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Kultúrno-spoločenské noviny obyvateľov mesta Ilava Ročník XXII. 21. september 2016 Cena: 0,20 €

23.9.2016 /piatok/ od 16.00 na Mierovom námestí

Country fest
Účinkujú country skupiny a interpreti:

TEXAS /Topoľčany/
NEZNÁMI
/Šterusy, okres Piešťany/
SVIŠTE /ZUŠ Ilava/
ŠIDLO /Košeca/
ĽUBOMÍR TURCER
a hostia /Ilava/
JARO NEČESANÝ
/Dubnica nad Váhom/
Z obsahu:

Možnosť zakúpenia občerstvenia, vstup zdarma.
V prípade nepriaznivého počasia v dome kultúry.

Vyhodnotenie rozpočtu
Mesta Ilava-7-8/2016
Obnoví sa tradícia pivovarníctva v Ilave?
Ponúkame možné riešenie rekonštrukcie
verejného osvetlenia
Knižné novinky
Spoločenská rubrika
Športové aktuality
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Pripomenuli sme si 72. výročie SNP

Dňa 26. augusta sme sa
Recitátorka Milka Múčkostretli na Mierovom námes- vá nám dojímavými veršami
tí, aby sme si uctili pamiatku básne s názvom „Čakanie“
tých, ktorí sa pred 72 rokmi priblížila situáciu matky, ktovzopreli zlu, totalite, bojova- rá čakala svojho syna z vojny
li za svoje ideály, podstúpili a neverila tomu, že zahynul.
utrpenie a zomierali... Bola Každým dňom čakala, že sa
to veľká chvíľa našej histórie, jej syn vráti.
kedy sme sa prihlásili k tým
Vzácnymi hosťami piatkomyšlienkam, pre ktoré je ob- vého popoludnia boli i sperana slobody a spravodlivosti váčky z Ukrajiny trio ROXAtým najvyšším cieľom.
NA, ktoré nám spríjemnili
V úvode programu sa prí- slávnostnú spomienkovú attomným prihovoril zástupca mosféru.
-rprimátora mesta Ing. Anton
Foto: E. Štencl
Bajzík. S milou spomienkou
na svojho starého otca JozeVyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava - 7 a 8/2016
fa Jelínka vystúpil Eduard
(tabuľková forma)
Štencl, ktorý nám porozprá(tabuľková forma)
val o tom, ako sa jeho starý otec dostal do nemeckého
Schválený 2016
Upravený 2016
Plnenie 7/2016
Plnenie 8/2016 8/2016 v %
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službu,
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1 917 296,78
348 162,00
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Zdroj: Ministerstvo financií SR.
Dobová fotografia
z ar(sumy sú uvedené
v €)
Schodok štátneho rozpočtu SR je k 31. 8. 2016 vo výške 611 mil. €.
Ing. Štefan Daško
Ing. Stanislav Fúsek
chívu E. Štencla
(starý
otec
* RO – rozpočtové organizácie
ZŠ a ŠKD
ŠJ); referent
MŠ – zahŕňa
Zdroj: Ministerstvo
SR. ZUŠ, CVČ, ŠJ
primátor
mesta(zahŕňa
IlavafinanciíZŠ,
samostatný
odborný
rozpočtu Materskú školu Ilava + jedáleň a Ma
Jozef Jelínek zľava).
školu Klobušice + jedáleň;
DK
domy
kultúry.
Ing. Štefan Daško
Ing. Stanislav Fúsek

primátor mesta Ilava

samostatný odborný referent rozpočtu

* výdaj mesto - zahŕňa správu mesta, voľby, transakcie verejného dlhu, civilnú obranu, ochranu pred požiarmi, výsta
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Obnoví sa tradícia pivovarníctva v Ilave?
Týždenník o ekonomike
a podnikaní TREND (1.september 2016/35 str.44,viď príloha), rešpektovaný v biznise, ako aj v komunálnej sfére
a prostredí, informoval vo
svojej časti Podnikanie - Investície mesiaca- TOP 5 investícií výber Trend Analyses
z investičných zámerov avizovaných v júli a v auguste r.
2016. Potešiteľné je, že medzi 5
TOP investíciami pod poradovým číslom 3 je pripravovaná
aj investícia v Ilave (viď prílohy nižšie článok z Trendu aj
dokument z Pôdohospodárskej platobnej agentúry „Rozhodnutie o schválení žiadosti
o nenávratný finančný príspevok“). Súvisí to so spomínanou
investíciou, zámerom. Mesto
Ilava s investorom komunikuje už cca 3,5 roka. Urobili sme
konkrétne kroky, aby sa zámer
privátnej skupiny mohol naplniť tým,že bola iniciovaná,prerokovaná a aj schválená zmena
Územného plánu mesta tak,
aby investorovi nestáli v ces-

te zákonné prekážky a obmedzenia. Spoločným cieľom
mesta a investora je prioritne
obnoviť tradíciu varenia piva
a oživiť dlhodobo schátranú
a v podstatnej časti nevyužívanú kapacitu areálu pivovaru na variabilný polyfunkčný
zámer (pivovar, reštaurácia,
komfortnejší obchod CBA
smerom k zákazníkom, občanom, nájomné byty...). Držíme
palce a veríme, že zámery sa
naplnia.
Investor už má aj právoplatne schválenú prvú žiadosť
na nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ (viď Rozhodnutie...) vo výške takmer
900 000 eur. Druhá žiadosť
na finančné prostriedky spravidla v podobnej sume je podaná a je v štádiu posudzovania. Vyjadrenie k druhej
žiadosti, kladné či záporné, by
mal príslušný orgán vydať do
konca septembra 2016.
Ing. Štefan Daško,
primátor mesta Ilava

Viď: TOP 5 investícií Výber TREND Analyses z investičných zámerov avizovaných v júli a v auguste

MESTO ILAVA, zastúpené
Ing. Štefanom Daškom, primátorom mesta, ako zriaďovateľ informuje o voľnom
pracovnom mieste v Centre
voľného času, Farská 84/5,
019 01 Ilava. Ide o funkciu
pedagogický zamestnanec
(zastupovanie počas práceneschopnosti
riaditeľa
CVČ) na čiastočný pracovný
úväzok.
Uchádzač musí spĺňať nasledovné predpoklady:
- Kvalifikačné predpoklady
na výkon pedagogickej činnosti pre uvedený druh školského zariadenia v zmysle
zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ
SR č. 437/2009 Z.z., ktorou
sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné požiadavky pre
jednotlivé kategórie pedagogických
zamestnancov

a odborných zamestnancov
v znení neskorších predpisov.
- Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.
- Vykonanie prvej atestácie
(alebo l. kvalifikačnej skúšky
alebo jej náhradnej formy).
- Bezúhonnosť – preukazuje
sa výpisom z registra trestov
až pri nástupe do pracovného
pomeru.
- Zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná).
- Ovládanie štátneho jazyka.
Písomné žiadosti spolu s priloženým profesijným životopisom (s uvedením telef.
a e-mail. kontaktu), kópiou
dokladu o vzdelaní, kópiou
osvedčenia o prvej atestácii a súhlasom so spracúvaním osobných údajov môžu
uchádzači zasielať na adresu Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
alebo osobne do podateľne
Mestského úradu v Ilave najneskôr do 13.10.2016.
-pam-

Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
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List poslancom Mestského zastupiteľstva v Ilave

Vážení poslanci MsZ Ilava
Súčasný stav svietidiel v meste Ilava aj s mestskými časťami je 836
kusov.
Priemerný prepočítaný výkon
svietidla: 78 W
Rok 2015
Náklady na elektrinu:
35 500€ (údaj z vyúčtovacích faktúr)
údržbu: 25 930 € (údaj z dotazníka
poskytnutého obcou)
Celkové prevádzkové náklady:
61 430 €/rok
5 119 €/mesiac
Náklady na 1 lampu:
6,12 €/mesiac (priemer)
Od tohto počtu (836ks), musíme
odrátať novoinštalované svietidlá
v počte 165 kusov – uvedené v tabuľke:
Parkovisko stanica 9 ks 30 W
= 270 W
Bellova ul. 25 ks 70 W = 1 750 W
Hlavná cesta 44 ks 150 W =
6 600 W
Parkovisko Kukučínova 8 ks
70 W = 560 W
Pivovarská ul. 38 ks 150 W
= 5 700 W
Park mesto 20 ks 70 W = 1 400 W
SNP /bytovky Kalus/ 21 ks
70 W = 1 470 W
Spolu 165 ks 17 750 W
Na rekonštrukciu úsporného
osvetlenia by teda zostávalo 671
svetelných bodov (súčasný stav –
sodíkové výbojky):
36 W 322 ks
70 W 208 ks
100 W 8 ks
150 W 127 ks
250 W 6 ks
671 ks
Rozmiestnenie svietidiel na betónových stĺpoch elektrického osvetlenia. Na betónových stĺpoch je
umiestnených 266 svietidiel a ďalších 47 betónových stĺpov by sa
dalo ešte na inštaláciu svietidiel
použiť.
Celkovo by sa na betónových stĺpoch mohlo realizovať cca 313 svetelných bodov.
Na výmenu kovových stĺpov
osvetlenia by zostávalo cca 358 ks
(671-313). Výmenou by bol zaviazaný držiteľ koncesie z verejnej
súťaže. Realizácia výmeny úsporných svietidiel v triede, v akej nám
boli prezentované od firiem zaují-

majúcich sa o riešenie rekonštrukcie formou koncesie by stála mesto
nasledovne:
Kvalita, cena a investičné náklady
na výmenu 671 svetelných bodov:
Najvyššia kvalita trieda Philips
cca 350-400€ s DPH náklady
234.850€ - 268.400€
Stredná trieda (napr. OMS Senica) cca 200-230€ s DPH náklady
134.200€ - 154.330€
Dovoz z Číny cca 150€ náklady
100.650€
Variant samostatnej realizácie
mestom skrýva nasledovné riziká:
Mesto potrebuje úverové krytie,
resp. uvoľnenie z kapitálových výdavkov v r.2017. Koncesia by sa
mohla verejnou súťažou odštartovať ešte v tomto roku.
Záruka na lampy úsporného
osvetlenia bude v prípade realizácie mestom len 2 roky v zmysle
zákona (následná výmena z vlastných zdrojov). Z koncesnej zmluvy
by sme záruku na výmenu osvetlenia mali počas celých 15 rokov
trvania koncesie a bolo by len na
držiteľovi koncesie, či by zvolil lacnejšie alebo drahšie svetelné body.
Snahou mesta je rekonštrukcia verejného osvetlenia úspornými svietidlami a zároveň i rekonštrukcia výmena kovových stĺpov – nosičov
osvetlenia. Ich celkový počet je cca
358ks a ich stav – korózia v spodnej časti pri betónovej pätke je alarmujúci. Účelom koncesnej zmluvy
je preto i záväzok koncesionára do
konca r. 2018 vymeniť všetky tieto
stĺpy v etapách podľa úrovne poškodenia. Držiteľ koncesie bude
taktiež zmluvou zaviazaný k postupnej výmene vzdušných a zemných rozvodov k týmto svetelným
bodom.
Na betónových stĺpoch má mesto
Ilava umiestnené osvetlenie
v mestských častiach – Klobušice,
Iliavka, Skala a Hviezdoslavova
ulica.
Ostatné mestské časti – ulice:
Medňanská, Jesenského, SNP, Záhumenská, Kukučínova, Košecká,
Mojzesova, Farská, Ružová, Štúrova a mestská časť Sihoť sú na kovových stĺpoch, ktoré si budú vyžadovať aj ich spomínanú výmenu.
Ing. Jozef Toman
riaditeľ TSM Ilava

Ponúkame možné riešenie
rekonštrukcie verejného osvetlenia
Chceme to riešiť, a to zásadne, lebo to riešiť treba.
Z evidencie majetku mesta
Ilava a v zmysle vedenia účtovníctva mesta, primárnej
evidencie a zaraďovaní investičného majetku podľa záväzných noriem(príslušná legislatíva) vyplýva, že investičný
majetok - súbor verejné osvetlenie je zaradený do štvrtej
odpisovej skupiny s dobou
odpisovania 40 rokov, slovom
štyridsať rokov.
V nadväznosti na správu
riaditeľa TSM Ilava o podstatnej časti verejného osvetlenia, až jeho havarijnom
stave, prednostne nosných
stĺpov, je z evidencie zrejmé,
že najstaršie časti verejného
osvetlenia(stĺpy) pochádzajú, resp. boli obstarané, sprevádzkované a zaradené do
majetku mesta v 70.rokoch
minulého storočia(roky 19721973). Ďalšia podstatná časť
stĺpov verejného osvetlenia je
z 80.rokov minulého storočia(r.1982-1989).
Najnovšie časti sú z rokov
2006-2014. Plošne stav stĺpov
charakterizujeme ako havarijný a prevádzkovo nebezpečný, ohrozujúci bezpečnosť
verejnosti. Z toho dôvodu,
podobne ako stav časti rozvodov tepla a úžitkovej vody(tepelné hospodárstvo ILFES
Medňanská), za nevyhnutné považujeme spustiť so súhlasom poslancov Mestského
zastupiteľstva v Ilave procesy
na okamžité, systémové a zásadné riešenie týchto stavov.
V opačnom prípade nebude možné garantovať riadnu bezporuchovú a bez havarijnú prevádzku systému
verejného osvetlenia, detto tepelného hospodárstva. Vzhľadom na možnosti a jedným
z variantov je aj pokračovanie prevádzkovania verejného

osvetlenia a dodávky energií
dohodou podpísanou s treťou
stranou na základe koncesie(zmluvy).Výber firmy prebehne riadnou a zákonnou
verejnou súťažou, verejným
obstaraním so zadefinovaním
jasných materiálno-technických, finančných, garančných
a iných podmienok, primárne
podmienky okamžitej komplexnej rekonštrukcie- výmeny stĺpov a svetiel. Cieľom je
s novým systémom osvetlenia, vrátane nosných stĺpov,
neprevádzkovať
osvetlenie
drahšie ako v súčasnosti. Variant s okamžitým financovaním v plnej výške z vlastných
zdrojov je problémový, vzhľadom aj na iné potreby. Úver
skomplikuje situáciu mesta pri riešení iných požiadaviek v najbližšom období, ale
teoreticky ešte by to aj bolo
možné. Najhoršia možnosť je
zmieriť sa so súčasným stavom, neriešiť ho, prípadne to
naďalej riešiť vo veľmi obmedzenom až minimálnom rozsahu, bez koncepcie, a tým aj
draho, navyše vysoko poruchovo, alibisticky a zle.
S výnimkou variantu koncesie a jej splácania v iných
variantoch bude mesto hradiť
priamo aj energie.
Zlý stav treba riešiť, je riešiteľný, funkčné, bezpečné, moderné a nízko nákladové verejné osvetlenie je jednou zo
základných, nosných funkcií
a povinností miest a obcí. Lepiť provizórne desiatky rokov
lepené stĺpy, ktoré sú skorodované a hrozia zrútením, sa
nedá donekonečna.
Poslancom mestského zastupiteľstva bola mestom
sprostredkovaná
odborná
prezentácia riešení, aj finančného, schematicky, odbornými firmami z branže, okrem
iných aj SSE (Stredosloven-
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ská energetika). Oslovujeme
a žiadame poslancov o podporu a schválenie investície
- riešenia s tým, že realizátora a koncesionára vygeneruje (a sme presvedčení, že
ešte aj lepšie podmienky)
profesionálne a v zmysle príslušnej legislatívy pripravená verejná súťaž - obstaranie.
Mesto a jeho občania, Vy, si
zaslúžite a potrebujete moderné a funkčné verejné
osvetlenie.
S rekonštrukciou sme začali v uplynulých obdobiach
cez eurofondy a zrealizovali
sme v sume cca 250 000 eur,
v hodnote nenávratnej dotácie, lampy po hlavnej ceste
od cintorína k nemocnici a na
Pivovarskej ulici aj s rozvodmi v zemi, prípadne vzduchom. V tomto programovom období eurofondov, roky
2014-2020 už finančné prostriedky na modernizáciu a rekonštrukciu verejného osvetlenia nebudú. Možnosti sú
obmedzené, ale sú. Treba dorobiť osvetlenie v celom meste, vrátane Klobušíc, Iliavky,
ulicu po ulici.
V nadväznosti na už uvedenú dobu odpisovania 40 rokov, 4.odpisová skupina je aj
prípadná doba koncesie 10—
max. 15 rokov menej ako polovičná, približne tretinová.
Odhadovaná výška investície(z projektu) pred súťažou
je cca 550 000 eur. Kritická situácia je najmä tá časť osvetlenia, ktorá je na nosných kovových, pôvodných stĺpoch, do
veľkej miery skorodovaných,
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opotrebovaných,
nakrivených, časť z nich hrozí až zrútením. Do ďalších rokov už
nedávajú garancie funkčnosti
a ani len dostatočnej bezpečnosti, naopak, niektoré hrozia až zrútením a potenciálne
ohrozujú bezpečnosť občanov a majetku. Z toho dôvodu
nechcem a nebudem niesť ako
štatutár mesta zodpovednosť
za neriešenie stavu a možné
škody a úrazy.
V závere tohto článku
trošku odbočím a chcem upokojiť situáciu so stavom kapacít materských škôlok v Ilave. Intenzívne pracujeme na
realistickom a reálnom variante tak, aby v čo najkratšom možnom čase s otvorením najneskôr od školského
roku 2018/2019 sa zvýšili kapacity pre dve plné triedy, čo
je cca pre 2x25 detí, spolu 50
detí navyše. Vzhľadom na
objektívne faktory, už teraz je
jasné, že toto bude možné len
v areáli MŠ v Klobušiciach.
Financovanie je alternatívne :z eurofondov(s rizikom aj
prípadného neschválenia alebo naťahovaním času príslušným orgánom), dotácie od
štátu(riziká ako pri EÚ fondoch) alebo vlastným financovaním(z časového hľadiska
najrýchlejšie).Projektovo to
bude riešené tak, aby v budúcnosti pri ďalšom náraste
počtu detí vo veku MŠ bolo
možné kapacity, triedy ďalej
pristavovať, nadstavovať(počet - ďalšie 2).
Ing. Štefan Daško,
primátor mesta Ilava

JAZYKOVÁ ŠKOLA
SMART LANGUAGE COURSES

(Ružová 111, ILAVA) otvorí od septembra
DETSKÉ JAZYKOVÉ KRÚŽKY – 3,50€/45min./dieťa
SKUPINOVÉ KURZY AJ/NJ - 5€/45min./osoba
INDIVIDUÁLNE KURZY AJ/NJ - 10€/45min.
Viac informácií: www.slc.sk, info@slc.sk, 0949437606
Tešíme sa na Vás.

Foto: Mgr. Budjačová

Kráľ kráľov
Dňa 14.9.2016 sme sa zúčastnili divadelného predstavenia
v dome kultúry.
Kráľ kráľov sa nám veľmi páčil aj preto, že v ňom hrali herci,
ktorých dobre poznáme, lebo
chodili do našej školy. Všetci
sme obdivovali ich herecký talent. Boli úžasní!!!
Zaujal nás aj samotný dej.
Sledovali sme smiešno-trpkú
komédiu o jednej stávke medzi
panovníkmi, kde hlavnú úlohu hral Móric Beňovský. Dozvedeli sme sa veľa noviniek
z jeho života - ako sa mu žilo

v rakúsko-uhorskej armáde, v
Poľsku, na Kamčatke, na lodi
medzi vyhnancami alebo aj na
Madagaskare. Všade bol obklopený krásnymi ženami, ktoré si
ho chceli zobrať za muža. On
však už manželku mal Zuzanu
Hönschovú z Poľska. Po cestách
ho sprevádzal verný kamarát
Michal, z ktorého sa nakoniec
tiež vykľula žena – Michaela.
Móric však vždy všetko vyriešil
s gráciou a šarmom.
Ďakujeme za pekný kultúrny zážitok a tešíme sa na ďalšie
predstavenia divadelného súboru Masky z Ilavy.
Mgr. Budjačová
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Bartolomejský jarmok
V dňoch 19. – 20. augusta opäť ožilo ilavské námestie a uličky,
ktoré boli pred pár hodinami preplnené zaparkovanými vozidlami, boli počas týchto dní obohatené stánkami s najrozličnejším
jarmočným tovarom...
História Bartolomejského jarmoku siaha až do 14. storočia.
Ilava dostala viacero privilégií o vykonávaní jarmokov, najstaršie
však získala v roku 1430 od kráľa Žigmunda. V súčasnosti dostáva Ilavský jarmok privilégium od primátora mesta Ilava, ktorý
podporuje myšlienku rozvíjať tradície našich predkov prostredníctvom Bartolomejského jarmoku, na ktorom máme možnosť
vidieť široké spektrum rozličného tovaru, rôzne remeselnícke
výrobky, ochutnať slané i sladké špeciality nielen tradičnej slovenskej kuchyne, necháme sa vtiahnuť do atmosféry minulých
storočí, stretnúť sa s priateľmi pri voňavom burčiaku, spríjemniť si čas kultúrnym programom a odniesť si na pamiatku niečo
krásne, typické jarmočné ...
Tak ako v predchádzajúcich rokoch i počas tohtoročného jarmoku účinkovali v kultúrnom programe naši folkloristi z DFS
Laštek a FS Strážov, ktorí svojím vystúpením vytvorili tú správnu jarmočnú atmosféru...Po prvýkrát sa nám predstavila aj hudobná skupina Rubín z Ilavy a opäť príjemne prekvapili i žiaci
a učitelia zo ZUŠ v Ilave...Pozvanie na jarmok prijal i sólista opery SND, operetný bonviván Ivan Ožvát, ktorý si svojím jedinečným vystúpením získal obdiv nielen dospelých poslucháčov, ale
aj našich detí a mládeže, čoho dôkazom bolo záverečné standing
ovation...Vyvrcholením programu bol večerný koncert hudobnej
skupiny Elán Tribute, na ktorom bolo nespočetné množstvo fanúšikov a keď zaznela záverečná pieseň FERO, mala som pocit, že
spieva celé námestie...
Sprievodným programom jarmoku bola aj vernisáž vo výstavnej sieni DK, na ktorej predstavila svoje nádherné umelecké
diela, šperky, obrazy, vitráže výtvarníčka z Ilavy Danka Vlčková
pod názvom ARTETERRA.
V mestskom múzeu si mohli návštevníci pozrieť oživenú expozíciu, na ktorej boli vystavené živé aj vypreparované exempláre
exotického hmyzu.
Dopoludnie s rádiom Šláger, ktoré načas ukončilo svoje vysielanie, bolo taktiež obohatením sobotňajšieho programu, v ktorom si účinkujúci hudobnej skupiny ORIN, Kora Band, Melodic
a Jožko Opatovský získali srdcia všetkých prítomných poslucháčov.
Na záver by sme chceli poďakovať vedeniu mesta Ilava, všetkým zamestnancom MsÚ, organizátorom a spoluorganizátorom
jarmoku, Technickým službám mesta Ilava, účinkujúcim a dobrovoľným pomocníkom a všetkým občanom mesta Ilava, ktorí
prispeli k správnej jarmočnej atmosfére. Dovidenia o rok! -at-
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Foto: D. Gašparová
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Viem kto som, nie som chameleón
Ako už tradične prvý vyučovací deň sme začali tematickým dňom - Bezpečná škola. Rozhlasová relácia, ktorú si
žiaci vypočuli v úvode, bola
zameraná na nástrahy alkoholu a fajčenia. Je dôležité, aby
vedeli , že alkohol je droga, síce
rovnako ako tabak spoločnosťou tolerovaná, ale droga s negatívnymi účinkami na ľudský
organizmus. Je ako chameleón,
ktorý sa nenápadne zakráda
a požiera svoje obete. Slovenské štatistiky hovoria, že 56 %
piatakov má skúsenosti s alkoholom, že deti sa s ním po
prvýkrát stretávajú už v 11
rokoch, čo je najskôr v Európskej únii a až 30% pätnásťročných pije alkohol desaťkrát mesačne. Alkohol je na Slovensku
právom považovaný za drogu
číslo jeden! Na následky poži-

tia alkoholu zomiera ročne veľa
ľudí a bohužiaľ, aj detí. Mládež
často experimentuje s alkoholom a podceňuje jeho negatívne
vplyvy. Neuvedomuje si, aké
zdravotné i sociálne riziká toto
experimentovanie v sebe nesie. V relácii si vypočuli aj zopár rád a návodov ako nepodľahnúť nesprávnym vplyvom.
Mladí sa snažia niekde zapadnúť, nájsť si správnu partiu.
Čo je úplne v poriadku, len nesmú robiť nič, čo nechcú. Dôležitejším znakom dospelosti
než alkohol je ísť si svojou cestou, za svojimi cieľmi a nenechať sebou manipulovať. Svet
je úžasne zaujímavé miesto,
stačí sa pozrieť na internet,
alebo sa pozhovárať s niekým,
kto je do niečoho blázon, kto
vie, možno ťa jeho záľuba tiež
chytí. Množstvo slávnych ľudí

priznáva , že ich ovplyvnil napríklad dobrý film či kniha,
vďaka ktorej objavili nový svet.
Stojí za to po takýchto „bránach“ pátrať. Možno sa skúsiť
spýtať svojich rodičov či učiteľov na nejaké tipy a rady, aj oni
boli mladí a kedysi možno čelili podobným výzvam . Jednu
z týchto brán otvoril pre žiakov
II. stupňa našej školy Peter Bažík so svojím výchovným koncertom Chameleón, v ktorom
sa zameriava na zmeny človeka
od narodenia po celý život a na
nástrahy ako sú o. i. aj alkohol a fajčenie. Po koncerte žiaci vyplnili dotazník na monitorovanie požívania alkoholu
a fajčenia. Každá trieda následne stvárnila chameleóna a vymyslela slogan, ktorý odsudzuje akékoľvek drogy a ukazuje
správny životný smer!

Keď sa z učiteľov stanú žiaci...
Kedy sa tak stane? No predsa vtedy, keď ich vlastní žiaci
nepotrebujú. Počas prázdnin.
Práve v tomto období organizujú rôzne nadácie, združenia či organizácie najrozmanitejšie školenia, v ktorých
ponúkajú pedagogickým zamestnancom možnosť zdokonalenia sa v určitej oblasti.
Jedným z takýchto centier je
aj Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl so
sídlom v Žiline (NSS). Od
roku 2004 riadi s podporou Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR
program eTwinning na celom
Slovensku. Tento program je
zameraný na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia
partnerstiev európskych škôl
a je považovaný za významný
fenomén v ďalšom vzdelávaní
učiteľov.
eTwinning umožňuje nájsť
partnerskú školu, s ktorou je
možné realizovať inovatívne
školské projekty v rámci vyučovania v bezpečnom virtu-

álnom prostredí. Je to ideálny
priestor na výmenu informácií a skúseností s učiteľmi z
celej Európy a je otvorený pre
všetky typy materských, zák-

ladných, špeciálnych a stredných škôl. Okrem spoločnej
realizácie projektu umožňuje
učiteľom táto platforma aj zúčastňovať sa seminárov , konferencií a on-line kurzov po
celej Európe, spolupracovať so
zahraničnými kolegami v špeciálnych záujmových skupinách a on-line fórach.
Jedným z pravidelných podujatí zameraných na nadobudnutie skúseností z medzinárodnej a tímovej spolupráce,
je aj Letná dielňa eTwinning
organizovaná
Národným
podporným strediskom pre
eTwinning v Českej republike.
Počas štyroch dní sa zúčastnení učitelia venujú metodickým a technickým aspektom
eTwinningových
projektov.

Pod vedením skúsených českých ambasádorov získavajú profesijné kompetencie
potrebné na založenie, vypracovanie a realizáciu medzinárodných školských projektov v
rámci vyučovacieho procesu.
V tomto školskom roku sa
Letná dielňa eTwinning uskutočnila v českom meste Tábor.
Možnosť zúčastniť sa tohto
podujatia využili aj dve učiteľky zo ZŠ v Ilave, Mgr. Iva-

Účastníci školenia.

No a „prvostupniari“ sa venovali dopravnej výchove či
už ako chodci, alebo cyklisti.
Prvákov a druhákov aktivity
naučili správať sa na kritických
miestach, najskôr prostredníctvom krátkych videí, poznávaním dopravných značiek, neskôr vychádzkou do mesta.
Tretiaci a štvrtáci si svoju cestu do školy či na krúžok
často zrýchlia aj na bicykli, preto sa oboznámili so základnými pravidlami cestnej premávky pre cyklistov. Prenosné
dopravné ihrisko na školskom
dvore bolo ich cvičiskom pre
jazdy zručnosti na kolobežkách
alebo bicykloch. Nič si neželám
viac, ako to , aby pre našich
žiakov bol bezpečný nielen tento deň, ale všetky dni v novom
školskom roku!
Mgr. Ľubica Ladecká,
koordinátor
primárnej prevencie

na Kupčov a Mgr. Jana Koštialiková. Napriek tomu, že
v eTwinningu nie sú žiadnymi nováčikmi, zapojili sa do
všetkých ponúkaných aktivít
zameraných na získanie počítačovej, sociálnej a multikultúrnej gramotnosti. Svoje
skúsenosti následne zúročia
v spoločnom projekte, ktorý plánujú realizovať so svojimi žiakmi v novom školskom
roku 2016/2017.
Mgr. Jana Koštialiková
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KNIŽNICA
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Knižné novinky

Beletria dospelí:
Dán D.: Nežná fatamorgána
Urbaníková E.: Naružovo
Gardner L.: Ničoho sa neboj
Havranová I.: Rozvedené
Denník slovenskej manželky
Labuť
Coben H.: Chýbaš mi
Tuomainen A.:
Temný ako moja duša
Fossum K.: Kto sa bojí vlka
Penny L.: Dlhá cesta domov
Lark S.: Vysnívaná krajina 1,2
Rivers F.: Dieťa zmierenia
Vykúpená láska
Ďuranová M.: Všetci to vedia
Fieldingová J.: Nie je tam
Klassenová J.: Slúžka
z Fairbourne Hall
Gillerová K.: Hra
na milovanie
Adlerová E.: Krásavci
Bulbeck S.: Púšť pod oknom
Rihák J.: Pentcho
Sveen G.: Peklo je otvorené
Marsons A.: Tichý výkrik
Knižné novinky
z vydavateľstva EvitaPress:
Svobodová B.: Tajnostkár
Šajbanová-Krajčovičová
K.: Moja tantra
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Krausová K.: Prachy
pani Schwarzovej
Červienková E.: Ďalšia, prosím
Macháčková M.: Rozbitá
Klásová V.: Mango, láska karí
Durica K.: Preč !
Brossová A.: Kto
miluje, vyhráva
Falťanová K.: Kým nás
dieťa nerozdelí
Virk A.: Zajtra bude
všetko inak
Liu N.: Stretneme sa na svadbe
Brezinská Čuperková T.: Ona
Holienčíková E.: Puzzle
Červienková E.: Melónová aféra
Krausová K.: Sukničkár
Dušak P.: Dobrovoľne nasilu
Lasicová H.: Všetko
o mojom otcovi
Slúžka
Beletria deti:
Jobus B.: Ja nič, ja muzikant
Tolstoj L.N.: Rozprávky a bájky
Náučná dospelí:
Dugas D.: Naše
najlepšie bylinky
Ottov historický
atlas Slovenska
Paprčka M.: Stredné
Považie z neba
Kolaříková L.: Učebnice
sebelásky
Staroňová K.: Verejná politika
a miestna samospráva
Konečný S.: Komunálna
politika

Knižnica úspešná v dotáciách
z Fondu na podporu umenia
V tomto roku prvý raz začal
poskytovať dotácie na kultúru
novozriadený Fond na podporu umenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.
Naša knižnica sa ihneď začala uchádzať o príspevok
v dvoch projektoch – na nákup kníh a tiež na interiérové
vybavenie. Oba projekty boli
úspešné. V týchto dňoch finišuje podpísanie zmlúv a peniaze by mali prísť na účet
mesta.
Projekt s názvom Získaj srdce detského čitateľa /na nákup
kníh pre deti a mládež +cestopisy/ získal dotáciu 2300 €,

spoluúčasť mesta bude 122 €.
Projekt s názvom Zlepšenie podmienok pre uloženie
knižničného fondu Mestskej
knižnice v Ilave /nové knižné
police pre detské oddelenie/
získal dotáciu 1500 €, spoluúčasť mesta bude 81 €. Aj keď to
úplne nevyrieši naliehavú potrebu výmeny regálov, je to len
začiatok, aj naďalej sa budeme
o dotácie uchádzať.
A tešíme sa na najpríjemnejšiu časť – nákup kníh. Do detského oddelenia pribudnú desiatky nových titulov, zoznam
samozrejme zverejníme.
-ot-, -ih-

Múzeum v čase jarmoku
Počas tohtoročného jarmoku navštívilo mestské múzeum viac návštevníkov ako
bežne za celý rok.
Určite k tomu prispela aj zaujímavá výstava Oživená expozícia zapožičaná od entomológa Michala Zachara.
Okrem množstva exotických motýľov a iného preparovaného hmyzu v desiatich
teráriách boli živé exempláre
-pavúky, chrobáky a iné, aké
sa, našťastie, v našich zemepisných šírkach nevyskytujú.
No nielen to prispelo k zvýšenej návštevnosti. V čase jarmoku sa do mesta vracia mno-

ho bývalých Ilavčanov. Za
rodičmi prichádzajú dospelé
deti už so svojimi rodinami
z celého Slovenska i zo zahraničia.
Mnohí si nostalgicky zaspomínali na detstvo v Ilave.
A takmer všetci vyjadrovali radosť, že v našom malom
meste múzeum ešte stále existuje, no i želanie, aby sa začalo
s potrebnými opravami budovy, pretože opadaná omietka
kvôli vlhkým stenám vo výstavných priestoroch mu na
kráse rozhodne nepridáva.
-ot-

Predstavujeme vám
ďalšiu píšucu Ilavčanku
Mladučká Andrea Blaškovičová pochádza z Ilavy, momentálne však žije a pracuje na
Morave v Olomouckom kraji
vo firme Wiky hračky-papír.
Vzhľadom na dlhoročné pôsobenie jej rodičov vo folklórnom
súbore Strážov /mama Andrea tancovala, otec Ľubo ešte
stále hrá na akordeón/ by sme
možno očakávali, že umelecké gény ju posunú hudobným
smerom. Andrea však miluje
knihy, údajne píše od malička, hotových knižiek „zo šuflíka“ by vytiahla aj zo pätnásť,
hlavne sci-fi a fantasy. Teraz
sa jej splnil veľký sen, kniha je
na svete. Nie je to síce fantasy,
v tomto žánri je obrovská konkurencia, napísala preto knihu
zo súčasnosti /no vplyv fantasy
v nej cítiť/.
Dej sa odohráva nielen na
Slovensku, ale i na Blízkom východe a vo Francúzsku.
Hrdinkou je mladé dievča,
ktoré donútia stať sa špiónkou.
Proti svojej vôli musí odísť do
Sýrie a dostať sa do blízkosti muža menom Ari Bekun
Al...Viac neprezradíme, knihu si môžete požičať v knižnici. Upozorňujeme však, že je
v češtine, nakoľko vyšla v českom nízko nákladovom vydavateľstve Nová forma.
O autorke ešte toľko, že pod-

ľa vlastných
slov miluje
cestovanie,
šport – horolezectvo, a čo by ste možno
na toto útle žieňa nepovedali,
aj box. Chodí na tréningy, no
v ringu zatiaľ nebola.
-ot-

Pozvánka
V utorok 27. septembra privítame v knižnici návštevu až
„z ďalekého východu“.
Na stretnutie so svojimi čitateľkami sa už teší súčasná
slovenská autorka, spisovateľka, ktorá sa aj napriek úspešnej kariére právničky rozhodla po 35 rokoch zanechať
právnickú prax a začala písať.
Žije v Košiciach a jej vlastný životný príbeh, drsný, dojímavý, no aj inšpiratívny sa
vinie všetkými jej knihami.
V Írsku prší inak, Planisko,
Židovská krv, Každý má svojho Igora a ďalšie patria u nás
medzi najpožičiavanejšie.
Ilavská knižnica bude jediná, ktorej autorka v poslednom čase prisľúbila účasť na
besede /prinesie aj knihy na
predaj za zvýhodnené ceny/.
O to viac sa tešíme a srdečne
Vás pozývame na stretnutie
so Štefániou Opremčákovou.
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Pozvánky na podujatia v Ilave

10. ročník kampane
MOST - Mesiac O Srdcových Témach 2016
Slovenská nadácia srdca v
roku 2016 pripravuje už 10.
ročník kampane MOST - Mesiac O Srdcových Témach.
Edukačná kampaň MOST
je zameraná na podporu verejného zdravia v oblasti kardiovaskulárnych
ochorení
(KVO), na zvýšenie informovanosti verejnosti o rizikových faktoroch ochorení srdca
a ciev a poukázania na možnosti prevencie s fókusom na
zdravý životný štýl. Každoročne v priebehu mesiaca september realizujeme edukačné
aktivity na podporu tohto cieľa s vyvrcholením počas Dňa
srdca na Slovensku, ktorý sa v
roku 2016 uskutoční 29. septembra na území celej SR. V
mnohých mestách na Slovensku zriaďujeme meracie miesta, kde zdravotníci a študenti – dobrovoľníci poskytujú
verejnosti bezplatnú možnosť
skríningu základných rizikových faktorov KVO, konzultácií nameraných výsledkov
a poradenstva v rámci prevencie s podporou informačných a propagačných materiálov. Slováci tak majú možnosť
okamžite zistiť základné in-

formácie o zdraví svojho srdca a zdravotníci zase zistia
úroveň informovanosti verejnosti o rizikových faktoroch
KVO a možnosti ich prevencie.
Slovenská nadácia srdca,
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva v Považskej
Bystrici
a Považské osvetové stredisko v rámci propagácie zdravého životného štýlu Vás pozývajú na podujatie
zamerané na zvýšenie informovanosti o prevencii kardiovaskulárnych ochorení.
29. septembra 2016 sa v
priestoroch Považského osvetového strediska bude konať
bezplatné meranie antropometrických a biochemických
ukazovateľov:
- meranie celkového cholesterolu z kapilárnej krvi,
- meranie tlaku krvi a pulzu,
- meranie obvodu pása,
BMI a iných ukazovateľov,
-budeme poskytovať odborné poradenstvo v oblasti
zdravého životného štýlu.
Tešíme sa na Vašu účasť.

23.9.2016 /piatok/ od 16.00 na Mierovom námestí
Country fest. Účinkujú country skupiny a interpreti. Stánky s občerstvením, vstup zdarma.V prípade nepriaznivého počasia v dome kultúry.
26.9.2016 /pondelok/ o 16.00 v dome kultúry
Neplánované zasadnutie mestského zastupiteľstva. Pozýva primátor
mesta a poslanci MZ.
27.9.2016 /utorok/ o 17.00 v mestskej knižnici
Štefánia Opremčáková, slovenská spisovateľka na besede so svojimi
čitateľmi. Vstup zdarma.
14.10.2016 /piatok/ o 16.00 v dome kultúry
Október-mesiac úcty k starším. Koncert pre našich seniorov. Účinkujú:
sestry Bacmaňákové – Heligónka Kysúc. Vstup zdarma.
18.10.2016 /utorok/ o 19.00 v dome kultúry
AYA + Jozef Banáš -music & talkshow tour. Rocková skupina AYA
prichádza s jesennou časťou svojho unplugged turné, Jozef Banáš predstaví svoju novú knihu Kód 7. Hosťom programu a krstným otcom knihy bude vynikajúci herec a humorista Roman Pomajbo. Vstupné 8 €,
predpredaj v dome kultúry a v knižnici.
25.10.2016 /utorok/ o 16.00 v dome kultúry
Zasadnutie mestského zastupiteľstva. Pozýva primátor mesta a poslanci MZ.
Do 29.septembra 2016 potrvá v dome kultúry výstava ilavskej
výtvarníčky Danky Vlčkovej s názvom ARTETERRA /šperky, vitráže, umelecké doplnky - je možné zakúpiť/. Výstavu vám sprístupnia
pracovníci DK v pracovných dňoch, cez víkendy počas podujatí.
Pripravujeme: Silvestrovské šibrinky 2016/17 v Ilave. Od októbra
budeme predávať vstupenky na silvestrovskú veselicu. Všetky informácie o účinkujúcich a cene vstupenky včas zverejníme v mesačníku i na
webe.
Informácie vždy aktualizujeme a dopĺňame na internetovej stránke mesta www.ilava.sk /kalendár podujatí/ a plagátoch. Tel. čísla DK: 44 555
70 až 73, knižnica 74. Zmena programu vyhradená.

LEASING S 0% NAVÝŠENÍM
KIA PÚCHOV sa teší na Vašu návštevu

Vypracoval:
Regionálny
úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej
Bystrici

Nová Kia Sportage. Susedia ju obdivujú, vodiči milujú.
Vývoj novej Kia Sportage nebol zameraný len na to, aby splnil bežné predstavy
o dokonalom aute, ale aby tieto očakávania ďaleko prekročil. Nový špičkový a atraktívny
dizajn len podčiarkuje technologické inovácie vo vnútri. Technológie, ako bezdrôtová
nabíjačka mobilných telefónov, inteligentný parkovací asistent, automatické senzorické
otváranie dverí batožinového priestoru, detektor mŕtveho uhla, či funkcia autonómneho
brzdenia v núdzových situáciách, sa stávajú pre majiteľov novej Kia Sportage štandardom.
Nová Kia Sportage - Wow!

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

Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o.: Bližšie informácie o
ponuke sa dozviete u každého autorizovaného predajcu
Kia. Kombinovaná spotreba paliva 4,7-7,6 l/100 km,
emisie CO2: 124-177 g/km. * Záruka 7 rokov/150 000 km.
Obrázok je ilustračný.
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Matrika
Narodenie :
Peter Hlaváč
Michal Záhumenský
Navždy nás opustili :
Antonín Beňo
Jozef Gabčo
Ing. Adolf Bagin
Mária Jesenská
Anton Martinka
Anton Klabník
Štefan Kozík
Justína Jakúbková
Ján Kalina
Manželstvo uzatvorili :
Ing. Peter Kubala
a Ivana Trníková
Lukáš Bezecný
a Lýda Pástorková
Róbert Ondriš
a Jana Krištofová
Michal Meliš
a Lenka Balážová
Miroslav Hrdina
a Martina Balážová
Juraj Birás
a Magdaléna Gregušková
Ing. Martin Košút
a Renáta Filiačová
Ing. Tomáš Bagin
a Zuzana Pružincová
Martin Šuranský
a Iveta Podoláková
Okienko do štatistiky :
Od 4.8.2016 do 13.9.2016 sa do
nášho mesta prisťahovalo 17
občanov, odsťahovalo sa 11 spoluobčanov. V rámci mesta sa
presťahovalo 19 spoluobčanov.
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Smútočná spomienka

Slza smútku tíško stečie po
tvári, bolesť v srdci zabolí, no
pekná spomienka na Teba,
ako večný plameň v našich
srdciach nezhorí.
Dňa 11.10.2016 si pripomenieme 5. výročie od úmrtia nášho drahého manžela,
otca a starého otca
Pavla Poliaka.
S láskou spomína manželka, dcéry s rodinami a vnúčatá Dominika, Martinko a
Simonka

Spomienka

Spustla už záhrada, spustol dom, už nepočuť Tvoje
kroky v ňom.Zavrel si oči,
chcelo sa Ti spať, nestihol si
nám zbohom dať, už Ťa neprebudí slnko, ani krásny
deň, na ilavskom cintoríne
spíš svoj večný sen.
Dňa 17.9.2016 uplynul
1 rok, čo nás navždy opustil
náš drahý otec
Peter Šeliga.
S láskou spomína smútiaca rodina.

Spomienka

Spomienka

Dňa 31. 12. 2016 uplynie 7
rokov, čo nás navždy opustila
naša milovaná
Oľga Holobradá,
ktorá by sa dňa 25. 11. 2016
dožila 80 rokov.
Kto ste ju poznali a mali radi,
venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéra
Zuzana a syn Jaroslav s rodinami.

Tak ako tráva a kvety vädnú,
aj život ľudský má svoj čas...
Dňa 3.8.2016 sme si pripomenuli päť rokov, čo nás
navždy opustila drahá manželka, naša mamička a starká
Gitka Zlati Babničová.
S láskou na ňu budú navždy
spomínať manžel Štefan, dcéra Tatiana, syn Miloš a vnúčatá Timko, Ajko a Natália.

Milý dedko náš,

zastavme dnes pri Tvojej 80tej míli a pripomeňme si spoločné momenty v tejto chvíli.
Si to ty, čo učil nás tĺcť klince
od malička, na miesto správne,
nie do malíčka.
Ukázal si nám záhrady a jej
skryté zákutia, no strihanie stromov je stále pre mňa veda mamutia.
Povedal si, že nielen obilie, ale
aj betón zreje, najlepšie vtedy,
keď sa naň voda leje.
Alebo, keď učil si nás geometriu, vtedy precíznosť a kružidlo
boli pre nás jediné úspechu pravidlo.
Stavať a tvoriť veci svojpomocne, „čo raz sa naučíš, nikto Ti nevezme“ - vravel si - doživotne.
Že máme veriť svojim nápadom, rovnako ako ty – do hocakého vozíka - zmestíš sa s veľkým nákladom.
V rukách odráža sa Ti precíznosť i celoživotná námaha, ty
vždy spýtaš sa na babkin názor
– a to je veľká odvaha!
Za inšpiráciu, ako správne žiť
i tvrdo pracovať Ti dedko ďakujeme, na to, že si tu bol vždy
s nami, s láskou spomíname.
Marek, Andrej, Nadežda, Samuel, Sebastian, Jonáš

Smútočné
poďakovanie

Ďakujeme za účasť, kvetinové dary a slová útechy
rodine, priateľom a známym, ktorí sa dňa 31.8.2016
prišli rozlúčiť s naším milovaným
Ing. Adolfom Bagínom,
ktorý nás navždy opustil
vo veku 80 rokov.
Smútiaca rodina
Hladám prácu v administratíve ako fakturantka, alebo
mzdy a personalistka. Mám
stredoškolské vzdelanie a prax
20 rokov.
Prosím kontaktujte ma na
čísle telefónu: 0907 162 929.

KAPUSTA (NESKORÁ)
z vlastnej produkcie
odroda: CASSANDRA F1
ponúkame službu rezania
začiatok predaja: 22.09.2016
Doba predaja:
Po – Pia 830 - 1200, 1230 - 1500
Predaj sa uskutočňuje v areáli veľkoskladu, v Beluši (smer Mojtín) vedľa
futbalového ihriska na ulici Slatinskej.
V mesiaci október aj SOBOTA
900-1100hod
Informácie na tel. č. 042 / 46 25 600
ZEMIAKY
NA ZIMNÉ USKLADNENIE
z vlastnej produkcie
7,- Sk/kg 0,232€
- šalátová odroda MARABEL
Doba predaja:
Po – Pia 800-1500hod.
KAPUSTA (NESKORÁ)
z vlastnej produkcie
ponúkame službu rezania
vhodná na zimné uskladnenie
začiatok predaja: 04.10.2016
Doba predaja:
Po – Pia 800-1500hod.
Predaj sa uskutočňuje v areáli veľkoskladu, v Beluši (smer Mojtín) vedľa
futbalového ihriska na ulici Slatinskej.
V októbri predaj aj v sobotu
9,00-11,00hod Informácie
na tel. č. 042 / 46 25 600
KAPUSTA (NESKORÁ)
z vlastnej produkcie
ponúkame službu rezania
vhodná na zimné uskladnenie
začiatok predaja: 29.09.2016
Doba predaja:
Po – Pia 800-1500hod.
Predaj sa uskutočňuje v areáli veľkoskladu, v Beluši (smer Mojtín)
vedľa futbalového ihriska na ulici
Slatinskej.
V októbri predaj aj v sobotu
9,00-11,00hod Informácie
na tel. č. 042 / 46 25 600
KAPUSTA (NESKORÁ)
hlávková 0,45€ / kg
kapusta + rezanie 0,50 € / kg
kapusta + čistenie + rezanie 0,60 € / kg
KAPUSTA (NESKORÁ)
z vlastnej produkcie
odroda: CASSANDRA F1
ponúkame službu rezania
začiatok predaja: 27.09.2016
Doba predaja:
Po – Pia 830 – 1130, 1200 - 1500
Predaj sa uskutočňuje v areáli veľkoskladu, v Beluši (smer Mojtín) vedľa
futbalového ihriska na ulici Slatinskej.
V mesiaci október aj SOBOTA
900-1100hod
Informácie na tel. č. 042 / 46 25 600
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41. ročník Memoriálu
Ing. Fr. Smrčka a 13. ročník Ľ. Smrčka
Tenisového turnaja sa zúčastnilo 16 tenistov z Trenčína, Sidónie, Dubnice a Ilavy. Turnaj sa
hral v areáli TJ Sokol Ilava na Sihoti. Podľa výsledkov z minulého roka mal byť nasadeným hráčom č. 1 Ladislav Oleš, ktorý sa
ospravedlnil a pozíciu nasadenej
jednotky prevzal minuloročný
finalista Peter Bielik. Ako druhý
nasadený bol Juraj Slávik. Víťazi prvého kola postupovali do
hlavnej súťaže o celkového víťaza a porazení hrali tzv. „Útechu“.
Víťazom „Útechy“ sa stal Martin
Kačáni z Trenčína, ktorý porazil
Romana Cíbika z Ilavy. V hlav-

nej súťaži si v 1. semifinále poradil Peter Mišík s Petrom Bielikom a vyhral 6:0, v 2. semifinále
Juraj Slávik porazil Ľubomíra
Turzu 6:3. Vo finále, po 2 rokoch,
opäť triumfoval Peter Mišík, keď
porazil Juraja Slávika 7:5.
Vo štvorhre nenašiel premožiteľa pár Cíbik – Bielik, ktorý vo
finále porazili dvojicu Turza –
Slávik 6:3.
Víťazi si odniesli vecné ceny
a ako každoročne si zaspomínali na tenistu, trénera a vzácneho
človeka Ľubomíra Smrčka, zakladateľa tenisu v Ilave.
-pm-

Foto: P. Mišík

Futbalový turnaj Victory Cup
Memorial M. Košíka U-11

Turnaja sa zúčastnilo 140 detí
vo veku 9-10 rokov z Dubnice nad Váhom, Senca, Částkoviec, Bratislavy, Púchova, Nového Mesta nad Váhom, Žiaru
nad Hronom, z Čiech mužstvo Smržíc, Hraníc na Morave a domáceho MFK Ilava.
Chlapci podali bojovné výkony, najlepšie si počínali futbalisti z Dubnice, ktorí nenašli

premožiteľa a vo finále porazili Domino Bratislava 3:1. Ilavskí
futbalisti v boji o 9.-10. miesto
porazili Senec 4:1 a skončili na konečnom 9. mieste.
Akcia sa vydarila, o čom svedčí spokojnosť trénerov, rodičov
a detí, ktorí sa zúčastnili tohto
turnaja. Dúfam, že o rok sa stretneme znova.
-pm-

Cvičiteľka Anna Matejová oznamuje, že pravidelné cvičenie
KALANETIKY sa začalo vo štvrtok 8. septembra 2016. Cvičiť
budeme každý pondelok a štvrtok o 18,30. Treba si priniesť cvičebnú podložku (karimatku, deku...) a prezuvky na cvičenie v
telocvični.
Tešíme sa na Vás!

Ďalšia medaila z Majstrovstiev Európy z karate Sokol Ilava !
Od štvrtka 15.9. do nedele 18.9. sa v Rakúskom Steyr
uskutočnili Majstrovstvá Európu seniorov, juniorov, kadetov a detí EGKF v karate.
Z Ilavy dostali nomináciu
do reprezentácie Slovenska,
na základe dobrých výsledkov a vynikajúcej formy, traja
pretekári. Romana Adamcová, Peter Meliš a Lucia Palme.
Medailové umiestnenie sa podarilo Romanke Adamcovej.
Po zisku zlatej medaily
z Majstrovstiev Sveta WTKA
v r.2015 a tohtoročného titulu
majsterky Slovenska sa postavila na stupeň víťazov medzinárodnej úrovni .
Štartovala v jednej kategó-

ILAVSKÝ

rii kumite 13-14r. V ťažkej
konkurencii na súťaži 19 krajín a takmer 1000 pretekárov
sa prebojovala až do finále v
svojej kategórii, kde po prehre
s nemeckou pretekárkou získala striebornú medailu.
Chcem poďakovať Romanke za vzornú reprezentáciu
a vynikajúce výkony aj na medzinárodnej úrovni karate.
Taktiež chcem poďakovať
za snahu a vzornú reprezentáciu aj ďalším našim reprezentantom Peťovi Melišovi a
Lucii Palme.,i keď sa na stupne víťazov neprebojovali.
Trénerovi Bc Marianovi Pažitkovi za koučovanie a organizáciu zázemia pre preteká-

rov v Rakúsku.
Vďaka patrí všetkým,ktorí podporujú a fandia nášmu
klubu karate TJ Sokol Ilava a
pomáhajú nám napr. príspev-

kom 2% z daní ako napr. primátor pán Štefan Daško, firma Hanon, a ostatní darcovia.
tréner klubu karate Sokol
Ilava Horák Kamil

Turnaj futbalových nádejí U-9
Dňa 01.09.2016 sa na ihrisku v Ilave za účasti mužstiev
FK Púchov, Tatran Horovce,
MFK Dubnica „A“ , „B“ a Ilavy „A“, „B“, odohral turnaj
chlapcov narodených v roku
2008 a 2009. Nádejní futbalisti zviedli medzi sebou urputné
boje, ale zápasy dohrali všetci
v poriadku a nezranení. Hralo sa systémom každý s každým 1 x 15 minút, takže každé

mužstvo odohralo päť zápasov
a všetci boli odmenení. Prví
traja dostali poháre.
Konečné poradie:
1. Ilava „A“ skóre 23:5 15 bodov
2. Púchov skóre 15:3 11 bodov
3. Dubnica „A“ skóre 9:4 9 bodov
4. Ilava „B“ skóre 8:7
7 bodov
5. Horovce skóre 7:16
3 body
6. Dubnica „B“ skóre 2:19 0 bodov
-pm-
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