ILAVSKÝ
M E SAČ N Í K

9

Kultúrno-spoločenské noviny obyvateľov mesta Ilava Ročník XX. 30. september 2014 Cena: 0,20 € (6 Sk)

Z obsahu:
Medziročné vyhodnotenie rozpočtu Dlhová brzda Aktuálne k investíciam Rekonštrukcia osvetlenia
pred ukončením Knižné novinky Spoločenská rubrika Športové aktuality

2

Ilavský mesačník

Takto si tu dlhujeme, štát, mesto
Historicky najvyšší, slovenský štátny dlh dosahuje
ku koncu r. 2013 55,4 %. Ešte
pred 3 rokmi bol štátny dlh
nižší približne o 12 %. Po I.
Q. 2014 bol vo výške 58,4 %.
Dlh 55% je hranica na spustenie tzv. dlhovej brzdy. Ide
o opatrenia, ktoré majú zabrániť, aby sekera ďalej rástla rýchlym tempom. Vláda
musela zosekať svoje výdavky o 3 %. Hranicu hanby presahuje štát už druhý rok za
sebou. Klesnúť by nemal ani
budúci rok, čo nie je dobrá
správa. Štát míňal viac ako
sa mu na daniach a odvodoch
podarilo počas roka od ľudí
a firiem získať. Tým sa tvorí deficit. Rastúci dlh je náročnejší na svoje splácanie.
Na tento účel použije štát v r.
2014 1,3 mld. €. S rastúcim
dlhom klesá dôveryhodnosť
krajiny v očiach veriteľov.
To znamená, že štát si môže
požičiavať peniaze nevýhodnejšie. Vláda by mala podľa
Rady pre rozpočtovú zodpovednosť pristúpiť k zníženiu
dlhu.
Problém podľa riaditeľa INEKO Petra Goliaša je,
že vláda sa výrazne spolieha na krátkodobé opatrenia.
„Po uplynutí ich účinku je
potrebné hľadať nové riešenia,“ povedal Goliaš. Ak nové
opatrenia vláda nenájde, dlh
zase vzrastie.
Miera dlhu mesta Ilava
k 30. 9. 2014 je 15,6 %, predpoklad k 31. 12. 2014 je pod
15 %, v súvislosti s vývojom celkových bežných príjmov za celý rok 2014 približne 14,5 %, bez záväzkov po
lehote splatnosti. Napriek
tomu výdavky na rozpočtový r. 2015 budeme môcť narozpočtovať max. do výšky výdavkov r. 2014. V tom
principiálne nie je logika
a spravodlivosť.

Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava - 8/2014

(tabuľková forma)
Vyhodnotenie rozpočtu
Mesta Ilava - 8/2014

(tabuľková forma)

Bežný rozpočet
Príjem
z toho:
DzP FO
daň z nehnuteľ.
DK
Výdaj
z toho:
výdaj na RO
výdaj mesto
z toho:
MŠ
DK
správa mesta
z toho:

Rozdiel

TSM(príspevok)

Kapitálový rozpočet
Príjem
Výdaj
Rozdiel
Finančné operácie
Príjem
Výdaj
Rozdiel
Príjem
Výdaj
Rozdiel

Schválený 2014

Upravený 2014

Plnenie 8/2014

8/2014 v %

3 192 061,00

3 156 704,00

2 185 404,69

69,23

3 119 958,00

3 099 601,00

1 953 589,98

63,03

330 196,00
169 050,00
1 029 418,00

331 484,00
169 550,00
1 037 518,00

207 756,37
104 399,26
653 539,91

62,67
61,57
62,99

1 307 290,00
587 166,00
22 785,00

1 033 940,00
2 086 018,00

290 000,00

1 333 351,00
587 166,00
22 785,00

992 218,00
2 107 383,00

295 000,00

904 634,86
414 706,11
15 862,20

667 494,01
1 286 095,97

67,85
70,63
69,62

67,27
61,03

72 103,00

57 103,00

231 814,71

197 328,00

66,89

102 760,00
346 260,00
-243 500,00

27 440,00
503 370,00
-475 930,00

15 978,66
136 529,99
-120 551,33

58,23
27,12

243 500,00
72 103,00
171 397,00

492 250,00
72 103,00
420 147,00

8 772,34
48 053,60
-39 281,26

1,78
66,65

3 538 321,00
3 538 321,00
0,00

3 676 394,00
3 675 074,00
1 320,00

2 210 155,69
2 138 173,57
71 982,12

60,12
58,18

(sumy sú uvedené v €)

* RO – rozpočtové organizácie (zahŕňa ZUŠ, CVČ, ŠJ ZŠ a ŠKD ŠJ), MŠ – zahŕňa Materskú školu Ilava + jedáleň a Materskú školu Klobušice + jedáleň,
DK - domy kultúry.
* výdaj mesto - zahŕňa správu mesta, voľby, transakcie verejného dlhu, civilnú obranu, ochranu pred požiarmi, výstavbu, cestnú dopravu, komunikácie,
nakladanie s odpadmi, ochranu prírody a krajiny, ochranu životného prostredia, rozvoj bývania, verejné osvetlenie, bývanie a občiansku vybavenosť, rekreačné a športové služby, knižnicu, kultúrne služby, predškolskú výchovu, opatrovateľskú službu, klub dôchocov a starostlivosť o občanov v hmotnej núdzi.
Schodok štátneho rozpočtu SR je k 31. 08. 2014 vo výške 2,42 mld. €. Zdroje: Ministerstvo financií SR, Trend, HN, Pravda, Sme, portál TV noviny, TASR.
Ing. Štefan Daško, primátor mesta Ilava, Ing. Stanislav Fúsek, samostatný odborný referent rozpočtu
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Neprestávame v našom úsilí a snahe
(Rekonštrukcia koryta Podhradského potoka cez EÚ fondy a zdrojov SVP š.p.).

Ing. Štefan Daško
primátor mesta
Ilava

Ing. Jozef Toman
zástupca primátora
poslanec MZ - Sihoť

S dokončením Rekonštrukcie časti verejného osvetlenia
v Ilave a o 4-ročných peripetiách bolo písané v článkoch
Nekonečný príbeh I. a II.
S jeho sprevádzkovaním bezpochyby na osoh mesta Ilavy
a Vás občanov, v realizačnej
hodnote cca 260 000 € cez eurofondy a dokončením a sprevádzkovaním parkoviska Cillerova jama na Kukučínovej
ulici, sa mestu Ilava v súčinnosti s SVP š. p. Banská Štiavnica odštepný závod Piešťany
podarilo opakovane cez SVP
už 4x na aktuálnu výzvu na
čerpanie EÚ fondov cez operačný program Životné prostredie Ochrana pred povodňami protipovodňové úpravy
tokov podať žiadosť a projekt
Úprava koryta Podhradského
potoka na EÚ fondy. Ide o dočerpanie finančných zdrojov
z programového obdobia r.

2006 - 2013, kde má Slovensko
výnimku, predĺžené čerpanie s podmienkou dokončenia
investičných akcií do konca r.
2015.
V prílohe vidíte fotokópiu
podania a zaevidovania žiadosti o čerpanie. Nižšie v texte
máte vyňaté informácie z vestníka verejného obstarania.
Dňa 9. 9. 2014 obstarávateľ,
SVP š. p. zverejnil výzvu na
predkladanie ponúk pre uchádzačov o zákazku. Vo výňatku
sú dôležité informácie, sumy,
termíny, podmienky. Na časti
toku (sútok potokov, ľavý breh
nad Ilavou) už podnik práce
realizuje z vlastných zdrojov
v hodnote niekoľko 100 000
€. Stavba je oficiálne zahájená.
Mesto Ilava a ja sa dlhodobo
venujeme tomuto problému.
Verím, že 4. pokus bude konečne úspešný. V súčasnosti sa
už robí aj rekonštrukcia potoka v Klobušiciach.
21016 – WYP Vestník č.
175/2014 - 09.09.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ
ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.

Úprava koryta Podhradského potoka.

Profil obstarávateľa
Zákazka: Ilava - úprava Podhradského potoka
Obstarávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,
štátny podnik

OP Životné prostredie Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
Názov projektu
Žiadateľ
Sektor
Operačný program
Prioritná os
Opatrenie
Kód výzvy
Celkové výdavky projektu (EUR)
Požadovaná výška NFP (EUR)

Ilava - úprava Podhradského potoka, I. etapa
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik
súkromný
OP Životné prostredie
Prioritná os 2 - Ochrana pred povodňami
2.1 Ochrana pred povodňami
OPZP-PO2-14-1
4 809 627,50
3 421 235,67

Názov lokálnej stratégie komplexného
prístupu / integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí
Identifikátor žiadosti o NFP
Kód žiadosti o NFP

467337
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Rekonštrukcia osvetlenia
pred ukončením
Mesto Ilava ešte v roku
2007 dalo vypracovať projekt
s názvom : „Projekt obnovy a rekonštrukcie verejného
osvetlenia, rozhlasu a informatizácie mesta“ v rozpočtovom náklade na obnovu
osvetlenia 1 234 747-€ s DPH.
Rekonštrukcia verejného rozhlasu -rozpočtový náklad:
166 833-€ a informatizácia
mesta 1 234 747-€ všetko vrátene DPH. V roku 2010 bola
časť projektu prepracovaná
pre potreby grantu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia
mesta Ilava“ v náklade po zrealizovanej súťaži 262 105,0
€ s DPH, ktorý momentálne realizujeme a je tesne pred
ukončením. Termín dokončenia, koniec septembra 2014,
sa nezadržateľne blíži. Rekonštrukcia rozvodov bude na Pivovarskej ul. od Lídla po odbočenie na Iliavku a Štúrova
ulica cesta I/61 od konca areálu nemocnice až po koniec
mestského cintorína mimo
osvetlenia kruhovej križo-

vatky pri Lídli. Po realizácii
bude nainštalovaných 82 nových svietidiel s vysokotlakovými sodíkovými výbojkami
typ svietidiel SR od výrobcu
SITECO, ktorá je súčasťou
firmy OSRAM s elektronickým stmievateľným predradníkom. Nových stožiarov
bude 48 kusov, demontovaných 54 kusov starých stožiarov. Vplyvom regulácie jednotlivých svetelných zdrojov
vo svietidlách bude zabezpečená 59,24 % úspora elektriny v porovnaní s pôvodným
stavom. V rámci projektu
bude výmenou svietidiel za
nové a reguláciou ich svetelných zdrojov dosiahnutá ročná úspora energie 33 254,98
kWh, čo je pri prepočte na GJ
za päť rokov 598,59 GJ. Ďalšími prínosmi bude dosiahnutie kvalitného osvetlenia
komunikácií spĺňajúceho príslušné predpisy, zjednodušenie údržby, estetický vzhľad
verejného osvetlenia.

Aktuálne k investíciám
Vedenie mesta Ilava vyvíja aktivity pre zlepšenie života občanov v rôznych oblastiach. Medzi
akcie, ktoré sme pripravili a plánujeme zrealizovať v poslednom
štvrťroku 2014 patrí aj nákup
nádob na separovaný zber a výmena okien na mestských budovách.
Získať nové kontejnery na separovaný zber sme sa pokúsili cez Recyklačný fond SR a boli
sme úspešní. V súčasnosti prebieha verejná súťaž na dodávateľa
kontejnerov. Mesto takto získa 11
ks kontejnerov 1100 l na papier,
14 ks veľkoobjemových kontejnerov na papier, 29 ks 1100 l kontejnerov na plasty, 54 ks 1100 l
kontejnerov na sklo, 15 ks 1100 l
kontejnerov na kovové obaly. Súčasťou dotácie je i 900 Euro na
informačné letáky. Celková dotácia z recyklačného fondu predstavuje čiastku 34 540 Euro.
V oblasti zvyšovania energetickej účinnosti verejných budov
bol podaný grant cez Enviromentálny fond. Cieľom grantu
je získať prostriedky na dokončenie výmeny okien v DK Ilava,
na kompletnú výmenu okien na

Niekoľko poznámok k spoplatneniu parkovania v Ilave
Problém parkovania v centre
mesta Ilava poznajú obyvatelia aj
návštevníci nášho mesta. Opakovane sa stáva, že hlavne v čase
od 8,00 do 16,00 je problém nájsť
parkovacie miesto. Autá sú odstavené aj na miestach zákazu
parkovania, a tým často bránia
plynulému prejazdu ostatných
áut.
Mestské zastupiteľstvo aj vedenie mesta má záujem riešiť
tento problém. Dohodli sme sa,
že sa najskôr vybuduje záchytné parkovisko, ktoré umožní odstaviť bezplatne autá majiteľom
a zamestnancom inštitúcií a obchodov, ktorí potrebujú zaparkovať autá na dlhšiu dobu. Tým
sa uvoľnia miesta na parkovanie
pre návštevníkov mesta, ktorí
prídu vybavovať potrebné veci
na úrady alebo si nakúpiť. V centre mesta by bolo parkovanie
spoplatnené, aby sa regulovala

doba parkovania.
Vedenie mesta bez diskusie
s poslancami a obyvateľmi mesta
zvolilo závorový systém spoplatnenia parkovania v centre mesta.
Zúčastnila som sa kolokvia na tému „Súčasné spôsoby
a možnosti regulácie parkovania“, ktoré organizovala Slovenská parkovacia agentúra v spolupráci s Úniou miest Slovenska.
Len v jednom z 5 slovenských
miest, ktoré prezentovali parkovacie systémy, zaviedli závorový systém a to iba na jednej ulici
v Martine. Bola som si pozrieť aj
fungovanie závorového systému
v parkovacom dome v Žiline.
Na základe týchto poznatkov
nepokladám zriadenie závorového parkovacieho systému v Ilave
za vhodné. Nainštalovaním závor v oboch vstupných aj oboch
výstupných uliciach by sa uzatvorilo námestie podobne ako

je systém parkovacieho domu.
Prevádzka závorového systému
nie je bezobslužná. Vyžaduje
si zriadenie dispečingu (minimálne 4 ľudia), ktorý bude odstraňovať kolízie na vstupoch
a výstupoch, ako aj prípadné poruchy systému a zabezpečovať
plynulosť prevádzky. Regulácia
parkovania v mesta sa dá zabezpečiť jednoduchším spôsobom,
napríklad platbou za parkovanie prostredníctvom parkovacích automatov. Slovenská parkovacia asociácia ponúkla pánu
primátorovi pomoc pri vypracovaní projektu a konkrétnom
riešení. Drahá štúdia, ktorú dal
pán primátor vypracovať vo Výskumnom ústave dopravy v Žiliny, konkrétny projekt ani riešenie neprinesie.
RNDr. Etela Eglyová
poslankyňa MsZ Ilava

KSD Klobušice a na hasičskej
zbrojnici. Projekty sú v súčasnosti v štádiu vyhodnocovania
a o skutočne priznaných dotáciách vás budeme následne informovať.
Čo sa týka vyasfaltovania,,otoča“ a vybavenia detského ihriska
na Skale musíme vám s ľútosťou
oznámiť, že situácia sa ani po našom opätovnom predložení návrhov na rozpočtové zmeny na
poslednom zasadnutí mestského
zastupiteľstva nezmenila a tieto investície pre Skalu poslanci
neschválili. Je pravdou, že v minulosti poslanci za Skalu žiadali cez mestské výbory spomenuté investície, avšak nezískali
podporu väčšiny zastupiteľstva,
pretože nebolo jasné ako sa budú
vyvíjať príjmy mesta. Keď sa situácia v roku 2014 vylepšila natoľko, že bolo možné opätovne
prehodnotiť investície a predložiť návrhy za Skalu, tak poslanci z iných mestských častí radšej nechali peniaze v rezervnom
fonde, ako by mali pomôcť Skale. Chcem poďakovať poslancom
za Skalu, že pri druhom hlasovaní už všetci návrh podporili. Za
Skalu ešte zdvihol ruku aj posl.
Ing. Jozef Toman, no nestačilo to.
Je potrebné, aby si občania uvedomili, že žiadne investície bez
schválenia rozpočtových zmien
poslancami nemôžu útvary mesta vykonať. Vedenie mesta dáva
návrhy, poslanci rozhodujú, pretože oni sú výkonná moc mesta.
Aj nákup prvkov detského ihriska na Jesenského ulicu bol vykonaný v rámci rozpočtových
pravidiel a limitov schválených
poslancami. V tomto prípade
bola taká ústretovosť občanov Jesenského ulice, že náklady na vybudovanie mini ihriska boli skutočne zredukované len na nákup
prvkov a všetky ostatné práce si
urobili občania svojpomocne
s využitím odbornosti a techniky firmy pána Ing. Straňáka. Je
to dobrý príklad i pre iné mestské časti a súčasné vedenie mesta
takúto iniciatívu vždy, ak je to len
trochu možné, podporí, pretože
prináša značné úspory.
Ing. Ľubomír Turcer
prednosta MsÚ
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Čo by stálo zriadenie mestskej polície v meste Ilava?
Vážení spoluobčania!
Počas volebného obdobia
2011 až 2014 sme od vás zaregistrovali niekoľko podnetov, týkajúcich sa zriadenia
mestskej polície v meste Ilava. Išlo väčšinou o reakcie na
aktuálne výtržnosti a to najmä v centre mesta v blízkosti
Kino baru, prípadne porušovanie občianskeho spolunažívania v niektorej mestskej
časti alebo znečisťovania životného prostredia.
Vždy išlo o škody menšieho rozsahu, ktoré znepríjemňovali život dotknutým osobám alebo zásah
do vlastníckych práv. Tieto
priestupky sa dali väčšinou
kvalifikovať ako menej závažné trestné činy, ktoré sa
dali riešiť pokutou, respektíve súdnym podaním. Výška
škôd sa pohybovala v desiatkach, výnimočne v stovkách,
či tisíckach eur. Všeobecne
môžeme konštatovať, že kriminalita na území mesta sa
udržuje v únosných hraniciach a prevažne ju zvládala
štátna polícia v úzkej spolupráci s mestom.
Je skutočne na zváženie,
či pri danom stave kriminality v meste má zmysel zriadiť mestskú políciu. Zriadiť mestskú políciu len tak
pre formu, že bude jeden, či
dvaja mestskí policajti hliadkovať v stanovenom čase nebude mať želaný účinok. Kriminalita, ako to pozorujeme
v našom meste, sa vyskytuje
najmä v nočných hodinách
pri záverečných hodinách
v reštauráciách, prípadne na
spoločenských akciách, keď
už alkohol urobí svoje. Porušenie zákona v oblasti životného prostredia, či občianskeho spolunažívania,
alebo porušovanie vlastníckych práv občanov je veľmi
ťažké vysledovať a vyžadovalo by to pravidelné trasy a
obhliadky. Z toho jasne vyplýva, že efektívne môže byť
len zriadenie takého útvaru
mestskej polície, ktorý bude

schopný zabezpečiť nepretržitú hliadkovú službu a akcieschopnosť pri krízových
situáciách.
Čo to pre mesto znamená
v praxi? Znamená to zriadenie útvaru s minimálne
6 príslušníkmi polície plus
veliaci dôstojník. Teda 7 zamestnancov, aby bolo možné
nepretržité striedanie hliadok a prípadné zastúpenie
počas dovolenky či nemoci.
Zvýšia sa nároky na administratívu mesta a na priestory.
Jednotku bude treba vybaviť vozidlom, PC technikou,
komunikačnou technikou,
zbraňami a donucovacími
prostriedkami. Skúsme urobiť veľmi hrubý prepočet ročných nákladov na činnosť
efektívnej jednotky mestskej
polície tak, ako som naznačil vyššie. Mzdové náklady, ak uvažujeme len priemernú mzdu v národnom
hospodárstve s odvodmi je
to 1112 eur na jedného pracovníka a ročne, sú celkom
1112 krát 7ľudí krát 12mes. =
93 408 eur na celú jednotku
za rok. Čo sa týka technického vybavenia uvažujme, že
ročný odpis vozidla bude cca
4000 eur. Náklady na PHM
a údržbu vozidla ročne cca
3600 eur. Náklady na kancelárske priestory a prevádzku budú približne také, ako
majú súčasní zamestnanci
štátnej polície, ktorá sídli v
budove ZUŠ-ky, čo je 3883
eur ročne. Vybavenie zbraňami a donucovacími prostriedkami odhadujem na
cca 10 000 eur. Povedzme pri
štvorročnej obmene môžeme
uvažovať ročný náklad 2500
eur. Vybavenie informačno-komunikačnými technológiami (IKT) odhadujem na
8000 eur, čo je ročný náklad
pri štvorročnom odpise 2000
eur.
Koľko nás občanov teda
bude stáť zriadenie plne
funkčnej mestskej polície?
Rátajme spoločne. 93 408
mzdy + 4000 odpisy auta +

3600 prevádzka auta + 3883
kancelárie + 2500 ročný náklad na donucovacie prostriedky a zbrane +2000 IKT
= 109 391 eur ročne. Za celé
volebné obdobie je to čiastka
437 546.- eur !!!
Vážení spoluobčania, podľa tohoto hrubého prepočtu
si určite viete urobiť predstavu o tom, čo by to stálo
zriadiť plne funkčnú mestskú políciu. Abstrahoval
som od nákladov na školenia, výcviky, účtovné agendy, ktoré hoci môže robiť
mesto, sú reálnym nákladom. Mesto Ilava, jeho súčasné vedenie ako i poslanci
mestského zastupiteľstva sa
doposiaľ s prihliadnutím na
úroveň kriminality v meste
rozhodovali medzi touto alternatívou a medzi vašimi
požiadavkami na občiansku
vybavenosť. Uprednostnené
boli investície do detských
ihrísk, chodníkov, do zateplenia budov, do komunikácií
a do školstva. Investovali sme

do kotolní. Naše investície
mali za cieľ znížiť energetickú náročnosť budov a šetriť
bežné výdaje. Ak sa situácia
v oblasti kriminality v meste
podstatne zhorší, bude vďaka
týmto úsporám čiastočne aj
na bezpečnosť. Žiaľ, vývoj v
štáte a rozpočtové obmedzenia spôsobené zlým hospodárením štátu nás v mnohom
obmedzujú a zriadenie útvaru mestskej polície nepokladáme zatiaľ za nevyhnutné,
ani za reálne. Úplne by sme
tým stratili možnosť investovať do občianskej vybavenosti z vlastných zdrojov. Je toho
dosť, čo treba dávať prednostne do poriadku a riešiť
v oblasti komunikácií, kapacít materských škôlok, či
parkovania v meste a ak to
budeme chcieť riešiť bude
potrebné zapojiť i externé
zdroje, čo si vďaka dobrému
hospodáreniu mesta stále
môžeme dovoliť.
Ing. Ľubomír Turcer
prednosta MsÚ

Skalania a pán prednosta!
Reagujem na článok uverejnený v IM č. 7-8, v ktorom
pán prednosta napísal, že poslanci za mestskú časť Medňanská - Skala nemajú záujem riešiť problémy sídliska
Skala. Uvediem len fakty zo
zápisníc MV, v ktorom sme
žiadali opravu otoča. Bolo to
v zápisoch z 11.11.2011 – návrh do rozpočtu na r.2012,
opätovné zápisy zo 16.4.2012,
21.10.2013 (aj na základe petície), 9.12.2013 (zápisnice sú
na MÚ). Na poradách poslancov a MZ sa otoč dostal
do priorít kapitálových výdavkov. Realizovali sa však
iné akcie podľa výberu mesta.
V priebehu každého roka, od
2011, pán primátor informoval verejnosť o stave financií.
Na konci každého roka poslanci presúvali prebytok financií na budúci rok s tým,

že sa bude niečo robiť. No,
až je tu volebný rok. Taktiež
poslanci a členovia MV žiadali vybudovanie detského
ihriska na Skale (zápisnica
z 21.10.2013 a 10.2.2014), kde
sme našli aj vhodný pozemok
mesta. Som veľmi rád, keď sa
vybuduje detské ihrisko, no
predstavitelia mesta zaplatili prvky detského ihriska na
súkromnom pozemku. Na
Skalu sa už nedostalo. Suma
sumárum – poslanci za MČ
(Bagín, Batla, Šlesaríková)
sme mali a máme záujem presadzovať aktivity na Skale.
Poslancov je trinásť, vieme sa
dohodnúť na prioritách mesta, len výkonná moc si presadzuje svoje priority a vyťahuje vtedy, kedy je to pre ňu
vhodné.
Ing. Vladimír Bagín a poslanci Ing. Martin Batla,
Gabriela Šlesaríková
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Výberové konanie na obsadenie
miesta riaditeľa/-ky CVČ v Ilave
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
Centra voľného času, Farská 84/5, 019 01 Ilava
Kvalifikačné a ostatné predpoklady:
Kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti pre
uvedený druh školského zariadenia 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 (diplom, vysvedčenie, osvedčenie...)
- 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 centra voľného času (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.)

Oznam
Na základe zákona č.
346/1990 Zb. § 30 ods.
3 Mesto Ilava oznamuje politickým stranám,
kandidátom na funkciu
primátora mesta a poslancov MZ, ako i nezávislým
kandidátom
a poslancom, že im bude
poskytnutý
priestor
v IM č. 10/2014. Veľkosť poskytnutého priestoru bude odvodená podľa
počtu príspevkov a každý kandidát bude mať
rovnaký priestor. Príspevky treba doručiť na
adresu redakcie Ilavské-

ho mesačníka do DK Ilava
do 15.10.2014.
Taktiež oznamujeme politickým stranám a kandidátom, že im bude poskytnutý priestor sály DK
Ilava 1x zdarma na poriadenie mítingu, 1x priestor
sály DK Klobušice a 1x
DK Iliavka. Termíny mítingov si treba vopred dohodnúť v DK.
Mestský úrad ďalej
oznamuje, že poskytne priestor jednotlivým
kandidátom a politickým
stranám v mestskom rozhlase počas volebnej kampane 3x zdarma.

Deti z MŠ Ilava.

Deň mlieka v MŠ

Svetový deň mlieka je na
našej škôlke každoročnou
udalosťou. Mlieko a mliečne
produkty pomáhajú naplniť
požiadavky na plnohodnotnú
výživu rastúceho organizmu.
Písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s poža- Podstatou tohto dňa je oslava
dovanými dokladmi zasielajte v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa a označením hesla „Výberové konanie CVČ – Neotvá- významu mlieka, ktorou zvyrať“ na adresu: Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava šujeme povedomie a dôležialebo osobne do podateľne Mestského úradu v Ilave do termínu tosť pitia mlieka a konzumá20.10.2014 do 14.00 hodiny (to je posledný termín, ktorý môže byť ciu mliečnych produktov na
uvedený na pečiatke z podateľne MsÚ).
zdravý rast detí.
Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámený píDňa 25.9.2014 deti v nasomne radou školy každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky,
šej
MŠ oslávili tento deň nea to najmenej 7 dní pred uskutočnením výberového konania.
tradične.
Za pomoci rodičov,
V Ilave, dňa 18.09.2014						
ktorí prispeli obalmi a samotIng. Štefan Daško
nými mliečnymi produktmi
primátor mesta
(syry, jogurty, mlieko, pu					
ding,...) si deti okrem vzá					
jomnej diskusie, edukačnej
Prípadné ďalšie informácie Vám poskytneme na telefonickom čísle:
činnosti, ochutnávky a zážit042/4455517 alebo 042/4455521.
kového učenia zhotovili vý-

sledné produkty v podobe
mliečnej pyramídy, mliečneho mesta, mliečnej cesty
a mliečneho hradu.
Deti sa oboznámili s básňou:
Zdravie mlieka
Mlieko, mliečno to je veda,
bez toho sa vyrásť nedá.
Bez mlieka vraj budem
malý, nebudem mať žiadne
svaly.
Nebudem mať zuby zdravé
a pevné kosti práve.
Slabé zdravie, žiadne sily, to
veru nie moji milí.
Teraz to už dobre viem
hneď si mliečko nalejem
J. Cíbiková
K. Masárová
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Oznámenie o predložených kanditátnych listinách
Mestská volebná komisia v Ilave podľa zákona SNR č. 5. Silvia Baginová, RNDr., 38, pedagóg, SDKÚ – DS,
KDH, NOVA
346/1990 Zb., § 18, o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov oznamuje, že :
pre voľby primátora mesta v Ilave predložili kandi- Obvod č. 3:
dátne listiny a boli zaregistrovaní:
1. Dagmara Faturová, 43, poštová pracovníčka, Strana
TIP
1. Pavol Čiernik, Ing., 50, technik, nezávislý kandidát 2. Anna Čelková,58, robotníčka, Strana zelených
2. Štefan Daško, Ing., 50, primátor, nezávislý kandidát 3. Pavol Šupák, Ing., 51, logistik, SMER – sociálna demokracia
3. Stanislav Derka, 40, obchodný manažér, nezávislý
4. Viera Heisarová, 61, dôchodkyňa, SMER – sociálna
kandidát
demokracia
4. Milan Jašurek, Mgr., 56, plukovník vo výslužbe,
5. Juraj Janco, Mgr., 39, advokát, SDKÚ – DS, KDH,
podnikateľ, SMER – sociálna demokracia
NOVA
5. Katarína Mináriková, Ing., 32, hlavný kontrolór
6. Peter Lukáč, Mgr., 41, technik, SDKÚ – DS, KDH,
obce, nezávislá kandidátka
NOVA
6. Miroslav Šupák, Ing., 55, technik, nezávislý kandi7. Gabriel Felis, Bc., 34, projektový manažér, Strana
dát
demokratické Slovenska
7. Viktor Wiedermann, Ing., 45, manažér, nezávislý
kandidát
Obvod č. 4:
pre voľby poslancov do Mestského zastupiteľstva 1. Jozef Toman, Ing., 56, manažér výroby, Strana TIP
v Ilave predložili kandidátne listiny a boli zaregis- 2. Alica Eglyová, Mgr., 32, vedúca odboru RĽZ, nezátrovaní:
vislá kandidátka
3. Ingrid Lysáková, Ing.,44, pedagóg, Strana zelených
Obvod č. 1:
4. Etela Eglyová, RNDr., 60, odborný zdravotnícky
pracovník, SMER – sociálna demokracia
1. Viktor Wiedermann, Ing., 45, manažér, nezávislý
kandidát
5. Eva Novosadová, 51, predavačka, SDKÚ – DS,
KDH, NOVA
2. Juraj Bútora, 51, živnostník, Strana zelených
6. Marián Burík, 70, dôchodca, Strana zelených
3. Tibor Meliš, 51, Ing., živnostník, Strana zelených
4. Miroslav Behan, 45, podnikateľ, nezávislý kandidát
5. Ľudmila Haasová, 62, zdravotná sestra, SMER – sociálna demokracia
6. Ľudmila Hujová, 53, štátny zamestnanec, SDKÚ –
DS, KDH, NOVA
7. Jozef Kružliak, Mgr., 49, bezpečnostný poradca, nezávislý kandidát

Obvod č. 5:
1. Michaela Pidíková, RNDr., 39, laboratórny diagnostik, Strana TIP
2. Lucia Siranová, PaedDr., 32, pedagóg, Strana zelených
3. Daniela Kuzmová, Ing., 27, Strana zelených
4. Milan Porubčan, 48, robotník, SMER – sociálna demokracia
Obvod č. 2:
1. Vladimír Bagín, Ing., 46, manažér, Strana demokra- 5. Tomáš Varga, Ing., 33, vedúci kontrolingu, SDKÚ –
DS, KDH, NOVA
tického Slovenska
2. Dana Schillerová, 59, administratívna pracovníčka, 6. Streličák Daniel, 50, podnikateľ, nezávislý kandidát
Strana TIP
3. Jaroslava Rexová, Ing., 63, dôchodkyňa, Strana ze- Obvod č. 6:
lených
1. Anton Bajzík, Ing., 44, živnostník, SDKÚ – DS,
4. Martin Batla, Ing., 33, technik, SMER – sociálna deKDH, NOVA
mokracia
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ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
Zákon
o obecnom
zriadení
má 24 rokov
Keď sa pred štvrťstoročím začalo hovoriť o decentralizácii, o delení moci
medzi štát a samosprávu, málokto veril, že sa to
podarí a že to vôbec bude
fungovať. Občania miest a
obcí, zvyknutí na národné výbory, na pokyny zhora a centra, dostali kompetencie a učili sa na miestnej
úrovni riadiť veci verejné.
Decentralizácia bola jedným z najťažších a najpotrebnejších krokov na
ceste k budovaniu modernej európskej spoločnosti
na Slovensku. Moc sa skutočne vrátila do rúk obča-

nom – obyvateľom miest
a obcí, ktorí dostali možnosť aktívne sa podieľať
na riadení vecí verejných.
Podarilo sa to aj vďaka
obetavým a
zodpovedným komunálnym politikom, ktorí stáli pri zrode
samosprávnej demokracie
a ktorí sa aktívne zapájali do legislatívnych aktivít
novovzniknutého Združenia miest a obcí Slovenska.
Aj vďaka nim sa do Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, ktorý bol
v Slovenskej národnej rade
prijatý šiesteho septembra 1990, dostali podnety
a návrhy z praxe. Zákon
je kostrou územnej samosprávy, sú v ňom ustanovenia o postavení obcí, kompetenciách
samosprávy,

Ing. Štefan

DAŠKO

financovaní, majetku, orgánoch obce, kontrole, medziobecnej spolupráci. Na
jeho prijatie nadväzovali
i ďalšie nevyhnutné zákony ako Zákon o majetku
obcí či Zákon o voľbách
do orgánov samosprávy
obcí. Zákon o obecnom
zriadení bol odvtedy viackrát novelizovaný, pretože bolo potrebné reagovať
na novovzniknuté okolnosti, spoločenský vývoj
a nové trendy. V súčasnosti široká participačná legislatíva umožňuje samosprávam jasne formulovať
a presadzovať verejné záujmy a dáva občanom možnosť priamo sa zúčastňovať
na riadení vecí verejných.
Na jeseň nás čakajú komunálne voľby. Najmä na

Váš kandidát
na primátora

Vážení priatelia, Ilavčania,
Klobušičania, Iliavčania,

miestnej úrovni sú mimoriadne dôležité, pretože samosprávna demokracia nie je len o účasti na
voľbách, ale predovšetkým
o možnosti aktívne sa zapájať do formovania svojej
obce či mesta.
„Samosprávy
prijímajú významné rozhodnutia
o veciach verejných, poskytujú obrovskú škálu
služieb, vykonávajú rôzne
verejnoprospešné činností,
dotvárajú hospodársku politiku v regióne, a na tom
všetkom sa môžu aktívne podieľať občania. Je na
nás všetkých, ako využijeme tento nástroj na zveľadenie svojho mesta, obce,
ale i na všestranný rozvoj
Slovenskej republiky,“ dodáva predseda ZMOS Jozef Dvonč.

2

s poďakovaním Vám oznamujem, že na základe prejavenej dôvery pri získavaní podpisov od
Vás, občanov, na petíciu za moju kandidatúru na primátora vo voľbách do samospráv v Ilave,
ktoré sa uskutočnia dňa 15. novembra 2014, v sobotu, som bol volebnou komisiou zaregistrovaný ako nezávislý kandidát na primátora mesta Ilava.
8 rokov vzájomnej spolupráce a výsledkov môjho úsilia je Vám známych z každodenného života.
Zdokumentované sú na webových stránkach mesta www.ilava.sk a v Ilavských mesačníkoch, formou fotografií a videozáznamov.
O mojich zámeroch a možnostiach na nové volebné obdobie 2015 až 2018 sa včas dozviete aj na
predvolebných stretnutiach, na ktoré Vás touto formou už dnes srdečne pozývam do:
Klobušíc - 10.11.2014 o 18:00 hod. v Dome kultúry v Klobušiciach
Iliavky - 11.11.2014 o 18:00 hod. v Dome kultúry v Iliavke
Ilavy-12.11.2014 o 18:00 hod. v Dome kultúry v Ilave
				

Platená inzercia
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Trinásta komnata
Takto magicky a trochu záhadne
sme v ZŠ
otvorili prvý vyučovací deň, ktorý tak ako po
minulé roky
začal tematickým dňom – Bezpečná škola. Bezpečnosť
- význam tohto slova je
široký, znamená istotu,
bezstarostnosť či bezpečné miesto, ktoré sa v škole snažíme našim žiakom
vytvoriť. Chceme, aby sa
cítili bezpečne a každé
ráno bez obáv odchádzali z domu do školy. Žiaci prvého stupňa sa počas
tohto dňa zameriavajú na
bezpečnosť v cestnej pre-

mávke. Spoznávajú dopravné značky a tiež pravidlá, ktoré by mali ako
chodci, ale aj cyklisti ovládať. Venujú sa dopravnému
projektu, ktorého výsledkom sú okrem získaných
vedomostí aj krásne básne,
napomáhajúce žiakom zapamätať si to dôležité, čo
je ich obsahom. Pre „druhostupniarov“ Bezpečná
škola znamená miesto bez
šikanovania, diskriminácie, omamných látok, cigariet a alkoholu. Známa
skupina AYA nám v tento deň predstavila ďalšie pokračovanie zo svojej

Pripomenutie SNP v Ilave

úspešnej série protidrogových výchovných koncertov - Trinástu komnatu,
ku ktorej prirovnáva svet
drog. Tým, že je zakázaná, často láka mladých
ľudí zo zvedavosti nazrieť
do nej. No našťastie život
ponúka aj ďalších dvanásť
šťastných a správnych dverí, za ktorými sa skrývajú
také hodnoty ako sú: priateľstvo, láska, rodina, sebaúcta, šport, umenie, príroda, humor, cestovanie,
vzdelanie, humanita, česť
a spravodlivosť. A je viac
ako isté, že ten, kto otvorí tieto dvere a vkročí dnu
tou správnou nohou, nemá
potrebu nazerať do zaká-

zanej trinástej komnaty.
Po skončení koncertu si
žiaci v triedach vybrali jedny z tých správnych
dvanástich dverí a vymysleli spoločné motto, ktorým sa budú počas tohto
roka riadiť. Tí talentovanejší sa môžu zapojiť aj do
celoslovenskej literárnej
súťaže - Do nohy, na nohy,
ktorú vyhlásila umelecká
spoločnosť Letart a popasovať sa s tematikou proti drogám, šikanovaniu
a diskriminácii človeka
človekom.
Mgr. Ľubica
Ladecká, koordinátor
primárnej prevencie

lovinka, umelecký vedúci
Chóru donských kozákov,
momentálne jeden z najlepších inštrumentalistov
na bajan v Rusku, vystúpili na Mierovom námestí,
kde sme si vypočuli nielen
piesne donských kozákov,
ale aj Slovenskú pesnič-

ku : „ Na Kráľovej holi...“,
samozrejme
nechýbali
i piesne ako „ Kaťuša “ a
„ Kalinka“, čo podnietilo
obecenstvo nielen k mohutnému potlesku, ale tiež
aj k spoločnému spevu.
-at-

Ing. Turcer, Ing. Daško a Mgr. Teicherová.
Dňa 29.augusta sme sa
stretli pri pamätníku SNP,
aby sme si pripomenuli
jednu z najvýznamnejších
udalostí našich dejín. Uctili sme si pamiatku tých,
ktorí sa i napriek nepriaznivým podmienkam dokázali vzoprieť zlu, totalite, bojovať za svoje ideály,
podstúpiť utrpenie, aj zomierať.
„Bola to veľká chvíľa našej histórie. Odkázala nám: vážte si slobodu, stojte na strane pravdy
a spravodlivosti a konajte
odvážne...“ cit. z príhovoru

primátora mesta Ilava Ing.
Štefana Dašku.
Okrem uctenia si pamiatky minútou ticha
a položenia vencov k pamätníku SNP, sme privítali našich hostí z Ruska Rostova na Done, ktorí sa
nám predstavili v kultúrnom programe s typickými hudobnými nástrojmi,
nezameniteľnými vokálmi
a autentickými piesňami
donských kozákov. Duo
Voľnyj Don, ktorý tvorí
sólista Alexander Džalasov, multiinštrumentalista v Rusku a Grigorij Po-

Ing. Daško, Mgr. Teicherová a Duo Voľnyj Don.
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Pohľad späť...

Tradičný Bartolomejský jarmok

V dňoch 22.-23.augusta sa

ce

Zdeňka Husťáka, dele-

uskutočnil tradičný Bartolo-

gáciu z Maďarska, družob-

mejský jarmok v Ilave, kto-

ného mesta Gyor Dr. Petra

rého história siaha až do 14.

Schmidta - predsedu Barošo-

storočia. Ilava dostala via-

vej nadácie v Maďarsku, Dr.

cero privilégií o vykonáva-

Nagy Frigyes, viceprimáto-

ní jarmokov, najstaršie však

ra z Dunajskej Stredy a Poľ-

získala v roku 1430 od krá-

skú delegáciu spolu s primá-

ľa Žigmunda. V súčasnos-

torom mesta Mikolowa Ing.

ti dostáva Ilavský jarmok

Marekom Balcerom...

privilégium

od

primátora

Okrem bohatého kultúr-

mesta Ilava, ktorý podporu-

neho programu, v ktorom

je myšlienku rozvíjať tradí-

účinkovali mažoretky z Pú-

cie našich predkov prostred-

chova, naši folkloristi z DFS

níctvom

Bartolomejského

Laštek a FS Strážov, žiaci zo

jarmoku, na ktorom sme aj

súkromnej ZUŠ z Trenčian-

v tomto roku mali možnosť

skej

vidieť remeselnícke výrobky,

a speváčka Vlasta Mudríko-

ochutnať špeciality tradičnej

vá, Ľubomír Turcer a Anton

ilavskej kuchyne, nechať sa

Ladecký, DS Lúky s diva-

vtiahnuť do atmosféry minu-

delným predstavením Veno

lých storočí, spríjemniť si čas

pre Veronu, Vrbovskí víťazi,

kultúrnym programom a od-

Chikiliki tu-a, Dríst a Ptero-

niesť si na pamiatku to krás-

daktyl, sa uskutočnili i sprie-

ne a typické jarmočné...

vodné podujatia, v ktorých

Teplej,

heligonkárka

Aj na tohtoročnom jar-

excelovali dámy z klubu dô-

moku sme privítali našich

chodcov s ochutnávkou ilav-

vzácnyh hostí z družobných

ských špecialít a nechýbala

miest

ani výstava obrazov členov

starostu

z Českej republiky
mesta

Klimkovi-

klubu výtvarníkov Arte re-

Hostia z družobných miest.
lax, pôsobiacich pri DK Ilava.

li o poriadok na predajných

V sobotu dopoludnia jarmok

miestach, elektrikárom, kto-

pokračoval a návštevníci jar-

rí excelentne vyriešili každý

moku

si mali možnosť vy-

problém, oddeleniu kultúry,

počuť, spolu si zaspievať

ktorí zabezpečili príjemný

i zatancovať pod taktovkou

priebeh kultúrneho progra-

vynikajúcej dychovej hudby

mu, účinkujúcim v kultúr-

z Bojníc.

nom programe, skvelej movšet-

derátorke, ale aj všetkým

jar-

tým, ktorí prispeli k správnej

moku, majetkovému odde-

jarmočnej atmosfére... tešíme

leniu, vedúcim jednotlivých

sa na stretnutie opäť o rok!

Poďakovanie patrí
kým

sekcií,

organizátorom

ktorí

sa

- at -

zaslúži-

Ďakujeme sponzorom,
ktorí venovali ceny do tomboly
na COUNTRY FEST 2014

Predaj ručných prác.

- SAQUER s.r,o.
Ashraf Alaskari
- Píla DREPEX s.r.o.
- Považská cementáreň, a.s.
- DARJA,spol. s.r.o.
- firma JMD BAU s.r.o.
- RONA a.s.
- GS Metal s.r.o.,
- Urpiner, Banská Bystrica
- Primátor mesta Ilava
- Farmarik.sk

-

Moravec cafe
PD Košeca a.s.
Kozmetický salón KIARA
Drevopal s.r.o.
Džudy, Šamanka
Zberné suroviny Kolman
Ovocie-zelenina,
p. Šupák Roman
Bino cafe
Coffe Terzetto
p. Tibor Pakši
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Country fest 2014
Dňa 12.9.2014 sa na Miero-

z Trenčianskej Teplej, kto-

vom námestí v Ilave uskutoč-

rí nám poskytli atrakciu re-

nil II. ročník podujatia Coun-

tro vláčika, na ktorom sa mali

try fest, na ktorom si mohli

možnosť odviezť nilen naši

milovníci country a bluegrass

najmenší obyvatelia mesta...

vypočuť obľúbené piesne ka-

Nechýbali ani koníky, na kto-

pely TIEŇ, KROK, ŠIDLO,

rých sa vozili len odvážne deti

COLOREDO, THE CROWD

a pomaľované „ bledé tvá-

a samozrejme hosťom veče-

re“ boli tiež krásnym dopln-

ra bol aj spevák a skvelý gi-

kom nášho country námestia.

tarista Ľubomír Turcer. I keď

Mnohých účastníkov a najmä

nám počasie veľmi neprialo

šťastných výhercov potešila

a meteorologický ústav nám

i bohatá tombola, ktorej láka-

predpovedal

vou hlavnou cenou bola mo-

dlhotrvajúci

dážď, predsa sme zariskova-

Kapela Tieň.

torka KAŤUŠA...

li a koncert sme uskutočnili

Ďakujeme všetkým spon-

vonku . Ilavské námestie oži-

zorom, ktorí nám poskytli

lo a aj dážď utíchol a my sme

ceny do tomboly a všetkým

si mohli vychutnať úžasnú at-

priaznivcomm, ktorí venovali

mosféru podujatia umocnenú

svoj vzácny čas a pomohli pri

vôňou grilovaných špecialít

organizovaní tohto už tradič-

a tekutých nápojov, na ktoré

ného festivalu a zúčastnili sa

nás lákali predajcovia v stán-

podujatia aj za nevľúdneho

koch...

počasia...
- at -

Za príjemné doplnenie atmosféry ďakujeme i priateľom

Mgr. Teicherová, Ashraf Alaskari a šťastná výherkyňa motorky pani Červená.

VIII. ročník VETERÁN RALLYE V ILAVE

František Doppler a jeho auto z roku 1930.
Automotoklub – SDF Dulov,
člen asociácie historických vozidiel SR zorganizovalo VIII.
ročník VETERÁN RALLYE,

na ktorom sa stretli milovníci
historických vozidiel a propagačná jazda s plnením súťažných úloh. Trasa historických

vozidiel prechádzala mestečkami stredného Považia a počas propagačnej jazdy v 2. etape v čase od 12.00 – 14.00 hod.
sa uskutočnila výstava vozidiel
na Mierovom námestí v Ilave,
kde si občania mohli pozrieť
nádherné vozidlá vyrobené
do roku 1980. V kultúrnom
programe účinkovali - kapela
Rubín a Matej Beňo, ktorý sa
predstavil s jedinečnou hrou
na gajdy a krásnymi ľudovými piesňami. V závere programu primátor mesta Ilava Ing.
Štefan Daško vyjadril obdiv
všetkým majiteľom veteránov,
poďakoval organizátorm podujatia a odovzdal cenu najza-

ujímavejšiemu vozidlu z roku
1930 MG TD -1 s poradovým
číslom 8, ktorého majiteľom
bol pán František Doppler
z Piešťan.
I keď bol ocenený len jeden
majiteľ historického vozidla,
poďakovanie patrí všetkým
zberateľom veteránov, pretože vďaka nim sa zachovajú
nádherné modely pre ďalšie
generácie.
- at -

František Doppler
a Ing. Daško.
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Knižnica vám ponúka kurz
trénovania pamäti
Po úspešnom jednorazovom tréningu pamäti, ktorý bol akousi „ochutnávkou,“
vám teraz prinášame možnosť absolvovať kompletný kurz
NAŠTARTUJTE SVOJU PAMÄŤ, opäť s lektorkou Petrou
Hirtlovou.
Príďte sa presvedčiť, že vaša
pamäť sa dá neustále rozvíjať a
trénovať. Ukážeme vám, ako
si zapamätať mená, tváre, nákupný zoznam, telefónne čísla,
ako sa rýchlo a ľahko učiť nové
veci.
Termíny stretnutí: 28.10.,
11.11., 25.11., 9.12. 2014,
13.1., 27.1., 10.2. 24.2., 10.3.,
24.3. 2015
Vždy utorky od 16.00-17.30
hod. v mestskej knižnici /budova domu kultúry/
Lektorka: Mgr. Petra Hirtlová, Ph.D., trénerka pamäti 3.
stupňa ARC – VŠPSV Kolín
Cena za kurz: 35 eur
Kapacita kurzu: Maximálna
kapacita kurzu je 25 osôb
Prihlásenie na kurz osob-

ne: v mestskej knižnici
Prihlásenie na kurz telefonicky: 042/ 44 555 74
Prihlásenie na kurz mailom:
kniznica@ilava.sk
Prihlásiť sa môžete: do 20.
októbra 2014
1. stretnutie 28.10.2014
Otestujte svoju pamäť
Naštartujte svoju pamäť
Dvanásť kľúčov k dokonalej
pamäti
2. stretnutie 11.11.2014
Aktivizujte svoje zmysly
Ako si pamätať mená a tváre
3. stretnutie 25.11.2014
Trénovanie pozornosti a
koncentrácie
4. stretnutie 9.12.2014
Vianoce bez stresu
5. stretnutie 13.1.2015
Mnemotechniky pre všedný
deň -kalendár v hlave
Podrobné informácie ku
všetkým stretnutiam nájdete
na stránke mesta www.ilava.
sk/kalendár podujatí.

Pozvánky na podujatia v Ilave
04.10.2014 /sobota/ o 19.00 v sále
domu kultúry

1.11.2014 /sobota/ v parku pri
rímsko-katolíckom kostole

Som stále tu a som živý! Repríza
smutno-smiešnej komédie ilavského div. súboru Masky o vynálezcovi padáka Štefanovi Baničovi.
Vstupné dobrovoľné.
5.10.2014 /nedeľa/ o 15.00 v sále
domu kultúry

Slávnostné odhalenie zreštaurovanej sochy sv. Jána Nepomuckého. O 10.00 sv. omša vo farskom
kostole, po nej slávnosť vonku pri
znovuosadenej soche. V programe
vystúpi Zmiešaný spevácky zbor
Ilavčan.

Almanach škôl ilavských – prezentácia knihy autorky Magdy
Kobzovej. Viac v samostatnej pozvánke.

Aktuálne vždy na www.ilava.sk /
kalendár podujatí/
Tel. čísla DK: 44 555 70 až 72.
Zmena programu vyhradená

8.10.2014 /streda/ o 16.00 v sále
domu kultúry

JOGU v Ilave môžete cvičiť aj
v tomto školskom roku vždy
v utorok o 17.30 v modrej budove
v centre pri veži.

Dve rozprávky na brušku - predstavenie bábkového Divadla na
rázcestí, pozýva Materské centrum Dubáčik, vstupné 2 €, predaj pred predstavením.
14.10.2014 /utorok/ o 18.30 v sále
domu kultúry
Veselá trojka Pavla Kršky s muzikantmi a zabávačmi Števom
Hruštincom, Jurom Chlebanom
v novom programe Tak nás tady
máte. Vstupné 7 €, predpredaj v DK a knižnici /budova DK
-okrem utorka -do 16.30 h./
20.10.2014 /pondelok/ o 16.00
v mestskej knižnici
Beseda s jubilujúcim Ilavčanom
PhDr. Jozefom Genzorom, jazykovedcom, prekladateľom z angličtiny a kórejčiny. Pozýva vás
knižnica v spolupráci s Úniou žien
Slovenska, Obvodná organizácia
Ilava. Vstup voľný.

Návštevníci jarmoku nahliadli aj do múzea
V čase bartolomejského jarmoku pripravilo ilavské mestské múzeum výstavku papierových modelov slovenských
a českých hradov. Ich autorom
je Vladimír Sloboda z Dubnice nad Váhom. Svojmu koníčku sa venuje už asi 15 rokov, niekoľkokrát sa zúčastnil
výstav papierových modelov
v Brne a na zámku Šternberk.
Počas dvoch jarmočných dní
sa do múzea prišlo pozrieť 160
návštevníkov nielen z Ilavy,

ale aj z okolitých obcí. Autor
pracuje na ďalších modeloch,
aj tie v múzeu časom uvidíte.
Súčasťou výstavy bola aj prezentácia blízkeho hradu Lednica. O jeho rekonštrukciu sa
už niekoľko rokov usiluje historicko-astronomická spoločnosť a výsledky ich práce vám
predstavíme ešte v tomto roku
na výstavke o Lednici vo vestibule domu kultúry.
-ot-

17.10.2014 a 24.10.2014 /piatky/ - NÁBOR nových členovo
16.00-deti do Lašteka /od 5 rokov/
o 17.00-mládež do Strážova /od 14
rokov/
V októbri 2014 Ilavu opäť navštívi chorvátsky liečiteľ a bioterapeut Slavko Matanovič so
spolupracovníkmi. V dňoch 13.16.10.2014 budete môcť absolvovať liečebné sedenia -konkrétny
čas si dohodnite na slovenskom
kontakte: 0949 085 815, alebo
mail: mbstoria@gmail.com.
Prihlásiť sa treba do 10. októbra.
Viac o liečiteľovi na:

22.10.2014 /streda/ o 9.30 v sále
domu kultúry

www.bioenergija.nolimit.cz,

Kráska a zviera, bábkové predstavenie Divadla na hojdačke zo
Žiliny pre MŠ a ZŠ

Pripravuje sa:

25.10.2014 /sobota/ o 16.00 vo výstavnej sieni domu kultúry

Naši najmenší v múzeu.

KALANETIKU v Ilave môžete
cvičiť aj v tomto škol. roku vždy
v pondelok a štvrtok o 18.30 v telocvični Obchodnej akadémie
v Ilave.

FERKO JAKÚBEK–REMINISCENCIE. Vernisáž výstavy ilavského rodáka. Prierez celoživotnou maliarskou tvorbou amatérskeho výtvarníka, ktorý sa v týchto
dňoch dožíva 90 rokov. V programe vystúpi aj Zmiešaný spevácky
zbor Ilavčan. Výstava v DK potrvá do 17. novembra.
29.10.2014 /streda/ o 17.00 v sále
na prízemí domu kultúry
Zlatá dychovka Martina Jakubca
pre našich seniorov pri príležitosti
Októbra -mesiaca úcty k starším.
Vstup voľný, srdečne pozývame.

fb stránky Slavko Matanovic
V knižnici v novembri stretnutie
so spisovateľkou Máriou Pomajbovou a poetkou Jozefínou Hrkotovou -Hladkou. Budeme vás včas
informovať.
Mestské múzeum pripravuje v decembri 2014 výstavu predmetov
viažucich sa k vianočným sviatkom.
Ak máte doma zaujímavé betlehemy, netradičné pohľadnice, pečiete medovníčky či pekne aranžujete, háčkujete, štrikujete a chcete
s ostatnými zdieľať radosť, potešenie z pekných vecí, zapožičajte
ich na túto výstavku. Vrátime vám
ich ešte pred Vianocami. Do konca
novembra vecičky môžete priniesť
do knižnice, tam získate všetky informácie /44 555 74/

Ilavský mesačník
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Blahoželáme jubilantovi
PhDr. Jozefovi Genzorovi

Knižné novinky
Beletria dospelí:
Weir A.: Marťan
Lakhani A.: Učiteľka nad
zlato
Larkin A.: Anglická američanka
Klein I.: Milujem ťa na
smrť
Klein I.: Zlatá kreditka
Krausová N.: Neser ma
Bulbeck S.: Z Rijádu do
sveta
Baniarová S.: Zúfalá v
Bangkoku
Brindza J.: Mrcha Hollywood
Baluchová K.: Let 365
Jonnason J.: Analfabetka,
ktorá vedela počítať
Mankell H.: Neviditeľný
múr
Plattová J.: Život hore nohami
Beletria deti a mládež:
Fry M.: Exoti 1, 2
Green J.: Na vine sú
hviezdy
Náučná dospelí:
Janegová M.: CyriloMetodská cesta pútnika
Johnson P.: Dějiny židovského národa
Bombíková P.: Ešte s vami
pobudnúť
Dobiáš R.: Triedni nepriatelia IV
Spevník ľudových piesní

Knihy zakúpené s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

PhDr. Jozef Genzor, držiteľ
Ceny primátora mesta Ilava
v týchto dňoch oslávil životné
jubileum 75 rokov. V ilavskom
mesačníku pred piatimi rokmi
bol dôkladne „vyspovedaný“
pri príležitosti svojej sedemdesiatky /rozhovor nájdete na internete na ilavskej stránke v IM
z roku 2009, č.2/. V tomto
čísle by sme radi aspoň v skratke našim čitateľom pripomenuli, kto je tento skromný, múdry
človek a čím je zaujímavý a výnimočný.
Narodil sa 12.9.1939 v Trenčíne, vyrastal a žije v Ilave.
Jazykovedec,
koreanista
a filipinista, prekladateľ z angličtiny a kórejčiny.
Štúdiá:
1956 maturita na ilavskej jedenásťročenke.
1961 Filozofická fakulta Karlovej univerzity v Prahe, kórejčina - Dejiny ďalekého východu.
1970 na tej istej univerzite
získal titul PhDr.
Zamestnanie:
1961 Kabinet orientalistiky SAV /dnes Ústav orientalistiky Slovenskej akadémie
vied/, pracoval tam celý život
s výnimkou dvoch rokov práce prekladateľa na obchodnom
oddelení československého zastupiteľského úradu v Pchongjangu v KĽDR.
Od 1970 – člen Názvoslovnej komisie pri Úrade geodézie,
kartografie a katastra SR
Od 1997 – člen Pravopisnej komisie pri Jazykovednom
ústave Ľudovíta Štúra SAV

Spoluautor publikácií :
Jazyky sveta /1983, spolu s V.
Krupom a L. Drozdíkom/,
Jazyky sveta v priestore
a čase /1996 s V. Krupom/
Písma sveta /1989 s V. Krupom/
Prekladateľ a spoluautor
Slovníka cudzích slov /1997,
2005, 2008 s Ľ. Balážovou,
J. Bosákom, I. Ripkom a J.
Skladanou, kde spracoval písmená A-Ď, CH-I, U-Ž a prepracoval a upravil aj Stručný prehľad jazykov sveta pripojený na
konci slovníka.
Roku 1983 dostal prémiu
Slovenského literárneho fondu
za dielo Jazyky sveta /Obzor/,
v roku 1993 prémiu za preklad diela B. Harenberg a kol.:
Monumenty /Fortuna Print/
a v roku 2005 prémiu za preklad diela Kolektív: Kniha
o vládnutí /Fortuna Print/
Doktor Jozef Genzor napísal viacero vedeckých a populárno-náučných
článkov,
množstvo vedeckých i populárno-náučných recenzií a publikoval veľa časopiseckých prekladov. Knižných prekladov
má okolo 25, z nich treba vyzdvihnúť Umenie Orientu /
Pallas 1972/,
Čarodejný strom, Filipínske

rozprávky /Mladé letá 1975/,
ktoré vyšli dvakrát v nemeckej
verzii /pre NSR a NDR/, v maďarskej a francúzskej verzii Tajomstvá belasého draka.
Kórejské mýty a povesti /Tatran 1978 s V. Pucekom/. Zredigoval aj celý rad kníh.
Zúčastňoval sa na medzinárodných koreanistických konferenciách a absolvoval niekoľko študijno-vedeckých pobytov
na Filipínach a v Kórejskej republike.
Pôsobil aj v pedagogickej
sfére, prednášal pre postgraduálnych študentov v Ústave medzinárodných vzťahov Právnickej fakulty UK v Bratislave
o Kórei a Filipínach.
V roku 2009 viedol kurz kórejského jazyka na Obchodnej
akadémii v Ilave.
Do Encyklopaedie Beliana
prispieva informáciami o jazykoch a národoch sveta, ako aj
o Kórei a Filipínach a priebežne
odborne reviduje texty do tejto
encyklopédie pre Encyklopedický ústav SAV.
Pánovi Genzorovi prajeme
hlavne dobré zdravie a tešíme
sa na stretnutie s ním na besede
v mestskej knižnici, ktorú usporiadame aj v spolupráci s Úniou žien Slovenska OO
Ilava. Srdečne Vás pozývame
20. októbra 2014 /pondelok/
o 16.00 do ilavskej knižnice.

Aj v tomto roku bolo mesto úspešné
v žiadosti o grant pre knižnicu
Mesto Ilava zo svojho rozpočtu každoročne dotuje nákup kníh pre mestskú knižnicu.
Okrem toho sa peniaze
na knihy snažíme získať tiež
z iných zdrojov a posledné
roky
bola knižnica v tomto úsilí
viackrát úspešná.
V roku 2014 nám bola poskytnutá dotácia zo štátneho
rozpočtu SR prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR na ochranu,
obnovu a rozvoj kultúrneho
dedičstva v sume 1000 eur na
podporu realizácie projektu

s názvom Odborná literatúra
pre Mestskú knižnicu v Ilave so spoluúčasťou mesta 600
eur. Bolo zakúpených 111 odborných titulov, ktoré dúfame
splnia kritériá našich čitateľov.
Vyberali sme naozaj zo širokého spektra tém. Vďaka grantu sme si mohli dovoliť zakúpiť aj niekoľko drahších kníh,
na ktoré nám počas roka veľa
peňazí nezostáva. Knihy sú čitateľom k dispozícii, ich kompletný zoznam nájdete na ilavskej stránke v časti venovanej
knižnici.
-ih-, -ot-
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Bezpečná škola
Prázdniny sa skončili, slniečko stratilo svoju silu
a naša škola sa opäť zaplnila deťmi. Ticho vystriedalo
nadšené džavotanie žiakov
rozprávajúcich svoje zážitky z prázdnin. Prvý septembrový týždeň na nich čakali
samé zaujímavé akcie.
Tretieho septembra škola zrealizovala tematický
deň: Bezpečná škola. V minulom roku sa prvý stupeň
zapojil do projektu,,Bezpečne na cestách“, vďaka ktorému získal prenosné doprav-

Žiaci zo ZŠ Ilava.
né ihrisko, bicykle, prilby,
reflexné vesty, reflexné prvky, zastavovacie terčíky. Žiaci vyrobili učebné pomôcky,
učitelia vypracovali teoretický manuál, natočili sa videá
s bezpečnou cestou do školy
z rôznych častí mesta. Vďaka tomuto projektu môžeme
každý rok tento deň zrealizovať zábavnou a zaujímavou
formou.
Prváčikovia sa oboznámili
s dopravnými značkami pomocou leporela, ktoré vyrobili bývalí druháci minulý
rok. Rozprávali sa s pani učiteľkou o bezpečnom správaní sa na ceste, sami rozprávali o situáciách, ktoré denne
zažívajú. Pani učiteľky im
pustili pripravenú prezentáciu na interaktívnej tabuli, kde ako herci vystupovali
ich spolužiaci z vyšších ročníkov. Tam si všímali hlavne konkrétne kritické mies-

ta, ktorými prechádzajú
počas cesty do školy. Potom
si všetko prakticky vyskúšali
na vychádzke do mesta. Obliekli sa do reflexných viest.
Všímali si dopravné značky
určené pre chodcov. Naučili
sa bezpečne správať na ceste pri presúvaní sa po meste.
A nikto sa nestratil. Správali
sa disciplinovane ako riadni
žiaci našej školy.
Druháci plnili náročnejšie
úlohy. Zopakovali si všetko,
čo sa naučili v prvom ročníku. Tento rok ich čaká ťažká
skúška, vďaka ktorej môžu
získať preukaz Chodcoškoly. Potom už sa stanú riadnymi chodcami nášho mesta,
s dostatočnými skúsenosťami. Prezreli si prezentáciu na
zopakovanie si bezpečného
príchodu do školy z rôznych
častí mesta. Neskôr aj prakticky absolvovali tieto trasy,
na ktorých si preverili svoje
vedomosti z dopravnej výchovy.
Tretie ročníky sa pustili
s elánom do teoretickej časti kurzu,,Jazdíme na bicykli“.
Na začiatku vyučovania sa
prostredníctvom výukového
programu Autoškola pre deti
(autor Bc. Peter Kovács) zoznámili so základnými pravidlami cestnej premávky
pre cyklistov. Potom sa plný
očakávania a strachu pustili
do jazdy zručnosti na bicykli s využitím prenosného dopravného ihriska. Samozrejme, že si nezabudli obliecť
reflexnú vestu, prilbu a na bicykel pripevniť reflexnú pásku. Na základe jazdy dostal
žiak kartičku, ktorá vyjadrovala úroveň jeho zručností.
Dostal odporúčanie od pani
učiteľky, v čom sa má zlepšiť.
Našli sa však už aj takí, ktorí dostali kartičku: cyklista
špecialista. Tých pani čiteľky pochválili. Štvrtáci, ktorí tento rok môžu absolvovaním testov získať preukaz
Cykloškoly, sa najskôr pustili
do teoretickej časti. V nej si
prezreli na interaktívnej ta-

buli kurz,,Povinná výbava
bicykla, jeho technický stav“
z výukového programu. Pomocou interaktívnych cvičení v kartičkovom programe
sa preskúšali, či vedia: Čo
má vedieť cyklista. Na záver
sa pustili do Jazdy zručnosti
na bicykli. Tak ako tretiaci,
tiež dostali kartičku, ktorá
vyjadrovala úroveň ich zručností v jazde na bicykli. Biela znamenala, že je ešte stále
začiatočník a má čo doháňať.
Modrá naznačila, že je v jazde pokročilý a žltá, že sa zo
žiaka stal cyklista špecialista, ktorý sa nemusí báť prak-

tických skúšok Cykloškoly.
Dopoludňajšie akcie sa veľmi vydarili. Všetci žiaci odchádzali s dobrým pocitom,
že nadobudnuté vedomosti
a zručnosti, ak to bude nutné, bez problémov využijú.
A možno práve na nich tento
rok čakajú preukazy chodca
a cyklistu, lebo nielen rodičia môžu mať vodičské preukazy, u nás môžu získať preukazy, i keď nie také isté, aj
šikovní žiaci.
Mgr. Júlia Šebešová

Vaše srdce je vo Vašich rukách
V roku 2014 organizuje Slovenská
nadácia srdca už
8.ročník
projektu MOST - mesiac o srdcových témach. V rámci projektu, v spolupráci s partnermi,
uskutočnila množstvo vzdelávacích aktivít, ktoré boli
zamerané na zvýšenie informovanosti vedúcej k lepšiemu
zdravotnému stavu obyvateľstva v oblasti kardiovaskulárneho zdravia. Doteraz sa podarilo aktívne osloviť takmer
polovicu obyvateľov a návštevníkov Slovenska a počas
Dňa srdca 26.9.2014 priamo
vyšetriť viac ako 91 000 osôb.
Základnou myšlienkou Svetového dňa srdca je zvýšiť verejné povedomie o rozpoznaní prvých príznakov ochorení
kardiovaskulárneho systému
a hlavne propagovať možnosti prevencie ich predčasného vzniku prostredníctvom
zdravého životného štýlu. V
súčasnosti je známe, že správnou životosprávou môžeme
predísť týmto ochoreniam až
na 90%. V celosvetovom meradle sa hovorí o pandémii
srdcovo – cievnych ochorení,
na ktoré každoročne zomiera
17,5 milióna ľudí. Na Slovensku, s počtom 28 541 prípa-

dov tvorili v minulom roku
až 53% príčin smrti.
Európska
kardiologická
spoločnosť odporúča poznať
svoje hodnoty kódu zdravého
života. Čo je kód zdravého
života ? Vystihuje ho v skratke číslo: 0-30-5-120-80, ktoré
by sme mali všetci poznať a
snažiť sa ho dodržiavať ! Vysvetlenie : 0 (nefajčiť, 0 cigariet denne), 30 (minimálne
30 minút pohybovej aktivity
denne), 5 ( hladina celkového
cholesterolu v krvi do 5 mmol/l), 120/80 (hodnoty optimálneho tlaku krvi). Zmena
životného štýlu a lepšia starostlivosť o svoje zdravie prinesie každému, kto tak urobí,
výrazné benefity s oveľa menším rizikom srdcovo-cievneho ochorenia. Nezabúdajme,
že prvá zmena sa musí začať
v našej mysli, v našom správaní sa k svojmu zdraviu, že
tú zmenu naozaj chceme pre
seba uskutočniť, a najmä, že
chceme byť so svojimi najbližšími čo najdlhšie spolu v
plnom zdraví.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v
Považskej Bystrici oddelenie
Podpory zdravia
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Matrika

Údaje od
19.9.2014

11.8.2014

do

Narodenie
David Straňák
Filip Adamec
Leon Turčík
Félix Baláž
Timotej Matuška
Lucas Grib
Erika Marčeková
Simon Vánik
Ellyn Juríčková
Peter Žiaček
Úmrtie:
Ferdinand Janúšek
Marta Martinková
Štatistika
V sledovanom období sa do
nášho mesta prisťahovalo
8, odsťahovalo 12 občanov.
V rámci mesta sa presťahovali 5 občania.
Váš Telekom v Ilave Vám
ponúka jedinečnú akciu,
ktorá sa neodmieta.
Získajte iba u nás finančný bonus až 150 eur za nový
paušál Happy, volajte tak neobmedzene do národných
sietí Slovenska, aj do celej
Európskej únie, s neobmedzeným internetom v mobile môžete surfovať v najväčšej 4G sieti. K tomu vás
odmeníme darčekom, ktorý
váš poteší.
Volajte Londýn, Paríž aj
Prahu v rámci paušálu.

Spomienka

Neplačte, že som odišiel,
len pokoj mi prajte a večnú
spomienku si na mňa v srdci
zachovajte.
Dňa 5.9.2014 uplynul rok,
čo nás navždy opustil
IMRICH LETKO

S láskou spomína manželka a deti s rodinami.

Spomienka

Šľachetná duša chýbala
do počtu Pánovi neba, nuž
vybral si jednu z najlepších
a vzal nám maminka Teba.
Dňa 24.9.2014 sme si pripomenuli 10 rokov, čo nás
navždy opustila naša drahá

JANKA JAKÚBKOVÁ
rod. ZACHAROVÁ
S úctou a láskou spomínajú rodičia, manžel a synovia Patrik a Jožko.

Mobilná
PEDIKÚRA

v pohodlí Vášho domova.
Doplnkové služby:
- reflexná masáž chodidiel
- špony na problémové nechty

0908 082 484

Súťaž o najlepšiu domácu pálenku
Obec Bohunice vyhlasuje 2.
ročník súťaže o najlepšiu domácu pálenku. Do súťaže sa môžu
prihlásiť občania z regiónu MAS
Vršatec, vyplnením prihlášky
na obecnom (mestskom) úrade a doručením vzorky pálenky na obecný úrad alebo priamo
na obecný úrad v Bohuniciach
do stredy 8.októbra 2014 – 16:30
hod..
Súťažiť sa bude v troch kategóriách, a to slivovica, iné ovocné destiláty a „ostatné alko nápoje“. Bližšie informácie nájdete na
Vašom obecnom (mestskom) úrade a na www.obecbohunice.sk.

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční dňa 12.oktobra 2014 so začiatkom o 14:00 hod. v kaštieli v Bohuniciach. Súčasťou vyhodnotenia súťaže bude bohatý
sprievodný program:
- Divadelné predstavenie „Som
stále tu a som živý“ – divadelný súbor MASKY z Ilavy
- Zemiakové „dožinky“ v podobe súťaže „Bohunická placka“
- Malý trh s ručne robenými výrobkami
- „Koštovka“ pálenky, hudba
Pre výhercov sú pripravené
vecné ceny, tešíme sa na Vašu
účasť.

Podmienky súťaže Najlepšia pálenka regiónu 2014
- účastník musí mať viac ako 18
rokov
- účastník i pálenka musia byť
z regiónu MAS Vršatec
- vyplnená prihláška
- účastník môže poskytnúť

najviac 1 vzorku do každej
kategórie tzn. 1x slivovica, 1x
iný destilát a 1x „ostatný alko
nápoj“
- veľkosť 1 vzorky – 0,5 litra
- ostatky vzoriek sú nevratné

Poľnopotreby Salaj

Folklórny súbor Strážov a
DFS Laštek privíta vo svojich radoch nových členov,
chlapcov aj dievčatá.
Nábor do tanečnej zložky
sa uskutoční v Dome kultúry Ilava na prízemí v dňoch
17.10.2014 a 24.10.2014 /piatky/ o 16.00-deti do Lašteka /
od 5 rokov/ o 17.00-mládež
do Strážova /od 14 rokov/
Kontakt: Janka Jakubková
0905 955 761, janajakubek@
gmail.com

Ponúkame na predaj kapustu neskorú z vlastnej
produkcie odroda CASSANDRA F1 a ponúkame aj
službu rezania. Nájdete nás
v areáli veľkoskladu v Beluši (smer Mojtín) vedľa futbalového ihriska na Slatinskej
ulici. Doba predaja: Po – Pia
8.30 -12.00 a od 12.30-15.00.
V mesiaci október aj sobota
od 9.00-11.00. Informácie na
tel. č. 042/46 25 600. Tešíme
sa na Vašu návštevu.

Poďakovanie

Touto cestou ďakujeme
všetkým príbuzným a známym, že odprevadili na poslednej ceste nášho drahého
manžela, otca a starého otca
Jozefa Šlesára
Smútiaca rodina

Spomienka

Len
kytičku
kvetov
a sviečku z lásky Vám na
hrob môžeme dať, spokojný
spánok priať a s láskou spomínať. Dňa 2.9.2014 uplynulo 10 rokov a 19.9.2014 štyri roky, čo ste nás navždy
opustili naši drahí rodičia
Anna a Ľudovít Žilkovi

S láskou spomínajú dcéry
a synovia s rodinami.
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MFK ILAVA

Pani Smrčková v strede.

Memoriál Ing. Smrčka
V sobotu 16. 8. 2014 sa odohral 40. ročník Memoriálu Ing.
Františka Smrčka a 10. ročník Memoriálu Ing. Ľubomíra
Smrčka. Turnaja sa zúčastnilo
18 hráčov z Ilavy a okolia. Hráči boli rozdelení do 5 skupín.
Následne podľa umiestnenia
v skupine boli hráči nasadení do
pavúka. Ako 1. a 2. boli nasadení minuloroční finalisti P.Mišík
a I. Fulec Vo vyraďovacích bojoch sa v prvom semifinále stretli P. Mišík, ktorý zvíťazil nad
R. Cíbikom 6:1 a v druhom semifinále I. Fulec zdolal M. Micheľa z Bytče 6:2. Vo finále vrátil
minuloročnú prehru I. Fulec P.
Mišíkovi rovnakým výsledkom
6:2. Opäť sa ukázalo, že tomuto športu sa venuje stále menej
mladých ľudí, pretože posledné roky sa stretávajú stále tí istí
hráči. Ceny odovzdala pani Helena Smrčková.

MFK ILAVA
Starší žiaci
Domaniža – Ilava
20 : 0
Za naše mužstvo nastúpili chlapci narodení roku 2003,
2004 a 2005, čiže mladší žiaci, nakoľko ôsmi chlapci, ktorí
môžu hrať za starších, reprezentujú Dubnicu.
Dorast
Ilava – Plevník
1:7
Dorastenci nehrali až tak zle,
ako hovorí výsledok. Výsledok
by bol priaznivejší, keby dokázali premeniť všetky svoje šance. O jediný gól sa postaral B.
Medňanský.
„A“ Mužstvo
Brvnište – Ilava
1:0
Hráči podali sympatický výkon, avšak nedokázali premeniť
ani 100% šance, pričom súper
využil svoju jedinú možnosť.

RAKETÓN
Dňa 1. 9. 2014 sa odohral ďalší,
už 7. ročník Memoriálu Viktora Wiedermana. Tento rok nám
počasie neprialo a počas celého
turnaja mrholilo. Takže všetky tenisové zápasy sa museli
odohrať v daždi. Našťastie dve
disciplíny sa odohrávali v hale,
tak tam nenastali žiadne problémy.
V mužskej časti pavúka nenašiel premožiteľa P. Mišík

ILAVSKÝ

a turnaj vyhral už siedmykrát.
Prekvapením bolo 2. miesto
Martina Pagáča. A obdiv si zaslúžil 72- ročný J. Jesenský, ktorý odohral všetky zápasy v 3
disciplínach.
V ženskej časti pavúka nenašla premožiteľku D. Mišíková
a na druhom mieste skončila
A. Kočkárová.
Ceny odovzdal V. Wiederman
mladší.

Výsledky 7.9.2014
Prípravka turnaj:
Ilava – Kolačín 16 : 0
Góly: P. Straňák 11, Burýšek 4,
Bagín
Ilava – Košeca 2 : 1
Góly: L. Straňák, Bagín
Starší žiaci:
Ilava – Lysá pod Makytou 0 : 11
Dorast:
Trenčianske Stankovce – Ilava 0 : 2
Góly: Kollár 2
„A“ mužstvo:
Ilava – Bolešov 2 : 0
Góly: Šedo, Sondor
KBF
Ilava – Ladce 6 : 4
Góly: Melo 2, P. Mišík, Macko,
Šlesarík, Demitra

MFK ILAVA

Starší žiaci:
Prečín – Ilava 4 : 0
Na zápas proti Prečínu sme nastúpili s mladšími žiakmi a to sa
odzrkadlilo na skóre.
Dorast:
Ilava – N. Dubnica 1 : 1 Gól: J.
Držík
Podali sme veľmi dobrý výkon
a nakoniec sme mohli vyhrať,
keď tesne pred koncom zápasu
išiel Kollár sám na brankára, no
nevyužil príležitosť.
„A“ mužstvo
H. Poruba – Ilava 2 : 2 Góly: Kameništiak, Šedo
Naši hráči konečne podali
disciplinovaný výkon, čo sa odzrkadlilo na bodovom zisku.

V zápale hry.

MFK ILAVA - Výsledky
„A“ mužstvo:
Papradno – Ilava 6 : 1
Góly: Šedo
Starší žiaci:
Ladce – Ilava 8 : 3
Góly: Šebík 2, Marienka
Aj napriek tomu, že za naše mužstvo nastupujú ml. žiaci, sa nám
podarilo streliť prvé góly.
Prípravka Kolačín:
Ilava – Kolačín 15 : 0
Góly: P. Straňák 6, Burýšek 3, Šlapák 2, Bagín, Kameništiak, Híreš,
Gašpar
Ilava – Košeca 3 : 3
Góly: P. Straňák, Šlapák, Živčic
Starší žiaci:
Ilava – Sverepec 0 : 11
Dorast:
Vrbové – Ilava 3 : 0
„A“ mužstvo:
Ilava – Lysá pod Makytou 4 : 4

Góly: Šedo, Kameništiak, Kňažek, Jáňa
Slovensko – Česko U-16
Na našom štadióne odohrali reprezentanti Slovenska do 16 rokov
pod vedením L. Pecka prípravný
zápas proti rovesníkom z Česka.
Po dobrom začiatku, keď strelili
naši reprezentanti gól už v 3. minúte, nakoniec podľahli súperovi
3:1. Na zápase sme mohli stretnúť
mnoho bývalých reprezentantov
Československa ako L. Kubíka, F.
Mikloška, A. Švančaru, L. Moravčíka a ďalších. Na zápase boli aj
mladí futbalisti MFK, ktorí mali
možnosť zistiť, že sa ešte musia
veľa snažiť a trénovať. O dobrú
kulisu sa postarali žiaci ZŠ Ilava
a ZŠ P. Demitru z Dubnice nad
Váhom.
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