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Vážení spoluobčania, Sihoťania, priatelia!

Tak, ako sme oznamovali,
nová lávka cez Podhradský potok pri ceste TSK smerom na
kanálsky most je budovaná súčasne s europrojektom. Rekonštrukcia koryta Podhradského
potoka bola osadená a sprístupnená verejnosti dňa 15.10.2015
v podvečerných hodinách. Most
na sútoku potokov bude postavený a sprístupnený v termíne

cca 15. 11. 2015. Ospravedlňujeme sa za dočasne sťažené podmienky prechodov a ďakujeme
za pochopenie. Komplexné riešenie problémového Podhradského potoka aj s premosteniami je systémové a na desiatky
rokov, generačné. Pre Vás a Vaše
rodiny.
Ing. Štefan Daško
primátor mesta Ilava

Z obsahu:

Sprístupnená lávka na Sihoti

Vyhodnotenie rozpočtu mesta Ilava 9-2015 Mesto Ilava pokračuje v aktivitách v oblasti grantov Výberové konanie na
funkciu vedúci/vedúca finančno-majetkového oddelenia Knižné novinky Spoločenská rubrika Športové aktuality
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Mesto Ilava pokračuje v aktivitách v oblasti grantov
Informujeme občanov, že
sme začali práce na ďalších
dvoch grantových projektoch.
Prvý projekt je v oblasti zvyšovania energetickej
účinnosti verejných budov.
Projekt bol podaný dňa
16.9.2015 cez Recyklačný fond
a týka sa výmeny okien na budovách Domu kultúry v Ilave,
na Kultúrno-spoločenskom
dome v Klobušiciach a na po-

žiarnej zbrojnici. Prostriedky v prípade schválenia budú
mestu poskytnuté formou dotácie v nasledovných sumách:
DK Ilava 34 059,80 eur, KSD
Klobušice 14 993,82 eur a požiarna zbrojnica 21 023,93 eur.
V prípade úspešnosti prinesie
projekt úsporu na energiách
v priemere asi 6%.
Druhý projekt sa týka zabezpečenia komposterov pre

rodinné domy a menšie bytové
domy. Predpokladaný objem
je 65 000 eur. Mesto sa bude
podieľať 5%. V rámci nákupu
budeme požadovať aj drvičky
vetiev a mechanizáciu k odvozu štiepky. Cieľom projektu
je znížiť objem zmesového komunálneho odpadu na skládku, a tým sa dosiahnu úspory.
Efektívnym kompostovaním
sa dá dosiahnuť úspora na

poplatkoch za uloženie komunálneho odpadu na skládku až 30%.
V súčasnosti sa pripravuje
žiadosť v spolupráci so spoločnosťou TTP Consulting,
s ktorou sme už úspešne spolupracovali pri projekte nákupu nádob na separovaný zber.
Ing. Ľubomír Turcer
prednosta MsÚ

Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava - 9/2015
(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:

Schválený 2015

Upravený 9/2015

Plnenie 09/2015

09/2015 v %

3 217 736,00

3 328 359,00

2 679 312,91

80,50

3 101 633,00

3 218 003,00

2 225 644,62

69,16

350 644,00
167 432,00
1 048 055,00

352 172,00
167 432,00
1 079 455,00

232 942,31
109 503,68
713 881,32

66,14
65,40
66,13

TSM(príspevok)

1 428 000,00
591 166,00
25 775,00

991 287,00
2 110 346,00

1 011 216,00
2 206 787,00

772 796,18
1 452 848,44

77,01
90,77
68,64

76,42
65,84

110 356,00

453 668,29

202 247,67

75,08

Kapitálový rozpočet
Príjem
Výdaj
Rozdiel

48 000,00
139 000,00
-91 000,00

251 701,00
453 120,00
-201 419,00

248 195,99
237 308,08
10 887,91

98,61
52,37

Finančné operácie
Príjem
Výdaj
Rozdiel

47 000,00
72 103,00
-25 103,00

418 334,00
327 271,00
91 063,00

16 516,82
301 646,28
-285 129,46

3,95
92,17

3 312 736,00
3 312 736,00
0,00

3 998 394,00
3 998 394,00
0,00

2 944 025,72
2 764 598,98
179 426,74

73,63
69,14

Príjem
Výdaj
Rozdiel

269 360,00

1 138 908,17
540 610,25
17 693,04

116 103,00

Rozdiel

268 460,00

1 478 949,00
595 599,00
25 775,00

(sumy sú uvedené v €)

* RO – rozpočtové organizácie (zahŕňa ZŠ, 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, predškolskú výchovu, opatrovateľskú službu, klub dôchocov a
starostlivosť o občanov v hmotnej núdzi.
Schodok štátneho rozpočtu SR je k 30. 09. 2015 vo výške 1,176 mld. €.
Zdroj: Ministerstvo financií SR.
Ing. Štefan Daško
primátor mesta Ilava

Ing. Stanislav Fúsek
samostatný odborný referent rozpočtu
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Dobrovoľný hasičský zbor v Ilave

naši hasiči pre nich pripravili
v ilavskom dome kultúry od
19.00 hodiny tanečnú zábavu, na ktorej ich do rána bieleho zabávala hudobná skupina Melody z Ilavy. Podával
sa výborný poľovnícky guláš,
domáca klobása, pivko, varené vínko a všetko ostatné, čo
k poriadnej zábave patrí.

Veľká vďaka za zorganizovanie týchto osláv patrí kolektívu členov DHZ a to najmä Mariánovi a Patrikovi
Minárikovcom, Jánovi, Milošovi a Stanislavovi Hajasovcom, Marekovi Kvasnicovi a
Mariánovi Bagínovi.
Gabriela Schillerová,
členka DHZ Ilava

Dobrovoľní hasiči z Ilavy

Dobrovoľný hasičský zbor
v Ilave sa pri príležitosti 140.
výročia založenia postaral
o príjemné popoludnie pre
občanov Ilavy. Pri tejto príležitosti si uctili a pohostili
všetkých evidovaných členov
DHZ na požiarnej zbrojnici, ktorým odovzdali aj pamätné poháre. Na oslavy
pozvali aj dobrovoľných hasičov z okolitých obcí a profesionálnych hasičov z Dubnice nad Váhom. Program
sa začal sprievodom hasičských áut ilavskými ulicami.
Spustením sirény odštartovali profesionáli z Dubnice
nad Váhom ukážku záchrany a vyslobodzovania osôb

z auta, ktoré bolo následne zapálené a hasičmi aj uhasené.
Ďalej Ilavčania mohli vidieť
záchranu osoby zlaňovaním
ilavskej veže. Dobrovoľný hasičský zbor nezabudol ani
na tých najmenších, ktorým
pripravil zábavné popoludnie. Deti sa mohli vyšantiť na
skákacom hrade a trampolíne a ako darček si odniesli
sladkú odmenu a spomienku na tieto oslavy vo forme
nafúkaného balóna s logom
DHZ. Najväčším zážitkom
pre nich však bola jazda na
historickom vozidle Wallter
po ilavskom námestí. Aby
ani rodičia týchto detičiek
neobišli z osláv naprázdno,

...ešte raz o hasičoch - dobová spomienka
Na článok o ilavských hasičoch v minulom mesačníku reagoval bývalý Ilavčan Vojtech Šarluška. Zaslal
nám list, v ktorom takto
opisuje niektoré zážitky
s hasičmi z detstva:
„Do roku 1950 bol veliteľom dobrovoľných hasičov
v Ilave obuvnícky majster,
môj otec Jozef Šarluška.
Spomínam si, ako ma pri
hasičskom poplachu otec
poslal behom za šoférom

auta a strojníkom Gejzom
Polačkom, ktorý mal dom
v humnách pri pastierni,
aby vytiahol hasičský voz
zo zbrojnice.
V roku 1950 sa konali hasičské preteky v obci Kolačín - Lieskovec., na ktorých
som sa zúčastnil aj ja. Mal
som vtedy 15 rokov, otec ma
vzal so sebou. Po úspešných
pretekoch sa varil a podával baraní guláš zapíjaný
pivom, vínom, aj tvrdým...

Hasič, holič Lacko T. si dobre uhol a na spiatočnej ceste
do Ilavy sa posadil vzadu na
motor striekačky, zahalený
v čiernom gumovom plášti. Kýval sa tam pri každej
zátačke a hrozilo, že z auta
spadne. Otec veľmi tŕpol,
ako jazda dopadne. Po príchode do Ilavy dal hasičov
nastúpiť pred zbrojnicou
a oznámil im, že sa vzdáva vedenia zboru pre nedisciplínu.

Po ňom prevzal velenie
Imrich Bagin, ktorý im velil
ešte aj v roku 1970, keď môj
otec zomrel a na cintorín ho
odviezlo hasičské auto Walter za sprievodu dobrovoľných hasičov.“
Vojtech Šarluška spísal
spomienky na starú Ilavu
pod názvom Zo Švrkonskej
papuče.
Niektoré z nich v mesačníku postupne zverejníme.
-mk-, -ot-
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Autosalón v Nitre
8. 10. 2015 sa žiaci 9.A a 9.B
triedy zúčastnili exkurzie AUTOSALÓN NITRA 2015,
ktorá sa uskutočnila vo výstavnom areáli Agrokomplexu
v Nitre. Navštívili 22. ročník
prehliadky osobných, úžitkových a nákladných automobilov, dopravnej techniky, autopríslušenstva a servisnej i
garážovej techniky. Videli horúce novinky z jesenného autosalónu v Paríži, 22 značiek
áut, 35 premiér.
Cieľ exkurzie - vidieť naj-

novšie výrobky v dopravnom strojárstve, oboznámiť
sa so značkami automobilového priemyslu v Európe a získané vedomosti využívať na
hodinách geografie - bol splnený.
Niektorí žiaci chcú pokračovať v štúdiu na stredných
priemyselných školách, preto aj ich záujem o automobilový priemysel na Slovensku
a v Európe bol vysoký.

Symfónia farieb 3

Je názov trojgeneračnej autorskej výstavy, ktorá je nainštalovaná vo výstavných priestoroch
kina MIER v Považskej Bystrici. Myšlienka, vystaviť výtvarné
diela troch výtvarníkov z rodiny
Hudekovcov, vznikla v minulom
roku za zvláštnych rodinných
okolností.
Najstarší z výtvarníkov – Jozef

na ktorých zobrazuje rôzne ľudové motívy, kaviarničky, zimné
krajinky a zaujímavým obrazom
je dielo s názvom CULTURE, na
ktorom sú zobrazení bezdomovci, práve desiatujúci pred vchodom do Diela v Trenčíne. Týmto
obrazom chce autorka poukázať
na to, že je veľmi dôležité zamyslieť sa nad tými, ktorí žijú me-

Mgr. Mária Janíčková

Mgr. Alena Teicherová v strede, Mária Hudeková a Jozef Hudek

Žiačky 9. B triedy

Niečo z našej škôlky v Klobušiciach
Prišiel september a s ním
nový školský rok. Aj triedy MŠ
mestskej časti Klobušice sa
opäť naplnili deťmi. Z druhej
triedy s názvom- Štvorlístok
sa ozýval ruch a smiech detí,
ktoré sa vrátili na známe
miesto plné hračiek a kamarátov. V prvej triede- Motýlik
bolo okrem ruchu počuť aj plač
našich najmenších, ktorí sa
obávali nového miesta. I. triedu navštevuje 21 detí pod vedením pani učiteľky J. Hoštackej, K. Makasovej. V II. triede
je 23 detí s pani riaditeľkou J.
Pilátovou a pani učiteľkou T.
Rišiaňovou. V priebehu septembra si staršie deti obnovili
návyky spred prázdnin, mladšie sa postupne učili, ako to
v MŠ prebieha. Na konci septembra už aj mladšie deti prichádzali s úsmevom na tvári,
tešili sa na kamarátov, pani

učiteľky a aj hračky.
Dňa 1. októbra čakali deti
návštevu. Do našej MŠ zavítal sokoliar s nádhernými
vtákmi, ktoré deti očarili. Niektorým sa páčili malé sovičky, iným zasa obrovský krkavec alebo výr. Predškoláci boli
plní očakávaní, čo veľké stvorenia prírody dokážu. Nadšene sa hlásili vždy, keď sokoliar
potreboval pomoc. Mladšie
deti naopak pozorovali vtáctvo so zatajeným dychom, niektorí sa trochu zľakli. Po chvíli pozorovania však zistili, že
vtáctvo im neublíži. Dokonca
sa našlo medzi nimi niekoľko odvážlivcov, ktorým vtáky
pristali na ruke. Deti mali po
odchode sokoliara nový zážitok, o ktorom s nadšením rozprávali svojim rodičom.
Bc. Katarína Makasová,
učiteľka MŠ

Hudek/ 83 r./ z Domanižskej Lehoty vystavuje krajinky, zátišia
a spomienky z mladosti. Vo svojej tvorbe využíva techniku olejomaľby. Kurátor výstavy PaedDr.
Gejza Sádecký CSc. výstavu slávnostne otvoril a predstavil tvorbu
jednotlivých vystavujúcich autorov: „Jožko Hudek je autorom,
ktorý predstavuje výrez zo svojej
tvorby, s ktorou dennodenne žije.
A to nielen vo chvíľach, keď drží
v ruke štetec – ale ako ho poznám
– aj vtedy – keď sa mu ešte len
v hlave hromadia nápady, ruka
ho šteklí po štetci a vôňa farieb
už vyšla z túb a dráždi jeho predstavivosť. Jozef sa nenarodil ako
umelec – nie je pravda, že umelci sa rodia. Pravda je, že na umelca sa nadaní ľudia vypracujú a to
často tvrdou cestou vlastnej tvrdohlavej húževnatosti. Ani môj
priateľ Jozef Hudek nie je výnimkou. Má však to šťastie- dar od
matky prírody, že sa touto – niekedy i tŕnistou cestou zdokonaľovania sa vo vlastnej tvorbe dopracoval k tomu, čo môžeme dnes
spoločne posúdiť. Cenné je, že
sa dopracoval k tomu cez nikým
nevynúteným a nefalšovaným
záujmom o umenie.“
Druhou vystavujúcou autorkou je Alena Teicherová, rod.Hudeková / 51 r./ dcéra Jozefa Hudeka. Na výstave predstavuje diela,

dzi nami a potrebujú podať pomocnú ruku... Autorka vo svojej
tvorbe prevažne využíva techniku olejomaľby, akvarelu i vaječnej tempery. Pôsobí ako vedúca
oddelenia kultúry v DK Ilava a
je zakladateľkou Klubu výtvarníkov ARTE RELAX v Ilave, ktorý
vedie desiaty rok.
Treťou najmladšou autorkou
je vnučka Jozefa Hudeka a neter
Aleny Teicherovej, trinásťročná
Mária Hudeková, ktorá je žiačkou Základnej školy Limbovej
v Žiline, žije a tvorí v Rajeckých
Tepliciach. Okrem výtvarného umenia sa venuje hre na gitaru a flautu , rada tancuje, učí
sa angličtinu, športuje a venuje
sa i rôznym tvorivým aktivitám
a výtvarnej tvorbe, ktorá ju napĺňa a pri ktorej relaxuje. Má veľmi
rada prírodu, chodí na turistiku
a obdivuje všetku tú krásu, ktorá ju obklopuje. Najradšej kreslí
zátišia, rôzne budovy, hrady a aj
portréty i rozprávkové motívy.
Veríme, že výstava poteší milovníkov umenia nielen z Považskej Bystrice, ale aj zo širokého
okolia Považia a tvorba autorov
troch generácií nielen zaujme, ale
aspoň na chvíľu odpúta návštevníkov od všedných starostí a zároveň vovedie do sveta farebnej
symfónie... Výstava je otvorená
do 2.11. 2015.
-r-
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Interaktívna výstava:
TRVALÉ BYDLISKO ZEM
„Naučili sme sa lietať v povetrí ako váci, potápať sa vo
vode ako ryby. Zostáva nám
jediné, naučiť sa žiť na zemi
ako ľudia!“
G. B. Shaw.
Motto interaktívnej výstavy Detského múzea v Bratislave, ktorej sa zúčastnili žiaci
druhého až štvrtého ročníka
ZŠ v Ilave. Žiaci sa na vlastnej
skúsenosti presvedčili, ako je
možné narábať s odpadom,
ako ho triediť, ako mu dať
druhú šancu a ako sa správať k nášmu životnému prostrediu. Výstava bola tematicky rozdelená do troch blokov,
pričom si žiaci prešli všetky
bloky postupne.
Prostredníctvom
bloku
Tvorivé dielne si žiaci z tetra-packu pod vedením lektorky
vyrobili vlastnú peňaženku.
Pomocou skladania a strihania si každý odniesol domov
orginálny darček.

Ako správne triediť odpad
a čo sa z jednotlivých druhov
odpadov dá vyrobiť, žiaci pozorovali v bloku Trvalé bydlisko Zem. Pomocou názorných predmetov a videí zistili,
ako efektívne triediť odpad
a prispieť tak k lepšej úrovni
životného prostredia.
V neposlednom rade sa
v bloku Voda je život žiaci
od lektorov dozvedeli o dôležitovsti a význame vody. Na
názorných ukážkach objavili
živočíchy a rastliny žijúce pri
a vo vode. Odhalili, čo všetko
ovplyvňuje kvalitu vody a čo
ju môže znečistiť.
Interaktívna výstava bola
plná podnetov, ktoré žiakov
zaujali a ako dúfame, prenesú
si ich aj do svojho správania
a začnú aktívne triediť odpad
a šetriť svoje životné prostredie.
Mgr. I. Ch. Kupčov

Hvezdáreň a planetárium
v Hlohovci
Dňa 8.10.2015 sme išli
na exkurziu do Hvezdárne
a planetária M.R.Štefánika
v Hlohovci.
Cesta autobusom bola zábavná. Keď sme prišli do Hlohovca, vystúpili sme a pani
učiteľky nám išli kúpiť vstupenky. Potom sme si mohli
kúpiť nejaký suvenír. Ja som
si vybrala záložky a 3D obrázok planéty Zem. Keď si
každý kúpil to, čo chcel, konečne sme vošli do planetária. Videli sme hviezdy, ktoré
predstavovali medveďa, leva
a aj voz, na ktorom cestovala
Kamilka a Malý princ na planétu Mars. Je pri Zemi veľmi blízko. Planéta Mars vy-

zerá ako veľké pieskovisko,
na ktorom sa Kamilka hrala.
Keď rozprávka skončila, ujo,
čo tam pracoval, nám rozprával zaujímavosti o hviezdach.
Na záver nám pustil ukážku,
v ktorej bolo povedané všetko o planétach. Potom nám
nezostávalo nič iné, iba si
sadnúť do autobusu a odcestovať s peknými zážitkami do
Ilavy.
Chcela by som ešte raz navštíviť hvezdáreň v Hlohovci.
Už sa veľmi teším na ďalšie
výlety.
Lara Urbanovský, 4.A trieda
ZŠ Ilava

70. výročie Únie žien Slovenska

Únia žien Slovenska

Únia žien Slovenska je nástupníckou organizáciou
Slovenského zväzu žien.
Od roku 1945 organizácia prešla mnohými zmenami a úskaliami. V minulosti
sa ženy aktivizovali k spoluúčasti na verejnom živote štátu, miest a obcí. Dnes
sa Únia žien Slovenska zameriava na zachovanie slovenských tradícií, spolupracuje s rôznymi nadáciami,
nemocnicami a sociálnymi
zariadeniami.
22. septembra 2015 sa
v Dome kultúry Ilava uskutočnila slávnostná schôdza
Obvodnej organizácie Únie
žien Slovenska Trenčín 2 –
Ilava pri príležitosti 70.výročia Únie žien Slovenska,
na ktorej predsedníčky
a členky základných organizácií prevzali OCENENIE
„ za príkladnú dlhoročnú
prácu v Únii žien Slovenska
v prospech spoločenského
a sociálneho postavenia žien
a rodiny v spoločnosti ako aj
podpory a vytvárania podmienok záujmovej činnosti
pre uchovanie tradícií nášho národa nielen pre budúce
pokolenia ale aj prezentáciu
našej krajiny“

Ocenenie si prevzali:
ZO ÚŽS Bolešov Mgr. Jolana Petrušková
Mária Drgová
Ilava - Eva Dobríková
Mgr. Magdaléna Kobzová
Košeca Ing. Eva Jurenová
Anna Palčeková
Alžbeta Pekaríková
Magdaléna Ďurišová
Košecké Podhradie –
Viera Pagáčová
Anna Pagáčová
Nová Dubnica Marta Babuková
PhDr. Jarmila Gašparová
Tuchyňa - Oľga Cíbiková
Eva Hejduková
Slávnostnú schôdzu pozdravila vedúca DK Ilava
pani Mgr. Alena Teicherová, pozvala a previedla
prítomné členky obvodnej
organizácie výstavou neprofesionálnych výtvarníkov skupiny ARTERELAX.
Oceneným členkám, ale
aj ostatným ženám, patrí
veľké ĎAKUJEM za činnosť a prácu v základných
organizáciách v našom obvode.
M. Hrubá
predsedníčka OO
ÚŽS Trenčín2 - Ilava
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Študent s bielou bradou

S deťmi o úcte k starším

Staroba. Týka sa nás všetkých, je súčasťou našich životov.
Valné zhromaždenie OSN
vyhlásilo v roku 1990 prvý
októbrový deň za Medzinárodný deň starších ľudí. Nestačí však jeden deň, u nás sa
udomácnila tradícia októbra
ako Mesiaca úcty k starším.
Mal by nám pripomínať, aby
sme si seniorov uctili, samozrejmosťou by mala byť
spontánna a sústavná úcta.
V knižnici sa s nimi stretávame denne. Medzi nimi sú
dlhoroční vášniví čitatelia,
o knihách diskutujeme, požičiavame im nielen my, aj oni
nám, svoje obľúbené knižky
často prinesú na prečítanie.
Starobou životné aktivity nekončia, mnohí seniori si
práve v tomto období, v ktorom už nemusia naháňať
každodenné pracovné povinnosti, plnia rôzne sny – cestujú, venujú sa výtvarným
činnostiam a mnohí aj študujú. Jedného ilavského seniora
– študenta Jaroslava Kobzu
chceme spomenúť aj v mesačníku. Názov článku som
si požičala z rozhovoru, ktorý s ním robila redaktorka
časopisu Schody /Vychádza
v Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity/.
Mnohí ho poznáte, stretávate ho na bicykli, ako bývalého lesníka, aktívneho po-

Tejto téme sme venovali dve októbrové stretnutia
v knižnici s deťmi zo školského klubu.
Diskutovali sme o ich vzťahu k starým ľuďom, hlavne
k vlastným babkám a dedkom. Deti uviedli množstvo
príkladov, prečo si ich vážia
a majú ich radi, čo sa od nich

ľovníka a včelára nezriedka
v okolitých lesoch či na lúkach. Málokto však o ňom
vie, že od roku 2002 až doteraz študoval na univerzite tretieho veku. Zabsolvoval
päť cyklov U3V, z toho dva
cykly v Trenčíne na Univerzite A. Dubčeka, tri cykly na
Žilinskej univerzite. Každý
cyklus trvá tri roky, štúdium
je ukončené slávnostnou promóciou, na ktorej absolventi
dostanú Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania. Takže Jaroslav Kobza v roku 2015 promoval už piatykrát, naposledy
v programe Dejiny európskej
civilizácie.
Možno si poviete, načo toto
všetko, veď nedostane titul,
že sa mu vôbec chce chodiť
toľké roky na prednášky do
Trenčína, do Žiliny, čo z toho
má... Ako povedal v spomínanom rozhovore, štúdium
mu dodáva sebavedomie, teší
sa z nových poznatkov, lepšie
rozumie súvislostiam a dôvodom, prečo sa v histórii udiali mnohé veci. Prednášky nevynechával ani po nedávnom
ťažkom úraze, keď pri odchyte včelieho roja spadol zo stromu.
Nuž, aj takto môže žiť senior, ktorý sa koncom októbra dožíva 85 rokov.
Klobúk dolu pán Kobza,
blahoželáme !
-ot, ih-

Jaroslav Kobza na promócii

naučili, ako spolu trávia voľný čas.
Samozrejme knižky sme
nevynechali, čítali sme príbeh o starkej a vnukovi a ďalšia kniha nás inšpirovala
k výrobe darčeka pre starých
rodičov.
-ot-, ih-

OZNAM
Mesto Ilava týmto informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Ilave
s predpokladaným termínom
nástupu od 01.04.2016.
Ide o funkciu vedúci/vedúca finančno-majetkového
oddelenia. Uchádzač musí
spĺňať nasledovné predpoklady:
Požadované vzdelanie:
VŠ vzdelanie II. stupňa ekonomického, technického alebo právnického smeru
Ďalšie požiadavky:
Osobnostné a morálne
predpoklady
Skúsenosti s riadením tímu
Vítaná je prax v oblasti verejnej správy, hlavne v oblasti ekonomickej,
majetkovej a správy budov
a z toho vyplývajúcej znalosti
príslušnej legislatívy
Znalosť práce s PC - nevyhnutnosťou je ovládanie základných editorov (Word,
Excel, PowerPoint, prípadne
ďalších)
Vodičské oprávnenie skupiny B
Zdravotná spôsobilosť
Bezúhonnosť – preukazuje
sa výpisom z registra trestov
až pri nástupe do pracovného
pomeru
Zoznam dokladov, ktoré je
potrebné pripojiť k žiadosti
o prijatie do zamestnania:
- fotokópia dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania
- fotokópia ďalších prípadných osvedčení
- profesijný životopis (s uvedením telefonického kontak-

tu a e-mailu)
- súhlas so spracúvaním
osobných údajov v databáze
uchádzačov o zamestnanie
Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Aktuálne stupnice platových taríf v súčasnosti platné sú zverejnené v Nariadení vlády SR č. 393/2014
a sú aktualizované v zmysle §
28 ods. 1 zákona č. 553/2003
v platnom znení.
Písomné žiadosti spolu
s priloženými požadovanými
dokladmi môžu záujemcovia zasielať na adresu: Mestský úrad, Mierové námestie
16/31, 019 01 Ilava alebo osobne predložiť na podateľňu
MsÚ v Ilave do 30.11.2015 do
13.00 hodiny. Rozhodujúci je
dátum podania na poštovej
pečiatke.
Tlačivo „Súhlas so spracúvaním osobných údajov
v databáze uchádzačov o zamestnanie“ je možné stiahnuť si na internetovej stránke
mesta www.ilava.sk v sekcii
Infoservis – Ako vybaviť alebo
vyzdvihnúť si na oddelení
personalistiky
a
správy
písomností - personálnom
referáte.
Vybraní uchádzači budú
pozvaní na pohovor.
Ing. Ľubica Fuseková
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Pozvánky na novembrové podujatia v Ilave
26.10.2015 /pondelok/ o 19.00 v dome kultúry
Nedvědi František a Vojta s kapelou – koncert.
Vstupné: v predpredaji v DK a knižnici 9 €, cez Ticketportal
10 € a v deň koncertu pred vystúpením 12 €.
27.10.2015 /utorok/ o 16.00 v dome kultúry
Zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Všetci občania sú srdečne pozvaní.
13.11.2015 /piatok/ o 17.00 v dome kultúry
Rocková Ilava – koncert.
Účinkujú: Pell-Mell 59 (rock Drietoma)
                 The Now ( rock Snina)
                 Dríst (rock-folklór Ilava)
Vstupné 3 €, predaj na mieste.
18.11.2015 /streda/ o 19.00 v dome kultúry
MADUAR a hostia–videotour, koncert
pri príležitosti 30. výročia založenia jednej z najúspešnejších
kapiel našej hudobnej scény 90. rokov. Fanúšikovia sa môžu
tešiť nielen na veľké hity ako Hafanana, Do It, Anjel, ale tiež
novinky, videoklipy a hostí, napr. Erika Aresta atď.
Vstupné 8 €, predpredaj v kancelárii DK a knižnici.
19.11.2015 /štvrtok/ o 16.30 v Kníhkupectve Kornélia
Jazyky sveta – prezentácia výnimočnej knihy Ilavčana
PhDr. Jozefa Genzora, beseda s autorom.
Pozýva kníhkupectvo v spolupráci s mestskou knižnicou.
24.11.2015 /utorok/ o 16.00 v mestskej knižnici
Relaxačné techniky v každodennom živote
na odbúranie stresu, porúch spánku, strachu atď.
Poradí vám PhDr. Helena Pytlíková /mediátor, poradca/.
Vstup voľný.
Pripravujeme:
4.12.2015 Remeselnícke vianočné trhy s príchodom
sv. Mikuláša
6.12.2015 Mikulášsky šláger Veselej trojky a hostí
7.12.2015 Štyria na kanape – komédia s vynikajúcimi
hercami:
Petrou Polnišovou, Ľubom Kostelným,
Henrietou Mičkovicovou, Richardom Stanke
31.12.2015
SILVESTROVSKÚ VESELICU – Silvestrovské šibrinky
Do tanca hrá Sloboda band, bohatý kultúrny program,
kapustnica, tombola. Dress code /odev/ dobrovoľný, ale
odporúčame veselé, až karnevalové kostýmy /najkrajšie budú
odmenené/. Vstupné 7 €, hostia v maske 5 €, deti do 12 rokov 1€.
Aktuálne vždy na www.ilava.sk /kalendár podujatí/
Tel. čísla DK: 44 555 70 až 72, knižnica 74.
Zmena programu vyhradená
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Knižné
novinky

Beletria dospelí:
Fiorato M.: Mandľová madona
Sklár z Murana
Matlúchová D.: Moja Austrália
Olach Ľ.: Posledné varovanie
Smith T.R.: Tajný prejav
Dušak P.: Slečna s výsledkami
Adler E.: Naposledy v Paríži
Chevalierová T.: Dievča s perlovou náušnicou
Nezostalo po nich ticho II
Carson M.: Manažér
Steel D.: Nemožné
Široká Zuzana.: Tiene bieleho orgovánu
Hajduková M.E..: Tajomstvo tvojho rodu
Červienková E.: Všetci moji muži
kol.: Chudobka z Orlických hor
Leschinger M.: Zázrak v Praze
kol.: Stačí ľúbiť- príbehy ľudí s mentálnym postihnutím
Lomas R.: Otočiť Chiramovým kľúčom ( o slobodomurárstve )
Beletria deti:
Húževka M.: Sedem zabudnutých rozprávok
Náučná dospelí:
Kilian K.: Domáci detský lekár
Bűhring U.: Kúry pre telo a dušu
Miehlke K.: Enzýmy
Ďakujeme darcom, ktorí nám za posledné obdobie darovali knihy.
Zuzana Múkerová, Marta Gabrišová, Antónia Bagínová,
Zlatica Vráblová, Emília Múčková, Brigita Sitárová,
Marta Samašová, Severína Lehotská, Pavol Staňo

Pozvánky
Jazyky sveta
PhDr. Jozef Genzor, v minulom roku na besede v knižnici,
prezradil , že čoskoro vyjde publikácia Jazyky sveta,
na ktorej intenzívne pracuje niekoľko rokov.
Dočkali sme sa, nádherná, výpravná kniha je na svete.
Mapuje takmer 2000 jazykov všetkých kontinentov,
dopĺňajú ju zaujímavé informácie a fotografie dokresľujúce
rozmanitosť a krásu našej planéty.
Autor vám knihu predstaví a na zvedavé otázky odpovie
na stretnutí, na ktoré vás srdečne pozývame.
Kníhkupectvo KORNÉLIA na Moyzesovej ulici
19. novembra /štvrtok/ o 16.30 h.
Relaxačné techniky v každodennom živote
Prežívate ťažké životné obdobie, cítite stres, strach, trápia
vás poruchy spánku? Prenasledujú vás nepríjemné myšlienky
brániace v normálnom prežívaní života?
Ako si pomôcť pomocou správnych relaxačných technik nám
príde porozprávať PhDr. Helena Pytlíková /mediátor, poradca/.
Mestská knižnica Ilava 24. novembra /utorok/ o 16.00 h.
Vstup voľný.
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Altánok Roba Zahradníčka Starnutie a osteoporóza
Nie, nejde o altánok
slúžiaci na príjemné posedenie

vonku,

jaký všedný deň.

zá-

V domácom štúdiu Róza

hrade, aj keď obal CD,

s pozvanými hosťami na-

ktoré vám chceme pred-

hral CD Altánok s 13 pes-

staviť, presne tak vyzerá.

ničkami / Návraty, Zá-

Ak si spomínate na ilavskú

hradka, Ej deva moravská

skupinu Rafaróza, ktorá

a iné/. Robo je autorom

v našom meste a okolí hra-

textov, hudby, ale na rea-

la na nejednej zábave či

lizáciu si pozval viacero

svadbe a premýšľate, kam

spolupracovníkov - spieva

sa vytratili, možno vás te-

s ním dcéra Viki Zahrad-

raz potešíme.

níčková, aj speváčka z Ra-

Spoluzakladateľ

v

aj rodinné oslavy, či hoci-

sku-

farózy Danka Dušalová.

piny, spevák, muzikant,

Grafiku robil Matej Paho-

veselý a priateľský Robo

lek.

Zahradníček

s

hudbou

celkom neskončil.

Ak chcete tvorcov podporiť, ak si chcete CD za-

Aj keď ho teraz na pódi-

kúpiť, či už pre seba, alebo

ách nevidíme, jeho pesnič-

ako darček, zavolajte Ro-

ky vám môžu spríjemniť

bovi na tel: 0905 66 79 2.

trebárs práce na záhrade,

-ot-

Tak ako v prírode má všetko svoj čas a svoje obdobie,
aj v kolobehu života človeka čas produktívnej zrelosti vystrieda obdobie starnutia. Starnutie je prirodzenou
a nezvratnou súčasťou života a vývinu organizmu, ktoré
prebieha u každého človeka
inak v oblastiach: biologicko-fyziologickej, psychickej
a sociálnej. Existujú zmeny
v stave zdravia, ktoré prichádzajú s pribúdajúcim vekom.
Sú to zmeny aj pozitívne aj
negatívne, niektoré vidíme,
iné sa dejú nepozorovane, ale
zasahujú do všetkých systémov tela. Sú ale prirodzené,
fyziologické a neoznačujeme
ich ako chorobný stav.
V priebehu starnutia dochádza k poklesu výkonnosti, pohyblivosti a rovnováhy.
S pribúdajúcim vekom človeka sa mení jeho postava.
Zmeny sa prejavujú v zmenšení a strate svalovej hmoty, dochádza k strate hustoty
kostí, čo sa prejavuje zvýšenou krehkosťou a náchylnosťou na zlomeniny. K ubúdaniu kostnej hmoty dochádza
fyziologicky v priebehu starnutia každého človeka, čo je
príčinou tzv. senilnej osteoporózy.
Odporúčania v prevencii
vzniku a dôsledkov osteoporózy:
Dbajte na zdravú výživu
- doprajte si denne dostatočné množstvo mlieka a
mliečnych výrobkov, spestrite stravu rybami, makom,
orechmi, sójou a jedzte veľa
zeleniny
- nekonzumujte nadmerné
množstvo mäsa, soli a cukrov - ich zvýšený príjem mô-

žepodporovať vznik osteoporózy
- prestaňte fajčiť
- obmedzte pitie kávy a alkoholu - kofeín znižuje hladinu vápnika, alkohol znižuje vstrebávanie vápnika z
čreva
Venujte sa pohybovej aktivite
- denne dožičte svojim kostiam dostatok pohybu a posilňujte chrbtové svalstvo
Vyvarujte sa prudkým pohybom a pádom
- odstráňte zo svojej domácnosti šmykľavé podlahy a
posuvné koberce, na ktorých
sa môžete ľahko pošmyknúť
- na schodoch sa pridŕžajte
zábradlia
- noste pevnú obuv
- vo vani a sprche používajte protišmykové rohožky
a namontované podporné zábradlia
- noste správne okuliare
- ak vám odporúčali používať oporné pomôcky, používajte ich.
Osteoporóza je „Tichý zlodej kostí“. Jej najzávažnejším
dôsledkom sú zlomeniny.
Možno nepociťujete bolesť,
ale zlomenina vás môže zaskočiť kedykoľvek a kdekoľvek.
Nezabudnite,
najlepším
liekom proti vzniku osteoporózy je prevencia, preto sa
starajte o svoje kosti! Zdravé
kosti znamenajú nízke riziko
zlomeniny, dlhší, kvalitnejší
a aktívnejší život.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v
Považskej Bystrici
Oddelenie podpory zdravia
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Spomienka

EXTRA PONUKA KIA PÚCHOV

od 4435 €

Sportage s komfortným interiérom a s najvyšším
hodnotením v testoch NCAP môžete mať už od 17 440 Eur
v hotovosti alebo za 4435 Eur na štvrtinky bez navýšenia.

ASPEKTA TRADE, s.r.o.
Nimnická cesta 1674
020 01 Púchov

T +421 42 4633 877
M +421 911 900 905
E kia@kiapuchov.sk
www.kiapuchov.sk

Klesli ruky, ktoré pre nás
pracovali, dotĺklo srdce, ktoré sme milovali.
Zhasli oči, utíchol hlas,
mala si rada život a všetkých nás.
4.10.2015 sme si pripomenuli prvý rok, čo nás navždy opustila naša drahá
milovaná manželka, matka
a babka

Antónia Kozíková

S láskou spomína manžel
a deti s rodinami

Miestna akčná skupina
MAS Vršatec hľadá nové recepty do brožúrky Recepty spod Vršatca. Ak by ste
chceli prispieť svojimi obľúbenými domácimi receptami, a pomôcť vytvoriť
novú originálnu zmes chutí od ľudí z nášho regiónu,
tak určite neváhajte a pošlite nám ich na adresu mas.
svancarkova@gmail.com,
alebo masvrsatec@masvrsatec.sk. Prípadne nám ich
môžete doniesť priamo do
kancelárie MAS Vršatec, Ľuborčianska 724/27, Nemšová
(bývalá škola pri požiarnej
zbrojnici v Ľuborči). Recepty zbierame do 31. októbra.
Ďakujeme.

Matrika

Narodenie :
Michaela Chudová
Tomáš Chudo
Karol Janík
Manželstvo uzatvorili :
Jozef Martinák
a Lenka Jurigová
Miroslav Liška
a Iveta Bukvayová
Jozef Galko
a Dáša Majeríková
Maroš Novotný
a Jana Zigová
Navždy nás opustili :
Mária Sabadková
Emília Bartáková
Pavol Juríček
Juraj Vrtík
Okienko do štatistiky :
Údaje uvedené v jednotlivých rubrikách sú v termíne od 21. septembra
2015 do 19.októbra 2015.
V tomto časovom období
sa do nášho mesta prisťahovalo 5, odsťahovalo 5
a v rámci mesta sa presťahovalo 7 spoluobčanov.

Smútočné poďakovanie

Ťažko sa hľadajú tie správne
slová, keď vynáraš sa v pamäti
znova a znova.
Spomienka na Teba je stále
živá. Kiežby nikdy neprišla tá
smutná chvíľa. Tá rana osudu
veľmi bolí a nikdy sa nezahojí.
Ďakujeme všetkým, ktorí prišli na poslednej ceste
odprevadiť našeho drahého
manžela a otca

Juraja Vrtíka

ktorý nás opustil vo veku
nedožitých 50 rokov.
Smútiaca rodina

Ilavský mesačník

Vám ponúka rôzne druhy
cvičenia.
Vyberte si cvičenie, ktoré vás
bude baviť......

1.ZUMBA
Zumba je kombináciou tanca a fitness. Kombinuje aeróbne
cvičenie s latinsko- americkým
tancom. Cvičenie zumba strieda pomalšie pasáže s rýchlejšími. Zumba je výborná na zlepšenie vašej kondície, je výborná
pre vaše zdravie a navyše zumba
je skvelá aj na chudnutie, vyformovanie postavy, resp. na spevnenie tela.

2. PILOXING
Skupinové cvičenie je kombináciou boxu, pilatesu a tanca.
Box buduje výkonnosť, tanec
robí cvičenie sexi a elegantným,
nuž a pilates sa zameriava na zoštíhlenie a posilnenie všetkých
svalov.
Pri cvičení sa využívajú špeciálne rukavice, ktoré sú v podstate závažím. Cvičí sa naboso,
aby výhody z cvičenia boli maximálne.

3. TABATA
Tabata je vysoko intenzívne
intervalové cvičenie
Tabata cvičenie pracuje s ultra

11
intenzívnym cvičením v dĺžke
20 sekúnd a následne odpočinkom trvajúcim 10 sekúnd, v
rozsahu 8 cyklov.
Do
tabata
tréningu sa v podstate môžu zahrnúť
ľubovoľné
cviky.
Dôležité je však vydržať cvičiť
celých 20 sekúnd naplno. Cvičíme s vlastnou váhou tela,
prípadne s jednoduchými pomôckami (činky s malou hmotnosťou, overbally, fit lopty, švihadlá, bagy…atď. )

4. JÓGA
Joga je veda o tele, mysli, vedomí a duši. Joga znamená
spojenie, zjednotenie, rovnováhu a vyváženosť. Je známa
po celom svete a používa sa v
mnohých významoch. Označuje filozofiu, duchovnú náuku, používa sa pre telesné aj duchovné cvičenia. Všetky tieto
významy majú svoje opodstat
Joga učí, že pokoj a spokojnosť
môžeme dosiahnuť jedine vyrovnanosťou.

5. AEROBIK
Aerobik je kondičné vytrvalostné cvičenie.
Posilňuje srdcovocievnu, dýchaciu a pohybovú sústavu.
Cvičí sa pri hudbe. Záťaž a intenzitu cvičenia inštruktor volí
podľa klientely. Aj hudba teda
môže byť pomalšia a rýchlejšia.
Aerobik rozdeľujeme na nízky a vysoký, prípadne kombinovaný. Pri vysokom sú aj výskoky a poskoky.
6. KALANETIKA
Kalanetika je vhodná pre
ženy i mužov každého veku, dokonca aj pre tehotné ženy. Pomalé cvičenia ocenia ľudia so

zdravotnými problémami, je
vhodná ako spôsob rekonvalescencie po úrazoch, odporúča sa
na odstránenie svalovej dysbalancie, vytvarovanie, posilnenie

tela a výrazne napomáha správnemu držaniu tela. Pozitívne
ovplyvňuje rovnováhu a koordináciu.
7. MUAY THAI / Thaibox
Je to bojové umenie. Hovorí
sa mu aj umenie 8 končatín. Používajú sa údery päsťami, údery
lakťami, kopy nohami a kolenami.
Pri tréningu sa používajú bo-

xerské rukavice, bandáže na
ruky, chrániče a iné pomôcky.
8. BABY FIT
Baby fit je cvičenie s bábätkami. Rozvíja ich fyzickú a mentálnu stránku za pomoci rôznych hier a pomôcok.
PORADENSTVO V OBLASTI ZNÍŽENIA HMOTNOSTI A ZMENY ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU
Okrem toho, že môžete navštíviť cvičenia v štúdiu, môžete
sa zapojiť aj do programov zameraných na spaľovanie tukov
a zmenu životného štýlu,
Poskytujeme
poradenstvo
v oblasti výživy a ponúkame aj
jedálničky.
Pracujeme so skupinami, kde
vytvárame tzv.“podporné skupiny“, v ktorých sa ľudia navzájom podporujú a radia, ale pracujeme aj s jednotlivcami.
Neváhajte a príďte medzi nás!
Kontakt:
PaedDr. Zuzana Drgová
T.č./ 0907845183
Mail: fitstudioinfinity©gmail.com
FB / Fit štúdio INFINITY

Výsledky MFK
Ilava vo futbale
Prípravka:
Ilava-Dulov 4:1
Góly: Turza3,Bagín
Ilava-Borčice 2:5
Góly: Turza,Juríček
Ilava-Horovce 3:1
Góly: Turza,Juríček,Kiška
Mladší žiaci:
Ilava-N.Dubnica 4:4
Góly: Lysák2,Kukučka,Srnec
Ilava-Dubnica B 1:4
Góly: Lysák
Starší žiaci:
Ilava-N.Dubnica 0:2:
Ilava-Dubnica B 6:2
Góly: Králik4, Mazáň, Cíbik
A. mužstvo:
Ilava-Jasenica 6:1
Góly: Jáňa2, Ladecký2. Šedo,
Barkač
Ilava-Tuchyňa 2:3
Góly:Šedo,Pružinec
KBF Ilava-Dežerice 4:3
Góly: Mišík3,Pagáč

Vodáci zamkli
vodu...
Počasie prialo ilavským
vodákom a ich priateľom
z Trenčína, Dubnice nad Váhom, Klobušíc, Hornej Poruby, Ladiec, Považskej Bystrice a Žiliny, ktorí v nedeľu
4. 10. 2015 splavili Váh v úseku Vrútky - Strečno. Tridsať
účastníkov sa zišlo na poslednom splave tejto sezóny,
aby ju spoločne ukončili. Ako
inak, ako na vode! Začiatok
splavu bol medzi Martinom
a Vrútkami ešte na rieke Turiec, ktorá ústi vo Vrútkach
do starého koryta Váhu. Ten
sa kúsok pod novým diaľničným mostom spája s vodou,
prechádzajúcou
kanálom
vážskej kaskády a vytvára
plný profil rieky Váh, tečúci strečnianskou úžinou.
Rieka
meandruje
okolo
železničných tunelov, popod dva stredoveké hrady
Pokračovanie na str. 12
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Bedmintonisti Sokola Ilava bodujú aj v zahraničí

Bedmintonisti Sokola Ilava
Na základe výsledkov
z predchádzajúcej sezóny prišla pozvánka do juniorskej
reprezentácie SR pre Adama
Horáka a Tamaru Prostinákovú. V kategórii do 15 rokov
bol medzi reprezentantov SR
vybraný aj Jakub Horák..Letnú prípravu, ktorá zabrala päť
týždňov prázdnin, absolvovali doma v Ilave a na reprezentačných zrazoch v Prešove
a v slovinskom kúpeľnom rezorte Podčetrtek.
Posledný prázdninový víkend, Adam a Tamara, štartovali na prestížnom turnaji
v nemeckom Lagenfelde. Je
to už tradične jeden z najlepšie obsadených turnajov, na
ktorom štartujú tí najlepší
z európskych štátov. Naši sa
výraznejšie nepresadili, ale
zaznamenali niekoľko celkom
zaujímavých víťazstiev.
Šnúra jesenných zahraničných turnajov pokračovala vo
švajčiarskej Ženeve turnajom
do 17 rokov, kde sa Adamovi
ako jedinému Slovákovi podarilo vyhrať skupinu. Opäť
sa podarilo niekoľko víťazstiev aj Tamare a vo štvorhre skončila v osemfinále. V
zmiešanej štvorhre Adam
Horák spolu so svojou partnerkou z reprezentácie Zuzkou Pálkovou z Košíc, skončili po veľkej dráme 26-24
v treťom sete, tesne pred me-
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dailovým umiestnením.
Turnaja sa zúčastnil aj Jakub Horák v kategórii do 15
rokov, ale po dvoch víťazstvách a jednej prehre nepostúpil zo skupiny. Najlepším
umiestnením pre Jakuba bolo
osemfinále zmiešanej štvorhry, ktorú hrá s Miou Tarcalovou z Prešova.
Hneď po turnaji vo Švajčiarsku, cestovali naši hráči
do teplejších krajín a to konkrétne do Chorvátska. Adam
s Tamarou až do Dubrovníka,
kde sa im výraznejší výsledok
nepodaril a najlepšími boli
opäť osemfinálové umiestnenia v párových disciplínach.
Ale ešte teplé more a nádherné mesto, akým Dubrovník
bezpochyby je, rýchlo vyliečili sklamanie z prehier.
Jakub hral v Opatiji, ktorá
je tiež na pobreží, ale o 500
km bližšie. Tu zaznamenal aj
prvý medailový úspech v tejto sezóne.
Vo štvorhre so svojím dlhoročným spoluhráčom Ajom
Antoškom zo Zvolena prehrali až vo finále s Chorvátmi.
Zatiaľ poslednou turnajovou zastávkou bola už tradične slovinská Mirna pre juniorov a Mokronog pre hráčov
do 15 rokov. Ani tu sa juniorom nepodarilo ísť ďalej ako
do osemfinále.
Jakub s Ajom potvrdili

svoje nasadenie vo štvorhre,
a opäť skončili na pódiu pre
najlepších, keď vo finálovom
zápase nestačili na Čechov.
Turnaja sa zo Sokola Ilava zúčastnili aj Peťa Šátková
a Aďa Drgová, ktoré zaznamenali svoje prvé zahraničné
víťazstvá. Napokon sa im zo
skupín nepodarilo postúpiť,
ale bojovali o každý košík, a
získali prvé zahraničné skúsenosti.
Našich juniorských reprezentantov čakajú ešte do konca roka dva turnaje, Slovak
Junior v Trenčíne / posledný
novembrový víkend / a o dva
týždne potom Czech Junior
v Orlovej. Dúfam, že sa už konečne podarí prelomiť osem-

finálové zakliatie.
Náš najmladší reprezentant
Jakub si ešte zahrá Softip Youth International v Trenčíne
a posledný novembrový turnaj vycestuje najmladšia slovenská reprezentácia do maďarskej Pécsi, kde sa koná
turnaj družstiev ôsmich národov.
Všetko toto úsilie je nasmerované k vrcholu sezóny
- v kategórii do 15 rokov ME
v ruskej Kazani a u juniorov
ME do 17 rokov v poľskom
Lubine, ktoré sa uskutočnia
na budúcu jar.
Okrem toho je naplno rozbehnutá aj domáca sezóna.
Je to veľmi náročný program
a popri tom stíhať aj školu je
veľmi ťažké.Prajeme im veľa
chuti a hlavne žiadne zranenia.

Vodáci zamkli vodu...
Dokončenie zo str. 11
– Starý hrad a hrad Strečno. Počas splavu sme prešli
štyrmi meandrami, čo sú zákruty na rieke. Najznámejšie sa volajú Margita a Besná.
Ich pereje boli v minulosti postrachom pre pltníkov
zvážajúcich drevo. V týchto miestach sa Váh vrezáva do Malej Fatry. Rozdeľuje

ju na lúčanskú a krivánsku
Malú Fatru. Pokojný tok
striedajú rozbúrené vlny perejí. Splav sme ukončili pri
kompe, pod hradom Strečno. Tam sme sa otočením
kľúča slávnostne rozlúčili so
sezónou 2015. Spoločné foto
a rozlúčka so želaním, aby tá
nová, prišla čoskoro!

Spoločné foto vodákov
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