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Schodok štátneho rozpočtu SR je k 31. 05. 2017 vo výške 891 mil. €.
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Schodok štátneho rozpočtu SR je k 31. 05. 2017 vo výške 891 mil. €.
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Kompostéry opäť v hre
Informujeme verejnosť, že
Ministerstvo životného prostredia SR obnovilo výzvu
OPKZP - PO1-SC111-2017-23
na vybavenie domácností a
bytových domov kompostérmi. Do projektu „Kompostéry pre obec Ilava“ sa podľa
prieskumu v rokoch 2015 a
2016 zapojilo 493 domácností.
K tomu pridávame kompostéry, ktoré umiestnime k bytovkám do mestských častí a

budú slúžiť pre aktívnych občanov na uloženie menšieho
množstva trávy a pod. odpadu, ktorý vznikne pri údržbe
zelene. Celkovo budeme žiadať o 507 kompostérov s rovnakým objemom 1,05 m3.
Nákup bude v objeme 84
346,80 €. Dotácia bude 80 120
€ a mesto sa bude spolupodieľať 5% v sume 4226,80 €.
Sumy sú uvedené s DPH. Žiadosť o nenávratný finančný

nosť TTP consulting z Považskej Bystrice, s ktorou bola
v minulosti uzatvorená zmluva a vyhlásením výzvy pokračuje v zabezpečovaní grantu.
V súčasnosti spracovávajú
žiadosť a mesto zabezpečuje
potrebné prílohy. Uzávierka
výzvy je 31.7.2017. O výsledku
a ďalšom postupe v prípade
úspešnosti budeme verejnosť
priebežne informovať.
Ľubomír Turcerprednosta MsÚ

Mesto Ilava informuje občanov o hromadnom čerpaní dovolenky zamestnancov
Mesta Ilava vrátane Domu
kultúry v Ilave v termíne
od 24.07.2017 do 06.08.2017.
Oddelenie technických služieb bude v tomto termíne
v prevádzke.
V
prípade vyhlásenia
pohrebu v rozhlase, resp.
vystavenia parte bude zverejnené telefónne číslo na
vchodových dverách domu
kultúry.
Ďalšie informácie budú vopred zverejnené na internetovej stránke mesta a vyhlásené
v mestskom rozhlase.

Oznam

Mesto Ilava v zastúpení
Ing. Štefanom Daškom, primátorom, rozhodlo o dočasnom zákaze predaja výrobkov
a poskytovania služieb na Ul.
Farskej pred Domom kultúry
Ilava, z dôvodu obavy o bezpečnosť a zdravie predávajúcich. Rozhodnutie sa vydáva
v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2014 o
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach a potrvá
až do ukončenia vyšetrovania útoku na predávajúceho zo
dňa 20.06. 2017.
Upratovacia firma ponúka voľnú pracovnú pozíciu
upratovačky a upratovača
vo výrobných priestoroch
v Ilave. Práca je vhodná pre
ženy aj pre mužov. Upratujú sa priestory administratívnej časti a zázemia.
Pracovné nasadenie je 3x
do týždňa, maximálne
10 hodín týždenne. Predpokladaný nástup do zamestnania je od 1.7.2017.
Záujemcovia sa môžu hlásiť na telefónnom čísle 0917
899 073.
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...Zúfalí ľudia robia zúfalé činy...
(Reakcia na články v Ilavských mesačníkoch)
Veľmi som dúfal, že sa konečne začne odborná a vecná diskusia na tému ako ďalej v NsP Ilava s dlhodobou
víziou. Diskusia pre občanov
okresu Ilava s cieľom urobiť
maximum pre oživenie akútnej medicíny v nemocnici a
revitalizáciu interného oddelenia NsP Ilava, využitie kapacít bývalého ARO oddelenia,
zlepšenie dostupnosti služieb
chirurgickej a internej pohotovostnej služby v čase do 18.
pripadne 20. hodiny. Bohužiaľ
miesto popisu konkrétnych
krokov - pán riaditeľ temer
celú stránku v novinách venuje mojej nekompetentnosti. Za roky bezplatne odslúžených služieb, za roky nezištnej
pomoci nemocnici nikde ani
čiarka. Jeho totiž minulosť
vôbec nezaujíma. Rovnako
ako pri tzv. „oslavách 50. výročia NsP“ – kde sa slávnostne
obedovalo bez toho, aby niekto aspoň spomenul, pozval
a poďakoval všetkým žijúcim
primárom a sestrám, ktoré sú
na dôchodku a ktoré stáli pri
zrode NsP, keď ešte skutočnou
nemocnicou so štandardným
počtom a zložením oddelení bola. Nemuseli byť kačice
a víno, stačila len šálka kávy,
keks a.....ďakujem....
Chápem, že riaditeľ Beďatš
zrejme rozumie vínu / ako
bývalý pracovník vinárskych
závodov /, či ekonomickým
veciam. Ale určite nerozumie odborným medicínskym
otázkam, nechápem však,
jeho neschopnosť prijať vysvetlenia a rady. Opakovane
tvrdil a tvrdí, že nevidí rozdiel v práci ambulancie ráno
o 10. 00 a večer o 22. 00. Takže
ešte raz mu to vysvetlím úplne po lopate – ráno príde pacient k lekárovi s dokumentáciou a nie je problém pozrieť
celú dokumentáciu pacienta
a poradiť sa s neurológom, internistom, či iným lekárom.
O 22. hodine ten istý pacient
príde s tými istými ťažkosťa-

mi, bez zdravotnej karty, nepoznáte ho, neviete na čo je
alergický, nemáte sa s kým
poradiť / v pohotovosti v NsP
Ilava nie sú žiadni konziliárni
lekári špecialisti/ a povie vám,
že mu je zle a bral bielu tabletku/ a vy musíte rozhodnúť...
taká je urgentná medicína.
K samotnému článku- je
plný poloprávd a vytrhnutých vecí, ktoré sa odohrávali
v dávnej minulosti.
Keď som kedysi šiel do konkurzu na riaditeľa, spracoval
som podrobný projekt rozvoja NsP Ilava – v troch variantoch a to: V 1. optimistickom
so silnou rozvojovou zložkou,
ktorý predpokladal vstup silného investora / mimochodom tento som presadzoval
aj ako predseda správnej rady
– a dnes takto fungujú napríklad Partizánske a Topoľčany. 2. realistickú s udržaním stavu NsP ako bol pred
likvidáciou ARO, chirurgie,
pôrodnice a 3. pesimistickú
s premenou NsP na doliečovaciu nemocnicu... Krajným
riešením, ktorý by znamenal
zachovanie nemocnice ako
dôležitého
zamestnávateľa
bola premena na doliečovacie
zariadenie, či väzenskú nemocnicu so silnou ambulantnou zložkou pre obyvateľov.
Pán riaditeľ si zrejme nenašiel čas,aby si tento kompaktný materiál naštudoval, ale
povyberal útržky a zlepil si
ich, ako sa mu hodí – veď kto
chce psa biť, palicu si nájde.
Opakovane som sa snažil
jednať z postavenia predstaviteľa obce a poslanca TSK, ktorý tu žije s ostatnými občanmi. Veď všetci, skôr- či neskôr
budeme potrebovať interné
a chirurgické služby... Snažil
som sa o kontakt s vedením
nemocnice, dávali sme im na
vedomie rokovania o strednodobom a dlhodobom zámere rozvoja – čo však ignorovali. Opakovane som sa
stretol s predsedníčkou správ-

nej rady, ale bola to len strata
času. Navrhoval som vykonanie hĺbkovej kontroly nezávislými orgánmi –/ NKU, Správa
finančnej kontroly.../, aby sa
odstránili pochybnosti - nakoľko bolo opakovane špinené meno bývalého riaditeľa
a miesto koncepčnej prace sa
vytvárali tabuľky a grafy smerujúce hlavne do minulosti...
Takzvanú
systematickú
transformáciu NsP Ilava dokazujú napríklad výroky / citujem z novín / :
...Od 1.12.2016 prišlo k reprofilizácii
nemocnice....
pravdivá veta by mala byť –
nezvládli sme riadenie interného oddelenia . Alebo-... bola
pozastavená činnosť interného oddelenia z personálnych
dôvodov. Napriek veľkej snahe vedenia nemocnice sa nepodarilo získať primára oddelenia – pravdivý výrok znie
- Zlyhali sme ako personálni
manažéri. Alebo.... Je ešte určitá nádej, ak by sa podarilo v
priebehu tohto roka nájsť lekára, ktorý by prijal funkciu
primára, mohlo by sa oddelenie znovu otvoriť. Pravdivý výrok znie - Takže možno
bude, ale asi nebude interné
v Ilave nakoľko na jeho otvorení nemá toho času nik reálny záujem.
V druhej časti stránky sa
k príčinám zatvorenia interného oddelenia vyjadruje pán
primár Glos, ktorý jeden z
mála mal skutočný záujem na
stabilizácii situácie. Je to kolega, ktorého si veľmi vážim pre
jeho odbornú zdatnosť a energiu aj v dôchodkovom veku...
Zatvorenie interného oddelenia nenazval ako pán Beďatš
– dovŕšením procesu transformácie, ale pomenoval ho
úplne pravdivo. Ja to však poviem bez servítky – Hlavnou
príčinou zatvorenia interného
oddelenia v Ilave bola dlhodobo zanedbávaná personálna
práca a výchova lekárov - za
čo je plne zodpovedné na všet-

kých úrovniach vedenie NsP.
Takže vážená dáma a páni,
ktorí nesiete zodpovednosť za
stav NsP Ilava – prosím, nehľadajte už triedneho nepriateľa, a začnite naozaj pracovať pre nemocnicu a občanov.
Dodržiavajte zákony – veď to,
čo pán riaditeľ predviedol pri
zatvorení interného oddelenia
po prvý raz pred 2 rokmi, bolo
bezprecedentným ohrozením
zdravia občanov a porušením
všetkých príslušných noriem.
Rovnako
netransparentnosť a porušovanie zákona
o slobodnom prístupe k informáciám / nenájdete na webe
o nemocnici žiadne zmluvy,
žiadne čísla, ani len zriaďovaciu listinu a štatút, či nik
nevie, ako boli volení zástupcovia zamestnancov, aké je
funkčné obdobie / ,nech prestane byť Vašou pracovnou
metódou. Netvorte zúfalé listy v pracovnej dobe, ale energiu presmerujte na koncepčnú
prácu podľa Vašej pracovnej
náplne. Prosím, konečne sa
zamerajte dopredu pre našich
občanov, normálne komunikujte s lekárskou obcou / veď
Vaša neschopnosť normálnej
korektnej komunikácie bola
jasne pomenovaná na rokovaní na TSK lekármi primárnej
sféry / a spolu nájdime riešenia, aby sme využili celý potenciál pre rozvoj. Ono stále
platí- viac hláv viac rozumu...
Naozaj je čas plniť to, za čo Ste
brali a beriete plat, či nosíte
spoločenský honór – zamerať
sa na rozvoj a dostupnosť v
rámci daných možností.
Ako sa to dá, nájdete na
webe
- napríklad apalická jednotka pozrite si,prosím na webovej stránke - Zelený sen Banská Bystrica
- predĺženie ordinačných
hodín, interných či chirurgických odborov – nájdete na
webe TSK – a množstvo iných
podnetov.
S pozdravom a prianím
úspechov pri riadení nemocnie, ktorú potrebujú naši občania.
Viliam Cíbik
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Základná škola s materskou školou Košecké Podhradie 301
vyhlasuje podľa § 5 ods.3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie

zástupcu riaditeľa Základnej školy
s materskou školou
Košecké Podhradie 301

Pre materskú školu: Kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie podľa
osobitného predpisu (v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky
MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov):
ukončené úplné stredné odborné vzdelanie študijného odboru pre príslušný druh a typ školy, najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti, 1.atestačná skúška
Iné kritériá a požiadavky:
- riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,
- osobnostné a morálne predpoklady,
- občianska bezúhonnosť,
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.
Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:
- prihláška do výberového konania,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- písomne spracovaná koncepcia rozvoja pre príslušnú materskú školu
- overené kópie dokladov o vzdelaní
- doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov nie starší
ako 3 mesiace,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
- písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov
pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Termín podania prihlášky: do 30.06.2017
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu: Základná škola s materskou školou, 018 31 Košecké Podhradie 301
Na obálke uveďte meno a adresu odosielateľa a označenie:
„Výberové konanie MŠ - neotvárať !“
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú
požadované podmienky. Prihlášky doručené po termíne, nebudú do výberového konania zaradené. Uchádzačom, ktorí
splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.
V prípade záujmu o uvedenú pozíciu sa môžete informovať na telefónnom čísle
042 4473329 - Mgr. Zuzana Záferová, riaditeľka školy
alebo 0903 615 224 pani Gabrišová.

Základná škola s materskou školou v Košeckom Podhradí
ponúka pracovnú pozíciu

vedúca/vedúci školskej jedálne

INFORMÁCIE O PRACOVNOM MIESTE
Termín nástupu: 15.08.2017 (prípadne dohodou)
Rozsah úväzku: 100%
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA
Ovládanie PC na úrovni základného kancelárskeho balíka MS Office
Vzdelanie: Kvalifikačné predpoklady:
• ukončené stredné odborné vzdelanie s maturitou z okruhu stravovania (stredná hotelová škola, stredná škola spoločného stravovania, stredná priemyselná škola potravinárska, obchodná akadémia
doplnená minimálne 1-ročným kurzom v odbore kuchár s výučným
listom) a pod.
• praktické zručnosti využiteľné pri výkone epidemiologicky závažnej činnosti
Ďalšie požiadavky
Pracovný úväzok je rozdelený na vedúci/a školskej jedálne 50%
a pracovník/pracovníčka v prevádzke školského stravovania 50%.
V prípade záujmu o uvedenú pozíciu sa môžete informovať na
telefónnom čísle 042 4473329 - Mgr. Zuzana Záferová, riaditeľka
školy alebo 0903 615 224 p. Gabrišová.

V Nemocnici s poliklinikou
Ilava je v prevádzke hospic
V predchádzajúcich vydaniach Ilavského mesačníka sme
čitateľov informovali, že po realizácii rekonštrukcie priestorov pripravujeme v NsP Ilava, n. o. otvorenie zariadenia
ústavnej zdravotnej starostlivosti – hospicu. Rekonštrukcia a modernizácia pracoviska
bola financovaná z vlastných
finančných prostriedkov nemocnice za dodržania korektných dohôd s jednotlivými
dodávateľmi stavebných prác
a interiérového vybavenia.
Ako bolo uvedené, kapacita hospicu je 13 lôžok v jedno a dvojposteľových izbách.
O pacientov sa stará kolektív
profesionálneho zdravotníckeho personálu – lekári, sestry,
zdravotnícki asistenti a ostatní
pracovníci, ktorí im poskytujú komplexnú lekársku a ošetrovateľskú starostlivosť s využitím súčasných poznatkov
v liečbe bolesti a ďalších príznakov.
Na toto oddelenie sú prijímaní nevyliečiteľne chorí pacienti
v pokročilom – terminálnom
štádiu ochorenia. Dôraz je kladený na rešpektovanie ľudskej
dôstojnosti, na to, aby človek

nebol v ťažkej chvíli sám a aby
netrpel neznesiteľnou bolesťou. Myšlienka hospicu vychádza z úcty k človeku ako k jedinečnej a neopakovateľnej
bytosti a z jeho biologických,
psychologických, sociálnych
a duchovných potrieb. Jediným
kritériom prijatia sú zdravotné
indikácie a dobrovoľný informovaný súhlas pacienta.
Do hospicu prijímame pacientov všetkých vekových kategórií bez ohľadu na rasu, pohlavie, národnosť, filozofiu
života, stav, sociálny pôvod,
majetok alebo postavenie.
V priebehu prvého štvrťroka
2017 sme začali prijímať prvých
pacientov na hospitalizácie do
hospicu. V súčasnosti je naša
lôžková kapacita takmer plne
vyťažená. Aj tento krok nás
utvrdzuje v tom, že v našom regióne je nedostatok lôžkových
kapacít takéhoto zamerania,
pričom v Nemocnici s poliklinikou Ilava úspešne pokračujeme v rozširovaní poskytovania
služieb zameraných na následnú zdravotnú starostlivosť.
Ing. Juraj Beďatš
riaditeľ NsP Ilava, n.o.
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Trenčiansky samosprávny kraj
Tlačová správa
Trenčín, 15. jún 2017
ROZHODUJTE o tom,
ktoré z takmer 40 inovatívnych projektov budú zrealizované z participatívneho komunitného rozpočtu
TSK.
V apríli tohto roku Trenčiansky samosprávny kraj
(TSK) vstúpil do svojho premiérového ročníka
v rámci zavedenia Participatívneho komunitného rozpočtu. O vyčlenených 99 tis.
€ zabojuje celkovo 35 projektov. O tom, ktoré sa skutočne
zrealizujú, ROZHODNE svojím hlasovaním verejnosť.
Trenčiansky samosprávny
kraj je otvorenou a transparentnou župou. Aj preto tento
rok TSK ako prvý spomedzi
ostatných samosprávnych
krajov pristúpil k zavedeniu
participatívneho komunitného rozpočtu. S cieľom, aby
sa viac priblížil k ľuďom a verejnosti, vyčlenil zo svojho
rozpočtu necelých 100 tis. €,
o využití ktorých ROZHODNE
svojím hlasovaním široká verejnosť. Kompetenciu rozhodovať o prerozdelení župných
financií tak TSK čiastočne
preniesol priamo na svojich
obyvateľov.
Ľudia sami rozhodnú, aké
projekty sa zrealizujú v ich
okolí.
Možnosť zasielať svoje nápady a návrhy projektov na
TSK mali jednotlivci, kolektívy aj inštitúcie v časovom
rozmedzí od apríla do konca
mája tohto roku. V tomto období na Trenčiansku župu dorazilo celkovo 35 projektov
z ôsmich okresov. Najviac
projektov dorazilo z okresu Trenčín (8), o dva menej
z okresov Považská Bystrica a Partizánske (6). V počte projektov ďalej nasledujú
okresy Myjava a Nové Mesto

nad Váhom s rovnakým počtom projektov (5) a Púchov
(3). Po jednom projekte župa
zaevidovala z okresu Prievidza a Ilava.
V obálkach doručených na
TSK sa nachádzali projekty
napr. z oblasti kultúry, sociálnej pomoci, sociálnych
služieb či voľnočasových aktivít. Zo župných peňazí sa
tak možno zrealizuje projekt

chránenej dielne – kaviarne,
turistické tvorivo-hravé podujatie pre rodiny s deťmi na
trenčianskej Brezine či napr.
sa postavia nové ihriská.
O tom, ktoré z doručených
projektov spĺňajú parametre investícií realizovaných
z participatívneho komunitného rozpočtu a ktoré budú
posunuté do verejného hlasovania, sa rozhodne na tzv.
verejných zvažovaniach. Na
nich bude okrem poslancov
Zastupiteľstva TSK za daný
okres, zamestnancov Úradu TSK, odborných garantov
a samotných predkladateľov
projektov prizvaná aj široká
verejnosť. Spoločnou dohodou rozhodnú o (ne)posunu-

tí daného projektu do verejného hlasovania. Hlasovanie
bude tento rok prebiehať na
webovom sídle župy v termíne od 1. júla do 15. júla
2017.
Verejné zvažovania sa
v jednotlivých okresoch
uskutočnili minulý týždeň.
TSK na stretnutí privítalo každého, kto chcel pariticipovať a ROZHODOVAŤ
o využití časti župných
financií.
Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, Odd. komunikácie
a medzinárodných vzťahov
TSK, veronika.rezakova@tsk.
sk, tel.: 032 6555 907, mobil:
0901 918 144

OKRES

DÁTUM

ČAS

MIESTO

Partizánske

20.6. 2017
utorok

9.00 h

Stredná odborná škola Partizánske

13.00 h

13.00 h

Gymnázium Prievidza
Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne, prízemie
– informatická miestnosť
Obchodná akadémia Ilava

14.00 h

Gymnázium Púchov

9.00 h

Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom

Myjava

22.6. 2017
štvrtok

13.00 h

Stredná priemyselná škola Myjava

Pov. Bystrica

23.6. 2017
piatok

9.00 h

Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica

Prievidza
Trenčín
Ilava

9.00 h
21.6. 2017
streda

Púchov
Nové Mesto n. V.

Rozšírenie Materskej školy v Klobušiciach
Informujeme
verejnosť, že na základe výzvy Sprostredkovacieho
orgánu pri TSK sme doplnili všetky požadované
prílohy vrátane stavebných povolení v termíne,
a tým sa žiadosť o nenávratný finančný príspevok na rozšírenie kapacity materskej škôlky
v Klobušiciach dostala
do vyhodnocovacieho
procesu.
Ing. Ľubomír Turcer
Prednosta MsÚ
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Talent Trenčianskeho kraja 2017 Deň detí žiakov 1. stupňa ZŠ
13. júna 2017 sa v Trenčíne
na Trenčianskom hrade v Delovej bašte konal už XXI. ročník slávnostného oceňovania
žiakov základných a stredných

lom školskom roku v náročnej
konkurencii žiakov z celého
Slovenska získala tretie miesto,
a to so stratou iba jeden a pol
bodu na miesto prvé. Za týmito krásnymi výsledkami
sú ukryté hodiny a hodiny
precízneho učenia sa náročných teoretických údajov nad rámec základných
školských vedomostí, pochôdzky v teréne pri botanickom mapovaní lokalít
a spracovávanie podkladov
z mapovania do záverečných správ a zbierok.
Na Mišku sme právom
hrdí, a to hlavne kvôli
tomu, že aj v dnešnej uponáhľanej dobe sú ešte žiaci, pre ktorých sú rôznoroMichaela Čičková, žiačka 9.B
dé možnosti dnešných dní
škôl za mimoriadne dosiahnu- úžasnou výzvou a aj motiváté výsledky vo vedomostných, ciou a dokážu sa nielen výborzáujmovo umeleckých a špor- ne učiť a svedomite pristupovať
tových súťažiach – Talent Tren- ku všetkým povinnostiam, ale
čianskeho kraja – a Michaela aj robiť oveľa viac, napríklad
Čičková, žiačka 9.B, ZŠ Ilava reprezentovať a zviditeľňovať
Medňanská ul. si prevzala toto svoju školu.
Spolu so svojou talentovavýnimočné ocenenie.
Miška 3 roky úspešne repre- nou žiačkou som sa na oceňozentovala školu v Biologickej vaní zúčastnila aj ja, jej vyučuolympiáde - kategória E, od- júca, ktorá som ju na náročnú
bornosť botanika. Počas obdo- súťaž pripravovala. Tiež som
bia intenzívneho venovania sa si prevzala ocenenie za mimotejto náročnej olympiáde do- riadne výsledky dosiahnuté vo
siahla nasledovné obdivuhod- výchove a vzdelávaní talentoné výsledky. V okresnom kole vaných detí a mládeže. Mojou
sa umiestnila 3-krát na prvom túžbou je byť aj naďalej obklomieste, v krajskom kole 2-krát pená úžasnými deťmi, ktoré
na prvom mieste a 1-krát na ma posúvajú dopredu a dávajú
druhom mieste so stratou iba hodnotový zmysel mojej učiteľjediného bodu na miesto prvé, skej práci.
Ing. Katarína Hulínková
a 2-krát postúpila až do celoštátneho kola, kde v minu-

Medzinárodný deň detí je v
mnohých štátoch oslavou detí
a vo väčšine krajín sa oslavuje
1. júna. Je zvykom, že v tento
deň sa deti neučia v škole a nesie sa v znamení hier, súťaží a
zábavy.
Inak tomu nebolo ani na našej škole. Všetci sme sa tešili
na tento magický dátum. Tento rok sme si predĺžili víkend
a MDD sme oslávili v piatok
2. júna.
K sviatku nám pani učiteľky pripravili rozprávkové
dopoludnie. Za splnené úlohy sme mali dostať pečiatky,
ktoré boli prísľubom odmeny.
Hneď na prvom stanovišti v
službe u Ježibaby, sme si vyskúšali, aké ťažké je pozametať
dvor plný smetí a prachu. Do-

Hraškovi. Využili sme na to
staré dedkove gumáky. Odtiaľ
sme sa preplavili až k Medovníkovej chalúpke. Samozrejme, že nie ako Janko Hraško
v rozprávke, ale kľačali sme na
skateboarde a posúvali sa paličkou až do cieľa. Upiekli sme
chlebík v peci. Oheň sme nepotrebovali, lebo našou úlohou bolo preniesť na lopate
maketu chleba. Trom prasiatkam sme previezli drevo na
domček vo fúriku. Aj sme sa
na ňom mohli povoziť. Odvahu sme si otestovali u Nebojsu.
Všetci túto úlohu hravo zvládli
a po slickline (popruh uviazaný o dva stromy) sa dostali ku
Krtkovi. Poskladali sme veľké puzzle a hurá! Za splnené
úlohy sme dostali balíčky plné

konca to jedna metla neprežila. Bystré oči zvládli úlohu pri
Popoluške, kde sme pomáhali triediť fazuľu a hrach. Potom sme sa Sedemmíľovými
čižmami presunuli k Jankovi

sladkostí. To však nebolo všetko.
Na záver tohto skvelého
dňa nás čakal zaujímavý koncert. V programe nás pán Viktor naučil veľa pesničiek, pri
ktorých sme si nielen zaspievali, ale aj zacvičili, predstavili sa, navštívili zvieratká.
V inej piesni sme sa hrdo hlásili k mesiacu, v ktorom sme
sa narodili. Zopakovali sme si
cudzie jazyky v piesni Afrika
a na záver sme si zacvičili a zatancovali pri pesničke Šašo.
Prežili sme skvelý deň. Pesničky sme si spievali ešte aj
v jedálni pri obede. Škoda,
že Deň detí je len jeden deň
v roku!
Mgr. Júlia Ondrejičková

Rozmiestnenie žiakov Základnej školy v Ilave
V tomto školskom roku končí školskú dochádzku na našej škole 51 žiakov, z toho 5 žiakov z 5. ročníka.
Okrem toho chce jeden žiak z ôsmeho ročníka, ktorý opakuje ročník pokračovať v desaťročnej povinnej
školskej dochádzke na našej škole. Po ukončení prijímacieho konania sa žiaci zapísali na:		
gymnáziá - 4-ročné
6 žiačok
1 žiačka na športové gymnázium
8-ročné
5 žiakov
3 dievčatá a 2 chlapci
strednú priemyselnú školu 6 žiakov					
strednú umeleckú školu
3 žiačky					
strednú zdravotnícku školu 2 žiačky					
obchodnú akadémiu
4 žiaci
3 dievčatá a 1 chlapec
stredné odborné školy
4-ročné študijné odbory
14 žiakov 17 chlapcov a 3 dievčatá		
		
3-ročné učebné odbory
8 žiakov 7 chlapcov a 1 dievča		
Prajeme im veľa úspechov. Mgr. Veronika Bambušková, výchovná poradkyňa
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ILAVSKÝ MILÁČIK

Školská konferencia
ročníkových projektov
Podujatie, ktoré má v našej
škole už niekoľkoročnú tradíciu,
sa konalo 9.6.2017. Predchádzalo mu veľa práce, ktorú museli žiaci zvládnuť za aktívnej pomoci konzultanta, vyučujúceho
predmetu. V mesiaci máji sa
uskutočnili predmetové kolá, do
ktorých každý vyučujúci z triednych kôl vybral dva projekty.
V tomto kole členovia každej PK
a MZ 1.stupňa si vypočuli súťažiacich a vybrali víťazný projekt,
ktorý postúpil do celoškolského
kola. Nakoľko bola úroveň prác
vynikajúca, porota ocenila aj
úspešný projekt druhý v poradí.
Víťazi v piatkové dopoludnie prezentovali svoje práce
pred obecenstvom - spolužiakmi z radov žiackeho parlamentu,
účastníkmi predmetových kôl,
vedením školy, koordinátorkou
žiackeho parlamentu Mgr. Luciou Konečnou a predsedníčkou
Rady rodičov PhDr. Janou Urbanovský.
Na záver riaditeľka školy odovzdala víťazom ročníkových prác a víťazom úspešných
prác diplomy, finančnú odmenu
a vecné ceny.
Všetkým víťazom blahoželáme a ďakujeme za príjemný zážitok!
Víťazné ročníkové práce
Filip Ondraščin zo 4.A - projekt: TESY - z prírodovedy - konzultant: Mgr. Príbelszká
Lara Urbanovský z 5.A - projekt: Dažďové pralesy - z geografie - konzultant: Mgr. Hofierková
Katarína Štefancová z 5.B projekt: Matematika v každodennom živote a jednotky dĺžky - z matematiky - konzultant:

Mgr. Bambušková
Žaneta Novotná + Paulína Šupáková z 8.A - projekt: Pesničky
pre detičky - zo slovenského jazyka - konzultant: Mgr. Konečná
Žaneta Novotná z 8.A - projekt: Portréty osobností z 50. rokov - z výchovy umením - konzultant: Mgr. Budiačová D.
Žaneta Novotná z 8.A - projekt: Geologické zaujímavosti
Považia - z biológie - konzultant:
Ing. Hulínková
Tereza Grnáčová z 9.B - projekt: Museum Madame Tussand
- z anglického jazyka - konzultant: Mgr. Budjačová Ľ.
Úspešné ročníkové práce
Patrik Straňák zo 4.B - projekt: Vybrané slová v obrázkoch - zo slovenského jazyka konzultant: Mgr. Kupčov
Karolína Kostková + Bianka Priebojová + Cynthia Stanová z 5.B - projekt: Vodopády z geografie - konzultant: Mgr.
Hofierková
Veronika Kapušová zo 6.A projekt: Moja hodina ANJ - z anglického jazyka - konzultant:
Mgr. Budjačová Ľ.
Timotej Horák + Oliver Mogora zo 7.B - projekt: Moja trieda - z matematiky - konzultant:
PaedDr. Kobzová
Bibiana Buranská - projekt: Ja
v pomenovaniach - zo slovenského jazyka - konzultant: Mgr.
Machová
Bibiana Buranská + Romana Adamcová z 8.A - projekt:
Zlepšenie prostredia ZŠ v Ilave z techniky - konzultant: Mgr.
Ďurišová
HM

Ak máte domáceho miláčika, tak ste určite postrehli, že
18.06.2017 sa v areáli Základnej školy v Ilave konal 1.ročník
Ilavského miláčika. Bola to akcia pre deti a ich zvieracích miláčikov. Prišli rôzne druhy domácich zvieratiek, ako sú psíky,
mačičky, papagáje, ježkovia,
zajačiky, morčiatka, andulky,
škrečky, koníky a dokonca aj
fretka! Túto akciu vymysleli dve
kamarátky- Terezka Mojtová
/2.C/ a Tamarka Balajková /3.B/
a s podporou ich rodičov a priateľov sa táto akcia uskutočnila.
Súťažilo sa v kategóriách: 1.
Najkrajší malý domáci miláčik
/do 30 cm/, 2. Najkrajší veľký
domáci miláčik /nad 30 cm /, 3.
Najlepšie vycvičený domáci miláčik, 4. Najlepšie zamaskovaná
dvojica, 5. Top miláčik publika.
Keďže nám počasie prialo,
akcia skončila úspešne a najväčšou odmenou pre nás, usporiadateľov, bol úsmev na každej detskej tvári. Chcela by som
poďakovať skvelým ľuďom, ktorí pri akcii pomáhali : Tánička
Šlesariková, Peťka Trenčanová,
Martina Balajková, Mirka Boháčiková a sponzorom, vďaka
ktorým sme mohli deťom odovzdať pekné ceny: Horák -interiéry, s.r.o. Ilava, Porsche -Werkzeugbau Dubnica nad Váhom,
Domáce potreby H a N Ilava,
Mesto Ilava, Dom kultúry Ilava,
Chovateľské potreby na Ružovej
ulici v Ilave, MVDr. Dušan Bútora a v neposlednom rade pani
riaditeľke Mgr. Jarmile Jánošíkovej a pánom školníkom Karo-

Foto: J. Trenčanová

lovi Zifčákovi a Jozefovi Koyšovi. Tešíme sa aj na budúci rok !
Výsledky:
1.kategória: Najkrajší malý
domáci miláčik do 30 cm:
1.miesto: Miško Koyš s fretkou
Colet, 2.miesto: Klárka Galová
morčiatkom Filina, 3.miesto:
Lilianka Ritková so zajačikom
Lola, 4.miesto Marek Gallo s rodinkou škrečkov.
2.kategória: Najkrajší veľký domáci miláčik nad 30 cm:
1.miesto: Chiara Kelič s koníkom Fargo, 2.miesto: Margarétka Jankechová s fenkou
Mia, 3.miesto: Emka Pučeková
so psíkom Goranom, 4.miesto:
Adam Siekel s fenkou Daisy
3.kategória: Najlepšie vycvičený domáci miláčik: 1.miesto
Martin Janek s fenkou Amandou, 2.miesto: Stanko Vytlačil
so psíkom Baxom, 3.miesto: Veronika Zubáriková
s fenkou
Lili, 4.miesto: Timko Boháčik
so psíkom Ronym
4.kategória: Najlepšie zamaskovaná dvojica: 1.miesto:
Timko Boháčik so psíkom Ronym, 2.miesto: Matúško Jakúbek so škrečkom Jerrym,
3.miesto: Katka Hírešová s morčiatkom Nely, 4.miesto: Martin
Janek s kobylkou Happy
5.kategória: Top miláčik
publika: 1.miesto: Emka Pučeková so psíkom Goranom,
2.miesto: Adam Siekel s fenkou
Daisy, 3.miesto: Martin Janek
s kobylkou Happy, 4.miesto:
Chiara Kelič s koníkom Fargo
Janka Trenčanová
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ROZPRÁVKOVÝ LES
Deň detí sme aj v tomto roku
oslávili v „rozprávkovom lese“.
I keď dátum sviatočného dňa
nekorešpondoval s prvým júnom, 4. jún bol výnimočný
aj tým, že sviatok oslavovali dievčatá a dámy s menom
Lenka. Keď nadišiel očakávaný rozprávkový deň, slniečko
spočiatku nebolo skúpe na horúce lúče a spríjemňovalo cestičku do rozprávkového lesa,
ktorá začínala na Laštekoch,
počas ktorej na prítomných
čakali mnohé prekvapenia:

vičku....nechýbali ani tri sudičky, či krásna upírka Mary,
ktorá ponúkala deťom krásnu
krvavočervenú oživujúcu tekutinu....
Záver rozprávkovej cesty bol
v kráľovstve branno- športového areálu na strelnici, kde
na deti čakali piráti z Karibiku
so šerifom a krásnou šerifkou,
ktorí obdarovali deti sladkým
balíčkom z pirátskeho pokladu. Okrem rozprávkových
bytostí, boli pre deti pripravené aj prekvapenia v podobe

zbojník zastavujúci pocestných, Arabela a Rumburak
s čarovným prsteňom, hry
v ľadovom kráľovstve, sladkosti u Ježibaby, chytanie rybičiek
u vodníka, Baba Jaga, ktorá číhala na posede na Ivana a Nastenku, Marfuša - čakajúca na
Mrázika, Sudička so Šípkovou
Ruženkou, princ a Popoluška,
ktorá hľadala tú správnu črie-

skákavých atrakcií a vozenie
na koníkoch. Tí, ktorí prišli
unavení z dlhej rozprávkovej cesty, sa mohli občerstviť
ovocím z rozprávkovej krajiny
KAUFLAND alebo si opiecť
slaninku, či klobásu.... pre
účinkujúcich a rozprávkové
bytosti bol pripravený lahodný námornícky guláš, dospelí si mohli pochutnať na zlatej pivárskej tekutine a deti sa
mohli občerstviť sviežou kofolou. Všetko mohlo byť až do
konca čarovné a krásne, keby
nebola prihrmela búrka, ktorá
vyhnala rozprávkové bytosti
z lesa a deti len tak- tak utiekli
pred dažďom. Celé kráľovstvo bolo akoby čiernym súknom obtiahnuté. Čakali sme
na slniečko, ale márne. Keď sa
dážď unavil, pokračovali sme
v programe, ktorý sme mali

pripravený nielen pre deti, ale
aj pre tých skôr narodených,
no najmä pre milovníkov country piesní. Všetci prítomní,
ktorí trpezlivo čakali na vytúžený coutry fest, si nielen
zatancovali, ale aj zaspievali s country skupinami Šidlo,
SVIŠTE zo ZUŠ Ilava, Ľubom
Turcerom a jeho hosťami - Nikou Matejkovou a Eli Vaňovou a záver koncertu sme si
vychutnali s country star - Allanom Mikušekom. Verím,
že o rok sa nám snáď podarí
vybaviť krajší slnečný deň bez
dažďa.
Poďakovanie patrí všetkým
organizátorom a spoluorganizátorom, účinkujúcim z DS
MASKY a DS LEUA, priateľom kultúry - Andrejovi Kobzovi, Mgr. Mirkovi Tomanovi,
poslankyni MsZ Ľudke Haasovej, RNDr. Etelke Eglyovej, Milanovi Jakúbkovi, Mgr. Lenke
Potěšilovej a Ing. Vojtěchovi
Potěšilovi, Aničke Januškovej,
Vierke Jáňovej, kolegom z TsM
a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek

spôsobom podieľali na tvorbe
podujatia pre naše deti.
Ďakujeme sponzorom:
- Mesto Ilava
- ÚVTOS Ilava
- SMER SD
- Zdenka OPTIK salón
- SIGMIA
- p. Mičuda
- LEA nábytok
- Farby, papier, hračky - Mierové námestie
- HS ELEKTRO - Daniel Streličák, Ilava
- Lekáreň na námestí Ilava
- 02 Slovakia, s.r.o.
- Vináreň na Ružovej Ul.
- Full cafe
- La Torre
- Moravec cafe
- Delikatesso
- R.I.M.
- Cafe Terzetto
- Lekáreň PURUS Ilava
- ADOP s.r.o. autodoprava
- Drevopal Ladce
- MACO - papiernictvo, farby
laky, drogéria, hračky
- Galantéria p. Domáňová
-at-
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Kráľovná Bosonôžka v MŠ Ilava
Naša materská škola nie je
len taká materská škola. Je
zázračná, občas ju navštívia
rôzne rozprávkové postavy.
V jedno krásne dopoludnie
navštívila triedu 4-5- ročných
detí kráľovná Bosonôžka. Nebola to len taká návšteva. Táto
kráľovná sa posnažila deťom
priblížiť prírodu, ktorá nás
všade obklopuje. Prichystala
si pre deti príbeh a taktiež bádateľskú aktivitu, vďaka ktorej

sa stali deti súčasťou prírody.
Spoznávali a vnímali tak svojimi zmyslami súčasti neživej
a živej prírody. Veľmi ich táto
aktivita bavila a na jej konci
nechceli pustiť kráľovnú domov. Ale ako vieme každá rozprávka má svoj koniec, a tak
sa aj deti museli rozlúčiť s kráľovnou Bosonôžkou, ktorá im
však sľúbila ďalšiu návštevu.
MŠ

Týždeň radosti v MŠ Ilava - MDD V dňoch, keď teploty
Jún - MDD je sviatok, na
ktorý sa tešia všetky deti
a patrí všetkým bez rozdielu.
Avšak v našej materskej škole nie je venovaný deťom len
jeden deň, ale celý týždeň, ba
dokonca mesiac. Už od pondelka 29.5.2017 sme sa snažili
našim deťom spríjemniť deň,
keď prišli malí karatisti a ukázali im svoje umenie. Deti videli ako toto umenie funguje
a pochopili, prečo sa len tak
nemôžu biť. Program mal pokračovanie v utorok, kedy si
deti zaspievali s „Dedom Jarom“ detské pesničky, ktoré
mohli sprevádzať pohybom
a hudobnými nástrojmi. Na
stredu sa deti veľmi tešili, pretože našu MŠ navštívili opäť
hasiči a psovodi. Tí nám uká-

Žiaci MŠ Ilava

zali svoju prácu a deti sa vďaka nim stali malými hasičmi.
A aký by to bol deň detí bez divadla a balíčkov, ktoré sú snáď
každoročnou tradíciou. Áno,
nadišiel deň „D“, štvrtok 1. jún,
ktorý patril deťom. Hneď od
rána sa triedami niesol smiech
a zábava, ktorá pokračovala aj
v divadelnom predstavení „Na
Zemi, dobre mi“. Po predstavení deti dostali sladké balíčky
a ich obľúbenú diskotéku. Piatok sa niesol v znamení športu. Pani učiteľky si pre deti
prichystali rôzne hry a súťaže,
v ktorých si deti preverili svoju zdatnosť a vytrvalosť. Deti
boli hrdé na získané ocenenia, diplomy a medaily za plnenie športových disciplín, ktoré
realizovali v rámci „športovej
olympiády“. Počas celého týždňa boli voči
sebe milé a tolerantné, navzájom sa obdarovali a pozitívne
oceňovali výkony svoje i iných
detí. Avšak jún
sa ešte neskončil
a na deti čakajú mnohé akcie
ako napr. rozlúčka s predškolákmi, noc
v škôlke a mnoho ďalších, na
ktoré sa už teraz
tešíme.
MŠ

sú extrémne vysoké je potrebné:

- Dodržiavať pitný režim - dospelý človek by mal počas dňa
vypiť najmenej tri litre nápojov.
Nevhodné sú nápoje s obsahom
cukru, kofeínu, piva, alkoholu,
kávy.
- Ideálna je obyčajná voda.
- Nápoje by sa mali prijímať
pravidelne v menších dávkach.
- Dôležitá je ich teplota vhodnejšie sú vlažné nápoje.
- Potreba pitia rastie v závislosti od vonkajšej teploty, ale aj
od telesnej aktivity a zdravotného stavu. Najmä u detí treba
dbať na to, aby pili pred a počas
i po fyzickej námahe.
- Zvýšenú pozornosť venujte
aj strave. Tá musí byť v letných
mesiacoch ľahšia. Teda ľahko
stráviteľná, s nižšou energetickou hodnotou, súčasne však
musí obsahovať dostatok výživných látok. Zložením musí
byť pestrá a vyvážená – s dostatkom celozrnných výrobkov,
ovocia, zeleniny, nízkotučných
mliečnych výrobkov, rýb, hydiny, zemiakov, strukovín, menej
používať jedlá bohaté na tuky a
jednoduché sacharidy.
- Dôležitý je aj vhodný odev.
Ten by mal byť podľa možnosti svetlých farieb a z prírodných materiálov. Má byť ľahký,
vzdušný a voľného strihu.
- Syntetické materiály nie sú
vhodné, pretože neumožňujú
odparovanie sa potu.

- Počas pobytu mimo domova je vhodné používať pokrývku hlavy, ktorá chráni pred slnečným úpalom.
- Nepreháňajte to s opaľovaním. Ľudí to láka, ale aj sami cítia, že pobyt na priamom slnku
nedopadne práve najlepšie.
- Na priame opaľovanie sú
vhodné len ranné a neskoré popoludňajšie hodiny. V prípade
pobytu pri vodných plochách a
kúpaliskách je lepšie v čase od
10. do 16. hodiny zdržiavať sa na
tienistom mieste.
- Pri opaľovaní je vhodné používať kvalitné krémy s vysokým ochranným faktorom pred
UV žiarením.
- Aj pri pobyte doma, alebo
na pracovisku sa snažte zabrániť prenikaniu priamych slnečných lúčov cez okná alebo svetlíky (využite tienenie, napríklad
žalúziami alebo roletami). Taktiež nezabúdajte na zvýšenie
pohybu vzduchu vetraním.
Pri používaní ventilátorov ich
umiestnite tak, aby nedochádzalo k nežiaducemu priamemu
ochladzovaniu povrchu tela.
- Horúčavy samozrejme negatívne vplývajú najmä na starších a chronicky chorých ľudí.
Tí by mali na minimum obmedziť svoje aktivity a z domov vychádzať pokiaľ sa dá len ráno
alebo večer.
Zdroj: internet
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Knižné novinky

Beletria dospelí:
Červenák J.: Vlk a dýka
Oceľové žezlo 1
Rimmerová K.:
Spoznal som ťa bosú
Horst J.L.: Súmrak
Benková J.:
Musíme zostať spolu
Repovská J.: Nové dejstvo
Studeničová M.: Milenec
Martigli C. A.:
Sprisahanie mocných
Johansen E.:
Kráľovná Tearlingu
Invázia do Tearlingu
Beletria deti:
Gürtlerová A.:
Rozprávky, básničky do
detskej izbičky
Rozprávky o lese Lese
Náučná dospelí:
Buck M.: Vystúp z tieňa
Dobrovoľné hasičské zbory
v Trenčianskom kraji
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Mestské múzeum
ďakuje:

Miloslavovi Pálušovi z Ilavy za dar pre múzeum – veľmi zachovalý starý šijací
stroj Singer.
Ladislavovi Resekovi z Ilavy – Klobušíc za pomoc múzeu pri sprevádzaní turistov,
starožitný písací stroj a knihu o leopoldovskej pevnosti.
Knižnica počas
letných prázdnin:
Pondelok - piatok: 8.30 - 15.00
Utorok: administratívny deň-zatvorené
Celozávodná dovolenka:
24. 7. – 4. 8. 2017
Čerpanie dovolenky v inom
termíne zverejníme vždy vopred na www.ilava.sk v sekcii
knižnica

V máji sme s ilavskými škôlkarmi strávili kreatívne dopoludnie. Hľadali sme rozdiely medzi mestom a dedinou, čítali z knihy Mimi a Líza, kreslili, strihali, lepili...Výsledok môžete obdivovať v knižnici :-)

Bartolomejský jarmok
2017
sa uskutoční 25.8 - 26.8.2017
na Mierovom námestí.
Program jarmoku bude uverejnený v Ilavskom mesačníku 8/2017.
So žiakmi základnej školy v našej knižnici absolvovala ilavská
kronikárka Mgr. Magda Kobzová sériu besied na tému Mestská
kronika. Deti sa dozvedeli, prečo je potrebné písať kroniku, čo
a ako sa do nej zapisuje, aké zaujímavé informácie možno v starých kronikách nájsť.

Darcovia, ktorí nám v ostatnom
období darovali knihy:
Marta Samašová
Mariana Čičáková
Eva Petrujová
Janka Chudová

LETNÝ JAZYKOVÝ TÁBOR PRE DETI
JAZYKOVÁ ŠKOLA V ILAVE

Chcete pre svoju ratolesť (5+) pripraviť zábavné ale zároveň
aj náučné leto? Tento rok bude v znamení HUDBY. Piesne sú
prirodzenou súčasťou edukácie detí i v materinskom jazyku.
Hudba je deťom blízka a preto úplne nenásilnou formou vniknú do tajov cudzieho jazyka.
Deti: 5+
Turnusy: júl, august Denne: 8:00-15:00
Cena: 8eur/dieťa/deň (obed + 2,50eur)
MÁTE ZÁUJEM? Alebo iné otázky? T.č. 0940 887 680
alebo email: info@slc.sk

Štefan Daško
František Hrubiško
Jana Babiarová

Zvlášť chceme poďakovať PhDr. Jozefovi Genzorovi.
Knižnici venoval kolekciu kníh, na ktorých sa osobne podieľal, či už ako spoluautor, alebo ako prekladateľ.
Je medzi nimi viacero hodnotných náučných kníh a encyklopédií /na foto/, časopis Geo, tiež i beletria.
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Matrika
Narodenie:
Matias Mičuda
Adam Bezecný
Michal Remenár
Andrej Hanták
Emma Vaňová
Navždy nás opustili:
Ján Král
Marta Živčicová
Helena Prekopová
Peter Jurena
Jolana Štefancová
Elena Barenyiová
Manželstvo uzatvorili:
Tomáš Novosad
a Mgr. Gabriela Dernešová
Manfred Helmle
a Renáta Horňáková
Marek Vaštík
a Lucia Fusková
Ing. Ľubomír Stareček
a Bc. Lucia Lukáčová
Vedad Mujkanovič
a Zuzana Drahutová

Spomienka

LEASING S 0% NAVÝŠENÍM
KIA PÚCHOV sa teší na Vašu návštevu
Stíchlo ticho, cupot sĺz
vyklepáva navždy...

Vlasta Burdejová

rod. Pagáčová
7. 6. 2017 uplynuli
4 roky, čo nás navždy
opustila naša mama.
Prosíme o modlitbu tých,
čo ju poznali.
Dcéry Vlasta a Jarmila
s rodinami.

Spomienka
Nová Kia Sportage. Susedia ju obdivujú, vodiči milujú.
Vývoj novej Kia Sportage nebol zameraný len na to, aby splnil bežné predstavy
o dokonalom aute, ale aby tieto očakávania ďaleko prekročil. Nový špičkový a atraktívny
dizajn len podčiarkuje technologické inovácie vo vnútri. Technológie, ako bezdrôtová
nabíjačka mobilných telefónov, inteligentný parkovací asistent, automatické senzorické
otváranie dverí batožinového priestoru, detektor mŕtveho uhla, či funkcia autonómneho
brzdenia v núdzových situáciách, sa stávajú pre majiteľov novej Kia Sportage štandardom.
Nová Kia Sportage - Wow!

Ľudský život je sťa púpavový
kvet, rozplynie sa a viac ho
niet. Len v spomienkach prichádza medzi nás a žiaden
čas nezahojí ranu, čo v srdciach nás bolí.
Dňa 10.7.2017 si pripomenieme 2 roky od úmrtia
nášho drahého syna a brata
Branislava Polucha.
S láskou spomína celá rodina.

Spomienka

Milan Beňo
a Jana Habšudová
Kristián Koudelík
a Kristína Mončeková
Ján Ševcov a Eva Pagáčová
MUDr. Milan Grajcarík
a MUDr. Katarína Perďochová
Mgr. Peter Resek
a Ing. Ivana Kobzáková

Odišiel si tíško, niet Ťa
medzi nami, v našich srdciach žiješ spomienkami.
Dňa 24.5.2017 uplynulo
1. smutné výročie od úmrtia nášho drahého manžela,
otca, starého otca a brata
Ivana Hofericu.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
Smútiaca rodina

ASPEKTA TRADE, s.r.o.
Nimnická cesta 1674
020 01 Púchov

T +421 42 4633 877
M +421 911 900 905
E kia@kiapuchov.sk
www.kiapuchov.sk

Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o.: Bližšie informácie o
ponuke sa dozviete u každého autorizovaného predajcu
Kia. Kombinovaná spotreba paliva 4,7-7,6 l/100 km,
emisie CO2: 124-177 g/km. * Záruka 7 rokov/150 000 km.
Obrázok je ilustračný.
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Medzinárodné športové
trojstretnutie v Mikołówe
Prvý jún! Dlho očakávaný
nielen kvôli MDD, ale aj preto,
že to bol termín tohoročného
družobného medzinárodného
trojstretnutia žiakov ZŠ Klimkovice, ZŠ Mikołów a ZŠ Ilava.
Na tento deň sme sa usilovne
pripravovali na hodinách telesnej výchovy.
Posledný májový deň sme
museli ísť skôr spať, aby sme
ráno boli plní energie. Otravný budík začal zvoniť o 4:20 h.

svoje talent.
Posilnili sme sa skvelými raňajkami a vyrazili sme cez dlhý
park rovno na štadión. Súťaže sa začali skokom do diaľky
dievčat a behom na 60m chlapcov. Dobrými výkonmi nás reprezentovali Nikolka Trebulová, ktorá výkonom 460 cm,
skončila na skvelom 3. mieste,
Klaudika Urbánková(432 cm)
a Tímejka Čugová (415 cm) a
chlapci Maroš Bezdeda, ktorý

Z domu sme odchádzali plní
očakávania, ale aj trémy a strachu ako to dopadne, aké budú
naše výkony. Pri škole nás čakali spolužiaci a pani učiteľky,
Mgr. Bambušková a Mgr. Ďurišová. Autobus už bol pripravený na cestu. Pán primátor
a pani učiteľky nás obdarili balíčkami na posilnenie a mohli
sme vyraziť. Dlhú viac ako trojhodinovú cestu sme si spríjemnili spievaním, smiechom a vyjedaním sladkostí.
V Mikolówe nás veľmi pekne privítali poľské pani učiteľky a zaviedli nás do šatní. Boli
sme ohúrení moderným dizajnom školy. Obrovské chodby,
telocvičňa, športová hala, luxusné šatne a ani bazén nebol
výnimkou. Po zapálení olympijského ohňa, vztýčení olympijskej zástavy, príhovoroch
hostí, sľube športovcov a rozhodcov a slávnostnom otvorení riaditeľkou školy podujatie
spestrili žiačky družobnej školy moderným tancom. Gymnastky a roztlieskavačky cvičili a vedľa nich deti predvádzali

získal 3. miesto v behu na 60m
výkonom 8,61s, Ivan Šatka
(8,88 s) a Tomáš Ličko(9,40s).
Potom sa chlapci a dievčatá v
disciplínach vymenili. V behu
na 60m nás reprezentovali Nikola Trebulová (9,10 s), Sandra
Jancová (9,38 s) a Veronika Zubáriková ( 9,29 s). Maroš Bezdeda si „vyskákal“ 2. miesto
(480 cm), Adam Kukučka 3.
miesto (475cm) a Ivan Šatka
skočil 4,30 cm, čo je na piataka tiež pekný výkon. Dievčatá - beh 600 metrov: Nikola
Trebulová 2:03,51min, Sandra
Jancová 2:03,07min, Soňa Staňová 2:19,35min. Chlapci bežali 1000 metrov: Timotej Horák(3:49,49 min), Tomáš Ličko
(3:48,99min) a Adam Kukučka
výkonom 3:15,58 min. skončil
na 2. mieste. V malom futbale
svoje nadanie predviedli chlapci (Šimon Marienka, Adam
Kukučka, Jakub Antala, Tomáš
Ličko, Matúš Híreš, Lukáš Straňák, Timotej Horák) a získali 2.
miesto. Dievčatá v silnej zostave (Viktória Behanová, Nikola Trebulová, Sandra Jancová,

Klaudia Urbánková, Veronika
Zubáriková) predviedli najlepší
výkon v prehadzovanej, za ktorý získali zlatý pohár.
Po úžasných výkonoch sme
si doplnili energiu chutným
obedom s poľskými a českými súpermi, s ktorými sme sa
skamarátili. Obed sme strávili
v príjemnej nálade. Zaspievali sme si spolu s poľskými pani
učiteľkami pár slovenských ľudových piesní.
Okolo tretej hodiny sme stres
odstránili relaxovaním v bazéne. Mysleli sme, že si v pokoji
oddýchneme, ale neodolali sme
šanteniu vo vode. So smútkom
v očiach sme vychádzali z bazéna, ale zároveň sme sa nevedeli dočkať výsledkov súťaží.
Za najlepšiu športovkyňu z na-

Pani učiteľky nás pochválili a my sme sa už tešili domov.
Rodičia netrpezlivo očakávali
náš návrat na parkovisku pred
školou.
Tento športový deň ostane
navždy v našich pamätiach.
Veľmi nás vyčerpal, ale stálo
to za to a skončili sme tam, kde
sme začali. V našich posteliach.
Elenka Vaňová, Tímea Čugová, Romanka Cedzová – 7.B
O rok sa stretneme v Klimkoviciach. Veríme, že sa nám
dovtedy podarí v našich žiakoch prebudiť súťaživosť, dravosť, vytrvalosť a psychickú
odolnosť. K rozvoju týchto atribútov by nám veľmi pomohlo
dobudovanie športového areálu a kvalita už existujúcich
športovísk.

Foto: V. Bambušková
šej školy bola vyhlásená Nikola Trebulová a za najlepšieho
športovca Adam Kukučka.
Po sčítaní bodov nastala neobvyklá situácia. Česko
i Slovensko získalo rovnaký
počet bodov a obidve školy obsadili v celkovom hodnotení 2.
miesto. Putovný pohár prevzal
Mikołów.
Keď sme sa dozvedeli naše
výsledky, boli sme milo prekvapení a nadšení. Užili sme
si pocit stáť na stupni víťazov.

A čo na záver? Všetci účastníci
športovali,
zabávali
sa, spoznávali nových kamarátov, prípadne upevnili priateľstvá s tými, ktorých už poznali. Jazyková bariéra nerobila
nikomu problémy. A to je hlavný cieľ medzinárodného športového trojstretnutia, ktoré sa
nieslo v priateľskom duchu či
už dospelých, alebo detí.
Mgr. Veronika Bambušková,
Mgr.Joanna Ďurišová
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Ilavský beh vykročil v nedeľu do tretieho desaťročia svojej úspešnej existencie

S vavrínmi víťazov Ilavský a Maníková
Miroslav Ilavský z dubnického Jogging klubu a Ľubomíra
Maníková z AK Spartak Dubnica nad Váhom sa stali absolútnymi víťazmi 21. ročníka
ILAVSKÉHO BEHU - VEĽKEJ
CENY AGROMIXU, ktorý sa
v nedeľu, 21. mája uskutočnil v
Ilave.
Podujatie, ktorého sa za veľmi
príjemného bežeckého počasia
v šiestich seniorských a štyroch
žiackych kategóriách zúčastnilo viac ako pol druhej stovky
pretekárov, z toho 79 detí sa už
tradične konalo pod organizačnou taktovku dvoch stabilných
a osvedčených partnerov - Mesta ILAVA a výrobno-obchodnej
spoločnosti AGROMIX. Zatiaľ,
čo Miroslav Ilavský prišiel do
Ilavy po druhý raz, v podstate
akoby na reparát, keďže vlani
sa mu pri svojich víťazných ambíciách nepodarilo pod Kopánkou ustrážiť svojho najväčšieho
rivala z dubnického AK Spartak,
Štefana Štefinu, Ľubka Maníková si na podujatí zaknihovala
už svoju trinástu účasť a v poradí siedme víťazstvo medzi ženami. Jej víťazných predstavení
však Ilava zažila podstatne viac,
keďže súťažiť sem chodila už ako
žiačka.
„Samozrejme, že ma víťazstvo
veľmi teší» vyznala sa ochotne v cieli slovenská vytrvalecká
reprezentantka a dvojnásobná
mamina, vracajúca sa po materskej dovolenke do plného
súťažného nasadenia, ktorá si
iba prednedávnom pripísala na
svoje konto bronz z národného
šampionátu na 10 000 m v Kysuckom Novom Meste. „Svedčí
to, že príprava bola naozaj dobre
načasovaná a s dnešným výkonom môžem byť spokojná. Škoda, že nebola o niečo výraznejšia konkurencia, kvalitné časy
si ju priam vyžadujú. To je však
otázka skôr pre organizátorov.
Ja sem chodím nezištne a rada,
mám k podujatiu osobitý vzťah.
Dalo by sa povedať, vyrástla
som na ňom...“ uzavrela analýzu
svojich bezprostredných pocitov
s úsmevom Maníková.

A spokojný so svojím premiérovým ilavským víťazstvom bol
evidentne aj Miroslav Ilavský,
pre ktorého jediné nebezpečenstvo predstavoval v nedeľu snáď
iba jedenásťnásobný účastník
a osemnásobný víťaz podujatia, o celú jednu generáciu starší Ján Križák. „Rozhodol som sa
ihneď od začiatku diktovať tempo a vyvarovať sa chýb z minulého ročníka, ktoré ma napokon
stáli víťazstvo. Ten kopec v polovici trate je však naozaj nepríjemný a opäť som v ňom radšej
zvoľnil. Ja kopce totiž vôbec nemusím, vystačím si aj bez nich...“
zareagoval žartovne jeden z najúspešnejších členov dubnického Jogging klubu a víťaz sobotňajšieho 5.ročníka Oravského
polmaratónu v Dolnom Kubíne
na otázku týkajúcu sa jeho prípadného štartu v open kategórii
septembrového svetového šampionátu vrchárov, ktorého organizačným garantom je práve
Jogging klub, jedno z najväčších
a najznámejších združení kondičných a rekreačných bežcov
na Slovensku.
Popri víťazoch hlavných kategórií za povšimnutie stojí ešte
výkon dvojnásobnej absolútnej
víťazky a desaťnásobnej účastníčky podujatia Ivety Hulvátovej, ktorá v novom osobnom
maxime, časom slušnej úrovne,
prepisovala v nedeľu históriu v
kategórii žien nad 35 rokov. Trinásť rokov starý traťový rekord
slovenskej vytrvaleckej legendy
Anky Balošákovej (55:25) z roku
2004 dokázala v cieli okresať o
ďalších deväť sekúnd.
Najväčším športovo-spoločenským magnetom tohtoročného podujatia bola nepochybne
osobná účasť atletického halového vicemajstra Európy z Belehradu 2017 Jána Volka, ktorý
bol oficiálne mediálnou tvárou
podujatia a do Ilavy pricestoval
aj so svojou úspešnou trénerkou
Naďou Juričekovou Bendovou.
Treba povedať, že oprávnene,
ich prítomnosť sa tešila mimoriadnej pozornosti na každom
jednom kroku...

Výsledkový servis:
Dievčatá 1.-4. ročník ZŠ - cca
800 metrov - bez použitia časomiery:
1. Anabel BELÁKOVÁ 2008
Dubnica n/V
2. Barbora PAVLISOVÁ 2008
BK Lysá p/M
3. Veronika BAGINOVÁ 2008
Ilava
4. Michaela MIŠIAKOVÁ 2006
Čiga Biga Tím Maratón
5. Vanesa PTÁČKOVÁ 2007 Ilava
Chlapci 1.-4. ročník ZŠ - cca
800 metrov - bez použitia časomiery:
1. Denis ŠIATINSKÝ 2007
Oslany
2. Šimon ONDRAŠÍK 2007
Pruské
3. Filip ONDRAŠČIN 2007
Ilava
4. David ŠIATINSKÝ 2010
Oslany
5. Marco PETROVSKÝ 2007
Ilava
Dievčatá 5.-9. ročník ZŠ - cca 1
200 metrov:
1. Mária HARCEKOVÁ 2002
Trenčín 0:04:18
2. Ivona PAVLISOVÁ 2005 BK
Lysá p/M 0:04:20
3. Katarína JANÍČKOVÁ 2005
BK Lysá p/M 0:04:50
4. Ema PEJKOVÁ 2002 Ilava
0:04:56
5. Pavlína STOPKOVÁ 2006
Ilava 0:06:34
Chlapci 6.-9. ročník ZŠ - cca 1
200 metrov:
1. Adam JANÍČEK 2002
BK Lysá p/M 0:03:47

2. Tomáš JANÍČEK 2004
BK Lysá p/M 0:03:48
3. Adam SLIVKA 2002 Ilava
0:04:16
4. Adam KUKUČKA 2003
Ilava 0:04:17
5. Maroš VRÁBEL
2001 Ilava 0:04:20
Muži absolútne poradie
- 13 000 m /176 m:
1. Miroslav ILAVSKÝ 1987 Jogging klub Dubnica n/V 0:45:24
A
2. Ján KRIŽÁK 1970
AŠK Skalica 0:48:07 B
3. Milan PLEVÁK 1972 BK Lysá
p/M 0:48:51 B
4. Vladimír KOVÁČ 1988
Skačany 0:50:25 A
5. Ivan PAVLÍK 1984 AK
Spartak Dubnica n/V 0:50:29 A
6. Peter KLOBUČNÍK 1963
Jogging klub Dubnica n/V
0:50:39 C
7. Vendo BUGÁŇ 1970 Jogging
klub Dubnica n/V 0:51:02 B
8. Vladimír VLASATÝ 1962
ŠKK Lednické Rovne 0:51:12 C
Ženy absolútne poradie
- 13 000 m /176 m:
1. Ľubomíra MANÍKOVÁ
1986 AK Spartak Dubnica n/V
0:53:18 E
2. Iveta HULVÁTOVÁ 1970
Jogging klub Dubnica n/V
0:55:16 F
3. Kristína TREBULOVÁ 1998
AK Čadca 1:02:17 E
4. Michaela KLOBUČNÍKOVÁ
1988 Jogging klub Dubnica n/V
1:03:24 E
5. Alena KADLECOVÁ 1966
BK Lysá p/M 1:03:46 F
6. Marcela BIELIKOVÁ 1976
MK Rajec 1:03:51 F
7. Stanislava ŠIATINSKÁ 1976

Stupne víťazov v hlavnej kategórii mužov.

Ilavský mesačník
Oslany 1:04:35 F
8. Alicja Maria SIKORA
1952 Poľsko 1:05:44 F

(tch)
Laureáti ďalších ocenení
XXI. ročníka ILAVSKÉHO BEHU - VEĽKEJ
CENY AGROMIXU:
Najmladšie účastníčky v rámci
žiackych kategórií:
HARVÁNKOVÁ Karin
17.7.2014 Ilava
HARVÁNKOVÁ Mia 17.7.2014
Ilava
BATLOVÁ Adela
16.5.2015 Ilava
Najmladší účastníci v rámci
žiackych kategórií:
PALIATKA Teo 13.10.2014
Dubnica n/V
FATRÍK Tomáš 23.1.2014 Ilava
TRANTER Theo 19.4.2014
Ilava
DIAN Ondrej 9.7.2014 Ilava
Najmladší účastník
/ účastníčka v rámci
seniorských kategórii:
UJČEK Matúš 2001 Achilles
Handlová 1:08:09 A
Najstarší účastník / účastníčka
v rámci seniorských kategórii:
BAŠISTA Vincent 1942 AK
Spartak Dubnica n/V 1:02:04 D
Najlepší domáci pretekár občan Ilavy:
DRGA Adam 1994
Ilava 0:53:04 A
Víťaz horskej prémie na
Kopánke:
ILAVSKÝ Miroslav 1987
Jogging klub Dubnica
nad Váhom 0:45:24
(tch)
ZÁVEREČNÉ
POĎAKOVANIE
Dovoľte vyjadriť naše úprimné poďakovanie vedeniu Mesta Ilava, na čele s primátorom
mesta Ing. Štefanom Daškom,
Okresnému úradu v Ilave a jeho
prednostke, Ing. Dane Šťastnej, všetkým sponzorom, ktorí sa podieľali na finančno-materiálnom zabezpečení XXI.
ročníka Ilavského behu, predovšetkým firmám - AGROMIX Ilava a pánovi Vladimírovi Stopkovi, SPARK, s.r.o. Ilava
a pánovi Romanovi Kalusovi,
FATRIA A.&M. BUČEK Borčice, TRNÍK-SLUŽBY s.r.o. Púchov, SIGMIA OaSS s.r.o. Ilava,
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Reštaurácii MORAVEC - CAFÉ
Ilava, EURO-ŠROT KOLMAN
Dubnica n/V, D-LUMAX Dubnica n/V a pánovi Ľubošovi
Greguškovi, DUMONT s.r.o.
Uherský Brod a pánovi Milanovi Greguškovi, VEMPO Ilava,
Bufetu ROSA Ilava, ILSPORT
Ilava a pánovi Ľubošovi Ondraščinovi, TAMAKO, s. r. o. Dubnica n/V, PD Bolešov, MIKROP
Poprad, TRENAB Trenčín, COMEXTRANS s.r.o. Ilava, TOMI
Ilava, HORTUS M s.r.o. Ilava,
Strešnému centru LÉWA Ilava,
pánovi Antonovi Dobrodenkovi
Dulov, pánovi Štefanovi Žilkovi
Ilava-Iliavka, CK JOMATOUR
Čadca, Pizzeria LA TORRE Ilava a pánovi Pavlovi Struhárovi,
HANS s.r.o. Sobotište, Bowling
Coffee Ilava, STAMAD Dulov,
HS-ELEKTRO Ilava a pánom
Hofierkovi a Streličákovi, Masážnemu salónu TINKA v Ilave a pani Martine Katrincovej,
Kozmetickému salónu KIARA
v Beluši a slečne Zuzane Tichej...
V neposlednom rade ďakujeme tiež pánom Antonovi a Vladimírovi Púčkovcom zo Štyroch
Líp a pani Jolane Štefancovej a
Radomírovi Štefancovi z Bufetu ROSA, ktorí sa nezištne a
ochotne podieľali na príprave
všetkých doterajších ročníkov
podujatia. Úprimné poďakovanie patrí aj Technickým službám Mesta Ilava a obyvateľom
mestskej časti Iliavka, ktorí pretekárom vytvorili už tradične
milé, pohostinné a veľmi srdečné prostredie prispievajúce nielen k vynikajúcej spoločensko-športovej úrovni samotného
podujatia, ale i ku skvelej reprezentácii celého nášho mesta.
A osobitné poďakovanie vyslovujeme touto cestou aj našim dvom milým hosťom, Jánovi Volkovi a Nadi Juríčekovej
Bendovej, korí si vo svojom nabitom kalendári našli potrebný
čas a poctili nás svojou vzácnou
návštevou. Pre väčšinu návštevníkov Ilavského behu, predovšetkým z radov detí, urobili
tak toto podujatie nezabudnuteľným.
Organizačný výbor
XXI. ročníka Ilavského
behu - Veľkej ceny Agromixu

DRUHÝ NAJLEPŠIE UMIESTENÝ
SLOVÁK V SÚŤAŽI WBFF V USA
POCHÁDZA Z ILAVY
Organizácia WBFF (World svoj charakter, štýl a sebaveBeauty Fitness and Fashion domie, prejaviť svoje najlepšie
Inc.) je svetový líder v oblasti fyzické atribúty, ktoré prezenfitness, krásy, zdravia a mode- tujú vhodný a zdravý životlingu. Poskytuje príležitosť pre ný štýl, byť štíhly a mať dobamatérske fitness modely pro- re proporcionálne tónované
stredníctvom celosvetovej sú- a zdravo vyzerajúce telo.
ťaže v troch ženských a dvoch
Preto je príprava na súťaž
mužských kategóriách, ktorá veľmi náročná, nielen po fysa koná každý mesiac v inej zickej stránke, ale i finančne:
krajine.
špeciálna strava (rôzne druhy
WBFF uvíta v súťaži všet- mäsa, denná dávka môže prekých mužov a ženy akejkoľvek siahnuť aj 1kg, vajcia, doplnúrovne (od amatéra až po úroveň
PRO),
akejkoľvek etnickej príslušnosti, z akéhokoľvek mesta
či krajiny na celom svete na základe registrácie
a splnenia požiadaviek na oprávnenosť
účasti
v súťaži. Absolútny víťaz kategórie
získa profesionálny štatút a kartu
WBFF PRO.
Snom Tomáša
Havrlu, Ilavčana
žijúceho v KloTomáš Havrla
bušiciach, bolo
zúčastniť sa tejto prestížnej ky výživy) zaplatiť trénera, výsúťaže. Zodpovedne sa na ňu davky na celosvetovú súťaž do
pripravoval pol roka. Svoj sen Miami (letenka, víza, ubytosi splnil v novembri 2016 na vanie v hoteli, strava, plavky,
súťaží v Miami v USA. V ka- formálny oblek na modelintegórii MALE FITNESS MO- govú časť súťaže, výber vhodDEL spomedzi 17 „modelov´´ nej obuvi k obleku, registrácia,
služby Beauty Services, ktoré
získal 4. miesto.
S týmto umiestnením sa sú predpísané.)
Z tohto dôvodu sa snaží
však neuspokojil. Naďalej poctivo trénuje, v súčasnosti pod nájsť sponzorov, ktorí mu povedením reprezentačného tré- môžu s náročnou prípravou
nera Slovenska JUDr. MVDr. a úspešne reprezentovať Ilavu
Jozefa Píryho, majstra SR v sú- i celé Slovensko v krajine „ Za
ťaži MASTERS. Tomáš chce veľkou mlákou´´.
Potencionálni
sponzori,
opäť zabojovať počas veľkolepej noci fitness a módy v Hy- ktorí majú záujem finančne
att Miami Convention Cente podporiť tohto ambiciózneho
o profesionálny štatút a kar- fitmess modela, ho môžu kontu WBFF PRO s tými najlep- taktovať na e-mailovej adrese:
šími. Aby zvíťazil, musí spĺ- tomino.206@gmail.com.
-Bc. Janka Rybnikárováňať „ Kritéria posudzovania
WBFF´´ schopnosť zobraziť
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TJ Sokol Ilava - oddiel karate
Výsledky 3.kola Pohára Federácie - 3.6.2017 Púchov
V sobotu 3.6.2017 sa jedenásti
pretekári z Ilavy zúčastnili súťaže
v Púchove. Toto sú výsledky posledného kola tejto sezóny.
Romana Adamcová 2. miesto kumite dievčatá 13-14 + 55 kg
Romana Adamcová 1. miesto kumite dievčatá 15-17r + 55 kg
Katka Kadlečíková 1.miesto kumite dievčatá 11-12r -150cm
Adriana Valková 2.miesto kumite dievčatá 15-17r - 50kg
Pavol Ház 2.miesto kumite
chlapci 11-12r -150cm
Timotej Horák 1.miesto kumite
chlapci 13-14r - 160cm
Timotej Horák 3.miesto Kata
chlapci 13-14r + 3 kyu
Miroslav Gašpar 2.miesto kumite chlapci 11-12r + 150 cm
Esther Derková 2.miesto kumite
dievčatá 9-10r - 150cm
Družstvo dievčatá v zložení
Adamcová, Valková, Janíková 2.miesto kumite
Náš najmladší pretekár Tadeáš Horák mal trochu smolu.
Zo 14 pretekárov sa umiestnil
na nešťastnom 4. mieste so stratou 0,4bodu.Napriek tomu to pokladáme za výborný výsledok.
6.6. sme mali záverečné skúšky
technickej vyspelosti. Našim cvičencom sme držali palce v úspešnom absolvovaní skúšok. Túto

súťažnú sezónu to bolo posledné
kolo Slovenského Pohára v KarateSFK a BU. V auguste nás čaká
letná kondičná príprava a sústredenie. Od septembra začína nový
kolotoč súťaží.
Výsledky
medzinárodného
turnaja Slovakia Open Bratislava 2017
V sobotu 20.5.2017 sa zúčastnili šiesti pretekári z Ilavy súťaže

v Bratislave. Musíme konštatovať,
že to bol náročný turnaj s veľmi
kvalitnou konkurenciou za účasti viac ako 900 štartujúcich pretekárov s medzinárodnou účasťou
dvanástich krajín, aj takých ako
Malta, Alžírsko a. p. Zo šiestich
štartujúcich pretekárov z Ilavy sa
podarilo dosiahnuť na medailové
pozície len dievčatám- v kategórii
družstvá kumite rotácie - v zložení Adamcová, Janíková a Ľahká

ILAVSKÝ

D. Holbus, M. Rendek.
Konečné poradie:
1. FK Vrakuňa Bratislava
2. FC Baník H. Nitra
3. Dubnica
4. Topoľčany
5. MFK Ilava
6. Bánovce
7. ŠK Novohrad Lúčenec
8. Rača Bratislava
9. MFK N. Dubnica
10. Juventus Žilina
11. Slavičín
12. AS Trenčín

pretekárov pri takto náročnom
turnaji na úrovni majstrovstiev
Európy. Všetkým treba poďakovať
za úspešnú reprezentáciu.
3.6. nás čakalo ešte posledné kolo sezóny - Pohár Federácie
v Púchove a následne skúšky technickej vyspelosti u nás v Ilave.
Kamil Horák
tréner karate TJ Sokol Ilava

Ukončenie sezóny oddielu
Karate TJ Sokol Ilava
Skúšky technickej vyspelosti
cvičencov karate TJ Sokol Ilava
6.6.2017- Pod vedením skúšobného komisára SFKaBU
pána Ing. Františka Komoru sa
konali skúšky technickej vyspelosti, ktorých sa zúčastnilo 40
cvičencov oddielu. Všetkým zú-

Medzinárodný futbalový turnaj
U-8 Nová Dubnica
Za účasti 12 mužstiev zo Slovenska a Moravy odohrali naši
chlapci 6 zápasov – 4 výhry a 2
prehry a so skóre 16:9 skončili na
5. mieste. V zápase o postup do semifinále prehrali nešťastne s FK
Vrakuňa Bratislava 3:2. Naše góly
strelili: M. Prekop 11, A. Suchánek
4, Š. Ondrušík 1. Treba pochváliť
všetkých za bojovnosť a škoda, že
brankár M. Kučera bol odcestovaný a nemohol sa turnaja zúčastniť.
MFK Ilava reprezentovali: T.
Kajan, Š. Ondrušík, A. Striško, J.
Imríšek, M. Prekop, A. Suchánek,

na bronzovú medailu a Romane
Adamcovej v kategórii kumite 1415 +160cm na striebornú medailu.
Chlapcom sa nedarilo, i keď
najmladší Paľko Ház vyhral dva
zápasy a až v treťom mal smolu
a vypadol. Bol to turnaj za účasti karatistickej elity z celej Európy. Ukázal nám rezervy, najmä v
psychickej odolnosti niektorých

častneným sa podarilo úspešne absolvovať skúšku. Šiesti cvičenci absolvovali skúšku o dva
technické stupne. Všetkým gratulujeme a prajeme veľa chuti do
ďalších tréningov.
Tréner karate TJ Sokol
Ilava Kamil Horák

Foto Kamil Horák

Medzinárodný futbalový turnaj
KRAĽOVANY CUP 2017
18.06.2017
U-7 Chlapci narodení v roku
2010 a mladší sa zúčastnili turnaja
po prvý raz a z desiatich mužstiev
obsadili konečné 7. miesto, keď
prehrali s Martinom 5:0, Bánovcami 4:2 a s Novým Mestom 4:3 a
porazili Príbovce 3:2. Góly strieľali:
Michal Rendek 4, Šimon Ondrašík
3 a Tomáš Veselý. Turnaja sa ešte
zúčastnili: Tobias Beňo, Matej Mogora, Lukáš Čelko, Adrian Čelko a
Matúš Kučera.
U-8 Medzi chlapcami narodenými v roku 2009 potvrdilo účasť
21 mužstiev. V našej 7-člennej skupine sme sa postupne stretli s mužstvami: MFK Ilava - Slovania Korňa 5:0,

MFK Ilava – FC Baník H. Nitra 7:1
MFK Ilava – Nová Dubnica 4:0
MFK Ilava – MFK Ružomberok 7:0
MFK Ilava – Spartak Trnava 2:2
MFK Ilava - Futbalová škola
M. Hamšíka 8:1
Skupinu sme vyhrali so skóre
33:4. Chlapci podali veľmi dobre
výkony, v tejto sezóne najlepšie o
čom svedčí fakt, že o chlapcov sa
zaujímali tréneri Spartaka Trnava
a AS Trenčín. Naše góly strelili: M.
Prekop 13, A. Suchánek 9, Š. Ondrušík 7, D. Holbus 3, J. Ondrašík
1. Turnaja sa zúčastnili: A. Striško,
J. Imríšek a v bránke T. Turza.
Všetci zúčastnení boli odmenení
trofejou futbalistu a už sa tešia na
ďalšie futbalové zápasy.
-pm-
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