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Kultúrno-spoločenské noviny obyvateľov mesta Ilava Ročník XXIII. 23. augusta 2017 Cena: 0,20 €

Stánky s jedlom, oblečením, výrobky remeselníkov,
kolotoče, stretnutia s priateľmi, kultúrny program
Piatok 25. 8. 2017 na námestí
15.00 Slávnostné otvorenie
jarmoku /DS MASKY/, privítanie hostí z družobných miest
15.30
CIMBALOVKA
Michala Baláža so speváčkou
Jankou Jakúbkovou
16.30 ZUŠ ILAVA - vystúpenie žiakov a učiteľov
17.00 AKOBAND Klimkovice
- orchester akordeónov a dychových nástrojov
18.00 ĽUBO, NIKI a ELI country zoskupenie z Ilavy
19.00 FAMÓZNÍ KLIMKOVICKÉ PJENICE komorné

teleso - piesne 20. a 30. rokov
20.00 PELL MELL 59 rock
z Drietomy
21.00 THE NOW rock zo Sniny
22.00 GALAXIS - Miro Žbirka
revival
Sobota od 10.00 na námestí
10.00 Trenčianska dvanástka
- dychová hudba
12.00 SNP - pietna spomienka
pri príležitosti 73. výročia, položenie vencov a uctenie si pamiatky tých, ktorí položili svoje životy za slobodu

Sprievodný program:
FAREBNÁ PALETA MÁRIE
MILANOVIČ - vernisáž výstavy obrazov v piatok o 16.00
MESTSKÉ MÚZEUM v piatok
9. 00 - 18.00, v sobotu 9.00 - 12. 00
Papierové modely hradov výstava dubnického modelára
Vladimíra Slobodu
Z múzejnej truhlice - ľudový
odev z nášho okolia v zbierkach múzea
Zmena programu vyhradená.

Z obsahu:

Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava – 6/2017
Obstaranie projektovej
dokumentácie – „Rekonštrukcia verejného osvetlenia I. etapa“
Rozšírenie kamerového
systému v areáli škôlky a
ZŠ na Medňanskej ulici
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Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava za 6/2017

(tabuľková
forma) Ilava za 6/2017
Vyhodnotenie rozpočtu
Mesta
(tabuľková forma)

Vyhodnotenie
rozpočtu
Mesta2017
Ilava zaPlnenie
6/20176/2017
Schválený 2017
Upravený

forma)2017
Schválený 2017 (tabuľková
Upravený
Plnenie 6/2017
Bežný rozpočet
Bežný
rozpočet
Príjem
3 736 337,00
3 737 424,00
2 006 749,19
Príjem
3
736
337,00
3
737
424,00
2
006
749,19
z toho:
DzP FO
1 795 669,00
1 795 669,00
893
104,77
Schválený
2017
Upravený
2017
Plnenie
6/2017
z toho:
FO
1 795 669,00
1 795 669,00
893 104,77
z DzP
nehnuteľ.
595 600,00
595 600,00
382 890,55
Bežnýdaň
rozpočet
daň z nehnuteľ.
600,00
600,00
382749,19
890,55
Príjem
3595
736
3 595
737
2 006
DK
20 337,00
250,00
20424,00
250,00
8 496,65
DK
20
250,00
20
250,00
8
496,65
z toho:
DzP FO
1 795
669,00
1 795729,00
669,00
893375,60
104,77
Výdaj
3708
708
865,00
3730
730
1592
592
Výdaj
3
865,00
3
729,00
1
375,60
daň z nehnuteľ.
595 600,00
595 600,00
382 890,55
z toho: výdaj
výdaj
na RO
1 231 762,00
1 147775,00
775,00
596 809,37
z toho:
na RO DK 1 231 762,00
1 14720
5968809,37
20 250,00
250,00
496,65
výdaj mesto
2 477103,00
103,00
582 954,00
995566,23
566,23
2 3477
232582
995
Výdaj výdaj mesto
708 865,00
730954,00
729,00
1 592
375,60
z toho:
MŠ
488
129,00
491 775,00
533,00
174809,37
666,66
z toho:
488
129,00
174
666,66
z toho:
výdajMŠ
na RO
1 231
762,00
1491
147533,00
596
DK
204
180,00
204
180,00
75
297,86
204
180,00
75 566,23
297,86
výdaj DK
mesto
2 477
103,00
2204
582180,00
954,00
995
správa
mesta
865
725,00
865
725,00
364916,48
916,48
správa
mesta
865
725,00
865
364
z toho:
MŠ
488
129,00
491725,00
533,00
174
666,66

Rozdiel
Rozdiel

DK
TSTS
správa mesta

Rozdielrozpočet
Kapitálový

277
944,00
204
180,00
277
944,00

277944,00
944,00
204
180,00
277

277 944,00

277 944,00

6 695,00

414 373,59

0,00
0,00
113
090,00
113 090,00
0,00
-113
-113090,00
090,00

126
126398,00
398,00
595
741,00
595
741,00
126 398,00
-469
-469343,00
343,00

160,20
160,20
141
075,80
141 160,20
075,80
-140
-140915,60
915,60

280 269,00
280 269,00
167280
179,00
269,00
167090,00
179,00
113

644 096,00
644 096,00
167
179,00
644 179,00
096,00
167
476
917,00

9 071,04
9 071,04
839 678,20
071,04
83607,16
678,20
-74

472,00
2727
472,00
865
725,00

TS

27 472,00

Kapitálový rozpočet

Príjem
Príjem
Kapitálový rozpočet
Výdaj
Výdaj
Príjem
Rozdiel
Rozdiel
Výdaj
Rozdiel

113 090,00
-113 090,00

Finančné operácie
Finančné operácie
Príjem
Finančné operácie
Príjem
VýdajPríjem
Výdaj
Rozdiel
Výdaj
Rozdiel

Rozdiel

Príjem
Príjem
Výdaj
Príjem
Výdaj
Rozdiel
Výdaj

Rozdiel
(sumy
sú
uvedené v €)
Rozdiel

167090,00
179,00
113
113 090,00

4 016 606,00
44016
606,00
3 989
134,00
016
606,00
3327
989
472,00
989134,00
134,00

27
27472,00
472,00

695,00
66695,00
865
725,00

595 741,00
-469 343,00

167 917,00
179,00
476
476 917,00

4 507 918,00
507 918,00
44493
4 507649,00
918,00
44493
649,00
14
493269,00
649,00

14
14 269,00
269,00

6/2017 v %

6/2017 v %

53,69

53,69
49,74

6/2017 v %

49,74
64,29
64,29
53,69
41,96
41,96
49,74

42,68

42,68
64,29

52,00
38,54
38,54
42,68
52,00
41,96

35,54
35,54
52,00
36,88
36,88
38,54
42,15
42,15
35,54

113297,86
904,08
75
113
904,08

36,88
40,98
42,15

113 904,08

40,98

414
373,59
414
364373,59
916,48

141 075,80
-140 915,60

83 678,20
-74
607,16

-74 607,16

2 015 980,43
015 980,43
980,43
122817
015 129,60
11198
817
129,60
850,83
817 129,60

198 850,83
850,83
198

0,13
0,13
23,68
23,68

0,13
23,68

1,41
1,41
50,05
1,41

50,05

50,05

44,72
44,72
40,44
44,72

40,44
40,44

(sumy
sú uvedené
v €)v organizácie
(sumy
sú uvedené
€)
* RO
– rozpočtové
(zahŕňa ZŠ, ZUŠ, CVČ, ŠJ ZŠ a ŠKD ŠJ); MŠ – zahŕňa Materskú školu Ilava +
jedáleň
a
Materskú
školu
Klobušice
+ jedáleň;
DK CVČ,
-CVČ,
domy
kultúry.
*
RO
–
rozpočtové
organizácie
(zahŕňa
ZŠ,ZUŠ,
ZUŠ,
ZŠ
ŠKD ŠJ);
ŠJ); MŠ – zahŕňa Materskú
* RO – rozpočtové organizácie (zahŕňa
ZŠ,
ŠJŠJZŠ
aaŠKD
Materskúškolu
školuIlava
Ilava++

jedáleň
a Materskú
školuKlobušice
Klobušice
+jedáleň;
jedáleň;
DK--domy
domy
kultúry.dlhu, civilnú obranu, ochranu pred
jedáleň
a Materskú
DK
kultúry.
* výdaj
mesto
- zahŕňaškolu
správu
mesta, +voľby,
transakcie
verejného
* výdaj
mesto
- cestnú
zahŕňasprávu
správu
mesta,
voľby,transakcie
transakcie
verejného
dlhu, civilnú
civilnú
obranu,
ochranu
pred
požiarmi,
výstavbu,
dopravu,
komunikácie,
nakladanie
s odpadmi,
ochranu
prírody
a krajiny,
* výdaj
mesto
- zahŕňa
mesta,
voľby,
verejného
dlhu,
obranu,
ochranu
pred
požiarmi,
výstavbu,
cestnú dopravu,
komunikácie,
nakladanie
s odpadmi,
ochranu
prírody
a krajiny,
ochranu
životného
prostredia,
rozvoj
bývania,
verejné
osvetlenie,
bývanie
a
občiansku
vybavenosť,
požiarmi, výstavbu, cestnú dopravu, komunikácie, nakladanie s odpadmi, ochranu prírody a krajiny,
ochranu
životnéhoslužby,
prostredia,
rozvoj bývania, verejné
osvetlenie,
bývanie a občiansku
rekreačné
aživotného
športové
knižnicu,
výchovu,
opatrovateľskú
klubvybavenosť,
dôchocov a
ochranu
prostredia,
rozvojpredškolskú
bývania, verejné
osvetlenie,
bývanie aslužbu,
občiansku
vybavenosť,
rekreačné
a športové
služby, knižnicu,
starostlivosť
o občanov
v hmotnej
núdzi. predškolskú výchovu, opatrovateľskú službu, klub dôchocov a

rekreačné
a športové
služby,
knižnicu,
predškolskú výchovu, opatrovateľskú službu, klub dôchocov a
starostlivosť
o občanov
v hmotnej
núdzi.

Schodok
štátneho
rozpočtu
SR je k 30.
06. 2017 vo výške 819 mil. €.
starostlivosť
o občanov
v hmotnej
núdzi.
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Zdroj:
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Schodok
štátnehofinancií
rozpočtu
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Ing.Zdroj:
Štefan
Daško
Ministerstvo
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Daško financií SR.
primátor mesta Ilava
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mesta Ilava
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Štefan Daško
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Obstaranie projektovej dokumentácie –
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia I. etapa“
Mesto Ilava v zmysle výsledkov revíznej správy verejného
osvetlenia zo dňa 31.1.2017 vyhlásilo prieskum trhu na výber dodávateľa projektovej dokumentácie. Zo 17 oslovených
dodávateľov štyria predložili ponuky. Na prvom mieste
(s najnižšou cenou) sa umiest-

nila firma EKO-LOGIC, s.r.o.
zo Senca s cenou 1 900,-€. Dokumentácia bola odovzdaná
v 32. týždni 2017. Výška rozpočtovaných nákladov na rekonštrukciu I. etapy predstavuje sumu 486 971,16 € s DPH.
Projektová dokumentácia rieši aj uloženie rozvodov roz-

hlasu do spoločného výkopu
spolu s chráničkou (rezerva
pre budúce rozvody). Rekonštrukciou verejného osvetlenia
budú odstránené aj vzdušné
rozvody verejného rozhlasu.
Vypracoval:
Ing. Stanislav Janušek

Renovácia parkiet
v dome kultúry
Letné prázdniny sme
v dome kultúry využili na
renováciu drevených parkiet.
Cez elektronické trhovisko na základe našich požiadaviek bola vybraná firma
Dual Fin s.r.o., ktorá ponúkla najvýhodnejšiu cenu. Renovácia 342 m 2 drevených
parkiet stála 5620 €.

Voľby do orgánov
samosprávnych
krajov
Dňa 4.11.2017 sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávnych krajov. V meste
Ilava boli určené nasledovné
okrsky :
Okrsok č. 1 budova DK Ilava :
Ulice: Kukučínova, SNP, Záhumenská, Mierové námestie,
Košecká, Farská, Moyzesova a
Ružová
Okrsok č.2 Základná škola
Ul. Medňanská
Ulice: Medňanská, Skala, Jesenského, Hollého, Kalinčiakova
Okrsok č.3 Základná umelecká škola Pivovarská ul.
Ulice: Ľ.Štúra, Štefánikova,
Hviezdoslavova, Pivovarská,
Sládkovičova
Okrsok č.4 Technické služby
mesta
Ulice: Sihoť, kpt. Nálepku,
Záhradnícka, J.L.Bellu, Hurbanova, Nádražná
Okrsok č. 5 Kultúrno-spoločenský dom Klobušice
celé Klobušice
Okrsok č. 6 Kultúrny dom
Iliavka
celá Iliavka
Mestský úrad, oddelenie
evidencie obyvateľstva žiada občanov, aby si čo najskôr
nahlásili zmeny pobytu a prípadné zmeny osobných údajov (titul....) z dôvodu správnosti vyhotovenia voličských
zoznamov.
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Novovybudovaná váha na zbernom Rekonštrukcia tepelných rozvodov
dvore oddelenia technických služieb na Medňanskej ulici v realizácii
Zákon č. 79/2015, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára
2016, priniesol zmeny v právnej
úprave drobných stavebných
odpadov (DSO). Podľa § 81 ods.
20 tohto zákona je mesto povinné zaviesť množstvový zber
DSO. Nakoľko naše mesto na
zbernom dvore nebolo vybavené váhou, vznikal problém
presného určenia množstva
DSO a následne vyčíslenie poplatku, ktorý mal občan zaplatiť (0,035 €/kg).
Z dôvodu predchádzania týchto problémov, mesto pristúpilo
k vysúťaženiu a realizácii osadenia mostovej zapustenej oceľovej
váhy s rozmermi 7 x 3 m.

Váha je uložená na tenzometrických snímačoch odolných
voči prachu a vode, vybavená
voči atmosférickým výbojom.
Vyhodnocovacia jednotka je
SMART-ABS. Rozsah váživosti do 20 000kg umožňuje vážiť
plne naložené vozidlá na zber
komunálneho resp. separovaného odpadu. Software nainštalovaný na obslužnom PC
umožňuje spracovanie a archivovanie zistených a zadaných
dát vrátane tlače vážnych dokladov s vygenerovanou cenou
za odvážené množstvo DSO.
Ing. Jozef Toman - vedúci
oddelenia technických služieb

Rozšírenie kamerového systému
v areáli škôlky a ZŠ na Medňanskej ulici
Po úspešnom zavedení prvej
etapy kamerového systému
v centrálnej zóne mesta Ilava sa pomerne rýchlo ukázala
jeho opodstatnenosť na ochranu majetku mesta i občanov.
Rozhodnutie rozšíriť kamerový systém na ďalšie mestské lokality vyplynulo z podobných
dôvodov ako pri prvej etape,
zabrániť rozmáhajúcej sa vandalskej činnosti v priestoroch
základnej školy a materskej
škôlky na Medňanskej ulici.
Najčastejšie evidovanými škodami bolo ničenie oplotenia
MŠ a ZŠ, potrhané siete multifunkčného ihriska, detské preliezačky, ktoré boli poškodzované už krátko po osadení.
Obhliadkou priestoru pre
monitorovanie KS bolo pracovníkmi MsÚ určených 12
najdôležitejších bodov pre monitorovanie priestorov materskej škôlky a priestorov ZŠ i s
jej objektmi na Medňanskej
ulici. Bolo pripravené nasledovné rozdelenie kamier:
- kamery 1 až 3 v areáli materskej škôlky k monitorovaniu
priestoru detských preliezačiek
a vchodov do budovy
- kamera 4 – monitorovanie priestoru detského ihriska
s preliezačkami

- kamera 5 – monitorovanie
priestoru multifunkčného ihriska
- kamera 6 – monitorovanie
priestoru tenisového ihriska
- kamera 7, 8 – monitorovanie
vchodov do školy a telocvične
+okolie
- kamera 9 – monitorovanie priestoru parkoviska pred
hlavným vchodom ako aj samotný vchod
- kamera 10, 11 – monitorovanie vchodov do budov + vstupnej brány
- kamera 12 – monitorovanie
priestoru vchodu do areálu ako
aj parkoviska
Rozpočet bol nastavený tak,
aby boli celkové náklady limitované na podmienky obstarania zákazky s nízkou hodnotou. Prvá základná príprava
prebehla už v marci a v apríli tohto roku. Externý obstarávateľ dostal v máji všetky
podklady pre vyhlásenie súťaže. Okrem vytypovaných
možných dodávateľov v rámci
prieskumu trhu boli do súťaže zaradené aj dve firmy, ktoré z vlastnej iniciatívy prejavili
záujem o vypracovanie cenovej ponuky. Víťazom súťaže sa
napokon stal Slovak Telecom
a.s., u ktorého boli okrem po-

Rekonštrukcia
vonkajšieho rozvodu tepla z
CTZ SNP ILAVA sa uskutočňuje podľa spracovaných projektových dokumentácií projekčnou
kanceláriou TEVYS, s.r.o.
Trenčín zodpovedný projektantIng.ZdeněkSpurný.
Rozvody teplej vody a kúrenia budú postupne vymenené pre bytovky na
Ul. Medňanskej od č. 515
až po 524 v celkovom náklade 221 491,62 €. Výmenu
rozvodov realizuje firma IMPERIALIS s.r.o. Bratislava do
31. 8. 2017. Oznámenie o zákazke bolo zverejnené vo vestníku
dňa 7. 3. 2017 pod číslom 02876WYP. Ponuku nepredložil ani
jeden uchádzač, tak súťaž bola
zrušená a oznámenie o zrušení
bolo zverejnené dňa 11.4.2017
pod číslom 04777-IPP. Nasledovalo opakované výberové konanie a oznámenie zverejnené dňa
žadovaných cenových kritérií, zohľadnené aj skúsenosti z
prvej etapy. Jednorazová cena
predstavovala čiastku 16 500 €,
do ktorej spadalo obstaranie
HW i SW kompletného technického vybavenia. Ostatné
náklady boli začlenené ako mesačné servisné náklady.
Zhodnotenie a doterajšie
skúsenosti s KS
Už prvé skúsenosti poukázali na širšie možnosti používania časových kamerových
záznamov. Keďže po začatí
monitorovania prvej etapy nastali zo strany občanov mesta,
hlavne návštevníkov mesta a
čiastočne i od polície prehnané
očakávania, bolo nevyhnutné
nastaviť pravidlá pre efektívne
využívanie obrazového záznamu, a to tak pre žiadateľov ako
i pre samotnú obsluhu KS na
MsÚ. Z doterajších incidentov,
z ktorých vzišiel napokon podnet k vyžiadaniu kamerových
záznamov políciou, ukázali sa najväčšie slabiny v preplnenom parkovaní v centrálnej
zóne mesta. Obrazové zázna-

28. 4. 2017 pod číslom 05869WYP. Bola predložená jedna
ponuka a s použitím priameho
rokovacieho konania bol vybraný dodávateľ IMPERIALIS s.r.o.
Bratislava. Celá výška investície
je hradená z prostriedkov mesta. Obyvatelia Ul. Medňanskej
sa dočkajú lepšieho komfortu
dodávky teplej vody a zníženie
strát na rozvodoch kúrenia.
Vypracoval:
Ing. Stanislav Janušek

my odhalili okrem vandalizmu
na majetku mesta a poškodenia vozidiel aj charakter niektorých vodičov, ktorí po spôsobení škody inému vodičovi
z miesta nehody jednoducho
ušli. I keď rozhodnutie primátora mesta využívať kamerový
systém z vyššie uvedených dôvodov priniesol už sľubné výsledky, predsa je len na celkové
zhodnotenie ešte skoro. Je tiež
možné, že niektoré vytypované
lokality s ohniskom sústreďovania problémových osôb bude
technicky ešte posilnené.
Činnosť pracovníkov MsÚ
končí odovzdaním videozáznamov polícii a to i v prípade poškodenia mestského majetku. Možno však povedať, že
polícia tiež získala mestským
kamerovým systémom vyššie uplatnenie pri odhaľovaní
trestných činov a to i v prípade,
ak obrazový záznam neviedol
ihneď k odhaleniu identity páchateľa.
Ing. Milan Púček
informatik MsÚ
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Kompostéry - podaný projekt
Informujeme verejnosť, že
mesto Ilava odoslalo žiadosť na
Ministerstvo životného prostredia SR na základe výzvy OPKZP - PO1-SC111-2017-23 na
vybavenie domácností a bytových domov kompostérmi.
Do projektu „Kompostéry pre
obec Ilava“ sa podľa prieskumu
v rokoch 2015 a 2016 zapojilo
493 domácností. K tomu boli
pridané kompostéry, ktoré sa
umiestnia do mestských častí k bytovkám a budú slúžiť pre
aktívnych občanov na uloženie
menších množstiev trávy a po-

dobného odpadu, ktorý vznikne
pri údržbe zelene. Celkovo žiadame o 507 kompostérov o jednotnom objeme 1,05 m3. Nákup bude v objeme 84 346,80
eur. Dotácia bude 80 120 eur a
mesto sa bude spolupodieľať 5%
v sume 4226,80 eur. Sumy sú
uvedené s DPH.
V súčasnosti je žiadosť v štádiu hodnotenia. O výsledku
a ďalšom postupe v prípade
úspešnosti budeme verejnosť
priebežne informovať.
Ľubomír Turcer
-prednosta MsÚ

Za čiarou

rou a svetelným parkom. Spev,
hudba, kroje, atrakcie pre deti,
kaviarne v retro autobusoch.
No niečo úžasné! Po zvítaní sa
s dievčatami z miestnej ZUŠ-ky
(Trio Rocksana, ktoré vystupovalo minulý rok v Ilave na oslave

Naša kapelka dostala ponuku ísť si zahrať na Bereznianskoj
jarmarók na neďalekej Ukrajine“ hneď za čiarou“. Naše odhodlanie prejsť hranicu bez aké-

Vážení občania!

Mesto Ilava - oddelenie
technických služieb si Vás
dovoľuje upozorniť, že mesto
nevykonáva zber odpadových
pneumatík. Preto sa zakazuje
ukladať odpadové pneumatiky:
a) do zberných nádob na
zber zmesového komunálneho odpadu,
b) do zberných nádob na
vytriedené zložky komunálneho odpadu,
c) do veľkokapacitných
kontajnerov určených na zber
objemného odpadu ako aj
k týmto zberným nádobám
a veľkokapacitným kontajnerom na území mesta, mestských častí a v Iliavčanskej
doline.
Tento zákaz platí z toho
dôvodu, že spätný zber odpadových pneumatík je povinný zabezpečiť distribútor
pneumatík na svojich predajných miestach bez ohľadu na
výrobnú značku a na dátum
uvedenia pneumatík na trh.
Distribútor pneumatík je:
a) osoba, ktorá poskytuje

pneumatiky konečnému používateľovi samostatne alebo
ako súčasť servisu
b) ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.
Spätný zber odpadových
pneumatík je bezplatný, bez
podmienky viazania na kúpu
novej pneumatiky alebo iného tovaru.
Odpadové
pneumatiky
v Ilave môžete odovzdať napr.
vo firme
- Comextrans s.r.o., Ľ. Štúra
384/28 (SAD Ilava)
- Autoservis Peter Blaško,
Za kanálom 753
- Roman Mulina, Kukučínova 476, Ilava
Odpadové
pneumatiky
umiestnené na kolesách starého vozidla konečný používateľ odovzdáva osobe oprávnenej na zber starých vozidiel
alebo spracovateľovi starých
vozidiel.
Mesto Ilava oddelenie
technických služieb
Ing. Eva Nýblová samostatný odborný referent

Cyklo-projekt Mikolow
Skupina Dríst
hokoľvek „urýchľovača“(2 eurá
do pasu) bolo skalopevné. Po
odovzdaní všetkých náležitých
dokladov to prišlo. Na ukrajinskej strane - odstavte autá v pruhu pre dôkladnú kontrolu. Asi
po hodinovom skúmaní čísel
a kódov našich áut mi zazvonil
mobil a organizátorka podujatia
Ruslana sa spýtala, že kde sme
a prečo tak dlho a kde je problém. Asi po 5 minútach z budovy colnice vypochodoval oficír, ospravedlnil sa za zdržanie
a podal nám každému ruku. Po
prekročení hranice sme sa ocitli
v mojom detstve, nakoľko všade premávali autá ako Moskvič,
Lada, Žiguli a niekedy aj Volga.
Po príjazde na štadión v obci
Malé Berezné sme sa nestačili čudovať. Obrovské moderné
pódium s vynikajúcou aparatú-

k SNP) sme sa začali chystať na
vystúpenie. Ja ako spevák a ten,
čo má komunikovať s publikom,
som bol dosť neistý, lebo ako?
V akom jazyku? Po rusky viem,
ale to tam veľmi nemusia. Keď
na mňa zvukár spustil plynulou
slovenčinou, problém sa stratil.
Absolútne fantasticky nás prijali. Publikum spievalo a nálada bola viac než výborná. Nasledovalo spoločné fotografovanie
a večera v neďalekej školskej jedálni. Nikdy by ma nenapadlo,
že existuje krajina, kde je úplne
bežné počas jedenia polievky si
dať asi osem štamperlíkov. Na
rozlúčku sme ešte dostali každý
po fľaštičke a pamätný list. Poznanie je také, že nás naozaj delí
len čiara. Mentalita ľudí, zvyky
a otvorené srdcia majú rovnaké
ako my.
EŠ

Neformálna cyklistická skupina O´Rety z Mikolowa zrealizovala projekt, ktorý je zacielený na integráciu cyklistického
prostredia a upevnenie partnerských zväzkov medzi družobnými mestami Mikolow, Ilava a
Klimkovice.

Skupina 6 až 8 ľudí z Mikolowa urobila niekoľkodňový
cyklistický okruh Mikolow Ilava - Klimkovice - Mikolow.
Pre veľkú vzdialenosť a kopcovitý terén sa zúčastnili len skúsení cyklisti. Ilavu navštívili
12.8.2017.
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Tour de Baška 2017
Dňa 09.08.2017 pri príležitosti Tour de Baška 2017 počas letných prázdnin navštívil
so svojím cyklistickým tímom
naše mesto župan TSK Ing.
Jaroslav Baška.
V neformálnej debate s občanmi odpovedal priamo na
námestí na otázky občanov,
prezentoval odpočet svojej
práce vo funkcii župana TSK
a taktiež predstavy a ambície, ktoré ponúka pre náš kraj
v ďalšom volebnom období.
V rozhovore s občanmi najviac rezonovala otázka ďalšej
existencie ilavskej nemocnice
a možnosti zastavovania viacerých železničných rýchlikových spojov v meste Ilava.
Župan TSK – Ing. Baška
navštívil na MsU i primátora
mesta Ilava - Ing. Dašku. Spoločne prebrali rozpracované
a pripravované projekty TSK
pre mesto Ilava v tomto i nasledujúcom volebnom období.
Ešte v tomto roku sa má

z prostriedkov TSK opraviť
časť cesty novým asfaltovým
povrchom od kruhového objazdu smerom po Pivovarskej
ulici.
V územnom pláne rozvoja
TSK je ako verejno-prospešná
stavba zaradený i obchvat Ilavy smerom na Prievidzu.
Cyklotrasa, ktorá sa v súčasnosti realizuje od Trenčína po
Nemšovú bude z prostriedkov
eurofondov pokračovať v realizácii ako oprávnený náklad
– mobilita občanov za prácou
– až do Ilavy.
V r. 2018 sa má dokončiť realizácia opravy kanálového
mosta v hodnote cca 360.000€
Dúfajme spoločne, že sa tieto a mnohé ďalšie predsavzatia podarí naplniť a zrealizovať v prospech nás – občanov
Ilavy.
Ing. Jozef Toman
Vedúci oddelenia
technických služieb

Župan Ing. Jaroslav Baška v rozhovore s občanmi mesta Ilava.

Z rozhovoru vyberáme:

Aktuálne
prechádzate
Trenčiansky kraj na bicykli.
S akými dojmami?
- Musím povedať, že najťažšou etapou bola práve jedna
z trás cez ilavský, prievidzský a púchovský okres, keď
sme zdolali náročnú Homôlku, Temeš, Zliechov a večer
finišovali až v Mojtíne. Poznám problémy, ktoré trápia
ľudí v tomto regióne. Stretá-

val som sa s nimi počas štyroch rokov veľmi často. Robím akýsi odpočet, čo sa
nám spraviť podarilo a čo
všetko ešte urobiť môžeme.
Začnem cestami 2. a 3. triedy.
Za 4 roky sme zrekonštruovali cesty na Vršatec, Tuchyňu a Mikušovce. Tento rok to
bude cesta 2/507 z Pruského
až po železničné priecestie pri
Dulove, v Kameničanoch križovatka so štrkovňou Trnka,

Valaská Belá - Gápel a Zliechov - smer Čičmany. Celkovo v tomto roku 2017 dáva
kraj najviac peňazí v histórii do opráv ciest 2. a 3. triedy vo výške 5 miliónov eur.
Ľudí v Ilave trápi osud nemocnice. Ako to vidíte z vášho
pohľadu?
- Na začiatok treba povedať, že nemocnica v Ilave spadá pod Ministerstvo zdravotníctva SR ako nezisková
organizácia, nie pod Trenčiansky samosprávny kraj.
Ak by kraj aj chcel do nej investovať, nemôže. Zachránili
sme tri nemocnice v Myjave,
Považskej Bystrici i v Bojniciach, ktoré sú župné a naďalej do nich investujeme nemalé finančné prostriedky, len v
tomto roku viac ako 17 miliónov eur z vlastného rozpočtu.
Kým budem županom, nikdy
nedopustím, aby sa nemocnice v správe TSK predali.
Ilavskej nemocnici by možno pomohlo, ak by sa spojila a prešla pod správu manažmentu štátnej Fakultnej
nemocnice v Trenčíne.
Po meste idú reči, že sa
bude rušiť pohotovosť pre dospelých v meste. Viete o tom?
- Viem, že ministerstvo
malo v pláne zrušiť v našom
kraji štyri lekárske služby
prvej pomoci pre dospelých,
konkrétne v Púchove, Myjave, Bánovciach a tiež v Ilave.
Stretli sme sa na župe s ministrom zdravotníctva a vysvetlili si, že to nie je dobrý krok
pre ľudí, ktorí potrebujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Zabojovali sme a pohotovosť pre dospelých napokon
zostala zachovaná vo všetkých okresoch nášho kraja.
Nič sa teda rušiť nebude.
Prelaďme na školstvo. Ako
to vyzerá s Obchodnou akadémiou v Ilave?
- Vytvorili sme priestor pre
záujemcov študovať v Ilave v
tomto aj v budúcom školskom
roku. Žiaľ, prihlásilo sa len
14 študentov, minimum na
otvorenie triedy je 17. Týchto

14 prvákov bude môcť nastúpiť na Obchodnú akadémiu
v Trenčíne alebo v Považskej
Bystrici, a tí, čo študujú vo
vyšších ročníkoch, určite doštudujú v Ilave.
Ľudí trápi aj osud železobetónového mosta cez kanál
v meste. Kedy by mohol prejsť
opravou?
- Okrem osobných áut ho
využívajú nákladné autá i
modré autobusy SAD Trenčín. Už raz prešiel opravou
v roku 2014, teraz ho čaká
rozsiahlejšia rekonštrukcia s
predpokladaným finančným
objemom do 390 tisíc eur.
Máme už vypracovanú projektovú dokumentáciu a nasledovať bude proces verejného obstarávania.
Vraj sa začala budovať
cyklotrasa popri Váhu, v
akom je stave?
- Je to veľký projekt. Som
rád, že obce i mestá sa k projektu Vážskej cyklotrasy postavili pozitívne a pomáhajú
s jeho prípravou a následnou
realizáciou, vrátane mesta
Ilava. Pôjde o 100 km dlhú
cyklotrasu, ktorá bude prechádzať naprieč krajom a
spojí tak hranicu kraja s Trnavským samosprávnym krajom a hranicu kraja so Žilinským samosprávnym krajom.
Cyklotrasa je v súčasnosti rozdelená na osem častí. Výstavba prvej z nich na úseku Horná Streda - Nové Mesto nad
Váhom začala v týchto dňoch,
kompletne ju zo svojho rozpočtu hradí TSK. Rovnako je
najbližšie k svojej realizácii aj
druhý úsek cyklotrasy, ktorým je úsek Púchov - Nosická priehrada. Rovnako bude
hradený zo zdrojov TSK. Na
realizáciu zvyšných šiestich
úsekov Vážskej cyklotrasy
plánuje kraj využiť aj finančné prostriedky z európskych
fondov, konkrétne z Integrovaného regionálneho operačného programu.
Veľmi pekne ďakujeme !
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V Nemocnici s poliklinikou Ilava, n.o. boli na návšteve zdravotní
klauni z občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors
V prvej polovici mesiaca jún
tohto roku sa v našej nemocnici
po vzájomnej dohode na oddelení dlhodobo chorých uskutočnila návšteva zdravotných klaunov.
Ide o pracovníkov občianskeho
združenia, ktoré je uznávané pre
svoju odbornosť v oblasti využívania humoru v zdravotníctve
s pôsobnosťou po celom Slovensku, s priemerným počtom viac
ako 160 návštev mesačne.
Program, ktorý má názov
„Smiech nepozná vek“, prináša ľuďom vo vyššom veku potešenie, vzpruhu a hlboký zážitok,
ktorý sa vymyká z bežného rámca ich všedných dní. Mohli sme
sa o tom osobne presvedčiť, keď
vďaka pestrosti svojich pováh
a charakterov, rovnako aj svojho
repertoáru tém dokázali zdra-

votní klauni povzbudiť v starších ľuďoch chuť k citovým prejavom. Zdravotní klauni, ktorí
boli na návšteve v našej nemocnici sú špeciálne vyškolení, poznajú znaky a úskalia diagnóz
často sa vyskytujúcich vo vyššom veku. Veľmi flexibilne prispôsobovali svoj prejav a misiu
danému charakteru postihnutia
pacienta. Individuálne pristupovali ku každému pacientovi
s úctou a empaticky, no zároveň
vytvárali vtipné situácie, pretože humor je potrebný v každom
veku, čo nám navštívení pacienti potvrdili. Tento program mal
za cieľ okrem iného oživiť vzájomnú komunikáciu pomocou
humoru a preladenie psychiky
pacientov na pozitívnu vlnu aj
vďaka hudbe. Záujem a pozor-

Daškovci a Gajdošovci Vám
ďakujú, MUDr. Viliam Cíbik
Všetci túžime byť zdraví, nemať zdravotné problémy. Tak isto
chceme, túžime, aby boli zdraví
aj naši blízki. Keď majú zdravotné problémy, bojíme sa, trápime
sa. Snažíme sa, aby sa z nich dostali. V minulých týždňoch jeden starší človek z okruhu našej
rodiny mal zdravotné indispozície. Odpadol za bieleho dňa, dopoludnia, v Dubnici nad Váhom.
Bola mu privolaná záchranná
služba. Odviezli ho do nemocnice v Považskej Bystrici. Volali
mi z rodiny, aby som skúsil niečo
zistiť, aby som požiadal o pomoc
aj MUDr. Cíbika. Asi mu dôverovali. Učinil som tak. Požiadal
som ho, aby zistil stav cez personál v NsP Považská Bystrica. Má
veľa známych lekárov, pozná pracovníkov z personálu. Urobil tak
okamžite. Obvolal, telefonoval,
priebežne zisťoval stav. Požiadal
priateľa, lekára, aby osobne dohliadol. Postupne nás zbavoval
strachu a obáv o nášho blízkeho.
Podobne som žiadal aj vedenie
NsP v Považskej Bystrici. Nechal
som odkaz milej, príjemnej pani
na sekretariáte pre vedenie. Prosil, aby mi dali vedieť. Z nich sa

mi nikto neozval. Úsudok som
si urobil sám. Na MUDr. Cíbika mám vysoko pozitívny názor,
som vďačný, na tých druhých sa
nehnevám, ale názor mám tiež.
K slovám pána riaditeľa NsP
v Ilave z ILM č. 5: Polemiku
v Ilavskom mesačníku a kritiku až(z pohľadu MUDr. Cíbika)
osočovanie ste začali Vy, pán riaditeľ. V čísle, myslím 5 z tohto
roku, MUDr. Cíbik Vám, správnej rade a jej predsedníčke odpovedal.
Dostaneme odpoveď, pani
predsedníčka správnej rady, aj
keď neviem, či stav ešte platí? Na
www NsP je anonymita o zverejňovaní, či nezverejňovaní zmlúv,
objednávok, faktúr....ako aj iných
oznamovacích povinností? Vám
nechodia na kontroly NKÚ, prokuratúra a iné orgány ako nám,
samospráve? Pre Vás neplatí to,
čo pre samosprávy a iné verejnoprávne inštitúcie, ktoré nakladajú s verejnými zdrojmi?
Podobný článok ako na MUDr.
Cíbika vyšiel od pána riaditeľa aj
na mňa pred voľbami v r.2014.
Ďakujem občanom Ilavy, majú
svoj vlastný rozum. S pánom ria-

nosť prebúdza v pacientoch chuť
žiť a odhodlanie bojovať s chorobami. Nemusí to byť smiech,
stačí úsmev, podržanie za ruku
alebo vypočutie životného príbehu. Pri rozlúčke sme sa s pracovníkmi občianskeho združenia
ČERVENÝ NOS Clowndoctors
zhodli, že takéto návštevy majú
svoj význam a zmysel a v budúcnosti ich budeme pre našich pacientov opakovane organizovať.
Pán Cíbik Viliam účelovo
klame a tendenčne zavádza.
V poslednom vydaní Ilavského mesačníka zo dňa 27.06.2017
bol zverejnený článok Viliama
Cíbika, na ktorý budem reagovať veľmi okrajovo, nakoľko je to
pod moju úroveň. V každom prípade len uvediem, že bývalé proditeľom sme si po voľbách vzťahy
utriasli, začali odznova. S MUDr.
Cíbikom ich mám dlhodobo korektné s tým, že má môj prirodzený rešpekt a úctu. Na poli
medicínskom ako aj samosprávnom, starostovskom v Pruskom
a ako starosta Pruského a poslanec TSK dokázal a veľa dokazuje.
Viem o tom, vidím to, sledujem
to, v niečom sa učím. Je dlhšie

Vážená redakcia !

Z prostredia NsP sa mi dostal
mail pána riaditeľa ako odozva
na predchádzajúcu korešpondenciu, ktorý ma, bohuźiaľ, namiesto dialógu a hľadania riešení
pre občanov a NsP, zasa hrubo
osočuje. Rád by som naozaj, len
veľmi stručne, zareagoval – skutočne sa potvrdilo, že.... zúfalí
ľudia robia zúfalé činy... a osočujú, čo sa dá, namiesto toho, aby
prijali ponúkané riešenia a viedli dialóg v prospech pacientov
a občanov regiónu.
Keď pán riaditeľ na konci príspevku cituje Antoina de Saint–
Exupéryho: „Kto druhého ponižuje, tak len preto, že je sám
nízky.... a prečítate si jeho záver,
nám pocit, že on bez škrupulí
brýzga na mňa – ale nevadí - veď
platí... Kto do teba kameňom, ty

jekty pána Viliama Cíbika ako
je dodnes nezrealizovaný hospic
v Pruskom, zrušená Nemocnica
Zdravie v Púchove, ako aj projekt rozvoja NsP Ilava, s ktorým
neuspel v konkurze na riaditeľa nemocnice, svedčia o „vysokej úrovni manažérskych zručností a schopností“ pána Cíbika.
Okrem iného aj vďaka V. Cíbikovi boli od 01.05.2017 skrátené ordinačné hodiny lekárskej služby
prvej pomoci v NsP Ilava, n.o.,
čím sa pre občanov znížila dostupnosť zdravotnej starostlivosti po 22. hodine.
K uvedenému článku pána Cíbika Viliama záverom uvediem
výstižný citát, ktorý vyslovil Antoine de Saint–Exupéry: „Kto
druhého ponižuje, tak len preto,
že je sám nízky. „
Ing. Juraj Beďatš
riaditeľ NsP Ilava, n. o.

starosta ako ja primátor. Viem,
že ide znova kandidovať do TSK
ako nezávislý, podpísal som mu
petičný hárok a budem ho voliť.
Prečo? O tom je tento článok, aj
keď všetko pozitívne sa napísať nedá. Rozsah nepustí. Poďakovanie patrí aj personálu NsP
v Považskej Bystrici.
Ing. Štefan Daško,
primátor mesta Ilava
do neho chlebom... Ja mu však
rád odpoviem iným citátom...
Výnimoční ľudia hovoria o víziách, priemerní ľudia o okolnostiach a tí najjednoduchší o tých
druhých....
Bohužiaľ mimo návštevy
klaunov s červenými nosmi
/ale to je dobré, lebo humor lieči/
som žiadnu, žiadnu zmysluplnú
a kontrolovateľnú víziu rozvoja
NsP Ilava od pána riaditeľa, ani
od správnej rady nepočul, ale rád
mu pomôžem, ak o to bude stáť.
Veď sa jedná o nás všetkých, ktorí tu v regióne žijeme.... Možno
zajtra ozajstnú nemocnicu budem potrebovať ja alebo niekto
z Vašich príbuzných.
S úctou a prianím len
úspechov v rozvoji NsP
Ilava Viliam Cíbik
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Vážení občania
mesta Ilava,

prostredníctvom Ilavského
mesačníka ste mali možnosť si
prečítať, že dňa 04. apríla 2017
zavítala do nášho mesta delegácia Veľvyslanectva Srbskej
republiky v Slovenskej republike vedená Jeho Excelenciou
pánom Šanim Dermakom,
mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Srbskej republiky v SR. Jeho návšteva v
našom meste nie je náhodná.
V priebehu prvej a druhej svetovej vojny boli väznení srbskí
vojaci, ktorí bojovali proti Rakúsko-Uhorsku alebo sa zúčastnili bojov v Slovenskom
národnom povstaní. Po prelomových rokoch koncom 80. a
začiatkom 90. rokov minulého
storočia, kedy sa zintenzívnili politicko-ekonomické, kultúrne, spoločenské a športové
vzťahy medzi Slovenskou republikou a novou Juhoslovanskou zväzovou republikou, sa
začali veľmi intenzívne rozbiehať kontakty so slovenskou národnostnou menšinou vo Vojvodine. Dolnozemskí Slováci
žijú v týchto priestoroch viac
ako 260 rokov. Naša slovenská
národnostná menšina žije, pracuje a rozvíja svoj bohatý kultúrny život v troch častiach Autonómnej oblasti Vojvodiny:
Báčke, Banáte a Srieme. Takým
neoficiálnym strediskom dolnozemských Slovákov je Báčsky Petrovec, kde sídli aj znovu
obnovená Matica slovenská v
Srbsku a slovenské gymnázium
založené v roku 1919. Okrem
Báčskeho Petrovca je v Banáte
známa Kovačica a Padina svojím naivným (insitným) maliarskym umením. Nepísaným
centrom Sriemu je Stará Pazova. Veľmi veľa slovenských dedín sa nachádza aj v okolí Belehradu, ktoré sú regionálne
začlenené do Banátu a Sriemu.
V súčasnosti sa ráta, že na území Srbska - Autonómnej oblasti Vojvodiny žije asi 58 tisíc našich krajanov.
Vplyv globalizácie a otvorenie možností pre srbských
štátnych občanov cestovať do
zahraničia začiatkom tohto
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storočia sa viditeľne prejavilo
aj na pohybe našich krajanov
do cudziny, či už za prácou alebo za štúdiom. Tieto možnosti
využíva hlavne mladá generácia našich krajanov, ktorá prichádza na Slovensko na stredoškolské a vysokoškolské štúdiá.
Stredná a staršia generácia zasa
hľadá možnosti pracovného
uplatnenia na Slovensku alebo v Českej republike. V posledných rokoch nastáva vyľudňovanie slovenských dedín
a osád vo Vojvodine. Uvedený
nepriaznivý stav značne znepokojuje aj srbské štátne orgány,
ktoré považujú našich krajanov v Srbsku za najlojálnejšiu
národnostnú menšinu a hlavne
za jednu najkvalifikovanejšiu
a najpracovitejšiu skupinu srbských občanov. Naši mladí dolnozemskí krajania po ukončení
vysokoškolských štúdií zostávajú žiť a pracovať na Slovensku
alebo v Českej republike, alebo odchádzajú do iných členských štátov EÚ. Zo spomenutých príčin sa mladí krajania už
nevracajú naspäť do vlasti, lebo
tam nevidia svoju ďalšiu perspektívu. Mnohé mestá, dediny a osady, kde žije početná slovenská národnostná menšina,
udržiavajú družobné vzťahy s
mestami a obcami na Slovensku. Ako jeden konkrétny príklad sú družobné vzťahy mesta
Nitra s vojvodinským Báčskym
Petrovcom. Tieto priateľské
vzťahy sa premietajú do spoločenskej, kultúrnej, športovej a
vzdelanostnej úrovni. V tomto
prípade môžeme spomenúť, že
aj začiatkom 90. rokov navštívili naše mesto naši krajania
zo Selenče vďaka pani Šíblovej,
prostredníctvom ktorej boli
nadviazané kontakty.
Nezávisle od tejto skutočnosti, keď som v 90. rokoch minulého storočia pracoval v oblasti zahranično-ekonomických
vzťahov na Ministerstve hospodárstva SR, som bol v rokoch 1999 až 2004 vyslaný ako
obchodno-ekonomický radca
na Veľvyslanectvo Slovenskej
republiky v Belehrade. Počas
svojej diplomatickej misie som
spoznal veľmi veľa vplyvných
ľudí z oblasti politiky, obchodu,

bankovníctva,
financií, vzdelávania a výskumu, kultúry
a športu nielen
medzi Srbmi,
ale aj medzi našimi krajanmi,
ktorí pracovali
na významných
republikových
a
autonómnych postoch.
Navštívil som
prakticky skoro Jeho Excelencia Šani Dermaku zľava,
všetky vojvo- plk. Mgr. Róbert Mudronček riaditeľ väznice
dinské mestá, a primátor mesta Ilava Ing. Štefan Daško.
dediny a osady,
Jeho Excelencia pán Šani
kde žili naši krajania. Mal som Dermaku privítal iniciatívu a
veľké možnosti oboznámiť sa ocenil spoluprácu pána Ing.
s ich zvyklosťami, mentalitou, Petra Jesenského pri zdokukultúrou, myslením a konaním. mentovaní väznených srbských
Sú to pre mňa dodnes nezabud- vojakov a zajatcov v Ilave. Zísnuteľné zážitky, aj keď som už kané doklady by prehĺbili vzá13 rokov od ukončenia mojej jomné vzťahy medzi slovendiplomatickej misie v Srbsku. ským a srbským národom
S mnohými z nich udržiavam a nadobudli by konkrétnu pododnes cenné priateľstvá, rád sa dobu.
tam vraciam a každá cesta medzi
Plk. Mgr. Róbert Mudronnich je pre mňa veľkým duchov- ček informoval mimoriadneho
ným osviežením. Mojím veľkým a splnomocneného veľvyslanca
snom je, aby aj naše mesto Ila- Srbskej republiky, že v múzeu
va nadviazalo nejakú družbu a väzenstva v Leopoldove sa také
partnerským mestom v Srbsku. doklady nenachádzajú, ale poVerím, že sa to pretaví aj do re- žiada príslušné archívy v Braality.
tislave, prípadne v Budapešti
Peter Jesenský o spoluprácu pri hľadaní a následnom vydaní patričných do7. júl 2017 – Delegácia Veľ- kumentov.
vyslanectva Srbskej republiky
Ljubivoje Cerovič v publiv Slovenskej republike vedená kácii Srbi na Slovensku píše:
Jeho Excelenciou pánom Ša- „Po aprílovej vojne a kapitulánim Dermakom, mimoriad- cii Kráľovstva Juhoslávie roku
nym a splnomocneným veľ- 1941 skupina dôstojníkov sa
vyslancom Srbskej republiky dostala do zajateckého tábora
v Slovenskej republike poctil Stryj v Galácii.
mesto Ilavu svojou návštevou
V roku 1944 ich nemecké vedruhýkrát.
liteľstvo sa rozhodlo deportovať
Na stretnutí boli prítom- do tábora vo Francúzsku. Poní – Ing. Štefan Daško, primá- darilo sa im ujsť, boli zatknutí
tor mesta, plk. Mgr. Róbert a deportovaní do zajateckého
Mudronček, riaditeľ Ústavu tábora v Humennom. Keďže rena výkon trestu odňatia slo- žim v tábore nebol veľmi prísny,
body a Ústavu na výkon väz- Juhoslovania nadviazali styky
by v Ilave,, Ing. Peter Jesenský, s partizánskym oddielom neďaMgr. Alena Teicherová a Mgr. leko mesta.
Magdaléna Kobzová.
Čoskoro však boli odhalení
Cieľom stretnutia bol doho- a internovaní do politického
vor o zabezpečení dokumen- väzenia v Ilave, kde pod prísnym
tov, ktoré potvrdia, že v Ilave režimom strávili takmer dva
boli väznení počas I. svetovej mesiace.“
vojny a II. svetovej vojny srbskí
M. Kobzová
vojaci a zajatci.
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Európske stretnutie mládeže 2017 História evanjelickej cirkvi v Ilave
31. októbra 2017 uplynie 500 stva. Za panovania OstrozihEuropean youth meeting 2017
rokov od začiatku reformácie. tovcov Ilava zaznamenala naj-

Európske stretnutie mládeže sa prvýkrát uskutočnilo
v rakúskom meste Laakirchen
v roku 2001. Mestský poslanec
dohodol výmenu mládeže s
družobným mestom – nemeckým Obertshausenom. Akcia
bola veľmi úspešná, a preto sa
tieto mestá rozhodli stretnutie
v ďalšom roku zopakovať.
Počas nasledujúcich rokov
sa táto výmena mládeže rozrástla na úžasnú veľkolepú
akciu, pretože primárne zúčastnené mestá mali ďalšie
družobné mestá a tie zasa ďalšie. A tak vďaka českým Klimkoviciam sme sa tohto stretnutia zúčastnili tento rok aj my.
10 žiakov z našej základnej
školy malo možnosť zdokonaliť sa v cudzích jazykoch a
nájsť si kamarátov z rôznych
krajín sveta - z českých Klimkovic, z poľského Mikolowa,
z rakúskeho Laakirchenu, z
nemeckého Obertshausenu,
z nemeckého Meiningenu, z
francúzskeho Geveviéve des
Bois, zo španielskej Caravacy
a z portugalského Penafielu.
V Klimkoviciach sme prežili 5 úžasných prázdninových dní. Spoznali sme históriu Klimkovíc a kultúrne
pamiatky v okolí. Navštívili
sme najväčšie banské múzeum v Česku - Hornické múzeum Landek park. Sfárali
sme do bane a presvedčili sme
sa, v akých drsných podmienkach pracovali baníci v minulosti.
Ďalší deň sme cestovali do
Ostravy, kde sa nachádza najväčší bývalý priemyselný areál

Žiaci ZŠ Ilava.

v Česku, nazývaný aj ako oblasť Dolních Vítkovic alebo
„Ostravské Hradčany“. V súčasnosti je národnou pamiatkou Českej republiky. Veľmi
nás zaujalo technické múzeum, kde sme zistili, že veda nemusí byť taká zložitá. Upútali
nás tam zábavné atrakcie, pri
ktorých sme sa nielen pobavili, ale sa aj oboznámili s najrôznejšími oblasťami života,
prírodnými a technickými
vedami. Veľmi pekné a veselé
spomienky máme aj na splavovanie 7 km dlhej rieky Opavy
na raftoch.
Jedno popoludnie sme strávili v kúpeľoch, kde boli pre
nás pripravené rôzne aktivity.
Tu sa konal aj záverečný GALAVEČER, ktorého sa spoločne s nami zúčastnil aj náš pán
primátor Ing. Štefan Daško.
Videli sme vystúpenie tanečnej skupiny a dvoch mladých
chlapcov, ktorí predviedli
úžasné freestyle číslo, pri ktorom sme mnohí zatajili dych.
Tak ako všetko má svoj koniec, skončilo sa aj Európske
stretnutie mládeže v Klimkoviciach. Žiaci zistili, že s angličtinou a nemčinou sa vo
svete nestratia a aj vďaka týmto cudzím jazykom vznikli
krásne priateľstvá, o čom svedčí fakt, že na tvárach mnohých
detí sa pri lúčení objavili slzičky.
Ďakujeme všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli
k tomu, že sme sa mohli tohto
stretnutia zúčastniť.
Mgr. Budjačová,
Mgr. Hofierková

Protestantizmus v Uhorsku
sa začal šíriť už za panovania
Ľudovíta II. väčšinou v kráľovských mestečkách s nemeckým obyvateľstvom. Veľmoži a zemania sa pevne držali
katolíckeho náboženstva. Po
bitke pri Moháči sa pomery
zmenili. Náboženská jednota bola rozvrátená. Veľká časť
arcipastierov vykrvácala na
moháčskom poli. Magnáti zaujali majetky biskupstiev a to
už bola príčina, aby sa s katolicizmom definitívne skoncovalo. Čo sa týkalo trenčianskej
župy, reformácia sa tak ľahko
nešírila. Na území trenčianskej župy myšlienky Martina
Luthera rozširoval reformačný
kňaz Basilius Modonius. Už
v roku 1527 sa uvádza evanjelické gymnázium v Bánovciach nad Bebravou.
Reformácia v Ilave sa uskutočňovala pomaly. Protestantskí kňazi odvádzali vtedajší
ľud od viery predkov na stranu
reformácie.
V roku 1565 rada slobodného kráľovského mesta Trenčína zvolila reformačného farára Ilavy. Za tejto protestantskej
éry sa v Ilave vystriedalo viacero luteránskych kňazov.
Pri účinkovaní pastora Juraja Glosiusa v roku 1560 bolo
založené ilavské evanjelické
gymnázium, kde bol aj rektorom. V okruhu školy sa postupne vytvorilo významné
protestantské kultúrne centrum celonárodného významu, ktoré navštevovali žiaci
nielen z okolia, ale aj z Moravy. V roku 1635 prišiel do Ilavy vynikajúci muž protestantskej cirkvi Joachim Kalinka,
popredný predstaviteľ slovenskej evanjelickej inteligencie
tých čias, ktorého pozval barón Štefan Ostrozith. Kalinka
bol horlivý kazateľ, vynikal aj
ako básnik. V Ilave vytvoril
podstatnú časť svojho diela.
Po odhalení Weselenyho sprisahania Kalinku predvolali do Bratislavy a v roku 1673
odsúdili a poslali do vyhnan-

väčší rozkvet. Bol vybudovaný pivovar a do zvonice nechali vyrobiť 4 zvony. V roku
1662 do Ilavy prišiel protestantský duchovný Tobias Masnik. Pôsobil ako evanjelický
rektor a diakon. Pre dejiny Ilavy a ilavskej školy je dôležitá
práca „Náčrt života ctihodného A.S. 1680“zachovaná v rukopise. Príručka predbernolákovského obdobia, ktorá si
všíma, hodnotí rozdiely medzi
češtinou a slovenčinou,, Zpráva písma slovenského,“ prezrádza v istom zmysle aj Masníkove slovenské cítenie. V období
protihabsburského povstania
bol väznený a odsúdený na
galeje. Aktivitu ilavskej školy predstavovali aj Matej Gažúr, Štefan Pilarik, Samuel
Palumbini, Andrej Sartorius,
Ján Hadík a ďalší. Daniel
Krman ml. pochádzal z evanjelickej rodiny Daniela Krmana. Jeho tvorba je mnohotvárna a autor sa zaraďuje medzi
najvýznamnejšie
osobnosti
staršej slovenskej literatúry.
Daniel Krman viedol školu do
roku 1683, bol posledným rektorom ilavského evanjelického
gymnázia. Ilavská evanjelická škola trvala vyše 120 rokov
a pôsobilo na nej asi 30 rektorov.
Radosť ilavských protestantov
netrvala dlho. V roku 1684 cisársky kapitán František Orlich 22.8.1684 vrátil kostol
katolíkom. V tom čase prišiel
na faru duchovný Bočkaj, kde
aj zomrel 4.10.1685. Po smrti
Bočkaja prišiel na jeho miesto
kňaz Ján Fridecký. Jeho hlavným cieľom bolo- dostať Ilavu
späť do lona katolíckej cirkvi.
Nešlo to tak ľahko, viacerí ľudia
odchádzali z Ilavy.
Frídecký prelomil ľad a ostatní ľudia hromadne prestupovali na katolícku cirkev. V pastoračnej práci dostal Frídecký
pomoc od primasa Szeczenyiho, ktorý priviedol do Ilavy trinitárov a tak evanjelická cirkev
zanikla.
J. Jakubek
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Knižnica predstavuje nové knihy v našom fonde, ktoré sa umiestnili v Top 10 najpredávanejších
kníh za júl 2017 v kníhkupectvách
Martinus a Panta Rhei.

Knižné novinky
Beletria dospelí:
Filan B.: Káva od Felliniho
Dán D.: Korene zla
Hawking P.: Do vody
Kozmon F.: Rosnička
Havranová I.: Odvlečení
Sveen G.: Rozbúrená krv
Mankell H.: O krok vpredu
Červenák J.: Bohatier
Hamarová D.: Životom nekráčam sama
Fartelová M.: Anjel v pekle,
diabol v nebi
Bystričanová S.: Každý deň
má niekto narodeniny
Šťastie prišlo v sobotu

Dominik Dán
Korene zla
Nový prípad pre obľúbenú mordpartu z pera kráľa krimi Dominika Dána. Boss stráca kontrolu
nad svojimi ľuďmi. Krauz zisťuje, že veľký Boss sa neštíti vydierať aj bežných ľudí, začína sa jeho
zlatá éra. A do tohto chaosu príde
vražda, jedna z prvých v podsvetí.
Hrozia však ďalšie. Už sa nevraždí
na druhom brehu, už sa vraždí na
našom. Ako sa k nim postaví vtedajšia prokuratúra a súdy ovládané silným mužom? Netušia.
(Slovart 2017)

May P.: Kritik
Michelsová E.: Milovať vojvodu
Thomasová S.: Stará láska
nehrdzavie
Dokonalý džentlmen
Roberts N.: Odteraz už navždy
Connelly M.: Krutá rozlúčka
Hjorth M.: Nemý svedok
Foley G.: Zvodcove tajomstvá
Forman G.: Nehľadaj ma
Glukhovsky D.: Metro 2033
Metro 2034
Metro 2035
Beletria deti:
Jobus B.: Žubrienky inštalatérky
Maletic G:. Zlatý kľúčik

Boris Filan
Káva od Felliniho
Boris Filan tvrdí, že už nepíše
cestopisy, ale mestopisy, chuťopisy
a vôňopisy. Má najradšej, keď niekam príde a je veľmi príjemne sklamaný. Často zistí, že to najzaujímavejšie a najlepšie je inde a celkom
iné, ako si naplánoval. Nová kniha
Káva od Felliniho je rozprávanie
o neznámych miestach známych
miest. Po Umení zablúdiť a Rozhovore s tigrom je to tretia kniha,
ktorá spája tulácke zážitky s potešením z miestnych jedál a objavovaním prekvapujúcej histórie.
(Slovart 2017)

Demitrová M.: Príbehy z Trdelníkova
Náučná dospelí:
Fedorová K.: Pacient v práve
Dangl V.: Vojvodcovia
Nové pravidlá cestnej premávky
Vtáky

Paula Hawkins
Do vody
Vyhýbajte sa tichým vodám.

Neviete, čo skrývajú. Na dne rieky sa nájde telo slobodnej matky. V lete v tom istom roku stretol
rovnaký osud aj mladé dospievajúce dievča. Nie sú to však prvé ženy,
ktoré zmizli v temných vodách,
a ich smrť rozčerí nielen pokojnú

hladinu rieky, ale aj pokojné dni
obyvateľov malého mestečka. Na
svetlo sa začnú vyplavovať dlho
zamlčané tajomstvá. Paula Hawkins je autorkou svetového bestsellera Dievča vo vlaku.
(Ikar 2017) (ih,ot)

Darcovia, ktorí nám v ostatnom období darovali knihy:
Hrubiško F.
PhDr. Jozefovi Genzorovi, ktoPrnová M.
rý po darovaní kolekcie kníh,
Srncová R.
na ktorých sa spoluautorsky
Gabčová D.
podieľal, venoval tentokrát
Babiarová J.
knižnici svoju zbierku hodnotKrajčíková A.
ných časopisov GEO, NATIOVráblová Z.
NAL GEOGRAPHIC, LIDÉ
Remenárová L.
A ZEMĚ a ZEMĚ SVĚTA. SrJaník J.
dečne ďakujeme. Sú pripravené
Zvlášť chceme poďakovať k požičaniu našim čitateľom.

Pozvánky na podujatia v Ilave:
25.-26. 8. 2017 /piatok – sobota/ BARTOLOMEJSKÝ JARMOK na Mierovom námestí,
viac v samostatnej pozvánke
5.9.2017 o 17.00 WORKSHOP
O DYNAMICKEJ VÝUČBE
ANGLICKÉHO JAZYKA,
ktorý sa uskutoční v DK Ilava, v
zasadacej miestnosti na druhom
poschodí s lektorkou Mgr. Dagmar Mišíkovou. Ide o bezplatnú
ukážku hodiny ako možnosť uvedenia metódy TRANSLATION
STUDIES teda PREKLAD TEXTU, ktorú považujeme za nevyhnutnú pri výučbe jazyka.
Predstavíme Vám aj licencovaný
program PRIAMA METÓDA
známy ako DIRECT METHOD
FOR ENGLISH , ktorý sa zameriava predovšetkým na rozprávanie. Nielen o týchto programoch
vám porozprávame viac, zúčastnených a nebojácnych zapojíme
do aktivít a výučby priamo na
workshop-e. Na WORKSHOP-e
je vítaný každý, kto sa rád niečo
nové naučí, zdokonaľuje v anglic-

kom jazyku alebo hľadá spoluprácu s jazykovou školou.
Výstava :
25.8.- 29.9.2017, v čase od 8.
00 – 15:00 hod. VÝTVARNÁ
PALETA Márie Milanovič , vo
výstavnej sieni DK Ilava
23.9. 2017 WORKSHOP – zážitkový program o spievaní:
Zaspievaj si s nami 23.09.2017
v DK Ilava na originálnom zážitkovom programe o spievaní,
a všetkom, čo s tým súvisí. Bližšie informácie získate na: www.
zelenyklobuk.sk , kde sa môžete
zaregistrovať ešte dnes. Program
je organizovaný v spolupráci
s Mestom Ilava-oddelením kultúry , ŽigoMusicSchool Bratislava
a ZUŠ Ilava.
Informácie vždy aktualizujeme
a dopĺňame podrobnosti na
internetovej stránke mesta
www.ilava.sk /kalendár podujatí/.
Tel. čísla DK: 44 555 70 až 73,
knižnica 74.
Zmena programu vyhradená.
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Vernisáž Márie Milanovič

Autorka žije a tvorí v Dubnici
nad Váhom. Vyštudovala Pedagogickú fakultu UK v Bratislave
a postgraduálne štúdium profesného a výchovného poradenstva. Pôsobila v školstve a neskôr
ako riaditeľ a múzejný pedagóg
v dubnickom múzeu v Dubnici
nad Váhom. Mária Milanovič
sa okrem matematických a spoločenských vied, zaujíma o kultúru, umenie, dejiny a aj keď je
v súčasnosti na dôchodku, neustále pomáha študentom hľadať krásu v číslach a matema-

tických úlohách. Pomáha vidieť
krásu tam, kde ju iní nevidia
a možno ani netušia, že všetko,
čo nás obklopuje je akýmsi tajomstvom, ktoré je veľmi zaujímavé odkrývať. Jeden výtvarný
kritik povedal o autorkinej výtvarnej výpovedi:“ Mária nemaľuje, ona tvorí....“ V každom Máriinom diele vidíme nekonečný

rozlet fantázie, ktorá rozprestiera krídla a nechá sa unášať všetkou krásou, ktorá ju oslovuje....
Vo svojej tvorbe využíva nielen
techniku olejomaľby, ale pracuje s rôznymi dostupnými materiálmi, vďaka ktorým vytvára
koláže, asambláže a mnohé iné
kombinované umelecké variácie, vďaka ktorým sa dostávame do krajín autorkinej fantázie,
plnej farieb a tvarov, fascinujúcej štruktúry domov, prírodných scenérií, znakov a symbolov, s ktorými sa dokážeme

stotožniť a vnímať ich tajomnosť
a duchovné posolstvo autorky.
Autorkine diela nás doslova oslovujú svojou kreativitou, jasnou
farebnosťou a nevšednou originalitou.... Mária nás nenásilne
vovedie do parku, medzi stromy,
vdýchne nám pocit pokoja z vesmíru, ponúkne filozofiu bytia
a zmyslu života.... Výtvarníčka

Mária Milanovič sa pravidelne zúčastňuje súťaže „Výtvarné
spektrum“, kde získala viacero
ocenení a čestných uznaní a tiež
postup do celoslovenského kola
súťaže. Zúčastnila sa viacerých
kolektívnych výstav, výtvarných salónov a uskutočnila i samostatnú výstavu / v DK Dub-

nica nad Váhom, r. 2008. / Bola
účastníčkou výtvarných plenérov, usporiadaných klubom výtvarníkov ARTE RELAX, ktorého členkou je od roku 2007.
Ku krásnemu okrúhlemu životnému jubileu jej prajeme
všetko najlepšie!
-at-

FAREBNÝ SVET SNOV JURAJA JAROŠA

27. júla o 17.00 hod. sa v trenčianskej Galérii Miloša Alexandra Bazovského uskutočnila slávnostná vernisáž výstavy
„Pár minút obyčajného súkromia“. Neobvykle hojná účasť poukazovala na zvedavosť verejnosti a mimoriadny záujem
o tvorbu Juraja Jaroša, výtvarníka z Dubnice nad Váhom.
Čestným hosťom bol profesor
Ľudovít Hološka z Akadémie
umení v Banskej Bystrici, maliarov niekdajší pedagóg. Po slávnostnom otvorení mohli zúčastnení v miestnosti na druhom
poschodí budovy galérie obdivovať vystavené diela.
„Najviac ma na jeho obrazoch
oslovuje ich myšlienka a skutočnosť, ako on potrebuje veci takýmto krásnym spôsobom dostať zo seba. Je to jedinečný štýl
sebavyjadrenia,“ – povedal na
margo autorovej tvorby mladý
dramatický umelec Ivan Vanko.
V Jarošovom diele nachádzame čosi zo symbolizmu

ZUŠ ILAVA
OZNAMUJE:
Základná umelecká škola
Ilava oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka
2017/2018 spojené so zadelením žiakov a rozvrhu sa uskutoční v pondelok 4. septembra 2017 o 15:00 v priestoroch
Domu kultúry v Ilave.
Dávame tiež do pozornosti, že rodičia môžu v zmysle
Dodatku č. 3 k Všeobecno-záväzného nariadeniu č. 3/2016,
ktoré nadobudne účinnosť 1.
9. 2017, využiť možnosť písomne požiadať zriaďovateľa
o rozdelenie úhrady príspevku na vzdelávanie (školné) na
mesačné alebo iné dohodnuté čiastkové splátky.

Juraj Jaroš s kurátorkou
výstavy.
Imra Weinera - Kráľa a taktiež
dálíovské prvky. Nezanedbateľnú úlohu tu zohráva faktor
času – chvíľkovosti, plynutia či
pominuteľnosti. Jaroš pritom
zostáva svojbytný a neopakovateľný. Do svojich diel vkladá
predstavivosť, lyrizmus a mnohovýznamovosť. Naoko nezaujímavé predmety ako čajové vrecúška, stoličky či hracie karty sú
pre neho prostriedkom k vyjadreniu snov, predstáv, túžob a významov. Dohromady sprístupnil verejnosti 43 obrazov (napr.
V rovine odrazu, Tri spomienky, Prepáč mi, Krížna cesta...)
z obdobia ohraničeného rokmi
2008-2017.
Juraj Jaroš patrí k najpozoruhodnejším výtvarným umelcom
v trenčianskom regióne. Katalóg
k výstave spolu s presnou charakteristikou maliarovej tvorby
a štýlu od kurátorky výstavy Ely
Porubänovej plus informáciami
o jeho doterajších kolektívnych
či individuálnych výstavách
si záujemcovia môžu zakúpiť
v Galérii M. A. Bazovského.
Výstava „Pár minút obyčajného súkromia“ je prístupná verejnosti do 10.9.2017.
Martin MALO
Trenčianske múzeum
v Trenčíne

Ilavský mesačník

Matrika
Narodili sa:
Ján Haľama
Sebastián Schiller
Zarah Jordan Loyd
Matias Smrček
Emma Iskrová
Sara Andrisíková
Alexej Ayman Hrehor
Timea Ďurošková
Helena Gabrišová
Rebeka Pijáková
Sára Mikolášová
Nicolas Krajči
Oliver Slugeň
Natália Januchová
Filip Hudec
Manželstvo uzatvorili:
Miroslav Országh
a Petronela Marušincová
Ing. Jakub Matejovič
a Lucia Cejkovská
Ing. Matej Dubčák
a Mgr. Zuzana Prostredná
Milan Viskup
a Katarína Novosádová
Michal Vrábel
a Margita Galková
Lukáš Klimek
a Nikola Mikulová
Ján Morháč
a Marcela Rebrová
Ing. Branislav Bridík
a Ing. Michaela Filipová
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Kúpim pozemok vhodný
pre stavbu rodinného domu
v blízkosti Základnej školy v
Ilave. 0917 077 182.

OZNAM

Novootvorená predajňa
B&P železiarstvo, spojovací materiál a požičovňa náradia, ktorá sa nachádza na
Pivovarskej ulici vedľa Lidla
Vás pozýva na nákup tovaru
s 20% zľavou na všetok tovar.
Tešíme sa na Vašu návštevu.

OZNAM

Riaditeľstvo Základnej školy v Ilave na Medňanskej ul.
č. 514/5 oznamuje, že slávnostné otvorenie školského
roku 2017/2018 sa uskutoční
v pondelok 4. septembra 2017
o 9.00 hod. v areáli základnej
školy.

Dagmar Mišíková a Jazyková škola
ZEAL English Courses v Ilave
Vás pozýva na

WORKSHOP
O DYNAMICKEJ VÝUČBE
ANGLICKÉHO JAZYKA,

ktorý sa uskutoční v DK Ilava, v zasadacej miestnosti na druhom
poschodí 5. septembra o 17. hod.
Ide o bezplatnú ukážku hodiny ako možnosť uvedenia metódy
TRANSLATION STUDIES teda PREKLAD TEXTU, ktorú považujeme za nevyhnutnú pri výučbe jazyka.
Predstavíme Vám aj licencovaný program PRIAMA METÓDA známy ako DIRECT METHOD FOR ENGLISH, ktorý sa zameriava predovšetkým na rozprávanie.
Nielen o týchto programoch vám porozprávame viac, zúčastnených
a nebojácnych zapojíme do aktivít a výučby priamo na workshop-e.
Hodina vo forme ukážky je skvelá príležitosť ako sa s jazykovou školou ZEAL zoznámiť.
Na WORKSHOP-e je vítaný každý, kto sa rád niečo nové naučí, zdokonaľuje v anglickom jazyku alebo hľadá spoluprácu s jazykovou
školou.
Kontaktné informácie vyhľadáte na plagátoch v našom meste na viditeľných miestach.

Poďakovanie

Touto cestou vyslovujem
vďaku FYZIATRICKO –
REHABILITAČNÉMU ODDELENIU v Ilave za príkladnú starostlivosť a odborné
rady celému kolektívu zdravotných sestier pod vedením
vrchnej sestry pani Márie
Letkovej.
Anna Novotková

Spomienka

Spomienka

Spomienka

Ing. Pavol Valenta
a Viera Valentová
Navždy nás opustili:
Eva Jakubková
JUDr. Juraj Janúšek
Alexander Fígel
Augusta Gabčová
Pavol Koncový
Arpád Bardos
Marián Puček
Anna Pagáčová
Štatistika
Od 17.6.2017 sa do nášho mesta prisťahovalo 24,
odsťahovalo 14 občanov,
v rámci mesta sa presťahovalo 22 spoluobčanov.

V neznámy svet odišiel si
spať, zaplakal každý, kto Ťa
mal rád. Odišiel si od nás,
my ostali sme v žiali, no vždy
budeš žiť v srdciach tých, čo
Ťa milovali.
Dňa 10. 7. 2017 uplynuli
2 roky, čo nás navždy opustil náš drahý syn, brat a kamarát
Branislav Poluch.
Za tichú spomienku ďakujú rodičia a celá rodina

Chýbajú Tvoje múdre
rady, tak nám už nikto neporadí. Pri stole iba prázdny priestor, nikto nenahradí Tvoje miesto. Aj keď
neúprosne plynie čas, Ty žiješ stále v každom z nás.
Dňa 28.8.2017 si pripomenieme 1. výročie, čo nás
navždy opustil náš manžel,
otec a dedko
Ing. Adolf Bagín.
S láskou spomínajú manželka, syn Vladimír a dcéra
Naďa s rodinami.

Odišla si tichúčko,
ako odchádza deň
a v našich srdciach
ostáva spomienka len.
Dňa 25. 8. 2017 si
pripomíname nedožitých
80 rokov našej mamičky,
babičky a prababičky
pani Anky Plevákovej,
rod. Daňovej z Ilavy.
Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
Deti: Lýdia, Stanislav,
Róbert s rodinami
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Považská liga U- 8 2017

možiteľa len trikrát. 8-roční
chlapci podávali obdivuhodné
výkony a bolo vidieť, že z turnaja na turnaj si viac veria. Od

(Konečná tabuľka)

1. MFK ILAVA
2. MFK NOVÁ DUBNICA
3. JUVENTUS ŽILINA
4. TATRAN HOROVCE
5. MFK DUBNICA N. V.
6. CRYSTAL L. ROVNE
Výsledky:
Ilava – Žilina
Žilina – L.Rovne
Ilava – N.Dubnica
Žilina – Horovce
Ilava – Dubnica
N. Dubnica – Dubnica
Ilava – L. Rovne
N. Dubnica – L.Rovne
Ilava – Horovce
N. Dubnica – Horovce
Žilina – N.Dubnica

6:0
1:0
0:2
0:2
4:0
4:2
5:1
2:0
4:0
1:0
0:4

30
30
30
30
30
30

24
21
14
9
9
0

2
5
5
8
5
1

4
4
11
13
16
24

90:24
82:25
59:54
37:54
47:70
9:99

Dubnica – Horovce
Žilina – Dubnica
Dubnica – L.Rovne
L.Rovne – Horovce

septembra chceme pokračovať
2. ročníkom – možno s iným
modelom a viacerými mužstvami.

62 b
53 b
44 b
26 b
26 b
1b
1:2
0:3
6:1
0:2

Dňa 24.06.2017 sa odohral posledný zo série turnajov Považskej ligy v Horovciach, kde
bolo zároveň aj vyhodnotenie
a ocenenie mužstiev. Premiérový 1. ročník vyhrali chlapci MFK Ilava, ktorí našli pre-

Futbalisti MFK Ilava.

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

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

ILAVSKÝ

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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