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Ilavský mesačník

Vážení spoluobčania
Opäť prežívame obdobie,
kedy sa schyľuje k voľbám
na post primátora mesta
a nádejní kandidáti si začínajú robiť kampaň. Nielen v našom meste, ale aj
na vyšších postoch a všeobecne v politike sa kandidáti uchyľujú k rôznym,
aj nepríjemným praktikám.
Ja osobne verím, že úprimnosť a čestnosť ešte nevymreli a občania pochopia ,
že v dnešnom svete , ktorý
je plný nenávisti a najmä závisti boja o moc, potrebujú stabilitu a pokoj. Veď nie
je na mieste konštatovanie
jedného z poslancov, citujem: ....“ Osvetlenie v meste? Predsa nebudeme nahrávať body primátorovi....“
Zároveň by som chcel podotknúť, že vypnutie osvetlenia, bolo už naozaj len
krajnou možnosťou ako
ukázať poslancom dôležitosť nového a hlavne bezpečného osvetlenia. Možno som išiel do krajnosti,
ale verte, že som veľmi chcel
pre Vás všetkých len to najlepšie.
I keď bolo toto obdobie
naplnené nepochopením
zo strany našich poslancov,
mnohé z plánovaných vecí
sme predsa len zrealizovali. Spomeniem napríklad :
Za rok 2017 sme z vlastných
zdrojov urobili kompletné
nové rozvody na Ul. Medňanskej, rekonštruovali sme
Košeckú ulicu, pokračovali
sme v renovácii interiéru
a zariadenia DK v Klobušiciach. Máme podané 4 europrojekty a 2 Envirofond
projekty. Každý (EUFP) nad
cca 100 000 eur. 2 EÚ projekty sú už schválené. Na
1. enviroprojekt schválili 34

000 euro. Dávame na realizáciu rekonštrukciu VO Ul.
Jesenského, Kalinčiakova,
Medňanská, Záhumenská,
Košecká, Hurbanova ,SNP,
Záhradnícka. Z výsledku hospodárenia za r. 2017
je
možné dofinancovanie 100% z vlastných zdrojov. Po vysúťažení 350 000
- 400 000 eur. Do investícií tohto typu je možno investovať úverové finančné prostriedky z EBRD cez
komerčné banky zo zdro-

va, Hviezdoslavova, Sládkovičova...), výmena okien
a zatepľovanie (DK Ilava)
150 000 eur, v r. 2020 - teplovzdušné rozvody (Štúrova, Kukučínova , SNP) 200
000 eur, spolu cca 1 000 000
eur. V tomto prípade by sa
mestu vrátilo 100 000-150
000 eur z istiny úveru .Prioritne investície, generujúce
úspory, plniace ukazovatele
a ciele úveru.
Po viacročnom úsilí primátora a Ing. Janúška sme
dostali tlačovú správu
z TSK o komplexnej rekon-

jov MUNSEF2. Sú to úvery
z obmedzeného balíka pre
mestá, obce s dnes bežnou
úrokovou mierou do 1%
p.a. Pri splnení ukazovateľov vratka istiny z banky je
až do 15%. Príklad : Z úveru
400 000 eur sa môže mestu
vrátiť 60 000 eur. V mesačníku prikladám informáciu o zdrojoch. Za naše
mesto by mohli prejsť ďalšie
projekty: V roku 2018 - realizácia rekonštrukcie časti verejného osvetlenia cca
400 000 eur, / a nie, ako pán
poslanec písal v predchádzajúcom čísle IM, že navýšili 20 000 eur na osvetlenie,
za takú finančnú čiastku sa
možno vymenia len žiarovečky. R. 2019-2020 - pokračovanie rekonštrukcie
VO cca 250 000 eur (Štúro-

štrukcii (vzhľadom na stav,
opotrebovanosť) mosta cez
kanál Váhu. Po interpelácii, požiadavkách mesta na
TSK, riešenie havarijného
stavu mosta je reálne. Snáď
bude zvládnutá posledná
prekážka - verejné obstaranie, investície, zákazky. Jej
správoplatnenie. V mesačníku je tlačová správa TSK.
Po našich urgenciách je v
rozpočte TSK na akciu 390
000 eur. Ďakujem Predsedovi TSK, Úradu , poslancom TSK. Verím, že nie
predčasne.
Za r. 2017 sme dosiahli
slušné finančné výsledky
a ukazovatele. Dosiahli sme
ročný prebytok bežného
rozpočtu(BR) cca 538 000
eur. Najvyššia hodnota za
11 rokov funkcie. Zostatok

nesplatených úverov 723
608 eur,
príjmy BR
za r. 2017
vo výške
3 933 499,- eur, zadĺženie
mesta je cca 20%. Zákonné
max. je 60%.
1. Ústavná
hranica dlhu 50%. Priestor
na investície externým, návratným
financovaním,
úvermi je tiež. Tí, ktorí tvrdia, že nie je, Vám klamú,
nerozumejú a nevedia.
Na záver by som chcel
opäť zdôrazniť svoju víziu
v súvislosti s parkovaním
v našom meste. Aj v budúcnosti budem bojovať za lepšie podmienky života pre
našich spoluobčanov a nezastavia ma žiadne útoky ,
ani neprajníci, ktorí sa snažia moju prácu znevažovať.
Päťkrát som predložil
do programu MZ návrh
poslanca na parkovanie
v centre mesta a päťkrát ho
poslanci stiahli bez prerokovania. Preto záleží len od
Vás , vážení priatelia, koho
si zvolíte ako pokračovateľa
v začatej práci.
Verím však a dúfam,
že čestnosť, húževnatosť
a snaha pracovať pre občanov mesta, bez bočných
osobných zámerov ešte
stále platia. Som tu preto, aby som zastával Vaše
záujmy. Viem, že sa nedá
všetko realizovať naraz,
ani vyhovieť naozaj všetkým... je však dôležité,
zvoliť si priority a postupne dotvárať naše mesto,
aby bolo hodné príjemného života v 21. storočí.
Za Vašu doterajšiu priazeň
Vám srdečne ďakujem!
Ing. Štefan Daško
primátor mesta Ilava
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Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava za 3/2018

(tabuľková
forma) Ilava za 3/2018
Vyhodnotenie rozpočtu
Mesta

(tabuľková forma)

Schválený 2018
Upravený 2018
Plnenie 3/2018
3/2018 v %
Bežný rozpočet
Schválený 2018
2018
Plnenie 3/2018
v%
Príjem
4 102 707,00 Upravený
4 102 707,00
1 043 356,08 3/2018
25,43
Bežný
rozpočet
z toho:
DzP FO
1 954 503,00
1 954 503,00
554 744,78
28,38
Príjem daň z nehnuteľ. 4 102629
707,00
4 102629
707,00
1 04347356,08
25,43
000,00
000,00
242,67
7,51
z toho:
DzP FO DK
1 95423503,00
1 954
5544744,78
28,38
320,00
23503,00
320,00
880,10
20,93
629 000,00
47622,84
242,67
7,51
Výdajdaň z nehnuteľ.
4 629
060000,00
007,00
4 020
760,00
762
18,97
23 320,00
4 880,10
20,93
z toho:
výdaj naDK
RO
1 23
357320,00
867,00
1 318
620,00
236
339,08
17,92
Výdaj
007,00
4 020
760,00
762
18,97
výdaj mesto 4 060
2 702
140,00
2 702
140,00
526622,84
283,76
19,48
z toho: výdaj na ROMŠ
314,00
545
314,00
100339,08
428,43
18,42
z toho:
1 357545
867,00
1 318
620,00
236
17,92
337,00
216
337,00
456,25
20,09
výdaj mestoDK
2 702216
140,00
2 702
140,00
52643283,76
19,48
správa mesta
961
561,00
961314,00
561,00
201428,43
018,88
20,91
z toho:
MŠ
545
314,00
545
100
18,42
TS
335
590,00
335
590,00
71
989,93
21,45
DK
216 337,00
216 337,00
43 456,25
20,09
Rozdiel
42 700,00
81 947,00
280 733,24
správa mesta
961 561,00
961 561,00
201 018,88
20,91
TS
335 590,00
335 590,00
71 989,93
21,45
Kapitálový rozpočet
Rozdiel
42 700,00
81 947,00
280 733,24
Príjem
419 520,00
419 520,00
0,00
0,00
Výdaj
722 700,00
722 700,00
31 098,80
4,30
Kapitálový
Rozdiel rozpočet
-303 180,00
-303 180,00
-31 098,80

Príjem
Výdaj
Finančné operácie
Rozdiel
Príjem
Príjem RO
Finančné
Výdaj operácie
Rozdiel
Príjem

419 520,00
722 700,00
-303
180,00
415
385,00

419 520,00
722 700,00
-303
415180,00
385,00

0,00
31 098,80
-31 098,80
0,00

0,00
4 937
612,00
154
905,00
4 937
612,00
260
480,00

0,00
4154
937905,00
612,00
4260
898480,00
365,00

2 850,73
1 046
206,81
43 471,44
837
193,08
-40 620,71

Príjem RO
Príjem
Výdaj
Výdaj
Rozdiel
Rozdiel

0,00
154 905,00
260
480,00
415
385,00

0,00

0,00
154 905,00
260385,00
480,00
415

39 247,00

2 850,73
43 471,44
-40 620,71
0,00

209 013,73

0,00
4,30

0,00
28,06

0,00
21,19
28,06
17,09

(sumy sú uvedené v €)

Príjem
4 937 612,00
4 937 612,00
1 046 206,81
21,19
* RO – rozpočtové organizácie (zahŕňa ZŠ, ZUŠ, CVČ, ŠJ ZŠ a ŠKD ŠJ); MŠ – zahŕňa Materskú školu Ilava +
Výdaj
4 937 612,00
4 898 365,00
837 193,08
17,09
jedáleň a Materskú školu Klobušice + jedáleň; DK - domy kultúry.
Rozdiel
0,00
39 247,00
209 013,73

* 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,
* RO
– rozpočtové
organizácie
(zahŕňa
ZUŠ, CVČ,
ŠJ ZŠ
a ŠKD ŠJ);bývanie
MŠ – zahŕňa
Materskú
školu Ilava +
ochranu
životného
prostredia,
rozvojZŠ,
bývania,
verejné
osvetlenie,
a občiansku
vybavenosť,
jedáleň
a Materskú
školuslužby,
Klobušice
+ jedáleň;
DK - domy
kultúry.
rekreačné
a športové
knižnicu,
predškolskú
výchovu,
opatrovateľskú službu, klub dôchocov a
starostlivosť
občanov
v hmotnej
* výdaj
mesto - ozahŕňa
správu
mesta,núdzi.
voľby, transakcie verejného dlhu, civilnú obranu, ochranu pred

(sumy sú uvedené v €)

Schodok
štátnehocestnú
rozpočtu
SR je k komunikácie,
31. 03. 2018 vo
výške 455smil.
€.
požiarmi,
výstavbu,
dopravu,
nakladanie
odpadmi,
ochranu prírody a krajiny,
ochranu
životného
prostredia,
rozvoj
bývania,
verejné
osvetlenie,
bývanie
a občiansku vybavenosť,
Zdroj: Ministerstvo financií SR.
rekreačné a športové služby, knižnicu, predškolskú výchovu, opatrovateľskú službu, klub dôchocov a
Ing. Stanislav Fúsek
Ing. Štefan Daško
starostlivosť
o občanov v hmotnej núdzi.
samostatný odborný referent rozpočtu
primátor mesta Ilava

Schodok štátneho rozpočtu SR je k 31. 03. 2018 vo výške 455 mil. €.

DOTOVANÝ ELEKTROMOBIL
Ing. Stanislav Fúsek
samostatný
odborný referent
rozpočtu
PRE MESTO
ILAVA
Zdroj: Ministerstvo financií SR.

Vážení spoluobčania,
aj keď nás už onedlho čakajú
ďalšie komunálne voľby a vrchní predstavitelia mesta nemajú
žiadnu istotu, že na svojich funkciách zotrvajú, nepoľavujeme
v našej snahe uchádzať sa o každý vhodný grant alebo dotáciu
na zlepšenie materiálneho vybavenia a fungovania samosprávy.
Projekty, ktoré podáme a pripravíme, nechystáme pre seba, ale
pre našich spoluobčanov a veríme, že mesto bude aj po voľbách
spravovať poslanecký zbor a pracovníci, ktorí nadviažu na naše

Spolufinancovanie mesta predpokladáme v sume 1920 eur. Pri
Ing. Štefan Daško
dobrom riadení na Ministerstve
primátor mesta Ilava
životného prostredia SR a na ensnahy a podané granty úspešne viromentálnom fonde by sa mozrealizujú, aj keby mali časový hol nákup zrealizovať už v priepriebeh za horizont volebného behu tohoto roku.
K podaniu žiadosti o dotáciu
obdobia. Verejnosti s potešením
oznamujem, že sme sa iniciatív- sme s kolegami pripravili všetky
ne chopili príležitosti získať pre potrebné prílohy. Externý manašu samosprávu elektromobil. nažment pre nás zabezpečuje
Enviromentálny fod SR v spo- firma MP profit PB, s.r.o z Polupráci s partnermi KIA Motors važskej Bystrice. 27.4.2018 bola
Slovakia, ZSE, a.s. a Komunál- žiadosť skompletizovaná a odona poisťovňa pripravili dotačnú slaná na Enviromentálny fod
schému na nákup elektromobi- SR. Bude nasledovať hodnotiaci
lov pre obce a mestá. Na tento proces a v prípade že uspejeme,
nákup prispejú 95%. Mesto sa budeme sa môcť tešiť z novéspolupodieľa 5%. Predpokladaná ho elektromobilu. Cieľom navrcena elektromobilu je 31 920 eur. hovaného projektu je zníženie

Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava, zastúpené Ing. Štefanom
Daškom, primátorom mesta, v y h l a s u j e v zmysle §
4 ods. 1 zákona č. 596/2003
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.
552/2003 Z.z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie
miesta riaditeľa/-ky Centra
voľného času, Farská 84/5,
019 01 Ilava.
Písomnú žiadosť o účasť
na výberovom konaní spolu
s požadovanými dokladmi
zasielajte v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa
a označením hesla „Výberové konanie CVČ – Neotvárať“ na adresu: Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31,
019 01 Ilava alebo osobne
do podateľne Mestského
úradu v Ilave do termínu
20.06.2018 do 14.00 hodiny
(to je posledný termín, ktorý
môže byť uvedený na pečiatke z podateľne MsÚ).
Podrobné informácie ohľadom kvalifikačných predpokladov a ostatných požiadaviek na uvedenú funkciu sú
zverejnené na stránke www.
ilava.sk.
množstva znečisťujúcich látok v
ovzduší produkovaných pri používaní vozidiel so spaľovacím
motorom. K tomuto cieľu obec
prispeje nákupom batériového
elektrického vozidla kategórie
N1 na elektrický pohon. Elektromobil zakúpený z podpory formou poskytnutej dotácie bude
využívaný výlučne na činnosti
nehospodárskeho charakteru,
vo verejnom záujme na výkon
samosprávnych činností mesta
Ilava. Nákupom elektromobilu
sa mesto Ilava pridá ku pokrokovým samosprávam a prispeje k zníženiu emisií v urbanizovaných oblastich a tým aj ku
zlepšeniu životných podmienok
obyvateľov samosprávy.
Ing. Ľubomír Turcer
prednosta MsÚ
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Finančno – majetkové oddelenie Mesta Ilava informuje
Informácia o povolení vkladu
vlastníckeho práva – pozemok
pod DK Ilava
Na základe Zmluvy o prevode
vlastníctva č. 03529/2017-PKZP-K40293/17.00 zo dňa 22.01.2018
medzi stranami Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817
47 Bratislava a Mestom Ilava a na
základe Návrhu na vklad vlastníckeho práva doručeného dňa
26.02.2018 na Okresný úrad Ilava, Katastrálny odbor, bol povolený dňom 28.03.2018 vklad
vlastníckeho práva v prospech
Mesta Ilava:
- pozemok KN-E parc. č. 120
zastavané plochy a nádvoria
o výmere 400 m2, k.ú. Ilava
- pozemok KN-E parc. č. 121
zastavané plochy a nádvoria
o výmere 393 m2, k.ú. Ilava.
Dôvodom bolo usporiadanie vlastníctva k pozemkom
zastavaným inými vybudovanými stavbami a zabezpečenie
nevyhnutného prístupu k nim
v zmysle § 19 ods. 3 písm. f) zákona č. 180/1995 Z.z. Zákon o
niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.
Informácia o budovaní optickej siete v Ilave a v Klobušiciach
– Slovak Telekom, a.s. - Profi-NETWORK
Investor - Spoločnosť Slovak
Telekom, a.s. prostredníctvom
splnomocnenej firmy Profi.
NETWORK, s.r.o. so sídlom Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín,
plánuje v rokoch 2018 – 2019 výstavbu optickej siete v meste Ilava a v mestskej časti Klobušice.
V súčasnosti sú lokality napájané zastaralými metalickými
káblami s obmedzenou rýchlosťou pripojenia. Z toho dôvodu
investor pristúpil k budovaniu
novej optickej trasy na území
mesta s podstatne vyššími parametrami kvality a prenosovej
rýchlosti.
Mesto Ilava vydalo súhlas s realizáciou predmetných stavieb
v zmysle predložených projektov.
Jedná sa o:
- stavba „INS_FTTH_ILAV_

Ilava_FTTH2_Skala“
- mestské pozemky KN-C
parc.č.525/1, KN-C parc.č.592,
KN-C parc.č.598/1, KN-C parc.č.574,
- KN-C parc.č.544/13, KN-C
parc.č.600/1, KN-C parc.č.607/1,
KN-C parc.č.602, KN-C parc.č.608/1,
- KN-C parc.č.622, KN-C parc.č.623/1, KN-C parc.č.626/8,
KN-C parc.č.625, KN-C parc.č.576/1,
- KN-C parc.č.541/1, KN-C
parc.č.1990, KN-C parc.č.576/3,
KN-C parc.č.626/10, KN-C parc.č.555/1 v k.ú. Ilava, zapísanom
na LV 1500
- stavby „INS_FTTH_ILAV_
Ilava_Klobušice“
- mestské pozemky KN-C
parc.č.43/1, KN-C parc.č.44/1,
KN-C parc.č.124/44, KN-C parc.č.181/1,
- KN-C parc.č.182, KN-C
parc.č.221/1, KN-C parc.č.222,
KN-C parc.č.300/7, KN-C parc.č.679/1,
- KN-C parc.č.685/1, KN-C
parc.č.687/2, KN-C parc.č.690,
KN-C parc.č.691, KN-C parc.č.697,
- KN-C parc.č.699/4, KN-C
parc.č.704/19, KN-C parc.č.1293,
KN-C parc.č.1294, KN-C parc.č.1367,
- KN-C parc.č.229/2(KN-E
102), KN-C parc.č.501/3(KN-E 171/121), KN-C parc.č.501/30(KN-E 5006/1),
- KN-C parc.č.593/3(KN-E
113/1), KN-C parc.č.689(KN-E
37/211), KN-C parc.č.691(KN-E
5006/1),
- KN-C parc.č.692(KN-E 102),
KN-C parc.č.694/1(KN-E 113/2),
KN-C parc.č.694/2(KN-E 113/1),
- KN-C parc.č.695/2(KN-E
113/3),
KN-C
parc.č.698/2/30(KN-E
5006/3),
KN-C
parc.č.699/2(KN-E
5006/3),
- KN-C parc.č.701/1(KN-E
5006/1), KN-C parc.č.702/2(KN-E
5006/1),
KN-C
parc.č.704/23(KN-E 49/1) v k.ú. Klobušice, zapísanom na LV 1100
- stavba „IL_FTTH_IBV_Klo-

bušice Záhumnie“
- mestský pozemok KN-C parc.č.1140/2 a KN-C parc.č.1141/2 v
k.ú. Klobušice, zapísanom na LV
1100
Projekty sú k dispozícii k nahliadnutiu v grafickej forme na
oddelení OVaŽP a FMO.
Informácia o linke financovania MunSEFF 2
Investície do udržateľnej energetiky sú jednou z hlavných priorít Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD). Banka
zriadila kreditnú linku na podporu energetickej efektívnosti v slovenských municipalitách
– MunSEFF. Prostredníctvom
miestnych bánk program poskytol finančnú podporu pre investičné príležitosti v oblasti energetickej účinnosti a udržateľnej
energie a k zlepšeniu efektívnosti

životného prostredia.
V roku 2018 bude možnosť financovania projektov s energetickou úsporou z pripravovaných
zdrojov MunSEFF 2.
V prípade kvalifikácie projektu, kde úspora energetickej náročnosti by bola aspoň 30%, bolo
by možné financovať projekt z
týchto zdrojov, s možnosťou nenávratného grantu do výšky až
15%.
Vhodnými projektami (príklady) sú rekonštrukcie municipálnych budov, verejného osvetlenia, rozvodov tepla, projekty
obnoviteľných zdrojov energie.
V rámci životného prostredia sú
to investície do projektov znižujúcich množstvo odpadu, zvýšenia podielu recyklovateľného
odpadu, znižovania znečistenia
ovzdušia, čistenia odpadových
vôd.
FMO

Nekonečný príbeh
„Kompostéry“ sa blíži ku koncu
Verejnosti s potešením
oznamujem, že Mesto Ilava po trpezlivom opakovanom podávaní žiadosti cez
Envirofond na Ministerstvo
životného prostredia SR na
základe výzvy OPKZP - PO1-SC111-2017-23 na vybavenie
domácností a bytových domov
kompostérmi nakoniec uspelo.
Od prieskumu záujmu, ktorý sme vykonali na prelome
rokov 2015 a 2016 uplynulo viac ako 2 roky. Aj podľa
toho si občania môžu urobiť
obraz o fungovaní a vládnutí tzv. štandardných politikov.
Pre úplnosť pripomeniem, že
do prieskumu záujmu verejnosti pre garnt „Kompostéry
pre obec Ilava“ sa zapojilo 493
domácností. K tomu boli pridané kompostéry, ktoré sa
umiestnia do mestských častí
k bytovkám a majú slúžiť pre
aktívnych občanov na uloženie menších množstiev trávy
a pod. odpadu, ktorý vznikne

pri údržbe zelene.
Celkovo sme žiadali o 507
kompostérov o jednotnom objeme 1,05 m3. Nákup sa uskutoční v objeme 84 346,80 eur.
Dotácia bude 80 129,46 eur a
mesto sa bude spolupodieľať
5% v sume 4217,34 eur. Sumy
sú uvedené s DPH. V prílohe
článku je potvrdenie o priznaní spomenutej dotácie. Kompostéry po zakúpení prechodne budú uložené v priestoroch
TSM Ilava a podľa dotazníkov
postupne sa rozvezú k žiadateľom.
Dnes už vieme, že mnohí
z Vás nečakali a kompostéry
si sami zakúpili. Neteší nás to
a naše predstavy o celkovom
fungovaní grantovej politiky
na Slovensku sú diametrálne odlišné od reality. Veríme
však, že kompostéry uvítate a
mnohí možno radi nahradíte
novými.
Ing. Ľubomír Turcer
prednosta MsÚ
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Prechádzka perifériou Ilavy – časť
č. 3 – Klobušice – Zámocká ulica
Keď som začal zháňať podpisy pod petíciu na odstránenie spomaľovacieho retardéra,
ktorý už dávno stratil svoju
opodstatnenosť, na Zámockej
ulici pre potrebu Oddelenia
výstavby a životného prostredia v Ilave, ešte som netušil,
kam až Zámocká ulica zasahuje. Ona sa totiž pred miestnou časťou tzv. „Hoštákom“
rozdvojuje, jedna časť smeruje
do časti nazývanej „Kút“, druhá kopíruje zámocký park a
pokračuje v smere ku hlavnej
ceste, kde sa nachádzajú zatiaľ
ešte len štyri rodinné domy.
Vtedy ma napadlo, prečo by
sa Zámocká ulica nedala veľmi jednoducho zokruhovať.
Stačí územne dorobiť cca 150
m a vozidlá, ktoré majú namierené z Ilavy do tzv.“Kúta“,
nám môžu jednosmerne odbremeniť premávku na začiatku Zámockej ulice, ktorej je
v dopravnej špičke neúrekom,
nakoľko je to jediná prístupová cesta k celému sídlisku!!!.
Začal som sa o túto možnosť
zaujímať, pretože by to výraz-

ne skrátilo cestu obyvateľom
do tzv. Kúta, nakoľko týchto
nie je málo /hovorím o počte
motorových vozidiel/. Dostalo
sa mi do uší, že táto alternatíva tu bola už dávnejšie, avšak
je tu nejaký osobný spor medzi
MsÚ v Ilave a občanom, vlastniacim rodinný dom v tejto
oblasti.
Nemám záujem sa rýpať
v tomto probléme, nechcem
riešiť ich“ pravdy“, ani sa ma
to osobne netýka. Chcem však
k tejto možnosti zaujať určité
stanovisko, nakoľko od vzniku údajného problému v tejto
časti prešlo veľa času a myslím
si, že konečne už mohol nastať
čas na nové myslenie a nové
riešenia aj pre nás.
Oslovujem predovšetkým
tých zodpovedných pracovníkov, ktorí v súčasnosti pôsobia
na MsÚ v Ilave, čo tak konečne
odložiť osobné spory a snažiť
sa vyriešiť túto problematickú cestu pre ľudí, bývajúcich
na Zámockej ulici v Klobušiciach? Alebo budeme musieť
len čakať na novú, mladšiu

Ekovýchovný program
na základnej škole
Nezisková organizácia Deti
čistej Zeme v našej škole realizovali ekovýchovný program.
Pani lektorka, Alena Vajdová, žiakom 1.-2. a 5. ročníka hravou formou vysvetlila,
ako správne naložiť s odpadom, prečo je potrebné odpad
triediť a ako môžeme znížiť
množstvo odpadov v našom
koši. Prostredníctvom slimá-

čika Máčika sa naučili, ako nakladať s bioodpadom a prečo je
dôležité kompostovať. Deti sa
do aktivít zapájali s radosťou,
reagovali na otázky, veľa vedeli
a čo nie, naučili sa. Veď predsa
všetci chceme vytvoriť čistejšie
a krajšie prostredie, v ktorom
žijeme. Deti, počas aktivít, prišiel pozrieť aj primátor nášho
mesta Ing. Štefan Daško.

Primátor Ing. Štefan Daško medzi žiakmi základnej školy.

a ochotnejšiu generáciu, ktorá
raz zaujme miesta na MsÚ?
Dodatok – Jediné vyústenie
z celej našej zastavanej oblasti na hlavnú cestu je poriadne
„rozšírená“ jednosmerná ulica. Jej šírka, ktorá vznikla vďaka „odhadu“ bývalého vlastníka susedného pozemku pána
I.B, ktorý si svojvoľne vytýčil
svoje hranice pozemku a doposiaľ nikto nebol schopný
s tým pohnúť, nanajvýš jeho
výsostné rozhodnutie rešpektovať...
Tento problém však nechcem rozoberať. Je to problém
právnický. Chcem však spätne upozorniť. že v minulosti

na verejnom mestskom zhromaždení zatiaľ nemenovaný
občan navrhol, či by sa tento
výrazne „rozšírený“ výjazd
k hlavnej ceste nemohol bielou
čiarou označiť tak, aby bolo
jasné, kto odbočuje na Ilavu
a kto na Dubnicu n/V. Prejavil
ochotu, že to sám vyznačí, stačí mu udeliť povolenie, čo mu
bolo s blahosklonným úsmevom zamietnuté, nakoľko vraj
mesto má svoje prostriedky
a vlastných ľudí. Výsledok?
Choďte sa na tento úsek pozrieť a uvidíte výsledok tohto
úsmevného sľubu!
Mgr. D. Slávik

Burza detského oblečenia bola
o veľkej pomoci
Je tu jar a s ňou prišla v poradí už piata Burza detského oblečenia, obuvi a hračiek, konaná v dňoch 20. 4. - 22. 4. 2018
pod záštitou Rady rodičov pri
ZŠ Ilava. Počasie nám teraz
prialo a tešili sme sa priazni
mamičiek, oteckov, starých rodičov a detičiek nielen z nášho mesta, ale aj okolitých obcí.
Letné teploty ovplyvnili aj výber nákupu oblečenia - letné
predbehlo jarné. Oblečenie, topánočky a hračky, ktoré už niektorým deťom poslúžili, iným
ešte určite spravili radosť. Vystrojiť svoje bábätko „novými“
vecičkami a vyraziť s ním na
poriadnu jazdu v kočiariku sa
určite podarilo mnohým mamičkám. Touto cestou by som
sa chcela poďakovať pani riaditeľke Mgr. Jarmile Janošíkovej za poskytnutie priestorov
telocvične. Páni Karol Zifčák,
Jozef Koyš a Rudolf Krcheň sa
postarali o zabezpečenie a rozmiestnenie stolov. Žiačky 7. A
triedy – Kristínka Bagínová
a Lola Roháčová a žiačky 7.B
triedy – Katka Házová a Sárka
Sabatková sa postarali o plynulý priebeh registrácie a ukladania tovaru. Všetky veci boli
prehľadne uložené a označené, čo kupujúcim uľahčilo ich
výber a zároveň aj šetrilo čas.
Veľké poďakovanie patrí hlavne obetavým rodičom – Vla-

dimíre Kurusovej, Márii Cabajovej, Silvii Stanovej, Zuzane
Slávikovej, Alexandre Marcinovej, Zuzane Ptáčkovej,
Mariánovi Ptáčkovi a Dagmare
Felis. Sobotňajší večer nestrávili v kruhu rodiny, ale svoj čas a
energiu venovali triedeniu nepredaného tovaru. Benjamín
Bagín, Lenka Kurusová, Matejko Marcin, Vaneska Ptáčková a
Larka Urbanovský boli našimi
veľkými pomocníkmi, ktorým
tiež patrí veľká vďaka. Poďakovanie patrí aj všetkým mamičkám, ktoré darovali staršie
oblečenie a obuv. Ponúkli sme
ho opäť sociálne slabším rodinám. Výťažok z tejto akcie
– 140€ sme použili na zrealizovanie projektu „Adopcia na
diaľku“, ktorá vznikla v spolupráci s farnosťou nášho mesta a farnosťou Chanubanda v
Indii. Naša základná škola si
„adoptovala na diaľku“ dievčatko Kalapalu Naga Lakshmi,
ktorú budeme finančne podporovať v jej štúdiu. Dievčatko je
sirota, patrí medzi chudobné a
znevýhodnené deti, ktorým sú
odopierané v ich vlasti niektoré
základné práva a istoty (napr.
právo na vzdelanie). Vďaka
vašej a našej pomoci sa môže
v novom školskom roku stať
žiačkou 1. triedy.
PhDr. Jana Urbanovský
predsedníčka Rady rodičov ZŠ
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Deň Zeme 2018
Hej, hej, hej, hej, sokoly
z výšky hľadia na to všetko, čo
nás bolí...
Naša planéta Zem má veľa
drobných boliestok i veľkých bolestí. Týmito slovami
rozhlasovej relácie sa začal
tohtoročný sviatok osláv Svetového Dňa Zeme v našej škole. Hlavným zámerom bolo,
aby sme sa čo- to dozvedeli o ďalších boliestkach našej
planéty Zem, a aby sme tieto
boliestky aspoň trošku, tak
svojpomocne žiacky, aj liečili.
V tomto roku sme si pripomenuli už 48. výročie osláv
Svetového Dňa Zeme, lebo
po prvýkrát sa oslavoval 22.
apríla 1970. Každoročne sa
v rámci Svetového Dňa Zeme
vyhlasuje aj ústredná téma.
Kampaň Dňa Zeme 2018
má názov „Koniec znečistenia plastmi – World without
Plastic Pollution“ - a je zameraná na poskytovanie informácií a následnú prevenciu v oblasti znečistenia našej
planéty plastmi. Jej cieľom
je zmeniť svet súčasnosti na
svet budúcnosti a dosiahnuť
zásadnú zmenu správania
sa človeka v oblasti plastov.
Plasty totiž zaplavujú našu
planétu ako novodobý mor!
Keď sa obzrieme okolo seba,
hneď zazrieme plasty aj tam,
kde by sme to ani nečakali...
A plastové predmety sa v prírode môžu rozkladať až 1000
rokov! U nás na Slovensku sa
vyprodukuje skoro 3 milióny ton komunálneho odpadu
ročne, od každého jedného
obyvateľa Slovenskej republiky je to viac ako 320 kg!
A z tohto množstva sa recykluje iba 8 percent! V porovnaní s krajinami EÚ je to naozaj
veľmi málo... U nás v škole sa
už viac rokov snažíme znižovať množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu.
Väčšina žiakov sa aktívne
do triedenia odpadu – teda
separovania, čo je triedenie
odpadu podľa druhu odpadu, aj zapája. V triedach sú
umiestnené nádoby na plasty
a papier, teda odpad, ktorý sa
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v triede produkuje najviac.
Na chodbách sa nachádzajú
nádoby na triedenie plastov,
papiera, skla a kovov, v škole máme tiež nádoby na žiarivky a použité batérie. V našom školskom prostredí si
22. apríl, Deň Zeme, každoročne pripomíname rôznymi aktivitami, a tak sa aj my,
žiaci základnej školy, pripájame k napĺňaniu celosvetovej výzvy. Aj tento rok sme si
opäť oživili naše vedomosti
o triedení odpadu, a trochu
ich aj rozšírili a samozrejme utvrdili. Súčasťou aktivít
bolo aj dobrovoľné mapovanie divokých skládok odpadu vo svojom okolí. Žiaci na
túto činnosť dostali námet
na začiatku mesiaca apríl.
Ich úlohou bolo objaviť divokú skládku odpadu, vyfotiť
sa pri nej a fotku s popisom
lokality, kde odpadový nález našli, zaslať na môj mail.
Až 34 žiakov II. stupňa sa do
tejto dobrovoľnej ekoaktivity zapojilo, za čo si vyslúžilo
krásnu ekojednotku.. Sú to
nasledovní žiaci:
5.A – Nikolas Noga, Filip
Žáčik, Alex Púš, Matúš Šúkala, Maroš Kotlaba, Esther
Derková a Sárka Kajanová
5.B – Vaneska Hajasová,
Vaneska Ptáčková a Mathias
Minárik
5.C – Lukáš Sládek, Patrik Kain, Dominika Čelková, Soňa Dorušincová, Silvia
a Simonka Vlkové
6.B – Paľko Ház a Katka
Štefancová
7.A – Matej Bielik, Táňa
Turzová, Kristínka Baginová,
Izabela Bartáková a Vlaďka
Hanková
7.B – Katka Házová, Mirka
Černejová a Andrej Semančík
8.A – Gabriel Prekop,
Damián Minárik
8.B – Oliver Mogora, Timotej Horák, Kristián Kebísek, Michal Melicher, Nikolas
Staňo a Kristínka Berkyová
Z týchto žiakov si 7 žiakov
prevzalo ocenenie pani riaditeľky. Sú to nasledovní žiaci,
ktorí dobrovoľný námet rozšírili o svoj individuálny ekoprístup:

Simonka a Silvinka Vlkové z 5.C triedy, ktoré si počas
výletu na Oravu všimli aj odpadové negatíva v chránenej
oblasti a spracovali ich do poučného dokumentu,
Katka Házová zo 7.B, ktorá
vyzbierala časť odpadu pod
kanálovým mostom v Ilave
a natočila o tom aj video,
Izabelka Bartáková a Vlaďka Hanková zo 7.A triedy,
ktoré opakovane vyzbierali
vrece odpadu na vyhliadke
pri Bowlingu v Ilave a o svojom čine urobili fotodokumentáciu, spracovali prezentáciu a natočili video,
Tánička Turzová s Kristínkou Baginovou zo 7.A triedy,
ktoré sa išli poprechádzať po
poli pod Laštekmi, následne,

keď zistili ako to tam vyzerá,
tak zobrali 5 vriec, vyzbierali odpad a tiež svoju činnosť
zdokumentovali fotografiami
a prezentáciou.
Na záver už len dodávam –
počas osláv Dňa Zeme sme sa
do hĺbky zamysleli nad tým,
kde a ako chceme žiť! A urobili sme pre svoj plnohodnotný život aspoň niečo - aj takými maličkosťami, ako je
triedenie odpadu, mapovanie
skládok odpadu, či dobrovoľné vyčistenie svojho znečisteného okolia...
„Ak pohneme jedinou vecou
v prírode, zistíme, že je prepojená s celým zvyškom sveta.“
(John Muir)
Ing. Katarína Hulínková,
koordinátor ENV

Videli sme, pochopili sme,
budeme si pamätať...
V deviatom ročníku sme sa
na hodinách dejepisu zaoberali svetovými vojnami. Preberali sme aj najsmutnejšiu tému
histórie druhej svetovej vojny,
akou je holokaust. Aby sme ju
dokázali lepšie pochopiť, navštívili sme jeden z najväčších
táborov smrti – koncentračný
tábor v Osvienčime.
Na cestu sme sa vydali ráno
o 7. 30, v autobuse vládla príjemná nálada. Spoločnosť
nám robila pani sprievodkyňa
z Cestovnej kancelárie TRIP
zo Žiliny, ktorá nám počas celej cesty rozprávala rôzne zaujímavosti o oblastiach, ktorými
sme prechádzali. Keď sme prišli do cieľa našej cesty, vo vzduchu panovala napätá atmosféra. Mali sme mnoho očakávaní
a sami sme nevedeli, čo onedlho uvidíme, hoci sme o tomto mieste veľa počuli. Všade
okolo bolo obrovské množstvo ľudí z rôznych kútov sveta. Ozývala sa angličtina, nemčina, japončina, taliančina,
španielčina, francúzština, slovenčina... Nasadili sme si slúchadlá a nechali sa viesť mladou sprievodkyňou Katkou.
Prechádzali sme popod bránu s nápisom „Arbeit macht
frei“ (Práca oslobodzuje),

pomedzi budovy obohnané
plotmi z ostnatého drôtu. V barakoch sme videli vo vitrínach
vystavené menné zoznamy
väzňov, rôzne historické doklady a úradné dokumenty. Na
stenách boli fotografie a kresby
dokumentujúce život v tábore.
To všetko bol dôkaz, čo všetko
bol schopný človek urobiť človeku. Plynové komory a pece
slúžiace na spaľovanie, skutočné osobné veci deportovaných,
okuliare, protézy, kuchynský
riad, veci osobnej hygieny, topánky, podpísané kufre a batožina, vyblednuté ľudské vlasy...
Druhá časť exkurzie pokračovala o tri kilometre vzdialenom koncentračnom tábore Brezinka. Pri pohľade na to
všetko nám pred očami ožívala história a zjavovali sa zúbožení väzni tábora smrti, ktorí boli násilne zbavení ľudskej
dôstojnosti.
Koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau bol najväčší
nemecký vyhladzovací tábor.
Zahynulo tam viac než jeden
milión nevinných mužov, žien,
detí...
Mnohých návšteva Osvienčimu donútila premýšľať...
Ako mohol toto urobiť človek človeku? Všetci sme sa
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zhodli, že nesmieme dopustiť, aby sa niečo podobné v budúcnosti opakovalo.
Každý človek, a hlavne mladý,
by mal určite navštíviť Osvienčim a porozmýšľať o tom, čo
je v živote správne a dôležité. Osvienčim aj v nás vzbudil
množstvo emócií, myšlienok,
pocitov.....
Prečítajte si pocity, postrehy
našich spolužiakov:
„Človek,
ktorý
prežil
Osvienčim povedal, že vždy,
keď má v živote nejaký problém, tak sa pozrie na číslo, ktoré mu v koncentračnom tábore
vytetovali a povie si, že problém nemá...“
(Nikolas Drápal, 8. A)
„Exkurzia sa mi veľmi páčila, bola pútavá, zaujímavá. Dozvedeli sme sa veľa vecí z histórie, na vlastné oči videli, čo
zažívali väzni v Osvienčine.
Uvedomili sme si, že toto sa už
nesmie nikdy zopakovať.“
(Ema Pejková, 8. A)
„Bolo to smutné pozerať sa
na utrpenie iných, na tú bolesť
žien a detí. Miesta, ktoré prežili veľa bolestí, smútku...“
(jPaulína Šupáková 8. A)
„Podľa mňa je hrozné, čo dokázali robiť ľudia ľuďom.“
(Mário Vass, 8. A)
„Pozeral som sa s hrôzou na
to, akí krutí dokážu byť ľudia
kvôli moci voči iným rasám...“
(Andrej Gajdošík, 8. A)
„Mala som po celý čas zimomriavky z toho, že boli zabíjaní
a týraní nevinní ľudia aj bezbranné deti...“
(Sandra Jancová, 8. A)
„Nedá sa to opísať, čo tam ľudia zažili, čím si prešli. Vážme
si to, čo máme. Bolo to pekné,
poučné a smutné zároveň...“
(Veronika Zubáriková)
„ Bolo mi ľúto ľudí, ktorí boli
pozabíjaní, neviem, ako mohol
urobiť človek niečo také hrozné.“
(Jakub Marienka)
Keď som si predstavil, koľko ľudí tam zomrelo, bolo mi
smutno. Neviem si predstaviť
žiť v takej dobe a nechcel by
som, aby sa to stalo znova.“
(Lukáš Hudec)
Žaneta Novotná, 9. A
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Oslavy oslobodenia, posolstvo i výzva
Dňa 29. apríla sme oslávili
73. výročie oslobodenia nášho mesta, a to za prítomnosti
výnimočnej osobnosti nášho
rodáka, čestného občana Ilavy, ktorý je tiež čestným predsedom Ústredného zväzu židovských náboženských obcí
v SR, no najmä nášho priateľa Profesora MUDr. Pavla Traubnera,PhD., ktorého
sme privítali aj s pani manželkou a celou rodinkou. Uplynul
viac než rok, kedy sa v sále DK
Ilava uskutočnilo slávnostné
uvedenie knihy do života s názvom „ Tak čo vás trápi?“. Kniha, v ktorej sme sa prostredníctvom rozhovorov PhDr.
Kataríny Hradskej a Profesora Pavla Traubnera, dozvedeli
o jeho detstve a rodine, o jeho
profesii, ale aj o hodnotách,
ktoré si cení najviac....
Pri príležitosti osláv oslobodenia Ilavy sme premietli unikátny filmový dokument, ktorý zachytáva portrét osobnosti
tohto významného slovenské-

denia Ilavy sme si uctili pietnou spomienkou, - položením
vencov k pamätníkom oslobodenia. V kultúrnom programe, ktorý sa uskutočnil v sále

ho neurológa, ktorý sa ako
dieťa so svojimi rodičmi počas
druhej svetovej vojny skrýval
pred deportáciou
do
koncentračného tábora.
Vďaka statočným ľuďom prežili
v náročných
podmienkach strážovských lesov...
Okrem sil- Zľava MUDr. Traubner, Mgr. Teicherová
ného posol- a Ing. Daško
stva nesie film zároveň v sebe domu kultúry, účinkoval spei výzvu: „Vyzývam všetkých vokol Ilavčan, prostrednícsvojich spoluobčanov, aby tvom ktorého hneď v úvode
sme sa postavili na odpor ne- zaznela hymna Slovenskej reofašizmu a neonacizmu, ktoré publiky. Nasledoval príhovor
sa šíria Európou. Nebojím sa primátora mesta Ilava Ing.
o seba, ani svoje deti. Nedovo- Štefana Dašku, ktorý okrem
lím však, aby moje tri nádher- iného povedal: ......“tak, ako v
né vnúčatá niekto naložil do živote človeka sú dni, ktoré je
dobytčieho vagóna.“ Profesor hodno si zapamätať, aj v živote každého národa, každého
Pavel Traubner.
Pamiatku hrdinov oslobo- mesta sú obdobia a udalosti,
ktoré sa natrvalo vryjú do pamäti a sŕdc jeho obyvateľov,
zapíšu sa zlatými písmenami
do jeho histórie. Takouto dejinnou udalosťou v existencii
Ilavy bolo a verím aj zostane –
jej oslobodenie...... dnes vzdávame úctu, tichú spomienku
všetkým, ktorí verili v nový
začiatok a bojovali zaň.....preto si spoločne zaželajme to,
čo všetci ľudia potrebujú najviac, bez ohľadu na vek, pohlavie, politickú príslušnosť
alebo náboženské vyznanie: je
Zľava Ing. Daško, Mgr. Teicherová a MUDr. Traubner s man- to MIER všade vo svete, pevné
želkou
zdravie, spokojnosť a trochu
ľudského šťastia, na ktoré má
každý človek nárok.“
Ďakujeme všetkým účinkujúcim, sponzorom a prítomným za príjemnú atmosféru
a zvlášť ďakujeme Profesorovi Pavlovi Traubnerovi za poskytnutie vzácneho filmového
dokumentu, ktorý je zároveň odkazom pre nás i budúce generácie, aby sme si vážili
život v mieri, ctili si kultúrne
hodnoty nášho národa a verili
v dobro a lásku...
MUDr. Traubner s vnúčatami
-at-
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Svetový deň bez tabaku - 31. máj 2018

Tabak a srdcové choroby

Posledný májový deň - 31.
máj stanovila Svetová zdravotnícka organizácia za Svetový
deň bez tabaku (World No Tobacco Day). Cieľom je poukázať
na zdravotné riziká spojené so
spotrebou tabakových výrobkov a na význam opatrení, ktoré sa ju snažia znížiť. Spotreba
tabakových výrobkov je totiž
jediná príčina úmrtí na celom
svete, ktorej možno predchádzať.
Na vzniku fajčiarskeho návyku sa podieľajú nasledovné
faktory: sociálne prostredie,
fajčenie rodičov, postoje okolia,
osobnostné faktory, kultúrne
faktory, tlak vrstovníkov, experimentovanie mládeže, ekonomická úroveň, vek začiatku
fajčenia, vplyv masmédií a televízie. Prostredie, v ktorom žijeme je presýtené rôznymi alergénmi či už rastlinného alebo
chemického pôvodu. Aj keď je
fajčenie spoločensky tolerovanou drogou, neznamená to, že
musí fajčiť každý. Fajčiarsky
dym, ktorý vzniká horením cigarety, je zmesou chemických
škodlivín. V každej cigarete sú
látky, ktoré boli použité pri samotnom pestovaní tabaku a
látky prirodzene sa vyskytujúce v tabakovej rastline. Cigaretový dym obsahuje viac než
4 000 chemických látok vo
forme častíc a plynov napr.
farmakologicky aktívne, antigénne (schopné vyvolať protilátky) a toxické látky pre bunku, rovnako ako aj látky, ktoré
spôsobujú zmeny dedičných
vlastností a majú karcinogénny
účinok.
Samotný tabakový dym i
bezdymové tabakové výrobky
sú podľa kritérií IARC (International Agency for Research
on Cancer) zaradené medzi
dokázané karcinogény. Najzávažnejšími škodlivými látkami
v cigaretovom dyme sú okrem
karcinogénov: nikotín, oxid
uhoľnatý a oxidanty.
Druhy dymu
Rozoznávame dva druhy respektíve prúdy dymu a to hlavný

a vedľajší prúd.
Hlavný prúd je dym z cigarety, ktorý fajčiar aktívne vdychuje do dýchacích ciest a pľúc.
Pri fajčení vstupuje dym do úst
fajčiara ako koncentrovaný aerosól, ktorého hlavnou súčasťou
sú kyslík, dusík, oxidy uhoľnatý
a uhličitý, vodík, argón, metán
a prchavé látky s nízkou molekulovou hmotnosťou ako aldehydy, ketóny, alkoholy, estery
organických kyselín a pod. Približne 10 % celkového obsahu
dymu tvoria jemne rozptýlené
tekuté častice s veľkosťou 0,1 až
1 μg, ktoré môžu prenikať až do
najmenších bronchiolov a obsahujú najviac kancinogénnych
látok a ostatných škodlivín.
Dym z cigarety, ktorý fajčiar
vdychuje, prechádza cez filter z
acetátu a celulózy alebo z bavlny. Slúži predovšetkým na zachytávanie dechtu.
Najlepšie cigaretové filtre zachytávajú maximálne 50 až 60
% frakcie cigaretového dymu,
ktorá obsahuje okrem iného
karcinogén 3,4 benzpyrén. Dýchacie cesty fajčiara inhalujúceho dym z cigarety však zachytia
90 až 98 % tejto frakcie.
Najúčinnejším filtrom na
konci každej cigarety sú pľúca
fajčiara!
Vedľajší prúd je dym, ktorý
fajčiar nevdychuje do dýchacích ciest a pľúc a teda uniká z
horiaceho konca cigarety medzi jednotlivými ťahmi. Jeho
chemická skladba je rozdielna, potenciálne jedovaté plyny (oxid uhoľnatý, amoniak,
formaldehyd, kyanovodík) sú
v ňom obsiahnuté vo vyšších
koncentráciách ako v hlavnom prúde dymu. V prachovej
fáze sa nachádza decht, nikotín,
benzén a benzo(a)pyrény.
Zameranie Svetového dňa
bez tabaku 2018 je „Tabak a
srdcové choroby“. Kampaň
zvyšuje povedomie o:
- vzťahu medzi tabakom a
srdcom, inými srdcovocievnymi ochoreniami vrátane mŕtvice, ktoré sú v kombinácii hlavnými príčinami smrti na svete;

- opatreniach, ktoré môžu
znížiť riziká vzniku ochorení
srdca spôsobených tabakom.
Svetový deň bez tabaku 2018
sa zhoduje s celým radom celosvetových aktivít zameraných
na riešenie tabakovej epidémie
a jej vplyvu na verejné zdravie,
najmä pokiaľ ide o smrť a utrpenie miliónov ľudí na celom
svete. Tieto aktivity zahŕňajú
iniciatívy WHO Global Hearts
a RESOLVE, ktorých cieľom je
znížiť počet úmrtí na srdcovocievne ochorenia.
Ako tabak ohrozuje zdravie
na celom svete
Svetový deň bez tabaku 2018
reflektuje vplyv tabaku na srdcovocievne zdravie. Tabak je
rizikovým faktorom pre rozvoj ischemickej choroby srdca,
mozgovej príhody a ochorenia
periférnych ciev.
Poznatky u veľkej časti verejnosti o tom, že tabak je jednou
z hlavných príčin srdcovocievnych ochorení sú nedostatočné,
aj napriek známym škodlivým
účinkom fajčenia na zdravie
ľudí, dostupnosti riešení na zní-

ženie úmrtnosti a ochorení súvisiacich s tabakom.
Fakty o tabaku, srdci a iných
kardiovaskulárnych ochoreniach
Srdcovocievne
ochorenia
zabíjajú na celom svete viac
ľudí ako akákoľvek iná príčina smrti. Fajčenie a tabakový dym prispievajú k približne
12% všetkých úmrtí na srdcovocievne ochorenia. Užívanie tabaku je druhou hlavnou príčinou srdcovocievnych
ochorení po vysokom krvnom tlaku. Celosvetová tabaková epidémia každoročne zabije viac ako 7 miliónov ľudí,
z ktorých takmer 900 000 sú
nefajčiari zomierajúci na následky škodlivín z cigaretového dymu. Takmer 80% z viac
ako jednej miliardy fajčiarov
na celom svete žije v krajinách
s nízkym a stredným príjmom,
kde je najväčšia záťaž chorobami súvisiacimi s tabakom a
smrťou.
Vypracoval: Regionálny
úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Považskej Bystrici

POSLEDNÉ KUSY VOZIDIEL
s výnimočnou zľavou 1800 €
+
LEASING S 0% NAVÝŠENÍM

KIA PÚCHOV
sa teší na Vašu návštevu

Atraktívne zľavy na obľúbené modely Kia cee´d
Vyberte si ktorýkoľvek model cee´d so zľavou až 1 800 € a získajte ho teraz
už od fantastických 11 690 € vrátene klimatizácie a plnej bezpečnostnej výbavy.
K tomu môžete využiť výhodné financovanie s 0% úrokom.
Informácie o výhodných akciách aj na ďalšie modely Kia nájdete na www.kia.sk.

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
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V Ilave o Ománe
V našom mestečku žije viacero ľudí, ktorí precestovali obrovský kus sveta.
No neviem, či doteraz niekto spoznal život v Ománe tak
zblízka, ako Ľubka Turcerová.
Pracuje ako turistická sprievodkyňa a v tejto, pre nás ešte
trochu tajomnej krajine na
Arabskom polostrove pobudla
niekoľko mesiacov.
Popri práci pre cestovnú
kanceláriu mala možnosť nahliadnuť do domácností a „vyspovedať“ niektorých svojich
ománskych spolupracovníkov
– teraz už priateľov. Ako nám
pri príprave besedy pre knižnicu povedala, keď niekde cestuje, zaujímajú ju hlavne ľudia
a príroda. Ako miestni žijú,
čo pestujú, jedia, ako bývajú,
rada sa túla krajinou s foťákom
v ruke a pozoruje...
Aj keď by sa mohlo zdať, že
v takom Ománe nie je nič zaujímavé, veď tam je len samá
púšť, Ľubka bola fascinovaná
hrou svetla, dunami, štruktúrami piesku, nádhernou nočnou oblohou nad púšťou bez
svetelného smogu.
Keď príde obdobie monzú-
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nov - ten zázrak, že všade naokolo je zrazu zelená - rastliny,
vodopády.
Ako vraví: „Úplne najviac
ma fascinuje ako sa človek, stále ten istý druh, dokázal prispôsobiť životu na planéte v takých odlišných podmienkach.“
Na stretnutie v knižnici sa
pripravila naozaj poctivo –
okrem základných geografických informácií o krajine,
obyvateľoch, Ománcami milovanom sultánovi, zodpovedala
aj otázky ohľadom bezpečnosti
turistov. Omán je monarchiou.
Súčasným sultánom a zároveň
predsedom vlády je Kábús bin
Saíd z dynastie al-Saídov. Tento osvietený panovník študoval v Londýne a krajinu počas
svojej vlády zmodernizoval,
rozumnými opatreniami nesmierne zlepšil život svojich
obyvateľov a otvoril ju návštevníkom. Tí sa v tejto krajine môžu cítiť naozaj bezpečne. Ľubka prezradila, že by sa
veľmi rada do krajiny vrátila,
s malou skupinkou by chcela
precestovať ďalšie miesta, ktoré
ešte nestihla a rada by sa stretla znovu so srdečnými ľuďmi,
s ktorými sa spriatelila.
Priniesla aj odev beduínskej

ženy /darček od Ománcov/, peniaze, kúsky kadidla či koreninu kardamon. Ochotne odpovedala na otázky účastníkov
besedy, ktorých sa na našu veľkú radosť zišlo naozaj dosť. Potešila sa hlavne svojim bývalým
učiteľkám z ilavskej základnej
školy.
Za knižnicu Ľubke ďakujeme, za to, že vo svojom voľnom
čase bola ochotná prísť a podeliť sa s nami o zážitky z arabskej
krajiny, ktorá figuruje medzi
najbezpečnejšími
krajinami
sveta.
Výstavku
jej
fotografií
z Ománu nájdete do 15. júna vo
vstupných priestoroch DK.
-ot-, -ih-

Darcovia, ktorí nám
v ostatnom období
darovali knihy:
Niektoré mená sa v našom
zozname nachádzajú častejšie,
preto, že nás knihami, alebo
časopismi zásobujú opakovane. Všetkým úprimne ďakujeme.
Lucia Poliaková
Martina Junková
Evelyn Ivanová
Rodina Vaščáková
Ivana Strečanská
Jozef Janík
Juraj Janco
Dominika Grúliková
Magda Pajánková
Peter Mišík
Branislav Horák
Jaroslava Rexová
Štefan Daško
Jozef Genzor
Eva Vargová
Janka Šuleková

MESTSKÁ
KNIŽNICA
I L A V A
Beletria dospelí:
J. Pronská:
Diablova zajatkyňa
J. Moyesová:
Zakázané ovocie
E. Urbaníková: V lete ti poviem, ako sa mám
T. Brezinská: To nerieš!
T. Keleová-Vasilková:
Mama
K. Brestenská: Grófov syn
O. Sokol:
Ako som vozil Nórov
S. Lotz: Trojica
G. Liviero: Zlomení anjeli
J. Grisham: Ostrov Camino
T. Bachová: Ostrov kamélií
K. Krištofíková:
Láska, salsa a mojito
R. Wyeth:
Mafiánsky kuriér
L. Marklundová: Štúdio 6
M. Kondo:
Kúzelné upratovanie
G. Paul: Tajná manželka
Beletria deti:
M. Paver:
Bohovia a bojovníci 4,5
J. Oldfieldová: Čierny Blesk
a iné dobrodružné príbehy
J. Green:
Všade samé korytnačky
G. Futová: Rozruch na škole
na Kavuličovej ulici
100 najkrajších rozprávok
Náučná dospelí:
Valaská Belá

Kniha Kornélia

pozýva rodičov, babky, dedkov a hlavne deti na prezentáciu knižnej novinky Natálkine dobrodružstvá za účasti
autora, spisovateľa Stanislava
Repaského.
25. 5. 2018 /piatok/ o 15.00
hod. v Dome kultúry Ilava.
V programe účinkuje DS
Masky z Ilavy, vaše deti zažijú
veľa zábavy.
Pripravili sme pre ne malé darčeky a maškrty.

O knižke:
"Pochádza z normálnej rodiny,
má normálneho otca,
normálnu mamu
a normálneho, trochu
rozmaznaného bračeka.
No napriek tomu je iná.
Vidí viac ako ostatní.
Vidí svet plný zázrakov."
Autorom ilustrácií je vynikajúci výtvarník Peter Uchnár
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Matrika

Narodili sa:
Anna Zavadinková
Matias Jakúbek
Martin Mihálik
Denisa Staňová
Martin Šimon
Jonáš Ondráš
Ema Brokešová

Navždy nás opustili:
Mgr.Mária Drbohlavová
Cecília Juríková
Zuzana Pagáčová
Rudolf Martinka
Anna Václavová
Manželstvo uzatvorili:
Vladimír Holý
a Michaela Madajová
Martin Čechvala
a Jana Sojková
MUDr. František Jászberényi
a MUDr. Alica Sobotová
Ing. Tomáš Vavrík
a MUDr. Bibiana Harušincová
Jaroslav Kameništiak
a Monika Suchá
Róbert Hrubiško
a Alžbeta Vicenová
Matej Porubčan
a Zuzana Jánošíková
Matej Kobza a Lucia Balážová
Štatistika:
V sledovanom období t.j. od
6.4.2018 do 16.5.2018 sa do
nášho mesta prisťahovalo 12
občanov a odsťahovalo 10 občanov a v rámci mesta sa presťahovalo 5 spoluobčanov.

Srdečné blahoželanie

Len to najkrajšie, čo život
môže dať, chceme Ti pri Tvojom 70-ročnom jubileu priať.
Nech slza bolesti Ti tvár nikdy
nezmáča, žiaľ a smútok nech
sa Ti chrbtom otáča, nech len
zdravie, šťastie, láska a dobrota,
sú náplňou ďalších rokov
Tvojho života.
Dňa 29.4.2018 sa náš otec,
dedko a pradedko Dušan Kozík dožil krásnych 70 rokov.
Srdečne blahoželajú deti
s rodinami a priatelia.
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LETNÝ JAZYKOVÝ
TÁBOR PRE DETI

JAZYKOVÁ
ŠKOLA V ILAVE

Chcete pre svoju ratolesť
(5+) pripraviť zábavné, ale
zároveň aj náučné leto?
Tretí ročník letného tábora bude plný anglických jazykových hier, zábavy a pohybu.
Deti: 5+
Turnusy: 9.-13.7.,
23.-27.7., 6.-10.8., 20.-24.8.
Denne: 8:00-15:00
Cena: 63 eur (v cene je
pitný režim, aj obed)
MÁTE ZÁUJEM?
Alebo iné otázky?
T.č. 0940 887 680 alebo
email: info@slc.sk
Vážená redakcia!
Na rôzne zdravotnícke zariadenia sa vznášajú „hromy
– blesky“, že sú pacienti na
„druhej koľaji“. Ja mám však
dobrý pocit z pobytu na Ortopedickom oddelení v NsP
v Považskej Bystrici, ako aj
z pobytu na doliečovacom oddelení v ILAVE.
18. marec sa v mojom živote
zapísal čiernymi písmenami.
Približne okolo pol desiatej
dopoludnia som sa rozhodol,
že si pôjdem kúpiť knedľu do
mesta.
Ak idem do mesta, vždy
chodím po schodoch okolo
väznice, ibaže, zmenil som
trasu a šiel som hore „Baranom“ a okolo „Horákovho“
obchodu. Keď som bol na
úrovni „Drogérie“, zafúkal
silný vietor a zhodil mi čiapku na zem. Zohol som sa po
ňu, vtom sa mi zatočila hlava
a spadol som na zem. V ľavej
nohe som zacítil obrovské bolesti. Myslel som si, že ju mám
silne narazenú. Keďže bolesti neprestávali, zavolali mi
„Rýchlu záchranku“. Tá asi po
piatych minútach prišla a odviezla ma do NsP v Považskej
Bystrici. Po potrebných vyšetreniach ma doviezli na lôžko-

Poďakovanie

Touto cestou by som sa rada
poďakovala celému personálu
FRO v NsP Ilava, zvlášť MUDr.
Grnáčovi a vrchnej sestre
pani Letkovej, ktorí mi poskytovali príkladnú starostlivosť
počas celej liečby. Z celého srdca ďakujem a želám veľa spokojných a vyliečených pacientov.
Anna Novotková

Smútočná spomienka

Spomienka

Po dlhých a krátkych cestách chodili sme spolu, na
ďalekú cestu odišiel si sám.
Že čas žiaľ zahojí je len klam,
čím ďalej ubieha, tým viac
chýbaš nám.
Dňa 5.6.2018 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil náš
drahý

Jozef Martinák.

Dňa 27.5.2018 si pripomenieme nedožitých 70 rokov
môjho brata
Štefana Mazánika.
Posielam pozdrav do neba,
brat môj, pre Teba.
S láskou spomína sestra Veronika a celá ostatná rodina.

vé oddelenie ortopédie. To už
som cítil, že je zle. Na druhý
deň, t. j. v pondelok, mi urobili predoperačné vyšetrenia
a vo večerných hodinách aj
operovali.
Aj napriek snahám sestričiek prekonať pooperačné bolesti, tieto bolesti neprestávali.
Dozvedel som sa, že mám
trieštivú zlomeninu bedrového kĺbu.
Po týždňovom pobyte na
lôžkovom ortopedickom oddelení mi oznámili, že ma
prekladajú na „doliečovacie
oddelenie“ do ILAVY.
Po počutí tohto názvu – mi
nebolo všetko jedno. Traduje
sa totiž, že na „doliečovák“ sa
chodí umierať... Po dvojtýždňovom pobyte môžem však
zodpovedne napísať – že nie
je to pravda. Tam sa skutočne
chodí doliečovať!
Preto využívam túto možnosť napísať, že vďaka personálu pod vedením pána primára oddelenia, MUDr. Jána
GALAJDU, sesterskému personálu som prežil príjemné

S láskou spomínajú manželka, syn s rodinou, dcéra,
mama a ostatní príbuzní.
Ten, kto ho poznal, spomenie si, kto ho miloval, nezabudne.

Predáme nové plastové
okná Salamander brugman
perfect bielej farby s manuálnym posuvom. Cena dohodou. Treba vidieť.
Kontakt: 0907 150 633.

Bowling coffee Ilava na
Mierovom námestí, príjme
do pracovného pomeru barmanku/čašníčku a študentky
na výpomoc do baru počas
letných prázdnin.
Kontakt: 0908 206 836
dva týždne starostlivosti o
pacienta. 24 hodín sme mali
opateru na vysokej úrovni,
strava bola vynikajúca.
Nesmiem však zabudnúť
ani na vyslovenie poďakovania primárovi Ortopedického oddelenia NsP v Považskej
Bystrici, ošetrujúcemu lekárovi MUDr. Petrovi KASMANOVI a zdravotníckemu personálu tohto oddelenia.
Ešte raz hlboká vďaka!
S pozdravom
Marián Burík
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Jar u rybárov
Mestskú
organizáciu
(MsO) Slovenského rybárskeho zväzu v Dubnici n/V
tvoria tri obvodové organizácie:
Obvodová
organizácia
(ObO) č.1 Dubnica n/V (cca
550 dospelých členov), Obvodová organizácia č.2 Nová
Dubnica (cca 150 dospelých
členov) a obvodová organizácia č.3 Ilava (cca 350 dospelých členov).
Výročná členská schôdza
(VČS) Obvodnej organizácie č.3 Slovenského rybárskeho zväzu sa konala 4.marca
2018 v Dome kultúry v Ilave.
VČS sa koná iba raz v roku,
spravidla začiatkom marca
a jej účasť je z rybárskeho zákona povinnosťou každého
rybára organizácie. Náplňou
schôdze je zhodnotiť uplynulý rok z hľadiska zarybnenia revírov, dosiahnutých
úlovkov, odpracovaných brigád, práce s deťmi, hospodárenia organizácie a oboznámiť členov s plánom úloh na
tento rok. Tohtoročná VČS
mala naviac ďalšiu povinnosť: Skončilo štvorročné volebné obdobie práce výboru
a bolo potrebné vykonať voľby nového výboru na ďalšie
funkčné obdobie. Voľby sa
uskutočnili v závere VČS verejným hlasovaním. Doterajšiemu výboru na čele s jeho
predsedom pánom Bohumilom Ištvánikom bola znova
vyslovená plná dôvera.
V marci sa uskutočnili
i VČS ostatných dubnických
organizácií č.1 a č.2. Začiatkom apríla sa konala konferencia MsO SRZ Dubnica
n/V, kde boli ako delegáti pozvaní členovia novozvolených výborov všetkých troch
organizácií + členovia komisií (disciplinárnej a kontrolnej a revíznej) a ako hostia
čestní členovia ObO, zástupcovia z mesta Dubnice a zástupca z RADY SRZ v Žiline.
Úlohou konferencie podobne
ako VČS bolo hodnotiť uplynulý rybársky rok a schvá-
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liť plán práce a úloh na tento rok. Na tejto konferencii
prebehli tiež voľby nového
výboru MsO verejným hlasovaním. I tu bola vyslovená plná dôvera doterajšiemu
výboru MsO na čele s jeho
predsedom pánom Miroslavom Brokešom.
Hlavná sezóna na kaprových vodách začína pre rybárov každý rok tradičnými
pretekmi v love rýb udicou
(LRU). Deti (spoločná kategória detí od 3 do 14 rokov)
majú termín pretekov vždy 1.
mája, dospelým bol určený
dátum pretekov v tomto roku
na 13. máj. Organizáciu pretekov zabezpečuje 7-členný
výbor ObO. Jeho úlohou je
určiť miesto konania pretekov, zabezpečiť občerstvenie
pre deti, ceny pre víťazov (čo
sú vlastne v prípade detských
pretekov všetky deti), rozhodcov na preteky, ale hlavne zabezpečiť dobré počasie
a náladu. A ešte hlavná úloha
pre predsedu ObO- pána Bohuša Ištvánika- osloviť sponzorov a získať dotáciu na zarybnenie pred pretekmi detí.
V piatok, dva dni pred pretekmi, bol rybník Tunežice
zarybnený 150kg pstruha
dúhového (cca 500ks pstruha
od 30 do 40 cm). V utorok
1. mája bolo počasie nádherné a 46 mladých rybárov
(z toho 11 dievčat) čakalo na
svoj prvý tohtoročný záber.
Ulovilo sa celkom až 300 ks
rýb (najviac pstruha dúhového-278ks), čo je najviac za
posledných 10 rokov. Zvíťazil 10-ročný Šimon Pravda
z Ladiec, ulovil 18 pstruhov dúhových (572bodov),
druhý bol 7-ročný Jurko Kebísek z Dúlova s 13 pstruhmi
(452 bodov), na treťom mieste skončil 4-ročný Dominik
Šedík z Ladiec s 10 pstruhmi (427 bodov). Najmladšou detskou pretekárkou
bola 3-ročná Lucka Chlebová
z Ladiec, ktorá chytila svoju
prvú rybu v živote- krásneho
pstruha dúhového. Najväčšou ulovenou rybou na pretekoch bol 52-cm kapor rybničný, ktorého zdolal Marko

Makas z Košece. Všetci malí
súťažiaci obdržali počas pretekov malé občerstvenie, na
konci bol každý odmenený
vecnou cenou a obdržal doklady pre lov rýb v tomto
roku. Trojhodinové preteky organizačne zabezpečoval
výbor obvodnej organizácie na čele s jeho predsedom,
ktorý touto cestou ďakuje za
pomoc svojej mestskej organizácii v Dubnici i všetkým
sponzorom.
Preteky dospelých sa konali 13. mája na štrkovisku
Ilava. Slnečné, teplé počasie prilákalo v tomto roku až
123 súťažiacich rybárov. Najviac sa darilo Petrovi Komárovi z Podhoria, ktorý ulovil
4 kapry rybničné (193 bodov). Za ním skončil Michal
Hegyi z Dubnice s 2 kaprami a 1 amurom bielym (169
bodov), tretí bol Vladimír

Kvasnica z Prejty s 3 úhormi európskymi (156 bodov).
Dospelí ulovili dohromady
36 ks kapra rybničného, najväčší kapor „mal“ 58 cm, 3ks
amura bieleho (75cm) a 8 ks
úhora európskeho.
Záver päťhodinových pretekov patril vyhlasovaniu
a odmeňovaniu víťazov a tradičnej tombole s hodnotnými
cenami.
Hlavná úloha
rybárov
z ObO č.3 pre tento rok?
Rozšíriť plochu rybníka
v Tunežiciach o cca 0,2 ha
spojením s doterajším odchovným rybníkom, ktorý neplnil túto funkciu. Prípravné práce začali, v júni
sa plánuje odstrániť hrádzu
medzi oboma rybníkmi, zrekonštruovať výpust, vyčistiť
a upraviť okolie.
Petrov zdar.
Tajomník ObO č. 3 Šedík

Predseda ObO č.3 pán Ištvánik s tromi najlepšími pretekármi.

Spoločné foto mladých pretekárov s predsedom ObO č.3 pánom
Bohumilom Ištvánikom
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FUTBALOVÝ TURNAJ U-9 PÚCHOV TJ Sokol Ilava – oddiel karate
Dňa 7. 4. 2018 sa uskutočnil turnaj U-9 v Púchove. Zúčastnilo sa 10 mužstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch
skupín. Hralo sa systémom
každý s každým. Mužstvá,
ktoré skončili v „A“ a „B“
skupine na 1. až 5. mieste hrali navzájom o konečné
umiestnenie. V „B“ skupine sa naši chlapci postupne
stretli s MFK Dubnica, ktorú porazili 5:3 s tromi gólmi
Suchánka a dvomi Prekopa.
V druhom zápase sme si poradili s chlapcami z Kysuckého Nového Mesta. Vyhrali
sme 3:0 a opäť skórovali dvakrát Suchánek a raz Prekop.
V treťom zápase sme nestačili na Prievidzu, ktorej sme
podľahli 6:1. Gól strelil opäť
Suchánek. Vo štvrtom zápase sme proti Sencu uhrali remízu 2:2, keď oba góly strelil Suchánek. V poslednom
zápase v skupine sme nastúpili proti Dominu Bratislava
a zvíťazili sme 4:1. Dva góly
strelil Prekop a po jedom góle
pridali Holbus a Suchánek. V
skupine sme obsadili konečné 2. miesto za Prievidzou,
ktorá vo finále nestačila na
AS Trenčín, keď prehrala 3:2.
O 3. miesto sme nedali šancu
chlapcom z Interu Bratislava a vyhrali sme 3:1. Tak sme

obsadili konečné 3. miesto.
Góly strelili Prekop dvakrát
a Suchánek jedenkrát. Suchánek sa s 9 gólmi stal najlepším strelcom turnaja. Gratulujeme chlapcom a prajeme,
nech sa im darí aj naďalej!
U-15
1. majstrovský zápas jarnej
časti naši chlapci nezvládli a
podľahli vedúcemu mužstvu
z Beluše 1:7. Jediný gól strelil
Palkovič.
Futbal U-8
V priateľskom zápase najmenších futbalistov MFK
Ilava proti MFK Dubnica si
lepšie počínali naši chlapci (MFK Ilava), keď vyhrali
14:6. Góly strelili Rendek 4,
Striško 4, Imríšek 2, Mogora
1, Kučera 1, Prekop 1, Boháčik 1.
Futbal U-9
Prvé kolo považskej ligy
odohrali naši chlapci (MFK
Ilava) na domácej pôde a
nedali šancu hráčom z Považskej Bystrice a zvíťazili
vysoko 15:2. Góly strelili Suchánek 3, Prekop 3, Striško
3, Bodzan 2. Po jednom góle
strelili Ondrušík, Ondrašík,
Škuta, Holbus. V 2. kole sa
stretneme opäť na domácom
ihrisku proti MFK Dubnica
-pm-

Výsledky Slovakia Open 2018
– Bratislava.
V sobotu a v nedeľu 19. –
20..5..2018 sa konal najväčší medzinárodný turnaj Karate na Slovensku za účasti 15 krajín a viac
ako 1000 pretekárov. Z Ilavy sa
zúčastnili ôsmi pretekári.
Toto sú výsledky:
Romana Adamcová
1. miesto kumite dievčatá
15-17r + 60kg
Romana Adamcová
a družstvo Ilava
1. miesto kumite družstvá dievčatá 15-17r
Katka Kadlečíková
2. miesto kumite družstvá dievčatá 13-14r – 160 cm
Tadeáš Horák
2. miesto kumite chlapci
7 – 9r.
Výsledky potvrdili dominanciu Romanky a Tadeáša vo svojich kategóriách.
Nedarilo sa Maťovi Slávikovi, Christianovi Sírnemu, Peťovi
Melišovi, ktorí nešťastne prehrali v prvom kole a skončili bez medailového umiestnenia. Paľko
Ház mal počas súťaže zdravotné
problémy a na zápasy nenastúpil.
Katka Kadlečíková v družstvách
úspešne bodovala, ale vo svojej
kategórii veľmi tesne prehrala.
Pri takejto kvalitnej medziná-

Tadeáš Horák
stop v postupe do ďalšieho kola.
Ešte nás čaká medzinárodný
turnaj v Budapešti – Elizabeth
Cup 27.5.2018 a potom tvrdá
príprava všetkých cvičencov na
skúšky.
13.6.odlieta Romana Adamcová,Peter Meliš a tréner Kamil
Horák do Škótska na Majstrovstvá sveta WUKF. Držte nám
palce, aby sme pre Ilavu získali
medaily z najprestížnejšej súťaže
v roku 2018.
Kamil Horák, tréner
karate TJ Sokol Ilava

Peter Mišík vyhral turnaj v Rakúsku
21. 4. -25. 4. 2018 sa v rakúskom Sankt Pöltene odohral
8. ročník tenisového turnaja
pod názvom ITF Tennis Madainitennis Seniors Open. V kategórii 60+ sa zúčastnili hráči zo
Slovenska, Rakúska, Rumunska
a USA. Na turnaji si veľmi dobre

Peter Mišík so svojími zverencami

rodnej konkurencii každé aj to
najmenšie zaváhanie pri zápasoch znamená koniec v súťaži.
Napriek tomu, že zápasy našich
pretekárov boli vyrovnané, väčšinou prehrali o pol bodu a bol to

počínal P. Mišík. Ako nováčik
na európskom turnaji nenašiel
premožiteľa. Postupne vyradil domáceho Hansa Vieghofera (AUT) 6:3, 6:4. V osemfinále porazil 2. nasadeného hráča
Jána Cerovského (SVK) vysoko
6:1, 6:0. V semifinále nedal šancu Mariánovi Dobrotkovi (CZ)
a po víťazstve 6:0, 6:0 postúpil
do finále, v ktorom sa stretol s
prvým nasadeným hráčom Ľubomírom Porubanom (SVK).
Víťazstvom 6:3, 6:1 zaznamenal
prvé celkové víťazstvo na turnaji
International Tennis Federation
(ITF). Vysokú úroveň turnaja
dokazuje aj fakt, že minuloročný víťaz Dany Shaw (USA) prehral už v 1.kole s domácim Johannom Ebnerom (AUT).
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REKORDNÉ PODUJATIE S TRADIČNÝMI VÍŤAZMI
Na 22. ročníku ILAVSKÉHO BEHU – VEĽKEJ CENY AGROMIXU, ktorý sa v našom meste uskutočnil v nedeľu, 20. mája, na
13 km dlhej trati s prevýšením 176 metrov triumfovali - podobne
ako vlani - dubnickí atléti Miroslav Ilavský (Jogging klub) a Ľubomíra Maníková (AK Spartak), obaja svojimi druhými najlepšími
časmi histórie.
Zatiaľ čo Ilavský pri svojom treťom štarte zvíťazil po druhý raz
výkonom 45:58, Maníková pri svojej štrnástej účasti, časom 52:17,
zaznamenala svoje siedme víťazstvo a vyrovnala sa ich počtom
ďalšej výraznej osobnosti podujatia, Jánovi Križákovi (AŠK Grafobal Skalica), ktorý ich má na konte po dvanástich štartoch na
podujatí taktiež sedem.
Podujatie, ktoré sa za veľmi príjemného bežeckého počasia konalo už tradične pod organizačnou taktovku dvoch stabilných a
osvedčených partnerov - Mesta ILAVA a výrobno-obchodnej spoločnosti AGROMIX - prinieslo v šiestich seniorských a štyroch
žiackych kategóriách nielen absolútny účastnícky rekord - zúčastnilo sa ho celkom 188 štartujúcich, z toho 95 detí - ale i nespornú účastnícku kvalitu. Najmä v kategórií žien, kde šesťnásobná
víťazka podujatia, slovenská reprezentantka Ľubomíra Maníková
musela o svoj siedmy primát úporne bojovať až na cieľovú čiaru,
pretože počas celej trate jej na chrbát dýchala skvelá česká vytrvalkyňa, Petra Pastorová. Tá napokon na ňu v cieli strácala iba 31
sekúnd. O kvalitách Pastorovej svedčí skutočnosť, že ako jediná
opravovala rekord v kategórií žien nad 35 rokov, a to hneď o dve
minúty a 28 sekúnd. Ďalší, veľmi vyrovnaný a dalo by sa povedať generačný súboj sa odohral v boji o tretiu priečku absolútneho
ženského poradia, v ktorom napokon uspela mladá, dvadsaťdvaročná študentka medecíny z Košíc a niekdajšia slovenská juniorská šampiónka na 10 km, Barbora Chrenková, keď sa jej podarilo
za svoj chrbát o 16 sekúnd odsunúť dvojnásobnú víťazku podujatia a držiteľku rekordného času v kategórií žien nad 35 rokov
(55:16), o jednu celú generáciu staršiu Ivetu Hulvátovú. Hrdiacu
sa navyše od septembra minulého roka tiež titulom veteránskej
vicemajsterky sveta v behoch do vrchu formátu WTA / WMRA.
Tri najvyššie priečky absolútneho poradia v mužskej kategórii si
medzi sebou podľa očakávania rozdelili favoriti z rangu bývalých víťazov podujatia - dnes už dvojnásobný víťaz Miroslav Ilavský, ktorý obhájil vlaňajšie prvenstvo pred sedemnásobným víťazom podujatia Jánom Križákom a víťazom podujatia z roku 2016,
towerrunningovým špecialistom Štefanom Štefinom.
Športovo-spoločenským magnetom tohtoročného podujatia
mala byť prítomnosť prvej dámy slovenskej štvrtky, viacnásobnej
národnej šampiónky a halovej rekordérky na 400 m, slovenskej
atletickej reprezentantky Ivety Putalovej, ktorá bola oficiálnou
mediálnou tvárou tohtoročného ilavského podujatia. Vzhľadom
na nepredvídané skutočnosti sa však jej osobná prítomnosť v Ilave skomplikovala a zaskočiť ju musela na posledný okamžik jej
reprezentačná kolegyňa z ME 2016 v holandskom Amsterdame,
členka slovenskej reprezentačnej štafety na 4 x 100 m (Šibová,
Kršáková, Bučková, Bezeková), ikona dubnickej atletiky, Denisa
Bučková. Je potešiteľné, že popri nej, či už na štarte, alebo pri dekorovaní najlepších pretekárov v jednotlivých kategóriách nechýbal ani primátor mesta Ilava, Štefan Daško.
Držiteľmi špeciálnych ocenení 22. ročníka Ilavského behu sa
stali Adam Drga (najlepší Ilavčan, 7. miesto v hlavnej kategórii
mužov, 53:42), Dezider Ferenczy (najstarší účastník, Tatran Turany, 1935), Vratko Šimek (najmladší účastník, MK Rajec, 2000)

a Miroslav Ilavský (horská prémia na Kopánke).
Najmladšími účastníkmi v detských kategóriách boli Adelka
Batlová (2015,Ilava), Lucia Lovíšková (2013, Ilava), Simonka Kušíková (2015, Malé Košecké Podhradie) a Tamarka Belisová (2016,
Ilava) medzi dievčatami, Teo Paliatka (2014, Ilava), Oliver Ďuroška (20104, Klobušice), Alan Brňák (2014, Ilava), Tomáš Faturík
(2014, Ilava) a David Straňák (2014, Ilava) medzi chlapcami.
VÝSLEDKOVÝ SERVIS:
Dievčatá - 1.-4. ročníky ZŠ – 800 m
1 . BELÁKOVÁ Anabela 2008 AK Spartak Dubnica n/V
2 . PAVLISOVÁ Barbora 2008 BK Lysá p/M
3 . VENDŽOROVÁ Hana 2007 Dolná Súča
4 . MASARYKOVÁ Adela 2008 Považská Bystrica
5 . BAGINOVÁ Veronika 2008 Ilava
Chlapci - 1.-4. ročníky ZŠ – 800 m
1 . GAŽI Ján 2007 AK Spartak Dubnica n/V
2 . KOTRAS Kristián 2010 Košeca
3 . ONDRUŠÍK Šimon 2009 Ilava
4 . BARENYI Samuel 2010 ZŠ Košeca
5 . BELÁK Albert 2011 AK Spartak Dubnica n/V
Dievčatá - 5.-9. ročníky ZŠ – 1 200 m
1 . PAVLISOVÁ Ivona 2005 BK Lysá p/M
2 . JÁNOŠÍKOVÁ Nicol 2005 AK Čadca
3 . JÁNOŠÍKOVÁ Chiara 2006 AK Čadca
4 . KÚTNA Kristína 2004 ZŠ Košeca
5 . VENDŹÚROVÁ Michaela 2003 Dolná Súča
Chlapci - 5.-9. ročníky ZŠ – 1 200 m
1 . PALČEK Adam 2003 ZŠ Košeca
2 . KOLESÁNYI Peter 2003 ZŠ Košeca
3 . DAŇO Martin 2002 Sedmerovec
4 . KUKUČKA Adam 2003 Ilava
5 . ŽILKA Patrik 2003 ZŠ Košeca
Muži - hlavná kategória – 13 km / 176 m
1 . ILAVSKÝ Miroslav 1987 Jogging klub Dubnica n/V
0 : 45 : 58 A
2 . ŠTEFINA Štefan 1986 AK Spartak Dubnica n/V 0 : 48 : 53 A
3 . PAVLÍK Ivan 1984 AK Spartak Dubnica n/V 0 : 50 : 32 A
4 . LETKO Miroslav 1979 Trenčianske Stankovce 0 : 51 : 46 A
5 . CHMATIL Ľuboš 1986 Nová Dubnica 0 : 51 : 52 A
6 . TREPÁČ Lukáš 1985 Jogging klub Dubnica n/V 0 : 52 : 45 A
Muži nad 40 rokov – 13 km / 176 m
1 . KRIŽÁK Ján 1970 AŠK Grafobal Skalica 0 : 46 : 39 B
2 . STANÍK Jozef 1973 BK Lysá p/M 0 : 49 : 54 B
3 . UHRECKÝ Pavel 1974 Trenčín 0 : 51 : 38 B
Muži nad 50 rokov – 13 km / 176 m
1 . KLOBUČNÍK Peter 1963 Jogging klub Dubnica n/V
0 : 53 : 43 C
2 . PÁLENÍK Ervín 1962 Trenčín 0 : 53 : 58 C
3 . KUCHARÍK Ján 1965 ŽSR Trenčín 0 : 57 : 11 C
Muži nad 60 rokov – 13 km / 176 m
1 . CVIČELA Ján 1956 BK 2000 Klačany 0 : 55 : 18 D
2 . JANKECH Pavol 1957 Trenčín 0 : 57 : 34 D
3 . BENČ Marián 1955 ŠKK Lednické Rovne 1 : 3 : 44 D
Ženy - hlavná kategória – 13 km / 176 m
1 . MANÍKOVÁ Ľubomíra 1986 AK Spartak Dubnica n/V
0 : 52 : 17 E
2 . CHRENKOVÁ Barbara 1995 Jogging klub Dubnica n/V
0 : 55 : 2 E
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3 . BAKALÁROVÁ Veronika 1987 Trenčín 0 : 59 : 37 E
Ženy nad 35 črokov – 13 km / 176 m
1 . PASTOROVÁ Petra 1977 Killpi Team Racing Ostrava
0 : 52 : 48 F
2 . HULVÁTOVÁ Iveta 1970 Jogging klub Dubnica n/V
0 : 55 : 18 F
3 . HUDÁKOVÁ Jitka 1971 Ďurikam Team Trenčín
0 : 55 : 47 F
			
(tch)
Poďakovanie
Dovoľte vyjadriť naše úprimné poďakovanie vedeniu Mesta
Ilava na čele s primátorom mesta Ing. Štefanom Daškom, Technickým službám mesta a Ing. Jozefovi Tomanovi, všetkým sponzorom, ktorí sa podieľali na finančno-materiálnom zabezpečení
XXII. ročníka Ilavského behu, predovšetkým firmám - AGROMIX Ilava a pánovi Vladimírovi Stopkovi, SPARK, s.r.o. Ilava a
pánovi Romanovi Kalusovi, FATRIA A.&M. BUČEK Borčice,
TRNÍK-SLUŽBY s.r.o. Púchov, SIGMIA OaSS s.r.o. Ilava, Reštaurácii MORAVEC-CAFÉ Ilava, EURO-ŠROT KOLMAN Dubnica n/V, D-LUMAX Dubnica n/V a pánovi Ľubošovi Greguškovi, DUMONT s.r.o. Uherský Brod a pánovi Milanovi Greguškovi,
VEMPO Ilava, Bufetu ROSA Ilava, ILSPORT Ilava a pánovi Ľubošovi Ondraščinovi, TAMAKO, s. r. o. Dubnica n/V, PD Bolešov, MIKROP Poprad, TRENAB Trenčín, COMEXTRANS s.r.o.
Ilava, TOMI Ilava, HORTUS M s.r.o. Ilava, Strešnému centru
LÉWA Ilava, pánovi Antonovi Dobrodenkovi Dulov, pánovi Štefanovi Žilkovi Ilava - Iliavka, CK JOMATOUR Čadca, Pizzeria
LA TORRE Ilava a pánovi Pavlovi Struhárovi, HANS s.r.o. Sobotište, Bowling Coffee Ilava, STAMAD Dulov, HS-ELEKTRO Ilava
a pánom Hofierkovi a Streličákovi, Masážnemu salónu TINKA v
Ilave a pani Martine Katrincovej, Kozmetickému salónu KIARA
v Beluši a slečne Zuzane Tichej ...
V neposlednom rade ďakujeme tiež pánom Antonovi a Vladimírovi Púčkovcom zo Štyroch Líp a Radomírovi Štefancovi z Bufetu ROSA, ktorí sa nezištne a ochotne podieľali na príprave všetkých doterajších ročníkov podujatia. Úprimné poďakovanie patrí
aj obyvateľom mestskej časti Iliavka, ktorí pretekárom vytvorili
už tradične milé, pohostinné a veľmi srdečné prostredie prispievajúce nielen k vynikajúcej spoločensko-športovej úrovni samotného podujatia, ale i ku skvelej reprezentácii celého nášho mesta.
A osobitné poďakovanie vyslovujeme touto cestou aj našej milej hostke, Denise Bučkovej, ktorá si vo svojom nabitom kalendári
našla pre nás potrebný čas a poctila nás svojou vzácnou návštevou.
Pre väčšinu návštevníkov Ilavského behu, predovšetkým z radov
detí, urobila tak toto podujatie nezabudnuteľným.
Organizačný výbor XXII. ročníka
Ilavského behu - Veľkej ceny Agromixu

Slovenská vytrvalecká reprezentantka Ľubka Maníková

Foto: M. Katrincová

Stupne víťazov v kategórii mladších žiačok

Talentované sestry Chiara a Nicol Jánošíkové z Čadce

16

Pozvánky na podujatia v Ilave
25.5.2018 /piatok/ o 15.00 v dome kultúry
Prezentácia knižnej novinky pre deti Natálkine dobrodružstvá
za účasti autora, spisovateľa Stanislava Repaského. Pozývame
rodičov, babky, dedkov, ale hlavne DETI. V programe účinkuje
aj DS Masky, pre deti sú pripravené malé darčeky, sladkosti. Pozýva Kniha Kornélia.
27.5.2018 /nedeľa/ o 18.00 v sále domu kultúry
ZMIERLIVÉ DOBRODRUŽSTVO – na premiéru pozýva divadelný súbor Masky z Ilavy. Ich najnovšia hra je pôvabná folklórna komédia spracovaná na námet klasiky od Jána Palárika
- Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch. Dva vymenené
páry hľadajú cestu k sebe aj k svojej národnej identite. Vstupné
dobrovoľné.
2.6.2018 /sobota/ v lese nad Laštekmi, ak bude pršať, tak v DK
Cesta CEZ rozprávkový LES – začíname na Laštekoch o 10.00
Cieľ: strelnica v branno - športovom areáli na Skale.
Vstupné 1 €. V areáli budú Šmolkovia variť guláš, pre deti bude
pripravená aj jedna z najväčších skákacích atrakcií SAFARI
KOMBO o rozlohe 80m2, možno bude aj prekvapenie s lietajúcou ježibabou. Pozýva mesto Ilava – oddelenie kultúry.
15.6.2018 /sobota/ o 16.00 v sále domu kultúry
TANEČNÉ VARIÁCIE: Predstavenie tanečného odboru ZUŠ
Ilava a hostí zo ZUŠ Považská Bystrica. Vstup voľný.
22.6.2018 /piatok/ o 18.00 v sále domu kultúry
Koncert rádia MUZIKA. Účinkujú: Duo Mirka a Ondrej, Jožko
Opatovský, ORIN, Extra a Klasa.
Vstupné 6 €, predpredaj v knižnici /budova DK/.
Detský folklórny súbor Vretienko prijme medzi seba nových
členov, deti od 6-10 rokov. Informácie počas nácvikov /streda
15.30-17.30/ v dome kultúry. lubomir.duris@zvjs.sk
Informácie vždy aktualizujeme a dopĺňame podrobnosti
na www.ilava.sk /kalendár podujatí/. Tel. čísla DK: 44 555 70
až 73, knižnica 74. Zmena programu vyhradená.

Ilavský mesačník

Deň matiek
Tento jedinečný sviatok sme
oslávili v nedeľu, 13. mája 2018.
Nechýbal ani krásny kultúrny
program, v ktorom účinkovali deti z MŠ Ilava a Klobušice,
žiaci zo Základnej školy Ilava
–Ul. Medňanská, naši najmenší folkloristi z DFS Vretienko
a profesionálnym speváckym
vystúpením všetkých prítomných zaujali žiačky zo ZUŠ Ilava
Elenka Vaňová a Karolínka Koleková. Započúvali sme sa i do
nedeľnej chvíľky poézie v podaní recitátorky Emílie Múčkovej, víťazky okresného kola súťaže Vansovej Lomnička, ktorá
v krajskom kole tejto súťaže získala tretie miesto.
Stalo sa už tradíciou, že jedna z mamičiek získava putovnú
orchideu za všetky mamy. Pani
Mgr. Oľga Ďurechová, ktorá prevzala v predchádzajúcom roku
tento krásny kvet, odovzdala
orchideu ako prejav vďaky všetkým mamám pani Emílii Múčkovej za skromnosť a lásku, ktorú rozdáva nielen svoje rodine
a priateľom, ale všetkým ľuďom,
ktorí to potrebujú.
Ďakujem všetkým účinkujúcim deťom, ale aj učiteľom, ktorí
sa podieľali na príprave kultúrneho programu, patriaci nielen našim mamám, ale aj všetkým prítomným, ktorí si svoju
mamu, babku či prababičku ctia
a vedia, že sviatok netrvá len
tento jeden deň, ale sviatkom je

každodenné stretnutie a vnímanie prítomnosti materinskej lásky.....
Poďakovanie patrí aj všetkým prítomným, ktorí prispeli
finančnou čiastkou pre rodinu
Masárovú, ktorú postihli veľké
škody pri požiari. Celková vyzbieraná suma príspevku bola
230 eur. Je naozaj chvályhodné,
že sa nájdu ľudia, ktorí nezištne
pomáhajú tým, ktorí sú v núdzi. Veď nikto z nás nevie, kedy
sa môžeme ocitnúť v nepríjemnej situácii aj my sami, a preto
je vítaná každá pomoc. Ešte raz
v mene poškodených požiarom
srdečne ďakujeme!
Pre občanov, ktorí by ešte
mali možnosť a chceli by finančne prispieť poškodeným po požiari, uverejňujeme číslo účtu,
s názvom TRANSPARENTNÝ
ÚČET, ktorý bol založený v Slovenskej sporiteľni ako prejav solidarity postihnutým požiarom.
Na tento účet môžu prispieť
všetci ľudia dobrej vôle v rámci
svojich možností.
Účet má názov: Pomoc po
požiari. Číslo účtu je:
SK70 0900 0000 0051 4457 0865
Finančné prostriedky, ktoré
prídu na účet, budú odovzdané občanom, ktorí utŕžili škody pri požiari. Všetky vykonané platobné operácie na účte
sú zverejnené na stránke: http//
transparentneucty.sk/ s neobmedzeným prístupom používateľov internetu.
-at-

DFS Vretienko
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