s obavami sledovali kedy
sa stúpanie hladiny zastaví. Voda
sa valila aj po hlavnej ceste. Keď
konečne začala klesať, bolo treba odstraňovať bahno, nánosy
konárov, trávy...Veľmi rýchlo reagovali aj pracovníci majetkové-

ho oddelenia na mestskom úrade,
ktorí situáciu osobne kontrolovali a zalarmovali aj ilavských dobrovoľných hasičov. Títo ochotne
vyčerpali vodu z najviac zatopenej záhrady, za čo im postihnutá
rodina úprimne ďakuje. Využilo sa úplne nové čerpadlo, ktoré
mesto zakúpilo len koncom minulého roka. Našťastie veľa škody
potok tentoraz nenapáchal a väčšina ostatných rodín si pomohla
sama. Milým prekvapením bolo
zistenie, že v potoku žijú raky zopár ich vyplavilo až na brehy.
Keď sa deti vynadívali (väčšina
videla živého raka po prvýkrát),
vrátili ich naspäť do vody.
-r-

Foto: O. Tomášová

Mesto Ilava je zriaďovateľom nasledovných škôl a školských zariadení na území mesta:
Základnej školy, Medňanská
514/5, 019 01 Ilava
Centra voľného času, Farská 84/5,
019 01 Ilava
Základnej umeleckej školy, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava
Materskej školy, Medňanská 512,
019 01 Ilava
Materskej školy, Okružná 5,
019 01 Ilava-Klobušice.
Vzhľadom k tomu, že v roku
2009 postupne končí funkčné obdobie riaditeľov na všetkých školách
a školských zariadeniach v pôsobnosti Mesta Ilava, Mestu pripadla
povinnosť vyhlásiť výberové konanie a na základe jeho výsledku a návrhu predloženého radou uvedených
škôl a školských zariadení vymenovať riaditeľov týchto škôl a školských
zariadení.
V súlade s § 3 a 4 zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a zároveň v súlade s § 5 zákona č. 552/2003
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
boli vyhlásené a organizačne zabezpečené zatiaľ štyri výberové konania.
Ako prvé sa uskutočnilo dňa
21.05.2009 výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Materskej školy,
ul. Okružná 5, 019 01 Ilava-Klobušice, ktoré potvrdilo vo funkcii od

1.7.2009 opäť pani riaditeľku Janu
Pilátovú.
Ďalšie výberové konanie sa konalo na vymenovanie riaditeľa Materskej školy, Medňanská 512, Ilava,
konkrétne dňa 22.05.2009. Na základe jeho výsledku bola do funkcie
riaditeľky MŠ Ilava opäť vymenovaná s účinnosťou od 1.7.2009 na ďalšie
5-ročné funkčné obdobie pani Janka
Harušíncová.
Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Základnej umeleckej
školy v Ilave sa konalo dňa 1.6.2009
a vo funkcii bola s účinnosťou od
1.7.2009 potvrdená pani riaditeľka
Mgr. Ružena Hromádková.
Ako posledné sa zatiaľ uskutočnilo dňa 26.6.2009 výberové konanie
na vymenovanie riaditeľa Základnej
školy, Medňanská 514/5, Ilava a na
základe výsledku výberového konania bola vymenovaná do funkcie riaditeľky ZŠ s účinnosťou od 18.8.2009
pani Mgr. Oľga Ďurechová.
Zostáva vyhlásiť výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa
Centra voľného času, Ul. Farská , Ilava, kde končí funkčné obdobie riaditeľa na jeseň.
Vymenovaným riaditeľom srdečne blahoželáme a prajeme im pevné
zdravie a veľa úspechov do ďalších
rokov v ich náročnej funkcii. Zároveň ďakujeme za doterajšiu prácu vo
funkcii riaditeľa ZŠ p. Mgr. Stanislavovi Giecimu a taktiež mu prajeme
pevné zdravie a veľa úspechov v jeho
ďalšej práci.
-msu-

OZNAM
Mesto Ilava týmto informuje
o voľnom pracovnom mieste na
Mestskom úrade v Ilave, oddelení vnútornej správy. Ide o funkciu
matrikárka/matrikár.
Uchádzač musí spĺňať nasledovné predpoklady:
Kvalifikačný predpoklad:
Úplné stredné vzdelanie
Osobitné požiadavky na pracovné miesto:
Doklad o zložení skúšky preukazujúci ovládanie vedenia matrík (§ 8 zákona č. 154/1994 Z.z.
o matrikách v znení neskorších
predpisov) – skúšky je možné vykonať aj po nástupe do pracovného pomeru do dohodnutého termínu.
Ďalšie predpoklady:
- Štátne občianstvo SR

- Osobnostné a morálne predpoklady
- Bezúhonnosť – preukazuje sa
výpisom z registra trestov až pri
nástupe do pracovného pomeru.
- Znalosť práce s PC
Predpokladaný termín nástupu do pracovného pomeru je od
1.1.2010.
Písomné žiadosti spolu s priloženým profesijným životopisom, kópiou dokladu o vzdelaní,
kópiou dokladu o zložení skúšky
matrikárov a súhlasom so spracúvaním osobných údajov môžu
uchádzači zasielať na adresu
Mesto Ilava, Mierové námestie
16/31, 019 01 Ilava do 31.10.2009.
Rozhodujúci je dátum podania na
poštovej pečiatke. Vybratí uchádzači budú pozvaní na pohovor.
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Otvorenie mestskej
knižnice
VŠETKýM ČITATEľOM OZNAMuJEME,
žE MEsTsKá KNIžNIcA BuDE OTVORENá
OD 12. 8. DO 31. 8. 2009
V ČAsE 8.00 – 15.00 HOD.

Romana Cíbiková medzi ôsmimi ocenenými
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti
Trenčianskeho samosprávneho kraja a Herbária s.r.o. Trenčín s finančnou
podporou Ministerstva kultúry SR usporiadalo i tento rok už 13. ročník
súťažnej prehliadky prác neprofesionálnych fotografov – AMFO Trenčianskeho kraja.
Slávnostná vernisáž sa konala 18.júna 2009 v priestoroch trenčianskej
synagógy. Prítomným sa prihovoril i predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček.
Odbornú porotu tvorili: František Janouš (Uherský Brod), PhDr. Marián Pauer (Bratislava), Mgr. Fero Tomík (Bratislava), Miroslav Potyka
(Uherský Brod).
Zo 411 fotografií odporučila na výstavu 163. Medzi 8 ocenenými, ktorých fotografie postupujú do celoslovenského kola, získala cenu i občianka nášho mesta Romana Cíbiková, študentka Strednej umeleckej školy
v Trenčíne - odbor fotografický dizajn. K úspešnej reprezentácii nášho mesta v trenčianskom kraji Romane srdečne blahoželáme.
–r-

Slávnostná akadémia
ZŠ Ilava
V predposledný júnový deň sa
v priestoroch domu kultúry uskutočnila Slávnostná akadémia Základnej školy Medňanská v Ilave.
Žiaci školy dostali možnosť pred
ostatnými spolužiakmi a učiteľmi prezentovať práce vytvorené
nielen počas vyučovacích hodín,
ale i v rámci rôznych projektov
realizovaných v tomto školskom
roku. Akadémia mala dve časti. Najskôr pre I. stupeň ZŠ, pokračovala pre žiakov II. stupňa

za prítomnosti pozvaných hostí,
prednostu MsÚ Ing. Ľubomíra
Turcera a primátora mesta Ing.
Štefana Dašku. Boli ocenení žiaci,
ktorí úspešne reprezentovali školu na rôznych súťažiach, tiež pedagógovia, ktorí ich pripravovali.
Na záver sa zaujímavými prezentáciami o svojich triedach, rozlúčili so všetkými tohtoroční deviataci. Prajeme im, aby si na svoju
prvú školu odniesli len tie najlepšie spomienky a aby sa všetkým
v nových školách darilo.
Slávnostnú akadémiu pripravila Mgr. Božena Sláviková v spolupráci s Mgr. Jankou Dianovou,

Žiaci II. stupňa ZŠ počas vystúpenia.

Mgr. Jozefom Šrámkom a ostatnými vyučujúcimi, Mgr. Miroslavom Tomanom z knižnice,
pomohli tiež pracovníci domu

Obchodná akadémia v Ilave Vás informuje
OA, Hviezdoslavova 330/17,
019 01 Ilava, ako elokované
pracovisko Súkromnej obchodnej akadémie v správe
Akadémie vzdelávania, Jarná
13, 010 01 Žilina

otvára v školskom roku
2009/2010 trojročné externé
štúdium ukončené maturitnou skúškou
v študijnom odbore 6317 6
obchodná akadémia

Štúdium je určené pre tých,
ktorí chcú získať maturitu
z ekonomického odboru. Ďalšie informácie a prihlášku na
štúdium si môžu záujemcovia
o štúdium vyzdvihnúť na Ob-

Foto: O. Tomášová

kultúry. Vo vestibule DK sa nachádza sprievodná výstavka tiež
vytvorená z detských prác.
-r-

chodnej akadémii, Hviezdoslavova 330/17 v Ilave, prípadne sa informovať na tel. č.
0905 530019, 042/4466507.
Prihlášky na štúdium sa
prijímajú do 25.08.2009.
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Malá múza priniesla aj vďaka FS Stražov
v tomto roku do Ilavy striebro
Hlavný predstaviteľ Kuba D. Mikloši
s cenou.

Celonárodný festival kresťanského divadla Gorazdov Močenok je pomenovaný podľa sv.

Gorazda, žiaka sv. Cyrila
a Metoda, ktorý v miestach
dnešného Močenku zomrel
ako mučeník
(odtiaľ
názov Močenok).
V priebehu rokov sa ho súťažne zúčastnila už viac ako
stovka divadelných súborov.
Víťaz z Močenka sa pravidelne zúčastňuje aj „festivalu
fe st i v a lov “,
ako sa nazýva
Scénická žatva v Martine,
a to neraz dokonca víťazne.
Okrem súťažnej časti je rovnako kvalitná aj časť školiteľská,

Spoločná fotografia po vystúpení na GM 2009.

v ktorej slovenskí dramaturgovia a divadelní vedci hodnotia
predstavenia, rozoberajú ich
s účastníkmi, vykonávajú školiace semináre v oblasti skvalitnenia práce so slovenským jazykom, pohybové triedy a triedy
javiskovej improvizácie. Gorazdov Močenok sa usiluje, aby základné otázky kresťanstva boli
spracované na kvalitnej formálne divadelnej úrovni, v presvedčení, že prispeje tak k rastu dobrého divadla na Slovensku.
27. júla -1. augusta 2009 sa
uskutočnil XVII. ročník tohto
celonárodného festivalu kresťanského divadla . Festival slávnostne otvoril nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam
Judák. V tomto roku sa tu stretlo 9 súťažiacich a 7 nesúťažiacich divadelných súborov zo
Slovenska a Srbska. V programe
Gorazdovho Močenku bola aj
výstava filatelistov s uvedením
príležitostnej poštovej pečiatky: „Svätý Gorazd, svätý Sáva
hlásali kultúru života – nezabiješ“. Súčasťou festivalu boli aj
každodenné sv. omše, otvorenie
Knižnice viery pri príležitosti životného jubilea Mons. Jána
Chryzostoma kardinála Korca,
výstava insitného umenia, spomienka na dekana Jozefa Ščasného, cyklotrasa „Sedempočetníkov“, víkendová prezentácia
výrobkov remeselníkov a ľudových výrobcov, vystúpenia
skupiny historického šermu zo
Zvolena, ochutnávka koláčov
zo slovanskej kuchyne, či koncert umelcov hrajúcich na tra-

dičné ľudové nástroje. Verejnosti sa tak pripomenuli niektoré
tradície, siahajúce až do veľkomoravského obdobia. Súčasťou
festivalového programu bolo aj
putovanie pútnikov od sochy
sv.Gorazda v Močenku po ceste solúnskych bratov do starobylej Nitry. Bohatý duchovný
a divadelný program vyvrcholil slávnostnou svätou omšou 2.
augusta 2009 pri kaplnke v časti
Gorazdov.
Na XVII. ročníku GM sa
zúčastnil aj ilavský DS Malá
múza, ktorý reprezentoval svoje mesto s veselohrou Jozefa
Hollého Kubo, ktorá bola ocenená druhým miestom. 28 hercov a folklórnych tanečníkov
predviedlo podľa slov režisérky
Magdy Pajankovej predstavenie
lepšie ako to premiérové. „Herci
sú už vo svojich úlohách vypracovanejší a keď sa stretnú s dobrým publikom, výsledok je veľmi cítiť na kvalite. Všetkým ešte
raz veľmi ďakujem. V histórii
nášho divadla sme konečne zažili spoločný zájazd s folkloristami ako i hosťujúcimi hercami
z DS Hugo.“ Na Festivale Gorazdov Močenok sa súbor prezentuje priemerne každé dva roky
a spláca tým akoby dlh z rozprávky O troch grošoch, pretože práve vďaka tomuto Festivalu pred 13 rokmi DS Malá múza
vznikol. Posledné predstavenie
veselohry Kubo si môžu priaznivci divadla pozrieť 13.septembra o 16.00 hodine v sále DK Ilava.
Text a foto: -mp-
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Prázdniny s HUGOM
Prvý prázdninový týždeň sa už
po druhý raz uskutočnil letný detský tábor usporiadaný divadelným
súborom HUGO. Tak ako minulý
rok, konal sa v rekreačnom stredisku Hotela Thermál v Belušských
Slatinách. Celý pobyt sa tentoraz
niesol v indiánskom duchu - výroba indiánskych odevov a ozdôb,
nočné stráženie pokladu a jeho obrana pred banditami, rôzne súťaže,
nočný lov bizónov, možnosť povoziť
sa na koníkoch...,a ešte veľa iného
sa dialo nielen v hoteli, vonku v prírode, ale i v „indiánskom típí“.
V piatok, 17. Júla sa v miestnej časti ILAVY – Lašteky, ozvala hymna
Slovenskej republiky z úst Speváckeho súboru ILAVAN, s ktorou sa
začali oficiálne okresné oslavy Dňa
prijatia vyhlásenia Deklarácie o zvrchovanosti. Tieto okresné oslavy
pripravili: OP SNS ILAVA, OP ĽS –
HZDS ILAVA, Dom Matice slovenskej v Ilave, MO SNS ILAVA a MO
Matice slovenskej v ILAVE. Okresných osláv sa zúčastnili: poslanec
slovenského snemu a predseda Poslaneckého klubu SNS Mgr. Rafael RAFAJ, riaditeľ Informačného
ústredia Matice slovenskej Ing. Ľubomír KRAĽOVANSKÝ, podpredseda OP ĽS – HZDS a starosta obce
ZLIECHOV pán Anton MÚDRY, za
PV ZPKO pani Hedviga SLIVKOVÁ, za krajskú organizáciu Matice
slovenskej Trenčín jej predsedníčka
Mgr. Ružena HROMÁDKOVÁ.
Po skončení štátnej hymny SR
sa ujal sprievodného slova, predseda OP SNS ILAVA, poslanec VÚC
TRENĆÍN Ing. Anton VANKO,
ktorý uviedol program nášho stretnutia. Po prednese básne z úst Petra DOMÁŇA nasledovali príhovory
vzácnych hostí. Rafael RAFAJ zdôraznil, že národná suverenita a zvr-

Predsedkyňa ZO nedoslýchavých v Ilave Janka Gajdošová (vľavo).

Ilavskí vodáci (aj touto cestou im
ešte raz ďakujeme) pripravili pre
deti dobrodružný splav rieky Váh
z Ilavy do Bolešova, ktorý na brehu
Váhu zavŕšili opekačkou. Štyridsať
detí a divadelníkov zo súboru Hugo
prežili nezabudnuteľný týždeň.
Viac o atmosfére v tábore vypovedajú fotografie a videá, ktoré každé dieťa na záver dostalo domov na
pamiatku. Pozrite si niektoré z nich
vo foto i video galérii na www.ilava.sk. Už teraz sa tešíme na ďalší
ročník.
Text a foto: -ot-

Vatra zvrchovanosti

Foto: R. Hromádková

chovanosť musí ísť ruka v ruke aj so
suverenitou a zvrchovanosťou štátneho jazyka, pretože obe suverenity
a zvrchovanosti definujú národ v celej šírke a hĺbke.
Po skončení príhovorov zaznela hymnická pieseň HOJ VLASŤ
MOJA, ktorou sa ukončila oficiálna časť osláv a hostia potom spoločne zapálili VATRU ZVRCHOVANOSTI. Milým prekvapením týchto
osláv bolo účinkovanie SENIOR
KLUBU VRŠATEC z Dubnice nad
Váhom.
Približne o 20.30 hod. svetlice
ohňostroja ukončili okresné oslavy
Deklarácie zvrchovanosti. V závere
svojho príspevku nesmiem zabudnúť aj na tých, ktorí vykosili okolie
ohniska vatry, postavili hranicu dreva na vatru, ako aj na opekanie slaninky, či párkov a poďakovať sa im.
Jednoznačne je treba poďakovať sa
usporiadateľom, menovite pánovi
Jozefovi POLIAKOVI st. a pánovi
Antonovi VANKOVI, ktorí okrem
organizačných povinností mali na
starosti aj občerstvenie prítomných,
či všetkým prítomným za ich účasť
na dôstojných okresných oslavách
Vatry zvrchovanosti.
Marián Burík
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Futbalové rozhovory
Dňa 13.mája 2009 vyhrali futbalisti Slovana Bratislava v 29.
kole Corgoň ligy nad Nitrou a stali sa majstrami Slovenskej republiky. Najcennejšiu futbalovú trofej
zdvihol nad hlavu aj rodák z Ilavy
– MATEJ IŽVOLT (na snímke).
Stal si sa historicky prvým občanom Ilavy, ktorý získal najcennejšiu futbalovú trofej Slovenska
a zároveň si aj prvým futbalistom
z Ilavy, ktorý si obliekal dres Slovana Bratislava. Avšak tieto prvenstvá sa určite nerodili ľahko...
Prešiel som dlhú cestu, od malého
žiačika z Ilavy cez dubnickú mládež
až k mužom, kde som strávil peknú
etapu svojho života a kde som otvoril dvere do Slovana Bratislava. Tam
sme po úvodnom roku môjho pôsobenia skončili na 5.mieste a nasledujúci rok na 1. mieste.
Asi každý malý chlapec túži sa
stať slávnym futbalistom, bol to aj
tvoj veľký sen?
Predtým, ako som začal hrať futbal, som hrával 4 roky tenis... Skôr
som mal tenisové vzory ako Goran
Ivaniševič alebo Pete Sampras... No
neskôr, keď som každé prázdniny
a každú voľnú chvíľku hral s kamarátmi futbal, privoňal som k nemu
a už ma tá chuť neprešla a ani neprejde... Medzi futbalovými vzormi
to bol aj je - RAÚL a momentálne
Messi a Ronaldo. Samozrejme, keď
vidím nejaké vrcholné podujatie ako
finále LM alebo MS a víťazné mužstvo dvíha nad hlavu trofej, mávam
zimomriavky po celom tele...
Kto ťa priviedol k futbalu? Nelákal ťa aj iný šport??
Dá sa povedať, že sám... Inak
mám rád spomínaný tenis, v lete bicykel a v zime lyžovanie....
Aké boli prvé futbalové kroky
v Dubnici?
Po dvoch rokoch v Ilave, resp. jeden a pol roku som odišiel do Dubnice spoločne s Peťom Jakušom
a Milanom Bortelom. Tam som
prešiel postupne všetkými vekovými
kategóriami až k mužom. Trénova-

li ma postupne Držík, Šugár, Jakuš,
Nosický, Jankech, Gergely... Popri
futbale som sa však musel venovať aj
škole a to bolo možné len pomocou

Slovan. Prvý rok som sa udomácňoval a zžíval s prostredím vo veľkoklube. Hrával som prakticky pravidelne a čakal som, že nasledujúci
rok bude ešte lepší. Avšak v športe
sa plány zo dňa na deň môžu zrútiť
ako domček z karát.
V prvej sezóne si podával stabil-

Futbal - neodmysliteľne patrí k životu
v našom meste...
V novej rubrike
„Futbalové rozhovory“, Vám chceme preto predstaviť a priblížiť úspechy, ktoré
dosiahli a dosahujú
naši spoluobčania –
hráči a tréneri, ktorí sa tomuto športu
venujú na profesionálnej úrovni a robia
dobré meno nášmu
mestu ako doma, tak
aj v zahraničí...
individuálneho študijného plánu.
Ak sa nemýlim, svoj prvý ligový zápas si odohral v 16 rokoch za
dubnické A- mužstvo. Môžeš si zaspomínať na tento zápas?
Áno, bolo to v Trenčíne, ale nespomínam na to dobre, lebo som
išiel na ihrisko za stavu 0:0 asi v 60.
minúte a nakoniec sme prehrali 2:0.
Až do roku 2007 si bol neoddeliteľnou súčasťou a oporou dubnického tímu. Aké sú spomienky na
toto obdobie?
Dubnici som vďačný za veľa, naučil som sa byť profesionálom, mal
som tam vytvorené vynikajúce podmienky k futbalovému rastu a dostal som tam šancu nakuknúť do
sveta futbalu.
25. júla 2007 sa v tlači objavili
informácie o tvojom prestupe do
jedného z najslávnejších klubov na
Slovensku - Slovana Bratislava.
Zrazu si bol súčasťou tohto veľkoklubu. Čo to pre teba znamenalo?
Priznám, že som v tej dobe mal aj
iné ponuky, ale rozhodol som sa pre

né výkony, v tej druhej došlo k hromadnému prestupu hráčov Artmedie do Slovana a konkurencia
v tíme sa zvýšila. O miesto v zostave bolo treba zabojovať, prišlo však
zranenie s dlhou dobou liečenia.
Sezónu som začal v základnej zostave, ale neskôr ma tréner posadil
na lavičku a do hry som naskakoval neskôr. Do toho prišlo zranenie
a koniec sezóny. Dohromady som
štyri mesiace nehral. Prípravu som
začal, ale postupne sa mi zranenie
vrátilo, a tak som „premaródil“ celú
zimnú prípravu, jar som rozohrával
v béčku Slovana.
Po zložitej sezóne prišla odmena v podobe zisku majstrovského
titulu.
Myslím si, že počas celého roka
sme podávali najstabilnejšie výkony,
a preto sme si titul určite zaslúžili...
Bol to super pocit, dohromady som
nazbieral deväť zápasov, a napriek
zraneniu a nie veľmi vydarenej sezóne, som si titul vychutnal plnými
dúškami.

Po majstrovských oslavách si sa
na rok rozlúčil so Slovanom a odišiel si na ročné hosťovanie do 1.FC
Tatran Prešov. Na bilancovanie je
ešte priskoro, ale aké sú tvoje prvé
dojmy a ako ťa privítal nový kolektív?
Zatiaľ sa mi tu veľmi páči, prišiel
som sem preto, aby som pravidelne
hrával, a to sa mi zatiaľ darí, tak verím, že ma obídu zdravotné problémy a budem môcť ukázať, čo dokážem...
Si v mužstve, ktoré pred sezónou
avizovalo, že chce patriť medzi
špičku Corgoň Ligy, čo po úvodných kolách aj plníte. Aj ty si mal
skvelý štart do sezóny, v prvom zápase si zaznamenal prihrávku na
gól a v druhom aj skóroval...
Síce sme prvý zápas vyhrali, ale
treba bodovať pravidelne, a to sa nie
celkom darí. Máme ťažké rozlosovanie, tak uvidíme, či prejdeme skúškou ohňom.
Svojimi kvalitnými výkonmi si
si získal miesto v mládežníckych
tímoch slovenskej reprezentácie.
Kedy ťa uvidíme v reprezentačnom A – mužstve? Slovenské Á-čko
čaká generačná výmena a nástup
mladých a talentovaných mladíkov, tak prečo nevyužiť šancu?
Aby som sa dostal do reprezentácie, musím prestúpiť do zahraničia.
A tam pravidelne a dobre hrávať - to
je hudba budúcnosti, šťastia a hlavne zdravia.
Spomínaš budúcnosť. Aká bude
tá tvoja?
Momentálne nad ňou intenzívne
nerozmýšľam, žijem pre dnešok.
Aký je Matej Ižvolt mimo futbalového trávnika? Ako tráviš voľný
čas??
To by mali posúdiť iní, najmä
moji kamaráti. Voľný čas trávim
rôzne: napr. v spoločnosti mojich
priateľov, oddychom, spánkom, pozeraním televízie, internetom, čítaním kníh, varením...
Na záver mi už len zostáva poďakovať ti za rozhovor a zaželať
ti ďalšie úspechy v tvojej športovej
kariére.
Text a foto:
-Renata Filiačová-
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Legendárny „VRŠATEC“ na prahu
svojej druhej dvadsaťpäťročnice
Bežecké podujatie uskutočňované uprostred leta pod
majestátnymi bralami Vršatca, horský kros Pruské-Vršatec, ktoré si za dobu svojej existencie získalo srdcia vari
všetkých svojich návštevníkov, vstúpilo v nedeľu, 2. augusta 2009 do svojho XXVI. ročníka. Od roku 1984, kedy bol 1.
ročník, privítalo na svojej náročnej trati takmer tri tisícky
pretekárov. Uchvátilo nielen nádhernými scenériami a vyhliadkovými panorámami otvárajúcimi sa z jednotlivých
stanovíšť svojej náročnej trate, ale i neopakovateľnosťou a
jedinečnosťou svojej súťažnej atmosféry.
Text a foto: -tch-

Víťazná Viktória

Foto: P. Bakoš

Víťazmi trenčianskeho krajského kola postupovej bežeckej súťaže Hľadáme nového Jozefa Plachého 2009, ktoré sa uskutočnilo
15. júna na Mestskom štadióne v Dubnici nad Váhom, sa v behu
dievčat na 600 m stala Lenka Klimovská zo ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica a v behu chlapcov na 1000 m vyhral Matúš Pastirík zo ZŠ
Chynorany. Súťaž družstiev vyhrala ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica
pred Športovým gymnáziom Trenčín a ZŠ Chynorany. V celoštátnom finále súťaže Hľadáme nového Jozefa Plachého 2009, ktoré sa
uskutoční v Dubnici nad Váhom v septembri, náš kraj okrem víťazov budú reprezentovať aj mladí športovci, ktorí sa umiestnili na
druhom a treťom mieste: v kategórii dievčat 2. Viktória Zahradníčková (1:48,8) zo ZŠ Medňanská. Blahoželáme.
-r-

2. ročník Raketónu

V uplynulých prázdninových dňoch sa konal už 2. ročník RAKETÓNU, ktorý nesie názov osobnosti mesta Ilava - Memoriál
Wiedermana. Slnečné počasie tentoraz účastníkov nesklamalo.
Už sa stáva zvykom, že hlavní organizátori Peter Mišík a športový referent Mgr. Anna Bakošová prizývajú k zabezpečeniu týchto turnajov svojich rodinných príslušníkov. Napriek tomu, že
účastníci pomohli štartovným, prispieť osobnými vlastnými finančnými prostriedkami museli aj organizátori. Odmenou bola
spokojnosť účastníkov ...
Kategória mužov:
1. Peter Mišík
2. Boris Cabaj
3. Dušan Mišík
4. Dušan Dohnanský

Výsledky turnaja:
Kategória ženy:
1. Lucia Mišíková
2. Petra Mišíková
3. Dana Mišíková
4. Monika Bakošová

-ab-

Foto: R. Zahradníček

10

Ilavský mesačník

90. výročie organizovaného športu v Ilave
V dňoch 26. 6. a 27. 6. 2009 sa zišli
priaznivci športu na futbalovom
ihrisku MFK, aby si pripomenuli
90. výročie organizovaného športu
v Ilave. Oslavy sa začali už v piatok
o 15.00hod.
a to turnajom mladších a starších
žiakov. V týchto kategóriach hrali
žiaci z Košece, Ilavy a Ladiec. Hralo sa systémom každý s každým.
Všetci chlapci hrali so zápalom, bojovali o každú loptu a takto sa snažili dosiahnuť pre svoj tím čo najlepší
výsledok. Napriek krátkemu času na
prípravu sa prišlo pobaviť 150 detí.
Je potešiteľné, že napriek zamračenej oblohe neostali pri počítačoch,
ale dali prednosť aktívnemu pohybu.
Oslavy pokračovali aj v sobotu „O štít mesta Ilava - memoriál J.
Matoviča“ a v popoludňajších hodinách sa stretli všetci priaznivci tohto
športu pri slávnostnom odovzdáva-

ní cien.
Veľké poďakovanie patrí hlavne Vendovi Michalíkovi, ktorý pre
všetkých pripravil komentár a prierez futbalu za celé toto obdobie. Svoj
komentár nenechal len pri pasívnom počúvaní, ale svojimi otázkami dal priestor spomienkam pozvaných účastníkov, ktorých očividne
takýto spôsob komunikácie prekvapil, ale hlavne potešil.
Napriek dažďu stihol povzbudivými slovami, ale aj medailami
oceniť primátor mesta Ilavy Ing.
Štefan Daško mladších žiakov Ilavy, ktorí sa suverénne umiestnili na
prvom mieste súťažného ročníka
2008/2009.
Dážď vyhnal všetkých účastníkov
na chvíľu do kabín, ale tzv. starí páni
(na snímke) sa nenechali odradiť
a využili čas na prípravu vzájomného zápasu. Začal slávnostným výkopom pamätníkov futbalu v našom

Memoriál Smrčkovcov

Dňa 25. 7. 2009 sa konal 6. ročník
turnaja v tenise na počesť pána Ing.
Ľubomíra Smrčka a zároveň 34. ročník Františka Smrčka. Turnaja sa
zúčastnilo 15 hráčov z Ilavy a okolia.
Hralo sa v 3 skupinách po piatich
hráčoch. V tomto turnaji prebiehali nielen dvojhry, ale aj štvorhry.
Víťazstvo v dvojhrách si jednoznačne odniesol Peter Mišík. Na druhom mieste skončil Braňo Horák,
na treťom Miloš Micheľ a na štvrtom Boris Cabaj. Vo štvorhrách na
prvej priečke sa umiestnila dvojica

v zložení Peter Mišík - Milan Vrábel a na druhej oceňovanej priečke
Miloš Micheľ spolu s Milošom Masiarikom.
Chceme poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili o túto vydarenú akciu.
Organizátorom ako aj primátorovi
Ing. Štefanovi Daškovi, ktorý spoločne s pani Smrčkovou odovzdali
víťazom poháre a diplomy (na snímke). Týmto ďakujeme aj zamestnankyni kultúry Oľge Tomášovej, ktorá
nám ich pomohla vytvoriť.
-ab-

Foto: P. Bakoš

meste - Kamila Bystrického a Gusta Šupáka. Vďaka patrí aj všetkým
organizátorom- teda členom rady
MFK , na pleciach ktorých viseli všetky starosti s prípravou osláv,
ktorí neľutovali ani čas a vlastné finančné prostriedky, rodinných prí-

Foto: P. Bakoš

slušníkov, aby svojou činnosťou pomohli zabezpečiť túto oslavu.
Ďakujeme aj sponzorom akcie:
Kauflandu a výrobcom piškót Václav a Ježo.
Veľká vďaka tiež patrí TSM Ilava.
-ab-
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Memoriál Jozefa Matoviča 2009
Pri príležitosti 90. výročia
organizovaného športu v Ilave
sa dňa 27. júna 2009 uskutočnil
tradičný futbalový turnaj
o Štít mesta Ilava venovaný
pamiatke
talentovaného
mladého futbalistu Jozefa
Matoviča, ktorý pred deviatimi rokmi tragicky zahynul
pri dopravnej nehode. Do turnaja, ktorý každý rok organizuje Mestská liga malého
futbalu v spolupráci s mestom Ilava, sa tento rok prihlásilo 10 mužstiev, a to nielen
z Ilavy, ale opäť aj zo širokého
okolia. Mužstvá boli rozdelené
do dvoch 5-členných skupín,
kde navzájom odohrali zápasy a následne sa stretli vo
vyraďovacej fáze. Príjemným prekvapením turnaja
bol domáci IL Sport, ktorý
sa síce nie v najlepšej zostave ukázal na turnaji, ale
dokázal sa prebojovať do
semifinále, kde ho zastavil
až favorizovaný Eurocen-

trum Prievidza. V druhej skupine treba vyzdvihnúť domáci FC Klomat V1, ktorý sa vo
štvrťfinále stretol so silným
mužstvom z Podvažia. Jediný
gól Mateja Kňažeka posunul
napokon „oranžových“ pred
brány finále, kde sa im však
postavil do cesty silný súper
AS Roma „A“, ktorému napokon aj podľahli. V domácom
súboji o tretie miesto sa z pekného umiestnenia tešil FC
Klomat V1. AS Roma „A“ sa po
roku opäť ocitla vo finále, kde
si však už nenechala vziať cennú trofej a porazila mužstvo
z Prievidze v pomere 5:2. Dianie na jednotlivých ihriskách
sledovala počas celého turnaja
i matka Jozefa Matoviča, pani
Helena Matovičová, ktorá po
skončení turnaja odovzdávala ocenenia pre najlepšie
mužstvá. Okrem týchto cien,
ktoré zabezpečil výbor MLMF
Ilava, i ona sama venovala jednotlivým mužstvám vlastné

finančné prilepšenie, čo všetci
ocenili veľkým potleskom.
Dekorovania najlepších tímov

sa popri Helene Matovičovej
zúčastnil aj primátor mesta
Ilava, Ing. Štefan Daško.

QantoCup 2009 v podaní „Uragánu“
Dňa 27. až 28 júna 2009 sa v Moravskej
Třebovej a v Mladějově v Českej republike uskutočnil prestížny turnaj v malom futbale nazývaný aj „QantoCup“.
Turnaja sa zúčastnilo celkovo 154 tímov
z Čiech a zo Slovenska. Mesto Ilava malo
na tomto turnaji dvoch zástupcov a to
Aquatec Ilava a Uragán Ilava. Zástupca
MLMF Ilava - mužstvo Aquatecskončilo svoju púť vo štvrťfinále, kde
podľahlo neskoršiemu finalistovi Juve
Otrokovice v pomere 1:3 a umiestnilo sa tak na pekné 5. až 8 miesto.
Ešte väčší úspech dosiahlo turnajové
mužstvo Uragánu, ktoré v semifinále
síce podľahlo tohtoročnému víťazovi
Jiřina Prostějov v pomere 0:0 (2:3
na pokutové kopy), ale v boji o tretie
miesto porazilo Gami Sport Třinec
v pomere 3:1. Mužstvo Uragánu sa
tak stalo historicky najúspešnejším
mužstvom z Ilavy, ktoré dosiahlo takéto vynikajúce umiestnenie.
Text a foto: Mgr. M. Klobučník
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Mestská liga malého futbalu
V piatok dňa 10. júla 2009
sa na Požiarnej zbrojnici
v Ilave uskutočnilo za doprovodu Výboru MLMF Ilava
slávnostné vyhodnotenie 24.
ročníka Mestskej ligy malého futbalu v Ilave, na ktorom nechýbali ani zástupcovia jednotlivých mužstiev
našej miniligy. Prvou ocenenou kategóriou sa stala Cena
slušnosti, ktorú tento rok
opäť získalo mužstvo CMK
Leones. Najlepším strelcom
sezóny sa stal hráč Aquatecu
Pavol Pagáč, ktorý nastrieľal celkovo až 111 gólov. Jeho
kolegovia Kamil Furka (Las
Belas) a Branislav Pružinec

ILAVSKÝ

(Builders) dosiahli hranicu 68 gólov. Hráčom, ktorý nastrieľal najviac gólov
v jednom zápase, sa stal Rudolf Palkovič (Kozáci), ktorý v zápase s Long Islandom
(27:5 v prospech Kozákov)
vsietil celkovo až 12 gólov.
Celkovo sa v sezóne odohralo 165 zápasov, v ktorých
sa nastrieľalo 2190 gólov, čo
predstavovalo v priemere
13 gólov na zápas. Sezóna
2008/2009 sa hrala trojkolovo. Prvú časť vyhral Aquatec, v druhej časti sa najviac
darilo Eurošrotu, nakoniec
sa však prejavila skúsenosť
Aquatecu a vyhralo nielen

tretiu časť, ale sa i celkovo umiestnilo na 1. mieste. Eurošrot obhájil druhé
miesto, Las Belas sa konečne po niekoľkoročných štvrtých miestach prebojoval na
tretiu priečku a štrvtú pozíciu sezóny získal „čierny
kôň“ súťaže Silver Arrows.
V rámci vedľajších štatistík
možno spomenúť najväčšiu sériu neporaziteľnosti,
ktorú malo víťazné mužstvo Aquatecu (10 zápasov
v rade), naopak najdlhšiu
sériu bez víťazstva mužstvo
CMK Leones (12 zápasov
v rade). O najväčší výsledok sezóny sa opäť postaralo mužstvo Aquatecu, ktoré
zvíťazilo v 25. kole MLMF
Ilava s Buildersom v pomere 36:5. Keď načrieme do
opačnej štatistiky, tak za výsledok s najnižším počtom
gólov v sezóne 2008/2009
treba považovať zápas Silveru Arrows s FC Klomat V1,
kde „stieborné šípy“ prehrali 0:2. V štatistike rozhodcov najviac zapasov v sezóne odpískal Ján Ptáček (50.

zápasov), titul „najprísnejší“
rozhodca si odniesol Vladimír Milčík, ktorý v 28 odpískaných zápasoch celkovo
udelil 34 žltých a 2 červené karty. Rozhodcom, a to
nielen ním, ale aj ostatnými udelené karty však boli
adekvátne a právom udelené. Predseda MLMF Ilava
poďakoval všetkým členom
výboru, hráčom, rozhodcom, sponzorom, ako aj
ostatným ľudom, ktorí akýkoľvek možným spôsobom
zabezpečili bezproblémový
priebeh Mestskej ligy malého futbalu, Zimného turnaja, Ilavského behu a Memoriálu Jozefa Matoviča
v sezóne 2008/2009. Tešíme
sa novú sezónu 2009/2010
a ňou prinášajúci i jubilejný 25. ročník MLMF Ilava,
ktorý sa už pomaly schyľuje
k svojmu začiatku...
Viac informácií o Mestskej lige malého futbalu
nájdete aj na www.futbalilava.sk
Text a foto:
Mgr. Michal Klobučník
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