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Kaplnka, olej, A. Teicherová

Plameň sviečky
Zlaté listy zo stromov, ktoré nám nezbedný vietor zhadzuje pod nohy a my ich farebný odkaz vnímame ako
krásny jesenný dar, prinášajúci pokoj a nostalgiu, ale aj
príchod prvých sviatočných
novembrových dní . Sviatok
všetkých svätých a pamiatka zosnulých, ktorý prináša

na cintoríny pokoj a nadpozemskú atmosféru. Plamene
nespočetných sviečok osvetľujú hroby a menia cintorín na miesto, ktoré pohladí
dušu smutných pozostalých.
Sviečky na hroboch nesú so
sebou posolstvo ľudí, ktorí
sviečku zapálili, spájajú príbuzných, ktorí týmto spô-

sobom prichádzajú na to,
že vo svojom smútku a spomienkach nie sú sami. Pri
pohľade na ostatné sviečky
na hrobe cítia spolupatričnosť k tým príbuzným, s ktorými sa možno až tak často
nestretávajú... no sviečky
verne horia, tak ako horia
spomienky.
- at-
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Z tlačovej správy INEKO ...
Pri mátor mesta Ilava v
súvislosti
s medializovaným vyhlásením
vlády,
premiéra, ministra financií
s kritikou samospráv, miest
obcí ako vinníkov problémov verejných financií, deficitov a dlhov, neplnením
Memoranda dáva na vedomie tlačovú správu INEKO. Ďalej dáva na vedomie
info bannnery, mieru zadĺženia, chronológiu rozpočtov, finančné zdravie mesta
Ilava, ekonomické príspevky v Aktualitách, čísla Ilavských novín a priebežné
plnenie rozpočtu mesta
Ilava za r. 2013 a za mesto
Ilava odmieta obviňovanie z finančnej nedisciplinovanosti a ďalšie krátenie
DzPFO. Naopak, vinníkom
súčasného stavu sú doterajšie vlády, vrátane terajšej,
ako aj kríza.
Za mesto Ilava:
1. Miera zadĺženia dnes
17,9%, ku koncu roka 2013
17,5%,....štát 55-57%.
2. Finančné zdravie podľa INEKO +2,0(stará metodika v intervale od -3
po +3),podľa novej od júla
2013 +5,0 z intervalu 0....+6.
Počnúc rokom 2009 sa výsledný ukazovateľ finančného zdravia mesta podľa
INEKO len zlepšuje:r.2009
+4,4,r.2010
+4,5,r.2011
+4,8,r.2012 +5,0.S pravdepodobnosťou nad 90%
vzhľadom na naše hospodárenie v r. 2013 si myslím,
že za rok 2013 po vyhodnotení a zverejnení v lete nasledujúceho roku sa výsledný ukazovateľ po roku 2013
zlepší na minimálne +5,1.
3.
K 09/2013 prebytok rozpočtu(plnenie) cca
118.000 eur, prebytok bež-

ného rozpočtu cca 224.000
eur, pričom štátu, ministrovi to nestačí.
4. Už 3. rok po sebe
(2011-2013) sme nezobrali
ani 1 euro nového úveru.
5. Nemáme záväzky po
lehote splatnosti, naopak
dlžia nám dlhodobo okrem
iných aj verejné inštitúcie
pod gesciou štátu ako NsP
v Ilave.
6. Robíme všetko preto,
aby sme na rozdiel od štátu aj po 3-4 rokoch šetrenia, škrtania, znižovania
výdavkov a konsolidácie v
max. možnej miere naplnili alebo sa reálne priblížili
za mesto k plneniu Memoranda, s ktorým ako mesto
a štatutár sme nesúhlasili.
7. V našom prípade to
znamená stlačiť skutočné
výdavky bežného rozpočtu
za r. 2013 nižšie ako boli v
roku 2008(5 rokov dozadu)
na úroveň cca 2,800.0002,860.000 eur, pričom narozpočtované
potreby
máme na úrovni 3,050.000
eur.
8. Na rozdiel od štátu
roky hospodárime bez deficitov v rozpočte.
9. Skutočné riešenia sú
v rozpočte štátu, prípadne
Sociálnej poisťovne a pod.
nie u zdravo rozpočtovo
dlhodobo zodpovedných
samospráv.
10. Uvedené tlaky vlády, ministra idú na úkor
občanov a sú antisociálne (minimálne u samospráv s mierou zadĺženia
do 30%,bez záväzkov po lehote splatnosti, s vyrovnanými, resp. prebytkovými
rozpočtami).
11. Na rozdiel od štátu,
organizácií a inštitúcií v
správe štátu sme za takmer
7 rokov môjho pôsobenia
nedostali (mesto) napríklad do prehraných súdnych sporov s finančným
sankčným plnením,poku-

tami pre mesto, do deficitov a dlhov nad 30%, trvale
sme bez záväzkov po lehote splatnosti .Obstarávame
efektívne, zákonne. Riadime sa zákonmi SR a trvalou rozpočtovou zodpovednosťou.
12. Primátor mesta Ilava dlhodobo žiada a na
posledných
stretnutiach
ZMOS -u sa pridal k tým
primátorom,
starostom,
ktorí tvrdo požadujú, aby
sa vláda prestala k obciam

správať
diskriminačne
a vrátila nám percentuálny podiel DzPFO zo 65,4%
na úroveň, ktorá roky až po
rok 2011 bola 70,3%.Týmto mesto za r. 2012 a 2013
prišlo ročne cca o 65.000100.000 eur. Sú to peniaze
našich občanov a pre našich občanov, Vás, na financovanie potrieb a služieb, ktoré Vám mesto
zabezpečuje.
Ing. Štefan Daško,
primátor mesta Ilava

Snáď to bude vianočný darček
Vedenie mesta Ilava v zložení primátor, prednosta, Ing. Janušek, zástupca
primátora a poslanec Ing.
Jozef Toman na pozvanie
„Združenia ŽSR - Beluša“,Riaditeľstva výstavby sa
zúčastnilo dňa 01.10.2013
v utorok o 9. hodine v Trenčianskej Teplej pracovného
stretnutia a rokovania za
účelom spustenia do prevádzky komunikácie podjazdu štátnej cesty II/574
v mieste už bývalého železničného priecestia, závor.
Ďalšími účastníkmi rokovania boli zástupcovia SD
-Beluša s.r.o., GR ŽSR odbor investorský Bratislava,
Trenčiansky samosprávny
kraj. Mesto Ilava, primátor už v období predtým
nesúhlasil s požiadavkou
o ďalšie predĺženie uzavretia miesta do konca 1. kvartálu 2014.Na stretnutí sme
zopakovali dôraznú požiadavku dodržania harmonogramu prác a otvorenia
podjazdu pre peších a automobily najneskôr do konca
roka 2013.Po zvážení všetci zúčastnení sa dohodli
a prisľúbili otvorenie podjazdu v období medzi 15.12
- 30.12.2013. Veríme,že sa
tak stane.
Vzhľadom na prítomnosť
zástupcov TSK sme opakovane reklamovali havarijný stav mosta cez kanál

Váhu v správe, majetku,
zodpovednosti a kompetencie TSK. Odborní pracovníci uviedli nasledovné: V návrhu rozpočtu TSK
na r. 2014(tohtoročný kvôli
predvolebnému politikárčeniu nie je ešte schválený)
sa uvažuje s financiami na
projekt a opravu mosta.
Bude nevyhnutné mať
možnosť aj prostredníctvom odborných orgánov
kraja, vedenia, poslancov TSK dôrazne požadovať túto rekonštrukciu, čo
mesto robí a bude robiť.
Ako primátor chcem sa
opakovane ospravedlniť, aj
keď mesto nie je investor
ani realizátor,za dočasne
sťaženú situáciu a životné
podmienky v oblasti Sihote. Verím, že už budúci rok
oceníme aj pozitíva, ktoré táto investícia priniesla mestu v zlepšení infraštruktúry v bezprostrednej
blízkosti železnice.
Ďakujeme Vám priatelia
za pochopenie.
Ing. Štefan Daško, primátor mesta Ilava
Ing. Jozef Toman, zástupca primátora, poslanec mestského zastupiteľstva
Ing. Stanislav Janušek,
vedúci odd. výstavby a životného prostredia

Ilavský mesačník
Vážení občania,
Dňa 9. novembra 2013 sa budú konať voľby do samosprávnych krajov. V meste Ilava bolo vytvorených 6 volebných okrskových komisií:
Okrsok č. 1 - Dom kultúry Ilava
Okrsok č. 2 - Základná škola ul. Medňanská
Okrsok č. 3 - Základná umelecká škola
Okrsok č. 4 - Technické služby mesta
Okrsok č. 5 - Dom kultúry Klobušice
Okrsok č. 6 - Dom kultúry Iliavka.
Voliť môžu občania a cudzinci vo svojom volebnom okrsku podľa miesta trvalého pobytu v čase od 7.00 do 22.00.
V prípade potreby návštevy volebnej okrskovej komisie
z dôvodu ťažkého zdravotného stavu volajte na č.telefónu:
042 44 555 11, 042 44 555 67.
Riecka Anna
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Ing. ŠTEFAN DAŠKO primátor mesta
Ilava - nezávislý
Kandidát č.10 do volieb 9.11.2013
za poslanca Trenčianskeho samosprávneho kraja - nezávislý za volebný obvod č.2 Ilava, Dubnica č.10
49 rokov, vzdelanie - Ekonomická univerzita Bratislava, prax - riaditeľ ekonomicko-finančného oddelenia súkromnej slovenskej firmy
8 rokov vedúci krajských pobočiek dcérskych leasingových spoločností finančných
ústavov ČSOB, VOLKSBANK, Slovenská
sporiteľňa,
12 rokov-3 volebné obdobia (1990-2002)
poslanec Mestského zastupiteľstva v Ilave, 7
rokov predseda finančno-majetkovej komisie,
2. volebné obdobie primátor mesta Ilava nezávislý.
Výsledky našej spoločnej práce a Ilavy sú
zverejnené na www.ilava.sk.
Priatelia z Ilavsko - Dubnicka, časti územia MAS Vršatec:
Dovoľujem si Vás požiadať o Váš hlas a dôveru vo voľbách do TSK dňa 9.11.2013.
Srdce, rozum, zodpovednosť, práca
a schopnosti pre obvod, pre Vás.
-platená inzercia-
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Rozhovor s kandidátom na predsedu TSK Ing. Ľubomírom Žabárom:

1. Aké by boli Vaše priority v prípade zvolenia do
funkcie predsedu TSK a ktoré sú podľa Vás najväčšie
problémy župy?
Myslím si, že predseda Trenčianskeho
samosprávneho
kraja by mal pracovať pre občanov, ktorí v ňom žijú. Toto je
moja priorita. Do volieb vstupujem s volebným programom, ktorého cieľom je priniesť do nášho regiónu zmenu
v podobe širšieho zapojenia

mladých ľudí do rozhodovania
o budúcnosti regiónu.
Naše ďalšie ciele sú: - Naši
mladí musia pracovať doma
-Viac finančných prostriedkov do vzdelávania a školstva
-Podpora kultúrnych podujatí a športovania mládeže
-Realizácia projektov zo
zdrojov Európskej únie
-Stabilizácia krajských nemocníc
-Podpora domovov sociálnych služieb
2. Ako sa pozeráte na problematiku kvality zdravotnej
starostlivosti a zadlženosti
v troch nemocniciach v pôsobnosti TSK a aké kroky by
ste podnikli na zlepšenie starostlivosti a zníženie zadlženosti?
Nemocnice môžu fungovať
iba ako akciové spoločnosti
a musí do nich vstúpiť silný investor. Pacienta nezaujíma, kto
koľko percent vlastní v správ-

nej rade, ale potrebuje starostlivosť na úrovni doby.
3. V posledných rokoch
každoročne klesá počet študentov stredných škôl v pôsobnosti TSK, s ktorým súvisí
aj znižovanie počtu pedagogických a nepedagogických
pracovníkov. Ako by ste riešili tento problém a zároveň
ako si predstavujete štruktúru študijných a učebných odborov stredných škôl?
Všetko spolu v jednej odpovedi. Odborné školstvo potrebuje väzbu na silné podniky
v našom kraji. Bez prepojenia na firmy nemôže župa vychovávať odborníkov pre
skutočné potreby podnikateľského sektoru. Ide o tzv. duálne vzdelávanie, ktoré je bežné
v zahraničí.
4. Podľa odborníkov je infraštruktúra v TSK v dezolátnom stave. Ako vidíte možnosti jej zlepšenia a z akých

zdrojov si predstavujete jej financovanie?
Pri pojme infraštruktúra zrejme máte na mysli cestnú sieť. Župa spravuje cesty
druhej a tretej triedy, pričom je
jasné, že mnohé úseky sú v dezolátnom stave a bez využívania úveru respektíve pomoci
z eurofondov nebude možné
zásadnejšie a celoplošné riešenie. Chce to pravdivú analýzu
a odvážne riešenie smerujúce
do budúcnosti.
5. Ako nezávislý kandidát
ste avizovali, že chcete postaviť 60 až 70 kandidátov na
post poslancov z radov nezávislých kandidátov. Podarilo
sa Vám to?
Samozrejme, že áno. Počet
s nami spolupracujúcich nezávislých kandidátov na post
poslancov nie je definitívny,
keďže ešte prebiehajú ďalšie
rokovania o spolupráci.
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MESTSKÁ
KNIŽNICA
I L A V A

Knižné novinky
Beletria:
Mišíková Ľubica:
Vyvolená
Francis Dick:
Chybný krok
Francis Felix:
Hazardná hra
Merico Marisa:
Princezná mafie
Jonasson Jonas:
Storočný starček, ktorý
vyliezol z okna a zmizol
Tainová Tamara:
To prejde
Gahérová Lenka:
Čas nových nádejí
Carr Robin:
Nový domov
Kosinski Jerzy:
Pomaľované vtáča
Adler Jussi-Olsen:
Žena v klietke
Hrubý Ladislav:
Cesty na vrch Sad
Kmeťová Eva:
Grafikon
Riceová Anne:
Čas anjelov
Čomaj Ján:
S počasím si tykám
Detská literatúra:
Robert Frederick:
Zábavná hra na flautu

Oznam
pre čitateľov knižnice
Nakoľko sa v termíne
20.11 -1.12. 2013 bude konať revízia knižného fondu
(inventúra), knižnica bude
v tomto termíne pre verejnosť uzavretá.
Ďakujeme za pochopenie

Beseda s autorkou
stredovekého románu
Býva už pravidelnou tradíciou, že mestská knižnica pripravuje každoročne dve besedy s autormi kníh - na jar to
býva podujatie pre deti a mládež, na jeseň pre dospelých čitateľov.
V utorok 24. septembra
2013 sa konala beseda, na ktorú sme pozvali pani Ing. Ľubicu Mišíkovú, ktorá pracuje ako projektantka stožiarov
v Žiline. Je autorkou stredovekého románu zo slovenského
prostredia - Milosť pre Gregora Mocha, ktorý sa stal aj
predlohou pre nový slovenský
film. Hoci je táto kniha autorkinou prvotinou, už jej vyšla
aj nová historická kniha Vyvolená, ktorú si naši čitatelia
spolu s Gregorom Mochom,
môžu požičať aj v našej knižnici.
A ako hodnotí stretnutie

samotná autorka?
„Tento deň si asi zapamätám navždy. Až neskôr mi
dochádzalo, že všetky tie
úžasné ženy tam prišli kvôli mne. Ešte som nikdy nič
podobné nezažila. Som Vám
všetkým veľmi vďačná. Každej čitateľke som veľmi vďačná. Ani sa nedá povedať, čo
som cítila pri tom, keď rozoberali jednotlivé state a to,
čím ich knižka zaujala, čo sa
im na nej páčilo…“
Vďaka zúčastneným 25 čitateľkám bohatej diskusii a čítania ukážok z knihy, mala
beseda výbornú a nezabudnuteľnú atmosféru. Ďakujeme
ešte raz všetkým zúčastneným, ako aj pani Ľubici Mišíkovej a prejeme jej aj touto
cestou ešte veľa krásnych nápadov pre svoje ďalšie knižky.
-mpaj, ot-

Pozvánky na podujatia v Ilave
9.11.2013 /sobota/ v Košeci so začiatkom v Ilave
RUDÉ POLE – bitka, ktorá zmenila dejiny Považia
Rekonštrukcia bitky medzi vojskami husitov a kráľa Žigmunda
Luxemburského. Pozýva vás Združenie BLUDNÍ RYTIERI
a agentúra Historica s podporou obce Košeca a mesta
Ilava za každého počasia. Pestrý sprievodný program. Viac
v samostatnej pozvánke.
22.11.2013 /piatok/ o 17.00 vo výstavnej sieni domu kultúry
Vernisáž výstavy VERONIKY MIKULÁŠOVEJ.
Autorka žije a tvorí v Považskej Bstrici. 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 potrvá v Ilave do 15.12. otvorená
v prac. dni od 8. 00-16. 30 /utorky do 15.00/, víkendy počas
podujatí DK
26.11.2013 /utorok/ o 15.00 vo vstupnej hale domu kultúry
Vernisáž prác 9. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže
„Proti škodlivým závislostiam bez hraníc“ v Györi.
Výstavu organizovalo mesto Galanta s Nadáciou pre zdravú
spoločnosť so sídlom v Győri. Do súťaže sa úspešne zapojili
aj žiaci ZŠ a OA z Ilavy. Dňa 3.10. sa konalo slávnostné
vyhodnotenie v Györi. Teraz si súťažné práce budete môcť
pozrieť aj vy vo vestibule domu kultúry ešte aj v decembri.
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.

Recenzia...
Jonasson, Jonas:
Storočný starček, ktorý
vyliezol z okna a zmizol
Ikar Bratislava 2013
V spoločenskej miestnosti
domova dôchodcov sa práve

začala narodeninová oslava.
Akurát sám storočný oslávenec sa tam nemieni ukázať. Namiesto toho vylezie
cez okno na prízemí a skočí
rovno do mäkkého záhona.
Púť Allana Karlssona začína.
Cestuje naprieč celým Švédskom, s kufrom, ktorý mu
nepatrí. Bezstarostný starček má dosť času spomínať
na svoj pozoruhodne prežitý život a zisťuje, že na dobrodružstvo nie ste nikdy starý... Úžasne vtipný román sa
stal bestsellerom a vyšiel v
tridsiatich jazykoch!
Kniha Storočný starček,
ktorý vyliezol z okna a zmizol, je spojitosť bizarnosti, zvláštnej kriminálnej zápletky, paródiou na svetové
osobnosti všetkého druhu a
veľmi vtipným písaním autora. Kniha zaujala na základe
niekoľkých recenzií. Nikto sa
totiž nevie zhodnúť v názore. Buď je ospevovaná, alebo
jej jednoducho nedávajú šancu. Názor si môžete urobiť aj
Vy sami, keď si ju zapožičiate
v našej knižnici: )
- mpaj,
prevzaté z internetu-
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Ilavčan na potulkách východným Slovenskom
Tretí septembrový víkend
tohto roku sa ilavský Zmiešaný
spevácky zbor Ilavčan vybral na
východ. „ Kadiaľ chodili, tadiaľ
spievali “ . Už v autobuse Vendo
Michalík so svojou harmonikou
vytvoril skvelú atmosféru. Prvou zastávkou bola Dobšinská
ľadová jaskyňa. Na záver prehliadky v podaní spevokolu zaznela v tejto nádhernej prírodnej
pamiatke, zaradenej do zoznamu prírodného dedičstva Unesco, pieseň Aká si mi krásna.
Pokračovali sme návštevou
kaštieľa v Betliari a kláštora
premonštrátov v Jasove. Má-

lokto z nás tušil, že v malej dedine takmer na maďarských
hraniciach, sa nachádza obrovský barokový objekt s krásnym
kostolom /aj tu sa samozrejme
spievalo/. Večer sme sa ubytovali v internáte Technickej univerzity v Košiciach a tí, čo ešte
vládali, vyrazili do večerného
mesta. Košice sú nádherné, v sobotu sme tam strávili celý deň,
ale chcelo by to aj s okolím minimálne týždeň. Dopoludnia
nás mestom sprevádzal bývalý
Ilavčan, docent Michal Kostelný, riaditeľ speváckeho zboru
technickej univerzity Collegium

Technicum
/jeho otec bol v minulosti
ilavským organistom a dirigentom spevokolu/. Vybavil nám
tiež dobré ubytovanie a súboru dohodol koncert vo františkánskom /seminárnom/ kostole
v centre Košíc v sobotu podvečer, po sv. omši.
V nedeľu ráno sme vyrazili
na krátku prehliadku Prešova.
Dlhšia zastávka bola v Bardejove, ďalšom meste zapísanom
v Unesco, kde spevokol piesňami potešil turistov v nádhernej
bazilike sv . Egídia. Po ceste domov nasledovala ešte prechádz-

Predajňa kníh Kornélia oslavuje
15.11. 2013 bude tomu presne
rok, čo bola v našom meste otvorená nová predajňa kníh s názvom Kornélia. O tom, ako prvý
rok činnosti kníhkupectva hodnotí, sme sa porozprávali s jej
majiteľom pánom Ing. Viktorom
Wiedermannom:
Ako hodnotíte uplynulý rok
a aké sú odozvy u obyvateľov
mesta ?
Priznám sa, že keď sme otvárali našu predajňu, nevedeli sme
presne do čoho ideme. V meste
nebola predajňa s knihami deväť
rokov, takže sme si neboli celkom istí, či za taký dlhý čas ľudia v Ilave aj nezabudli čítať. Nakoniec to boli zbytočné obavy,
pretože máme veľmi pozitívnu
odozvu od našich zákazníkov,
ktorí oceňujú príjemnú atmosféru nášho kníhkupectva a aj to,
že už nemusia za dobrou knihou
cestovať niekoľko kilometrov.
S akým množstvom kníh
ste začínali a koľko ich máte
v kníhkupectve teraz? Aké žánre sa dajú u vás kúpiť?
Začínali sme zhruba s 500 titulmi a dnes ich už máme viac
ako 1700. V našej ponuke kníh
prevláda klasická beletria ako sú
napríklad spoločenské, historické, biografické romány a romantika pre ženy ďalej kriminálky,
thrillery, fantasy, cestopisy a literatúra faktu. Pomerne veľká časť
titulov je určená pre deti a mládež, ako sú leporelá, rozprávky,

dobrodružné príbehy, encyklopédie a náučná literatúra. Máme
aj jazykovednú literatúru a slovníky. Samozrejme, nemôžeme
mať všetko, preto poskytujeme
našim zákazníkom službu, že im
požadovaný titul vieme objednať
a zabezpečiť .
Kto číta viacej muži alebo
ženy a o aký druh literatúry je
momentálne najväčší záujem?
Jednoznačne ženy, ktoré tvoria dve tretiny našich zákazníkov. Muži kupujú knižky najmä
ako darčeky pre známych, ale
sú aj takí, ktorí majú „načítané“
jednotlivé historické obdobia
z literatúry faktu a ďalej sledujú všetky novinky, ktoré k danej téme vychádzajú. Keby som
mal urobiť rebríček jednotlivých
žánrov podľa predajnosti, tak by
vyzeral asi takto: 1/ spoločenské
romány, najmä zo súčasnosti 2/
kriminálky a trilery 3/ fantasy
4/ historické romány 5/ literatúra faktu a cestopisy. Samozrejme samostatnou kategóriou sú
rozprávky a knižky pre mládež,
o ktoré je tiež veľký záujem.
Spomínate literatúru pre
mladých, čítajú ešte dnes mladí ľudia knihy alebo už úplne
podľahli novým technológiám
ako sú internet, e-knihy, apod?
Situácia nie je taká katastrofická ako by sa možno na prvý
pohľad zdalo. Môžem povedať,
na základe vlastných skúseností, že pomerne veľká časť mla-

dej generácie stále obľubuje čítanie klasických, viazaných kníh,
pri ktorých je zážitok z čítania
omnoho väčší. Samozrejme veľmi záleží od rodičov, ktorí by
mali dieťa viesť k čítaniu už od
malička. My sme nadviazali veľmi dobrú spoluprácu so Základnou školou v Ilave. V rámci akcie
„Marec mesiac kníh“ k nám do
kníhkupectva prišli všetky deti
z jednotlivých ročníkov. Vtedy
bolo najlepšie vidieť rozdiel medzi deťmi, ktoré čítajú a nečítajú.
Tie, ktoré mali bohatšiu slovnú
zásobu, viacej vedomostí a taktiež lepší spôsob vyjadrovania čítajú pravidelne.
Aké akcie boli vo vašom
kníhkupectve doteraz a čo
chystáte do budúcna?
Z akcií, ktoré u nás prebehli
spomeniem úspešný krst knihy NeDokonalý plán od autorky, ilavskej rodáčky, Kataríny
Tekeľovej. Najbližšie pripravujeme pre deti program k „Medzinárodnému dňu knižníc“.
Ďalej plánujeme predpredaj novej knihy od slovenského autora
cestopisov Ivana Bulíka a taktiež
organizujeme vernisáž akademickej maliarky Evy Mišákovej
-Ábelovej z Trenčína. Uvažujeme aj nad tým, že by sa u nás konalo pravidelné sobotné čítanie
pre deti. Uvidíme, aká bude na
to odozva. Všetky akcie, ktoré
práve prebiehajú a tie ktoré plánujeme, si môžete pozrieť aj na

ka Kežmarkom.
Nedá mi, aby som nespomenula výborného sprievodcu zájazdom Jožka Hladkého, ktorý
celý program zostavil, dirigentku Jarku Piškovú zo ZUŠ Ilava
a samozrejme celý súbor, ktorý naše mesto skvelo reprezentoval. Ja, za seba, za primátora
mesta i za ďalších účastníkov zájazdu, ktorí nie sú členmi spevokolu sa chcem poďakovať. Za to,
že nás vzali so sebou
a mohli
sme zažiť pekné chvíle plné hudby, návštevy pamiatok a ochutnávky skvelých koláčov členiek
súboru.
O. Tomášová
našom facebookovom profile Knihy Kornélia.
Vo vašom obchode predávate
výhradne knihy alebo aj niečo
iné?
Sme zameraní hlavne na predaj kníh, ale v Kornélií si môžete
kúpiť aj pekné a vkusné umelecké predmety a darčeky. Všetko
sú to práce šikovných rúk slovenských autorov, pretože si
myslíme, že naši ľudia dokážu
vytvoriť nádherné veci,a preto
im chceme poskytnúť priestor
na prezentáciu. V našom sortimente máme aj čerstvo praženú zrnkovú kávu z celého sveta,
ktorú vám radi pripravíme so sebou.
V logu máte korytnačku
a predajňa sa volá Kornélia,
prečo?
Tieto dve veci spolu súvisia,
Kornélia je meno našej korytnačky, ktorá je naším maskotom. O korytnačkách je známe,
že hoci nie sú najrýchlejšie, sú
veľmi odolné a vytrvalé. Tým,
že sa dožívajú vysokého veku sú
považované za atribút múdrosti .
Želáme si, aby takou bola aj naša
predajňa.
Čo by ste chceli odkázať svojim stálym a aj potenciálnym
zákazníkom?
Snáď iba to, aby ľudia v tomto
svete pomýlených hodnôt viac
ako po materiálnom, túžili po
duševnom bohatstve. Knihy sú
jeden z najlepších a najspoľahlivejších prostriedkov ako toto bohatstvo dosiahnuť.
-r-
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Návšteva interaktívnej výstavy
„Ja a moje telo“
Koncom septembra žiaci 2.,
3. a 4. ročníka navštívili Detské múzeum v Bratislave, kde
sa konala interaktívna výstava „Ja a moje telo“. Žiaci si na
interaktívnej výstave prehĺbili
poznatky o piatich zmysloch a
zážitkovou formou ich rozšírili o nové informácie. Dozvedeli sa, ako naše zmysly fungujú, mali možnosť diskutovať o
význame a dôležitosti zmyslov pre ľudský organizmus.
Vyskúšali braillovo písmo a
zoznámili sa s ďalšími prostriedkami, ktoré pomáhajú
preklenúť komunikačnú bariéru ľudí s poškodeným zmyslovým vnímaním. Okrem toho
si žiaci otestovali aj ďalšie
schopnosti a vlastnosti ľudského tela. Takmer šesťdesiat exponátov umožnilo otestovať si
nielen sluch či zrak, ale aj rovnováhu, rýchlosť reakcie alebo
koordináciu pohybov. Sami na
sebe mohli vyskúšať, že elektrina prejde ľudským telom a
precvičiť si postreh a dôvtip
pri riešení hlavolamov.
O prínose tejto zaujímavej
výstavy svedčia aj pozitívne
reakcie našich žiakov zo 4.C:
„Mohli sme sa tam hrať. Vyskúšali sme si braillovo písmo.
Skúsili sme našu pozornosť
v hre so svetlami. Svetlo som
musel zatlačiť tam, kde práve zasvietilo. Bolo to zábavné
a musel som pri tom dávať pozor. Kto chcel, mohol vyskúšať
sedenie na klincoch, malých
alebo veľkých loptičkách.“
M. K.
„Najprv sme vošli do úst
a šmýkali sme sa po jazyku.
V ústach sme videli aj zuby,
ktoré sa dali vytrhnúť.“ J. R.
„Najviac sa mi páčilo v nose,
kde ma zaujali chlpy, ktoré
sme mohli vytrhávať. Bolo to
zaujímavé.“ V. Z.
„V múzeu sme sa najskôr
hrali a potom nám vysvetľova-

li zaujímavé veci o čuchu, sluchu, hmate, chuti a zraku.“
S. J.
Výstava žiakov veľmi zaujala, dokonca niektorí by ju
navštívili opäť. Som rada, že
sme mali možnosť zúčastniť sa
a verím, že interaktívne výstavy ako táto, pomôžu žiakom
získať praktické poznatky,
ktoré by v učebniciach márne
hľadali.
Mgr. Denisa Pavlíková

Žiaci 4.B triedy svoje zážitky
z výstavy zrýmovali:
Ja a moje telo
V piatok sme sa všetci tešili,
v autobuse sme pekne sedeli.
Náš cieľ bola Bratislava,
zaujímavá interaktívna
výstava.
Do detského múzea
sme vkročili,
hračky sme tam videli.
Veľa hračiek nútilo
náš mozog zapájať,
mohli sme si rôzne logické
úlohy vyskúšať a veľa
zábavy pri tom mať.
Jazyk v ústach bola šmýkaľka,
šmyknúť sa mohla aj Janka.
Do ucha sme vošli a zakričali,
vlastnú ozvenu sme počuli.
Tiež do oka sa vojsť dalo,
každé dieťa v ňom
všetko preskúmalo.
Nos bol veľký ako slon,
všelijaké chĺpky boli v ňom.
Veľká ruka s prstami
ponúkala prekvapenie,
v každom prste sme
hmatom zistili niečo iné.
A to bol koniec našej
krásnej výpravy,
autobusom sme sa vydali
z Bratislavy späť do Ilavy.
Kolektív 4.B

Žiaci zo 4. B

10. október - Svetový deň
duševného zdravia
Svetový deň duševného
zdravia vyhlasuje každoročne
10. októbra Svetová federácia
duševného zdravia v spolupráci so Svetovou zdravotníckou
organizáciou. Iniciatíva vznikla v roku 1992 a rozšírila sa z
pôvodných 40 participujúcich
krajín takmer do celého sveta.
Od pôvodného cieľa, ktorým
bolo pritiahnutie pozornosti k problematike duševného
zdravia, sa ťažisko podujatia
postupne presunulo k akcentovaniu rovnocennosti problematiky duševného zdravia so
zdravím telesným a vo vyspelých krajinách zaznamenalo aj
významný prienik do oblasti
verejného zdravotníctva.
Význam psychohygieny v živote človeka
Psychohygiena sa zaoberá všetkými oblasťami života
človeka, pričom kladie dôraz
na jeho duševnú pohodu, psychickú vyrovnanosť. Je určená pre zdravých i chorých ľudí.
Jedným zo spôsobov, ako efektívne vplývať na svoje zdravie v

pozitívnom smere je poznanie
a uplatňovanie zásad psychohygieny vo svojom každodennom živote.
Predmetom psychohygieny
sú problémy ľudí - nesprávna životospráva, vyčerpanosť,
starosti, duševná záťaž, nevyhovujúce sociálne prostredie a
možnosti ich eliminácie alebo
aspoň zmiernenia, pričom do
úvahy berie celého človeka.
Cieľom psychohygieny je
duševná rovnováha, duševné
zdravie a zdravý spôsob života
človeka vo všetkých vekových
obdobiach.
V dôsledku uplatňovania jej
jednotlivých zásad sa tak posilňuje nielen zdravie duševné,
ale následne aj zdravie telesné.
„Psychohygiena nám totiž
ukazuje nielen to, ako žiť dlhšie, ale súčasne aj to, ako žiť
lepšie“.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici
Oddelenie podpory zdravia
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Nové ihriská v našom meste
Ihriská na Uliciach Medňanská, Štúrova, Kukučínova a v mestskej časti Klobušice sú dokončené, prajeme všetkým deťom pekné jesenné počasie a príjemne
strávené chvíle na nových „preliezkach“.
-r-

Ihrisko na Sihoti

Ihrisko na Kukučínovej ul.

Ihrisko na Medňanskej ulici

Ihrisko v Klobušiciach

Považská vodárenská
spoločnosť a.s., informuje
Považská
vodárenská
spoločnosť a.s., v ktorej je
Mesto Ilava akcionárom,
podala žiadosť o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov na projekt
„Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava“. Žiadosť na projekt bola
schválená v rámci Operačného programu Životné prostredie na obdobie rokov
2007 až 2013. Hlavným cieľom projektu je intenzifikácia centrálnej čistiarne odpadových vôd v Dubnici nad
Váhom s kapacitou takmer
50 000 ekvivalentných obyvateľov, ktorá zabezpečí čistenie odpadových vôd od
producentov z aglomerácií
Ladce, Košeca, Ilava a Dubnica nad Váhom - Nová Dubnica, vybudovanie kanalizačného potrubia v dĺžke 47,6
km, na ktoré sa napojí cez
prípojkové potrubie v dĺžke
14,1 km takmer 6 100 obyvateľov. Ďalej sa vybuduje
13,9 km verejného vodovodu
s napojením viac ako 3 200
obyvateľov.
Na stavbu bol formou verejného obstarávania vybratý zhotoviteľ prác Váhostav
- SK a.s., ktorý v decembri
2012 prevzal stavenisko a začal s realizáciou prác. Po zabezpečení projektovej dokumentácie zhotoviteľa sa už
začali práce na ČOV Dubnica nad Váhom a ČOV Ilava.
V súčasnej dobe sa zahajuje
aj realizácia kanalizácie a vodovodu.
Súčasťou projektu sú aj
objekty v:
k. ú. Ilava
- rekonštrukcia ČOV Ilava
na čerpaciu stanicu

- rekonštrukcia a rozšírenie kanalizácie Hurbanova
ulica
- rekonštrukcia a rozšírenie kanalizácie Ilava - námestie
a k. ú. Klobušice
- kanalizačná sieť v dĺžke 3,7 km, 2 čerpacie stanice a 306 kusov kanalizačných
odbočiek
- vodovod Dlhé Nivy v dĺžke 496 m s odbočkami
Prijímateľ pomoci z kohézneho fondu Európskej únie
- Považská vodárenská spoločnosť a.s. v spolupráci s vedením Mesta Ilava zabezpečil
na dvoch verejných stretnutiach s občanmi informovanie o technických podmienkach výstavby s dôrazom na
spôsob budovania odbočiek
a napojenie nehnuteľností .
Plánovaná je výstavba odbočiek pre každú obývanú
nehnuteľnosť.
Mesto spolupracuje s investorom stavby pri výbere
a schvaľovaní prístupových
ciest k zariadeniam stavenísk, ale najmä pri koordinácii rozkopávkových povolení
miestnych komunikácií.
Termín ukončenia prác
podľa uzatvorenej zmluvy so
zhotoviteľom stavby je september 2015.
Občania môžu dostať základné informácie o projekte na Mestskom úrade Ilava
a podrobnejšie na centrálnom stavebnom dvore, ktorý
sa nachádza na ČOV Dubnica nad Váhom.
Doterajší prístup účastníkov realizácie stavby vytvára
predpoklady, že v úvode uvedené hlavné indikátory stavby budú naplnené.
Ing. Balušík
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Mapovanie starých a krajových odrôd
ovocných drevín v ChKO Biele Karpaty
Štátna ochrana prírody SR
- Správa ChKO Biele Karpaty spolu so záhradkármi, študentmi a dobrovoľníkmi rozbieha od jesene 2013 projekt
Bielokarpatský ovocný poklad.
Hlavným cieľom projektu je
záchrana starých a krajových
odrôd ovocných drevín v regióne ich mapovaním, uchovávaním a rozširovaním, ako

prínos k zachovaniu prírodného a kultúrneho dedičstva.
V priebehu mesiacov september, október a november 2013
navštívia Vašu obec poverení
pracovníci ChKO Biele Karpaty, ktorí mapovanie realizujú.
Veríme, že im umožníte prístup k stromom na Vašich pozemkoch, zdokumentovanie
drevín a odber vzoriek plodov.

Bielokarpatský ovocný poklad
Miznúce dedičstvo
Úbytok biodiverzity je celosvetový problém. Európa k jeho riešeniu môže prispieť hlavne v oblasti
zachovania prírodného a kultúrneho dedičstva, ktorého významnou súčasťou sú staré krajové odrody ovocných drevín.
Ovocné stromy a sady sprevádzajú ľudské usadlosti od nepamäti. Ovocie malo a má dôležitú úlohu vo výžive, bolo tovarom,
ovocné stromy plnili v krajine
viacero biologicko-ekologických
funkcií. V regióne Bielych Karpát
má ovocinárstvo dlhodobo veľkú
tradíciu. Napríklad v roku 1929
evidovali len v jednej obci, v Moravskom Lieskovom, 36.662 ovocných stromov! Hlavne vďaka pestrosti reliéfu a osídlenia sa tu až
do súčasnosti zachovala veľká odrodová rozmanitosť ovocných drevín. Toto prírodné dedičstvo však
zmeneným životným štýlom už aj
na vidieku stráca využitie a mizne,
čím sa ochudobňuje naše spoločné
bohatstvo.
Ďalším výrazným problémom
je úzky sortiment pestovaného
ovocia. Na prelome devätnásteho
a dvadsiateho storočia pestovalo v
podmienkach Slovenska viac ako
300 odrôd jabloní, v súčasnosti
je rozšírené pestovanie len asi 50,
prevažne zahraničných, komerčne sa pestuje 8 - 10 hlavných odrôd. Klesá výmera sadov a tie ktoré zostávajú alebo sa rozvíjajú sú
spravidla intenzifikované. Tento
trend neobišiel ani región Bielych
Karpát.
Veľkým problémom sú aj zmeny vo využívaní krajiny, ktoré sa
prejavujú jednak v prílišnej inten-

zifikácií, keď z krajiny miznú prvky obsahujúce ovocné dreviny (solitéry, línie, sady, sprievodná zeleň)
a na druhej strany nevyužívaním
a jej postupným zarastaním.
Genofondu ovocných drevín sa
síce dlhodobo venuje pozornosť a
na Slovensku máme niekoľko repozitórií (genofondových sadov),
ani jedno z nich však neposkytuje
verejnosti ani odborným inštitúciám komplexný prístup k informáciám o zozbieranom materiáli,
ktorý sa v nich nachádza! Miestni pestovatelia tak majú len málo
iných možností ako si overiť pôvod
a krajovú vhodnosť zaujímavých
stromov, či ako získať nové výpestky krajových sort, ktoré by chceli vysádzať na svojich pozemkoch.
Poďme to zmeniť
Štátna ochrana prírody v spolupráci s odbornými slovenskými
ako aj zahraničnými partnermi
pripravila a realizuje projekt s názvom Bielokarpatský ovocný poklad. Jeho hlavným cieľom je záchrana starých a krajových odrôd
ovocných drevín v regióne Bielych
Karpát.
Záchrana, to znie ako riešenie.
No je to dlhá cesta. Jej realizácia
bude úspešná len v prípade, ak si
produkty získané z týchto odrôd
nájdu aj skutočné využite. Vtedy
sa starostlivosť o tieto vzácne dreviny prenesie z neurčitého a podporu neistého štátneho záujmu na
konkrétnych užívateľov poznajúcich osobitosti a význam nimi
pestovaných stromov. A tu sa práve pre odrody rozmanitých vlastností otvárajú staronové možnosti. Veď množstvo odrôd so sebou
prináša aj širšie spektrum využi-

Hríbový pozdrav

Václavky na orechovom pni v klobušickej záhrade. -MHtia. Niektoré sú vhodné na dlhodobé uskladnenie, iné na sušenie,
muštovanie, výrobu detskej výživy, prípravu kvasu. Stávajú sa aj
predmetom záujmu v podobe regionálnych produktov podporujúcich špecifickú kultúru a symbolom tradícií.
Čo pre to robíme
Pri úrovni poznania súčasnej situácie v regióne má určujúci význam udržanie a rozvoj už
existujúcej odrodovej variability
ovocných drevín. To je možné poznaním genofondu, teda odrodovej škály ovocných drevín a určením ich perspektívnosti z hľadiska
ďalšieho využívania. No bez zmeny pohľadu na možnosti využitia
ohrozeného genofondu by tieto
výsledky skončili len v akademickej rovine. Aktivity projektu sú
preto kombináciou vedecko - výskumných, prakticko-ochranárskych a envirovýchovných činností ktoré sa navzájom dopĺňajú.
Hlavné aktivity projektu:
Mapovanie - prieskum a hodnotenie odrodovej skladby, vytvorenie databázy jedincov zmapovaných odrôd.
Ovocný sad - založenie a prevádzka verejnosti prístupného
sadu starých a krajových odrôd,
dopĺňajúceho kolekciu slovenských repozitórií.
Asociácia - založenie Asociácie
pestovateľov a podporovateľov starých a krajových sort.
Popularizácia - pre našich spolupracovníkov z iných organizácií a verejnosť pripravujeme pestré doplnkové aktivity (prednášky
pre základné a stredné školy,
ovocinársko-krajinárska exkurzia spojená s ochutnávkou miestnych produktov, kurz výsadby,

ošetrovania a starostlivosti o staré ovocné stromy, víkendové brigády v sade, konferenciu a mnohé
ďalšie).
Nie sme na to sami
Koordinátor
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28/B,
974 01 Banská Bystrica
Správa ChKO Biele Karpaty,
Trenčianska 31, 914 41 Nemšová
www.sopsr.sk; www.bielekarpaty.sk
Partneri a spolupracujúce organizácie
Nadácia ProSpecieRara
ProSpecieRara, Unter Brüglingen 6, Münchenstein, 4052 Basle,
Switzerland, www.prospecierara.
ch
Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo
Zvolene, T.G. Masaryka 24, 9605,
Zvolen, www.tuzvo.sk
Centrum výskumu rastlinnej
výroby Piešťany, Bratislavská cesta
122, 92168 Piešťany, www.cvrv.sk
Poďakovanie donorom
Aj keď sme ešte len na začiatku,
realizácia projektu by nebola možná bez pochopenia významu našich cieľov zo strany nadácie Ekopolis, ktorá nám udelila blokový
grant v rámci podpory partnersiev
švajčiarsko - slovenskej spolupráce. Ďakujeme.
Nadácia Ekopolis Komenského
21 97401 Banská Bystrica, www.
ekopolis.sk
Koordinátor projektu:
RNDr. Katarína Rajcová
Správa ChKO Biele Karpaty,
Trenčianska 321, 914 41 Nemšová
Kontakt:
katarina.rajcova@
sopsrsk
+421 905 210 033, 032 6598387
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Matrika
Narodenie:
Natália Fojtíková, David
Trhan, Jakub Ďuriš, Krištof
Veselý, Jasmína Imrišková,
Marek Racko, Ondrej Matejovič, Tobias Striško,
Navždy nás opustili:
Jozef Slivka
Martin Meliš
Rudolf Vala
Manželstvo uzatvorili:
Branislav Ďuroška
a Martina Suchárová
Mgr. Petr Bezděk
a Marica Oborová
Tomáš Marček
a Mária Budayová
Radovan Škohel
a Natália Ofčarovičová
Zoltán Hajdú
a Lenka Kozíková
Okienko do štatistiky:
Od 17.9.2013 do 17.10.2013
sa do nášho mesta prisťahovalo 9, odsťahovalo 5 občanov. V rámci mesta sa presťahovalo 15 spoluobčanov.

Poďakovanie

Smútočná spomienka
Dňa 16.11.2013 si pripomíname 20. výročie úmrtia
Rudolfa Turzu.
Všetci, čo ste ho poznali, venujte mu s nami tichú
spomienku.
S úctou a láskou spomína
smútiaca rodina

Touto cestou by som chcela
poďakovať fyziatricko- rehabilitačnému oddeleniu za viac
ako profesionálny prístup pri
plnení si svojich pracovných
povinností, ktoré ma vrátili
späť do života aj do pracovného
pomeru, nakoľko som bola po
ťažkej operácii členku. Menovite chcem poďakovať vrchnej
sestre Márii Letkovej a za veľkú
trpezlivosť Vierke Feminnellovej, Janke Živčicovej, Ľubici
Kuchárkovej, Márii Patrancovej, Alexandre Podskočovej a
Kataríne Matuškovej.
Ľubica Kozačková

,,Vám, jedine len

Vám“,

pod takýmto názvom sa
uskutočnil koncert ako dar
pri príležitosti sviatku mesiaca úcty k starším v sále
DK Ilava, na ktorom účinkoval sólista opery SND Mgr.
Art. Ivan Ožvát. Po koncerte
bolo pripravené občerstvenie, pri ktorom sa naši skôr
narodení občania mali možnosť porozprávať pri čaši
vínka a vychutnať si skvelú
atmosféru slávnostného večera.
-r-

Milí naši dôchodcovia,
pri príležitosti mesiaca úcty
k starším, dôchodcom prajeme Vám pevné zdravie, veselú myseľ, veľa úsmevu, elánu a
radosti zo života. Nech je pre
Vás jeseň života plná farieb, z
ktorých každá bude znamenať
jedno krásne prežité obdobie
Vášho života.
Všetko dobré Vám zo srdca želajú
Ing. Štefan Daško,
primátor mesta Ilava
Ing. Jozef Toman,
zástupca primátora, poslanec mestského zastupiteľstva
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šie si počínali domáce nádeje,
keď tento turnaj vyhrali. Najlepším strelcom sa stal domáci
hráč Adam Baláž, ktorý strelil
15 gólov.O historické prvé víťazstvo sa postarali títo hráči:
Kučera, Kameništiak, Bagín J,
Šlapák, Straňák, Bagín R, Baláž, Pružinec
Výsledková tabuľka
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Naše talenty
Staršia prípravka
Ilava -Borčice 6:0, góly: Palkovič 4, Baláž A.2
Ilava -Koš. Podhradie 8:0
góly: Baláž A. 6, Srnec, Lysák
Ilava - Košeca 2: 6 góly: Palkovič 2
Starší žiaci
Ilava Orlové 2:5, góly: Petrovič, Šebík D.
Dorast
Ilava -Nováky 3:0,góly: Švitel 2, Fúsek
Muži
Ilava - Horná Poruba 1:0
gól: Pružinec
28. 9.2013
Staršia prípravka
Ilava -Borčice 3:3, góly: Palkovič 2, Srnec
Ilava - K. Podhradie 3:1
góly: Baláž A. 2, Palkovič
Ilava - Košeca 5:4, góly: Palkovič 2, Baláž P. 2, Lysák
Starší žiaci
Sverepec - Ilava 1:1, gól Petrovič
Dorast
Holíč - Ilava 4:0
Muži
Podolie - Ilava 3:1, gól:
Strapko

ILAVSKÝ

6.10. 2013
Mladšia prípravka - turnaj
Ilava - Trenčin 3:0, góly: Baláž A. 2, Bagín
Ilava - Senec 3:6, góly: Bagin 2, Baláž A.
Ilava - Šamorín 4:0, góly:
Baláž A. 4
Ilava - Púchov 4:0, góly: Baláž A.
Ilava - Dubnica 6:2, góly:
Baláž A. 4, Bagín, Straňák
Starší žiaci
D.Maríková - Ilava 8:0
Dorast
Ilava -Nemšová 1:6, gól: Branický
Muži
Tr.Turná - Ilava 1:0
13.10. 2013
Starší žiaci
Ilava -Lednica 0:2
Dorast
N.Rudno - Ilava 2:1, gól:
Branický
Muži
Ilava - Chocholná - Velčice 0:4
Najmenší adepti futbalovej
lopty.
V sobotu 5.10.2013, sa stretli
na ihrisku MFK ILAVA futbalisti narodení v roku 2006 za
účasti mužstiev Dubnice, Púchova, Senca, Šamorína, Trenčína a domácej ILAVY. Najlep-

ILAVA
Dubnica
Senec
Šamorín
Trenčín
Púchov

20: 8
10:9
18: 6
4: 8
7: 8
1: 22

12 b
10 b
10 b
5b
2b
0b

VINÁREŇ „PIVNICA“ Ul. Ružová č.112, Ilava

POZÝVAME VÁS NA PRÍJEMNÉ POSEDENIE
V PRIESTOROCH NAŠEJ PIVNICE
Ponúkame Vám:

- príjemné posedenie pri krbe
- pokojná nerušená atmosféra
- kapacita cca 30 ľudí
- široká ponuka kvalitných značkových fľašových a sudových vín (Malokarpatská oblasť)
- možnosť usporiadania súkromných osláv, firemných večierkov, školení...
- strava spôsobom švédskych stolov- široká ponuka studených jedál, obložených mís
teplých jedál (kompletné menu s predjedlom)
- príjemný personál
Ponúkame kvalitné fľaškové, sudové vína na spoločenské akcie (svadby, oslavy, plesy, recepcie) za výhodné ceny.
Kontakt: tel. 0905 110 883, rn@nextra.sk,
alebo priamo vo Vinárni v Ilave
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