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Štedrý večer
Udreli mrazy, snehy zleteli
do tichej noci ako labute.
Išli sme, slepí, v hustej meteli,
srdce sme mali v ľade zamknuté.
Ani len naše piesne nezneli,
no nezostali na kľúč zamknuté.
Dneska im zaspievali anjeli
a ľuďom požičali perute.
Bože môj, ako málo stačí,
aby sa srdcia ľudí ohriali.
Nie všetko trpké musí končiť
v plači,
nie vždy je treba rúbať do skaly.
Mrzne a sneží. Nežne, pokojne...
Boh zišiel na Zem. Už sa nebojme.

Vážení spoluobčania,
po roku opäť prichádza čas zázrakov, čas, kedy sa na chvíľu pozastavíme a do našich príbytkov a domovov vstúpi
pokoj a radosť a spolu so svojimi rodinami, príbuznými a priateľmi si vychutnáme tie krásne sviatočné chvíle Vianoc...
Vianočné sviatky sú tiež obdobím očakávania nového roka. Prajeme Vám, aby ste nastávajúci rok 2014 prežili len v pozitívnom duchu, ktorý Vám prinesie viac zdravia, lásky a šťastia v každodennom živote, zlepšenie
medziľudských vzťahov, harmónie a pochopenia. Nech Vám vaše deti prinášajú len radosť a prítomnosť Vašich
najbližších nech podporí vzájomnú dôveru a porozumenie.
Primátor mesta Ilava Ing. Štefan Daško,
zástupca primátora Ing. Jozef Toman a zamestnanci MsÚ

2

Ilavský mesačník

Zdroje: Ministerstvo financií SR, Trend, HN, Pravda, Sme, portál TV noviny, TASR.
* RO – rozpočtové organizácie (zahŕňa ZUŠ, CVČ, ŠJ ZŠ a ŠKD ŠJ), MŠ – zahŕňa Materskú školu Ilava + jedáleň a Materskú školu
Klobušice + jedáleň, DK - domy kultúry.
* výdaj mesto - zahŕňa správu mesta, voľby, transakcie verejného dlhu, civilnú obranu, ochranu pred požiarmi, výstavbu, cestnú
dopravu, komunikácie, nakladanie s odpadmi, ochranu prírody a krajiny, ochranu životného prostredia, rozvoj bývania, verejné
osvetlenie, bývanie a občiansku vybavenosť, rekreačné a športové služby, knižnicu, kultúrne služby, predškolskú výchovu, opatrovateľskú službu, klub dôchocov a starostlivosť o občanov v hmotnej núdzi.
* správa mesta - zahŕňa tarifný plat, poistné, plyn, elektrinu, vodné a stočné, tepelnú energiu, telekomunikačné služby, materiál (interiérové vybavenie, výpočtová technika, kancelárske a čistiace potreby), softvér, reprezentačné, pohonné hmoty, oprava a
údržba budov a vybavenia, služby (dodávateľsky vykonávané, školenia, stravovanie), členské príspevky, transfery.
Schodok štátneho rozpočtu je k 31. 10. 2013 vo výške 1,972 mld. €.
Ing. Štefan Daško								Ing. Stanislav Fúsek
primátor mesta Ilava								samostatný odborný referent rozpočtu
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„Prosíme cestujúcich, aby používali podchod!“
-po novom vyzýva hlásateľ na ilavskej železničnej stanici cestujúcich, ktorí chcú nastúpiť do vlaku
smerom do Bratislavy z 2.nástupišťa.
Koncom októbra tohto
roka sa na ilavskej železničnej stanici ukončilo niekoľkomesačné meškanie osobných vlakov z oboch smerov,
keďže v nadväznosti na finalizáciu iných stavebných aktivít na trati sa odovzdal do
užívania novovybudovaný
podchod s druhým nástupišťom s bezbariérovým prístupom.
Tento podchod „vyrástol“
vďaka rozsiahlej modernizácii železničnej stanice a vybudovaniu 1.a 2. nástupišťa
v rámci projektu „Modernizácia železničnej trate Nové
Mesto nad Váhom – Púchov,
žel. km 100,500 – 159/100,
pre traťovú rýchlosť do 160
km/hod. piata etapa.“
Tieto „novoty“ sú značným progresom oproti stavu,

ktorý tu panoval pred modernizáciou ilavskej stanice. Avšak aj napriek tomu sa
podľa predbežného grafikonu vlakovej dopravy neplánuje so zastavovaním rýchlikov v našom meste.
Po architektonickej stránke j ilavská budova železničnej stanice je jednou
z mnohých, ktorá bola postavená podľa jednotných plánov. Podobné staničné budovy si môže všímavý cestujúci
všimnúť na trati Bratislava –
Žilina viacero.
1. novembra 1883 bola uvedená do trvalej prevádzky
tzv. Považská železnica, ktorá podstatne zlepšila panujúce pomery v okrese Ilava. Na
jej vybudovaní mal značný
podiel vtedajší minister železníc Uhorska Gabriel Ba-

Vzácny pohľad na železničnú stanicu okolo roku 1890
objektívom trenčianskeho fotografa Maxa Sterna
ross, ktorý je pochovaný na
klobušickom cintoríne.
Odvtedy ubehlo už 130 rokov. Za ten čas po trati prešlo
mnoho osobných a nákladných vlakov, ktoré poháňali
parné, motorové a v súčasnosti elektrické rušne, zvýšili sa rýchlosti vlakov a skrátil
sa čas prepravy cestujúcich
a tovaru.
V súčasnej dobe prebiehajúca rozsiahla rekonštruk-

cia trate, ktorá bude spájať západnú časť Slovenska
s východným Slovenskom
modernými a rýchlejšími
vlakmi/160 km rýchlosť/,
podstatne zlepší a zabezpečí komfort cestovania, skrášli životné prostredie nielen
v našom meste, ale aj v celej
krajine.
M.Kobzová a M.Toman

Pohľad na časť Sihote s pokročilými prácami na podjazde a podchode. foto: M.Toman

Ospravedlňujeme sa obyvateľom Sihote za investora a realizátora Rekonštrukcie železnice za problémy a sťažené podmienky v tomto roku v súvislosti s rekonštrukciou železnice. Tento mesiac december 2013 je aj mesiacom, keď sa otvorí pre peších
a autodopravu podjazd v mieste bývalého železničného priecestia, závor. V roku 2014 si už budeme spoločne užívať nový, vyšší
komfort a štandard v rekonštruovaných úsekoch. Ďalšia, nie malá časť Ilavy, bude lepšia a funkčnejšia ako doposiaľ.
Ďakujeme za pochopenie.
Primátor mesta Ilava Ing. Štefan Daško, zástupca primátora Ing. Jozef Toman
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Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, ako orgán štátnej správy príslušný na rozhodovanie o poskytovaní podpory na projekt „Detské ihrisko v lokalite Sihoť“ ku dňu 21.11.2013 poukázala na účet Mesta Ilava sumu 12 657,79€.
Tým je v plnej výške akceptovaný a preplatený požadovaný príspevok na toto detské ihrisko, ktoré sme realizovali prostredníctvom
Miestnej akčnej skupiny Vršatec. 										
-lt-

Vážení spoluobčania mestskej časti Sihoť, predstavitelia mesta Vám ďakujú za pochopenie a trpezlivosť pri realizácii rekonštrukcie železničného priecestia vrátane priľahlých komunikácií. Otvorenie priecestia pre osobnú dopravu a peších sa plánuje v období
medzi 15. a 31.12 2013. 											
-lt-
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„21. november - Medzinárodný deň bez fajčenia“
Každý deň veľa fajčiarov
premýšľa nad myšlienkou
skončiť s fajčením. Aj keď
štatistiky o počte úspešne
odvyknutých
nevyznievajú optimisticky, jedna vec je
istá - každá nezapálená cigareta vedie k predĺženiu života a zmierneniu zdravotných následkov dlhoročného
fajčenia. Aj keď nevieme s
presnosťou povedať o koľko,
faktom je, že zanechanie fajčenia má pre každého bývalého fajčiara pozitívne zdravotné, ekonomické, sociálne
a rodinné dopady.
Medzinárodný deň bez fajčenia, alebo tiež nefajčiarsky
deň, je podporovaný Medzinárodnou úniou boja proti
rakovine /UICC/. Tento deň
je venovaný prevencii, zvýšeniu informovanosti o cigaretách, o ich negatívnom
vplyve na ľudský organizmus. Hlavným cieľom je pre-

svedčiť ľudí, aby sa vzdali tejto drogy a spoločne vyvinuli
úsilie boja proti zákerným
chorobám vedúcich k predčasnej smrti.
Vo svete fajčí približne jedna tretina populácie staršej
ako 15 rokov. Celosvetovo
fajčí 47 % mužov a 12 % žien,
avšak tieto pomery sa líšia od
krajiny ku krajine. Smutné
je, že v strednej a východnej
Európe fajčí okolo 28 % žien.
Na Slovensku fajčí približne
34 % populácie, 43 % mužov
a 26 % žien. Priemerná ročná spotreba cigariet na dospelého je 2360 kusov (u 50
% fajčiarov viac ako 10 cigariet denne, u 5 % viac ako 20
cigariet denne). Dĺžka života fajčiarov, konzumujúcich
20-30 cigariet denne po dobu
30 rokov je o 8 rokov kratšia ako dĺžka života nefajčiarov. Fajčenie na Slovensku
má stále vzostupnú krivku

/zdroj: UVZ SR/.
Dlhotrvajúci chronický nikotinizmus vedie aj k ďalším
ochoreniam ako napr: chronická obštrukčná choroba
pľúc, chronická bronchitída,
vredová choroba žalúdka a
dvanástnika, choroby dutiny
ústnej, alzheimerova choroba, cukrovka atď. Ak sa chce
fajčiar úspešne a v plnej miere podieľať na boji o vlastné zdravie, musí si čím skôr
uvedomiť zhubné pôsobenie
škodlivín tabaku na zdravie
a pevne sa rozhodnúť, že s
fajčením chce skutočne a definitívne prestať.
Fajčenie ubližuje zároveň
aj všetkým naokolo - deťom, manželským partnerom, rodičom, súrodencom,
či spolupracovníkom, ktorí sú mu vystavení najmä v
uzavretých, ale aj v otvorených priestoroch, kde sú
„nútení“ dýchať tzv. vedľajší

prúd dymu. Pasívne fajčenie
u dospelej populácie spôsobuje nielen zdĺhavé respiračné, ale aj kardiovaskulárne
a alergické ochorenia. Veľmi nepriaznivo vplýva aj na
zdravotný stav malých detí.
Spôsobuje rad detských respiračných ochorení, zhoršuje priebeh iných ochorení,
napr. pri bronchiálnej astme.
Škodlivé pôsobenie pasívneho fajčenia je vo verejnosti
stále podceňované.
Neváhajte a naplňte posolstvo „Medzinárodného dňa
bez fajčenia - Prestaňte fajčiť!“
Prestať fajčiť nie je ľahké,
ale nie je to nemožné.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici
Oddelenie podpory zdravia

Svetový deň reumatológov
a reumatikov sme si v Ilave pripomenuli 27.10.2013
pochodom mestom a praktickým precvičením úkonov
vhodných pre ľudí postihnutých reumatickými chorobami. Z celkového počtu
120 členov sa podujatia zúčastnilo 84.
Na podujatie sme pripravili 50 litrov čaju, občerstvenie a objednali sme aj
dobré počasie. Všetko sa
nám vydarilo.
- josros-
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Význam konzumácie ovocia a zeleniny u detí a mládeže
V súčasnosti otázka dostatočnej konzumácie ovocia a
zeleniny u detí a mládeže rezonuje nielen v odbornej, ale i
laickej verejnosti. Ovocie a zelenina ako prirodzené zdroje vitamínov a minerálnych látok majú veľký význam ako
zložka správnej výživy každého jednotlivca. Nedostatočná, nevyvážená výživa pri dlhodobom pôsobení postupne mení metabolické pochody v organizme, až dochádza
k chorobným prejavom z nedostatku niektorých špecifických živín. Mimoriadny význam sa pripisuje optimálnej
spotrebe ovocia a zeleniny, ktorá má vo výžive nezastupiteľné miesto a je neoddeliteľnou súčasťou zdravého jedálneho lístka dospelých a detí. Strava detí by mala byť pestrá,
aby pokrývala vysoké nároky vyvíjajúceho sa organizmu
a nemali by v nej chýbať čerstvé ovocie a zelenina. Kalo-

Denne by malo dieťa zjesť až päť porcií ovocia a zeleniny.

rická hodnota ovocia a zeleniny je nízka, avšak biologická

Prakticky to znamená pridať tento dôležitý zdroj vitamí-

hodnota je vysoká. Ovocie a zelenina sú často jedinými

nov, antioxidantov a vlákniny ku každému podávanému

nositeľmi ochranných látok, ktoré sa v iných potravinách

jedlu. Nie je to ťažké, stačí čerstvá paradajka na raňajky,

nenachádzajú.

jablko na olovrant, miska šalátu ako príloha k obedu a na

Ovocie i zelenina obsahuje 5 najdôležitejších látok pre

osvieženie pohár dobrej ovocnej šťavy. Pred každodennou

ľudský organizmus, ktoré zlepšujú našu kondíciu, posil-

konzumáciou nesmieme zabúdať na dôkladné umývanie

ňujú náš imunitný systém a sú výborným zdrojom prírod-

ovocia a zeleniny!

nej energie.
1. Vitamíny – podporujú optimálny priebeh metabolických procesov v organizme.
2. Vláknina – podporuje funkciu žalúdka a čriev, znižuje riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení.
3. Mastné kyseliny – sú významnými zložkami, nachádzajú sa v šupkách dužinatých plodov.
4. Fruktóza a iné jednoduché cukry – dodávajú tzv.
rýchlu energiu pre organizmus.
5. Minerálne látky - najmä draslík - priaznivo ovplyvňujú biochemické procesy.
Musí dieťa jesť každý deň ovocie a zeleninu?

S cieľom zlepšiť stravovacie návyky detí a podporiť dostatočnú konzumáciu ovocia a zeleniny v predškolskom
a školskom veku sa od 1. septembra 2009 začal realizovať
na Slovensku projekt „Školské ovocie - Ovocie a zelenina
do škôl“.
Ciele programu:
zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a
školského veku
zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom
veku znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí
podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny
Práve v tomto veku má školské stravovanie významné
postavenie a plní viacero úloh. Deti sa naučia fixovať návyky modernej výživy, kultúru stolovania, spoločenského
správania a hygienických návykov.
N E Z A B Ú D A J - D O B R E P O U M Ý V A J
- Z D R A V O S I P O CH U T N A J !
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v
Považskej Bystrici, Oddelenie podpory zdravia
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Digibooks má už viac než 70 000 publikácií pre nevidiacich
S veľkým potešením oznamujeme že v digitálnej knižnici pre nevidiacich Digibooks
(www.digibooks.
sk)
spravovaná
občianskym združením Infoblind
so sídlom v Bratislave dňa
31.10.2013 bola úspešne pridaná a sprístupnená v poradí
už 70 000. publikácia. Jednalo sa o časopis Vesmír č. 10
z roku 2010. V čase osláv jubilea 10 rokov pôsobenia združenia je to nádherným darčekom. Digitálna knižnica pre
nevidiacich Digibooks už od

konca roku 2003 predstavuje
významnú iniciatívu v oblasti prístupnosti informácií pre
občanov s ťažkým zrakovým
postihnutím, otvorená pre
členstvo tak občanom Slovenskej ako i Českej republiky. Spravodaj nášho mesta
už dlhodobo nachádza svoje miesto v knižnici pre čitateľov. I čísla tohtoročných
prírastkov do knižnice ukazujú mimoriadne výsledky.
Prvý kvartál skončil s novým
kvartálnym rekordom – 5
143 publikácií. Prvý polrok

skončil s rekordným polročným výsledkom – 7 052 publikácií. 22. septembra bola
zaradená v poradí 10,000
publikácia za tento rok a
dnes sme veľmi blízko od dosiahnutia rekordného ročného prírastku z roku 2010
(12 166). Tieto mimoriadne
úspešné výsledky sú ukážkou
poctivej každodennej intenzívnej práce, komunikácie s
vydavateľmi a autormi, obetavosti, ochoty dobročinne
pomôcť a tým napomôcť pre
zlepšovanie príležitostí pre

občanov s ťažkým zrakovým
postihnutím. Je to prejavom
dôvery, ochoty a poctivej
práce všetkých ľudí ktorí sa
na tomto úspechu zaslúžili.
Osobitne je potrebné poďakovať všetkým darcom, dobrodincom, za každú pomoc
ktorú prejavili pre realizáciu
skvelej veci oceňovanú stovkami spokojných čitateľov. V
prípade záujmu o spoluprácu
sa ozvite na adrese robov@
digibooks.sk.

JESENNÉ VARIÁCIE V ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE ILAVA
Záložka do knihy spája školy: Namaľuj mi svojho
obľúbeného literárneho hrdinu
Slovenská
pedagogická
knižnica v Bratislave v spolupráci s Národným pedagogickým múzeom a knižnicou J. A. Komenského
v Prahe pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2013 pre základné školy vyhlásila 4.
ročník Česko – slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Namaľuj mi
svojho obľúbeného literárneho hrdinu. Výsledkom
bola registrácia našej školy
a následné pridelenie partnerskej školy z Česka – Interaktívní ZŠ Warnsdorf. Žiaci Špeciálnej základnej školy
v Ilave na základe motivácie
spojenej s prezentáciou projektu počas vyučovacích hodín výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania a slohu
zhotovili záložky pre svojich
spolužiakov z Česka, ktoré si
navzájom vymenili. So záložkami si vymenili aj vzájomné postrehy a zážitky,
vzájomne spoznali školské
prostredie v ktorom trávia
väčšinu dňa. Najčastejšími
motívmi záložiek boli hrdinovia obľúbených príbehov
a rozprávok, na zadnej stra-

ne mali žiaci možnosť uviesť
svoje poštové alebo mailové
adresy. Táto aktivita prispela k nadviazaniu vzájomných kontaktov medzi partnerskými školami, ukázala
ďalšie možnosti spolupráce
a podporila kreativitu detí.
„Ako valasi ovce pásli“ –
rozvoj čitateľskej schopnosti žiakov pomocou zábavnej formy práce s knihou
v rámci aktivity o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Veľmi nás
potešilo, keď sa do tejto aktivity zapojili i rodičia našich žiakov, ktorí sa spolu
s nami aspoň na pár hodín
preniesli naspäť do detských
čias a zaspomínali si na veselé príbehy dvoch neposedných valachov – Maťka
a Kubka. Emocionálny zážitok humorných príbehov
bol doplnený o ochutnávku tradičných slovenských
chuťoviek: chlieb, oštiepok,
slanina a cibuľa, ktorú nám
pripravila Mestská knižnica
v Ilave. Aj touto sa im chceme poďakovať za príjemné
chvíle strávené v priestoroch
ilavskej knižnice.
„Strašidieľňa“ – II. ročník

tvorivých dielni z prírodného materiálu
Bohatstvo prírody, jej výnimočná krása a dary, ktorými nás práve túto jeseň
zahrnula príroda nenechali
bez povšimnutia azda nikoho z nás. O to viac oslovila
deti, ktoré vo svojom živote pociťujú určité zdravotné znevýhodnenie. Už počas
septembra začali intenzívne zhromažďovať a triediť
prírodný materiál, vyberať
a plánovať kreatívne nápady. Motivovala ich aktivita,
ktorú naša škola pripravovala pre špeciálne základné
školy Trenčianskeho kraja.
Okrem žiakov našej školy,
rodičov
a sympatizantov

sa aktivity zúčastnilo 21
žiakov zo 7 špeciálnych základných škôl a MŠ. Naším
hosťom bola Mgr. Alena Teicherová, ktorá celé podujatie
vyhodnotila a práce žiakov
ocenila. Výsledkom snahy
a tvorivosti detí a pedagógov bola zaujímavá výstava v priestoroch DK v Ilave.
Veríme, že výrobky našich
detí, do ktorých vložili svoju
dušu, potešili aj širšiu verejnosť. Touto cestou sa chcem
poďakovať všetkým, ktorí
prispeli k príjemnému priebehu celej aktivity.
Mgr. Viera Prekopová
riaditeľka školy
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Poďakovanie
Kolektív Základnej umeleckej školy Ilava ďakuje všetkým priateľom a známym,
rodičom a sponzorom za pomoc, spoluprácu, podporu,
starostlivosť a najmä za potlesk a uznanie na našich koncertoch, výstavách a podujatiach v roku 2013.
Škola má v tomto školskom
roku svoje 60. výročie založenia. Touto cestou pozdravujeme bývalých študentov,
absolventov, ale aj súčasných
žiakov. Pozdrav posielame
všetkým minulým a terajším
zamestnancom a všetkým
učiteľom.

Čarovná flauta
ZUŠ Ilava má svoje motto UMENIE PRE ŽIVOT. Preto
veríme, že umelecké znalosti, skúsenosti a nadšenie vás
bude sprevádzať po celý váš
život.

Umenie a láska pôsobia ako
slnko - prebúdzajú energiu.
Maxim Gorkij

Muzikál „Studňa lásky“
Jedna z najkrajších, najstarších a z najviac romantických
povestí o láske tureckého pašu
Omara ku zajatkyni Štefana
Zápoľského Fatime na Trenčianskom hrade, dostala novú
podobu v muzikálovom spracovaní. Scenár, réžia, dramaturgia
a piesne sú dielom pani učiteľky
Mgr. Alenky Polákovej. Premiéra muzikálu bola 20.októbra
2013 vo veľkej sále Domu kultúry Ilava. Spojili sa v ňom výborné výkony žiakov tanečného,
výtvarného a hudobného odboru spolu s členkami divadielka
„Candies“ literárno-dramatického odboru Základnej umeleckej školy Ilava.
No predtým, ako mohla verejnosť vidieť naše školské vystúpenie, prebiehali stretnutia,
skúšky, nácviky a usilovná práca všetkých účinkujúcich. Na
vytvorení scény sa podieľali žiaci výtvarného odboru. Pod vedením pani učiteľky Mgr. Martiny Paljeskovej-Piškovej sa im
podarilo vykúzliť nádhernú
kamennú studňu, skaly, krompáč. Tanečníčky sa pripravovali na svoje tanečné predstavenie
víl, tanečníc na bále, na ľudovej
zábave s pani učiteľkou Luciou
Špánikovou. Muzikanti študovali hudobné sprievody piesní
a tancov. Nuž a vo finále príprav

nasledovali generálne skúšky
celého telesa už na pódiu v kultúrnom dome, kde sa ozvučeniu
venoval Edo Štencl a osvetlenie
mal na starosti Peter Krnáč.
Nebolo ľahké jednoduchou
formou, blízkou deťom, vyjadriť príbeh so silným emotívnym
prvkom. Pani učiteľke Mgr.
Alenke Polákovej sa to podarilo. Odľahčením známej povesti bola v muzikáli postavička
dvorného šaša, ktorý krátkymi humornými motívmi spájal
aj náročnejšie obrazy. Príbehu
dodala sviežosť postava kronikára, slúžok a komorných. Sám
Zápoľský sa obecenstvu predstavil zrozumiteľne, presvedčivo a jednoznačne. Studnička,
Zanura, Hedviga, Omar a Fatima – to boli ďalšie náročné role,
ktoré hravo zvládli naši šikovní
herci. A nielen herci. Na pódiu
sa všetci stali aj spevákmi a speváčkami. Piesne interpretovali s milým dramatickým prejavom a hlavne s pochopením.
Veľký podiel na zjednotení kolektívu hercov, spevákov
i tanečníkov mal náš dospelý
predstaviteľ Zápoľského Peter
Domáň. Dodal deťom odvahu,
profesionálne ich previedol cez
úskalia trémy, strachu a obáv.
Pridal sa k nim ako ku seberovným kolegom. Pomohol všet-

Na Celoslovenskej súťaži v Nižnej na Orave pod názvom Čarovná flauta bola dňa 21.11.2013 naša žiačka
Barborka Bartekova veľmi úspešná. V silnej konkurencii sa umiestnila vo svojej kategórii na 3. mieste.
kým a pre všetkých bol pevnou,
zároveň humornou a pritom
ľudskou oporou. S postavou
Omara sa za neuveriteľne krátky čas stotožnil Michal Baláž.
Po prvýkrát účinkoval na pódiu
nie ako cimbalista, ale ako herec a spevák. V hudobnej zložke muzikálu sa k väčšine profesionálov – učitelia Mgr. Jarmila
Pišková, Mgr. Marek Berky, Ladislav Vaňo a Michal Baláž –
pridali aj žiaci Janko Pružinec
a Lívia Faktorová. Muzikál sa
tak stal dokonalým skĺbením
všetkých štyroch umeleckých
odborov školy.
Premiéru muzikálu Studňa
lásky vítalo plné hľadisko veľkej sály. Po poslednom výstupe a záverečnej piesni znel sálou nadšený aplauz divákov.
Vzácne bolo osobné poďakovanie primátora mesta Ing. Šte-

fana Dašku autorke muzikálu
a účinkujúcim. Potom nasledovali úprimné gratulácie a blahoželania mnohých prítomných.
Mojím darom pre všetkých je
návšteva koncertu, muzikálu,
divadla, či výstavy podľa vlastného výberu.
Ďakujem tým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii nášho malého umeleckého skvostu.
Ďakujem autorke najmä za nápad, za spracovanie, nacvičenie
a uvedenie premiéry.
„Ten slávny príbeh Fatimy a Omara, pútnikom zavreté
srdcia a dvere otvára...“ také sú
slová záverečnej piesne. Nech
sa teda aj naďalej otvárajú naše
srdcia láske, umeniu a najmä
našim deťom.
Mgr. Ružena Hromádková,
riaditeľka ZUŠ Ilava
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Priateľská návšteva študentov z Györu
Z iniciatívy riaditeľ ky
Obchodnej akadémie v
Ilave, Mgr. Dany Škultétyovej a riaditeľ ky SOŠ
v Györi Gorogné Horacsek Melitta v Györi
sa uskutočnila v dňoch
23.10.-25.10.2013

pria-

teľská návšteva študentov z Györu.
V stredu si naši hostia po privítaní pozreli
prezentáciu školy a naši
študenti spolu s vyučujúcimi im urobili exkurziu po škole. Komunikáciu viedli v anglickom
a nemeckom jazyku. Potom sa hostia presunuli
na obed do školskej jedálne na Základnej ško-

tami pod vedením Mgr.

táciu priestorov, vypo-

gramový priebeh celej

le Medňanská v Ilave.

Miroslavy Rýdzej a do-

čuli si históriu ilavskej

návštevy na škole.

Popoludní ich na Mest-

poludnie bolo spestrené

väznice

skom úrade v Ilave pri-

športovými

li o živote odsúdených

našim

vítal primátor Ing. Šte-

pod vedením Mgr. Gab-

v ilavskej väznici.

Po

milo prekvapili jazyko-

fan Daško a prednosta

riely Vicenovej.

srdečnej rozlúčke v ško-

vými znalosťami, prí-

le a spoločnej fotografií

pravou

sme sa rozlúčili s naši-

spoločenských, športových a historicko-kul-

Ing. Ľubomír Turcer.
Naši priatelia z Gy-

súťažami

Popoludní si maďarskí

študenti

prezreli

a

diskutova-

Poďakovanie patrí aj
žiakom,

a

ktorí

účasťou

na

öru si prezreli mest-

Trenčiansky hrad a his-

mi priateľmi.

ské

torické pamiatky v cen-

kom

tre mesta Trenčín.

bol záujem našich žia-

Mgr. Dana Škultétyo-

kov o návštevu maďar-

vá povedala, že takého

skej školy v Györi.

viacdenné

múzeum,

kostol

a kryptu a položili ve-

tohto

Výsledstretnutia

túrnych podujatiach.

niec k hrobke Gábora

Posledný deň strávili

Bárosza v Klobušiciach.

naši maďarskí študen-

Tlmočiť zo slovenského

ti

do maďarského jazyka

diny v našich laviciach.

nie

nám

počas

Boli rozdelení do sku-

rovi mesta Ilava Ing.

prospešné pre

všetkých dní pani Zuza-

pín a každá skupina sa

Štefanovi Daškovi, za-

oboch krajín.

na Sláviková.

a obohatia študentský

pomáhala

dve vyučovacie ho-

Moje
patrí

poďakovaprimáto-

zúčastnila na inej vy-

mestnancom

Ubytovanie bolo za-

školskej

učovacej hodine. Bol to

jedálne pri ZŠ Medňan-

bezpečené v Trenčíne

veselý zážitok pre obe

ská v Ilave a všetkým

a prvý deň sa skončil po

strany.

učiteľom

20.00 hodine v Laugaríciu.

stretnutia

študentov sú síce organizačne

náročné,

ale

žiakov
Spestria

život na strednej škole.
Ja osobne pripravujem

Obchodnej

takéto podujatia rada

ne sa začala exkurzia

akadémie Ilava, ktorí sa

a s láskou, a preto som

v ilavskej väznici. Naši

nadmieru zaangažovali

presvedčená, že toto po-

Druhý deň sa začal

hostia videli odsúdené-

a starostlivo zorganizo-

dujatie bolo vynikajúce.

zoznamovacími aktivi-

ho, pozreli si prezen-

vali občerstvenie a pro-

-OA-

O 11.00 hodi-
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Spoznávanie sveta edukačnými hrami v MŠ
Hra je dominantnou činnosťou dieťaťa. Nielenže sa
v nej realizuje, ale najmä všestranne rozvíja. Pomáha mu
objavovať okolitý svet, nadobúda poznania, poznatky, no
získava hlavne nové kompetencie aj skúsenosti, čo mu
umožňuje bádať a skúmať.
Dôležitú úlohu zohráva pedagóg, ktorý hru cieľavedome
posunie do roviny evalvačného nástroja, metódy, či prostriedku, v prípade MŠ – predprimárnej evalvácie.
Deti v MŠ majú možnosť
nadobúdať rôzne poznatky,
skúsenosti, oboznamovať sa
s okolitým svetom z rôznych
oblastí práve prostredníctvom takýchto edukačných
hier a aktivít...
Pomenovanie
dominánt
svojho bydliska poznávanie
ich účelu...

Deti si všetkými zmyslami
osvojili nové poznatky o danej téme, a taktiež ukázali
svoje znalosti i skúsenosti.
Okrem kresby, maľby, modelovania, strihania, skladania papiera jednotlivých významných budov v meste,
v ktorom žijú, dokázali tvorivou konštruktívnou edukačnou aktivitou vytvoriť z rôznych skladačiek, stavebníc
i geometrických tvarov, ktorých názvy si zároveň fixovali, maketu mesta Ilavy.
Pri jeho tvorení prejavili
veľkú dávku šikovnosti, zručnosti v oblasti konštruovania
so zmyslom pre stabilitu, radosť a aktívnosť pri učení sa
formou hry...
(AZ, OH)

Mesto Ilava a Literárny klub pri CVČ Ilava
vyhlasujú VIII. ročník literárnej súťaže autorov

L I T E R Á R NA I L A V A 2014
Podmienky súťaže: súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ,
študenti SŠ a dospelí zo Slovenska
Súťažné žánre:
poézia: tematicky voľné
próza:
tematicky voľné
Kategórie:
žiaci ZŠ 2.-5. ročníka
žiaci ZŠ 6.-9.ročníka
študenti SŠ
dospelí
Počet prác: pre poéziu a
prózu platí: maximálne 2 práce od jedného autora písané
strojom alebo počítačom na
formáte A 4 / max. 3 strany
jedna práca – próza /.
Práce je potrebné zaslať: literarnyklub@centrum.sk alebo
na adresu:
Literárny klub pri CVČ Ilava

Mgr. Anna Bajzová
Farská 84/5
019 01 Ilava
Vyhodnotenie súťaže:
Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorú menuje vyhlasovateľ súťaže. Víťazi
každej kategórie dostanú diplomy a ceny. Bude udelená i
cena primátora Mesta Ilava a
cena riaditeľky CVČ.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v priebehu júna 2014 v DK Ilava. Víťazi
budú písomne pozvaní.
V sprievodnom liste autor
uvedie: meno, priezvisko, dátum narodenia, domácu adresu aj s PSČ, telefón, e-mail,
žiaci a študenti uvedú ročník,
ktorý navštevujú a adresu školy.
Práce treba zaslať:
do 30. marca 2014

Centrum voľného času Ilava
vyhlasuje súťaž

Veľká talentová
show
pri príležitosti 40. výročia založenia CVČ
pre deti od 5 - 15 rokov
Žáner: ľubovoľný - 2 min.
Prihlasovať sa môžete na adresu: CVČ Ilava, Farská 84/5, 019 01
Uviesť žáner, počet osôb a vek
Možnosti skúšok: po dohode v CVČ

Finále: máj 2014
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Batolárium
Dňa 11. 11. 2013 do nášho
mesta zavítali banskobystrickí herci s interaktívnym
divadelným predstavením
Batolárium. Ide o jedinečný projekt, ktorý je určený
batoľatám. Divadielko bolo
realizované v spolupráci
s MC Dubáčik v Dome kultúry Ilava.
Mladí umelci so zvláštnym čarom predviedli dačo
nevídané. Dômyselne riešená scéna s vankúšikmi na
sedenie vábila detičky ku
kadejakým kúskom. Herečka tíško a jemne predviedla svoj majstrovský výkon.
Tvárou v tvár k úžasným
malým stvoreniam, klbôčkam energie a nepokoja. Už
stačí iba rozvinúť veľký farebný kvet, vypustiť ružo-

vý balónik a imaginatívna
rozprávka sa môže začať.
Rozprávka, ktorá je celá
ukrytá do malej rolničky či
bublinky. A tu sa deje veľká vec, lebo v miestnosti
sa spolu s ňou „rozbatolí“
tá najkrajšia vôňa – vôňa

22. októbra sa uskutočnilo zážitkové čítanie s deťmi ŠzŠ Ilava.

detí. Ony vedia, že teraz
môžu naozaj všetko. Môžu
objavovať nové veci, skúmať ich, dotýkať sa, smiať
sa, plakať... Reagovať na
hudbu, farby, tvary, zvuky,
seba samých. Tešia sa, že sa
na chvíľočku stali súčasťou

sveta fantázie, ktorý im je
tak veľmi blízky. A my, mamičky, sme ich radosť zdieľali spolu s nimi.
PaedDr. Eva Koštialiková

Ilavský mesačník

MESTSKÁ
KNIŽNICA
I L A V A

Knižné novinky
Beletria:
Follet K.: Pád titanov
Young P: Rázcestia
Byrne L: Posolstvo nádeje od
anjelov
Afshar T.: Perla v piesku
Kingsbury. K: Medzi nebom
a morom
Neal M.: Výlet do neba
Tučková K.: Žítkovské bohyně
Bednářová M.: Ve stínech za
zrcadlem
Doldi M.: Muži a ženy viery
Illies F.: 1913 – Léto jednoho
století
Rubina D.: Dvojité priezvisko
Bulgakov M.: Zápisky mladého lekára
Morrison T.: Milosrdenstvo
Meyer S.: Krátky druhý život...
Munroová A.: Útek
Hidvéghyová Y.: Dážď slivkových kvetov
Foenkinos D.: Naše rozchody
Gilbert E.: Presvedčenie
Asher B.: Provensalský dom
zázrakov
Náučná literatúra:
Dobrucký V.: Veľký spevník
Pfilips S:...izmy
Baštecká B.: Psychosociální
krizová spolupráce
Kirchnerová V.: Výchova prožitkem
Malík B.: Pedagogická antropológia
Richterová K.: Úvod do výskumu trhu
Robert J.: Nenech si to líbit
Kachaňáková A.: Riadenie
ľudských zdrojov
Čapek R.: Učiteľ a rodič
Novák T.: Jak (ne) přežít se
stárnoucími rodiči
Šmajdová K.: Profesionálna
rodina
Čahojová B.: Pútnici a tuláci
v umení 20.stor.
Štěrbová D.: Rodiny s postiženými dětmi
Detská literatúra:
Jobus B.: Muflón Anciáš a jeho
spanilá jazda
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Merico, Marisa:
Princezná mafie
Claverland,
Alžbetin dvor 2013
Na pultoch kníhkupectiev sa
objavila kniha Princezná mafie od anglickej autorky Marisy
Merico. Ide o jeden z najautentickejších portrétov mafiánskej
rodiny, aký sa v posledných rokoch objavil na knižnom trhu.
Marisa Merico, dcéra mafiánskeho bossa Emilia Di Giovine (jedna z jeho dcér žije i na
Slovensku), v autobiografickej
výpovedi odhaľuje skutočný
život v kalábrijskej ‚Ndranghete, mafii s narastajúcim
vplyvom na medzinárodnej
scéne organizovaného zločinu.
Autorkina matka odišla pracovať ako au-pairka do Milána,
kde sa vydala za Emilia Di Giovine. Patricia po svadbe spoznáva manželovu pravú tvár
– tvár mafiána. Spolu s ich dcérou Marisou ho opúšťa a rozhodne sa pre život v Anglicku.
Marise sa však cnie za otcom.
Po rokoch sa vracia do Milána a stáva sa súčasťou mafie.
Klan riadi Emiliova mama, patriaca k najobávanejším ženám
talianskeho podsvetia. Táto
starostlivá matka, ktorá nevie
písať ani čítať, bez škrupúľ vydáva pokyny na vraždy a obchoduje s ukradnutým tovarom a drogami. Do rodinného
biznisu zasväcuje aj svojich
dvanásť detí, z ktorých najstarší syn Emilio je predurčený
stať sa kápom medzinárodného významu. Marisa prevádza
špinavé peniaze na kontá švajčiarskych bánk, pašuje zbrane a
keď sa jej otec nemôže slobodne pohybovať po území Talianska, preberá jeho pozíciu: stáva
sa Princeznou mafie.
Členov klanu však dobieha
ich vlastná minulosť: zlo sa do
človeka vkráda nepozorovane,
človek si jeho prítomnosť neprizná a snáď ani neuvedomuje, nemyslí na jeho dôsledky,
resp. s ním robí kompromisy,
ba dokonca si ho ospravedlní
a pokladá za čosi dobré. Veď
také sa zlo v počiatočných fázach svojho vývoja zvyčajne

človeku javí. Kvôli dočasným
osobným výhodám nevníma
amorálnosť svojho konania.
Pri snahe vymaniť sa z bludného kruhu zločinu autorka
naráža na nám známu vlastnosť: odcudzuje zlo, no keď
sa naskytne príležitosť využiť jeho výhody, spolupracuje
s ním. Až láska k svojim deťom
a najmä okolnosti, ju prinútia k definitívnemu odmietnutiu kriminálneho štýlu života.
Vzťah autorky k svojmu otcovi
je modelom, v ktorom sa obeť
stotožňuje s páchateľom, ktorý
jej v podstate ublížil: “... práve tieto princípy ma priviedli
do problémov – vernosť mojej krvi, ľuďom, na ktorých mi
záležalo a ktorých som milovala.” Spomenutý vzťah akoby
predstavoval metaforu na sociálny fenomén, keď sa masy sto-

tožnia so svojím utláčateľom,
ktorého pokladajú za svojho
otca, národného a politického
hrdinu. Príčina silnej emočnej
väzby a submisívneho vzťahu je v oboch prípadoch veľmi
podobná. Uvedomenie si rabského postavenia vnútorne neslobodných jedincov je prvým
krokom k prekročeniu vlastného tieňa, krokom ku katarzii.
Príbeh Marisy Merico v konečnom dôsledku vyznieva pozitívne:
Dnes žije autorka spolu so
svojimi dvoma deťmi v Blackpoole a jej spoveď si možno
pozrieť na www.youtube.com:
Mafia Princess - an explosive
true story
Henrich Ondruška
(skrátené)

Pozvánky na podujatia v Ilave
6.12.2013 /piatok/ od 10.00-17.00 na námestí v Ilave
VIANOČNĚ NÁMESTIE s výrobkami ľudových remeselníkov,
občerstvením. Postavíme BETLEHEM a privítame sv. Mikuláša /balíčky odovzdajte pracovníkom DK alebo
v knižnici/. Viac v samostatnej pozvánke.
22.11.-15.12.2013 vo výstavnej sieni domu kultúry
Výstava VERONIKY MIKULÁŠOVEJ: Letné inšpirácie
Autorka žije a tvorí v Považskej Bystrici.
Venuje sa maľbe, práci s textilom- odevnej tvorbe s dôrazom
na textilnú aplikáciu a ručnú maľbu na textil.
Pôsobí na Základnej umeleckej škole Imra Weinera Kráľa
v Pov. Bystrici a je členkou Umeleckej besedy Slovenskej.
Výstava je otvorená v prac. dni od 8. 00-16. 30
/utorky do 15.00/, víkendy počas podujatí v DK.
8.12.2013 /nedeľa/ v Rímsko-katolíckom kostole v Ilave
Adventný koncert Zmiešaného speváckeho zboru ILAVČAN.
O 10.00 sv. omša, po nej o 11.00 sa uskutoční koncert, na ktorý
vás srdečne pozývame
15.12.2013 /nedeľa/ o 15.00 v Dome kultúry Ilava
DAJ BOH ŠŤASTIA - tradičný adventný koncert ilavských
umeleckých súborov a žiakov ilavských škôl.
22.12.2013 /nedeľa/ o 17.00 v Dome kultúry Ilava
Divadelné predstavenie AJ ANJELI TO MAJÚ ŤAŽKÉ.
Účinkujú členovia mládežníckeho mestsko-farského divadelného súboru LEUA.
PLESOVÁ SEZÓNA 2014 v DK Ilava
18.1. / sobota/ Ples ZŠ Ilava / tel: 44 64 140, 44 65 293
24.1. / piatok/ Ples Obchodnej akadémie Ilava / 44 66 657
31.1./ piatok/ Ples Gymnázia Dubnica / 44 22 380
8.2. / sobota/ Ples ZUŠ Ilava / 44 65 446
28.2. / piatok/ Farský ples / 44 65 544
Informácie o zmenách, pridaných či zrušených podujatiach
aktuálne vždy na www.ilava.sk /kalendár podujatí/
Tel. čísla DK: 44 555 70 až 72. Zmena programu vyhradená
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Dňa 3.12. 2013 sa konala v KNIHE KORNÉLIA
na Moyzesovej ulici v Ilave
autogramiáda Ivana
Bulíka – Afrika navždy.

Ilavský mesačník

Kniha formátu A4 obsahuje 270 strán textu, máp
a 130 strán fotografií. Je to
jeho v poradí štvrtá kniha. Táto kniha opisuje unikátne expedície k Pygmejom - do stredoafrickej
republiky, Konga, 3 expedície do Etiópie - ku
kmeňu Suri, ďalej je
to cesta naprieč Mali,
Marokom
a
Mauritániou a posledná je expedícia na Namibijsko –angolskú
hranicu.
Cena
publikácie je
28,90 €.

Predajňa kníh, darčekov a umeleckých predmetov KORNÉLIA na Moyzesovej ulici v Ilave, Vás srdečne pozýva na nákup kníh rôznych žánrov a vianočných dekoračných predmetov v príjemnej atmosfére nášho kníhkupectva.
Otvorené po - pia od 8:00 do 17:00, so - ne (počas mesiaca december) od 8:00 do 12:00.

Detašované pracovisko STU MTF Dubnica nad Váhom,
bude uskutočňovať výučbu študentov aj naďalej, pod novým názvom:
„Výučbové stredisko STU MTF Dubnica nad Váhom“
Nejasnosti a nepodložené
informácie z médií ohľadne
zániku mnohých detašovaných pracovísk na Slovensku spôsobili, že sa rozšírila aj nepravdivá informácia
o zrušení Detašovaného pracoviska Dubnica nad Váhom,
ktoré patrí pod Slovenskú
technickú univerzitu v Bratislave, Materiálovotechnologickú fakultu so sídlom v
Trnave. Na zasadnutí vedenia MTF so sídlom v Trnave
bolo rozhodnuté, že Detašované pracovisko STU MTF

Dubnica n/V bude pokračovať vo svojej činnosti naďalej pod novým názvom: „Výučbové stredisko STU MTF
Dubnica nad Váhom“, ktorého vedúcim je Ing. Peter
Kleinedler, PhD. a neuvažuje sa o jeho zrušení. Nakoľko v dnešnej dobe prebieha výučba zatiaľ iba prvého
ročníka Bc. štúdia, upravil
sa jeho názov na „Výučbové stredisko“ (VS). K zmene
názvu prispel i fakt, aby sa
Výučbové stredisko, študenti a dubnický región vyhli

nedorozumeniam a nepresným výkladom médií alebo
laickej verejnosti ohľadne
jeho zrušenia. Vedenie MTF
so sídlom v Trnave si uvedomuje dôležitosť a potrebu regionálnej výučby študentov
aj mimo Bratislavy a Trnavy
a taktiež tohtoročný vysoký
záujem súčasných študentov i uchádzačov z okolitých stredných priemyselných škôl, učilíšť, gymnázií
a obchodných akadémií o VS
STU MTF Dubnica nad Váhom. V súčasnosti VS STU

MTF Dubnica nad Váhom
ponúka uchádzačom kvalitné a bezplatné štúdium, pričom naši absolventi sú veľmi
žiadaní v praxi. V roku 2014
prebehne komplexná akreditácia STU MTF v Trnave, pod
ktorú patrí aj VS Dubnica
n/V a v prípade jej úspešného
hodnotenia (tak ako po všetky minulé roky), bude výučbové stredisko pokračovať vo
výučbe, pričom sa uvažuje aj
o výučbe 2. ročníka Bc. štúdia už v ak. r. 2014/2015.
P. K.

Ilavský mesačník

Obchodná
akadémia
Hviezdoslavova 330/17,
019 01 Ilava otvorila
v tomto školskom roku
kurz anglického jazyka
pre mierne pokročilých
a kurz nemeckého jazyka.
Kurz anglického jazyka je
40 hodín, cena za jednu hodinu je 3,5€.

Matrika
Narodenie:
Sára Sabová
Darina Pilátová
Michal Vrábel
Michal Duľa
Vanesa Miháliková
Nina Bučková
Samuel Mosný
Lea Findriková
Jakub Miček
Lea Martináková
Navždy nás opustili:
Rudolf Vala
Milan Čurík
Jozef Blaško
Manželstvo uzatvorili:
Jozef Burcin
a Miroslava Tomková
Okienko o štatistiky:
Od 17.10. do 25.11.2013
sa do nášho mesta prisťahovalo 5 občanov, odsťahovalo sa 9 občanov.
V rámci mesta sa presťahovalo 10 spoluobčanov.
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Vyučovanie v kurze anglického jazyka prebieha v pondelok 3 vyučovacie hodiny
so začiatkom o 16.00 hodine.
Do kurzu sa možno ešte prihlásiť u vyučujúcej Mgr. Miroslavy Rýdzej na t. č. 0908
739710.
Kurz nemeckého jazyka je
v rozsahu 40 hodín, cena za
jednu hodinu je 3,5€.

Vyučovanie v kurze nemeckého jazyka prebieha v pondelok 3 vyučovacie hodiny
so začiatkom o 15.30 hodine.
Do kurzu sa možno ešte
prihlásiť u vyučujúcej Ing.
Ľubici Brindzovej na t. č.
0915 783855.

Ponúkam na predaj
2 váľandy bledej farby
s úložným priestorom
s matracmi.
Cena dohodou.
Kontakt: 0424465394
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TURNAJ PRÍPRAVIEK VIKTÓRIA ŽELVA CUP - DUBŇANY
Dňa 03.11.2013 sa najmenší adepti futbalovej
lopty v MFK Ilava, ročník 2006 – 2007, zúčastnili
medzinárodného turnaja Viktória ŽELVA CUP –
Dubňany pri Hodoníne. V nádhernom areáli sme
boli vylosovaní do „B“ skupiny a postupne sme sa
stretli s mužstvami – FC Rača, s ktorými sme remizovali 1:1, keď náš jediný gól strelil Adam Baláž.
V druhom zápase sme mali za súpera mužstvo MSK
Břeclav, ktorý bol favoritom našej skupiny. Avšak
naši chlapci sa nezľakli a po veľmi dobrom výkone favorita porazili 1:0, keď autorom gólu bol opäť
Adam Baláž. V treťom zápase s papierovo najslabším mužstvom - RSM Hodonín sme dokázali len
remizovať 1:1, keď tesne pred koncom zápasu sme si
strelili vlastný gól. Autorom aj tretieho nášho zásahu bol Adam Baláž. Vo štvrtom zápase, ktorý sme
hrali proti FKM Morava, sa nám dlho gólom Reného Bagína darilo držať tesný náskok 1:0. Avšak
nakoniec sme v tomto zápase prehrali 3:1 a skončili sme v našej skupine na 4.mieste. V zápase o konečné 7. miesto sme podľahli výberu ČSFA Malacky 1:0 a v konečnom účtovaní sme skončili na 8.
mieste. Lepšie si na turnaji počínalo družstvo MFK
Dubnica, ktoré skončilo na 4. mieste.
-pm-

Najmenší adepti futbalovej lopty.

Futbalový turnaj v Mikołowe

ILAVSKÝ

Výber Mesta Ilavy sa zúčastnil futbalového
turnaja v našom družobnom meste Mikolow
za účasti 8 mužstiev, ktoré boli rozdelené do
dvoch skupín. V „B“ skupine sme postupne
porazili mužstvo z Krakowa 3:0, v druhom
zápase sme si poradili s mestskou políciou Mikolow v pomere 6:1 a v poslednom zápase sme
vyhrali nad TJ Bílovec (CZ) 6:3. V semifinále sme mali najťažšieho súpera, pretože chlapci hrajú 1. poľskú ligu v malom futbale, zápas
veľmi dobrej úrovne remízou 0:0 a na pokutové kopy sme prehrali 7:8
O 3. miesto nakoniec súper nenastúpil, takže sme skončili tretí, turnaj vyhral náš semifinálový súper.
ILAVA-Krakow 3:0 góly: Mišík P., Pružinec. Martinka
ILAVA-Bílovec 6:3 góly: Mišík P. 2, Pružinec 2, Martinka, Koťan
ILAVA-Mikolow 6:1 góly: Mišík P. 3, Pružinec 3
Mesto ILAVU reprezentovali títo hráči:
Daško Marek, Daško Michal, Pružinec Branislav, Martinka Lukáš, Ruman Roman, Koťan Roman, Melo Peter, Porubčan Dušan, Mišík Peter Vedúci výpravy: Ing. Daško Štefan
- primátor mesta ILAVA
-pm-
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