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Nekonečný príbeh dnes
Ing.Štefan Daško
Primátor mesta Ilava

Súvisiaci, mnou napísaný článok z 12/2012, s prílohami k EÚ fondovej výzve
a projektu Rekonštrukcie
časti verejného osvetlenia v
Ilave vyšiel v Ilavskom mesačníku v závere
r. 2012.
Príbeh katastrofálne riadenej výzvy bývalým vedením Ministerstva hospodárstva SR a SEIA(v gescii
strany SAS), plný obštrukcií, zdržiavania, byrokracie, ale hlavne nefunkčnosti centrálnych orgánov sa
dnes dostal do štádia, keď
to vyzerá, že realizácia projektu a fyzická, skutočná
rekonštrukcia časti verejného osvetlenia z EÚ fondov sa začne do mesiaca,
dvoch a dokončí do konca
r. 2014. Čím sme si od konca r.2012 prešli? Po tom, ako
po vyhodnotení až za novej vlády sa Ilava ocitla medzi 201 schválenými mestami a obcami, sme v zmysle
platnej legislatívy pripravili a spustili proces verejného obstarania. To prebehlo
v r. 2013,ukončené na jeseň.
Ihneď sme dobrovoľne(dal
som pokyn),po zlých skúsenostiach miest a obcí(Myjava...) a krátení neoprávnených výdavkov centrálnymi,
kontrolnými orgánmi, odoslali dokumentáciu z verejného obstarania na úrad pre
verejné obstaranie. Ten je
jediný zo zákona právomocný a kompetentný posúdiť, či zrealizované verejné
obstaranie a jeho výsledky sú zákonné a právoplat-

né.5 mesiacov, od novembra
2013 do marca 2014 vrátane, trvala kontrola, vzájomná komunikácia, dodatočné vyžiadanie podkladov
a stanovísk až po prerokovanie záverečného protokolu o kontrole. Následne
koncom marca 2014 boli
výsledky a dokumentácia
odoslané na riadiaci orgán
výzvy a projektu, Slovenskú energetickú a inovačnú
agentúru. Tá mala v termíne 21 dní vyhodnotiť proces a dať nám odobrenie na
podpis zmlúv s dodávateľom
a následne realizáciu. Boli
sme v Bratislave(primátor,
právnik mesta, obstarávajúca osoba) na osobnom rokovaní na SEIA, kde sa ešte
pokúšali robiť obštrukcie
prizvaní zástupcovia ministerstva
hospodárstva.
V súčinnosti s osobou, ktorá
nám obstaranie realizovala,
právnikom mesta JUDr. Jaďuďovou a mnou sme dôrazne argumentovali, že sme
zákonne splnili všetky podmienky a žiadame, neprosíme, aby nám v termíne, ktorý centrálne inštitúcie majú,
odobrili projekt, umožnili
podpis zmlúv s dodávateľom
a realizáciu projektu. Inak
by sme to považovali za obmedzovanie práv a nárokov
mesta Ilava a jeho občanov.
Týmto aj verejne ďakujem
obstarávajúcej osobe, JUDr.
Jaďuďovej,Ing. Janúškovi za
odborné zvládnutie procesov a jednaní pri príprave
verejného obstarania, rokovaniach na ÚVO a SEIA.
Výškou investície 263.000
eur(horný, hraničný limit
výzvy), z toho 5% mesto Ilava, ide o 3. najvyšší EÚ pro-

jekt žiadateľa mesta Ilava
z hľadiska finančného objemu, po rekonštrukcii ZŠ
v Ilave, rekonštrukcii a revitalizácii centrálnej mestskej
zóny v Ilave. Pôjde o rekonštrukciu a výmenu lámp na
osi hlavných ciest 1. triedy
v správe Slovenskej správy
ciest od NsP Ilava po cintorín a 2. triedy v Správe
TSK od Sihote po výjazd na
Hornú Porubu. Realizátorom bude firma, ktorá uspela vo verejnom obstaraní, SIEMENS s.r.o. Tak snáď
do Vianoc budú nové lampy
svietiť.
Marec 2010 – vypísaná
výzva, mesto Ilava pripravuje projekty a podanie žiadosti,
1.vláda R. Fica,
Jún 2010 – nástup vlády I.
Radičovej,
August 2010 – Ilava podala projekt, žiadosť, termín
ukončenia výzvy sa predlžuje do 11/2010
November 2010 – koniec
predĺženého termínu
11/ 2010 – apríl 2012 nečinnosť Ministerstva hospodárstva SR(SAS),SEIA, vláda I.Radičovej
Máj 2012 – Snem ZMOS,
s kolegami urgentne pripomíname zmrznutie, neriešenie výzvy, dostáva sa do
Uznesenia ZMOS požiadavka spustiť hodnotiaci proces
a výber.
Leto 2012 – vláda R. Fica
dáva prísľuby riešenia.
December 2012 – projekty sú vyhodnotené, vybraných 201 miest a obcí Slovenska, medzi nimi Ilava
Január -júl 2013 – príprava na spustenie verejnej súťaže na dodávateľa, spustenie súťaže

Október 2013 – vybraný
dodávateľ firma SIEMENS
s.r.o.
Október
2013-marec
2014 – dobrovoľná predbežná kontrola verejného obstarania na ÚVO, prerokovanie protokolu o kontrole,
odoslanie dokumentácie na
SEIA
Apríl, máj 2014 – kontrola na SEIA, rokovanie na
SEIA o výsledkoch kontroly, riešenie námietok a obštrukcií Ministerstva hospodárstva SR.
Máj 2014 – doručenie
Overenia zo SEIA, nadviazanie komunikácie a odoslanie zmlúv dodávateľovi
firme SIEMENS s..r.o. na
podpis, podpis zo strany
mesta, zverejnenie zmluvy
na www stránkach mesta, odoslanie podpísaných
zmlúv na SEIA na overenie,
Máj, jún 2014 – podanie
žiadosti o dočasné dopravné
značenie pri realizácii projektu na osi hlavných ciest,
začiatok fyzickej realizácie.
Na
májový
Snem
ZMOS(28.-29.05.2014) do
Bratislavy okrem iného
idem s nasledujúcim návrhom na uznesenie zo Snemu
ZMOS:
Návrh na uznesenie:
Snem ZMOS a ZMOS žiada vládu SR,aby EÚ projekty
Rekonštrukcie VO z r.2010
boli bez ďalších prieťahov
a obštrukcií na Riadiacom
orgáne SEIA a ÚVO vybavené pružne v lehotách a aby
boli vytvorené predpoklady
na ich implementáciu, refundáciu ešte v r.2014.Započal už piaty rok od vypísania výzvy.
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Nekonečný príbeh(12/2012)
Tak by sa dal nazvať stav
v súvislosti s Výzvou Ministerstva hospodárstva SR a
Slovenskej inovačnej a energetickej
agentúry(SIaEA)
na rekonštrukciu verejného
osvetlenia(časti) vypísanú a
uzavretú v roku 2010 a jej neriešenie až doposiaľ. Mesto
Ilava podalo projekt, ktorý
ministerstvo a SIaEA prijali 3.8.2010(viď Potvrdenie o
registrácii žiadosti o nenávratný finančný príspevok).
Výzva bola vypísaná v marci
2010, uzatvorená v novembri
2010 za bývalej vlády. Odvtedy do marca 2012 (viac ako 16
mesiacov) Ministerstvo hospodárstva SR pod vedením
SAS(-minister Miškov) nedokázali a neriešili tieto žiadosti
a potreby miest a obcí, hoci
financie z EÚ sú. Po zmene vlády na májovom Sneme
ZMOS sme dostali od súčasnej vlády, ministra hospodárstva prísľuby, že sa to vyrieši do leta tohto roku, čo sa
nestalo. Takže máme za sebou
2. výročie vypísania výzvy,
podania žiadosti a projektu aj mestom Ilava a uzavretia výzvy, ako aj jej nevyhodnotenia. Po voľbách a zmene
vlády od leta tohto roku ministerstvo rokovalo o navýšení zdrojov s Bruselom pre
ďalšie mestá a obce. Nekonečný príbeh (z anglického
originálu The Never Ending
Story) je známa rozprávka(s
piesňou speváka Limahla),
kde indiánsky chlapec, bojovník Átrei na lietajúcom
psovi Falcovi bojuje proti ničote.Dva roky sme bojovali s
ničotou centrálnych orgánov
a domáhali sa vyhodnotenia
výzvy a spustenia projektov.
V uplynulých mesiacoch som
opakovane prostredníctvom
vedenia a orgánov ZMOS
urgoval konečné vyriešenie
tejto výzvy. Veď sa vraví, že

všetko raz skončí. V týchto
dňoch bolo cez média zverejnené, že sa navýšením celkových zdrojov z EÚ fondov

z pôvodnej výšky 17,7 miliardy eur na 34,8 miliardy
eur zrekonštruujú časti VO
v 201 slovenských mestách
a obciach, medzi nimi, veríme, že bude aj Ilava. Časový

predpoklad v horizonte rokov 2013-2014.
Ing. Štefan Daško
primátor mesta Ilava
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Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava - 4/2014

Vyhodnotenie
rozpočtu
Mesta Ilava - 4/2014
(tabuľková
forma)
(tabuľková forma)
Schválený 2014

Upravený 2014

Plnenie 4/2014

Bežný rozpočet
Schválený3 2014
2014
Príjem
3 192 061,00
128 774,00Upravený
1 222 993,43
Bežný rozpočet
z toho:
DzP FO
1 307 290,00
1 307 290,00
515 760,86
Príjem
3 192 061,00
774,00
daň z nehnuteľ.
587 166,00
587 166,00 3 128236
598,78
z toho:
1 307 290,00
DKDzP FO 22 785,00
22 785,00 1 30711290,00
424,10
Výdaj
3 119 958,00 5873166,00
056 671,00
964 166,00
394,99
daň z nehnuteľ.
587
z toho: výdaj na RO
1 033 940,00 22 785,00
969 365,00
322785,00
418,04
DK
22
2 086 018,00
2 087 306,00 3 056641
976,95
Výdaj výdaj mesto
3 119 958,00
671,00
z toho:
MŠ
330 196,00
331 484,00
104 167,69
z toho: výdaj na RO
1 033 940,00
969 365,00
DK
169 050,00
169 050,00
58 152,47
výdaj
mesto
2
086
018,00
2
087
306,00
správa mesta
1 029 418,00
1 032 518,00
327
091,43
z toho:
MŠ 290 000,00 330 196,00
331 96484,00
z toho:
TSM(príspevok)
290 000,00
664,00
Rozdiel
72 103,00
258050,00
598,44
DK 72 103,00 169 050,00
169

správa mesta
1 029 418,00
Kapitálový
rozpočet
z toho: TSM(príspevok)
290 000,00
Príjem
102
760,00
102 760,00
Rozdiel
72 103,00
Výdaj
346 260,00
346 260,00
Rozdiel
-243 500,00
-243 500,00

Kapitálový rozpočet
Príjemoperácie
102 760,00
Finančné
Výdaj
Príjem
243 500,00 346 260,00
243 500,00
Rozdiel
Výdaj
72 103,00-243 500,00
72 103,00
Rozdiel

Finančné operácie

Príjem
Príjem
Výdaj
Výdaj
Rozdiel

Rozdiel

(sumy sú uvedené v €)

171 397,00

171 397,00

3 538 321,00
3 475 034,00
243 500,00
3 538 321,00
3 475 034,00
72
103,00
0,00
0,00

171 397,00

1 032 518,00
290 000,00

120,00
72 7103,00
10 073,50
-2 953,50

102 760,00
346 4260,00
828,59
-24324500,00
525,39
-19 696,80

1 234 942,02

243 500,00
998 993,88
72
235103,00
948,14
171 397,00

* RO – rozpočtové organizácie (zahŕňa ZUŠ, CVČ, ŠJ ZŠ a
ŠKD ŠJ), MŠ4/2014
– zahŕňa
Plnenie
v %Mater39,09 4/2014
skú školu Ilava + jedáleň a Ma39,45
terskú školu Klobušice + jedá40,30 leň, DK - domy kultúry.
39,45sprá50,14515 760,86
* výdaj mesto - zahŕňa
31,55236vu598,78
mesta, voľby, 40,30
transakcie
33,26 11verejného
424,10 dlhu, civilnú
50,14 ob30,76 ranu, ochranu pred požiar31,42 mi, výstavbu, cestnú dopra322 418,04
33,26
34,40 vu, komunikácie, nakladanie
odpadmi, ochranu
prírody
30,76
31,68641s976,95
a krajiny, ochranu31,42
životného
33,33 104 167,69
prostredia, rozvoj bývania, ve58 152,47
34,40
rejné osvetlenie, bývanie a ob327čiansku
091,43
31,68
vybavenosť,
rekreačné
a športové
knižnicu,
96
664,00 služby,33,33
6,93258kultúrne
služby,
predškolskú
598,44
2,91 výchovu, opatrovateľskú službu, klub dôchocov a starostlivosť o občanov v hmotnej nú7dzi.
120,00
6,93
Ing. Štefan Daško
2,91
1,98 10 073,50
primátor mesta Ilava

4/2014 v %

1 222 993,43

39,09

964 394,99

31,55

34,01 -2 953,50

Ing. Stanislav Fúsek
samostatný odborný
referent rozpočtu

35,54
4 828,59
28,75

24 525,39
-19 696,80

1,98
34,01

Príjem
3 538 321,00
3 475 034,00
Vážení
spoluobčania
zo
Sihote!
Výdaj
3 538 321,00
3 475 034,00
Ako
môžete sami pozorovať,
Rozdiel
práce na podjazde a podchode
sú uvedené
v €)
pre(sumy
chodcov
do mestskej
časti Sihoť sú v záverečnej fáze.
Zostávajú ešte práce na železničnej trati, ktoré však už neovplyvňujú dopravnú situáciu
v mestskej časti.
Prístupnosť mestskej časti
je tak pre automobilovú dopravu ako i pre peších a cyklistov z hľadiska bezpečnosti a kvality podstatne lepšia
ako tomu bolo v minulosti.

S investorom sme i 0,00
na základe Vašich podnetov a podnetov poslancov za mestskú časť
presadili prehĺbenie koryta
v kritickom mieste a zhotovenie oporného múra, ktorý zvýši odolnosť podchodu
pre peších a cyklistov voči zaplaveniu. Pred mostíkom cez
Podhradský potok bude ešte
zrekonštruovaná a navýšená vozovka tak, aby sa zvýšila
ochrana pred vybrežením Porubského potoka do priľahlých

1 234 942,02
35,54
a umiestnenie autobusových
998zastávok.
993,88
28,75
Vedenie
mesta
ďakuje
všettesne
pred
sútokom
0,00
235 948,14

záhrad
Porubského a Podhradského
potoka. Kapacity realizačnej
firmy sme využili aj na doplnenie asfaltového povrchu pod
väznicou, pri garážach na Sihoti a niečo sa ušlo i na otoč
autobusov pri železničnej stanici. V spolupráci s TSK a SAD
Trenčín nám zostáva ešte doriešiť dopravnú situáciu s kanálovým mostom tak, aby cez
tento most mohla chodiť prímestská autobusová doprava

kým občanom Sihote za trpezlivosť a pochopenie situácie, ktorá pri rekonštrukcii
železničnej trate vznikla. Sme
si vedomí, že to nebolo pre
Vás jednoduché. Veríme však,
že s výsledkom ste spokojní a nové komunikácie budú
slúžiť desaťročia tak Vám ako
i ostatným občanom a návštevníkom mesta Ilava.
Ing.Ľubomír Turcer
prednosta MsÚ
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Výberové konanie na obsadenie miesta
riaditeľa/-ky ZŠ v Ilave
Mesto Ilava zverejňuje oznámenie o výberovom konaní na
obsadenie miesta riaditeľa/-ky
Základnej školy, Medňanská
514/5, Ilava, ktoré bolo vyhlásené v mestskom rozhlase, vyvesené na úradnej tabuli mesta
a mestských častí, uverejnené
na internetovej stránke mesta od 5.5. 2014 a v týždenníku Pardon, ktorý vyšiel dňa
10.5.2014:
MESTO ILAVA zastúpené primátorom Ing. Štefanom
Daškom

vyhlasuje

v zmysle § 4 ods. 1 zákona
č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky
Základnej školy, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
Kvalifikačné a ostatné
predpoklady:
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa požadovaného študijného odboru pre
základné školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 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
Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe ku dňu uskutočnenia výberového konania
Vykonanie prvej atestácie
(alebo l. kvalifikačnej skúšky
alebo jej náhradnej formy)
Bezúhonnosť
Zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná)
Ovládanie štátneho jazyka

Ďalšie požiadavky:
Znalosť príslušnej legislatívy
Organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti
Osobnostné a morálne predpoklady
Znalosť práce s PC
Zoznam požadovaných dokladov do výberového konania:
Žiadosť o účasť na výberovom konaní
Overené kópie dokladov
o dosiahnutom vzdelaní
Overená kópia dokladu
o absolvovaní I. atestácie (alebo 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady)
Profesijný životopis (vrátane
písomného a telef. kontaktu)
Potvrdenie
preukazujúce
minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
Doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
Písomný návrh koncepcie
rozvoja základnej školy (rozsah max. 5 strán)
Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre
potreby výberového konania
v zmysle zákona č. 122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s vyplneným
menným zoznamom fotokópií úradných dokumentov na
priloženom tlačive. (Tlačivo
je k dispozícii na internetovej
stránke mesta www.ilava.sk
alebo na personálnom referáte
Mestského úradu v Ilave.)
Písomnú žiadosť o účasť
na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi zasielajte v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa
a označením hesla „Výberové
konanie ZŠ – Neotvárať“ na
adresu: Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava alebo osobne do podateľne
Mestského úradu v Ilave do
termínu 10.6.2014 do 14.00
hodiny (to je posledný termín,
ktorý môže byť uvedený na pečiatke z podateľne MsÚ).
Termín, čas a miesto výbe-

rového konania bude oznámený písomne radou školy
každému uchádzačovi, ktorý
splnil podmienky, a to najmenej 7 dní pred uskutočnením
výberového konania.
V Ilave, dňa 05.05.2014

Ing. Štefan Daško
primátor mesta
Prípadné ďalšie informácie ohľadne výberových konaní Vám poskytneme na telefonickom čísle: 042/4455517
alebo 042/4455521.

Preteky v love rýb udicou (LRU)

Detské preteky (deti - mladí rybári vo veku od 6 do 15
rokov združení v rybárskych
krúžkoch) sa konali tradične
1.mája. Za krásneho slnečného počasia a bezvetria 44 mladých rybárov (z toho tri dievčatá) túžobne očakávali svoj
prvý tohtoročný záber kapra.
Počas troch pretekárskych hodín sa ulovilo dohromady 85
ks rýb z toho 70ks kapra rybničného (14 kaprov malo zákonitú lovnú mieru). Zvíťazil
Patrik Andrisík z Ilavy, ktorý
ulovil 20 kaprov (643 bodov),
na druhom mieste skončil Dominik Hajas z Ilavy- ulovil
10 kaprov (296 bodov). Tretia skončila jeho sestra Kristínka Hajasová s 8 kaprami.
Všetci malí súťažiaci dostali počas pretekov malé občer-

stvenie, na konci bol každý
odmenený vecnou cenou a dostal doklady pre lov rýb v tomto roku. Preteky organizačne
zabezpečoval výbor obvodnej organizácie na čele s jeho
predsedom p. Liborom Kvasnicom.
Ranný dážď, vietor a chlad
možno odradil niektorých rybárov od ich „ pretekov dospelých“, ktoré sa konali 11. mája.
Pretekov sa zúčastnilo 98 rybárov a najviac sa darilo Vladovi Juríčkovi z Klobušíc, ktorý ulovil 6 kaprov (305 bodov).
Za ním skončil Martin Rolín
z Ladiec s 5 kaprami (245 bodov) a tretí bol jeho synovec
Michal Rolín tiež s 5 kaprami
(235 bodov). Petrov zdar.
Tajomník SRZ ObO č.3 Ilava
Ing. Jozef Šedík

Spoločné foto mladých pretekárov s predsedom ObO č.3 p.
Kvasnicom Liborom.

Víťazi pretekov – zprava Juríček Vlado, Michal a Martin
Rolínovci.
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Pohľad späť...
Veľkonočné tradície
V mesiaci apríl sa uskutočnilo podujatie „ Veľkonočné tradície“, ktoré organizovalo mesto Ilava – oddelenie kultúry v spolupráci s Považským osvetovým
strediskom v Považskej Bystrici. V rámci predveľkonočnej atmosféry, ktorú nám vytvárali ľudoví
remeselníci nielen z nášho regiónu, sa uskutočnili
i tvorivé dielne zdobenia kraslíc, medovníkov, pletenia korbáčov, modelovania z hliny a pod. Súčasťou
podujatia bola i literárna súťaž v tvorbe básničky,
alebo krátkej prózy na tému: „ Môj najväčší veľkonočný zážitok“ a výtvarná súťaž o najkrajšiu veľkonočnú kraslicu.
Veľmi nás potešila veľká účasť súťažiacich
a preto by sme chceli poďakovať pedagógom, učiteľom MŠ, ZŠ, ŠZŠ, ktorí
sa venovali deťom a žiakom a pripravili krásne
veľkonočné výrobky a literárne diela.
Cenu za výborne grafické stvárnenie veľkonočnej kraslice v kategórii ZUŠ získali:
Sofia Pučeková, Sandra Šukalová a Marko
Mikulec, cenu poroty za
priestorové stvárnenie
veľkonočnej kraslice získala Bianka Priebojová.
V kategórii ZŠ cenu za
kreativitu získali:
Adelka
Holbusová,
Emka Sláviková, Tatianka Turzová, Deniska
Koštialiková a Emmka
Gašparová.
V kategórii MŠ boli
ocenené deti za nápaditosť, fantáziu a výtvarné
prevedenie veľkonočnej
nálady:
Terezka Martišová, Simonka Pilátová, Karolínka Kotlabová a cenu

poroty získal kolektív
detí MŠ Ilava z triedy A2.
V kategórii ŠZŠ boli
ocenené deti za kreativitu, nápaditosť a fantáziu:
Tomáš Lacko, Ivanka Danislavová, kolektív
žiakov 5. ročníka a cenu
poroty získal Róbert Krcheň.
V kategórii dospelých
boli ocenené diela bez
určenia poradia:
p. Božena Kuricová, p.
Mária Čuríková a p. Helena Hírešová

Môj najkrajší veľkonočný zážitok
Voda, voda, samá voda,
veľkonočná super óda!
Áno, áno – to je radosť,
na šibačov mám ja slabosť...
Všetko už mám nachystané,
aj vajíčka maľované...
Čokoládky, euráče,
ba aj makine koláče...
Bol tu Majo!
To je on – veľkonočný šampión...
Vyšibal ma ako strela,
aj zákuskov zjedol veľa...
Aj voňavku peknú mal,
trochu ma ňou ostriekal...
Môj kocúr sa tam priplietol
a Majov parfém- do tváre mu vmietol...
Šibač frajer kričal, pišťal,
až mu jeho korbáč svišťal...
Júj – to bola paráda!
škodoradostná kocúrovská nálada...
Kristínka Ježová, 12. rokov, víťazka veľkonočnej literárnej súťaže v kategórii ZUŠ – poézia

Veľká noc
Jačia dievky ako divé,
bežia dolu schodiskom,
Jakub s Markom za nimi
s obrovským korbáčiskom.
Čo to robia?
Je to koniec sveta vari?
To len chlapci s dievčatami
Slávia spolu sviatky jari.

Ocenené práce v literárnej časti súťaže:
Kategória ZUŠ:
1.miesto: Kristínka Ježová
2.miesto: Jennyfer Muráriková
3. miesto: Adelka Vicenová

Na Veľkú noc všetky dievky
majú mokré byť,
aby mohli potom v zdraví
ešte dlho žiť.

Kategória ZŠ:
1.miesto: Lea Wiederman, Rebeka Fišerová,
Paula Lukáčová
2.miesto:
Vladimíra
Hanková
3. miesto: Viktória Hudecová

K tomu sladkú maškrtu,
možno peniaz malý,
aby za tú námahu
aj odmenu mali.

Očervenejú im líčka,
budú ako ružičky,
chlapci za to dostanú
na korbáče mašličky.

Lea Wiedermann, Rebeka Fišerová,
Pula Lukáčová, 3.A, ZŠ Ilava
víťazná báseň literárnej veľkonočnej súťaže v kategórii ZŠ
				
-r-
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Obchodná akadémia,
malá škola – veľké úspechy
Školský rok 2013/14 priniesol
mnohé výzvy, úlohy, projekty,
ktorých sa pedagógovia i žiaci
zhostili tak, že výsledky sú až
prekvapivo pozitívne. Zviditeľnili školu nielen v regióne, ale aj
v rámci Slovenska.
Naši žiaci sa zapájali do rôznych súťaží, súvisiacich so zameraním školy, ale i takých,
ktoré rozvíjajú ich kreativitu,
nápaditosť a talent.
V recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín nás úspešne reprezentovala žiačka III. B triedy
Romana Šebíková, ktorá v regionálnom kole získala prvé
miesto v prednese poézie.
V stredoškolskej odbornej
činnosti postúpili do regionálneho kola Dominika Poláková
a Maroš Goga z III. B. Dominika Poláková získala prvé miesto
a postúpila do krajského kola,
kde sa umiestnila tretia. Svojou
prácou z oblasti biológie a ekológie upútala pozornosť nielen
poroty, ale aj širokej verejnosti.
O tom, že obchodná akadémia má výborných jazykárov,
svedčí aj umiestnenie žiačky
Anky Šulekovej z II. B v recitačnej súťaži v anglickom jazyku Jazykový kvet. V celoslovenskom kole, ktoré sa konalo
v Nitre, získala štvrté miesto.
Stalo sa už tradíciou, že v súťaži Mladý účtovník žne naša
škola úspechy. Aj tento školský
rok sa potvrdilo, že naši žiaci sú
výborne pripravení po odbornej
stránke. V celoslovenskom kole
získala Barbara Bobáčiková(IV.
A) štvrté a Ivana Tomanicová
(IV. B) šieste miesto.
Opäť sme sa zapojili do medzinárodnej výtvarnej súťaže Proti škodlivým závislostiam bez hraníc. Obhájili sme
1. miesto v kategórii stredných škôl, ktoré získali Natália
Tlaskalová a Lenka Ondrejková
z I. A. Na druhom mieste boli
taktiež žiačky našej školy Denisa Moravčíková a Silvia Daňová
z II. B. Druhou výtvarnou súťažou bola Kalokagatia, ktorú
organizuje CVČ v Trnave. Našu

školu reprezentovali Katarína
Danišová a Dominika Kubačšíková z II. A.
Naše florbalistky boli opäť
úspešné. Svojimi výkonmi potvrdili výbornú formu a v tvrdej konkurencii získali druhé
miesto v krajskom kole. O postupe do celoslovenského kola
rozhodli až nájazdy. Z množstva športových súťaží vyberáme beh Oslobodenia obce
Lednické Rovne, z ktorého sedemčlenná výprava priniesla
päť ocenení.
Medzinárodnej súťaže Intersteno v odpise textu z obrazovky vo viacerých jazykoch sa
zúčastnilo jedenásť žiakov školy. Potvrdili odbornú zručnosť
v písaní desaťhmatovou technikou naslepo.
Obchodná akadémia je zapojená do medzinárodného
programu Erasmus+ s projektom Plastic-S-kills. Týmto
projektom podporia myšlienku zákazu výroby a používania igelitových tašiek, ktoré sú
hrozbou pre životné prostredie.
Okrem našej školy sú do projektu zapojené školy z Nemecka,
Českej republiky, Chorvátska,
Maďarska a Turecka.
OA už niekoľko rokov spolupracuje s viedenskou firmou
LKW Walter, ktorá ponúka
našim najlepším nemčinárom
možnosť vykonávať odbornú
prax. 6. mája 2014 nás navštívil
jej zástupca Martin Gass a viedol pohovor s ôsmimi uchádzačmi. Vybral Júliu Černejovú
z III. A, ktorá bude v decembri 2014 praxovať v tejto firme.
Matej Tarabáš zo IV. A dostal
ponuku na viacmesačnú prax
s možnosťou získať trvalé zamestnanie.
V škole pôsobí študentská
spoločnosť /š.s./ WOLF v rámci vzdelávacieho programu
Aplikovaná ekonómia, ktorý
stredným školám ponúka a garantuje nezisková organizácia
Junior Achievement Slovensko
– Mládež pre budúcnosť. 12.
mája 2014 sa konalo likvidačné

valné zhromaždenie, kde žiaci prezentovali výsledky svojho
hospodárenia. Keďže boli veľmi
úspešní, všetkých akcionárov
potešilo vyplácanie dividend.
Žiaci obchodnej akadémie sa
zapojili do neformálneho vzdelávania prostredníctvom Iuventy v programe KomPrax. Naučili sa tvoriť malé projekty, získali
finančné prostriedky na rôzne
školské aktivity, napr. poznávacie, športové a spoločenské.
Škola žije aj kultúrou a umením. Žiaci druhého a tretieho
ročníka mali nevšedný zážitok
z návštevy divadelných predstavení v Slovenskom národnom
divadle. Očarila ich Jana Eyrová i americká dráma Stratení
v Oklahome.
2. mája 2014 sa opäť žiaci I.
A, II. A a II. B zúčastnili exkurzie v papierničke v obci Prietrž.
Papiernička je manufaktúra na
ručnú výrobu papiera, jediná
na Slovensku. Žiaci si mohli vyrobiť vlastný papier z bavlníka,
konope alebo ľanu. Navštívili aj Mohylu M. R. Štefánika na
Bradle.
Žiaci druhého ročníka pomaturitného štúdia úspešne obhájili svoje záverečné práce. Počas
školského roka v rámci predmetu prax absolvovali exkurzie do
rôznych sociálnych zariadení:
Regionálnej kancelárie tematického centra mládeže v Trenčíne, Špeciálnej základnej školy
internátnej v Trenčianskej Teplej, CPPPaP v Dubnici nad Váhom, Mestskom úrade – odbor
sociálnych vecí v Ilave, CVČ
v Ilave, Súkromného centra
špeciálnej pedagogiky v Novej
Dubnici, Detský domov v Zlatovciach, ÚVTOS a ÚVV v Ilave, CSS Sloven v Slávnici, CSS-AVE v Dubnici nad Váhom,
CSS-LÚČ v Pruskom, DSS-Dubina v Dubnici nad Váhom.
Žiakom aj ich pedagógom
prajeme, aby si počas letných
prázdnin oddýchli a nabrali
veľa energie a tvorivých síl do
nového školského roka.
M. Juríčková, G. Vicenová

Veľkonočné trhy v ZŠ
Paničky, ujkovia, detičky,
kupujte venčeky, krasličky...
Tieto pokriky v nás evokujú spomienky na staré dedinské jarmoky, prehliadky ľudskej
tvorivosti, pracovitosti, umu
a vynaliezavosti. Tradíciu trhov
si aj tento rok pripomenuli žiaci
1. stupňa ZŠ a dňa 15. apríla pripravili Veľkonočné trhy pre rodičov a širokú verejnosť. Týždne
pred Veľkou nocou žiaci i učitelia premýšľali, čo by vyrobili.
Nazhromaždili koráliky, bavlnky, pierka, konáriky, kvietky,
poháriky, farebné papiere, vajíčka, ale i medovníkové či slané cesto. Obavy z toho, že už nič
nové nevytvoria sa vôbec nepotvrdili. Rodičia, súrodenci, či
starí rodičia tak našli stoly obsypané rôznorodými veľkonočnými dekoráciami a darčekmi.
Samozrejme nechýbali vajíčka
zdobené bavlnkami, servítkovou technikou, či dotvorené do
podoby zvieratiek a postavičiek, či rôzne veľkonočné venčeky. A čím novým žiaci zaujali? Návštevníci od prváckych
stolov odchádzali s originálnymi jarnými stromčekmi a niťovými megavajíčkami s kvetinovou výzdobou. Druháci
vytvorili skvelé papierové kornúty naplnené sladkosťami, či
kuriatka z obalov kindervajíčok
a z vlny. Zaujímavým spôsobom
tretiaci využili rolky z toaletného papiera, a tak ich premenili
na ušaté zajačiky a veselé motýle. To, že paličky od nanukov a kartóny z vajíčok nemusia
vždy skončiť v koši nádherným
štýlom dokázali opäť štvrtáci.
Tí ich využili na pekné závesné dekorácie a operené sliepočky. Štvrtáci tiež vytasili pletené
korbáče a moduritové kvety.
Žiakov i učiteľov určite potešili aj peniažky získané z predaja, ktoré užitočne využijú kolektívy, či už na prilepšenie ku
koncoročnému výletu, alebo na
priebežné akcie školy. Ak ste sa
boli na naše trhy pozrieť, verím,
že každému odporučíte ich návštevu aj v budúcnosti. Pretože ich konanie sa stalo na našej
škole tradíciou.
-Mgr. E. Kutejová-
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DEŇ ZEME
Dňa 25. apríla 2014 sa na
I. stupni ZŠ uskutočnil „DEŇ
ZEME“. Cieľom bolo vzbudiť
u detí záujem o našu ZEM,
ako sa správať k prírode,
zvieratám..., ako chrániť naše
„ životné prostredie“. Mali sa
naučiť mnoho vecí, napr.: čo
je SEPAROVAŤ a RECYKLOVAŤ odpad (pre niektorých úplne neznáme slová),
prečo šetriť vodou, elektri-

syrov, jogurtov, a mliečnych
výrobkov(2. roč.), plastové
f ľaše a štuple od plastových
fliaš (4. roč.). Tieto veci potom využili počas tematického dňa, kedy sa každá trieda pokúsila o svoj „ rekord“.
Napr.: vytvoriť čo najdlhšiu
Mliečnu dráhu z tetrapakov,
navliekanie štupľov na špagát, utvoriť najdlhšieho hada
z obalov od mliečnych výrobkov a vyrobiť Leporelo:
Šetrenie prírodných zdrojov.

Žiaci Základnej školy Ilava
nou, nezahadzovať v prírode odpadky, jazdiť menej
dopravnými prostriedkami,
ktoré znečisťujú ovzdušie
a ako si chrániť naše životné
prostredie.
K tomu prispela aj návšteva
výchovného koncertu v DK
pod názvom „Dr. Zembolí“,
ktorého sa žiaci počas Dňa
Zeme zúčastnili. Rozhovorom, piesňami s ukážkami,
nahrávkami a vtipnými slovami im účinkujúci priblížili
našu ZEM, prírodu, zvieratá,
ako sa o ňu starať, zveľaďovať
a chrániť ju.
Ďalšie aktivity počas dňa
mali pre žiakov pripravené
triedni učitelia. Žiaci už vopred po ročníkoch zbierali tetrapaky(1.roč.), obaly od

Čísla potom zapísali do školskej štatistiky rekordov. Nakoniec žiaci 3. a 4. ročníka
vyzbierali odpadky v areáli
ZŠ a jej okolí.
Myslím, že tematický deň
„DEŇ ZEME“ vyšiel podľa
príprav. Koncert v DK žiakov
zaujal, pripravované aktivity
žiakov nadchli a vykonávali
ich s chuťou a radosťou. Počasie im prialo.
Verím, že každý si odniesol niečo nové, užitočné, zaujímavé. Uvedomil si význam
„ separácie a recyklácie“ odpadu. A čo je najdôležitejšie:
„chrániť naše životné prostredie“, za ktoré sú zodpovední všetci ľudia,ich činy,
správanie, konanie,...
Mgr. M. Boháčiková

Centrum voľného času počas
letných prázdnin ponúka:
Mestský tábor: Túlavé topánky
Termín: 30.6. – 4.7. 2014
Zameranie: Spoznávanie regiónu prostredníctvom
športovo- turistických aktivít, vytváranie
vzťahu k prírode a životnému prostrediu.
Vedúci: Eva Vavríková eva.vavrikova@centrum.sk
Mestský tábor: Kurz olejomaľby
Termín: 30.6. - 4.7.2014
Zameranie: Olejomaľba pre začiatočníkov.
Vedúci: Mgr. Anna Bajzová, anna.bajzova@centrum.sk
Mestský tábor: Tvorivé dielne
Termín: 7.7. – 11.7. 2014
Zameranie: Ľudové remeslá- prierez, sprostredkované
prostredníctvom tvorivých dielní, vytváranie
vzťahu k dedičstvu našich predkov.
Vedúci: Eva Vavríková eva.vavrikova@centrum.sk
Mestský tábor: Kreatívne dielne
Termín: 25.8. – 28.8. 2014
Zameranie: Kreatívne techniky, výlety, hry, súťaže...
Vedúci: Eva Vavríková eva.vavrikova@centrum.sk
Informácie na: tel.č. 042 4 465 184,
anna.bajzova@centrum.sk,
0949 819650, eva.vavrikova@centrum.sk

Prázdninový pobyt rodičov
s deťmi na Chate pod Hrbom
od pondelka 18.8.2014 do nedele 24.8.2014
Účel pobytu:
Oddych a relax v čistom a tichom horskom prostredí.
Program:
Ozdravno - relaxačné telesné a dychové cvičenia.
Kreatívna činnosť a tvorivé dielne.
Turistika, zber liečivých rastlín a lesných plodov.
Miesto:
Horská chata na lúke uprostred lesov nad obcou Ľubietová
Prihlásiť a informovať sa môžete:
Vladimír Daniš,
vladodanis59@gmail.com, 0911 848 846
Evka Vavríková,
eva.vavrikova@centrum.sk, 0949 819 650
Prihláseným zašleme podrobnejšie informácie.
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Ocenenie v zlatom pásme
si vyspievala na súťaži Bojnická perla, ktorú organizuje MŠVVaŠ SR, dňa 3. mája
Diana Hochlová a na krajskej súťaži Slávik Slovenska
sa dňa 7.mája umiestnila na
3.mieste Elenka Vaňová,
obidve žiačky z triedy p. uč.
Márie Margušovej. K vý-

borným úspechom blahoželám!
V máji žiaci a učitelia ZUŠ
Ilava potešili mamičky príjemnými koncertnými vystúpeniami dňa 11.5. v kostole sv. Jakuba Pruské a
v Dome kultúry Ilava, 7.5 a
13.5. v koncertnej sále školy.

Diana Hochlová

PRIJÍMACIE POHOVORY
Základná umelecká škola Ilava vyhlasuje talentové
skúšky do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru pre školský rok 2014 – 2015.
Prijímacie pohovory sa budú konať v dňoch 29. a 30.
mája 2014 v čase od 14,00 – 18,00 hod. v priestoroch školy
na Pivovarskej ulici č. 662/80 Ilava.
Bližšie informácie na webovej stránke školy, alebo na č
t. 042-4465446, prípadne osobne v umeleckej škole.
Vážení rodičia,
doprajte deťom príjemne strávený popoludňajší čas
u nás a my sa postaráme o rozvoj ich talentu a nadania vo
všetkých štyroch odboroch.
Tešíme sa na našich nových malých umelcov !!!
Kolektív učiteľov ZUŠ Ilava

FONTÁNA PRE OTECKA
je názov podujatia žiakov tanečného odboru Základnej
umeleckej školy Ilava. Uskutoční sa dňa 15.6. o 17,00 hod.
vo veľkej sále DK Ilava. Fontánu radosti a potešenia
z hudby, pohybu a tanca pripravujú tanečníci pre svojich oteckov a celé rodiny. Príďte si vychutnať temperamentné a rôznorodé vystúpenie našich detí !!! RH

V máji budeme ešte
účinkovať v programe Noc
kostolov, zúčastníme sa súťaže Klobúcke husličky,
zájdeme so žiakmi na muzikál My Fair Lady a v júni
to budú výchovné koncerty
pre deti MŠ a žiakov ZŠ vo
forme školského muzikálu
Studňa lásky dňa 3.6.2014
v dopoludňajšom čase, pozývame vás aj do sály školy
na koncert žiakov prípravného ročníka Prvé kroky
dňa 5.6.2014 o 16.00 hod.,
na záverečný koncert absolventov školy 20.6.2014
o 16.30 hod., na výstavu
prác žiakov ilavských škôl
ARTIL 2014 do vestibulu
DK od 24.6.2014 a na slávnostné vyhodnotenie školského roka dňa 26.6.2014
o 15,00 hod. vo veľkej sále
DK Ilava.

Elenka Vaňová

Školský rok 2013-2014 sa
v našej „zuške“ nesie v znamení kreativity, výnimočných úspechov, zaujímavých podujatí, vzácnych
stretnutí – a to všetko na
počesť 60. výročia založenia školy.
RH

Aktivita seniorov

V dome dôchodcov pribudol svojpomocne vybudovaný prístrešok. Podklady a materiál pre vybudovanie poskytlo mesto,
šikovnosť a prácu členovia klubu.			
-josros-

CVČ v Ilave usporiada v dňoch: 10.6. – 13.6. 2014
výstavu prác detí pod názvom

TVORIVÉ INŠPIRÁCIE

Otvorená v dňoch 11.6. – 13.6. od 9,00 – 17,00 hod.
vo veľkej zasadačke DK Ilava.
Záujemcovia hláste sa v CVČ.
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Pozvánky na podujatia v Ilave
31.5.2014 /sobota/ od 10.00 h. v DK a v okolí domu kultúry
Z rozprávky do rozprávky – podujatie k MDD
Viac v samostatnej pozvánke
6.6.2014 /piatok/ o 19.30 h. v sále domu kultúry
VENO PRE VERONU – divadelné predstavenie DS Lúky.
Satirická krimi – komédia, na ktorú vás pozývajú ochotníci
z Lúk pod Makytou. Vstupné 2 €, predpredaj v DK a knižnici

Prvý Festival zborového
spevu v Ilave
Počas svojej dlhoročnej
existencie ilavský spevokol vystupoval nielen na
samostatných koncertoch.
Viackrát sa zúčastnil aj festivalov speváckych zborov
na Slovensku i v zahraničí,
hlavne v Českej republike.
V snahe oplatiť pohostinnosť a dopriať aj Ilavčanom
možnosť hodnotného hudobného zážitku a prezentácie viacerých spevokolov,
usporiadali členovia súboru v spolupráci s mestom
poslednú aprílovú nedeľu
Festival zborového spevu
vo farskom kostole.
Na festivale v rámci 20.
ročníka Ilavskej hudobnej jari okrem domáceho
Ilavčana účinkovali súbory z neďalekého Horného Srnia a dva z Českej
republiky – z Moravského Krumlova a Klimkovíc. Koncert bol nádherný, plný emotívnych piesní
tých najznámejších i menej známych skladateľov.
Veľmi silno zapôsobila aj
záverečná pieseň v podaní všetkých súborov. Chrámom sa rozliehali hlasy
viac než stovky účinkujúcich a mnohí diváci mali
slzy v očiach.

Priateľské stretnutie súborov pokračovalo večerou a spoločenským posedením v dome kultúry.
Hostí na festivale v Ilave sme si mohli uctiť aj
vďaka pomoci sponzorov,
ktorým patrí úprimné
poďakovanie:
PD Bolešov, Agrofarma
Červený Kameň, AB-SPED
s.r.o. Lednické Rovne, Pekáreň Ižvolt, Kočkovská
pekáreň, Kvášovská pekáreň, Sigmia, NTV náradie s.r.o., Pivovar Ilava,
Zdenka optik salón, Okula p. Mináriková, Strojspol
s.r.o. Ilava, Čínsky obchod
na námestí v Ilave, Peter
Bielik Ilava, Ilavčan - veľkoobchod s potravinami,
Štefanec a syn - voda, kúrenie, plyn. Vďaka patrí
aj Mestu Ilava a Farnosti
Ilava.
Odvtedy Ilavčan už
účinkoval v Bolešove a teší
sa na ďalšie zahraničné
vystúpenie koncom mája.
Kde to bolo a ako to celé
dopadlo uverejníme v ďalšom mesačníku.
-ot-

15.6.2014 /nedeľa/ o 17.00 v sále domu kultúry
FONTÁNA PRE OTECKA - podujatie Tanečného odboru
ZUŠ Ilava pre oteckov a celé rodiny -pre širokú verejnosť ku
Dňu otcov.
ART IL – výstava Výtvarného odboru ZUŠ Ilava bude vo
vstup. priestoroch domu kultúry od druhej polovice júna 2014
Pripravuje sa:
22.- 23. augusta tradičný Bartolomejský jarmok
3. septembra Radošinské naivné divadlo - Sčista-jasna
aktuálne vždy na www.ilava.sk /kalendár podujatí/
Tel. čísla DK: 44 555 70 až 72. Zmena programu vyhradená

Ilavský mesačník

MESTSKÁ
KNIŽNICA
I L A V A

Knižné novinky
Beletria dospelí:
Červenák J.:
Černokňažník 1
– Vládca vlkov
Červenák J.:
Černokňažník 2
– Radhostov meč
Červenák J.:
Černokňažník 3
– Krvavý oheň
Červenák J.:
Zlato Arkony 1,2
Falťanová K.:
Modlitba za hriech
Čierny P.: Hra s bábikami
Pronská J.: Krvavý erb
Pryor M.: Kníhkupec
Čaplický P.:
Ni chao. Dobrý deň, Čína
Whitton H.:
Toulky literární Anglií
Maklowicz R.:
Café Museum
Trobisch I.:
S radosťou na ceste
Beletria deti:
Horecký K.: Veselé rozprávanie o ceste do Turecka
Nagyová-Džerengová P.:
Klára a mátohy
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Fakbuk.com
Knižný debut Moniky
Pálušovej
V minulom roku sme
v mesačníku predstavili knižnú prvotinu ilavskej
rodáčky Katky Tekeľovej
-Slávikovej. Vyšla však aj
kniha inej Ilavčanke, ktorá momentálne žije v Púchove.
Monika Pálušová /1978/
vyštudovala slovenský jazyk a estetiku na FF Prešovskej univerzity. Istý čas
učila na cirkevnom gymnáziu, pôsobila v lokálnej
televízii, novinách, aj súkromnej televízii. Ako uvádza na obálke svojej knihy
– nezastavil ju ani manžel,
dve deti a žije v naivnej nádeji, že sa písaním dá uživiť.
Mladá rodina v knihe sa
ocitne v trojuholníku dnes
azda najobľúbenejšej nevery. Na sociálnej sieti. Nie
je to veselý príbeh, virtuálna realita, do ktorej man-

žel hlavnej hrdinky uniká
z rodinného stereotypu sa
mení na reálnu, z ktorej sa
uniká ešte ťažšie. Virtuálne úlety nebadane prerastú
do bežného života a už je
len otázkou času, kedy sa
všetko prevalí. Emocionálne nezrelá žena je neustále
nespokojná v manželstve,
v ktorom sa jej nedostáva
očakávaného porozumenia, a tak sa utápa v sebaľútosti. Precitlivelý muž s nevysporiadanou sexualitou
si kompenzuje nedostatok
lásky a sebaúcty erotickými
výletmi nielen na internete.
Neočakávané
odhalenie
spustí lavínu zhnusenia z
druhej tváre najbližšieho
partnera, zo sveta, zo seba,
ale tiež oslobodzujúce sebapoznanie a očistenie sa
v plameňoch poníženého
ega.
Knihu veľmi neodporúčame ako oddychové „kabelkové čítanie“, aj keď
grafické stvárnenie obálky
by tomu nasvedčovalo. To

Dávame do pozornosti
vysokoškolákom
Naša čitateľka P. Siranová
sa po skončení štúdia rozhodla
darovať knižnici odbornú literatúru, za ktorú úprimne ďakujeme:
Ondrej Botek: Sociálna politika
Milan Schavel: Sociálna
prevencia
Josef Slowík: Speciální pedagogika
Marián Košč: Základy psychológie
Michal Oláh: Metódy sociálnej práce v praxi
Andrej Mátel: Aplikovaná
soc. patológia v soc. práci
M. Schavel, M. Oláh: Soci-

álne poradenstvo a komunikácia
Helena Woleková: More je
z kvapiek
Michal Oláh: Úvod do štúdia a dejín sociálnej práce
Ďalej sme odkúpili za polovičnú cenu nasledovné tituly:
Vojtěch Heiner a kol.: Základy klinické obezitologie
/2.vydanie/
Klára Owen: Moderní terapie obezity
Věra Adámková: Obezita
J. Pařízková, L. Lysá: Obezita v dětství a dospívání
Ivana Loučková: Integrova-

možno považovať za výrazný hendikep, pretože kniha
určená náročnejším čitateľom by si kvalitnejšiu väzbu
a grafiku iste zaslúžila. No
toto autor málokedy môže
ovplyvniť. Môžete si ju zapožičať v mestskej knižnici
a za cieľovú skupinu považujeme hlavne mladšie ročníky čitateľov, ktorí predsa
len sú denne zvyknutí pohybovať sa na sociálnych
sieťach.
-ot-

ný přístup v sociálně vědním
výzkumu
Irena Aldhoon Hainerová:
Dětská obezita
R. Vlček, Z. Hrubešová,:
Sociálnoprávna ochrana maloletých
Jan Hendl: Kvalitativní výzkum
Mária Šustrová: Sociálna
práca v zdravotníctve
T. Hangoni, A. Imrichová:
Manažment a jeho aplikácia
sociálnej práci
Viliam Foltán: Sociálna farmácia a zdravotníctvo
Martina Mojtová: Sociálna
práca v zdravotníctve
Dušan Meško a kol.: Akademická príručka
Igor Tomeš: Úvod do teorie
a metodologie sociální politiky.
-ot-, -ih-
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Kliešťová encefalitída a lymeská borelióza
Na Slovensku je viac ako 30
prírodných ohnísk kliešťovej encefalitídy. Oblasťou výskytu kliešťovej encefalitídy
u nás je veľká časť západného
Slovenska, lokality pri Žiline,
Zvolene, Rožňave, Poprade,
Košiciach. V našom regióne je
vyhlásená lokalita prírodného ohniska kliešťovej encefalitídy – pravá strana povodia
Váhu, lokality rozprestierajúce sa v oblasti Púchova a okresu Púchov.
V roku 2013 sme zaznamenali v okrese Považská Bystrica – 23 prípadov ochorenia na kliešťovú encefalitídu
čo predstavuje chorobnosť
36,30 /100 000 obyvateľov
a 174 prípadov ochorení na
lymeskú boreliózu, chorobnosť 274,61/100 000 obyvateľov. V okrese Púchov to bolo
26 prípadov kliešťovej encefalitídy, chorobnosť 58,34
/ 100 000 obyvateľov, a 14
prípadov lymeskej boreliózy, chorobnosť 31,40/100 000
obyvateľov. V roku 2013 sme
zaznamenali v okrese Ilava
– 1 prípad ochorenia na kliešťovú encefalitídu čo predstavuje chorobnosť 1,65 /100
000 obyvateľov a 10 prípadov
ochorení na lymeskú borelió-

zu, chorobnosť 16,53/100 000
obyvateľov
Vo vegetácii sa kliešť zdržiava takmer výlučne len do
výšky 150 cm, prichytených
na steblách rastlín a na spodnej strane listov. Kliešte sa pri
pohybe človeka v poraste prichytia na telo alebo odev, odkiaľ sa rozlezú do typických
miest, zákolenných jamôk,
na vnútornú stranu
stehien, do podpazušia, do oblasti pod
prsníkmi. U detí je
75% poštípaní v oblasti hlavy a krku.
K najúčinnejším opatreniam patrí prevencia, ktorú
možno rozdeliť na špecifickú
(očkovanie) a nešpecifickú. K
nešpecifickej patrí znalosť regiónov, v ktorých hrozí riziko
prisatia kliešťa, nosenie adekvátneho oblečenia a obuvi,
používanie repelentých prostriedkov. Pokiaľ už došlo k
prisatiu kliešťa, tak na miesto
prisatého kliešťa nenanášajte
žiadne prípravky ani masti,
je vhodné kliešťa odstraňovať
pinzetou, ktorú pritlačíte čo
najbližšie ku koži. Kliešťa vyťahujete pomaly a kývavým
pohybom bez točenia. Miesto

potom riadne vydezinfikujete.
Jednoznačne najspoľahlivejším spôsobom profylaxie
je aktívna imunizácia- očkovanie. Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde možno začať kedykoľvek počas roka,
ale najvhodnejšie je začať s
očkovaním práve v zimných
mesiacoch. Zimné mesiace
sú pre očkovanie proti
kliešťovej encefalitíde
najvhodnejšie, pretože
vtedy je aktivita kliešťov nízka a organizmus má dostatok času
vytvoriť si protilátky
v adekvátnom množstve skôr,
ako nastane obdobie masívneho výskytu kliešťov.
Na Slovensku sú v súčasnosti registrované bezpečné
očkovacie látky tak pre deti
ako aj pre dospelých. Základné očkovanie pozostáva z podania troch dávok očkovacej
látky, pričom prvú dávku je
najvhodnejšie podať v chladných mesiacoch (január, február). Druhá dávka sa podáva
1 až 3 mesiace po prvej dávke
a tretia dávka 9 až 12 mesiacov po druhej dávke. Existuje aj skrátená schéma očkovania, kedy sa druhá dávka

Deň otvorených dverí v poradni zdravia
Pri príležitosti Svetového
dňa bez tabaku Regionálny
úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej
Bystrici organizuje „Deň
otvorených dverí“ v Poradni
zdravia. Počas neho ponúka verejnosti možnosť bezplatne si dať zmerať, dňa 30.
5. 2014 v čase od 8.00 - 12.00

hod., CO vo vydychovanom
vzduchu, tlak krvi, ako aj
využiť možnosť odborného
poradenstva zamerané na
odvykanie od fajčenia. Stačí, keď v tento deň navštívite poradňu zdravia RÚVZ na
ulici Slovenských partizánov
1130/50 v Považskej Bystrici
(vedľa hotela Študent a SOŠ).

Neváhajte, v rámci krátkej
konzultácie zistíte, aké je
vaše riziko vzniku ochorení
v dôsledku aktívneho a
pasívneho fajčenia. Ak termín 30.5.2014 Vám nevyhovuje a máte záujem o
bezplatné vyšetrenie a poradenstvo zamerané na odvykanie od fajčenia, neváhajte

podá už za 2 týždne. Pred
ochorením môžu čiastočne
chrániť prvé 2 dávky. Kompletné očkovanie tromi dávkami chráni minimálne počas 3 rokov a po troch rokoch
sa odporúča preočkovanie
jednou dávkou očkovacej látky. Protilátky, chrániace pred
infekciou sa vytvoria o 10-14
dní po podaní druhej dávky.
Prevencia proti lymeskej
borelióze
spočíva hlavne
v nešpecifických opatreniach.
Obyvateľom v rizikových oblastiach sa odporúča: vyhýbať
sa miestam ako je okraj lesa,
vysoká tráva, krovie, odporúča sa nosiť ošatenie pokrývajúce čo najväčšiu časť tela,
hlavne dlhé nohavice a ponožky, odev by mal byť svetlý,
aby sa z neho dali odsať prípadné neprisaté kliešte a na
nekryté časti tela je vhodné
použiť špeciálne repelenty
odpudzujúce kliešte a iný bodavý hmyz. Očkovanie proti
lymeskej borelióze je v súčasnosti v štádiu vývoja.
RNDr. PhDr. Martina
Mutalová, PhD
Vedúca odd. epidemiológie
RÚVZ so sídlom
v Považskej Bystrici

a objednajte sa telefonicky
(042/4450281, 0911 727 765)
alebo mailom (pb.podpora.
zdravia@uvzsr.sk). RÚVZ so
sídlom v Považskej Bystrici v
rámci Poradne na odvykanie
od fajčenia po objednaní poskytuje bezplatné vyšetrenie
a poradenstvo počas celého
kalendárneho roka.
MUDr. Daniela Hlušková
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Matrika
Údaje od 16.4.
do 19.5.2014
Narodenie:
Aneta Antalová
Oliver Šesták
Navždy nás opustili:
Václav Horák
Mária Kuljačková
Dana Cvetkovská
Peter Slováček
Jozefa Pisklová
Peter Belan
Okienko do štatistiky:
V sledovanom období sa
do nášho mesta prisťahovalo 12, odsťahovalo 7
občanov.

PEDIKÚRA
v areáli nemocnice Ilava
0908/082 484
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Nepodarený útek trestancov
Už koncom roka 1926
bolo v ilavskej „trestnici“
zopár pokusov o útek zo
strany odsúdených. Avšak
13. januára nasledujúceho
roka sa situácia opäť opakovala, keď v popoludňajších hodinách boli trestanci
opäť „vyzbrojení“ na útek.
Jeden z nich sa prikradol až
k bráne ústavu práve, keď
kočiš firmy Fischer viezol
materiál do väzenskej) továrne. Väzeň pri vnútornej
bráne stojacemu strážnikovi nasypal papriku do očí
a hneď na to mu spôsobil
ostrým pilníkom poranenie
na tvári, a tým ho ťažko zranil. Podarilo sa mu cez vonkajšiu bránu ujsť, nakoľko
ho tam stojaci strážnik netrafil zbraňou. Výstrelom
však upozornil ostatných
strážnikov, ktorí sa ihneď
pridali utečenca prenasledovať a aj na ulici (pravde-

podobne Ružovej, pozn. autor). Pri úteku sa ešte stihol
vyhrážať pilníkom a jednou
ťažkou guľou. Pri výsluchu
sa u neho našli aj iné nástroje, ktoré chcel v prípade
potreby použiť. Spomínanému kočišovi sa ho podarilo
dostihnúť a železnou tyčou
omráčiť a tak ho strážnici
dolapili. Vyšetrovanie neskôr ukázalo, že pokus o
útek musel byť na vyššom
stupni organizácie, keďže
sa po kútoch blízko väzenskej brány našli podobné
nástroje.
Tento útek nebol ničím
neobvyklým. Dokazuje to
útek z konca roku 1926,
keď ušiel istý Labuda a jeho
šesť spoločníkov. Po novom roku sa neznáma skupina väzňov pokúšala na
nestráženom mieste vyberať tehly z múru. Avšak, z
druhej strany si to všimol

Novootvorený Masážny salón NELA
ponúka masáže za akciovú otváraciu cenu.
Cena 45 min. masáže je 6 €.
Akcia je platná od 1.4. do 30.6.2014.
Objednávky na telefónnom čísle: 0904127832
Adresa salónu: Mierové námestie 93/26, Ilava
(vchod vo dvore vedľa reštaurácie La Torre)
Teším sa na Vašu návštevu

istý strážnik, avšak keď sa
dostavil na miesto činu,
aby ich prichytil pri čine, sa
stihli skryť.
Neznámy
dopisovateľ
píšuci pod prezývkou „Iľavčan“ pre noviny Trenčan
poukazuje, že nielen životy strážnikov boli ohrozené. Ale aj obyvatelia Ilavy a
jeho okolia sa taktiež cítili
právom ohrození. Ďalej dodáva, že daný stav je celkom
iste zapríčinený výrazným
nepomerom strážnikov k
väzňom.
To, že sa pomery v „trestnici“ neriešili ani po tomto
incidente dlhodobo, dokazuje úspešný pokus o útek
z 3. októbra, keď redaktor
píše, že sa trestancovi podarilo pomocou pilníka a
„štranku“ dostať cez vysoký múr, pričom ho nebolo
možné vypátrať.
Mgr. Miroslav Toman
Zbierky Trenčianskeho múzea
Noviny Trenčan ročník 4,
hlavný redaktor a vydavateľ:
Andrej Marsina.:
číslo 4. vyšlo dňa 27. 1. 1927,
ročník. IV. str. 3
číslo 41., vyšlo dňa 8. 10.
1927, ročník IV. str. 3

Smútočná spomienka

Predám poľnohospodársky pozemok pri asfaltovej
ceste v Ilave medzi ulicami
SNP a Medňanská. Výmera: 1998 m 2, predajná cena:
17 EUR/m 2. Kontakt: tel.
+420 723 435 026
Predám garáž v Ilave
v jame. Cena dohodou. Č.t.
0949 896 512

Skončí sa život, začne spomienka.
Vytryskne zo srdca ako
utajený prameň a rozlieva
sa do dlaní....

Od 9.mája 2014 Vás srdečne pozývame do novootvoreného
obchodu ADANNE na Moyzesovej ulici 77 v Ilave. Na mamičky a ich detičky tu čakajú kočíky, postieľky, autosedačky,
zavinovačky a detské výbavičky!
Tešíme sa na Vás!

Dňa 20.6. 2014 si pripomenieme rok od úmrtia nášho
otca a dedka

Mateja Kuchárika

S láskou spomína celá rodina.
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Víťazmi Ilavského behu - Veľkej ceny Agromixu 2014 - Róbert Valíček
z Obal Servisu Košice a Ľubomíra Maníková z JM Demolex Bardejov
narodeným
Vydarené ilavské podujatie zaznamenalo nové najskôr
Ján KLIMEK z Čachtíc
účastnícke maximum - 173 štartujúcich.
(1944/1:17:02). NajrýchRekordný počet 173 keď v cieli naň strácala lejším domácim preteštartujúcich z toho 62 iba 41 sekúnd. Výbornú károm bol Peter MARdetí a 111 dospelých sa úroveň mal aj čas Róber- TINÁK (53:08), ktorý
zúčastnilo osemnáste- ta Valíčka, ktorý za rov- sa hneď svojím prvým
ho ročníka ILAVSKÉHO nako starým rekordom štartom na podujatí zaLucia Mokrášová
BEHU - VEĽKEJ CENY Milana Slivku z kategó- radil na siedmu priečku
a Jozef Tichý
AGROMIXU 2014, ktorý rie štyridsiatnikov za- domácich historických
tabuliek.
sa v nedeľu napoludnie ostal 4 sekundy...
Ilava, Ing. Štefan Daško
Popri organizačnom a slovenská atletická
uskutočnil v Ilave.
Horskú prémiu na KoNa trati 13 000 metrov pánke získal absolútny šéfovi podujatia, Ľubo- reprezentantka
Lucia
dlhej s prevýšením 176 víťaz podujatia, Róbert mírovi Klobučníkovi sa Mokrášová, ktorá bola
ceremo- oficiálnou tvárou podumetrov sa jeho absolút- VALÍČEK, najmladším záverečného
nym víťazom stal niek- pretekárom sa stal Erik niálu slávnostného vy- jatia.
dajší úspešný slovenský PRCHLÍK z Dubnice nad hlásenia výsledkov zúchodecký reprezentant, Váhom (1998/1:22:37), častnili primátor mesta
Róbert VALÍČEK z Obal
Servisu Košice, v čase
45:24 min., pred Zdenom KOLEDOM z MK
Rajec (46:53) a Jozefom
BUBENÍKOM z Trenčianskej Teplej (47:20).
V kategórii žien výborným výkonom po šiesty
raz triumfovala Ľubomíra MANÍKOVÁ z JM
Demolex Bardejov v novom osobnom rekorde 51:20, pred Marcelou
KOVÁŘOVOU z X3 ME
Hodonín (57:22) a Erikou BELIANSKOU zo
Štiavnika (58:16). Neustále sa zlepšujúca Maníková dosiahla svojím
výkonom už na druhú
priečku ženských historických tabuliek a po
Najstrhujúcejším súbojom o umiestnenie na ilavskom podujatí bol v nedeprvý raz vážne ohrozila
ľu nepochybne súboj Jiřího Horníčka z Trenčína (56) s Jozefom Majeríkom
štrnásť rokov starý rez KKM Čadca (29) a Stanislavom Svitákom (48). Vyslúžil si búrlivý potlesk
kord Márie Starovskej,
prítomných.

Ilavský mesačník

Výsledkový servis:
Chlapci - 1. - 5. ročník
ZŠ - 800 metrov - bez
použitia časomiery:
1. Krištof Kocman,
AK
Spartak
Dubnica
nad
Váhom
2. Michal Híreš, Ilava
3. Vladislav Miletskyi,
Dubnica nad Váhom
Dievčatá - 1.- 5. ročník ZŠ - 800 metrov bez použitia časomiery:
1.
Kristína
Šedová, AK Spartak Dubnica
nad
Váhom
2.
Barborka
Gombárová, AK Spartak
Dubnica nad Váhom
3. Pavlína Stopková, Ilava
Chlapci - 6.- 9. ročník ZŠ - 1 200 metrov:
1.
Matej
Remšík, Košeca, 3:43,62
2. Filip Bugoš, AK
Spartak
Dubnica
nad Váhom, 3:44,04
3. Vratko Šimek, MK
Rajec, 3:48,58
Dievčatá - 6.- 9. ročník ZŠ - 1 200 metrov:
1. Karin Suranová,
AK Spartak Dubnica nad Váhom, 4:26,66
2.
Zuzana
Šedová,
AK Spartak Dubnica nad Váhom, 4:29,60
3. Patrícia Mosná, Veľké
Kostolany,4:38,61
Muži „A“ - hlavná kategória:
1. Jozef Bubeník, Trenčianska Teplá, 47:20
2. Jan Wydra, Markam Mok Mszana Dolina - Poľsko, 47:50
3. Kamil Vyhnička, BK
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Lysá p/M, 48:23
Muži „B“ - 40-49 roční:
1. Róbert Valíček, Obal
Servis Košice, 45:24 - absolútny víťaz podujatia
2.
Zdeno
Koleda, MK Rajec, 46:53
3. Milan Plevák, BK Lysá
p/M, 49:51
Muži „C“ - 50-59 roční:
1. Ryszard Kobajlo,
Markam Mok Mszana
Dolina - Poľsko, 51:23
2. Peter Gajdoš, MŠK Kysucké Nové Mesto, 51:41
3. Ervín Páleník, Trenčín, 54:31
Muži „D“ - nad 60 rokov:
1. Zygmunt Lyznicki,
Markam Mok Mszana
Dolina - Poľsko, 55:11
2.
Jozef
Majerík,
KKM Čadca, 56:17
3. Stanislav Sviták, AK
Žilina, 56:17
Ženy „E» - hlavná kategória:
1.
Ľubomíra
Maníková,
JM
Demolex
Bardejov,
51:20
2.
Erika
Belianska, Štiavnik, 58:16
3. Veronika Bakalárová,
Trenčín, 59:54
Ženy „F» - 35 ročné a
staršie:
1. Marcela Kovářová,
X3 ME Hodonín, 57:22
2.
Iveta
Hulvátová,
JK
Dubnica nad Váhom, 59:05
3. Zuzana Horňáková,
BHC Dubnica nad Váhom, 1:06:04
(tch)

Poďakovanie
Dovoľte vyjadriť naše
úprimné
poďakovanie
vedeniu Mesta Ilava na
čele s primátorom mesta
Ing. Štefanom Daškom a
všetkým sponzorom, ktorí sa podieľali na finančno-materiálnom zabezpečení XVIII. 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, MBM Slovakia
Dulov, Tlačiarni EKONÓM Ilava, 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, CRYSTAL
H&M Slovakia 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...
Osobitné poďakovanie
vyslovujeme touto cestou
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 tiež 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.
Organizačný výbor
XVIII. ročníka
Ilavského behu
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Prípravka U-8
Dňa 8.5.2014 usporiadali v Púchove turnaj chlapcov
s dátumom narodenia 2006
a mladší. MFK Ilava sa zúčastnila tohto turnaja s ročníkmi 2007 a 2008. Turnaja sa
zúčastnilo 7 mužstiev a naši
chlapci skončili na peknom 4.
mieste.
V prvom zápase s Púchovom „B“ sme zvíťazili 3:2- góly
strelili Nevřivý 2 a Bagín 1.
V druhom zápase sme podľahli H. Nitre 2:0, v treťom zápase sme neboli úspešní, keď
sme prehrali z Ružomberkom
7:2. Naše góly strelil Straňák
Patrik. Ani vo štvrtom zápase
sme neboli úspešní a prehrali sme s Novým Mestom 2:0.
V zápase s Dubnicou sme tiež

Ilavský mesačník
ťahali za kratší koniec a podľahli sme jej 4:0. V poslednom zápase s „A“ mužstvom
Púchov sme vyhrali 3:0. Góly
strelil Straňák P 2 a najmladší
hráč turnaja Turza Timotej.
Turnaja sa zúčastnili: J. Antala, M. Katrinec, T. Turza, J.
Bagín, V. Gašpar, T. Nevřivý,
A. Nevřivý, S. Behúl.
Prípravka U-11
Turnaj v Ilave za účasti štyroch mužstiev MFK Ilava prípravka odohrala so striedavými úspechmi.
Ilava – Zubák = 9:0
góly: Palkovič 5, A. Baláž 3, P.
Straňák 1
Ilava – Lednica = 3:5		
góly: A. Baláž 2, Palkovič 1
Ilava – Borčice = 13:1 góly:
Palkovič 4, Baláž 4, Lysák 2,
Srnec 2, P. Straňák 1

Mladší žiaci čakajúci na začiatok stretnutia
Starší žiaci:
Domáci futbalisti nedokázali vyhrať už druhý domáci zápas.
Ilava – D. Maríková = 0:2
Dorast:
Nemšová – Ilava = 5:0

„A“ Mužstvo
Zbytočná prehra na domácom ihrisku s mužstvom, ktoré sa v tabuľke nachádza tesne
nad naším.
Ilava – Tr. Turná 0:3

Výsledky MFK Ilava (10/05/14)

Slovakia Cup

U-8 Mladšia prípravka
Turnaj v Ilave za účasti 10
mužstiev vyhrala Dubnica,
keď vo finále zdolala Trnavu
2:1. V boji o 3. Miesto Trenčín
nedal šancu Šali a víťazstvom
2:0 obsadil 3. miesto.
Naši chlapci napokon skončili na 8. mieste s výsledkami:
Ilava – Bánovce = 1: 1 góly:
Kameništiak
Ilava – Šaľa		
= 1: 1 góly: Straňák
Ilava – Dubnica = 1: 3 góly:
Straňák
Ilava – N. Mesto = 0: 6
Ilava – Senec		
= 1: 3 góly: Straňák
U-11 Staršia prípravka
Na turnaji v Zubáku zahrali
tieto výsledky:
Ilava – Borčice = 2: 3 góly:
Palkovič, Lysák
Ilava – Zubák		
= 4: 2 góly: Palkovič 2, Lysák,
Srnec

Dňa 02.05.2014 sa na našom futbalovom štadióne odohral zápas o 7.miesto v rámci
turnaja Slovakia Cup hráčov
do 18 rokov. Už po tretíkrát
za sebou sa u nás predstavilo
mužstvo Japonska a premiérovo mužstvo zo Spojených
arabských emirátov. V zápase na dobrej úrovni vysoko zvíťazilo Japonsko 6:0.
Škoda, že na tomto zápase bola
slabšia divácka kulisa, inak to
bolo vydarené futbalové dopoludnie.
Výsledky MFK Ilava:

Mladšia prípravka v Šamoríne:
Senec - Ilava 3:0
Vrakuňa - Ilava 3:1 (gól Baláž)
Tomášov - Ilava 2:3 (gól Baláž 2, Straňák)
Šamorín - Ilava 1:2 (góly Baláž, Straňák)
Petržalka - Ilava 3:0.
Starší žiaci
Ilava - Sverepec 1:2 (gól Černecký)
Dorastenci
Ilava - Holíč 1:1 (gól Držík)
Muži:
Ilava - Podolie 2:1 (góly Tomanica 2)

ILAVSKÝ

Ilava – Lednica = 3: 2 góly:
Palkovič 2, Lysák
Dorastenci nezvládli domáci zápas a podľahli Nit. Rudnu
1:4. No priebeh zápasu tomu
nenasvedčoval.
Jediný gól domácich strelil
Medňanský.
Nitrianské Rudno – Ilava =
1: 4
Muži u postupujúceho mužstva nekládli väčší odpor
a prehrali vysoko 4:0.
Chocholná Velčice – Ilava =
4: 0
Starší žiaci po dvoch domácich prehrách zabrali a zvíťazili vonku s mužstvom, ktoré
je na treťom mieste tabuľky
hladko 3:1. Keď 2 góly strelil
Prekop a jeden Straňák.
Lednica – Ilava = 1: 3
KBF v prvom zápase sezóny
2014 podľahli Novej Dubnici
3:0.
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