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Nový rok pre každého z nás
znamená aj začiatok nových
plánov, predsavzatí a určenie
si nových cieľov, ktoré by sme
počas tohto roku 2014 chceli
uskutočniť či už v súkromnom, alebo pracovnom živote. Je to však aj čas , kedy
sa obzrieme späť a zhodnotíme všetko to, čo sme uplynulý rok zažili, vykonali, či
nestihli urobiť. Život človeka
nie je jednoduchý a každého z nás postretli aj dni naplnené smútkom ako aj dni
príjemné, veselé a šťastné. A
na tom, čo sa nám v predchádzajúcom období podarilo,
je potrebné ďalej stavať, rozvíjať všetko to dobré, čo sme
začali a nebáť sa prekážok,
ktoré určite počas nastúpenej
cesty prídu.
V tomto roku 2014 Vám
prajeme viac krajších a úspešnejších dní, viac lásky ako nenávisti, viac radosti a šťastia
ako smútku a trápenia, pevné zdravie a veľa úspechov
v pracovnom i osobnom živote.
-r-
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Na úvod posledného roka volebného obdobia

Ing. Štefan Daško
primátor mesta Ilava
V roku 2011, keď sa prijal
ústavný Zákon o rozpočtovej
zodpovednosti, bol verejný dlh
štátu SR 43,4 % HDP(dlh Ilavy 22% voči bežným príjmom)
pri max. hranici 60 % pre oba
subjekty. Po 2.Q 2013 sa dlh
štátu zvýšil na 58%,ku koncu
roka je odhad do 55%.

Dlh mesta klesol na 17%,bez záväzkov po lehote splatnosti, s
ukazovateľom finančného zdravia INEKO 5,0/6, čo je v 1. šestine zo 138 miest Slovenska.

Dlh mesta po zohľadnení r. 2014 na nové volebné obdobie r.
2015-2018 klesne pod 15% so zlepšením finančného zdravia na
5,1/6 výborné finančné zdravie, pri hodnote daňového zaťaženia Daňami z nehnuteľností na 70,7% celoslovenského priemeru miest, teda hlboko podpriemer(zdroj: Podnikateľská aliancia Slovenska PAS).

Štát mestám a obciam zobral na roky 2011,2012 5% DzPFO,
na rok 2014 3,3% a nezabránil prudkému rastu dlhu. Mestá
a obce, konkrétne Ilava v sťažených podmienkach(za 2 roky
nám de facto zobrala vláda min. 150.000 euro) svoj dlh ustála
a znížila ho o 150.000 euro. V januári 2014 nám prišlo od štátu
na účet o takmer 4.000 euro menej na Dani z príjmu fyzických
osôb ako v januári r.2013,o 6.000 euro menej ako v roku 2012
a o 10.000 euro menej ako v r.2011.Aktuálny tohoročný januárový výnos DzPFO mesta je najnižší od roku 2007,nižší bol
naposledy v roku 2006.Treba ešte niečo dodať? Pritom sa dá
hovoriť o pokračujúcom rozvoji mesta.

Rekonštrukcia MŠ v Klobušiciach

Rekonštrukcia MŠ v Ilave

Ilavský mesačník

Budova MsÚ
Za oba roky sme z vlastných zdrojov a grantov, bez úverov
zrekonštruovali obe materské škôlky , budovu MsÚ modrobielu,ktoré, zdôrazňujem, sú majetkom mesta nevyhnutným
na základný výkon služieb a kompetencií mesta pre Vás, občanov každého veku. Rekonštrukcie takéhoto rozsahu na budovách neboli robené od ich postavenia, čo sú dnes desiatky
rokov. Zrekonštruovali sa chodníky Nálepkova ul., Medňanská
ul., cintoríne v Iliavke, vybudovali v mestských častiach detské
ihriská.Realizujú sa aj z hľadiska financovania externé akcie,
dokanalizácia hlavne v Klobušiciach a Rekonštrukcia žel. trate,
ktoré zásadne kvalitatívne a dlhodobo menia k lepšiemu podstatnú časť dopravnej a enviromentálnej infraštruktúry mesta
minimálne v častiach Klobušice a Sihoť. Každý rok niečo potrebné a pekné v meste vybudujeme, zrekonštruujeme. Efektívne, transparentne v súlade s legislatívou, zákonom o verejnom
obstaraní.Za 7 rokov vo funkcii len prvé 2 roky(2007,2008)
boli predkrízové roky konjunktúry. Od 4.Q r. 2008 pretrvávajú negatívne vplyvy finančnej, ekonomickej, hospodárskej,
spoločenskej, a z toho vyplývajúcej aj vzťahovej, morálnej krízy. Neuveriteľne sa byrokratizuje, komplikuje a spomaľuje systém práce daný nám legislatívou. Prispôsobujeme tomu prácu,
investície, rozvoj primeraný finančným a legislatívnym možnostiam a limitom. Pripravuje sa realizácia parkovného systému v meste s vybudovaním záchytných parkovísk. Na Úrade
pre verejné obstaranie máme na posúdenie EÚ projekt Rekonštrukcia časti verejného osvetlenia v meste Ilava vo výške cca
250.000 euro (po vysúťažení).
Pomalá konsolidácia, príspevky do eurovalov, zvýšenie likvidnej rezervy a rozpočtová nezodpovednosť spôsobili, že vláda sa s úrovňou dlhu veľmi rýchlo priblížila vážnym ústavným
kritickým hraniciam dlhu. Vláda sa v r.2013 musela zaoberať
opatreniami na neprekročenie hraníc 55 % HDP a 3% ročného
deficitu verejných financií. Stále nie je potvrdené de jure,že sa
podarilo uvedené hranice neprekročiť.
Aj vo volebnom roku 2014 bude tento Zákon určovať vývoj a
diskusiu o verejných financiách podstatným spôsobom. Čo je
však podstatné, do budúcna je zarobené na sťaženie podmienok výkonu samospráv pre občanov zlým hospodárením štátu, vlády a podfinancovaním miest a obcí. S prekročením dlhu
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štátu 57% HDP to bude ťažký dopad na sociálnu situáciu časti
obyvateľstva a rozpočty miest a obcí. To je smutná realita hospodárenia štátu a hrozba na ďalší volebný cyklus rokov 20152018.Dlhodobo vyzývame na zodpovednosť štát, vlády.
Z týchto dôvodov si dovoľujem poprosiť o pochopenie Vás,
obyvateľov mesta, podnikateľský sektor, že dynamika a rýchlosť rozvoja mesta je limitovaná uvážlivým, dlhodobým prístupom vedenia mesta k miestnej rozpočtovej zodpovednosti. Vyváženosť jedného s druhým je zárukou a cestou trvalého
rozvoja v dlhodobom horizonte pri zabezpečení finančnej stability s vylúčením existenčného ohrozenia finančného zdravia mesta. Aj po roku 2013 konštatujeme, že nemáme prehrané súdne spory s finančným plnením, sankciami pre mesto na
rozdiel od bežnej praxe štátu, vlády, ministerstiev, štátnych organizácii rôzneho typu a foriem, niektorých miest, obcí. Zrealizované EÚ projekty od prvých(Rekonštrukcia ZŠ, Premena
tradičnej školy na modernú, Revitalizácia centrálnej mestskej
zóny, detské ihrisko Sihoť, chodníky Nálepkova, Medňanská
máme zrefundované bez krátenia neoprávnených výdavkov,
čo svedčí o precíznej, svedomitej a profesionálnej práci aparátu mesta od prípravy a podania projektov, cez obstarávacie
a schvaľovacie procedúry a konania až po záverečný kontrolný
monitoring, správu. To nie je úplná a automatická samozrejmosť, mnohé mestá a obce kontroly a kontrolné orgány dostali do obrovských problémov -Myjava(Dom sociálnych služieb),
Nemšová (kompostáreň) sa súdia so štátom....alebo iné(aj niektorí naši susedia ...) majú vyhodnotenú časť výdavkov ako neoprávnené náklady a musia sa domáhať objektivity a spravodlivosti alebo ich znášať na vlastný účet bez preplatenia často
rádovo v desaťtisícoch až stotisícoch euro).Mesto bude mať
priestor na financovanie potrebných akcií externým, návratným financovaním, úvermi v novom období(rozumný bezpečný odhad do 800.000 euro).Ďakujem Vám za pochopenie,
dôveru a pomoc, pracovníkom mesta za pripravený rozpočet
mesta na r. 2014 a poslancom MZ za jeho schválenie. Toto všetko chápem ako našu spoločnú vec, záujem, dielo.
-primátor-

Detské ihrisko Sihoť
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k 31.12.2012

Fin. zdravie (2009 - 2012) r. 2009 4,5 r. 2010 4,6 r. 2011 4,8 r. 2012 5,0
dobré fin. zdravie +
Zložky: Základná bilancia 3,2 Dlhová služba 5,1 Celkový dlh 5,0 Okamžitá likvidita 5,3 Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti 6,0 (0 minimum..... 3 stred......6
maximum)
...“Predpoklad r. 2013) 5,1/ 6 výborné fin. zdravie...“(po uzávierke r.2013)
Základná bilancia 3,2 Dlhová služba 5,7 Celkový dlh 5,1 Okamžitá likvidita 5,6
Záväzky aspoň 60 dní po lehote splatnosti 6,0

Ing. Štefan Daško
primátor mesta Ilava

Podjazd otvorený
Dňa 31.1.2014 bolo rozhodnutím štátnej správy
Okresným úradom Trenčín- Odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydané povolenie
na predčasné užívanie stavebného objektu “ SO – 37
-38-03 – Žst. Ilava, komunikácia podjazdu cesty II/574
v nžkm 142,24085“ v rámci „Modernizácie železničnej trate Nové Mesto nad
Váhom –Púchov pre traťovú rýchlosť do 160 km/h,
IV. a V. etapa „. Nový podjazd pod železnicou v mieste bývalých železničných

závor-úrovňového priecestia smerom ku kruhovému
objazdu pri Lidli. Uvedený
úsek bol uzavretý v súvislosti s Rekonštrukciou žel.
trate úseku Trenčianska
Teplá – Beluša, ktorý bol financovaný z prostriedkov
EÚ. Železnice SR ako stavebník a mesto Ilava ďakujú
obyvateľom a motoristom
za trpezlivosť a pochopenie.
V uvedenom úseku sa bezpochyby vylepšila okrem
železnice aj dopravno-bezpečnostná infraštruktúra
mesta.
Ing. Stanislav Janušek

Nový podjazd pod železnicou

Ilavský mesačník
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Schválený rozpočet Mesta Ilava
Reálnosť kapitálových výdavkov záleží od plnenia

Schválený rozpočet Mesta Ilava na rok 2014
(tabuľková forma)

príjmových položiek rozpočtu a podielových daní od
štátu. V najbližšej dobe bude vypísaná súťaž na výber
dodávateľa stavby „Parkovisko Cilerova jama“ na Ulici
Kukučínovej s predpokladom realizácie v letných mesiacoch. Investícia „ Rekonštrukcia verejného osvet-

Bežný rozpočet
Príjem

z toho:

lenia“ je na kontrole Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava vzhľadom na financovanie z prostriedkov
EU mesto dalo priebeh súťaže preveriť. Mesto podalo žiadosť o grant na projekt „Rekonštrukcia sochy sv.
Jána Nepomuckého“ na Ministerstvo kultúry SR, za-

Výdaj

DzP FO
daň z nehnuteľ.
DK

z toho:
z toho:

tiaľ bez výsledku.

Schválený kapitálový rozpočet Mesta Ilava na rok 2014
Položka

Suma v €

Rekonštrukcia sochy sv. Jána Nepomuckého - príspevok
z MK SR

13 300

Rekonštrukcia sochy sv. Jána Nepomuckého - 5 %
spoluúčasť

700

Projekt - "Outdoor fitness" - MAS + spoluúčasť

18 000

Nákup pozemkov

20 000

Parkovisko Kukučínova - Cilerova jama

160 000

Parkovací systém v centre mesta

83 000

Prístrešok - Klub dôchodcov

2 400

Rekonštrukcia strechy nad garážami - TSM (technické
zhodnotenie)

8 000

Projektové dokumentácie

15 000

verejné osvetlenie - eurofondy 5 % spoluúčasť

13 200

Rekonštrukcia cintorína Ilava - oplotenie

6 000

Elektrická smažiaca panva, kotol elektrický

6 660

Spolu
Ing. Stanislav Fúsek
samostatný odborný referent rozpočtu

346 260
Ing. Stanislav Janušek
vedúci OVaŽP

výdaj na RO
výdaj mesto
MŠ
DK
správa mesta

z toho: TSM(príspevok)

Rozdiel

Schválený rozpočet 2014
3 192 061,00

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

3 119 958,00
1 033 940,00
2 086 018,00

330 196,00
169 050,00
1 029 418,00
290 000,00

72 103,00

Kapitálový rozpočet
Príjem
Výdaj
Výdaj RO
Rozdiel

102 760,00
346 260,00
0,00
-243 500,00

Finančné operácie
Príjem
Výdaj
Rozdiel

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

Príjem
Výdaj
Rozdiel

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

(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.
* správa mesta - zahŕňa tarifný plat, poistné, plyn, elektrinu,
vodné a stočné, tepelnú energiu, telekomunikačné služby, materiál
(interiérové vybavenie, výpočtová technika, kancelárske a čistiace
potreby), softvér, reprezentačné, pohonné hmoty, oprava a údržba
budov a vybavenia, služby (dodávateľsky vykonávané, školenia,
stravovanie), členské príspevky, transfery.
Ing. Štefan Daško
primátor mesta Ilava

Ing. Stanislav Fúsek
samostatný odborný referent rozpočtu
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Výrub drevín
Kanalizácia v mestskej
na Ul. Kpt. Nálepku v Ilave časti Ilava – Klobušice
Koncom novembra 2013
sa začali práce na výstavbe kanalizácie v Klobušiciach . Prvý výkop
a osadenie kanalizačnej
šachty bol vykonaný na
ulici Okružná pri vstupe do detského domova.
V plnom prúde výstavby
sú ulice: Okružná, Rázusova, Dlhé nivy, Nešporova, Vodárenská a Betlehemská.
Generálnym dodávateľom stavby je firma Váhostav Žilina. Jeho subdodávateľ je firma Služby
Važec, ktorého pracovníci vykonávajú výkopové
a montážne práce.Pracovné skupiny zložené z RóNa základe miestnej obhliadky v mestskej časti Sihoť, ktorá sa uskutočnila v auguste 2013 za
prítomnosti pracovníkov
oddelenia výstavby a životného prostredia, bolo
navrhnuté dendrológom
a arboretistom odstránenie jaseňov v uvedenej lokalite. P. Kuliha sa vyjadril, že dreviny už neplnia
svoju funkciu a je nevyhnutné ich odstránenie.

mov sú veľmi dobre zorganizované a práca im ide
dobre. Prvýkrát v mojom
živote, a to mám už 72 rokov, vidím rómsku firmu,
ktorá na stavenisku pracuje s vysokou pracovnou
morálkou a dodržiavaním
bezpečnostných predpisov. Domové prípojky –
revízne šachty sa väčšinou kopú ručne, čo týmto
montážnym skupinám nerobí žiadny problém.
Škoda, že práce v tomto zimnom období musia prerušiť a pokračovať
budú až v jarných mesiacoch.
Text a foto: Emil Vavrík

V roku 2014 bude za vyrúbané dreviny zrealizovaná
náhradná výsadba v počte
30 ks drevín a 20 ks krovitých porastov. Generácia
občanov, ktorá dreviny
vysádzala, možno smúti,
lebo im prirástli k srdcu,
ale treba si uvedomiť, že
staré dreviny sa nahradia
mladými a tie budú plniť
rovnakú funkciu.			
-br-

Oznam
Riaditeľ Technických služieb mesta oznamuje občanom, aby v prípade poruchy verejného osvetlenia a verejného rozhlasu kontaktovali riaditeľa Technických
služieb mesta Ilava.
Telefón: 0905 932 342
e-mail:tsmil@mail.t-com.sk,
personalne-tsmil@mail.t-com.sk
Pri vybavovaní nájomnej zmluvy na hrobové miesto
a pohrebu kontaktujte:
Technické služby mesta Ilava,
Hurbanova ul. 132/26
Telefón- pevná linka: 042/ 4465056
Mobil: 0918 899 216, 0903 510 547
Riaditeľ TSM

Výročná členská schôdza Slovenského zväzu
zdravotne postihnutých v Ilave sa uskutoční dňa
19.3.2014 o 15.00 hod. v Dome kultúry v Ilave.
Všetkých členov srdečne pozývame.
-výbor SZZP-

Ilavský mesačník
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Slávnostný koncert
Veľká sála Domu kultúry
v Ilave vítala dňa 12.12.2013
hostí, ktorí boli pozvaní na
slávnostný koncert k 60. výročiu založenia Základnej umeleckej školy v Ilave. Pri tejto
príležitosti sme nainštalovali
vo vestibule a v sále informačné panely o histórii školy a výstavu výtvarných prác žiakov.
Okrem toho pripravili naši výtvarníci spolu s pani učiteľkami Mgr. Zdenkou Cíbikovou
a Mgr.Art Martinou Paljeskovou-Piškovou krásne darčeky
– vkusné keramické zvončeky,
ručne maľované tašky a vianočný pozdrav.
Naši hostia určite netušili,
aké prekvapenie na nich čaká.
Koncert totiž nebol len vystúpením účinkujúcich. Slávnostný koncert sme dramaturgicky ladili ako rozhovor medzi
Múzou školy - Martinka Kacinová (bývalá žiačka a absolventka školy) a školníkom,
ktorého hral Peter Domáň.
Moderátorske slovo zvládli bravúrne. Scéna, svetelné
a zvukové efekty tiež prispeli
k dotvoreniu nevšednej atmosféry koncertu. Veľké poďakovanie patrí nášmu absolventovi Mgr. Andrejovi Škvarovi,
Petrovi Krnáčovi a Eduardovi
Štenclovi. Múza (Mgr. Marti-

na Kacinová) a školník (Peter
Domáň) pri spomienkach od
vzniku školy postupne odkrývali na pódiu hudobné nástroje, „pričarovali“ účinkujúcich
a vtipne sprevádzali obecenstvo počas celého koncertu.
Deti zo školského DFS Vretienko privítali prítomných
vinšom a porozdávali pamiatkové magnetky s logom školy. Koncert bol živou ukážkou
poslania našej školy „Ars pro
vita“ – umenie pre život. Ukázali sme, aké pokračovanie má
základné umelecké vzdelanie.
Vystúpenie našich absolventov - Janka Kudláčová tanec
na stuhách, Martin Jáňa akordeón, Ľubica Strapáčová, Dagmar Mišíková a Lukáš Behan
spev - bolo tým najkrajším darom pre učiteľov, ktorí v nich
objavili a zdokonaľovali ich
umelecký talent.
V programe ďalej vystúpili
naši najlepší žiaci, ktorí školu a mesto výborne reprezentovali na celoslovenských súťažiach – Stanislav Remšík
trubka, Barborka Barteková
klarinet a Peter Dendiš saxofón, ku ktorým sa pridal ďalší
nádejný saxofonista Ľubo Červený.
Na pódiu ožila aj krátka
ukážka muzikálu Studňa lás-

Výstava výtvarných prác
ky so žiakmi literárno-dramatického odboru, ktorý mal
úspešnú premiéru v novembri
a malá tanečná etuda žiačok
tanečného odboru.
Z učiteľov účinkovali – korepetícia Viola Winklerová, Alena Poláková, Ladislav
Vaňo a v samostatnom vstupe Mgr. Marek Berky husle,
Michal Baláž cimbal. Celý
program obohatila prítomnosť
spevokolu Ilavčan s dirigentkou Mgr. Jarmilou Piškovou.
V záverečnej celosvetovo známej slovenskej ľudovej piesni
„Tancuj, tancuj“ sa odzrkadlila radosť a potešenie všetkých
účinkujúcich z toho, že mohli
opäť darovať umelecký zážitok
ostatným.
Standing ovation plnej veľkej sály bol ocenením všetkých, ktorí sa podieľali na

Záverečná pieseň účinkujúcich

príprave a realizácii tohto výnimočne vydareného koncertu. Blahoželanie k výročiu školy a veľké poďakovanie
sme dostali od primátora mesta Ing. Štefana Dašku. Vzácne
gratulácie sme prijali od delegácie partnerskej umeleckej
školy a starostu mesta Klimkovice z Českej republiky. Ďakovný list dostala škola od
Domu Matice slovenskej
Trenčianskeho kraja a Pamätný list nám venoval predseda
Matice slovenskej Ing. Marián
Tkáč PhD. Ocenením pre
nás všetkých bola prítomnosť
manželky zakladateľa hudobného školstva a prvého riaditeľa Štefana Baláža Margaréty Balážovej. Potešila nás
prítomnosť bývalých učiteľov školy, kolegov umeleckých
škôl z okolia, našich priateľov,
rodičov, známych a viacerých
prvých absolventov školy –
ilavských rodákov.
Šesťdesiate výročie založenia Základnej umeleckej školy
Ilava a moje dlhoročné pôsobenie v nej mi dáva príležitosť
povedať, že som hrdá na prácu
učiteľov, na výsledky a úspechy školy a na splnenie posolstva rozdávať také emocionálne a umelecké vzdelanie, ktoré
našim žiakom a absolventom
rozjasní ich cestu životom.
Mgr. Ružena Hromádková
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Aj anjeli to majú ťažké
Začiatkom roku 2013 začal v našom meste pôsobiť divadelný súbor Leua, ktorý je
otvorený všetkým „herectva
chtivým“ záujemcom. Jeho
najmladší členovia majú v súčasnosti desať a pri tých starších vek asi ani netreba spomínať. Jednoducho, v našom
meste rastie, a už aj vyrástlo
divadlo pre „všetkých.“
Koncom adventu nás títo
nadšenci prekvapili divadelnou hrou: Aj anjeli to majú
ťažké... Prišli si ju pozrieť
nielen Ilavčania, ale aj ľudia

z okolia.
Autorkou scenáru je Marcela Bagínová a divadelná hra
vznikla na motívy knihy: Aké
darčeky nosí Ježiško. Réžie
sa ujala Lucia Beláková a pod
hudbu a niektoré texty piesní sa podpísali Eduard Štencl
a Andrej Fúsek. Hra vznikla
za výdatnej podpory farnosti a najmä pána dekana Petra
Jurčíka a poďakovanie patrí
aj mestu Ilava za prenajatie
priestorov a ústretovosť pri nácviku divadla.
-mb-

Deti z divadelného súboru Leua

Čo by ste mali vedieť
o HIV/AIDS
HIV je skratka pre vírus
imunitnej
nedostatočnosti
človeka /Human Immunodeficiency Virus/. HIV infekcia
označuje stav, keď je pacient
uvedeným vírusom infikovaný, výsledkom čoho je deštrukcia imunitného systému.
Inými slovami, infekcia vírusom HIV spôsobuje narušenie
obranyschopnosti organizmu,
čoho následkom je znížená
odolnosť voči infekciám.
AIDS je skratka pre syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti /Acquired Immuno Deficiency Syndrome/ a
predstavuje posledné štádium
HIV infekcie.
Ako sa prenáša infekcia HIV? Sú známe iba
3
cesty
prenosu
HIV:
1/ pohlavným stykom - v súčasnosti je známe, že akýkoľvek nechránený sexuálny styk
s osobou, ktorej zdravotný stav
nie je známy, je rizikový. Táto
cesta prenosu je v súčasnosti
vo svete, aj u nás najčastejšia.

2/ krvou a krvnými derivátmi - osobitnú skupinu ľudí,
ktorí sú v riziku infekcie HIV
krvnou cestou predstavujú
vnútrožiloví užívatelia drog.
3/ z matky na plod - k prenosu infekcie HIV z matky na
dieťa môže dôjsť počas tehotenstva, pôrodu alebo dojčenia.
Ako sa infekcia HIV neprenáša? Vírusom HIV sa nemôžeme nakaziť pri bežnom
spoločenskom kontakte, vzduchom, pri kašli, kýchaní, spoločnom stravovaní, používaní
spoločných riadov, používaní
spoločných predmetov, sociálnych zariadení, kúpalísk a
sáun.
Ako sa chrániť? Najbežnejšia ochrana je celkom obyčajný trvalý vzťah dvojice založený na vernosti.
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici
Oddelenie podpory zdravia

Únava - nepríjemný sprievodca onkologických chorôb
Únava je fenomén, ktorému
sa v poslednom čase venuje
zvýšený vedecký záujem. Má
veľa príčin a prejavuje sa rôznymi formami. Každý človek
pozná pocit únavy, ktorá sa
môže pravidelne zopakovať po
zvýšenej námahe a každý z nás
si často poťažká, aký je unavený. Telo nám dáva signál, že
by potrebovalo odpočinok a
spánok, aby bolo opäť svieže.
Takáto akútna forma únavy
nás vlastne chráni pred telesným a duševným vyčerpaním.
„Zdravá“ únava je celkom prirodzený obranný mechanizmus, ktorý napomáha udržať
fyziologickú rovnováhu. Zvyčajne po odpočinku táto únava mizne. To u onkologických
pacientov neplatí. Ich únava
môže mať podobu nadmerného, trvalého vyčerpania, ne-

schopnosť fyzicky ani duševne
pracovať. Táto únava už nie je
prirodzená. Je veľmi častým
sprievodným javom nádorových chorôb, či už v priebehu choroby, jej liečby i po nej.
Mnohé príčiny sa dajú zistiť a
je veľa možností, ako ich riešiť.
Únava pri onkologických chorobách je odlišná od bežnej
únavy a netreba ju podceňovať. Užitočnými radami s pomocou lekárov sa dá zmierniť
i odstraňovať. Únava je jedným zo závažných problémov
sprevádzajúcich život onkologických pacientov, preto sa
jej dnes venuje veľa pozornosti. Únavu ale nespôsobujú iba
telesné, ale aj duševné problémy. Strach, obavy, smútok,
depresie a nedostatok spánku
sú častými sprievodnými javmi života onkologického pa-

cienta. Je zrejmé, že spotrebujú
veľa energie, čo sa môže stále
zhoršovať, ak je pacient stále
pod väčším tlakom deprimujúcich myšlienok a nechuti k
životu.
Treba sa zmieriť so skutočnosťou, že počas liečby i nejaký čas po nej nebudete schopní
robiť všetko, čo ste boli zvyknutí robiť predtým. Veľmi pomáha, ak si začnete robiť plán
denného života v tejto novej
situácii. Je dôležité robiť to,
čo nevyhnutne potrebujete v
čase, keď ste najmenej unavení a keď sa cítite trochu lepšie. Treba sa rozhodnúť, čo
je a čo nie je potrebné a treba
zistiť, do akej miery ste schopní urobiť to, čo považujete za
dôležité. Odstránenie tohto
znepokojujúceho symptómu
vedie ku zlepšeniu kvality ži-

vota. „Svetový deň proti rakovine - 4. február“ je iniciatíva,
v rámci ktorej sa Únia pre medzinárodnú kontrolu rakoviny
/UICC/, jej členovia a celý svet
spájajú v boji proti globálnej
epidémii rakoviny. Jej cieľom
je pomôcť zabrániť miliónom
predčasných úmrtí ročne tým,
že bude zvyšovať povedomie
o možnostiach predchádzania
rakovine. Základom je poukázať na to, že prostredníctvom
jednotlivých aktivít je možné
značne znížiť rizikové faktory
vplývajúce na vznik nádorových ochorení.
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici
Oddelenie podpory zdravia
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OZNAM
Únia žien Slovenska – obvodná organizácia Trenčín
2 - Ilava Vansovej Lomnička - festival prednesu poézie a prózy.
Okresné kolo sa uskutoční 28.februára 2014
o 10.hod. v DK Ilava
Podmienky súťaže: ovládanie textu spamäti v rozsahu 3 – 6 min.
Kategórie: 18 – 25 rokov
25 – 40 rokov
nad 40 rokov
Zapojte sa s nami do súťaže!
Príďte s nami prežiť
krásny zážitok.
Kontakt – DK Ilava –tel.
44 555 70
M. Hrubá – tel. 0902 621 351

9

Kníhkupectvo
Kornélia
na Moyzesovej ulici v Ilave,
pozýva deti a ich rodičov na
SOBOTNÉ DOPOLUDNIE
S ROZPRÁVKOVOU KNIŽKOU. Na tomto stretnutí sa
budú čítať úryvky z rozprávkových knižiek slovenských aj
zahraničných autorov. Akcia
sa uskutoční dňa 15.2. o 9:30
hod. v priestoroch predajne. Z
kapacitných dôvodov prosíme
rodičov, aby účasť svojich detí
nahlásili v Kornélii.

POZVÁNKA

Únia žien Slovenska ZO
Ilava v spolupráci s oddelením kultúry pozýva členky na
slávnostnú členskú schôdzu
pri príležitosti
Medzinárodného dňa žien,
ktorá sa uskutoční 7.marca 2014 – piatok – o 15.hod.
v Dome kultúry Ilava.

Úspešné pátranie
po silvestrovskej noci
Bolo nedeľné popoludnie
v polovici januára 2014. Moje
dve dcéry išli na cintorín, kde
sa k nim pridal psík. Motal sa
okolo nich, bez obáv si ľahol na
hrob, pri ktorom sa dcéry zastavili. Cestou domov sa pridal
k nim a keď ho od seba odháňali, nedal sa odohnať. Potichu
išiel za nimi, až došli spolu do
nášho dvora. Ponúkli sme mu
vodu a granule. Mysleli sme
si, že po takomto občerstvení odbehne preč, ale nestalo sa
tak, nedal sa vyhnať, utiahol
sa bokom, odpočíval. Pochopili sme, že sa stratil. Hneď
sme začali pátranie, či niekomu nechýba, ale bez výsledku. Volali sme tiež do útulku
v Dubnici, ktorí boli ochotní pomôcť. Odporučili nám
to oznámiť p. Tichému, pracovníkovi MsÚ. Ten nám veľmi ochotne prisľúbil pomoc
a hneď ráno napísal oznam na
internet . Keď uvidel psíka na
mobile, povedal, že ten psík
bol videný začiatkom nového roka na Sihoti. Nasledujú-

ci deň pátraniu po majiteľovi
psíka pomohla náhoda. Dcéra,
ktorá bola na obede v reštaurácii , ukázala aj čašníkovi psíka
na mobile. Ten ho hneď spoznal a zavolal majiteľovi, ktorý
okamžite reagoval a dohodol
sa prísť osobne. Z rodiny prišli
štyria. Dopriala by som každému vidieť to stretnutie, keď
od bránky zavolali REX! Také
zvítanie všetkých štyroch so
psíkom a psíka s nimi, to bolo
niečo, čo sa nedá opísať, to treba vidieť. Všetkým nám bolo
jasné, ako sú na seba naviazaní, že sa poznajú a majú radi.
Psík bol z Valaskej Belej a skoro dva týždne uplynulo, čo našiel svoj domov.
Ušiel z domu ešte na Silvestra, vyľakaný polnočným
ohňostrojom a strieľaním.
Touto cestou chcem poďakovať p. Jozefovi Tichému z MsÚ
Ilava, ktorý nám veľmi pomohol v pátraní po majiteľovi psíka, aj keď to v jeho pracovnej
náplni asi nie je.
M. Hrubá

CVČ informuje:
V mesiaci január CVČ Ilava organizovalo v dopoludňajších hodinách športové
súťaže, ktoré sú súčasťou vyučovacieho procesu na ZŠ
a SŠ.
Ponúkam vám zoznam súťaží a výsledkov odohratých
obvodných kôl.
Obvodné kolo v basketbale
žiakov SŠ sa konalo dňa 16.1.
v telocvični na SPŠ v Dubnici
n/V, kde boli podmienky pre
odohratie zápasov vyhovujúce. Podujatia sa zúčastnili
tri SŠ, ktoré sa umiestnili nasledovne:
1.miesto:
Gymnázium
Dubnica n/ V ( skóre 52: 21 )
2.miesto: SOŠ Dubnica n/
V ( skóre 51: 35 )
3.miesto: OA Ilava ( skóre
17: 64 )
Žiaci víťaznej školy postúpili do RK, ktoré sa koná
28.1.2014 v Považskej Bystrici.
Žiačky Gymnázia v Dubnici n/V postúpili do RK bez
boja ( 27.1.2014, v PB ) z už
uvedených dôvodov.

Dňa 22.1. sa
odohralo
v Novej Dubnici na Spojenej
škole sv. J. Bosca Obvodné
kolo vo florbale SŠ –D.
1.miesto: OA Ilava ( skóre
26: 0 )
2.miesto:
Gymnázium
Dubnica n/ V ( skóre 6: 17 )
3.miesto: Spojená škola sv.
J. Bosca N. Dubnica ( skóre
1: 20 )
Víťazná škola postúpila do
RK, ktoré sa odohrá 13.2.
v Púchove.
29.1. sa konalo v Dubnici
n/V, na SOŠ konať Obvodné
kolo vo florbale SŠ – CH.
30.1. sa hralo v Ilave na ZŠ
Medňanská predkolo vo vybíjanej žiačok ZŠ.
5.2. sa odohralo na ZŠ
Medňanská v Ilave predkolo
v basketbale žiakov ZŠ – CH.
Víťazom srdečne gratulujeme, prajeme veľa športového šťastia v ďalších postupových kolách.
Viac informácií o odohratých a plánovaných športových podujatiach nájdete na
www.cvcilava.ic.cz
Eva Vavríková

CVČ v Ilave pripravuje
CVČ v Ilave pripravuje
v čase jarných prázdnin nasledovné podujatia:

19.2. Maľba sklenených pohárov. Bajzová / priniesť pohár/

Jednodňové podujatia počas celého týždňa / prihlášky
do: 10.2. 2014/

19.2. Spoločenské hry, pohybové aktivity, herňa. Vavríková, zdarma, s obedom 3-€

17.2. Kurz olejomaľby pre
začiatočníkov. Bajzová, poplatok 6- € vrátane obeda

20.2. Deň jazdenia na koňoch v Dca. Vavríková , poplatok 5- € vrátane obeda.

17.2. Deň tanca a spoločenských hier. Vavríková, zdarma, s obedom 3- €

20.2. Spoločenské hry, internetová kaviareň. Bajzová,
zdarma, s obedom 3-€

18.2. Kurz olejomaľby pre
začiatočníkov. Bajzová, poplatok 6- € vrátane obeda

21.2. Deň tvorivosti / modelovanie z hliny, pletenie z papiera/. Vavríková,

18.2. Spoločenské hry, internetová kaviareň. Vavríková, zdarma, s obedom 3- €
19.2. Kurz olejomaľby pre
začiatočníkov. Bajzová, poplatok 6- € vrátane obeda

/Obed 3- + 1-€ -hlina /
Záujemcovia o 3-dňový
kurz olejomaľby platia druhý
a tretí deň 3- € / len obed/.
- ab -
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Zo života Obchodnej akadémie v Ilave

Obchodná akadémia v Ilave sa opäť môže pochváliť nielen výchovno-vzdelávacími výsledkami, ale aj rôznymi aktivitami či projektmi, do ktorých sa zapájajú učitelia i žiaci. K najpozoruhodnejším patrí dobrovoľné darcovstvo krvi,
ktoré by sme mohli nazvať Činom roka.
Žiaci a učitelia našej školy sa
dňa 21. 11. 2013 rozhodli pre
veľmi humánny krok vo svojom živote – rozhodli sa darovať svoju krv. Tá môže zachrániť obeť úrazu, pomôcť
predčasne narodenému dieťaťu, pri urgentných operáciách
môže byť rozhodujúcim faktorom. Národná transfúzna
služba SR pracovisko Trenčín
zrealizovalo odber krvi v budove našej školy. Krv darovalo
22 žiakov, 5 učiteľov a niekoľkí
občania Ilavy. Všetkým darcom patrí náš obdiv a úprimné ĎAKUJEME!
Dňa 26.11.2013 sa v našej
škole uskutočnilo školské kolo
olympiády v anglickom jazyku. Študenti sa museli potrápiť
s náročným gramatickým testom, prejsť skúškou slovnej zásoby, precvičiť si svoje sluchové
a čitateľské zručnosti a prejsť
tým najťažším – zapojiť svoju
fantáziu a porozprávať krátky
príbeh. Súťažilo sa v troch rôznych kategóriách. Na prvých
miestach sa umiestnili a postupujú do obvodného kola:
Kategória 2A:
1.miesto – Igor Ďurman (II. A)
Kategória 2B:
1.miesto Dominika Dubničková (IV. A)
Kategória 2C2:
Timotej Jurenka (III. B)
Žiaci pomaturitného štúdia
v odbore sociálno-právna činnosť sa v rámci predmetu prax
zúčastňujú rôznych zaujímavých exkurzií, ktoré súvisia
s ich študijným zameraním.
Navštívili Centrum voľného
času v Ilave, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Dubnici
nad Váhom, Slovenský inštitút
mládeže – IUVENTA v Trenčíne, Centrum špeciálnej pedagogiky v Novej Dubnici.
Oboznámili sa s praktickou
činnosťou v týchto zariade-

niach. Poznatky nadobudnuté
počas praxe môžu ďalej využiť
v rámci svojho štúdia prípadne v budúcom zamestnaní.
V našej škole už od septembra pracuje študentská spoločnosť WOLF, ktorú založili žiaci
tretieho ročníka v rámci predmetu aplikovaná ekonómia.
Dňa 27. 11. 2013 v priestoroch školy prebehlo Valné
zhromaždenie
študentskej
spoločnosti. Študenti predstavili akcionárom podnikateľský plán a Valné zhromaždenie následne schválilo stanovy
spoločnosti,
podnikateľský
plán a dozornú radu š. s. Valného zhromaždenia sa zúčastnilo 65 akcionárov. Študentská spoločnosť sa bude snažiť
vložený kapitál – akcie kladne zhodnotiť, a tak otestovať
svoje podnikateľské schopnosti, ktoré sa žiakom určite zídu
v reálnom živote.
5.12. 2013 sme usporiadali Deň otvorených dverí pod
názvom: „OA žije!“ V čase
od 8:00 do 14:00 prebiehali prezentácie v jednotlivých
triedach, ktoré si so záujmom
prezerali žiaci základných
škôl, učitelia i rodičia z Dubnice nad Váhom, Beluše, Ilavy, Zubáka, Pruského, Hornej
Poruby, Lednických Rovní.
Návštevníkov zaujali priestory
školy, jej výzdoba, čistota, aktivita a projekty žiakov.
Dňa 6.12.2013 aj našu školu navštívil Mikuláš. Neprišiel sám, sprevádzali ho jeho
pomocníci čerti a anjeli z II.A
triedy.
Tento deň spestrila aj súťaž
o najkrajšiu mikulášsku tabuľu. Do súťaže sa zapojili všetky triedy a vybrať víťaza bolo
veľmi ťažké, pretože všetky
vystihli tému, hýrili farbami,
nápadom a vtipom. Oceňujeme fantáziu, zručnosť žiakov
a hlavne chuť tvoriť a zapájať

sa do rôznych aktivít.
Žiaci a učitelia OA sa dňa
11. 12. 2013 zúčastnili už tradičnej exkurzie do Viedne.
Prezreli si Prírodovedné múzeum, hrad Hofburg, Dóm sv.
Štefana. Mali možnosť prejsť
prekrásne vyzdobenou ulicou Mariahilfer Straβe. Čerešničkou na torte boli vianočné
trhy, kde najväčším lákadlom
bol vianočný punč. Vianočné
trhy sú veľkou atrakciou najmä pre turistov. Vždy po tomto výlete je už cítiť začínajúcu
atmosféru Vianoc.
6. 12. 2013 sa na SPŠ Dubnica nad Váhom uskutočnil
tradičný volejbalový turnaj.
Naše družstvo v zložení Patrícia Štefulová, Patrik Šišovský,
Ferdinand Barták, Ľubomír
Švančara, Peter Bartoš, Maroš
Goga, Patrik Lukáš sa umiest-

nilo v silnej konkurencii na 2.
mieste. Gratulujeme!
V našej škole máme aj spevácke talenty. Karin Riljaková
z II. B triedy postúpila do finále speváckej súťaže Trenčianskeho kraja My pop Star 2013.
Finále sa uskutočnilo 5. 12.
2013 v Dome armády v Trenčíne. Podporiť ju prišli spolužiaci spolu s triednou profesorkou. V silnej konkurencii
osemnástich súťažiacich obsadila krásne 2. miesto.
V školskom roku 2013/2014
absolvovala povinnú školskú
prax žiačka 4. ročníka Katarína Chupáčová v rakúskej firme LKW Walter vo Viedni,
s ktorou spolupracujeme už
niekoľko rokov. Bola to pre ňu
príležitosť využiť svoju jazykovú pripravenosť a súčasne spoznala svet práce v zahraničnej
firme.
Na záver prajeme všetkým
učiteľom, žiakom a čitateľom
Ilavského mesačníka v novom
roku všetko dobré, veľa zdravia, šťastia a lásky.
Kolektív OA Ilava

Šaliansky Maťko - okresné
kolo v prednese povesti
Centrum voľného času
v Ilave zorganizovalo 27. januára 2014 už 21. ročník
v prednese slovenskej povesti,
Šaliansky Maťko , ktorého sa
zúčastnilo 29 súťažiacich z 13
základných škôl. V prednese
získali pekné umiestnenia aj
ilavské deti.
Povesť nie je veľmi dlhý žáner prozaickej epiky, ktorý
spravidla spracúva historickú tematiku voľne, v rozpore
s historickou skutočnosťou, s
pútavým dejom. V súčasnosti
je termín takmer výlučne vyhradený pre oblasť ľudovej slovesnosti. V minulosti sa ako
„prostonárodná povesť“ označovala ľudová rozprávka.
Povesť je podobná rozprávke,
má jednoduchý dej a je krátka.
Má často reálny základ.

Výsledky súťaže:
I. kategória
Adela Malenčíková ZŠ CI
Dubnica n/V, R. Matúšová
Nela Kollárová ZŠ Ladce
Natália Balajková ZŠ Ilava
II. kategória
1. Olívia Ištenešová
ZŠ CI Dubnica n/V
2. Zuzana Živčicová
ZŠ Bolešov
3. Karolína Koleková
ZŠ Mikušovce
III. kategória
Róbert Chromiak
ZŠ P. Demitru Dubnica n/V
2. Janka Havránková
Gymnázium Dubnica n/V
3. Denisa Koštialiková
ZŠ Ilava
3. Simona Mercellová
ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica
Mgr. A. Bajzová
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Realizácia projektu „Bezpečne
na cestách“ na I. stupni ZŠ
Naša škola sa zapojila do
projektu „Bezpečne na cestách“. Cieľom tohto šesťmesačného projektu bolo, aby si žiaci
1. – 4. ročníkov osvojili teoretické, ale aj praktické vedomosti a zručnosti z dopravnej
výchovy. Dňa 28.11.2013 žiaci
štvrtých ročníkov a 29.11.2013
žiaci druhých ročníkov realizovali záverečné aktivity projektu „Bezpečne na cestách“.
V úvode dňa povzbudila žiakov pekným príhovorom pani
riaditeľka Mgr. Oľga Ďurechová i pani zástupkyňa Mgr. Jarmila Jánošíková.
Teoretické vedomosti žiaci
preukázali v písomnom teste, v ktorom odpovedali na
10 otázok zameraných na dopravné značky a riešenie dopravných situácií.
Po dopísaní testu sa presunuli do telocvične, kde ich
pracovníci záchranného systému 112 oboznámili s možnosťami prvej pomoci. Názornými ukážkami žiakom poskytli
užitočné informácie v prípade
poskytnutia pomoci pri ohrození života.
Praktické zručnosti z dopravnej výchovy žiaci preukazovali na jednotlivých stanovištiach, ktoré boli pripravené
v budove 1. stupňa a v telocvičniach. Pre žiakov štvrtých
ročníkov bolo pripravených 5
stanovíšť.
Prvé stanovište – Dopravné značky – tu si žiaci overovali svoje vedomosti zamerané
na dopravné značky zábavnou
formou – skladaním dominovej hry. Na druhom stanovišti bolo úlohou žiakov pomocou „kartičkového“ programu
správne priradiť názvy k častiam povinnej výbavy bicykla a
cyklistu. Jazdu na bicykli s riešením rôznych dopravných situácií si žiaci vyskúšali na treťom stanovišti pod odborným
dohľadom príslušníka dopravnej polície. Riešenie dopravných situácií na križovatkách

si žiaci vyskúšali na štvrtom
stanovišti s názvom Križovatky. Na poslednom, piatom stanovišti, si žiaci prakticky vyskúšali ošetrovanie zlomeniny
a postup pri telefonovaní na
číslo 112.
Všetci žiaci úspešne zvládli
všetky stanovištia, a tým získali zelený preukaz „Absolvent cykloškoly“. Žiaci, ktorí
získali najviac bodov zo všetkých troch tried, získali žlté
tričko s nápisom „Naj...absolvent cykloškoly“.
Vo štvrtok ráno prišli druháci do školy plní očakávania
a trošku aj s obavami z nadchádzajúcich aktivít, ktoré
mali absolvovať. Každý túžil
po modrom preukaze absolventa chodcoškoly.
Po otvorení testovania pani
zástupkyňou Mgr. J. Jánošíkovou, sa pustili do teoretickej
časti – písania testu. V ňom si
overili svoje vedomosti z dopravných pravidiel, ktoré platia pre chodcov. Žiaci boli dobre pripravení a test vyplnili
v krátkom čase.
Po ňom pokračovalo preskúšanie formou prezentácie. S potešením zistili, že na
fotografiách, ktoré v nej boli
použité, figurujú práve oni.
Vyberali správnu fotografiu
z rôznych situácií, ktoré ako
chodci môžu zažiť pri prechádzaní po dopravných komunikáciách. Poslednou časťou teoretického preverovania bolo
určenie dopravných značiek.
Nebolo to pre nich nič ťažké.
Leporelo so značkami, ktoré
bolo použité, predsa vytvárali
aj oni, keď na konkrétne značky pre chodcov tvorili príbehy. Nazbierané body za úlohy,
ktoré plnili, si dávali značiť do
kartičiek so svojím menom.
Po teoretickej časti na nich čakala praktická časť.
V telocvični na rozloženom
dopravnom ihrisku ukázali pani učiteľkám, ako sa má
správne prechádzať cez prie-

chod pre chodcov, ako chodiť po chodníku, po ceste bez
chodníka i cez cestu bez priechodu.
Všetci druháci zvládli úlohy a po vyhodnotení zistili, že
každý z nich je riadny účastník cestnej premávky a získal
preukaz Absolventa chodcoškoly.
Predpoludňajšie akcie sa
veľmi vydarili. Všetci žiaci odchádzali s dobrým pocitom,
že nadobudnuté vedomosti
a zručnosti, ak to bude nutné,
bez problémov využijú.
Mgr. M. Jankechová,
Mgr. J. Šebešová)

Riaditeľky Materských
škôl v Ilave na Medňanskej ul. a v Ilave - Klobušiciach na Okružnej ul.
oznamujú, že podávanie
žiadosti o prijatie dieťaťa
na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k
nasledujúcemu školskému
roku 2014/ 2015 sa uskutoční v dňoch 4. 3. 2014
a 5. 3. 2014 v čase od 9.00
– 16.00hod. v budove príslušnej materskej školy.

My sa vody nebojíme!!!!!!
Prečo? Lebo sme sa s ňou
skamarátili! Počas päťdňového plaveckého výcviku, ktorý sme absolvovali začiatkom
decembra, mnohé deti prekonali strach, ktorý im bránil ísť ďalej od brehu či skočiť
do hlbokej vody. Vďaka trpezlivému prístupu inštruktorov plávania v Púchove sa
všetci naučili preplávať určitú
vzdialenosť, a tak urobiť prvý
krok k tomu, aby mohli v ďalšom období popracovať na
ľubovoľnom plaveckom štýle. Za pomoci vodných hier a
najrozmanitejších plaveckých
doštičiek či šmýkačiek sa cítili ako ryby vo vode. Hry
na „dubáčiky“, „hviezdice“
či „vodný vláčik“ im ukázali, že voda nie je nepriateľ. Ba
práve naopak. Pri pozornom
počúvaní a plnení pokynov
inštruktorov sa neskutočné
stávalo skutočnosťou. Kým v
pondelok sa mnohí báli bez
držania nosa ponoriť hlavu
pod hladinu, v stredu už takéto plávanie považovali za úplnú samozrejmosť. Bolo úžasné sledovať, ako sa v priebehu
výcviku z ustráchaných neplavcov stávali pozorní žiaci,
ktorí doslova viseli na perách
inštruktorov a do bodky plnili ich povely.
Z pohľadu učiteľov, ktorí
pracujú s deťmi „na súši“ veľmi oceňujeme citlivý prístup,
vďaka ktorému aj najúzkost-

livejšie deti prekonali samy
seba. V priebehu niekoľkých
hodín dokázali obaja inštruktori odhadnúť, ako ku ktorému dieťaťu pristupovať. Kde
treba pochváliť, kde zas napomenúť, kedy povzbudiť, či
pritvrdiť... Učiť plávať sebavedomé dieťa, ktoré vie, čo chce
a ide si za tým nie je to isté,
ako presvedčiť neplavca, kŕčovito zvierajúceho schodíky, aby sa položil na hladinu.
Dobrým slovom, neustálym
povzbudzovaním a pochvalami docielili obrovské pokroky najmä u detí, ktoré sa
ocitli v hlbokej vode po prvýkrát. Bolo úžasné sledovať,
ako tieto deti plávali s úsmevom na perách. Boli si vedomé toho, že zvládli niečo, o
čom si až doteraz mysleli, že
je pre ne nedosiahnuteľné skočiť do hlbokej vody, vynoriť sa a doplávať k najbližším
schodíkom. Aké jednoduché
pre plavcov! Aké ťažké pre ostatných!
Všetkým deťom, ktoré spravili tento prvý veľký krok k
plávaniu srdečne blahoželám a aj v ich mene ďakujem
obom inštruktorom plávania.
Verím, že skúsenosti, ktoré
deti nadobudli budú aj naďalej rozvíjať. A kde inde ako na
zdokonaľovacom plaveckom
výcviku.
Mgr. Jana Koštialiková
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MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH Pozvánky na podujatia v Ilave
24.2.-27.2.2014 /pondelok- štvrtok/ v Školiacom stredisku
KNIŽNÍC NA ZŠ
Zdenka optik salón v centre mesta na Košeckej ulici

Medzinárodný deň školských knižníc a súťaž ,,Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ majú na našej
škole svoje pevné a významné
miesto a ich príprave venujeme skutočne veľkú pozornosť.
Naším cieľom je ukázať deťom
nesmierne zaujímavý a bohatý
svet myšlienok, ukrytý v knihách.
V duchu tohtoročnej témy
Školské knižnice: Brána do
života pripravili naši učitelia
pod vedením školskej knihovníčky množstvo veľmi pekných a hodnotných aktivít.
Umožnili žiakom, aby prostredníctvom kníh objavovali múdrosť našich predkov,
pátrali po významných obyvateľoch mesta Ilava, hľadali
krásu, múdrosť, vtip a ponaučenie v knihách súčasných
autorov. Žiakom sme otvorili
nielen školskú knižnicu , ale
aj inak ,,neprístupné“ priestory ilavského kostola so svojimi vzácnymi knihami. Dovolili sme im listovať v starých
mestských kronikách a nachádzať zápisy o vzácnych rodákoch Ilavy. Zaviedli sme ich
aj do kníhkupectva ,aby sa zoznámili so širokou ponukou
kníh z každej oblasti života.
Pozitívne hodnotím množstvo a rozmanitosť ďalších
podujatí. Na škole je 449 žiakov a podujatia boli pripravené tak, aby ani jeden žiak
nebol len pasívnym pozoro-

vateľom, ale mal možnosť byť
aktívnym spolutvorcom tohto
pekného dňa: žiaci na 1. stupni tvorili živé leporelo, kreslili, písali a prezentovali vlastné príbehy. Na 2. stupni okrem
už spomenutých podujatí hľadali žiaci ,,múdre myšlienky“
ukryté v knihách , robili plagát
a záložky, poznávali tajomstvá
lásky v zhudobnených básňach
a hlavne čítali. Už teraz je isté,
že vďaka tomuto dňu sa rodina čitateľov na škole určite
rozrástla.
Veľmi hodnotná bola aj relácia do školského rozhlasu
na začiatku dňa, prostredníctvom ktorej otvorila školská
knihovníčka Medzinárodný
deň školských knižníc.
Je potešiteľné, že pri príprave Medzinárodného dňa školských knižníc prizvala školská knižnica k spolupráci aj
mnohé ďalšie osoby a inštitúcie mesta, napr.: kronikárku
mesta, pracovníčky mestskej
knižnice, pracovníka mestského múzea, majiteľa kníhkupectva v Ilave, predstaviteľov
ilavskej farnosti a pracovníkov Domu kultúry v Ilave.
Úprimne ďakujem všetkým,
ktorí sa podieľali na príprave Medzinárodného dňa školských knižníc. Tento deň právom patrí k najvýznamnejším
dňom života školy.
Mgr. Oľga Ďurechová,
riaditeľka školy

Bioenergia - všetky choroby sú liečiteľné. Slavko Matanovič,
chorvátsky bioterapeut znovu v Ilave. Prihlásiť sa treba do 19.02.
Klient musí byť objednaný na konkrétnu hodinu na každý deň
liečby. Bližšie informácie získate na stránkach: www.bioenergija.nolimit.cz. Bezbariérový prístup zaistený. Konkrétny čas si
dohodnete na uvedenom kontakte: Mobil: 0949 085 815, e-mail:
mbstoria@gmail.com
28.2.2014 /piatok/ o 10.00 v malej zasadačke domu kultúry
VANSOVEJ LOMNIČKA – okresné kolo v prednese poézie
a prózy. Ak radi recitujete, chcete prežiť príjemné dopoludnie
s umeleckým zážitkom- prihláste sa u p. Hrubej na tel. číslach:
0902 621 351, 44 65 394. Podmienky súťaže: ovládať text naspamäť- poéziu alebo prózu v dĺžke 3-5 min. Kategórie: 18- 25 rokov,
26- 40 rokov, nad 40 rokov. Prezentácia súťažiacich od 9.30, recitátorky pozýva Obvodná organizácia Únie žien Slovenska v Ilave.
28.2.2014 / piatok/ v sále domu kultúry
FARSKÝ rodinný PLES. Vstupenky v cene 12 € si môžete zakúpiť
po každej sv. omši v prac. dňoch i počas víkendov.
Info na: http://www.mojakomunita.sk/web/farnost-ilava
2.3.2014 /nedeľa/ od 15.00-18.00 v sále domu kultúry
ŠLÁGER GALAPROGRAM
Vstupné 9 €, predpredaj v Dome kultúry Ilava a v mestskej knižnici v prac. dňoch od 7.00-16.30 /utorok do 15.00/
4.3.2014 /utorok/ od 15.30 v sále domu kultúry
KARNEVAL Základnej školy Medňanská Ilava
6.3.2014 /štvrtok/ o 17.00 vo výstavnej sieni domu kultúry
VÝTVARNÉ SPEKTRUM – vernisáž výstavy neprofesionálnych výtvarníkov spojená s ocenením autorov. Regionálne kolo
celoštátnej súťaže určenej mládeži /od 15 r./ a dospelým. Organizátorom je Považské osvetové stredisko v Pov. Bystrici, spoluorganizátor a miesto konania výstavy Dom kultúry Ilava. Súťaž nie
je žánrovo ani tematicky vymedzená – môže byť maľba, kresba,
grafika, plastika...
11.3.2014 /utorok/ o 16.30 v dome kultúry
KURZ trénovania pamäti s lektorkou – ilavskou rodáčkou
Mgr. Petrou Hirtlovou PhD.- pôsobiacou v Českej republike a
autorkou kníh Telocvičňa pre mozog a Kreativní mysl. Pozýva vás
Mestská knižnica v Ilave, vstup voľný.
22.3.2014 /sobota/ od 7.00-12.00 v sále domu kultúry
BURZA ZBERATEĽSKÝCH ZAUJÍMAVOSTÍ všetkých
zberateľských odborov. Viac v samostatnej pozvánke
23.3.2014 /nedeľa/ o 16.00 v sále domu kultúry
ILAVSKÁ HUDOBNÁ JAR – jubilejný 20. ročník. Musicale festa – koncert troch ZUŠ – z Ilavy, Dubnice n.V. a Novej Dubnice
Cvičenie JOGY sa pre väčší záujem presunulo do malej telocvične ZŠ Medňanská. Cvičíme každý štvrtok o 17.00. Srdečne privítame všetkých- ženy, mužov, začiatočníkov i pokročilých, ktorí majú záujem riešiť to najcennejšie, zdravie. Viac informácií na
tel. č.: 0949 819650, Eva Vavríková, eva.vavrikova@centrum.sk
Pozor zmena! V tomto roku sa poľovnícka výstava uskutoční
v kultúrnom dome v Hornej Porube.
30.3.2014 /nedeľa/ od 10.00 – 13.00 v KD HORNEJ PORUBE
31.3.2014 /pondelok/ dopoludnia pre školy
Tradičná CHOVATEĽSKÁ PREHLIADKA poľovníckych
trofejí. Sprievodná výstava fotografií, predaj poľovníckych
potrieb, občerstvenie.
Informácie o zmenách, pridaných či zrušených podujatiach
aktuálne vždy na www.ilava.sk /kalendár podujatí/
Tel. čísla DK: 44 555 70 až 72. Zmena programu vyhradená.
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Vďaka Magda...

MESTSKÁ
KNIŽNICA
I L A V A

Knižné novinky
Beletria dospelí:
Matkin M.: Úplne najviac
Baričák P.: Šlabikár šťastia
Moyesová J.:
Predtým, ako som ťa poznala
Cook R.: Nano
Pronská J.: Kliatba
Hamzová M.:
V okovách nenávisti
Baloghová M.:
Nakoniec príde láska
Rebrová S.: Ema
Urbaníková E.: Maj ma rád
Dán D.: Básnik
Grisham J.: Podfuk
Beletria deti:
Šulajová Z.:
Džínsový denník Lukášovými očami
Weiner E.:
Templetonovské
dievčatá
majú nápad
Kinney J.:
Denník odvážneho bojka 4
Kinney J.:
Denník odvážneho bojka 6
Gordon R., Williams B.: Stratený svet v podzemí
Gordon R., Williams B.: Hlbšie v podzemí

Knižnica odporúča:
Na tému GULAG- u bolo
napísaných už veľa kníh, ja
by som však rada upriamila pozornosť čitateľov na dve
novšie, ktorých dej sa odohráva v gulagu.
Pavol Rankov: Matky
Dej románu slovenského
prozaika začína v malej slovenskej dedine v zime 1944.
Mladú ženu, na ktorej ešte
nevidno tehotenstvo obvinia sovietski osloboditelia zo
zrady jej milého – ruského
partizána. Skončí v gulagu
a v strašných podmienkach
sa pripravuje nielen na pôrod
svojho dieťaťa, ale i na možnosť, že jej ho čoskoro po pôrode odoberú.

Všetko je nakoniec inak. Po
niekoľkých rokoch, po Stalinovej smrti, bola trestancom
v roku 1953 udelená amnestia. Lenže chlapec narodený
v gulagu je už pionier, sovietsky občan...
Ruta Sepetysová: Medzi
odtieňmi sivej
Autorkin prvý román napísaný na základe skúseností
vlastných príbuzných je príbehom o strašnom utrpení,
ale i nádeji a láske, ktorá „občas odhalí zázračnú stránku
ľudskej duše“.
Počas stalinských deportácií Litovčanov na Sibír v roku
1941 sa do gulagu dostala aj
rodina univerzitného profesora obvineného z protisovietskej činnosti a popraveného.
Matka a jej dve deti sa snažia prežiť, nielen krutú sibírsku zimu, ale i ponižovanie,
hlad, choroby. Možno im pomôže aj láska, ktorá vzplanie
i v takomto neľudskom prostredí.
GULAG /skratka/ – sovietska organizácia zodpovedná
za pracovné trestanecké tábory v Rusku v rokoch 1930 1960
Obidve knihy sa čítajú ľahučko napriek smutnej téme,
dozviete sa i niečo z histórie.
Sú veľmi pútavo napísané, dej
vás stále drží v napätí. Obálky vkusné a decentné až nenápadné, obsah však vo vás ešte
dlho bude rezonovať... Knihy
vám radi zapožičiame v ilavskej knižnici.
-ot-

Presne rok po odchode dlhoročnej pracovníčky mestskej
knižnice Ľubky Luhovej do dôchodku nastala v januári 2014
v knižnici ďalšia personálna
výmena.
V živote Mgr. Magdalény Pajankovej sa udiali pozitívne zmeny, ktoré ju viedli k rozhodnutiu žiť ďaleko od
Ilavy. Okrem toho, že pracovala v knižnici a v kultúre, založila a takmer 20 rokov viedla
úspešný ochotnícky divadelný

súbor Malá múza a istý čas tiež
Ilavský mesačník.
Herci, s ktorými počas tých
dlhých rokov prešla na vystúpeniach a súťažiach celé Slovensko dodnes pôsobia v súboroch v Ilave a okolí, objavujú sa
v televízii /Súdna sieň/, recitujú, či moderujú na podujatiach
usporiadaných mestom.
Ďakujeme, Magda, za všetko
a v novom domove Ti prajeme
veľa šťastia, dobrých susedov
a kolegov.
-kolektív zamestnancov DK-

Mgr. Petra Hirtlová, PhD.
Rodáčka z Ilavy vyštudovala na Gymnáziu v Dubnici
n.V., absolvovala politológiu,
históriu a pedagogiku na Univerzite
Konštantína
Filozofa v Nitre, postgraduálne
štúdium dokončila na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor teória politiky.
Od roku 2004 pôsobí na Vysoké škole politických a společenských věd v Kolíně, kde
popri výučbe odborných predmetov a cudzích jazykov, vedeckej a publikačnej činnosti
od roku 2005 vedie Akademii třetího věku a volného

času. V rokoch 2008 - 2009
absolvovala ako jedna z prvých dvadsiatich poslucháčov v bývalom Československu
všetky stupne vzdelávania trénerov pamäti a patrí tak medzi prvých trénerov pamäti
III. stupňa v Českej republike.
Pravidelne prednáša nielen laickej, ale i odbornej verejnosti.
Je autorkou či spoluautorkou
mnohých odborných publikácií z pedagogiky, politológie,
trénovania pamäti, ktoré vychádzajú v ČR, SR, Poľsku Maďarsku či Rusku. Je autorkou
kníh „Telocvičňa pre mozog“ a
„Kreativní mysl“.
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Keď fotografia dostane príbeh

Stretnutie s občanmi okolo roku 1933. Pred dnešným obchodom s potravinami na námestí.
Lepšie povedané, keď ho
znovuobjaví, nakoľko už
viac ako 90 rokov uplynulo
od návštevy Andreja Hlinku v Ilave. Samotná fotografia nám o návšteve ako takej nevypovie viac , len to,
čo môžeme na nej doslova
vidieť, preto sa treba oprieť
o zachovalé archívne pramene, ktoré danú udalosť opisujú. Na jednej strane nevynechávajú mnohé dobové
reálie a podrobnosti , ale na
strane druhej sa v nich objavuje aj istá dávka tendenčnosti, ktorej sa však dosiaľ
nevyhla žiadna doba.
Niet pochýb, že Andrej
Hlinka bol významnou postavou slovenských dejín.
Napriek tomu, že jeho politický život bol sprevádzaný
mnohými kontroverziami,
nemožno mu uprieť záujem
o prežitie slovenského národa tak v časoch Rakúsko –
Uhorska, ale aj v Československej republike. S Ilavou
Andreja Hlinku spája návšteva, kde mal predvolebný
míting 18. novembra 1928.
Do Ilavy prišiel o 9:45. Pri

slávobráne ho vítala početná
verejnosť na čele so zástupcami mesta- J. Bystrickým
a v tom čase už bývalým riaditeľom banky Mikulášom
Hrubiškom, ktorý Hlinku
vyzdvihol ako bojovníka pre
slovenskú vec. Po sv. omši
bola hlavná časť Hlinkovej
ilavskej návštevy – predvolebný míting, na ktorom ,
ako píšu Trenčianske noviny, bolo početne viac zastúpené obyvateľstvo z okolia
Ilavy. Na súkromnej akcii
boli prítomní zástupcovia
miestnych spolkov, úradov
na čele s ilavským okresným
náčelníkom Dr. Pokorným,
kde sa medzi inými ujal slova kaplán Štefan Fundárek,
ktorý počas prvej svetovej
vojny pre svoju neskrývanú
náklonnosť k Slovákom, bol
perzekuovaný a svoje útočisko našiel na ružomberskej
fare u Andreja Hlinku.
Andrej Hlinka sa vrátil do Ružomberka ten istý
deň popoludňajší rýchlikom
z Trenčianskej Teplej.
-mirto-

Rok v znamení volieb
V roku 2014 pôjdeme k urnám minimálne 4x. Už o niekoľko dní nás čaká I. kolo
volieb prezidenta Slovenskej republiky. O dva týždne sa pravdepodobne stretneme vo volebných miestnostiach pri II. kole.
24.mája budeme voliť Europarlament a koncom roka nás čakajú komunálne voľby primátorov a mestských zastupiteľstiev.
(A možno ešte podľa „šuškandy“ prebehne aj nejaké referendum, aby sme sa nenudili ).
Žiadame občanov o aktualizovanie si zmeny bydliska v čo
najkratšom čase, aby sme predišli prípadným nedorozumeniam vo voličských zoznamoch.
Voľby prezidenta SR sa budú
konať dňa 15.3.2014, prípadné
II. kolo je vyhlásené na sobotu
29. marca 2014. Podľa § 12
ods. 1 zákona č. 333/2004 Z. z.
o voľbách prezidenta Slovenskej
republiky v znení neskorších
predpisov primátor mesta Ing.
Štefan Daško určil volebné okrsky v meste Ilava nasledovne:
Okrsok č. 1 budova DK Ilava: Ulice: Kukučínova, SNP, Záhumenská, Mierové námestie,

Košecká, Farská, Moyzesova a
Ružová , ÚZVJS, občania s trvalým pobytom: Ilava
Okrsok č.2 Základná škola
Ul. Medňanská
Medňanská, Skala, Jesenského, Hollého, Kalinčiakova
Okrsok č.3 Základná umelecká škola ul. Pivovarská
Ľ.
Štúra,
Štefánikova,
Hviezdoslavova, Pivovarská,
Sládkovičova
Okrsok č.4 Technické služby
mesta
Sihoť, kpt. Nálepku, Záhradnícka, J .L .Bellu, Hurbanova ,
Nádražná
Okrsok č. 5 Kultúrno-spoločenský dom Klobušice
celé Klobušice
Okrsok č. 6 Kulúrny dom
Iliavka
celá Iliavka
O vydanie voličského preukazu môžete požiadať na Mestskom úrade, evidencia obyvateľstva Ilava do 14.3.2014.
V prípade záujmu o návštevu
s prenosnou urnou volajte na č.
t. 44 555 11, 44 555 66, 44 555 67.
a.r.
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Matrika

Narodenie :
December 2013
Nina Reseková
Rebeka Mikušková
Liliana Melišová
Michal Hudák
Lukáš Kunkel
Eliška Hantáková
Jakub Smrček
Január 2014
Eliška Ondrejátová
Petra Vanková
Martin Bartko
Prvým občanom narodeným v roku 2014 sa stal
Martinko Bartko narodený
10. januára 2014 v trenčianskej nemocnici.
Manželom Adriánovi
a Andrei Bartkovcov
srdečne blahoželáme.
Úmrtie :
December 2013
Božena Martinuová
Anton Stano
Anna Stratená
Mária Lacková
Oľga Fűrdösová
Helena Pištová
Ľubomír Múčka
Anna Hranická
Január 2014
Marian Bielak
Oľga Jankovičová
Daniel Skládal
Okienko do štatistiky :
Od 25.11.2013 do28.1.2014
sa do nášho mesta prisťahovalo 5 občanov, odsťahovalo
7 občanov. V rámci mesta
sa presťahovalo 9 spoluobčanov.

BLAHOŽELÁME

Pani Marte VRANOVEJ,
rod. Vlkovičovej, ktorá 14.februára oslávila 70.narodeniny.
V pokojnom, tichom žitia
prúde ďalší rad rokov nech
Ti rastie a každý deň nech
sviatkom bude, prinesie radosť, lásku, šťastie.
Veľa zdravia, šťastia a spokojnosti praje sestra a krstné deti Mário, Jarmila a Katarína.
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R.N. s.r.o.,
Dáme do prenájmu obchodné priestory na prízemí na Ružovej ulici 112,
vhodné na kozmetiku, kaderníctvo, predajne....
Kontakt 0905 463 144
Predáme kompletne zariadený 2-izbový byt na Sihoti.
Kontakt 0905 463 144
Novootvorená predajňa
dámskeho a detského textilu Chiara na Sládkovičovej
ulici vedľa potravín Koruna Vás srdečne pozýva na
nákup kvalitného tovaru
za výhodné ceny denne od
8.00 do 17.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Spomienka

Dňa 22.1.2014 sme si pripomenuli rok, čo nás navždy opustil náš drahý otec
Vincent Vrana.

Najviac mi dokážete lásku, keď ma necháte žiť vo
svojich srdciach, mysliach
a dobrých skutkoch...
S úctou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.

Spomienka

Spomienka

Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto Ťa mal rád,
nedokáže zabudnúť.

Osud Ti nedoprial s nami
dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš navždy žiť.

Dňa 6.2.2014 sme si pripomenuli 8. výročie úmrtia
nášho otca, dedka a manžela Cyrila Čuríka.
Spomínajú dcéry s rodinami a manželka.

Dňa 21.1.2014 sme si pripomenuli 2. výročie úmrtia Gustáva Šupáka.
S láskou spomína celá rodina.
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Mladšia prípravka opäť úspešná Zimný turnaj v malom futbale
Senior – Cup

Mladšia prípravka
Dňa 5. 1. 2013 FK Púchov zorganizoval turnaj
chlapcov s rokom narodenia 2006 a mladšími v STC
ARENA v Púchove. Turnaja sa zúčastnili mužstvá
AS Trenčín, MFK Dubnica,
Ružomberok, Zlín, Púchov
a MFK Ilava. V silnej konkurencii zvučných futbalových klubov sa naši chlapci
nestratili a súperov poriadne potrápili. MFK Dubnica sme porazili 2:0, keď
autorom oboch gólov bol
A. Baláž. V druhom zápase sa nám podarilo poraziť
Ružomberok 2:1, keď bol A.
Baláž opäť autorom oboch
gólov. V treťom zápase
chlapci kondične nestačili
družstvu AS Trenčín a prehrali pomerom 3:5. Dôvodom bol aj nízky počet
hráčov, čím sme mali len 1
hráča na striedanie. Strelcami gólov boli P. Straňák
2 a A. Baláž 1. Vo 4. zápase sme podali veľmi dobrý
výkon a s víťazom turnaja –

mužstvom zo Zlína sme remizovali 1:1, keď gól strelil
A. Baláž. V poslednom zápase sme si poradili s Púchovom a vyhrali sme ho
v pomere 3:0, keď dva góly
strelil A. Baláž 2 a P. Straňák 1.
Na turnaji sme obsadili konečné veľmi pekné 3.
miesto. Turnaja sa zúčastnili títo hráči: v bránke
Alex Kučera a Jakub Antala. V obrane Richard Kameništiak, Pavel Šlapák.
V útoku Adam Baláž, René
Bagin a Patrik Straňák.
Je škoda, že sa medzi
chlapcami vyskytla vysoká
chorobnosť,preto sa viacerí
nemohli zúčastniť.
Konečné poradie:
1. Zlín
2. Trenčín
3. Ilava
4. Dubnica
5. Púchov
6. Ružomberok

Dňa 29. 12. 2013 sa uskutočnil už 7.ročník - Zimného turnaja v malom futbale seniorov
nad 35 rokov. Za pekného, ale
nie zimného počasia sa z okolitých obcí zúčastnilo 8 mužstiev. Mužstvá boli rozdelené
do dvoch skupín. V „A“ skupine na prvom mieste skončilo
mužstvo KBF Ilava a na druhom Tatran Horovce. V „B“
skupine prekvapujúco vyhrali hráči z Červeného Kameňa
a na druhom mieste skončili
tréneri MFK Dubnica.
Semifinálové zápasy: K BF

Ilava – MFK Dubnica 1 : 0
Č. Kameň – Horovce 0 : 1
Na 4.mieste skončilo mužstvo z Č. Kameňa, keď podľahlo MFK Dubnica 1:0. Vo finále sa stretli mužstvá KBF Ilava
s nováčikom turnaja z Horoviec. Domáci nakoniec zvíťazili 5:3 a po dvoch rokoch turnaj opäť vyhrali. Na 5. mieste
skončilo mužstvo z Ladiec a 6.
mieste Mikušovce. Na 7. mieste skončilo mužstvo z Tuchyne a posledné miesto tento rok
obsadili hráči Zliechova.
-pm-

Novoročný turnaj v stolnom tenise

Dňa 28. 12. 2013 sa uskutočnil 7.ročník - Novoročného turnaja v stolnom tenise.
Zúčastnilo sa len 7 neregistrovaných a 16 registrovaných
hráčov z dôvodu konania sa
turnaja v Nozdroviciach. Napriek tomu bola úroveň zápasov vyššia z dôvodu účasti
hráčov zo 4. a 5. ligy v Dubnici
nad Váhom a Zliechove. Všetci
účastníci sa zhodli na tom, že
o rok sa opäť stretneme. O rok
sa pokúsime nájsť termín, ktorý nekoliduje s inými turnajmi.
Medzi neregistrovanými si

najlepšie počínal Lukáš Krcheň, ktorý nenašiel premožiteľa. Na druhom mieste skončil Ján Jesenský a na treťom
Vendelín Michalík. Na štvrtom mieste skončil Ivan Beniatka, ktorý porazil svojho
syna Pavla 3:0. Medzi registrovanými sa do finále prebojoval Peter Topák, ktorý zvíťazil
nad Jarom Vyhničkom po ťažkom boji 3:2. O tretie miesto
bojoval Matúš Šepták s Václavom Barankom 3:1. Na piatom mieste skončil Ján Bršlík
z Klobušíc.
–pm-

10 b
10 b
10 b
6b
4b
3b
Hráči stolného tenisu
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