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Telefonická otázka MUDr. Mariánovi Brídikovi,
riaditeľovi NsP Ilava
„Pán riaditeľ, naším malým mestečkom sa šíria správy o uzatvorení nemocnice k 1. júnu 2008. Podľa týchto neoverených informácií,
by sa z našej nemocnice mal stať tzv. „doliečovák“. Aká je skutočnosť ?“
„Ubezpečujem občanov, že ide iba o nepodložené informácie
a fámy. Nemocnica s poliklinikou Ilava má v tomto čase podpísané zmluvy so všetkými poisťovňami, okrem Všeobecnej, s ktorou
prebiehajú intenzívne rokovania.
K 1. júnu 2008 však našej nemocnici naozaj nič takéto závažné
nehrozí !!!“
Za ukľudňujúcu informáciu riaditeľovi nemocnice ďakuje
-ra25. apríla 2008 bola v maďarskom meste Győr sprístupnená
výstava našej maliarky ikon Mgr.
Aleny Teicherovej. Ikony boli nainštalované v lampovej sieni Národného divadla. Na podujatí sa
okrem autorky zúčastnili poslanci
a hlavní predstavitelia mesta, ako
aj ilavský primátor Ing. Š Daško.
Hosťoval aj náš spevokol Ilavan.
Iniciátorom celej akcie bol veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku J. Migaš, ktorý prisľúbil
podobnú akciu do roka a do dňa
v Slovenskom inštitúte v Budapešti.
Výstavu v Győri počas jej trvania videlo okolo 6 tisíc ľudí. V tejto

Ikony a speváci v Győri
súvislosti mi napadá otázka: Ako
vnímajú ľudia v dnešnom modernom svete ikony?
„Rozdelila som návštevníkov do
troch skupín... Tá prvá vníma ikony ako modlitbu, čo je samozrejme
mojím hlavným zámerom. Druhá
skupina ich vníma ako energiu,
ktorú ikony vyžarujú. No a tretia skupina ľudí vníma ikony ako
šperk, ako niečo pekné, kde sa nachádza zlato, farby... Povedala by
som však, že existuje aj akási štvrtá skupina, ktorá vníma ikony iba

ako dekoráciu. Ale aj tu vnímam
istú šancu u prijímateľa, lebo sa mi
stalo, že v mojej kronike mám žiaľ
nepodpísaný odkaz: „Ikony mi dali
niečo zvláštne, skoro som uveril...“
Niečo podobné zažila jedna priateľka, ateistka, ktorá bola raz vo
výstavnej sieni v Trenčíne chvíľu
s ikonami sama. Potom mi povedala, že zažila niečo úžasné. Teda,
ikony môžu dať niečo mimoriadne
aj človeku, ktorý „neverí“.“
Na otázku ako sa páčilo spoločné podujatie v Győri Jarke Piškovej

– vedúcej Spevokolu Ilavan, odpovedala:
„Hoci náš oficiálny hudobný
vstup v kostýmoch súvisel s vernisážou v divadle, či s hodinovým
koncertom v barokovom kostole
Szigeti, spievali sme celý deň pri
každej vhodnej príležitosti (benediktínske opátstvo, bazilika...).
Všade vládla perfektná pohostinnosť a výborná atmosféra krásneho
historického mesta, predovšetkým
centra. Po vojne vraj doňho veľa
investovali, bolo cítiť, ako majú
svoje mesto domáci radi. Ako povedal náš hostiteľ Peter Schmidt –
kto sa vraj v Győri narodil, ten odtiaľ nerád odchádza.“
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Celoslovenské stretnutie sclerosis multiplex
je plánované na budúci rok 2009 v Ilave
KROK S SM - tak sa niesol názov
celoslovenského stretnutia klubov a
združení členov i nečlenov sclerosis
multiplex , ktoré sa konalo 17.5.2008
na námestí SNP vo Zvolene. Choroby, ktorá je dodnes veľkou neznámou medzi verejnosťou v poznaní
nielen ťažkého priebehu liečby, jej
špecifikácie a individuálnosti, ale aj
finančnej náročnosti poskytovanej
starostlivosti. Je nutné však oddeliť
tieto skutočnosti od prehnanej medializácie, ktorá dokáže zneužiť city
ľudí pre svoje záujmy často len povrchnou a nedostatočnou informovanosťou o podstate veci, v dôsledku
čoho sa potom verejnosti predostierajú zmätočné a nejasné informácie, ako sa to udialo pri kontroverzných aktivitách, ohľadne vekového
45 - ročného limitu v poskytovaní
zdravotnej starostlivosti pacientom,
chorých SM. Celé stretnutia sa však
týmito rozpormi nezaoberalo, nieslo
sa v priateľskej a dobrosrdečnej atmosfére, ktorú zvýraznili i samotní
občania mesta Zvolena s pripnutými slnečnicami, ako symbolmi spoluúčasti k obyčajnej ľudskej túžbe

Vždy usmiata predsedníčka
Klubu v Ilave Anna Pappová
pomáhať, za prítomnosti sympatickej viceprimátorky mesta a primátora, ktorý sa všetkým z pódia
tiež prihovoril. Krátky prejav predniesla i usmievavá prezidentka celoslovenského zväzu SM p. Jarmila
Fajnorová s predsedníčkou klubu
vo Zvolene. Pripojila sa aj predsedníčka klubu „Ilavský lúč - KLUB

Na čo máme nárok,
o čo môžeme žiadať?

Občania môžu požiadať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín, detašované pracovisko v Ilave, sídliace v bývalej budove okresného
úradu na Mierovom námestí o nasledovné štátne sociálne dávky, dávky
a služby:
* prídavky na deti
* rodičovský príspevok
* príspevok pri narodení dieťaťa
* príspevok rodičom, ktorým sa narodili trojčatá alebo opakovane
za 2 roky
* dávky v hmotnej núdzi a príspevky k nim
* príspevky pestúnskej starostlivosti
* odmeny pestúna
* príspevok na pohreb
* zaopatrovanie príspevkov
* kompenzácie postihnutým
* náhradné výživné ľuďom v hmotnej núdzi
* príspevky nezamestnaným, ktorí hľadajú prácu
Pre vašu informáciu vyberáme:
Rodičovský príspevok (materská dovolenka) 4 560,- Sk/mesačne
Prispieva sa ním na:
- dieťa do jeho 3 rokov
- dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 6 rokov
veku alebo
- dieťa do 6 rokov veku v náhradnej starostlivosti, najdlhšie 3 roky,
odkedy sa do nej dostalo
Príspevok pri narodení dieťaťa:
4 560,- Sk
Jednorazový príspevok na nevyhnutné potreby novorodenca
Dávka v hmotnej núdzi – mesačne
jednotlivec –
1 680,- Sk
jednotlivec s najviac 4 deťmi
2 800,- Sk

Sclerosis Multiplex ILAVA“ p. Anna
Pappová, aby v krátkosti predstavila svoj klub v Ilave a odovzdala
predstaviteľom mesta Zvolena symbolicky chlieb s umeleckými predmetmi členov klubu i prezentačné
materiály mesta Ilava. Hosťom na
Slovensku bola zástupkyňa maďarského zväzu SM, ktorá predniesla
svoj príhovor za pomoci tlmočníčky. Veľmi dobrej moderácii a vôbec
celému usporiadateľskému tímu sa
podarilo vytvoriť na námestí SNP
svojimi vystúpeniami i umeleckými
programami detí a mládeže, príhovorov zástupcov miest i zaznenia
poézie z pódia, otvorené priateľské
predstavenie, ktoré napomohlo priblížiť všetkých zúčastnených k podstate toho najjednoduchšieho a najprirodzenejšieho vyjadrenia človeka
- ľudskosti. Pretože problematika
chorobnosti sa nikdy netýka len momentálne postihnutých jednotlivcov, ale týka sa celého ľudstva, a čím
skôr si túto skutočnosť každý uvedomí, tým skôr sa hranice strachu z neznámeho prelomia, aby sa i v chorobe našiel zmysel, ktorý nesie svojím
posolstvom. Len tak sa totiž môžu
ruky ľudí spojiť k úprimnej vzájomnej podpore a napokon k spoločnej
a radostnej činnosti ľudstva, ako
nám to účastníci za rytmu hudby
a tanca sami predviedli bez choreografie. Lebo nebolo vidieť životom
utrápených ani zničených ľudí ako
by možno niekto očakával, všade
bolo vidieť dobrú vôľu, nádej a pridávam - úsmev.
-mp-

Matrika
Narodenie:
Natália Jašurková
Manželstvo uzatvorili:
Zuzana Pekarovičová
a Ladislav Paško
Blahoželáme jubilantom:
75 rokov:
Štefánia Kvasnicová
Mária Martinusová
Rozália Čepáková
Milan Fatura
Pavol Rebro
Helena Smrčková
80 rokov:
Anna Poláčková
Ferdinand Daňo
Anna Randíková
85 rokov:
Žofia Hajasová
Alojzia Sláviková
Anna Starečková
Navždy nás opustili:
Anton Kršák
Jozef Makas
Josef Jeník
Alojz Kvasnička
Tatjana Dlobíková
Adela Jánošíková
Pavol Bartek
Okienko do štatistiky:
Za sledované obdobie sa k trvalému pobytu prihlásilo 17 občanov, z trvalého pobytu sa odhlásilo 13 občanov.

jednotlivec s najmenej 5 deťmi
4 100,- Sk
dvojice bez detí
2 910,- Sk
dvojica s najviac 4 deťmi
4 000,- Sk
dvojica s najmenej 5 deťmi
5 360,- Sk
Ak je v hmotnej núdzi tehotná žena alebo rodič dieťaťa do jedného
roku veku, dávka bude o 370 korún mesačne vyššia.
Príspevky k dávke – mesačne
na zdravotnú starostlivosť
60,- Sk
aktivačný alebo ochranný
1 900,- Sk
na bývanie jednotlivca
1 490,- Sk
na bývanie skupiny ľudí
2 350,- Sk
Príspevok rodičom:
Raz ročne patrí rodičom trojčiat alebo štvorčiat alebo takým,
ktorým sa za dva roky dva razy narodili dvojčatá až štvorčatá:
na jedno dieťa vo veku do 6 rokov 2 470,- Sk
na jedno dieťa od 6 do 15 rokov
3 050,- Sk
na jedno dieťa vo veku 15 rokov
3 240,- Sk
Príspevok na pohreb
2 400,- Sk
Jednorazovo sa ním prispeje na pohreb človeka, ktorý mal v čase
smrti trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenska. Príspevok
patrí tomu, kto pohreb zabezpečil.
Bližšie a širšie informácie vám poskytnú na Úrade práce, sociálnych
vecí a rodiny, detašované pracovisko Ilava, sídliace v budove okresného
úradu na Mierovom námestí v Ilave na II. poschodí.
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Stretnutie s Jánom Uličianskym
17. apríla 2008 medzi našich
malých čitateľov zavítal populárny detský spisovateľ Ján Uličiansky. Nás, dospelých, si získal
úžasným šarmom a zmyslom pre
humor. Detičky zaujal svojím rozprávaním o živote spisovateľa, ako
sa ním stať, čo všetko treba vedieť
a kde hľadať motiváciu.... A tak
sme sa dozvedeli, že svoju „prvú
knihu“ napísal už ako dvanásťročný chlapec a predal ju svojej dobrej
mame iba za jednu korunu, čo ho
veľmi povzbudilo. Okrem iných
„pikošiek“ nám prezradil, ako
„dôležité“ je dávať svojim deťom
krstné mená podľa veternej ružice ukazujúcej na štyri svetové strany.. Vďaka tomuto výberu je u nich
v rodine „S“- Stano, „ V- Vlado,

Nie je štíhlosť ako štíhlosť,
stretnutie s Editou Šipeky
Snaha byť štíhly za každú cenu,
môže vyústiť až do chorobného
stavu – anorexie, ktorá postihuje väčšinou dievčatá v období dospievania.
Základným znakom anorexie je
odmietanie jedla, cielené vracanie,
extrémna vychudnutosť, až zúbožený vzhľad, následne rozvrat organizmu. Až 30- krát častejšie postihuje dievčatá než chlapcov, no
vyskytuje sa aj u dospelých žien.
Na začiatku ochorenia je badateľné
malé sebavedomie dievčat, citová
labilita, tlak okolia, príp. traumatizujúce zážitky /narážky a posmešky na predčasnú vyspelosť, na „baculatosť postavy“, atď.
Kult štíhlosti masívne podporovaný tlakom médií a modelingového sveta, má na svojom konte už
niekoľko úmrtí a zbabraných živo-

tov, takže francúzska vláda v boji
proti anorexii, ako prvá na svete, v marci t.r. prijala zákon, ktorý zakazuje mediálne preferovanie
vychudnutých modeliek a ďalších
atribútov „štíhlosti“.
Tomuto vážnemu problému venovala pozornosť aj Mestská knižnica v Ilave a 25. apríla 2008 zorganizovala pre ilavské deviatačky
stretnutie s odborníčkou na výživu a zdravý životný štýl, motivačnou trénerkou Editou Sipeky.
Svojím nekonvenčným, až humorným štýlom, podala vážnu
tému tak, aby nezaťažila dievčatá
v citlivom veku suchými faktami,
príkazmi a zákazmi, ale aj „bacuľkám“ navodila optimizmus, radosť
z pohybu a zo života, samozrejme
ruka v ruke so správnou výživou.
- Ľ.L.-

Predstavujeme nové podnikateľské subjekty
Pozývame vás do novootvoreného kozmetického salónu

MOTÝLIK

,
sídliacom v budove vedľa Pizérie La Torre na Mierovom námestí. V kozmetickom salóne vám vytvarujú a nafarbia obočie, napustia
mihalnice, poradia ohľadom líčenia a výberu vhodných farieb, urobia
svadobné líčenie, aj líčenie na stužkovú, ples a na rôzne iné príležitosti,
ako i naučia jednoduché jemné denné líčenie.....

č.t. 0908 663 209

V salóne zároveň poskytujú kozmetickú poradňu ohľadne každodennej starostlivosti o pleť, poradia s vhodným výberom kozmetiky a služby nechtového dizajnu : modelovanie umelých nechtov akrylom

č.t. 0915 856 234

Príďte nás navštíviť, VY ZA TO STOJÍTE !

„J“– Ján i Zuza ako “Z“. Veľa sme sa
tiež dozvedeli o jeho práci divadelného režiséra i ako autora niektorých scenárov do TV. Napriek
tomu, že život Jána Uličianskeho je
nabitý tvorivou prácou, veríme, že
aj v budúcnosti našich malých čitateľov navštívi a porozpráva im opäť
niečo nové o svojej tvorbe.
- I. Jankovýchová -

POZVÁNKA

Krajská rada Matice slovenskej pozýva
verejnosť na slávnosť
do Domu kultúry v
Ilave dňa 21. júna
2008 o 16.00 hod. pri príležitosti otvorenia nového Domu
Matice slovenskej pre Trenčiansky kraj, ktorého pôsobisko bude v meste Ilava.

Pozvanie na Moravu
Už niekoľko rokov sa rozvíja
kultúrna a športová spolupráca
MFK Ilava, CVČ Ilava a ZŠ Všechovice, Opatovice a Melínek.
Na pozvanie primátora Všechovíc sa primátor mesta Ilava Ing. Štefan Daško, delegácia
MFK Ilava pod vedením športového referenta Andreja Mišecha,
delegácia CVČ Ilava pod vedením Mgr. A. Bajzovej zúčastnili
9. mája 2008 športovo- kultúrneho medzinárodného stretnutia.
Deti si zmerali sily vo futbale
a florbale. Chlapci futbalového

družstva MFK Ilava získali krásne 3. miesto. Florbalisti CVČ Ilava získali nové skúsenosti a poznatky o hre.
Na ZŠ Všechovice prebiehali „tvorivé dielne“. Mgr. Klaudia Jendrolová, Eva Vavríkova
a Mgr. A. Bajzová drôtovali, paličkovali, maľovali na sklo a učili sa maľovať na hodváb.
Priateľské stretnutie bolo
plné radosti a smiechu. Odvetné
stretnutie pripravujeme 12. júna
2008 na športových ihriskách
MFK Ilava a ZŠ Ilava. Príďte povzbudiť!
-cvč-

Mgr. Anna Bajzova predvádza názorné ukážky výtvarných prác
deťom z Moravy.

Deň ZEME
Naša Zem si naozaj
zaslúži, aby sme niečo
urobili pre jej záchranu
nielen 22. mája, ako bolo
omylom napísané v poslednom mesačníku, ani
22. apríla ako je oficiálne uznávaným dňom, ale
každý deň !
-red-

Poďakovanie
Smútiaca rodina Martinkova touto cestou ďakuje
všetkým príbuzným a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť
9.5.2008 so zosnulou pani

Irenou
Martinkovou
Zároveň ďakujú za kvetinové dary a slová sústrasti.
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Rozhovory pri čaji...
Počula som, že vaše povolanie
šoféra je tak trochu dedičné. Vraj
váš dedko bol v prvej polovici minulého storočia ilavským „taxikárom“...?
Ide o maminho otca – Augustína
Bagina... Nezažil som ho, lebo zomrel v 50-tych rokoch. Robil v Ilave takzvané povozníctvo. V tej dobe
bolo takýchto „taxikárov“ v meste
viac, ale on bol preferovaný, lebo
mal najkrajšie kone. V zime vozieval z Váhu do pivovaru narúbaný
ľad, ktorý udržoval v pilinách až do
leta. Alebo vozil pohreby - v peknom
presklenom voze.
To znamená, že mal kočov viac?
Kde skončil ten pekný, presklený?
Prišiel oň počas vojny. Koč máme
ešte na fotkách, keď v ňom dedko
viezol na poslednej ceste svoju ženu,
moju babku.
Ako fungovalo „taxikárčenie“,
alebo povozníctvo v bežnej službe?
Využívali ho prevažne zámožnejší ľudia, ktorí do Ilavy pricestovali.
Počas roka teda vozil ľudí z vlaku
do Zliechova, na Vršatec alebo do
Podhradia. Napríklad „amerikánov“ s batožinami, či ľudí, ktorí sa
sťahovali. Býval totiž blízko stanice
– na námestí - v starom gazdovskom
dome. Dnes je už zbúraný, pamätám si ho z detstva. Ako malý chlapec som sa tam chodil ešte hrávať.
Vaša rodina má teda typické
ilavské korene?
Nie celkom, otec pochádzal od
Prievidze, do Ilavy prišiel za robotou. Otec bol pre mňa najväčší vzor.
Ako vyučený debnár si našiel miesto
v preglejke pri cintoríne, ale aj ženu
– moju mamu... Je nás 5 detí. Brat
je tiež vodič, venuje sa kamiónovej
doprave. Ale všetci žijeme tu v Ilave.
Moja mama má už 16 vnúčat a keď
sa raz za rok stretneme, na výročie
otcovej smrti, zídeme sa aj 35-ti.
To je ozaj krásna rodina. A čo
potomstvo, budú sa aj vaši synovia venovať šoférovaniu? V rodine
máte zatiaľ aj pravého taxikára...
Áno, sestrin manžel je zhodou
okolností taxikárom v Ilave. Takže
povolanie nášho dedka sa nečakane stalo akousi rodinnou tradíciou.
Pokiaľ ide o chlapcov, staršieho skôr
stiahla hudobná dráha, no mladší
sa učí za autoelektrikára, tak možno... Od desiatich rokov sa zaujímal
o šoférovanie. Dokonca so starším
synom mi raz dávno zobrali auto
a nabúrali do stĺpa..! Našťastie bez
následkov.
Z televízie viem, že šoférov je
stále nedostatok. Ako ste sa ocitli
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Jozef Bielik

Možno ste niekedy na linke Trenčín – Považská Bystrica zazreli za
volantom jeho známu, usmiatu
tvár. Ako vodič precestoval pol Európy, no najlepšie sa cíti na svojom
rodnom Slovensku. Aj keď už skúsil všetky druhy dopravy - vlakovú
leteckú, či lodnú, najbezpečnejšie
sa cíti na tej cestnej, hoci má skúsenosť, že cesty sú vďaka nezodpovedným šoférom čoraz nebezpečnejšie. Človek vraj musí často
rozmýšľať a predvídať za druhého. Napadá mi, že táto vlastnosť je v dnešnej uponáhľanej dobe dobrým postojom pre
mnohé okolnosti...
Šofér autobusu – Jozef Bielik.
v povolaní vodiča vy?
Od r. 1975 som pracoval ako vyučený automechanik na ČSAD v Ilave. Po vojne som si spravil ešte priemyslovku, čo hneď v mojej robote
zúročili – nastúpil som ako majster.
Po ženbe nám však môj plat nestačil, preto som začal robiť šoféra. Pomohla mi skúsenosť, aj vodičský preukaz z vojenčiny v Prahe, kde som
zháňal proviant, či autobusom zvážal vojakov z cvičných letov. Dodnes
teda pracujem na SAD-ke, ktorá
kedysi patrila pod Považskú Bystricu, chvíľu bola aj samostatná a dnes
patrí pod Trenčín. Osobnou dopravou pokrývame územie Považia po
Bánovce aj Myjavu.
To znamená, že vás je veľa zamestnancov. Poznáte sa navzájom
medzi sebou?
Dlhú dobu u nás funguje raz do
roka športové popoludnie - futbalový turnaj. No vodiči pracujú na zmeny, v turnusoch, takže sa mi ešte zatiaľ nepodarilo na túto akciu dostať.
Hoci by som rád šiel súťažiť - som
totiž športová duša. Keď je podobné
podujatie raz za dva roky v manželkinej robote, súťažím o život.
Blíži sa prechod našej meny na
euro. Mohli by ste odkázať čitateľom, čo by potešilo všetkých šoférov našich autobusov?
Okrem prosby, aby vystupovali
zadnými dverami, pretože používanie tých predných naozaj obom
stranám kradne čas, je tu aktuálna
otázka eura. Keďže budú istý čas
v obehu dve meny, veľmi by nám pomohlo, keby si čo najviac ľudí zaobstaralo dopravné karty. Dnes ich už
používa asi 50% cestujúcich, sú totiž
okrem iného výhodné aj určitou zľavou. Na SAD-ke k tomu stačí rodné číslo a adresa – vybavia vás na
počkanie.
Vaša práca je možno pre nieko-

ho jednotvárna, iný ju vníma ako
pestrú, ja ju však vnímam hlavne
ako únavnú pre zodpovednosť za
cestujúcich. Ako relaxujete?
V záhrade. Nie je to len fakt, že
sme si v základných plodinách sebestační; práca so zemou ma proste
baví. Nie som však zatiaľ chovateľ.
Nemáme doma žiadne zviera...
Viem o tom, že každý šofér „má“
svoj autobus. Dá sa u vodičov hovoriť aj o chorobách z povolania?
Iste. Napríklad ľavé rameno vďaka prievanu od okna alebo chrbtica.
Tá je kapitola sama o sebe. Kedysi
neboli pružinové kreslá ako dnes.
Dôsledkom potom je, že mnohí šoféri majú poškodené platničky. Prejavuje sa to známym „seknutím“. Vieme to však po dvoch -troch dňoch
rozchodiť, mne veľmi pomáha každoročné dovolenkové more.
Aký je šoférsky režim týždňa?
Vstávam 03.40. O hodinu už
máme prvý spoj. Robíme dve ranné, dve poobedné a potom nasledujú
dva dni voľna.
Vstávate o pol štvrtej???!!!
Pred desiatimi rokmi sa mi aj sta-

Poistite
si u nás:
 život
 auto
 cestovanie
 majetok

lo, že som zaspal. To bol teda stresujúci zážitok. No stávalo sa to aj
iným. Dnes už o takom niečom nie
je ani počuť. Šoféri sú vycvičení.
Vozíte aj zájazdy? Dá sa povedať, že poznáte väčšinu ciest?
Boli časy, keď som vozil dovolenkárov hlavne do Talianska a Francúzka. V Ríme som bol asi 30- krát,
v Paríži asi 15- krát. Hoci sú tam
oveľa širšie cesty, aj prehľadnejšie,
mojou krajinou je Taliansko, mojím
mestom Rím... Je to oáza pokoja. Šoféri sú napríklad veľmi tolerantní,
dávajú všade prednosť druhým, čo
celú dopravu nakoniec urýchľuje.
Stále idú, či je červená alebo zelená.
Táto tolerantnosť je nákazlivá aj pre
iných šoférov, takže sa všetci ponáhľajú pomaly. Ide o akýsi organizovaný neporiadok.
Pán Bielik, hovorí sa, že muži
varia lepšie ako ženy. Podelíte sa
s nami na záver o nejaký dobrý recept?
Viem, že ste tu už uverejňovali recept na poľovnícky guláš. Ponúkam
niečo podobné a predsa iné. Guľáš
s kyslou smotanou a octom. Koľko
bravčového mäsa, toľko cibule, ale
nemusí to byť pravidlo. Orestované podlievame hovädzím vývarom.
Ja na 9 litrov dávam potom dve polievkové lyžice octu a celú kyslú smotanu. Zahustím strúhaným zemiakom. Dôležité je korenie jalovca,
alebo čubrica. Podávame s chlebom.
Robievam ho doma tak raz za dva
mesiace, a vždy nám chutí...
Ďakujem Vám za rozhovor a želám ešte stovky šťastných kilometerov.
Zhovárala sa Magda Pajanková
Budúci mesiac (v poslednom
tohtoročnom Rozhovori pri čaji),
privítame vzácneho hosťa –
majstra Ladislava Chudíka...

Sme poisťovňou roka
už po piaty krát

a od
v
a
ľ
z
5 0%
20 –

(rodinný dom, byt, domácnosť,...)

Hľadáme spolupracovníkov na- hlavný pracovný pomer
- externú spoluprácu

Stačí nás kontaktovať: Ing. Jana BAJZÍKOVÁ
tel. č. : 0903 42 49 43
hotel Kristína – Dubnica n/V.
Využite uvádzaciu cenu nového poistenia Vášho majetku!
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Zdravie naše každodenné...
ADOS

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, (alebo ľudovo povedané návšteva zdravotnej sestry v domácnosti),
pracuje v Ilave v dvoch základných líniách. ADOS (Nemocnica s poliklinikou) v budove NsP
a ADOS (Charita Nitra) v budove DK. Obe organizácie poskytujú služby ako: podávanie injekčnej a infúznej liečby, ošetrovanie
rôznych rán, rehabilitácie, či odbery krvi, glykémie a ich odnos
do laboratória a pod. Informácie mi spresnila zamestnankyňa
ADOS-u p. Štúriková.
Ak máte v rodine pacienta, ktorý pre nejakú zdravotnú
príčinu nemôže sám absolvovať vyššie spomenuté činnosti,
8. apríla 2008 sme si pripomenuli 77 rokov od úmrtia a 132
rokov od narodenia nášho významného rodáka Dr. MICHALA KMOŠKU.
Meno tohto významného Ilavčana mnohí, najmä mladšia generácia, nepoznajú, preto vám možno trošku obšírnejšie prinášame
spomienku na jeho život a tvorbu.
Narodil sa 29. augusta 1876
v Ilave, Pochádzal z učiteľskej
rodiny, základné školské vzdelanie nadobudol vo svojom rodisku. Stredoškolské štúdiá absolvoval na piaristickom gymnáziu
v Trenčíne. Po maturite vstúpil do ostrihomského seminára.
Predstavení čoskoro postrehli
jeho mimoriadne nadanie a vyslali ho na teologické štúdiá do
Viedne. V roku 1898 bol vysvätený za kňaza a už v nasledujúcom
roku získal titul doktora teológie.V štúdiách však pokračoval
ďalej. V rokoch 1899 – 1900 sa
vydal na vedeckú cestu, na ktorej intenzívne bádal v jazykovednej oblasti na Blízkom východe
v Bejrúte a v Palestíne. Ďalšie dva
roky študoval v Oxforde, Londýne a v Paríži. Dr. Kmoško niekoľkoročným dôkladným štúdiom
nadobudol široký rozhľad v biblických vedách a značne si prehĺbil znalosti orientálnych jazykov.
Čoskoro sa zaradil medzi popredných európskych orientalistov.
Od roku 1902 účinkoval ako
dómsky kaplán v Bratislave.
V roku 1904 ho vymenovali za
prefekta ústredného budapeštianskeho seminára. Kmoško

Agentúra domácej starostlivosti
vám rada pomôže. Je na to však
potrebné odporučenie obvodného lekára. Pre pacientov z Ilavy potom tieto služby absolvujú
pracovníčky z ADOS-u pri NsP,
dediny za Váhom pokrývajú
zasa sestričky z ADOS-u Charita. „Pokrytie máme v našom
regióne teda veľmi slušné, v porovnaní napríklad s východným
Slovenskom.“
Návštevy pacientov sa robia
v pracovnom čase od siedmej do
dvanástej hodiny, v nevyhnutných prípadoch na odporučenie
lekára aj v sobotu, nedeľu, či vo
sviatok. Financovanie za ošetrovateľské úkony sa uskutočňujú v zmysle zákona o liečebnom

poriadku. Teda, ak napríklad
chcete využiť služby ADOS-u
Charita, musíte patriť k tomu
obvodnému lekárovi, s ktorým
má zmluvu príslušná agentúra.
Ak ste Ilavčan, a dohodu s ADOS
Charita nemáte, jej služby môžete využívať tiež, ale priplatíte si
– tak to platí aj opačne, s ADOSom pri NsP. Z časti sú služby
ADOS-u financované zdravotnými poisťovňami, príspevkami
z projektov, ale aj materskou organizáciou (Charita, NsP).
Pokiaľ ide o opatrovateľskú
službu (donáška obedov, hygienické úkony s pacientom...),
v minulosti bola s agentúrou táto
činnosť tiež spojená. Vzhľadom
na nedostatočný finančný prí-

Spomienka na rodáka
neúnavne pracoval na obšírnej
vedeckej práci o politickom, náboženskom a spoločenskom živote v prvých storočiach pred n.l..,
ktorú vydal pod titulom: „A zsidók politikai története a hellenizmus kezdetén „ (Politické dejiny
Židov na začiatku helenizmu, Budapešť, r. 1906).
O rok nato sa stal doktorom teologickej fakulty univerzity Petra Pázmánya a súkromným docentom na tejto fakulte. Docent
Kmoško publikoval viacero odborných článkov a štúdií najmä
vo vedeckých časopisoch.
Cisár František Jozef I. vymenoval v roku 1910 docenta Dr. Michala Kmoška za riadneho profesora pre katedru Starého zákona,
ale už 8. decembra 1914 prešiel na
katedru orientálnych jazykov na
univerzite v Budapešti.
Profesor Kmoško napísal veľké
množstvo vedeckých prác a publikácií. V školskom roku 1918/19
ho zvolili za dekana teologickej
fakulty v Budapešti. V roku 1923
však prešiel na filozofickú fakultu budapeštianskej univerzity,
kde tiež prednášal orientálne jazyky. V tomto období ho zvolili
i za dopisujúceho člena Maďarskej akadémie vied.
Prof. Kmoško sa čoskoro presťahoval z Budapešti do Zámoru. Mal podlomené zdravie.
V tichom vidieckom prostredí
sa naďalej venoval vedeckej literárnej tvorbe. V roku 1931 pred
Veľkou nocou naposledy nav-

štívil Budapešť. V kostole Večnej
poklony predniesol seriál veľkopôstnych kázní. 25. marca sa na
smrť vyčerpaný vrátil do Zámoru.
Zomrel 8. apríla 1931, pochovaný je v Zámore.
Univerzitný profesor dr. Michal
Kmoško mal nielen mimoriadne
filologické nadanie, ale aj obdivuhodnú húževnatosť a vytrvalosť. Dôkladným systematickým
štúdiom nadobudol nevšedné vedomosti, ktoré vo svojej vysokoškolskej prednáškovej činnosti,
ako aj na rozličných medzinárodných vedeckých fórach odovzdával širokému okruhu záujemcov.
Smrť ho vytrhla z tvorivej práce.
Nestačil totiž publikovať všetky

spevok z VÚC Trenčín, dnes túto
službu vybavuje sociálny úrad
alebo komisia pri MZ v príslušnom meste alebo obci. Podobne
agentúra pôsobila aj pri odvoze
pacientov na vyšetrenia. Na to
dnes ale stačí deň „pred“ objednať sanitku na miestnom dispečingu v NsP.
V minulosti napr. ADOS Charita pôsobil aj v rámci zbierania
obnoseného šatstva pre výpomoc sociálne slabším rodinám.
Ale viac tu fungoval príjem ako
výdaj. Neskôr sa zberňa musela
zrušiť z priestorových dôvodov.
Je dôležité pripomenúť, že
pracovníčky agentúr ADOS, nie
sú len zdravotné sestry, ale aj
psychológovia, „advokáti“, jednoducho riešitelia rôznych problémov, ktoré daná situácia prináša, preto sa na ne pacient môže
hocikedy s dôverou obrátiť.
výsledky svojich prác.
Ide o tri monografie, na ktorých pracoval trinásť rokov, až
do svojej smrti. Práce sú prakticky celkom pripravené do tlače. V nich zhromaždil prof.
Kmoško cenný materiál zo známych i neznámych prameňov
o východných kočovných stepných národoch. Ešte aj dnes, po
štyridsiatich rokoch, by sa mnohé z týchto prameňov dali využiť
pre ďalší a podrobnejší výskum.
Kmoškova rukopisná pozostalosť
je teraz v archívoch Maďarského
národného múzea a Maďarskej
akadémie vied.
Svojou bohatou vedeckou literárnou tvorbou prispel prof. Michal Kmoško k rozvoju svetovej
orientálnej historickej vedy, čím
preslávil svoje rodné mesto –
ILAVU!
- J.Jakúbek -
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Pozvánky na podujatia v Ilave
28. 5. – 10. 6. 2008
VÝSTAVA PETRA KUBIŠA A JURAJA MIČUDU
Fotografie prírody, hlavne zvierat z okolia Ilavy prezentujú ilavskí
amatérski fotografi vo vestibule na prízemí domu kultúry. V pracovných dňoch od 7.00 – 17.30 hod., cez víkend počas podujatí v DK.
31. 5. 2008 (sobota) o 15.00 hod.
CESTA ROZPRáVKOVÝM LESOM
Tradičné podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa detí.
Viac v samostatnej pozvánke.
5. 6. 2008 (štvrtok) o 16.30 hod.
RECITáL DAGMAR MIŠÍKOVEJ
absolventky štúdia spevu a jej hostí v sále ZUŠ Ilava.
7. 6. 2008 (sobota) od 15.00 hod.
VEĽKá CENA MESTA ILAVA VO FITNESS A BODYFITNESS JUNIORIEK V KLASICKEJ KULTURISTIKE JUNIOROV, VO FITNESS JUNIOROV A KULTURISTIKE JUNIOROV pod záštitou
primátora mesta. Sála domu kultúry, vstupné 50 Sk.
8. 6. 2008 (nedeľa) o 19.00 hod
SLOVENSKÉ TANGO – Hra na city alebo O citovom živote futbalového rozhodcu. Benefičné divadelné predstavenie, účinkujú absolventi Hudobno-dramatického odboru Súkromného konzervatória
Dezidera Kardoša v Topoľčanoch.
V sále na prízemí DK Ilava, vstupné dobrovoľné.
Výťažok je určený na pravidelné jednodňové prázdninové pobyty
detí s autizmom, DMO, hydrocefalom, Down syndrómom.
Podujatie je spojené s predajnou výstavou výtvarných prác detí.
11. 6. 2008 (streda) o 17.00 hod.
TANEČNÉ ETUDY
Vystúpenie tanečného odboru ZUŠ v sále domu kultúry.
19. 6. 2008 ( štvrtok) o 16.30 hod.
ZáVEREČNÝ KONCERT ABSOLVENTOV v sále ZUŠ
20. 6. 2008 (piatok) od 19.00 hod.
MAGICKá NOC
V mestskom parku na Mierovom námestí vystúpia hudobné skupiny – DRÍST a LENKA FERENČÍKOVá, program spestria brušné
tanečnice.
DRÍST – rock folklór z Bolešova so spevákom Edom Štenclom.
LENKA FERENČÍKOVá – minuloročná finalistka súťaží Coca Cola
Popstar a Košický zlatý poklad príde so svojou skupinou. Príjemné
posedenie pri vínku, možnosť opekania klobásy, slaninky...
27. 6. 2008 ( piatok) o 19.00 hod.
KONCERT KAPELY ČECHOMOR
Vynikajúca česká hudobná skupina vystúpi v Dome kultúry Ilava.
Vstupné 300 Sk do sály na státie, 350 Sk na balkón na sedenie. Predpredaj vstupeniek začiatkom júna v DK Ilava v pracovných dňoch od
8.00 – 17.30 hod.
12. 6. – 30. 6. 2008
Tradičná výstava prác žiakov výtvarného odboru ZUŠ ILAVA na prízemí vo vestibule DK Ilava.
26. 6. 2008 o 15.30 hod.
ZáVER ŠKOLSKÉHO ROKA ZUŠ ILAVA
Finálový program, ocenenia, vysvedčenia - s účasťou rodičov, verejnosti a pozvaných hostí v sále domu kultúry
7. 7. 2008 – 13. 7. 2008
DETSKÝ LETNÝ TáBOR CESTA - DO STREDOVEKU

Športový klub ´98 Pruské, Regionálny divadelný súbor Hugo, mesto
Ilava poriada letný prázdninový tábor pre deti v rekreačnom stredisku Gilianka Bolešov .
Vek uchádzačov: 7-13 rokov.
Cena: 2900,- Sk. V cene je zahrnuté : ubytovanie, strava 5x denne,
pitný režim, zdravotná služba, pedagogický dozor, poistenie. Čo vás
čaká? Hľadanie pokladu, nočná hra, športové súťaže, rôzne prekvapenia, všetko poprepletané dramatickými vstupmi hercov DS Hugo
v dobových kostýmoch. Prihlásiť svoje dieťa môžete osobne v Dome
kultúry Ilava, kontakt: Mgr. Andrej Škvaro
0904 510 578, 0918 396 616, skvaro@ilava.sk
Viac informácií na samostatných plagátoch, a na www.ilava.sk
Telefón DK Ilava: 042/ 44 555 70 až 72, mobil 0918 396 616
Centrum voľného času Ilava (v zadnom vchode DK)
Literárna Ilava – vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže v písaní poézie a prózy.
1. 7. 2008
Kurz servítkovej techniky
2. 7. 2008
Kurz pletenia košíkov z pedigu
3. 7. 2008
Kurz drôtovania
1. – 3. 7. 2008
Kurz paličkovania
14. 7. – 18. 7. 2008 Mestský letný tábor pre deti
Všetko bude prebiehať v CVČ Ilava, kde sa môžu záujemcovia hlásiť
na telefónnom čísle 44 65 184 alebo osobne.
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12. Výtvarné spektrum
trenčianskeho kraja
Výtvarné diela vždy boli, sú a budú plné tajomstiev, skrytých významov
i umeleckých posolstiev. Často sa nám predstavujú prostredníctvom šifier a znakov vytvorených z línií, farieb a tvarov , sú plné neopísateľných
dojmov, pôsobia na nás energiou i harmóniou a snažia sa o dosiahnutie dimenzie slobody a uvoľnenosti.
Súťažná výstava Výtvarné spektrum nás voviedla do takejto atmosféry
umeleckých diel naplnených posolstvom krásy od 74 autorov trenčianskeho kraja. Výstavné priestory Delovej bašty v Trenčíne ponúkajú k nahliadnutiu 143 výtvarných diel, medzi ktorými sú i práce Františka Jakúbka,
Petra Domáňa, Boženy Slávikovej, Terézie Sárincovej, Jozefa Hudeka, Márie Milanovič, Ivety Gašparovej a Juraja Jaroša – členov Klubu výtvarníkov pri DK v Ilave. Keďže výstava bola súťažná, odborná porota ocenila
najlepšie práce v jednotlivých kategóriách. Veľmi nás teší úspešnosť našich
výtvarníkov, keďže hlavnú cenu poroty získal Juraj Jaroš a Čestné uznanie
Jozef Hudek. Ocenené práce postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa
uskutoční v Humennom.
Výstava Výtvarné spektrum potrvá do 1. 6. 2008
-at-

V nedeľu 25. mája 2008 sa na Mierovom námestí opäť prezentovala
Základná umelecká škola Ilava prvým promenádnym koncertom školského orchestra.
K vystúpeniu sa pridali aj najmenšie a najnovšie mažoretky a skupina
roztlieskavačiek, ktorá zatancovala atraktívny kankán. Na koncerte dostal školský orchester svoj krstný list s novým menom BRILLANT. Krstnými rodičmi sa stali Mgr. Alenka Teicherová a Ing. Ľubomír Turcer.

Fotografický pozdrav zo života rodinky mamky Klavírovej, tatka
Sláčika a ich širokého príbuzenstva.
V dopoludňajších hodinách, v utorok 20. 5. 2008, pripravili učitelia a žiaci Základnej umeleckej školy v Ilave výchovný koncert pre
žiakov základných škôl.
Výkony výborné, zábava dobrá, rodinka podarená - milých 40 minút ľahkej prezentácie školy.

Trio - Dominika Dubničková, Veronika Kubišová a Samuel Teicher
- žiaci Základnej umeleckej školy Ilava - sa umiestnili v hudobno-interpretačnej súťaži v komornej hre „Nitrianska lutna 2008“ v zlatom
pásme.
BLAHOŽELáME VŠETKÝM VÍŤAZOM A ĎAKUJEM ZA REPREZENTáCIU ŠKOLY I MESTA !!!
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Adriana Holbová a Natália Remenárová, žiačky ZUŠ Ilava - víťazky v zlatom pásme 2. kategórie v komornej hre na hudobno-interpretačnej súťaži „Nitrianska lutna 2008“

Kinderiáda
V nedeľu 4.mája 2008 sa v našom dome kultúry uskutočnila úspešná
premiéra komédie Mira Gavrana Hľadá sa nový manžel, ktorú predviedli členovia DS Malá Múza. Jemne parodický príbeh vdovy Zdenky
- milovníčky filmovej romantiky, ktorá sa rozhodla nájsť si ženícha na
inzerát, zvládli všetky tri postavy s hereckou bravúrou. Podujatie bolo
spojené aj s otvorením výstavy plenéru európskych výtvarníkov Mikolowské impresie, ktorú si mohli občania pozrieť v sále DK do 14. mája.
Ilavskí divadelníci svoju inscenáciu zahrajú aj na novembrovom
turné vo Vojvodine, kde sa predstavia na prehliadke spolu s drámou
Š. Králika Trasovisko. Domáci si budú môcť pozrieť predstavenie v septembrovej repríze, ako aj v okolí nášho regiónu.
Na snímke Ľuboš Gabriš ako plastický chirurg, Mária Pavlíková-Tarabová ako Zdenka a Peter Domáň ako predseda OSN...
-mp-

Dňa 29. apríla sa v Dubnici nad Váhom uskutočnilo oblastné kolo
Kinderiády, ktorej sa zúčastnila aj naša škola – ZŠ Medňanská. Chlapci
a dievčatá (2. – 5. roč.) súťažili v rôznych športových disciplínach a získali veľmi pekné miesta:
Martin Babčan
2. miesto
- beh 60 m (5.roč.)
Tamara Prostináková 2. miesto
- skok z miesta (2.roč.)
Martin Babčan
7. miesto
- skok do diaľky (5.roč.)
Martin Krcheň
8. miesto
- hod loptou (3.roč.)
Kevin Janco
8. miesto
- hod kriketkou (4.roč.)
Kevin Janco
10. miesto - beh 60 m (4.roč.)
Petra Novotná
10. miesto - skok do diaľky (5.roč.)
Petra Novotná
10. miesto - beh 60 m (5.roč.)
Z 29 škôl sa naša škola umiestnila na 12. mieste.
Žiaci, ktorí bežali štafetu, skončili na 14. mieste.
Všetkým blahoželáme!
Mgr. Marta Turzová
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Ilavská 25 – ka
Áno priatelia, je to tak, Ilavská
25- ka má za sebou už 25. ročník!
A tento 25. ročník sa nám teda
riadne skomplikoval. 18. mája,
v nedeľu, sa totiž náš termín
pochodu križoval s Ilavským
behom, ktorého trať sa nám
v niektorých miestach dokonca
spájala. Naše značenie trate sa
skomplikovalo ešte i s akciou turistov z Hornej Poruby. Napriek
všetkému však jubilejný 25. ročník nášho hlavného pochodu
roka bol úspešný.
Dôkazom toho je záujem, lebo

165 účastníkov pochodu nás príjemne prekvapilo a svedčí to aj
o tom, že rozhodnutie zmeniť
termín zo septembra na máj,
bolo správne.
Trať 25 km cez Sokol na Vápeč,
Hornú Porubu, na Vlčinec a cez
Iliavku na Sedličnú, Batinu a
späť si zvolilo 50 účastníkov. Trať
15 km na Sokol, potom cez Štyri
lipy smerom na Iliavku, na Starý
háj a naspäť do Ilavy absolvovalo
71 turistov. 8 km trať po ceste na
Iliavku a potom smerom na Sedličnú cez Batinu do Ilavy si vy-

bralo 38 účastníkov. Cyklotrasy
na Zliechov cez Klin na Valaskú
Belú a cez Homôlku späť do Ilavy sa zúčastnilo 6 cyklistov. Zo
165 turistov bolo 41 domácich,
38 Dubničanov, 11 Trenčanov, 7
Novodubničanov, 8 Belušanov, 4
Ladčania, 4 z Nového Mesta nad
Váhom, 4 z Kysuckého Nového
Mesta a tiež zo Skalice, Zvolena,
Častej od Trnavy, spolu z desiatich miest a desiatich obcí.
Aj počasie prialo milovníkom turistiky. V cieli pri hostinci u Muflóna čakal na účastníkov
chutný guláš, ktorý pripravili
členovia klubu turistov pod vedením Milana Hanku.
Vďaka za podporu a pomoc

patrí mestu Ilava a sponzorom:
Vladimírovi Masárovi, Antonovi Baginovi, Marcelovi Janúškovi a samozrejme všetkým organizátorom a pomocníkom či už
na štarte , v cieli, ale i na stanovištiach.
Účastníci, ktorí nedostali odznak, si ho môžu vyzdvihnúť v
predajni Optiky u p. Zermeghovej.
Z organizácie tohoročnej
25-ky sme si odniesli nielen
množstvo zážitkov, nových priateľstiev , ale i ponaučenia, ktoré
využijeme v nasledujúcich ročníkoch.
Už dnes sa tešíme na vás
o rok!
- organizačný štáb -

Víťazmi XII. ročníka Ilavského behu Puškár a Hudáková
Tradičné bežecké podujatie tohto roku zaujalo predovšetkým mimoriadnym záujmom detí.

Najmladší účastníci n štarte...
(Ilava, 18.5.2008) Dvadsaťdvaročný slovenský reprezentant Ondrej Puškár zo Slávie Trnava, študujúci a trénujúci v americkom
štáte Arkansas, zvíťazil v nedeľu,
18. mája na XII. ročníku Ilavského
behu, keď trať dlhú 13500 m absolvoval iba v priemernom čase 43:29
min. Atletickí priaznivci „rozmlsaní“ minuloročným rekordným ťažením Miroslava Vanka (41:29) boli
síce úrovňou víťazného času mierne
zaskočení, ten bol však úplne adekvátny poveternostným podmienkam, ktoré neboli v nedeľu v Ilave
práve najideálnejšie. Najmä ostré
stúpanie na Kopánku a následné
klesanie do druhej polovice trate
spôsobovalo viacerým pretekárom
značné problémy. „Trať bola mimoriadne ťažká, ale krásna. Ak ma
pozvete, rád sa sem po roku opäť
vrátim ...“, rozhovoril sa v cieli sympatický a šťastný študent medzinárodného obchodu na Univerzite vo
Visconsine, ktorý zo zámoria prile-

tel približne pred týždňom a v sobotu už súťažil v behu na 1500 m na
Tirnavia mítingu v Trnave (4:00,68).
„Mám po skúšobnom období, takže som sa po čase znovu presťahoval na Slovensko. Mám pred sebou
ešte jeden rok školy a počas letných
prázdnin by som sa chcel doma nerušene pripraviť na nadchádzajúce
atletické M-SR, kde by som chcel
bežať 1500 m a 5000 m ...“, prezradil svoje najbližšie plány strieborný
medailista na 10 000 m z posledného národného šampionátu v Dubnici nad Váhom. Ako druhý, so
stratou takmer celej jednej minúty, dobehol do cieľa päťnásobný víťaz ilavského podujatia, Ján Križák
z AŠK Grafobal Skalica (44:22), dve
a pol minúty po ňom potom tretí
v poradí, Rastislav Galovič z Rajca
(46:54).
Medzi ženami najlepšiu športovú formu preukázala trenčianska
pretekárka Jitka Hudáková (57:13),
ktorá na prvenstvo medzi ženami

útočila z papierovo slabšej kategórie žien nad 35 rokov a treba zdôrazniť, že veľmi úspešne! Svojim
dvom prenasledovateľkám – Ľubomíre Klobučníkovej z Dubnice nad
Váhom (1:00:28) a Diane Grossovej
z Bratislavy (1:04:19) – nedala v závere pretekov najmenšiu šancu ...
Ako po minulé roky odmeňovali sa v Ilave aj tohto roku pretekári, ktorých bolo možné označiť
prívlastkom „naj“. Najmladším pretekárom bol vyhlásený Lukáš Daňo
zo Sedmerovca (1994, 1:05:33), jeho
vekovým protipólom Andrej Kusenda z Lysej pod Makytou (1937,
1:11:23), najrýchlejším domácim
pretekárom sa stal Vladimír Stopka
z Ilavy (54:34). Vrchársku prémiu
za Kopánku z rúk organizačného
šéfa podujatia , Ľubomíra Klobučníka, prevzal Ondrej Puškár. Nie je
bez zaujímavosti, že na záver podujatia, ako sa v Ilave
stalo už tiež dobrým
zvykom, organizátori podujatia – Mestská liga malého futbalu v Ilave a Mesto
Ilava – pripravili pre
všetkých svojich návštevníkov,
okrem
skvelej súťažnej atmosféry a chutného
občerstvenia, aj tradične bohaté zlosovanie sponzorských
darov, s celou päťdesiatkou hodnotných
cien v poradí! Možno aj vďaka tejto skutočnosti sa na štarte
v Ilave zišlo viac ako
pol druhej stovky
nadšených preteká-

rov, presnejšie povedané 153, z toho
87 detí v štyroch žiackych kategóriách. Od prvého, premiérového ročníka Ilavského behu počnúc,
to bol vôbec najvyšší počet detí, aký
kedy v Ilave na bežeckom podujatí
štartoval. A to je veľmi vzácny a pozitívny signál najmä v spojitosti
s výhľadom do budúcnosti. Nielen
pre samotné bežecké podujatie ako
také - v tomto prípade Ilavský beh
- ale i pre celú slovenskú atletiku!
-tch -

POĎAKOVANIE

Dovoľte vyjadriť naše úprimné poďakovanie všetkým sponzorom, ktorí sa podieľali na finančnom a materiálnom zabezpečení
XII. ročníka Ilavského behu, predovšetkým firmám – SLOVENPokračovanie na str. 10
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Víťazmi XII. ročníka ...
Dokončenie zo str. 9
SKá SPORITEĽŇA, a.s., SPARK
ex, s.r.o., FATRIA A. & M. BUČEK
Dubnica n/V, MBM Slovakia Dulov, Tlačiarni EKONÓM Ilava, Reštaurácii MORAVEC-CAFÉ Ilava,
EURO-ŠROT KOLMAN, D-LUMAX Ľuboš Greguška, DUMONT
s.r.o. , VEMPO Ilava, Bufet ROSA
Ilava, DREVOPROGRES Ilava,
Stolárstvo HORáK, DREVOBEZ
Klobušice, ILSPORT Ilava - pán
Ondraščin, TAMAKO, s. r. o. Dubnica n/V, PD Nemšová, AGROMIX
Ilava, PD Košeca, CYKLO-ŠATKA, MIKROP Poprad, PD Bolešov,
TRENAB Trenčín, SANAM – Miroslav Straňák, COMEXTRANS
s.r.o., UPD – ČATAJ, TOMI Ilava,
SLOVAKAGRICULTURAL,HORTUS M s.r.o. Ilava, PETFIT SPORT
– Sabadka, CRYSTAL H&M Slovakia, Dobrodenka Dulov, BAROK
CRYSTAL s.r.o. – pán Vladimír
Palček, VVS Trenčín, FOTOKERAMIKA – Klobušice, ...
Úprimné poďakovanie vyslovujeme touto cestou tiež občanom
mestskej časti Iliavka, ktorí už tradične vytvorili pretekárom pohos-

tinné a srdečné prostredie a prispeli
tak nielen k vynikajúcej spoločensko - športovej úrovni samotného
podujatia, ale aj ku skvelej reprezentácii celého nášho mesta.
Organizačný výbor
XII. ročníka Ilavského behu

VÝSLEDKOVÁLISTINA–VÝBER
I L A V S K É H O B E H U 2008
- XII. ročník Dátum:
Miesto:
Usporiadateľ:
Dĺžka trate:
- seniori
Počasie:

18. mája 2008, 1000 hod.
ILAVA
MLMF Ilava v spolupráci s Mestom Ilava
800 a 1 200 metrov asfalt - žiaci, resp. 13 500 metrov asfalt, terén

Polojasno až pod mrakom, vcelku príjemné počasie,
teplota cca 22°C, na Kopánke spara
Rekordy: - Miroslav VANKO - TJ Obal Servis Košice - 41:29 min. (2007)
- Mária STáROVSKá - ŽU Žilina - 50:39 min. (2000)
Mladší žiaci - 1.-5. ročník ZŠ - 800 m
1. Jaroslav GAJDOŠ
1996 ZŠ Tuchyňa
2. Martin ANDRISÍK
1997 ZŠ Dubnica C II.
3. Kristián MARGOLIEN
1995 ZŠ Dubnica IV.
4. Vladimír DAŇO
1998 ZŠ Bolešov
5. Pavol KOVAL
1998 ZŠ Piešťany
+ 31 ďalších pretekárov bez zachytenia poradia,
najmladší pretekári Jakub ONDRAŠČIN, 2004- MŠ Ilava, Jakub DAŇO, 2004MŠ Bolešov, Adam BALáŽ, 2006- MŠ Ilava.
Mladšie žiačky - 1.-5. ročník ZŠ - 800 m
1. Lenka MITANOVá
1998 BK Lysá p/M
2. Dominika HÍREŠOVá
1998 ZŠ Ilava
3. Janka MELIŠOVá
2000 ZŠ Ilava
4. Nikola MIKUŠOVá
1998 ZŠ Ilava
5. Miroslava STOPKOVá
2000 ZŠ Ilava
+ 18 ďalších pretekárok bez zachytenia poradia,
najmladšia pretekárka Dominika HUJOVá - 2001 - ILAVA
Starší žiaci - 6.-9. ročník ZŠ - 1 200 m
1. Patrik MATUŠČIN
1993 OŠG Trenčín
2. Marek KAPUSTA
1995 BK Lysá p/M
3. Vojto ŠKRÍTEK
1996 ZŠ Bolešov
4. Marek HOLBA
1993 ZŠ Ilava
5. Patrik ŠTEFANEC
1993 ZŠ Bolešov
+ 15 ďalších pretekárov bez zachytenia poradia
Staršie žiačky - 6.-9. ročník ZŠ - 1 200 m
1. Denisa RAJNÍKOVá
1993 ZŠ Pruské
2. Patrícia CICHáKOVá
1995 ZŠ Lysá p/M

3. Daniela KAPUSTOVá
1995 ZŠ Lysá p/M
4. Viky ZáHRADNÍČKOVá 1996 ZŠ Ilava
5. Renáta BEDNáRIKOVá 1995 ZŠ Lysá p/M
+ 8 ďalších pretekárok bez zachytenia poradia
Celkový počet štartujúcich v žiackych kategóriách 86
Muži „A“ - hlavná kategória - 13 500 m
1. Ondrej PUŠKáR
1985 Slávia Trnava
43:29 min.
2. Ján KRIŽáK
1970 AŠK Grafobal Skalica
44:22 min.
3. Rastislav GALOVIČ
1976 MK Rajec
46:54 min.
4. Zdeno KOLEDA
1971 MK Rajec
47:11 min.
5. Michal LUHOVÝ
1984 AŠK Grafobal Skalica
48:45 min.
6. Juraj HUDáK
1973 VTJ Blesk Trenčín
49:25 min.
7. Štefan DAŇO
1970 Sedmerovec
49:50 min.
8. Tomáš LAJČIN
1988 Gymnázium Púchov
50:38 min.
9. Róbert JANÍČEK
1969 BK Lysá p/M
51:18 min.
10. Miroslav TOMČáNY
1971 Jogging klub Dubnica n/V 52:53 min.
Muži „B“ - 40-49 roční – 13 500 m
1. Ján MORAVEC
1967 AŠK Grafobal Skalica
46:06 min.
2. Ján KUCHARÍK
1965 ŽSR Trenčín
49:01 min.
3. Ľuboš CESNEK
1965 AŠKP Žilina
50:01 min.
4. Peter KLOBUČNÍK
1963 Jogging klub Dubnica n/V 50:45 min.
5. Peter PORTáŠIK
1963 AŠK Grafobal Skalica
52:18 min.
7. Vladimír STOPKA
1967 Ilava
54:34 min.
Muži „C“ - 50-59 roční – 13 500 m
1. Miroslav KOVáČ
1957 Trenčín
51:36 min.
2. Bartolomej GALOVIČ
1957 MK Rajec
52:43 min.
3. Stanislav SVITáK
1950 AK Žilina
54:16 min.
Muži „D“ - 60 roční a starší – 13 500 m
1. Ferdinand HUSáR
1944 Trenčín
57:13 min.
2. Pavol RAJEC
1946 Jogging klub Dubnica n/V 1:02:09 hod.
3. Dušan KAŠIČKA 1939 Letisko TRENČÍN
1:02:57 hod.
Ženy „E“ - hlavná kategória – 13 500 m
1. Ľuba KLOBUČNÍKOVá
1986 AK Spartak Dubnica n/V1:00:28 hod.
2. Adriana JANÍČKOVá
1991 BK Lysá p/M
1:07:12 hod.
3. Marcela KOVáŘOVá
1979 KR PZ Bratislava
1:09:06 hod.
Ženy „F“ - 35 ročné a staršie – 13 500 m
1. Jitka HUDáKOVá
1971 VTJ Blesk Trenčín
57:13 min.
2. Diana GROSSOVá
1970 KR PZ Bratislava
1:04:19 hod.
3. Alena KADLECOVá
1966 BKL Lysá p/M
1:04:56 hod.
Počet štartujúcich v seniorských kategóriách 67
Počet štartujúcich celkom 153

TJ Sokol Ilava – oddiel Karate
Výsledky posledných súťaží.
Dňa 26. 4. sa v Martine konali postupové Majstrovstvá Slovenska v
Karate detí a mládeže. Z TJ Sokol Ilava postúpilo 5 pretekárov. Z piatich sa jeden nezúčastnil pre zdravotné problémy. Štyria zúčastnení
pretekári priniesli pre Ilavu štyri medailové umiestnenia. I keď sa nepodarilo získať tituly majstrov Slovenska, získali sme cenné medaily:
Šimášková Anna
kumite +58 kg
3. miesto
Valková Bibiana
kumite – 50 kg
3. miesto
Karas Ladislav
kumite + 72 kg
3. miesto
Karasová Vladimíra
Kumite + 155 cm
2. miesto
Dňa 24. 5. 2008 sa v Púchove konali otvorené medzinárodné majstrovstvá Slovenska mládeže a seniorov – Slovakia Open 2008. Opäť
sme mali štyroch pretekárov., a opäť sa nám podaril výrazný úspech.
V ťažkej konkurencii sme získali pre Ilavu tieto pozície:
Majstrom Slovenska tj 1. miesto zíkali
Šimášková Anna
kumite + 58 kg
1. miesto
Karasová Vladimíra
kumite + 155 cm
1. miesto
Zlatošová Mirka
kumite + 60 kg
1. miesto
Karas Ladislav
kumite - 73 kg
3. miesto
Týmito súťažami sa skončila oficiálna súťažná sezóna. Myslíme si,
že bola mimoriadne úspešná. Na všetkých turnajoch, na ktorých sme
sa zúčastnili, sme bodovali medailovými umiestneniami. V prepočte
sme mali 85% úspešnosť zisku medailových pozícií na počet zúčastnených pretekárov klubu. V budúcom období nám do súťažných kategórií postupujú ďalší žiaci a žiačky. Dúfame, že budú rovnako úspešní
ako súčasná zostava pretekárov.
Máme v pláne ešte jeden medzinárodný priateľský turnaj v Krásne
Nad Kysucou.
Potom už len letné kondičné sústredenie a ďalšiu úspešnú sezónu –
aspoň dúfame.
Za vedenie klubu a trénerov - Kamil Horák
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ILAVA FIRMA CUP

Prvým víťazom ILAVA FIRMA CUP V MALOM FUTBALE
družstvo UVTOS a UVV Ilava
V sobotu 17. mája v Ilave na
novovybudovaných
ihriskách
areálu ZŠ na Medňanskej ulici sa
uskutočnil prvý ročník turnaja
ILAVA-FIRMA CUP V MALOM
FUTBALE o putovný pohár primátora Mesta Ilava. Napriek
tomu, že išlo o premiérové podujatie, organizátorov prekvapil
mimoriadne veľký záujem, a to

aj tímov z blízkeho, či vzdialenejšieho okolia. Pre budúcnosť
by bolo snáď vhodné zvážiť, či
by sa turnaj v tom istom rozsahu
ako prebiehal teraz, teda s rovnou desiatkou účastníkov, nemal
uskutočniť iba ako turnaj finálový a či by mu v budúcnosti nemalo predchádzať jedno alebo viacero postupových kôl. Obrovský
záujem o podujatie totiž ukázal,
že táto myšlienka nie je ani prinajmenšom scestná a celkom

určite stojí za zváženie. Okrem
iného, toto poznanie pramení
najmä zo skutočnosti, že z oslovených družstiev jednotlivých
firiem ani jedno ponuku neodmietlo. V osudí, pri úvodnom
rozlosovaní turnaja, sa tak ocitli
lístky s menovkami desiatich aktérov turnaja - družstiev HALLA CLIMATE CONTROL s.r.o.,
GENERALI poisťovňa a.s., LEONI AUTOKABEL SLOWAKIA s.r.o., JAMP s.r.o., SPARK
ex s.r.o., VISTEON SLOVAKIA
s.r.o., KAUFLAND Slovenská
republika v.o.s., SESTAV s.r.o.,
UVTOS a UVV Ilava a MFK seniori.
Samotný turnaj bol rozlosovaný do dvoch skupín, v ktorých
sa hralo systémom „každý s každým“. Skupina „A“ hrala na ihrisku s umelou trávou, kým skupina „B“ si body rozdeľovala na
novom multifunkčnom ihrisku.
Víťazi jednotlivých skupín -LEONI AUTOKABEL SLOWAKIA
a UVTOS a UVV Ilava - sa napokon stretli v záverečnom finálovom zápase, ktorý po vcelku
vyrovnanom priebehu skončil
víťazstvom UVTOS a UVV Ilava v pomere 3:1. Jeho hráči si

okrem obrovského putovného
pohára odniesli domov aj jeho
menšiu kópiu, ktorú dostali do
vlastníctva a bude im navždy
pripomínať víťazstvo v tohtoročnom premiérovom ročníku.
Je potešiteľné, že podujatiu, ktoré v sobotu začalo v Ilave písať
novú tradíciu, prialo aj samotné
počasie. Celkom určite sa aj ono
nemalým dielom podpísalo pod
skutočnosť, že všetci sa priam
tešili na blížiace sa vzájomné zápolenia, na úprimnú a prirodzenú radosť z hry. Je paradoxné, že
úplne spontánne ju dokázali prejaviť najmä zástupcovia poisťovne Generali, ktorí nespútanými
prejavmi nadšenia zo strelených
gólov dokázali skvelým spôsobom baviť nielen seba, ale aj početné publikum, ktoré sa v športovom areáli ZŠ na Medňanskej
ulici zišlo. A mimoriadne pozitívne je aj konštatovanie, že všetky duely prebiehali čestne, v duchu zásad fair-play. Niet sa čo
diviť, že záverečný guľáš chutil
všetkým dvojnásobne, dokonca,
že pri jeho dojedaní sa všetci tešili už na ten ďalší - budúcoročný. Budeme sa tešiť spoločne.
-abak-

Dve bronzové medaily
pre reprezentanta TJ SOKOL ILAVA
V sobotu 17. 5. 2008 sa uskutočnili v športovej hale Lokomotívy Košice Majstrovstvá SR v bedmintone chlapcov
a dievčat do 11 rokov. Z nášho mesta sa tohto turnaja zúčastnil člen TJ Sokol Ilava Adam Horák. Štartoval v dvoch kategóriách. V zmiešanej štvorhre spolu s Monikou Hruškovou
z ŠKB Klenovec obsadili tretie miesto. Vo dvojhre obsadil
taktiež tretie miesto, keď boj o finále prehral až v nadstavenej hre. Toto umiestnenie vynieslo Adama Horáka na prvé
miesto v celoslovenskom rebríčku pre sezónu 2008/2009.
Teraz čaká nášho mladého reprezentanta cesta do nemeckého Friedrichshaafenu na Bodensee cup, kde štartuje 700
mladých adeptov tohto rýchlo sa rozvíjajúceho športu. Touto cestou Adamovi blahoželáme a prajeme mu veľa úspechov v zbieraní prvých medzinárodných skúseností.
-om26. 5. o 4. hod ráno veľmi unavení, ale spokojní a plní zážitkov,
sme sa vrátili z nášho 1.zahraničného turnaja v bedmintone.
41.ročník tradičného mládežníckeho turnaja v nemeckom
Fridrichshaafene (800km od Ilavy) sa konal pre nás v dvoch obrovských halách po 15 kurtoch.
V piatich kategóriách sa zúčastnilo 500 chlapcov a dievčat z 12
krajín Európy. Súťažilo sa v sku-

pinách po 4 hráčoch. Postupovali len víťazi skupín a tí potom
vyraďovacím systémom išli až
do finále. Adam bol vyžrebovaný do D skupiny v kategórii do 11
rokov. Napriek tomu, že ešte len
vo februári oslávil 9 rokov sa nezľakol a hneď 1. zápas s Nemcom
Michlom Tischerom vyhral 21:8
a 21:15. Druhý zápas s Rakúšanom Niklasom Pichlerom bola
dráma, ktorá skončila Adamo-

vou prehrou 18:21
a 18:21. V sobotňajšom treťom zápase
so Slovincom Martinom Cerkovnikom
(1. nasadený v skupine) Adam 1. set
bojoval ako lev, ale
v koncovke prehral
18:21 a v druhom sete
únava viac nedovolila a po prehre 15:21
skončil v skupine na
3.mieste. Posledný
zápas Adam hral vo
štvorhre, a keďže nemal spoluhráča, bol
mu pridelený Slovinec Borut Vračko. Hneď 1.zápas
proti nasadenému Rakušanovi
Pichlerovi a Bernhardtovi skončil
po dramatickom priebehu 18:21
a 22:24 prehrou našich. Semifinálové a finálové zápasy sa hrali
v nedeľu v nádhernej hale s úžasnou atmosférou, kde nakoniec
naši trenčianski a zvolenskí kamaráti v 2 semifinálových zápasoch prehrali, a tak sme naspäť
viezli 2 bronzové medaily: Marti-

na Repiská (Zvolen) dvojhra do 13
rokov a Martina Repiská s Lenkou
Knappovou (Trenčín) štvorhra do
13 rokov. Tento turnaj nám ukázal, aký je bedminton v Európe
populárny a Adam, ktorý bude
v kategórii do 11 rokov štartovať
ešte 2 roky, ukázal, že pokiaľ bude
tak poctivo trénovať ako doteraz,
môže sa už na budúci rok zaradiť
do európskej bedmintonovej špičky 11-ročných. Držíme mu palce.
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90 rokov organizovaného športu v Ilave - V. časť
Reorganizácia súťaží v roku
1939 nebola pre ŠK Ilava zvlášť
priaznivá! Ilava patrila už v tej
dobe medzi najrozvinutejšie mestá na strednom Považí a zaradenie do najnižšej súťaže bolo doslova ponižujúce. Prvým krokom
k pozdvihnutiu úrovne ilavského
futbalu bolo angažovanie skúseného trénera Nečasa, ktorý určitú dobu pracoval pri reprezentácii Rakúska a potom z Viedne bol
preložený pracovať do dubnickej
Zbrojovky. Jeho tréningy boli na
vtedajšie pomery viac ako drahé,
ale zároveň obsahovali i kvalitnú
futbalovú náplň. Propagoval útočný futbal založený na takzvanom
WM systéme, ktorý bol moderný
práve v krajine odkiaľ tréner Nečas pochádzal. Večera, pivo a 100
slovenských korún stál jeden tréning. Že však boli zaujímavé, svedčí o tom 40 až 50- členná účasť na
jednom tréningu. Na týchto tréningoch sa zúčastňovali nielen
mladí nadšenci futbalu z Ilavy, ale
i z blízkeho okolia. To malo pre
futbal v ilavskej oblasti tiež svoj
význam. Pomaly začali vznikať
ďalšie futbalové oddiely v Bolešove, Pruskom, Košeci a podobne....
Jeho dvojročné pôsobenie v Ilave a okolí zanechalo hlboké stopy
v prospech futbalu! O jeho metódach sa viedli dlhé diskusie medzi
trénermi, hráčmi a fanúšikmi. Po
jeho odchode z Ilavy prevzal trénerskú taktovku Gustáv Dolinský
a vedúcim družstva sa stal Matej
Hrušovský, majiteľ stolárstva a zároveň sponzor alebo ako sa tomu
vtedy hovorilo, mecén ilavského
futbalu. ŠK Ilava mala v tejto dobe
dve družstvá dospelých (A a B)
a taktiež družstvo dorastencov.
Táto expanzia futbalu v Ilave si
vyžiadala ďalšie investície a hlavne vybudovanie nového ihriska,
kde by sa dali hrať súťaže, do ktorých sa ilavskí futbalisti postupne
prebojovali. Pozemok na nové futbalové ihrisko zdarma venovalo
pasienkové spoločenstvo v Ilave.
Bolo to neďaleko hydrocentrály
a toto ihrisko po menších úpravách a rekonštrukciách slúži ilavským futbalistom dodnes. Zároveň bola postavená viacúčelová
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budova a oplotenie daného objektu. Všetky manuálne práce sa
vykonávali svojpomocne a s materiálom pomohli Bohumil Kolik a Ing. Ľubomír Smrček, otec
talentovaného futbalistu a neskôr
všestranného športovca Ing. Ľudovíta Smrčka. Bol to výsledok
úzkej spolupráce majiteľa stavebnej firmy Bohumila Kolika, vedúceho výstavby hydrocentrály Ing.
Františka Smrčka a výboru ŠK Ilava. Škoda, že sa nám nezachovalo
viac dokumentov na túto takzvanú zlatú éru futbalu v Ilave. Vieme len toľko, že ŠK Ilava postúpila každý rok o jednu súťaž vyššie.
V oblastných súťažiach sa najväčšie športové zápolenia zvádzali
s futbalistami z Ladiec. Keď sa už
hrali súťaže na úrovni župy, tak to
boli zasa futbalisti Bytče, Turzovky, Predmiera, Kysuckého Nového Mesta a Žiliny, ktorí sa museli
skloniť pred futbalovým umením
futbalistov z Ilavy.
Po stretnutí v Žiline , ktorá bola
na druhom mieste, Žilinské noviny napísali:

Pamätným dňom sa však stal
16. apríl 1944, keď ŠK Ilava na
svojom ihrisku zvíťazila nad Dynamom Dolný Kubín 2:0 a vzhľadom k tomu, že v Dolnom Kubíne
sa stretnutie skončilo 1:1 stala sa
Ilava postupujúcim družstvom do
I. divízie na Slovensku, čo sa pravdepodobne rovná dnešnej druhej
lige.
Na všetky stretnutia cestovali ilavskí futbalisti na nákladnom
aute, ktoré im zdarma poskytovali
miestni autodopravcovia. Nebo-

Ilavský futbalový dorast z roku 1939

lo to celkom zadarmo, lebo títo
sponzori a mecéni mali vstup na
domáce stretnutia zdarma a zároveň čestné miesto na lavičke
vedľa futbalového ihriska. Hlavným sídlom a zároveň klubovňou
na konanie schôdzi a porád bola
miestnosť v pohostinstve na terajšej Moyzesovej ulici , ktorého majiteľom bol fanúšik Ján Majerech
-Mrzúch a jeho syn Karol bol zasa
vynikajúcim futbalistom.
Účinkovanie futbalistov Ilavy
v tejto súťaži bolo však veľmi krátke.
Bol
vojnov ý
čas a ešte
v
roku
1944 narukovalo 7 futbalistov
a niekoľkí
ďalší boli
odvlečení
do koncent račn ý c h
alebo pra-

covných táborov, odkiaľ veľakrát
už nebolo návratu. Česť ich pamiatke!
Takto oslabené družstvo i napriek márnej snahe predsedu Justína Dolinského, trénera Faila,
ako i zostatku futbalistov z tejto
náročnej súťaže vypadlo a na ďalšie futbalové stretnutie si museli
ilavskí fanúšikovia počkať až do
skončenia druhej svetovej vojny.
V závere tejto časti sa patrí aspoň slovne vymenovať futbalistov,
ktorí sa od roku 1939 do roku 1945
zaslúžili o najväčšie úspechy futbalu v Ilave: Karol Majerech- Mrzúch, Ondrej Hladký, Vladimír
Adamec, Vladimír Bezecný, Ján
Bezecný, Ján Chovanec, Ing. Ľubomír Smrček, František Talúžek,
Štefan Lacko, Ladislav Čepela, Pavol Zaťko, František Mišík, Pavol
Mazák, Lehečka, Kafka, Dr. Gejza
Čech, Jozef Hlávka, Jozef Hrehor,
Rizman, František Krištofík, Jozef
Nosek, Jakub Prekop, Pavol Prekop, Karol Žovinec, Jozef Doboš,
Jozef Prachár a Gustáv Šupák.
–om–

16. apríla 1944 ŠK Ilava – Dynamo Dolný Kubín 2:0. Spoločná fotografia oboch družstiev.
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