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Práce na dokončení infraštruktúry IBV Klobušice začali

Spoločnosť Cesty Nitra, a.s.,
ktorá zvíťazila vo výberovom
konaní na dokončenie vybudovania infraštruktúry IBV Klobušice, začala realizovať práce
v tejto lokalite. Súbežne s výstavbou komunikácií a chodníkov na IBV bolo započaté aj
s realizáciou budovania dažďovej kanalizácie pre odvedenie zrážkovej vody z miestnych
komunikácií a chodníkov tejto
lokality. Termín pre ukončenie prác bol stanovený v podmienkach výberového konania
na koniec mesiaca november,
avšak realizátor má veľkú snahu skrátiť tento termín a aj celkovú dobu rozostavanosti tohto
územia, nakoľko sa jedná
o obývané a už skolaudované
domy. Podľa doteraz už zrealizovaných prác je možné povedať, že pri priaznivom počasí je
takýto zámer skutočne reálny.
Počas doby realizácie prác na
IBV Klobušice je potrebné aj zo
strany občanov tejto mestskej
časti a všetkých, ktorí prechádzajú cez toto územie, aby mali
pochopenie a čo najviac vyšli
v ústrety pracovníkom stavebnej spoločnosti a zbytočne neparkovali vlastnými osobnými motorovými vozidlami na

miestach, kde by obmedzovali
práce, resp. pohyb stavebných
mechanizmov. Nie je vôbec jednoduché realizovať takúto stavbu bez toho, aby nebol niekto
počas doby výstavby obmedzený v prístupe k svojej nehnuteľnosti, ale tento stav je ako na
každej stavbe takéhoto druhu
iba dočasný a je ho možné vzájomnou toleranciou a ústretovým konaním vždy riešiť k spokojnosti všetkých.
Ing. Mario Hrubý
zástupca primátora mesta

Zvíťazila Slovenská sporiteľňa
Najdôležitejším bodom mimoriadneho zasadnutia MZ, ktoré dňa 23.7.2007 zvolal primátor
mesta Ing. Štefan Daško, bol výber
a schválenie finančnej inštitúcie
na poskytnutie úveru pre mesto, o
ktorom podrobne informoval prítomných poslancov .
V tomto roku bude mesto riešiť
cestné komunikácie a dokanalizovanie IBV – Klobušice. V súvislosti s tým bolo treba nájsť vhodné zdroje financovania pomocou
bankového úveru.
Po rozsiahlej diskusii a prebratí

Mesto Ilava pozýva občanov
na

mestské oslavy 63. výročia
Slovenského národného povstania,
ktoré sa uskutočnia

28. 8. 2007 o 19.00 hod.
na Mierovom námestí.

jednotlivých ponúk od bankových
subjektov poslanci schválili podpísanie úverovej zmluvy a rámcové podmienky so Slovenskou sporiteľňou a.s.
Ďalším bodom rokovania poslancov malo byť schválenie nového cenníka TSM Ilava, ktorý
podával riaditeľ TSM Ing. Peter
Kočkár. Doterajší cenník je už zastaralý. Podľa porovnania s okolitými mestami a obcami sú v Ilave najnižšie ceny, ktoré platia už
7 rokov. Na návrh poslankyne H.
Matovičovej poslanci schválili, aby

sa tento bod z rokovania vylúčil a
preložil na rokovanie budúceho
zasadnutia s tým, že najskôr prejde poradným orgánom – Finančno-majetkovou komisiou MZ.
V diskusii sa poslanci zaoberali
i možnosťou zverejnenia zapečatených obálok s ich majetkovým
priznaním. Deviatimi hlasmi nakoniec rozhodli, že majetkové priznania poslancov zostanú zapečatené. Na žiadosť primátora mesta
poslanci súhlasili so zverejnením
jeho majetkového priznania v týždenníku Obzor.
-ra-

Hromadné prepúšťanie?
Medzi obyvateľmi mesta sa šíri zatiaľ neoverená informácia
o hromadnom prepúšťaní a ukončení prevádzky Rieker Obuv na
Kukučínovej ul. v Ilave. Pri overovaní informácie na kompetentných miestach nám skutočnosť o hromadnom prepúšťaní síce potvrdili, ale najkompetentnejší – menežment dotknutej organizácie so sídlom v Komárne, nám z dôvodu neprítomnosti konateľov
do uzávierky našich novín informáciu o ukončení prevádzky nepotvrdil.
Snahou redakcie bude pravdivo informovať o situácii v tejto
prevádzke v budúcom vydaní IM.
		
-ra-
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POĎAKOVANIE

Srdečne ďakujem všetkým respondentom (občanom mesta Ilava, miestnym podnikateľom a návštevníkom ), ktorí sa
aktívne podieľali na dotazníkovom prieskume uskutočnenom v dňoch od 6. februára 2007 do 12. marca 2007.
Dotazníkový prieskum bol súčasťou marketingového výskumu k diplomovej práci „Imidž mesta Ilava“, ktorá bola
úspešne obhájená 30. mája 2007 na Ekonomickej fakulte
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Taktiež ďakujem bývalému a terajšiemu vedeniu mesta Ilava a jeho zamestnancom, ktorí mi počas niekoľkých mesiacov poskytovali materiály k danej problematike.
Diplomová práca „Imidž mesta Ilava“ sa svojimi výstupmi dotýka prítomnosti i budúcnosti mesta. Pre záujemcov je
k dispozícii v mestskej knižnici, ako i u pána primátora mesta Ilava.		
Ing. Ladislava Rovňanská

Otrávili ryby za milión

Rybári tušia, kto vypustil jed
Dubnica nad Váhom – Škoda za milión korún vznikla rybárom v Dubnici nad Váhom
po hromadnej otrave a úhyne
rýb vo Vážskom kanáli medzi
vodnými elektrárňami Ladce
a Dubnica dňa 27. 7. 2007. Podľa odborníkov došlo k otrave
ťažkými kovmi a najviac si to
odniesli ryby žijúce pri dne rieky – kapry, sumce a zubáče, ale
aj šťuky, pleskáče, amury.
Na vode plával aj vyše metrový sumec, ktorý vážil takmer
40 kg. Na miesto prišli aj policajti, zástupcovia samosprávy
aj odborníci z oblasti životného
prostredia a rybári. Hoci rybári tušia, kto vypustil jed do vôd
Váhu, vinníka polícia určí až
po vykonaní odborných expertíz a vyhodnotení dôkazov.
(tasr)
Z dôvodu šírenia sa poplašných správ o preniknutí škodlivých látok i do rieky Váh, ktorú
teraz v letnom období využívajú mnohí naši občania na kúpanie a osvieženie, požiadali sme o
bližšie informácie predsedu Obvodnej organizácie Slovenského
rybárskeho zväzu v Dubnici nad
Váhom pána Milana Nováka:
„Všetko je ešte v štádiu vyšetrovania, konečné stanovisko musia povedať odborníci a experti.
Podľa našich predbežných laických šetrení ku kontaminácii došlo medzi Ilavou a Dubnicou n/
V, resp. v priemyselnej časti pod
centrálou v Ilave. Šlo o veľmi ag-

resívnu toxickú látku, ktorú nedokázali rozriediť ani vody kanála a je životu nebezpečná pre
všetky živočíchy žijúce vo vode.
Podľa našich šetrení v rieke Váh
nedošlo k žiadnemu úhynu rýb,
čo je dôkazom, že vody Váhu sú
v poriadku.“, ubezpečil Milan
Novák .
Napriek tomuto vyjadreniu
vydal odbor krízového riadenia
Obvodného úradu v Trenčíne
dňa 1. 8. 2007 mailovú správu
- upozornenie pre všetky mestské a obecné úrady so žiadosťou
o vyhlásenie v obecných a mestských rozhlasoch nasledovného
znenia :
Dňa 29.7.2007 sa z doteraz nezistených príčin dostala do kanála rieky Váh neznáma nebezpečná látka, následkom ktorej
došlo k veľkému úhynu rýb. Napriek opatreniam sa v ostatných
dňoch tieto dostávajú do turbín
hydroelektrární a tam sú rozsekávané. Z tohto dôvodu a z dôvodu možnej prítomnosti neznámej nebezpečnej látky vo vode
Vám odporúčame upozorniť občanov na možné riziká pri kúpaní v rieke Váh, ako aj rybolove.
Miloš Gorelka, odbor krízového riadenia OÚ Trenčín
Na oficiálne stanovisko potvrdené odbornými posudkami si
teda budeme musieť ešte nejaký
čas počkať , jednoznačne však na
kúpanie odporúčame navštevovať radšej okolité kúpaliská!
-ra-

Vďaka za uľahčenie života
Bezbariérové prístupy na viacerých miestach nášho mesta uľahčili každodenný život viacerým
našim spoluobčanom, ktorí sú pripútaní na invalidný vozík. Zdravý
človek si ani nedokáže predstaviť,
aké ťažké je niekedy presunúť sa
niekoľko sto metrov pre „vozíčkara“, ktoré on prejde za niekoľko minút.
Bezbariérové nájazdy značne
zjednodušili prechádzky mestom
i mamičkám s detskými kočiarikmi.
ÚPRIMNÚ VĎAKU za všetkých,
ktorí sú odkázaní na invalidný vozík, za tento ušľachtilý čin vyjadruje Ing. Petrovi Kočkárovi a všetkým
pracovníkom Technických služieb
mesta Ilava.
Eva Beniaková

Ďakujeme riaditeľovi Technických služieb mesta ILAVA
– Ing. Petrovi Kočkárovi a členovi jeho teamu, ktorý prevádzkuje zdvižnú plošinu za
ochotu a pomoc pri vyslobodení našej staršej mamy, ktorej sa vzpriečil kľúč v zámke
a nemohla sa dostať von z bytu. Naša vďaka za pomoc patrí
aj správcovi domu na Kukučínovej ulici pánovi Margušovi
a susedovi pánovi Turzovi. Pomoc všetkých zúčastnených si
vážime o to viac, že celá akcia
prebehla v čase pracovného
voľna v nedeľu predpoludním
(29. 7. 2007).
Ešte raz srdečná vďaka!
Rodina Jászberényiová

Nová informačná
skrinka MV Klobušice
Oboznamovanie občanov každej mestskej časti mesta je jednou
zo základných úloh MV, ktorú je
potrebné zabezpečiť pre korektné
a hlavne operatívne podávanie informácií. V mestskej časti Klobušice bola pre tento účel využívaná
nástenka umiestnená vo výklade
predajne potravín, čo je však už
niekoľko týždňov minulosťou.
Nástenku sme nahradili novou

informačnou skrinkou, ktorá je
umiestnená na priečelí predajne potravín. Jej obsah je aktualizovaný poslancami MZ za mestskú časť Klobušice. Občania tu
môžu nájsť informácie a kontakty na poslancov MZ za mestskú
časť Klobušice, všetkých členov
MV Klobušice, občanov mestskej
časti, ktorí sú členmi komisií pri
MZ, program rokovania a zápisy
zo zasadnutí MV
Klobušice, uznesenia z MZ, výsledky
hlasovania členov
MZ a ďalšie informácie.
Touto cestou je
potrebné poďakovať p. Šatkovi za
poskytnutie vhodného priestoru pre
umiestnenie tejto
informačnej skrinky, ktorá podstatnou mierou zlepší informovanosť
občanov o dianí v
meste a mestskej
časti Klobušice.
Ing. Mario Hrubý
zástupca
primátora mesta

Primátor mesta Ilava Ing. Štefan Daško touto cestou ďakuje p. uč. Marcele TURČEKOVEJ v súvislosti
s ukončením jej pracovného pomeru za 34 rokov obetavej práce v MŠ Ilava a Klobušice.
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Z médií sa o životnom prostredí dozvedáme denne. Najčastejšie
je to o rôznych znečisteniach, ekologických haváriách, likvidácii zelene
v mestách a pod. Len zriedka sa informácie týkajú zlepšenia prostredia.
Verejnosť v prevažnej miere zaujíma
negatívny vzťah k poškodzovaniu
životného prostredia a vehementne odsúdi poškodzovateľov. Keď sa
však pozrieme na to, kto poškodzuje životné prostredie, zistíme, že sme
to takmer všetci. Začnime každý od
seba a pridajú sa viacerí.
Prístup do prírody má každý neobmedzený. Tak je to u nás zo zákona.
Príroda má slúžiť na oddych. Zákon
povoľuje kladenie ohňa len na vyhradených miestach a zakazuje kladenie
ohňa v lese, vypaľovanie buriny, tráv,
atď. Aká je však prax? Opäť sa stalo
módou opekanie v prírode. Ohniská nájdeme všade. Často sú ohniská
umiestnené v lesoch a napriek suchému počasiu nájdeme aj v tomto období v lese stopy po ohni. Zvláštnou
skupinou návštevníkov prírody sú



Vzťah k životnému prostrediu
skupiny, využívajúce lúky. Na piknik
sa dovezú autami, vybalia množstvo
potravín a nápojov. Autami pobehajú po tráve a skryjú si ich do tieňa.
Po ukončení pikniku, zanechajúc
za sebou odpadky, opustia spokojne
miesto táborenia a oddýchnutí idú
domov. Ohniská bývajú umiestnené
na rôznych miestach po celej lúke.
Nezriedka tá istá skupina ľudí táborí
na inom mieste lúky. Zrejme im pre-

káža neporiadok pri predchádzajúcom ohnisku, ktorý tam po nich zostal z minulého opekania.
Ako to vyzerá v okolí Ilavy? Kto
vojde do Porubskej doliny, uvidí
stopy po ,,návštevníkoch“. Vyvezený stavebný odpad je už pravidlom.
Prázdne, ale aj plné bandasky od oleja, diely z opravovaných áut, vyradené domáce spotrebiče a množstvo
plastových fliaš. Nájdeme tu ohnisko, pri ktorom je
množstvo
fliaš
a plechovíc od nápojov. Sú síce na
jednej kope, ale
prečo musia zostať na lúke? Nemal ich kto dať do
vreca a odniesť do
odpadového koša?
Zaujímavosťou je
aj opekanie chrá-

nených rakov, ktorých pancier zostal
pohodený pri ohnisku. Spoločnosť
si zrejme oddych v prírode vychutnala a zrelaxovaná sa spokojne pobrala domov. Podobná situácia je aj
pri Váhu a rybníku. Kým bola rampa pri rybníku zavretá, bol v okolí aj
poriadok. Niektorí ,,uvedomelí“ návštevníci sa snažia odpadky odpratať
a potom ich nechajú pri rampe. Možno by stálo za zváženie umiestniť
kontajner aj v tejto časti a ľudia by si
zvykli udržiavať poriadok.
K zlepšeniu životného prostredia
v meste by prispelo aj viac odpadových košov rozmiestnených po meste.
Priemyselnú zónu, ktorá vznikla za
kanálom, navštevuje čoraz viac ľudí.
Bolo by vhodné- od rámp až po kanálový most- umiestniť niekoľko košov na odpadky, a tým znížiť množstvo smetí okolo chodníkov.
Ján Ďurech

V zozname ministerstva nie je ani ilavská, ani púchovská nemocnica
Ilava- V návrhu ministerstva
zdravotníctva na minimálnu sieť
lôžkových zdravotníckych zariadení, s ktorými sú poisťovne povinné uzatvoriť zmluvy, figurujú
len štyri nemocnice v našom kraji
– v Trenčíne, Myjave, Bojniciach
a Považskej Bystrici. Z nášho regiónu v ňom chýbajú púchovské
Zdravie a ilavská nemocnica. Obe
zabezpečujú dostupnú zdravotnú
starostlivosť pre obyvateľov okresov Púchov a Ilava.
K návrhu ministerstva sa riaditeľ ilavskej nemocnice Marián
Brídik zatiaľ nevyjadruje. „Materiál je len v pripomienkovom
konaní, počkajme, aký bude definitívny.“ Obavy nemá ani z toho,
že by nemocnici hrozilo zrušenie:
„Neverím, že by poisťovne zobrali
na seba riziko a zatvoria nemocnicu tým, že s ňou neuzatvoria
zmluvu. V našej spádovej oblasti
je viac ako 800-tisíc obyvateľov,“
dodal. S nezaradením nemocnice
do zoznamu nesúhlasí ani primátor Ilavy Štefan Daško: „Hneď na
budúci týždeň budeme rokovať so
starostami okolitých obcí, aby sme
si stanovili spôsob, ako budeme
postupovať. Neviem si predstaviť,
že by mesto zostalo bez nemocnice. Veľmi ma mrzí, že v poslednom
období len „hasíme“ problémy,
ktoré niekto iný ušil horúcou ihlou.“ So zachovaním dostupnej
zdravotnej starostlivosti súhlasí
aj primátor Dubnice nad Váhom
Jozef Gašparík: „Občania musia

mať služby k dispozícii. A to nielen
nemocnicu. Týka sa to aj lekárskej
pohotovosti v našom meste, kvôli ktorej sme iniciovali stretnutie
s poslancami samosprávneho kraja za okres Ilava i zodpovednými
pracovníkmi kraja, aby sme túto
službu zabezpečili.“ Prípadné zatvorenie nemocnice by asi najviac
pocítili obyvatelia Zliechova. Jeho
starosta Anton Múdry to okomentoval slovami: „Podľa zákona je záchranka povinná prísť do
tridsiatich minút. Neviem si predstaviť, ako by to sanitka z Trenčína alebo Považskej Bystrice stihla.“ Zároveň potvrdil, že v tomto
týždni sa má uskutočniť stretnutie starostov, počas ktorého budú
rokovať aj o tejto záležitosti.
Po zverejnení návrhu sa začali objavovať ubezpečenia zo strany zdravotných poisťovní i ministerstva, že nemocnice, ktoré
nie sú v návrhu, sa nemusia obávať. Výkonný riaditeľ Združenia
zdravotných poisťovní SR Eduard
Kováč uviedol, že súkromné zdravotné poisťovne dodržia zmluvy,
ktoré s nimi uzatvorili. Súkromné
zdravotné poisťovne podľa neho
podporujú nevyhnutnú redukciu súčasnej siete lôžok a zdravotníckych zariadení, odmietajú však, aby sa takýto krok riešil
byrokratickým rozhodovaním,
bez uvedenia jasných a obhájiteľných dôvodov. Podľa ministerstva
zdravotníctva stanovenie verejnej
minimálnej siete neznamená zru-

šenie tých nemocníc, ktoré sa do
siete nedostanú. Ako informoval
Tomáš Bley z komunikačného odboru ministerstva, v prípade týchto zdravotníckych zariadení pôjde o dohodu medzi poisťovňami
a manažmentom nemocníc. „Ministerstvo nikdy netvrdilo, že stačí 57 nemocníc,“ zdôraznil. V stanoviskách ministerstva sa podľa
neho vždy hovorí o optimalizácii
siete zdravotníckych zariadení
a reprofilácii nemocníc.
Návrh vládneho nariadenia
o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
(ZS) možno pripomienkovať do
14. augusta.
(vž,tasr,sita)
Stretnutie starostov a primátorov okresu zvolal primátor Ilavy dňa 2.8.2007. Všetci prítomní

vyjadrili jednoznačný nesúhlas
s návrhom ministerstva zdravotníctva. „Sú občania nášho okresu,
kraja zdravší, či platia snáď nižšie
dane, keď majú nárok len na štyri ústavné zariadenia v porovnaní s iným krajom s rovnakým počtom obyvateľov ako Trenčiansky
kraj...?“. Zástupcovia miest a obcí
sa zhodli, že materiál predložený
ministerstvom má množstvo nedostatkov, a preto požadujú jeho
stiahnutie z rokovania vlády. Primátor mesta Ing. Štefan Daško
zašle nesúhlasné stanovisko podpísané všetkými starostami a primátormi okresu Ilava zainteresovaným : premiérovi, ministrovi
zdravotníctva, predsedovi zdravotného výboru NR SR a samosprávnemu kraju.
-ra-

Palmy, more, mušle... to všetko je počas leta normálne. Fotografie
z dovoleniek s takýmito motívmi by neboli žiadnou abnormalitou.
To, čo vidíte na fotografii, však raritou je. Počas putovania jednej
z našich rodín po našom krásnom Slovensku sme do redakcie dostali i takúto vzácnu fotografiu. Ide o závesný kvetináč s muškátmi,
v ktorom našla ubytovanie vtáčia rodinka. Zuberec – nádvorie penziónu Urban. 			
foto : -M.K.-
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Žiadosť o pomoc – darovanie krvi
V súvislosti s nedostatkom krvi zabezpečujúcej bezproblémový chod zdravotníckych zariadení počas letných mesiacov, obracia sa so žiadosťou o pomoc
prezidentka Slovenského Červeného kríža, predseda Územného spolku v Považskej Bystrici a predsedovia Miestnych spolkov S)CK na bezpríspevkových
darcov krvi ako i na občanov, ktorí doteraz krv nedarovali a umožňuje im to
ich zdravotný stav, aby prišli darovať krv na najbližšie odberové miesto t.j.
HTO Ilava, najmä v priebehu mesiaca august 2007.
Darcovia krvi majú po odbere krvi nárok na preplatenie cestovného a na
pracovné voľno na čas cesty k odberu a späť.
Odber sa uskutočňuje v utorok a v piatok od 6.30 hod. do 8.00 hod. Pred odberom prosíme darcov krvi nahlásiť svoju účasť deň pred odberom na HTO
Ilava : č.t. 042 44 66 999..
Slovenský červený kríž, SÚS v Považskej Bystrici vopred ďakuje darcom,
ktorí sa zúčastnia odberov krvi.
Paulína Markovičová, riaditeľka ÚzS SČK Pov.Bystrica

Predodberová životospráva darcov krvi
Deň pred odberom krvi sa
má darca stravovať pravidelne. Z jedálnička musí vylúčiť mastné, mliečne, vaječné
a korenené jedlá, alkoholické
nápoje a najmenej 12 hodín
nefajčiť.
Naposledy sa odporúča jesť
jedlo s obsahom tuku ( maslo, syr, mlieko, šunku a pod.)
o 16. hodine, potom večer o

19hodine len 2-4 netukové pečivá a vypiť asi pol litra
osladeného čaju. Neodporúča sa pitie čiernej kávy, prifarbovaných malinoviek, ani
hladovanie.
Deň pred odberom je vhodné vypiť asi 2 litre tekutín (čaj,
minerálku).
Krv sa neodoberá pokiaľ
má darkyňa menštruáciu ale-

bo pred menštruáciou a šelest
na srdiečku. V prípade, že je
darca operovaná v priebehu
½ roka, má urobené tetovanie, piercing v priebehu ½
roka nemôže sa krv odobrať.
Dostatok spánku má dobrý
vplyv na fyzickú a psychickú kondíciu darcu odberom
krvi.
SČK, ÚS Považská Bystrica

Situácia z minulého roka sa nesmie
opakovať
Od začiatku druhého augustového týždňa vládne za športovým areálom TJ Sokol, v riečišti
Košeckého potoka čulý ruch. Jeho
plytké koryto, neslávne známe
predovšetkým v súvislosti s minuloročnými záplavami, si totiž
na základe početných urgencií
predstaviteľov mesta zobrali do
svojich rúk pracovníci Povodia
Váhu, ktorí sa jeho vyčistením a
prehĺbením budú snažiť zamedziť
akejkoľvek možnosti jeho ďalšieho vyliatia.
„Špeciálne rýpadlo nazývané ľudovo pavúk, by malo počas
najbližších dní operovať predovšetkým na úseku medzi obcou
Košeca a sútokom Košeckého a
Porubského potoka. Snaha mesta je však taká, aby bolo koryto

upravené aj za spomínaný sútok,
teda pozdĺž celého územia sídliska Sihoť. Bude
záležať na kapacitných možnostiach firmy, ktorá práce realizuje
a úspešnosti ďalších jednaní, aby
sme mohli celý
plánovaný objem prác zavŕšiť podľa našich
predstáv. Situácia z minulého
roku sa však nesmie opakovať,“
povedal na margo započatých
prác primátor
mesta, Ing. Štefan Daško.
(tch)

Matrika
Narodenie:
Nina Jantová
Andrea Barenyiová
Natália Mináriková
Manželstvo uzatvorili:
Alena Obetková
a Miroslav Nemček
Zuzana Barčíková
a Mgr. Alexander Balucha
Blahoželáme k jubileu:
85 rokov:
Jozefína Vlkovičová
Ferdinand Janušek
80 rokov:
Helena Frantová
75 rokov:
Elena Bahnová
MUDr. Milan Sloboda
Emília Šišková
Anton Vala
Margita Záhumenská
Ing. Miroslav Žmolík
Navždy nás opustili:
Agneša Tichá
Mikuláš Janušek
Gabriela Kolembusová
Ondrej Hladký
Anna Kočkárová
Mária Bakošová
Janka Šimoniová
Pavol Levai
Ivan Nosek
Okienko do štatistiky:
Za sledované obdobie sa do
nášho mesta k trvalému pobytu prihlásilo 22 občanov, 21 sa
z trvalého pobytu odhlásilo.

Ilavský mesačník



Mestská knižnica
Tak už surfujeme...

Po mesačnej rekonštrukcii
knižnice, počas ktorej sme urobili novú podlahu, stenám dali
farebnejšiu “tvár“, a aj tak trošku (ale ozaj iba trošku) prestavali fond, s veľkým záujmom sme
spustili avizovaných 8 kusov počítačových terminálov pripojených na internet.
Dnes ešte ťažko posudzovať záujem občanov o túto veľmi dlho
a často žiadanú službu. Veď pracujeme iba tretí deň ... Začiatky
sú trochu rozpačité, používatelia
ešte nesmelí, ale ide to... K terminálom si sadajú nielen technicky
zdatné deti, študenti, ale guráž

majú aj tí skôr narodení. Niektorí vedia, iní potrebujú našu pomoc, ale dôležité je, že sú spokojní. A sú aj takí, ktorí pomáhajú
nám. Verím, že nosná myšlienka projektu – zlepšiť počítačovú
gramotnosť občanov – sa naplní
a samozrejme, naša knižnica sa
aj vďaka tomuto projektu stane
dôstojným komunikatívnym, informačným centrom a príjemným, často navštevovaným kultúrnym stánkom.
P.S. Ďakujem všetkým, ktorí
nám pri rekonštrukcii výdatne
pomáhali. Bez nich by sme to len
ťažko zvládali.
- I. J. -

Klub seniorov učiteľov usporiadal dňa 8.8.2007 spoločenské posedenie, na ktoré prizvali i pána Gustáva Januška, ktorý sa v týchto dňoch
dožíva krásneho životného jubilea 80 rokov. V úvode stretnutia spríjemnili prítomným chvíle deti z folklórneho súboru Vretienko pod vedením Ľuba Ďuriša. Dojatému oslávencovi prišiel zablahoželať i primátor mesta Ing. Štefan Daško. V blahoželaní vyzdvihol jeho záslužnú
dlhoročnú prácu v školstve v našom meste, poprial mu do ďalších rokov veľa zdravia a spokojnosti a odovzdal darček.
-r-

Vďaka za vynikajúcu liečbu a opateru
Touto cestou sa chcem poďakovať lekárom NsP v Ilave za perfektnú starostlivosť počas môjho núteného pobytu v nemocnice. Osobitne
MUDr. Dušanovi Stratenému, ktorý mi operoval ruku. Moje poďakovanie a obdiv patrí i sestričkám, ktoré svojím prístupom k pacientom,
odbornosťou i precíznosťou počas denných i nočných služieb udržiavali pohodu na oddelení a jeho perfektný chod.
Ak by si minister financií vyskúšal odslúžiť aspoň dve takéto náročné služby, určite by siahol hlbšie do vrecka a náležite ohodnotil záslužnú prácu zdravotného personálu, aby nám vynikajúci lekári a sestry
nemuseli utekať za lepšie platenou prácou do zahraničia.
Ešte raz všetkým srdečne ďakujem !
Ľ.Slávik – Ilava
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Sociálno–bytová
komisia informuje
Poskytovanie pomoci v hmotnej
núdzi niektorí občania berú ako
automatickú výpomoc. Sociálna
komisia má stanovený a odsúhlasený rozpočet na celý rok MZ pri
MsÚ Ilava.
Na rok 2007 je:
rozpočet pre deti a rodinu:
35.000,- Sk
rozpočet pre dôchodcov a ZŤP
dôchodcov: 35.000,- Sk
Poslanci MZ Ilava na zasadnutí
dňa 27. 9. 2006 sa uzniesli v zmysle ustanovenia § 6 a 11 Zákona č.
369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
prijať VZN o poskytovaní pomoci
v hmotnej núdzi.
Hmotná núdza – je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré
sa spoločne s občanom posudzujú, nedosahuje životné minimum
a občan a fyzické osoby si nemôžu
príjem zabezpečiť.
Fyzické osoby – ktoré sa spoločne posudzujú sú : manžel, manželka, rodičia a nezaopatrené deti žijúce v spoločnej domácnosti, rodičia
a ich deti do 25 veku, ktoré nemajú
príjem alebo majú príjem najviac
vo výške minimálnej mzdy.
Oprávnené osoby : úplné alebo
neúplné rodiny s nezaopatrenými
deťmi, poberateľ invalidného alebo starobného dôchodku, osamelý občan alebo občan individuálne
posudzovaný.
Účel: mimoriadne výdavky na
ošatenie, zakúpenie školských potrieb, mimoriadne liečebné náklady a iné mimoriadne udalosti.
Postup pri poskytovaní:
- žiadosť
- potvrdenie o príjme svojom
a spoločne posudzovaných osôb
- majetkové pomery a spoločne
posudzovaných osôb
- potvrdenie školy o návšteve
dieťaťa alebo detí
Postup pri poskytovaní dávky
v hmotnej núdzi : o poskytnutí rozhoduje primátor a MZ
na návrh sociálno-bytovej komisie.
Poskytnutie jednorázových výpomocí sa môže vyplácať len do
výšky schváleného rozpočtu !!!
Preto komisia pristúpila k vyplácaniu iba 2x do roka, aby mohla efektívnejšie použiť nie práve bohatý
rozpočet.
Z bytovej komisie by sme radi informovali občanov, že na nájomné
byty súrne čaká 16 žiadostí.
Daniela Jurenová, predseda soc.bytovej komisie pri MZ v Ilave
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Starosti a radosti poslankyne
Tak ako sa postupom času mení
tvár nášho mesta, zmeny neodvratne prichádzajú i do jednotlivých mestských častí. Výjazdové
zasadnutia mestského zastupiteľstva začínajú prinášať ovocie. O
tom, ako si predstavuje rozvoj
mestskej časti Iliavka, čo najviac
trápi našich spoluobčanov žijúcich v tejto malebnej dedinke, sme
sa porozprávali s dlhoročnou poslankyňou Vierou Holbovou.
„Najväčšie starosti nám v Iliavke momentálne robí náš jediný kultúrno-spoločenský stánok – dom
kultúry. Už v minulosti sme viackrát- ako občiansky výbor- upozorňovali na vlhnutie budovy
a navrhovali možné riešenia. Teší
nás, že sa našli finančné prostriedky na výmenu okien, ktoré veľmi
pomohli k zatepleniu budovy, taktiež nás teší, že strecha je po výmene urobená dobre a kvalitne.
Avšak finančné prostriedky určené na vymaľovanie fasády objektu, v minulom roku v septembri,
boli vynaložené úplne zbytočne.
Upozorňovali sme na vlhnutie celého objektu, a tak sa stalo, že dnes
máme pleseň po stenách, spodné priestory sú vlhké a mokré a to
i v tomto období sucha. Fasáda postupne praská a opadáva. Ani nemáme kde skladovať uhlie na vykurovanie, to máme uskladnené
v prenajatých priestoroch, za ktoré platíme. Dom kultúry je pritom
jediným spoločenským miestom
v dedine. V spodných priestoroch
je denne otvorený obchod s rozličným tovarom, vrchné priestory sa
využívajú na príležitostné slúženie svätých omší, na rôzne kultúr-

no-spoločenské podujatia a oslavy.
V tomto roku sa nám konečne podarilo vysporiadať pozemok pod
objektom, ktorý je už konečne vo
vlastníctve mesta. Vďaka patrí pánovi Čepákovi, ktorý mi poskytol
genézu vlastníkov a po súhlase majiteľa Jána Hudeca bol konečne po
dlhých rokoch pozemok prepísaný
na liste vlastníctva na mesto Ilava.
Verím, že sa nám – vedeniu mesta – podarí získať fondy na rekonštrukciu tohto objektu, ktorý slúži
všetkým občanom Iliavky.“
S úžasom pozerám na projekt
plánovanej školy v Iliavke z roku
1920, ktorý mi na dnešné stretnutie
priniesla ukázať pani poslankyňa.
To ste mali toľko detí ?
„Áno, v Iliavke vtedy žilo 300
obyvateľov: detí od 6 do 10 rokov
bolo 63 a detí od 10 do 15 rokov

skej dovolenke, 60 dôchodcov, vrátane invalidných.
Jediné radostné číslo je počet nezamestnaných: 2 !
Aký bol ďalší osud predloženého
projektu a v čom vidíte taký veľký
úpadok v počte obyvateľstva ?
„Projekt uchovávam ako spomienku.... Do roku 1946 sa v dedine deti učili len tak súkromne
po domoch, učili ich tí, ktorí vedeli písať a čítať- Siran, Bajzík, Holba... Od roku 1946 do roku 1973
bola otvorená škola. Prvým učiteľom bol pán učiteľ Ilenčík. V roku
1973 pri zlučovaní škôl sa škola zatvorila, budovu odkúpila najskôr
Jednota, potom rodina Holbových
a slúžila ako obchod s rozličným
tovarom. Dnes slúži ako sklad pre
súkromnú firmu.
Úpadok počtu obyvateľstva spo-

bolo 48, takže dovedna 111 detí.“
Pre porovnanie dnes má Iliavka
dovedna 127 občanov! z toho 20 detí
: 6 až 10- ročných je 6, 10 až 15- ročných 5 a maloletých je 9 detí. Podľa
výpočtov pani Holbovej 38 občanov
je zamestnaných, 7 žien je na mater-

číval v tom, že bol vydaný stavebný
uzáver v celej dedine, mladí nemali kde stavať, väčšinou pracovali
v ZŤS, ktoré ponúkalo podnikové byty, a tak sa mnohí naši mladí presťahovali do Dubnice, Ilavy
a okolia. Ale v poslednom čase sa
niektorí začínajú vracať a stavajú
u nás pekné nové rodinné domy“.
Predsa len, Iliavka je trošku odľahlé miesto: Ako je u vás v súčasnosti vyriešená predajná sieť? Najmä starší občania nemôžu predsa
denne dochádzať za nákupmi až do
Ilavy ?
„V súčasnosti, vďaka p. Hrnčiarikovi, máme konečne vyriešené
dostatočné zásobovanie. V rozličnom obchode, ktorý je otvorený podľa potrieb našich občanov,
nájdu všetky základné suroviny,
mäsové výrobky, čerstvú zeleninu,
drogériu, môžeme si kúpiť i letnú pochúťku- melón a nemusíme
ho gúľať až z Ilavy, chlapi si môžu
pochutnať nielen na fľaškovom,
ale i čapovanom pive ! Nepríjemne ma prekvapil článok uverejnený v minulom IM pod iniciálkami
–J-.J.- . V článku boli uvedené po-

Obchodná akadémia Ilava
v nových priestoroch
• Určite ste v posledných rokoch už viackrát zachytili informáciu o presťahovaní Obchodnej akadémie Ilava z Medňanskej ul. do
iných priestorov. Po prekonaní rôznych prekážok sa to stalo realitou
a od školského roka 2007/2008 bude škola fungovať v staronových
priestoroch v doterajšej budove ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Ilave.
V letných mesiacoch prebieha rozsiahla rekonštrukcia a úprava vnútorných priestorov budovy, aby sme v septembri v lepších podmienkach mohli začať pracovať my učitelia, ale aj študenti .
• V školskom roku 2007/2008 navštevovalo Obchodnú akadémiu
Ilava 334 žiakov, z toho 76 chlapcov. Z celkového počtu žiakov 89
prospelo s vyznamenaním, 113 prospelo veľmi dobre, 122 prospelo, 9
neprospelo a 1 nebol klasifikovaný.
• Celkový študijný priemer školy bol 1,88.
Oznam pre študentov OA Ilava a ich rodičov:
Otvorenie nového školského roka 2007/2008 bude dňa 3. septembra 2007 ( pondelok) o 9.00 hod. v DK Ilava.
Ing. Zuzana Novosádová

lopravdy. Práve naopak, občania
Iliavky sú so súčasným predajom
a poskytovaním sortimentu nadmieru spokojní. Pracovníčka obchodu vždy po skončení prevádzky
okolie uprace a pozametá, kľúče od
WC dá každému na požiadanie. Je
pravda, že sa sem- tam nájde hodený špak, či obal od nanuka, ale to
je predsa všade v každom meste, či
dedine !“
Viem o vás, že ste cieľavedomá,
odvážna rázna žena, ktorá, keď si
niečo zaumieni, tak to aj dokáže.(
Máte za sebou 49 zoskokov z padáka a na to treba kus odvahy) . Iliavčania vedia, prečo ste ich zástupcom už celých 16 rokov. Dokážete
zastať akúkoľvek i mužskú prácu, so
všetkým si dokážete poradiť. Viem
i to, že nie ste rybárka, ale predsa,
keby tak z vášho potoka vyskočila
zlatá rybka, čo by ste si želali ?
„Júj, toho by bolo.... nové cesty
po celej dedine, opraviť kulturák,
kanalizácia, plyn, naučiť ľudí poriadku a čistote, prilákať turistov
vybudovaním lyžiarskeho strediska, turistických trás a náučných
chodníkov, nové moderné ihrisko
pre deti... A ak by bola ešte ochotná, tak v neposlednom rade i vyčistiť príjazdovú cestu do Iliavky po
celej dĺžke. Konáre stromov a korene na mnohých miestach zasahujú
do cesty a vodiči majú problémy.
Tu by som chcela poprosiť už nie
len zlatú rybku o pomoc, ale najmä našich chatárov, aby vysádzali stromy a okrasné kry v súlade so
zákonom, aby dôslednejšie dodržiavali vzdialenosť 3 metrov od cesty, je to aj pre ich vlastné dobro !“
Skromnosť asi nie je vaša najsilnejšia vlastnosť, chúďa rybka, nedá
mi nespýtať sa na to detské ihrisko.
Nezdá sa vám to trošku neskromné,
budovať ihrisko pre 15 detí ? ( tie od
10- do15 rokov už asi majú iné záujmy ako ihrisko)
„Vôbec nie, pre každé dieťa sa
oplatí investovať, deti sú naša budúcnosť a čím viac podmienok pre
ne vytvoríme, tým ich bude viac
a viac, budeme lákať mladých ľudí,
aby prišli bývať k nám. Pozemkov
na výstavbu máme dosť!“
Takýmito krásnymi slovami končíme náš dnešný rozhovor s poslankyňou Vierou Holbovou za mestskú
časť Iliavka. Prajem jej i všetkým
našim spoluobčanom v tejto miestnej časti, aby im v budúcnosti „zlatá
rybka“ splnila aspoň časť z ich plánov a snov, aby sa im v Iliavke dobre
a spokojne bývalo a aby sa v budúcnosti táto malebná časť Ilavy stala
oázou pokoja a krásnej prírody nielen pre nás, ale i pre turistov!
- za rozhovor ďakuje –ra-
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Pred 63. rokmi znela v Ilave francúzština
Dňa 11. augusta 1944 nám priniesla spojka z Dubnice list, ktorý opatrujem už 63 rokov. Jeden
Francúz v ňom posielal dôležité
správy a najmä poznámku o tom,
že sa už zorientovali v spoločensko-politickej situácii na Slovensku aj vďaka styku s rozhľadenými ľuďmi, akým bol aj vdp. Michal
Valo, duchovný správca v ilavskej
väznici (1943-1947). Teologické
štúdiá ukončil vo francúzskom
Strassbourgu, kde bol 16. júla 1933
vysvätený za kňaza.
V spomínanom liste vyslovil
Francúz túto zaujímavú myšlienku:
„Veľmi dobre chápem rozumný
pohľad vašej krajiny: navyknutí
toľko trpieť pod cudzím jarmom
vychutnávate slobodu s rozkošou
a nedôverujete žiadnej cudzej infiltrácii. Keď má človek šťastie, mať
to krásne imanie ako je sloboda, za
ktorú mnoho vašich predkov trpelo, bojovalo, vtedy k nej energicky
priľne, aby ju nestratil.“
Na záver listu napísal svoju adresu:
René Cuilleron,
MB Werkhein III – Baraque 6/6
Dubnica nad Váhom
Slovensko
Títo mladí a veľmi inteligentní
mládenci sa chystali tajne utiecť
z Dubnice, aby bojovali v našich
horách. Chceli na Slovensku brániť svoju geograficky vzdialenú
vlasť. Každému visela na hrudi kovová platnička, na jej jednej strane bolo meno, dátum narodenia,
bydlisko a na druhej strane väčšina z nich mala vyrytý vo francúz-

Cez letné prázdniny 1944 sa začali objavovať v našom meste
francúzsky hovoriaci mládenci, navonok známi podľa čiernych
baretiek. Boli vo veku 20-25 rokov a potrebovali stretnúť niekoho,
s kým by sa mohli dohovoriť. Títo zajatci boli na nútených prácach v Škodových závodoch v Dubnici nad Váhom, aby zaistili pre
Nemcov zbrojnú výrobu. Po pracovnej dobe sa mohli voľne pohybovať. Do Ilavy prichádzali kvôli nákupom. Prišli aj do nášho
obchodu a vďaka povinnej francúzštine na gymnáziu v Trenčíne
sme sa dokázali s nimi pustiť do reči. Od nich sme sa dozvedeli,
že prešli mnohými väzenskými a koncentračnými zariadeniami,
kým neboli nasadení do továrne na letecké motory vo Viedenskom
Novom Meste. Odtiaľ ich presunuli do Dubnice. Do nášho obchodu začali prichádzať pravidelne.
štine text tohto významu: Som katolík, v prípade smrti ráčte zavolať
kňaza.
Boli skalopevne rozhodnutí
opustiť pracovisko i s rizikom straty života. Nemali výstroj, ani zbrane, či uniformy, nemali absolútne
nič a na otázku, prečo berú na seba
tak obrovskú zodpovednosť, odpovedali: “My nemôžeme vyrábať
v Dubnici zbrane, ktorými Nemci
strieľajú vo Francúzsku do našich
rodičov. Smrti sa statočne pozreli
do očí, verní mravným hodnotám,
ktoré vyznávali. Cena ich vyhasnutých životov robí z nich hrdinov.
René Cuilleron patril medzi prvých Francúzov, ktorí začiatkom
septembra 1944 opustili Dubnicu a pripojili sa k jednotke kpt. de
Lannuriena. S ňou prešiel všetkými
bojmi na frontových úsekoch, kým
sa neocitol v oblasti Svätého Ondreja na Horehroní. V spomienkovom liste zo dňa 26. 11. 2006 o tom
píše :
„Počas zimy 1944 – 1945 musím
osobne oceniť obetavú oddanosť
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Nevšedný koniec školského roka pripravili zamestnanci
Špeciálnej ZŠ v Ilave pre svojich
žiakov, ich rodičov a sympatizantov školy. Na školskom dvore
vyrástol v utorok 19. júna veľký
vojenský stan, ktorý si žiaci vyzdobili súhvezdiami a mesiacom. Nechýbala poľná kuchyňa
a ohnisko, kde spoločne varili
guláš a večer opekali slaninku
a klobásky.
Vďaka iniciatíve, odbornosti a záujmu učiteľov bol pre žiakov pripravený bohatý výchovno
–vzdelávací program. Členovia
dobrovoľného hasičského zboru z Ladiec / v zastúpení p. Peter Bračík, Dominik Koštialik

a Igor Kalus / predviedli žiakom
niekoľko spôsobov hasenia horiaceho predmetu, oboznámili
ich s nevyhnutnými protipožiarnymi opatreniami a pomôckami. Žiaci mali možnosť vyskúšať si manipuláciu s hasiacim
prístrojom, vyskúšali si hasičské prilby a na záver absolvovali
krátku jazdu v hasičskom aute.
Veľký ohlas mala prezentácia
práce zásahovej jednotky ÚZVJS
v Ilave. Tzv. kukláčov si žiaci veľmi rýchlo obľúbili a zaujímali sa
najmä o rôzne spôsoby a techniky obrany, ktoré členovia zásahovej jednotky predvádzali.
Spestrením bola i 15 km dlhá
cyklotúra, ktorú žiaci absolvo-

a riziko, ktoré vzal na seba riaditeľ bane na antimón, ktorá sa nachádzala niekoľko kilometrov od
nášho úkrytu severne od Svätého
Ondreja. Tento patriot zásoboval
potravinami 6 Francúzov izolovaných uprostred ihličnatého lesa vo
výške asi 1000 metrov nad morom.
Volal sa Kedro a nešťastne našľapol na mínu pri prechode ruského
frontu. Od tej doby si vždy na začiatku roka vymieňame s jeho synom Dušanom Kedrom novoročné pozdravy.“
Osudy Francúzov dobrovoľne
bojujúcich na našom území líči
kniha autorov Halaj-Moncoľ-Stanislav: Francúzi v Slovenskom
národnom povstaní, rok vydania
2003, Banská Bystrica. V časti,
zvanej BIOGRAFIE na strane 191,
sa nachádza takýto pozoruhodný
záznam :
Joseph Fabre
Narodil sa 14. júna 1922.
Na nútené práce do Dubnice
nad Váhom nasadený 20. 7. 1944.
Odtiaľ začiatkom septembra 1944
vali v reflexných vestách spolu
so svojimi učiteľmi na trase Ilava
– Pruské - Ilava. Nechýbali rôzne súťažné aktivity, pri ktorých
sa žiaci nielen „zapotili“, ale zažili aj mnoho veselých a žartovných situácií, napríklad chodenie na chodúľoch, hod loptičkou
do brány, slalom medzi kužeľmi,
papierový súboj...
Večer bol pripravený koncert
rokovo - folkovej skupiny PIGI
DUO, pri ktorom si všetci spoločne zaspievali a zatancovali.
Koncert prilákal aj zopár okoloidúcich Ilavčanov, ktorí boli
milo prekvapení aktivitou Špeciálnej ZŠ v Ilave. Predpokladám,
že štvrtý ročník Nočnej školy
bude prebiehať v podobnom, ak
nie v zaujímavejšom a lepšom
duchu.
Miroslava Kušnierová
asistent učiteľa

ušiel. S jednotkou francúzskych
dobrovoľníkov kpt. de Lannuriena
sa zúčastnil na bojoch pri Priekope, kde 9. septembra 1944 padol.
Pochovali ho v Ilave. Jeho pozostatky neskôr po vojne rodina previezla do Francúzska.
Joseph Fabre padol v prvých
dňoch bojov. V uvedenej knihe sú
tieto smutné úmrtia časté. Celkovo zahynulo na našom území 107
Francúzov. René Cauilleron sa domov vrátil cez Ukrajinu, Poľsko,
Nemecko až 27. júla 1945. Pokračoval v pôvodnom zamestnaní
ako účtovník v meste ClermontFerrand a potom 17 rokov na Madagaskare. Dňa 14. februára 2007
oslávil 85. narodeniny pri plnom
zdraví. Píše memoáre ( pamäti) ,
do ktorých vkladá spomienky na
útrapy prežité v 2. svetovej vojne.
Potrebuje k tomu aktuálne informácie. V listoch sa pýta :
- či sa ešte pracuje v suterénnych halách v údolí,
- čo sa stalo vcelku so Škodovými závodmi v Dubnici,
- či Svätý Ondrej zostal naďalej
Svätým Ondrejom,
- kedy budeme mať na Slovensku platidlo EURO atď.
A jeho želanie ?
„Stále túžim – prv než zomriem
– postaviť sa svojimi nohami na
slovenskú zem, ktorá poznačila
jednu etapu môjho života. Chcel
by som vidieť miesta, kde som veľa
zažil a stretnúť ľudí, ktorých som
poznal a ktorí mi pomáhali.“
Splnenie tohto želania mu
úprimne prajeme.
- J.Košecká – Pagáčová -
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Voľba MISS
Materská
škola

Posledný krát ...
Posledné zvonenie, posledný prechod
cez školskú bránu, výstup po schodoch,
prechod cez dvere, posledných 5 – 6 hodín, dozor, obed v školskej jedálni.
Záver. Streda 23.5.2007 učili sme sa
v ZŠ v budove na Hviezdoslavovej ulici
poslednýkrát.
Aj 24. máj bol ďalší pracovný, ďalší
školský deň, ale už v budove na Medňanskej, pod jednou strechou.
Ten v stredu bol ozaj posledný v his-

tórii ZŠ. Hoci „budova“ ešte do konca
školského roka bola základnou, v skutočnosti namiesto žiakov a učiteľov do
nej nastúpili noví obyvatelia, pracovné
sily, aby vymenili jej staré šaty za nové,
zreparovali jej organizmus. Interiér
pripravili pre študentov OA a ich pedagógov.
Určite ešte dlho budú spomínať na
svoju školu generácie žiakov, učiteľov,
ale i správnych zamestnancov. Koľko

ich bolo presne od roku 1948, 1960,
1970 by sme našli v školských archívoch.
Veľa rokov bola i mojím pracoviskom, odovzdávala som v nej vedomosti deťom, zabezpečovala nejedno
podujatie pre súčasných, ale i starších
žiakov. Pre tých najstarších už len príjemné stretnutie spolužiakov po rokoch, ktorí sa s nostalgiou vracali na
staré miesta.
Ja dúfam, že tak to zostane i v budúcnosti, lebo budova školy bola, je
a verím, že ešte dlho bude.
Mgr. Helena Machová

Stretnutie
Primátor mesta, Ing. Štefan
Daško, 26. júna 2007 na Mestskom
úrade v Ilave prijal 11 žiakov Základnej školy z Ilavy, ktorí reprezentovali, zviditeľňovali školu v rôznych
súťažiach, dobrom prospechu, správaní, prekonávaní životných prekážok. Takéto slávnostné stretnutie sa
konalo prvýkrát a nieslo sa v priateľskom rozhovore.
Matematika, chémia, fyzika a geografia určite nie je ťažký predmet
pre mnohých účastníkov stretnutia.
Dôkazom je K. Behanová zo 4.A ,
ktorá v matematickej pytagoriáde
v okresnom kole získala 1. miesto
a v matematickej olympiáde bola
úspešnou riešiteľkou. I. Poláčková
zo 7.B je úspešnou riešiteľkou MO,
získala 3. miesto. Všestranne nadaný, svedomitý a spoľahlivý je Dávid
Veliký z 8.A. Má výborné vyučovacie
výsledky, každý rok je úspešným rie-

šiteľom MO, FO i GO. M. Čuriková
z 9.B sa zapojila do mnohých súťaží
a výborne sa učí. A. Mihál z 9.A má
výborné logické myslenie. Práve to
spravilo z neho úspešného riešiteľa
matematickej i fyzikálnej olympiády. L. Steigaufová zo 6.A patrí medzi
prospechovo najlepších žiakov, má
všestranné záujmy. Najviac ju baví

matematika, a preto školu reprezentovala v MO, bola úspešnou riešiteľkou. I. Holbová zo 6.A je riešiteľkou
nemeckej i geografickej olympiády.
L. Tamajkovej zo 7.C učaroval prírodopis. Získala 1. miesto v okresnom
kole biologickej olympiády a v krajskom kole sa umiestnila na peknom 5. mieste. K. Koštialiková z 5.

Koniec
školského
roku
2006/2007 oslávili „predškoláci“
z Materskej školy na Medňanskej ul. v Ilave celkom netradične.
Okrem rozlúčkových aktivít v MŠ
a inštalovania tabla v meste zorganizovali pani učiteľky Macková
a Mogorová dňa 28.6.2007 zaujímavé akcie pre deti predškolského veku „VOĽBU MISS MŚ“.
Dievčatá súťažili v troch disciplínach, kde ukázali svoje rečové, spevácke, pohybové, tanečné
schopnosti i kus odvahy.
Chlapci – ako porota- dôsledne
sledovali celý priebeh súťaže krásy a pani školníčka Suchánková
nám pomáhala s prípravou aj občerstvením. Radostná atmosféra,
šťastné tváre detí, či smiech sprevádzali celý program.
Na záver „porota“ vyhlásila jednotlivé víťazky v rôznych kategóriách: MISS – sympatia, vicemiss,
model, modelka, úsmev, účes.
Všetky dievčatá boli dekorované šerpou i korunkou. Porota
i MISS-ky boli za snahu odmenené zaujímavými peknými darčekmi.
Tento krásny „Deň radosti“
ukončili deti veselou diskotéku.
Na takúto akciu – plnú šťastia
a spokojnosti budeme ešte dlho
A.Macková
spomínať.
A pekne recituje. Obsadila 1. miesto
v okresnom kole recitačnej súťaže
„Šaliansky Maťko“. Najúspešnejšou
atlétkou školy je M. Margolienová zo
7.A. Má veľa ocenení. Aspoň niektoré z nich: 1. miesto v okresnom kole
v behu na 60 m , 2. miesto v behu
na 300 m, 2. miesto v behu na 60 m
v krajskom kole. Ocenený bol aj J.
Jakúbek z 2.B za prekonávanie zdravotných ťažkostí a úspešné včlenenie
sa do žiackeho kolektívu.
Úspech žiakov je aj úspechom pre
učiteľov. Bez ich pomoci a prípravy
by to nebolo možné. Im tiež patrí
poďakovanie.
V každej triede sa nájde niekoľko
žiakov, ktorí sú úspešní. Tento rok to
boli títo.
Práve im primátor zaželal veľa
úspechov v ďalšom štúdiu a reprezentácii školy. Všetkým odovzdal
darčeky a poprial veľa slnečných oddychových dní počas prázdnin.
Možno o rok dovidenia.
Mgr. Helena Machová
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Mamuty v Martine
Dňa 13.6.2007 sa žiaci našej
školy zúčastnili koncoročného
výletu. Konkrétne to boli „najposlušnejšie“ triedy 9.A a 7.C. Spočiatku sme sa trošku báli, že sa
nám výlet nevydarí, keďže zrána sa obloha nad Ilavou mračila.
V cieľovom Martine sa však rýchlo vyjasnilo, čo mnohí možno aj
ľutovali. Tridsaťstupňové horúčavy predsa nie sú nič príjemné!
Najskôr sme navštívili najväčší skanzen na Slovensku – Múzeum slovenskej dediny. Zaujímavé
bolo najmä to, že na jednom mieste boli sústredené kultúry zo štyroch regiónov – Liptova, Turca,
Oravy a Kysúc. Upútal nás najmä
malý drevený kostol s imitáciami
V tomto roku zorganizoval
MO MS v Novej Dubnici svoj už
desiaty zájazd po stopách našich
predkov. Zájazdy ponúkame členom MS, ale aj tým, ktorí chcú
spoznať historické a kultúrne
pamiatky Slovenska. Zároveň sa
v každom uskutočnenom zájazde
pristavíme aj v rodisku niektorého významného národovca, dejateľa, či inej významnej slovenskej osobnosti.

mramoru, či viaceré remeselnícke
dielne.
Ďalej sme sa išli pozrieť do etnografického múzea. Tu na nás
teplo zaútočilo všetkými svojimi
zbraňami. Horúce, dusné prostredie, ktoré spôsoboval presklenený strop, komplikovalo celú prehliadku. No my sme sa nenechali
odradiť, dokonca sme si spravili
i „cvak“ pri modeli mamuta. Po
odchode z miestnosti sa všetkým
uľavilo a pokračovalo sa ďalej.
Ďalšou zastávkou bola galéria.
Poskytla nám nahliadnutie do
sveta fantázie a neobmedzených
možností. Mohli sme si prezrieť
krajinohru i zaujímavé výtvarné
činnosti.

vetrom.
Keď pôjdeš krajinou,
zanechaj stopu, ktorá prinesie
radosť krajine i sebe samému.
- Zuzana Leová 9.A -

Historicko-poznávací zájazd
Dňa 30. júna 2007 sa k nám
pridali aj matičiari z Dubnice
nad Váhom a Ilavy. Autobus sa
naplnil výletníkmi vo veku od 6
- 8 - 12 rokov až po tých, čo si už v
zdraví užívajú dôchodok. Spolu
sme absolvovali celodenné putovanie, počnúc Skalkou pri Trenčíne (známe pútnické miesto,

Zo života Matice...

Na základe pozvania Matice slovenskej sa uskutočnilo slávnostné
vystúpenie FS STRÁŽOV na MATIČNOM SVETOVOM FESTIVALE SLOVENSKEJ MLÁDEŽE dňa
3. júla tohto roku v EUROCAMPE
FICC v Tatranskej Lomnici. Vystúpenie FS STRÁŽOV malo vynikajúcu úroveň, čo ocenilo aj prítomné
obecenstvo svojím dlhotrvajúcim
ďakovným potleskom. Dokonca sa
medzi prítomnými divákmi objavila informácia, že ilavský FS STRÁŽOV nie je „vôbec amatérskym súborom, ale plno profesionálnym
súborom“. Takéto konštatovanie
je dôkazom toho, že tento súbor
dokáže v skutočných amatérskych
podmienkach plniť zodpovedne
svoju úlohu – prezentácie folklórneho dedičstva našich predkov.
Oblastné pracovisko Matice slovenskej so sídlom v Trenčianskych
Tepliciach, konkrétne vedúca pracoviska pani Janka VALIGURČINOVÁ, pripravila zájazd pre členov Matice slovenskej z okresov
Považská Bystrica, Púchov, Ilava
a Trenčín do Kežmarku, kde sa ko-

Spustili sme krajinostroje.
Ak chceš vedieť
ako sa tvorí príroda,
rozpletaj jej tajomstvá a príbehy.
Môžeš tvoriť pieskom, vodou,

nal výnimočný EURÓPSKY FESTIVAL REMESIEL. I keď hodiny
pred odchodom na toto podujatie
boli plné dažďa, v mieste konania bolo príjemné letné počasie.
Význam tohto podujatia svojou
osobnou účasťou prezentoval prezident SR, pán Ivan Gašparovič,
podpredseda vlády SR, pán Dušan
Čaplovič, minister vnútra SR, pán
Róbert Kaliňák, ako aj poslanec
NR SR, pán Dušan Galis. Prekvapila nás bezprostrednosť pána prezidenta, ktorý nevynechal asi ani
jedného remeselníka, aby sa s ním
neporozprával, ako aj neporozprával s návštevníkmi tohto podujatia.
V piatok 6. júla bol pre nás najväčším „nepriaznivcom“ čas, nakoľko
množstvo sprievodných podujatí sa
nám nepodarilo navštíviť.
Ja osobne by som doprial, aby
takéto festivaly remesiel boli vždy
pri príležitosti konania rôznych
jarmokov, pretože títo remeselníci
– drotári, keramikári, rezbári, kožiari, prútikári, kováči, aj tí ďalší
remeselníci, by boli ozdobou každého jarmoku.
Marián Burík

príbytok benediktínov sv. Svorada a Benedikta), cez návštevu
Maduníc - rodisko významného
spisovateľa Jána Hollého, pokračovali sme balneologickým, archeologickým a národopisným
múzeom v Piešťanoch a tam aj
návštevou pamätnej izby M.R.
Štefánika a Ivana Krasku, zastavili sme sa v Považanoch, kde sa
narodil prvý slovenský kardinál
ThDr. Alexander Rudnay (známy je jeho výrok pred pápežom
Levom XII „Slovák som a keby
som bol i na stolci Petrovom,
Slovákom zostanem!“) a končili sme v Novom Meste nad Váhom, kde boli v roku 1913 objavené pozostatky popolnicového

pohrebiska a kamenné valy z 9.
storočia a kde je výnimočný kostol zasvätený narodeniu panny
Márie, v ktorom pôsobili v roku
1015 tiež benediktíni.
Návštevou historicky významných pamiatok v neďalekom
okolí a spomienkou na veľké
osobnosti nášho národa sme si
pripomenuli naliehavosť zachovania takéhoto dedičstva pre
budúce generácie. Počasie nám
prialo a v spomienkach zostala
úcta, obdiv a hrdosť na našich
predkov.
Mgr. Ružena Hromádková
predsedníčka MO MS
Nová Dubnica
a KR MS Trenčianskeho kraja

Zmeny na trénerských
lavičkách v MFK Ilava
Nerozhodným
výsledkom 3:3 v Pružine začali muži MFK Ilava jesennú
časť súťažného ročníka 2007
– 2008. Naši futbalisti nastúpili pod vedením nového
trénera Ľuboša Žiačka z Púchova. V jeho náročnej práci mu budú pomáhať vedúci
družstva Pavol Šedo a Ján
Ptáček. Trénerom dorastu sa
stal Peter Letko z Tuchyne.

Družstvo starších žiakov
povedie i naďalej Michal
Daško.
Našich najmladších futbalistov bude do tajov futbalu zaúčať Michal Barkáč za
asistencie Petra Ptáčka.
Všetkým
menovaným
prajeme veľa úspechov a radosti z vykonanej trénerskej
práce v súťažnom ročníku
2007 – 2008.
- O.M.-
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Vylosovanie IV. liga dorast.
skupina: Severozápad

Vylosovanie starších žiakov
krajská súťaž- sever

2. kolo 12. 8. o 14.30 h: Piešťany – Moravany, D. Vestenice – Nováky,
Hlohovec – Vrbové, Hrnčiarovce – Handlová, Holíč - J. Bohunice, Tr.
Stankovce – Radošovce, Ilava – Leopoldov, L. Rovne – Skalica.

1. kolo 18. 8. o 17.00 h. Plevník - N. Mesto B, H. Sŕnie - D. Vestenice,
Podolie má voľno, St. Turá - AS Trenčín C, TTS Trenčín – Bošany, Tr.
Stankovce – Ladce, Ilava – Domaniža.

3. kolo 19. 8. o 14.30 h: Skalica – Piešťany, Leopoldov - L. Rovne, Radošovce – Ilava, J. Bohunice - Tr. Stankovce, Handlová – Holíč, Vrbové
– Hrnčiarovce, Nováky – Hlohovec, Moravany - D. Vestenice.
4. kolo 26. 8. o 14.30 h: Piešťany - D. Vestenice, Hlohovec – Moravany, Hrnčiarovce – Nováky, Holíč – Vrbové, Tr. Stankovce – Handlová,
Ilava - J. Bohunice, L. Rovne – Radošovce, Skalica – Leopoldov.
5. kolo utorok 28. 8. o 14.30 h: Leopoldov – Piešťany, Radošovce
– Skalica, J. Bohunice - L. Rovne, Handlová – Ilava, Vrbové - Tr. Stankovce, Nováky – Holíč, Moravany – Hrnčiarovce, D. Vestenice – Hlohovec.
6. kolo 2. 9. o 13.30 h: Piešťany – Hlohovec, Hrnčiarovce - D. Vestenice, Holíč – Moravany, Tr. Stankovce – Nováky, Ilava – Vrbové, L.
Rovne – Handlová, Skalica - J. Bohunice, Leopoldov – Radošovce.
7. kolo 9. 9. o 13.30 h: Radošovce – Piešťany, J. Bohunice – Leopoldov, Handlová – Skalica, Vrbové - L. Rovne, Nováky – Ilava, Moravany
- Tr. Stankovce, D. Vestenice – Holíč, Hlohovec – Hrnčiarovce.
8. kolo 16. 9. o 13.00 h: Piešťany – Hrnčiarovce, Holíč – Hlohovec,
Tr. Stankovce - D. Vestenice, Ilava – Moravany, L. Rovne – Nováky,
Skalica – Vrbové, Leopoldov – Handlová, Radošovce - J. Bohunice.
9. kolo 23. 9. o 13.00 h: J. Bohunice – Piešťany, Handlová – Radošovce, Vrbové – Leopoldov, Nováky – Skalica, Moravany - L. Rovne, D.
Vestenice – Ilava, Hlohovec - Tr. Stankovce, Hrnčiarovce – Holíč.
10. kolo 30. 9. o 13.00 h: Piešťany – Holíč, Tr. Stankovce – Hrnčiarovce, Ilava – Hlohovec, L. Rovne - D. Vestenice, Skalica – Moravany,
Leopoldov – Nováky, Radošovce – Vrbové, J. Bohunice – Handlová.

2. kolo 25. 8. o 17.00 h. N. Mesto B – Domaniža, Ladce – Ilava, Bošany - Tr. Stankovce, AS Trenčín C - TTS Trenčín, Podolie - St. Turá, D.
Vestenice majú voľno, Plevník - H. Sŕnie.
3. kolo utorok 28. 8. o 17.00 h. H. Sŕnie - N. Mesto B, Plevník má
voľno, St. Turá - D. Vestenice, TTS Trenčín – Podolie, Tr. Stankovce AS Trenčín C, Ilava – Bošany, Domaniža – Ladce.
4. kolo 1. 9. o 16.00 h. N. Mesto B – Ladce, Bošany – Domaniža, AS
Trenčín C – Ilava, Podolie - Tr. Stankovce, D. Vestenice - TTS Trenčín,
Plevník - St. Turá, H. Sŕnie má voľno.
5. kolo 8. 9. o 16.00 h. N. Mesto B má voľno, St. Turá - H. Sŕnie, TTS
Trenčín – Plevník, Tr. Stankovce - D. Vestenice, Ilava – Podolie, Domaniža - AS Trenčín C, Ladce – Bošany.
6. kolo 15. 9. o 16.00 h. N. Mesto B – Bošany, AS Trenčín C – Ladce,
Podolie – Domaniža, D. Vestenice – Ilava, Plevník - Tr. Stankovce, H.
Sŕnie - TTS Trenčín, St. Turá má voľno.
7. kolo 22. 9. o 15.30 h. St. Turá - N. Mesto B, TTS Trenčín má voľno, Tr. Stankovce – H. Sŕnie, Ilava – Plevník, Domaniža - D. Vestenice,
Ladce – Podolie, Bošany - AS Trenčín C.
8. kolo 29. 9. o 15.30 h. N. Mesto B - AS Trenčín C, Podolie – Bošany,
D. Vestenice – Ladce, Plevník – Domaniža, H. Sŕnie – Ilava, Tr. Stankovce majú voľno, St. Turá - TTS Trenčín.
9. kolo 6. 10. o 14.30 h. TTS Trenčín - N. Mesto B, Tr. Stankovce - St.
Turá, Ilava má voľno, Domaniža - H. Sŕnie, Ladce – Plevník, Bošany
- D. Vestenice, AS Trenčín C – Podolie.
10. kolo 13. 10. o 14.30 h. N. Mesto B – Podolie, D. Vestenice - AS
Trenčín C, Plevník – Bošany, H. Sŕnie – Ladce, Domaniža má voľno, St.
Turá – Ilava, TTS Trenčín - Tr. Stankovce.
11. kolo 20. 10. o 14.00 h. Tr. Stankovce - N. Mesto B, Ilava - TTS
Trenčín, Domaniža - St. Turá, Ladce majú voľno, Bošany - H. Sŕnie, AS
Trenčín C – Plevník, Podolie - D. Vestenice.
12. kolo 27. 10. o 14.00 h. N. Mesto B - D. Vestenice, Plevník – Podolie, H. Sŕnie - AS Trenčín C, Bošany majú voľno, St. Turá – Ladce, TTS
Trenčín – Domaniža, Tr. Stankovce – Ilava.

11. kolo 7. 10. o 12.00 h: Handlová – Piešťany, Vrbové - J. Bohunice,
Nováky – Radošovce, Moravany – Leopoldov, D. Vestenice – Skalica,
Hlohovec - L. Rovne, Hrnčiarovce – Ilava, Holíč - Tr. Stankovce.

13. kolo 3. 11. o 13.30 h. Ilava - N. Mesto B, Domaniža - Tr. Stankovce, Ladce - TTS Trenčín, Bošany - St. Turá, AS Trenčín C má voľno,
Podolie - H. Sŕnie, D. Vestenice – Plevník.

12. kolo 14. 10. o 12.00 h: Piešťany - Tr. Stankovce, Ilava – Holíč, L.
Rovne – Hrnčiarovce, Skalica – Hlohovec, Leopoldov - D. Vestenice,
Radošovce – Moravany, J. Bohunice – Nováky, Handlová – Vrbové.

Vylosovanie I. trieda mladší žiaci

13. kolo 21. 10. o 11.30 h: Vrbové – Piešťany, Nováky – Handlová,
Moravany - J. Bohunice, D. Vestenice – Radošovce, Hlohovec – Leopoldov, Hrnčiarovce – Skalica, Holíč - L. Rovne, Tr. Stankovce – Ilava.
14. kolo 28. 10. o 11.30 h: Piešťany – Ilava, L. Rovne - Tr. Stankovce,
Skalica – Holíč, Leopoldov – Hrnčiarovce, Radošovce – Hlohovec, J.
Bohunice - D. Vestenice, Handlová – Moravany, Vrbové – Nováky.
15. kolo 4. 11. o 11.00 h: Nováky – Piešťany, Moravany – Vrbové, D.
Vestenice – Handlová, Hlohovec - J. Bohunice, Hrnčiarovce – Radošovce, Holíč – Leopoldov, Tr. Stankovce – Skalica, Ilava - L. Rovne.
1. kolo 11. 11. o 11.00 h: L. Rovne – Piešťany, Skalica – Ilava, Leopoldov - Tr. Stankovce, Radošovce – Holíč, J. Bohunice – Hrnčiarovce,
Handlová – Hlohovec, Vrbové - D. Vestenice, Nováky – Moravany.

1. kolo 19. 8. o 10.30 h: N. Dubnica B - L. Rovne C, Ladce - Dubnica, Brvnište - Podmanín, Ilava - Bodiná, L. Rovne B – Košeca.
2. kolo 26. 8. o 10.30 h: L. Rovne C - Košeca, Bodiná - L. Rovne B,
Podmanín - Ilava, Dubnica - Brvnište, N. Dubnica B – Ladce.
3. kolo 29. 8. o 10.30 h: Ladce - L. Rovne C, Brvnište - N. Dubnica
B, Ilava - Dubnica, L. Rovne B - Podmanín, Košeca – Bodiná.
4. kolo 2. 9. o 10.30 h: L. Rovne C - Bodiná, Podmanín - Košeca,
Dubnica - L. Rovne B, N. Dubnica B - Ilava, Ladce – Brvnište.
5. kolo 9. 9. o 10.30 h: Brvnište - L. Rovne C, Ilava - Ladce, L. Rovne B - N. Dubnica B, Košeca - Dubnica, Bodiná – Podmanín.
6. kolo 16. 9. o 10.30 h: L. Rovne C - Podmanín, Dubnica - Bodiná,
N. Dubnica B - Košeca, Ladce - L. Rovne B, Brvnište – Ilava.
7. kolo 23. 9. o 10.30 h: Ilava - L. Rovne C, L. Rovne B - Brvnište,
Košeca - Ladce, Bodiná - N. Dubnica B, Podmanín – Dubnica.
8. kolo 30. 9. o 10.30 h: L. Rovne C - Dubnica, N. Dubnica B - Podmanín, Ladce - Bodiná, Brvnište - Košeca, Ilava - L. Rovne B.
9. kolo 7.10. o 10.30 h: L. Rovne B - L. Rovne C, Košeca - Ilava, Bodiná - Brvnište, Podmanín - Ladce, Dubnica - N. Dubnica B.
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Vylosovanie II. trieda muži
1. kolo 5. 8. o 17.00 h: M. Lednice - Udiča, Beluša - Horovce, Brvnište - Papradno, Plevník - D. Maríková, Pružina - Ilava, Dulov - Prejta,
Pov. Teplá – Visolaje.
2. kolo 12. 8. o 17.00 h: Udiča - Visolaje, Prejta - Pov. Teplá, Ilava Dulov, D. Maríková - Pružina, Papradno - Plevník, Horovce - Brvnište,
M. Lednice – Beluša.
3. kolo 19. 8. o 17.00 h: Beluša - Udiča, Brvnište - M. Lednice, Plevník - Horovce, Pružina - Papradno, Dulov - D. Mariková, Pov. Teplá
- Ilava, Visolaje – Prejta.
4. kolo 26. 8. o 17.00 h: Udiča - Prejta, Ilava - Visolaje, D. Maríková
- Pov. Teplá, Papradno - Dulov, Horovce - Pružina, M. Lednice - Plevník, Beluša – Brvnište.
5. kolo 29. 8. o 17.00 h: Brvnište - Udiča, Plevník - Beluša, Pružina
- M. Lednice, Dulov - Horovce, Pov. Teplá - Papradno, Visolaje - D.
Maríková, Prejta – Ilava.

Počas letnej prestávky bola prevedená rekonštrukcia trávnatej
plochy futbalového ihriska.

Vylosovanie MLMF

6. kolo 2. 9. o 16.00 h: Udiča - Ilava, D. Maríková - Prejta, Papradno
- Visolaje, Horovce – Pov. Teplá, M. Lednice - Dulov, Beluša - Pružina,
Brvnište – Plevník.
7. kolo 9. 9. o 16.00 h: Plevník - Udiča, Pružina - Brvnište, Dulov Beluša, Pov. Teplá - M. Lednice, Visolaje - Horovce, Prejta - Papradno,
Ilava - D. Maríková.
8. kolo 16. 9. o 15.30 h: Udiča - D. Maríková, Papradno - Ilava, Horovce - Prejta, M. Lednice - Visolaje, Beluša – Pov. Teplá, Brvnište - Dulov, Plevník – Pružina.
9. kolo 23. 9. o 15.30 h: Pružina - Udiča, Dulov - Plevník, Pov. Teplá
- Brvnište, Visolaje - Beluša, Prejta - M. Lednice, Ilava - Horovce, D.
Maríková – Papradno.
10. kolo 30. 9. o 15.30 h: Udiča - Papradno, Horovce - D. Maríková,
M. Lednice - Ilava, Beluša - Prejta, Brvnište - Visolaje, Plevník – Pov.
Teplá, Pružina – Dulov.
11. kolo 7. 10. o 14.30 h: Dulov - Udiča, Pov. Teplá - Pružina, Visolaje - Plevník, Prejta - Brvnište, Ilava - Beluša, D. Maríková - M. Lednice,
Papradno – Horovce.
12. kolo 14.10. o 14.30 h: Udiča - Horovce, M. Lednice - Papradno,
Beluša - D. Maríková, Brvnište - Ilava, Plevník - Prejta, Pružina - Visolaje, Dulov – Pov. Teplá.
13. kolo 21. 10. o 14.00 h: Pov. Teplá - Udiča, Visolaje - Dulov, Prejta
- Pružina, Ilava - Plevník, D. Maríková - Brvnište, Papradno - Beluša,
Horovce - M. Lednice.
14. kolo 28. 10. o 14.00 h: Udiča - M. Lednice, Horovce - Beluša,
Papradno - Brvnište, D. Maríková - Plevník, Ilava - Pružina, Prejta Dulov, Visolaje – Pov. Teplá.
15. kolo 4. 11. o 13.30 h: Visolaje - Udiča, Pov. Teplá - Prejta, Dulov
- Ilava, Pružina - D. Maríková, Plevník - Papradno, Brvnište - Horovce,
Beluša - M. Lednice.
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