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8. marec
S príchodom jari sa v minulosti oslavoval aj sviatok žien celého sveta MDŽ, ktorý v kalendári pripadá na 8. marec. Nie je
však rozhodujúce, či tento sviatok budeme oslavovať, alebo
nie. Tento deň je však príležitosťou na to, aby som vám, drahé
ženy, vyjadril vďaku a úctu, lebo
si to právom zaslúžite. Preto
vám prajem, aby ste boli predovšetkým hrdé na to, že ste ženy,
matky, babičky, aby vaše oči nepoznali slzy a aby vaše dlane
rozdávali teplo a lásku. Nech
nepoznáte, že život je ťažký, ale
krásny, nech nepocítite, čo je to
zrada a zlý priateľ...
Dovoľte mi, milé dámy, drahé ženy, aby som vám z celého
srdca poďakoval za celoživotnú
prácu, ktorú ste robili a robíte
s plnou zodpovednosťou a svedomitosťou pre radosť svojich
blízkych.
Prajem vám všetko najlepšie, dobré zdravie, mnoho spokojnosti, porozumenia, lásky,
šťastia, radosti a veľa úspechov
v osobnom i v pracovnom živote.
Ing. Štefan Daško
Primátor mesta Ilava
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Výsledky, plnenie rozpočtov zverejňujeme mesačne, kvartálne, polročne, ročne s porovnaním 4 rokov (do r. 2008) späť v štruktúre celk. bežných a kapitál. príjmov a výdavkov, aj nosných parciálnych príjmov, výdavkov. V Ilavských novinách sú pravidelne ekonomonicko-finančné informácie. Informovaná verejnosť (Vy) žiada zodpovedné hospodárenie a zverejňovanie,
čím aj vyvrátime nepodložené, neobjektívne hodnotenia, účelové šírenie zavádzajúcich informácií, tiež typických pre slovenské aj komunálne prostredie politikárčenia, partokracie, ohovárania
až intríg. Zrelosť, schopnosť občanov poznať pravdivý stav úmerne rastie. Čísla hodnotíte, posudzujete. Výrok klasika je, že len z grafov, tabuliek a štatistík sa nenajeme. V kontexte hodnotenia
je podstatné aj to, čo nové je v meste vybudované. Výsledky Ilavy za r. 2012 možno vidieť súbežne
s realizovanými a pripravovanými investíciami.
R. 2013 je investične nadpriemerne pripravený už z externých zdrojov a projektov – Rekonštrukcia žel. trate, Verejného osvetlenia, Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizácia okresu Ilava, ... .
Zdroj: portál HN, SME,TASR, E-trend, finančno-majetkové, Bc. S. Fúsek, Mgr. V. Bagínová, p.
Vráblová.
S prianím Vám občania, priatelia, firmy, občianske združenia, Vašim rodinám všetko najlepšie
hlavne veľa zdravia v r. 2013 a s vďakou za Vašu ústretovosť, chápavosť, pomoc. Sú to predovšetkým Vaše výsledky, pre Vás.
Vďaka aj firmám, darcom, ktorí na účet mesta odoslali 20 000 € a 10 000 € na detské ihriská
Štúrova, Kukučínova, Klobušice. Verím, že to nebude posledná fin. pomoc získaná do budovania
infraštruktúry mesta.
Ing. Štefan Daško
Bc. Stanislav Fúsek
primátor mesta Ilava
samostatný odborný referent FMO
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Primátor a vedenie mesta Ilava žiadajú občanov
mestských častí Sihoť a
Klobušice o porozumenie
v súvislosti so zmenami v
organizácii dopravy a so
sťaženými životnými podmienkami počas rekonštrukcie železnice na Sihoti ako i pri dokanalizácii
mestskej časti Klobušice.
Primátor a vedenie mesta sú si vedomí, že tieto
sťažené podmienky budú
dočasne komplikovať občanom život. Je to však nevyhnutné z dôvodu rozvoja
mesta a dotknutých mestských častí ako i z bezpečnostných dôvodov. Ďakujeme za pochopenie.

Medziročný vývoj jednotl. DzN Tab.: Priemer. sadzby DzN v o
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Rebríček daní z nehnuteľností 2013
Sadzby DzN v 79 okres.
mestách SR a mestských
častiach Bratislavy oproti r. 2012 vzrástli v priemere o 5,16 %. „Po náraste DzN
z r. 2012 v priemere o 14,4 %
je to miernejší nárast,“ hovorí Róbert Kičina, výkonný
riaditeľ PAS (Podnikateľská
aliancia Slovenska) a dodáva:
„Samosprávy sú opatrné pri
stanovení sadzieb daní. Napriek kríze a neistému vývoju
príjmov sa neodhodlali k výraznej diverzifikácii príjmov
cez miestne dane. Šetria tým
síce výdavky daňovníkov, no
vystavujú sa vyššiemu riziku
finančných ťažkostí.“

Medziročný vývoj jednotl. DzN Tab.: Priemer. sadzby DzN v okres. mestách SR v r. 2013

PAS aj v r. 2013 pripravila
rebríček okresných miest podľa výšky DzN s cieľom informovať podnikateľov, verejnosť:
1. o výške sadzieb DzN,

2. o poradí,
3. o odlišnosti DzN v mestách od slovenského priemeru,
4. podporiť daňovú konkurenciu brániacu neúmernému

Druh nehnuteľnosti
ILAVA
Orná pôda
TTP
Záhrady
Zast. plochy a nádv.
Ostatné plochy
Stavebné pozemky
Rod. dom
Skleníky, prvovýr.
Garáže
Chaty
Priem. stavby
Stavby na podnik.
Ostatné stavby
Byty
Nebyt. priestory

zvýšeniu DzN,
5. tlačiť na efektívne financovanie a riadenie verejných
statkov.
V prvej desiatke zo sledova-

Tab.: Rebríček miest podľa výšky daní z nehnuteľností v roku 2013

2013
0,001167
0,000130
0,013920
0,027840
0,027840
0,139410
0,184
0,184
0,663
0,796
2,500
2,500
1,000
0,184
0,380

ných miest sú najnižšie sadzby
DzN v Gelnici, Sobranciach a
Medzeve, prevažujú mestá východného Slovenska. Na opačnom konci rebríčka s najvyššími sadzbami sú Bratislava a jej
mestské časti, Senica a Košice.
Ilava je na 24. mieste so 70,5 %
(priemer 100 %) 30 % pod priemer, r. 2012 16. miesto. Zľavy na
sadzbách majú starí, zdravotne
postihnutí občania a NsP pre
jej zameranie, problémy a dlhy
voči nám. V súvislosti s našou
viacročnou ústretovosťou napr.
Čadca zvýšila DzN cez 40% a
NsP v Čadci má výmer o 20 000
€ viac ako vlani, lebo okrem zvýšenia sadzby dane Čadca Kysuckej NsP znížila úľavy z 80% na
20 %. V r. 2012 NsP Čadca bol
výmer DzN 5 264 €, v r. 2013 je
to 25 568 € (Zdroj: Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi 2/2013,
SME, portál TV Noviny)
Údaje do databázy má PAS
od primátorov,z VZN miest,zo zákona č. 582/2004 Z.z. o
miestnych daniach... Údaje
zodpovedajú centrám okres.
miest. PAS sleduje vývoj DzN
od r. 2004, keď právomoc stanoviť ich výšku prešla zo štátu
na samosprávy.
Zdroj: www.podnikatelskaaliancia.sk
Ing. Štefan Daško
primátor mesta Ilava
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Medziročné vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava - roky 2008 až 2010
(tabuľková forma)

Bežný rozpočet
Príjem
ǌƚŽŚŽ͗ǌW&K
daň z nehnuteľ.
<
Výdaj
z toho:
výdaj na RO
výdaj mesto
z toho:
MŠ
<
správa mesta
z toho:

ZŽǌĚŝĞů

TSM(príspevok)

Kapitálový rozpočet
Príjem
Výdaj
Výdaj RO
ZŽǌĚŝĞů
Finančné operácie
Príjem
Výdaj
ZŽǌĚŝĞů
Príjem
Výdaj
ZŽǌĚŝĞů

WůŶĞŶŝĞƌŽŬϮϬϬϴ ϮϬϬϴǀй WůŶĞŶŝĞƌŽŬϮϬϬϵ

Ϯϵϵϭϭϲϴ͕Ϯϰ

ϵϴ͕Ϯϰ
ϭϬϲ͕ϱϭ
ϵϭ͕ϭϱ
ϯϭ͕ϲϴ
ϵϳ͕Ϭϵ
ϭϬϭ͕ϵϴ
ϵϰ͕ϲϵ
ϵϭ͕ϰϭ
ϵϰ͕ϳϱ
ϵϱ͕ϱϴ
ϵϵ͕ϲϰ

ϯϮϮϱϱϱϭ͕ϲϵ

ϮϭϯϮϲϯ͕ϵϲ
ϯϮϱϰϬϭ͕ϴϱ
Ϭ͕ϬϬ
-112 137,89

ϭϱϮϬϮϭϭ͕Ϭϵ
ϯϬϱϳϲϴ͕ϮϬ
ϮϬϱϬϮ͕ϳϰ

Ϯϴϲϭϱϲϴ͕ϱϮ

ϭϰϰϭϭϯϮ͕Ϯϭ
ϰϭϯϲϵϰ͕ϳϳ
ϮϯϬϭϯ͕ϯϱ

WůŶĞŶŝĞƌŽŬϮϬϭϬ

ϮϬϭϬǀй

ϭϬϭ͕ϳϳ

ϯϬϱϲϴϵϲ͕Ϭϰ

ϭϬϮ͕ϭϳ

ϵϯ͕ϳϰ

ϴϱ͕ϯϲ
ϭϬϮ͕ϵϭ
ϵϱ͕ϭϬ

ϭϮϯϱϴϵϱ͕ϲϬ
ϱϳϰϭϮϬ͕ϲϰ
ϱϲϬϴϳ͕ϯϯ

ϴϲ͕Ϯϱ
ϭϮϵ͕ϰϲ
ϭϮϳ͕ϴϮ

1 037 523,14
1 920 953,81

100,16
93,79

ϵϱ͕ϵϯ

Ϯϵϭϲϱϴϰ͕ϱϰ

266 584,18
203 209,02
924 368,16

93,48
98,28
91,14

312 410,36
153 029,04
901 493,70

94,29
85,14
91,43

233 297,04

100,00

233 300,00

100,00

ϳϯ͕ϭϲ
ϱϵ͕ϱϱ
Ϭ͕ϬϬ

ϭϮϮϭϭϮϮ͕ϳϵ
ϭϰϬϳϳϰϰ͕ϭϵ
Ϭ͕ϬϬ
-186 621,40

ϭϬϬ͕ϬϬ
ϵϴ͕Ϭϵ
Ϭ͕ϬϬ

ϱϬϬϭϭ͕ϭϯ
ϮϮϯϭϬϰ͕ϭϯ
Ϭ͕ϬϬ
-173 093,00

ϲ͕ϯϬ
ϮϮ͕ϯϵ
Ϭ͕ϬϬ

ϯϬϴϱϴϮ͕ϵϱ
ϭϮϭϳϭϵ͕ϰϱ
186 863,50

ϭϬϬ͕Ϭϰ
ϵϮ͕ϵϱ

ϭϰϰϮϭϬϲ͕ϱϭ
ϭϮϯϭϬϴϳ͕ϵϳ
211 018,54

ϵϱ͕Ϭϳ
ϵϴ͕Ϯϵ

ϯϵϱϭϱϬ͕Ϯϭ
ϭϮϵϭϮϬ͕ϱϳ
266 029,64

ϳϳ͕ϳϮ
ϵϵ͕ϲϱ

ϯϱϭϯϬϭϱ͕ϭϰ
ϯϯϬϴϲϴϵ͕ϴϮ
204 325,32

ϵϲ͕ϯϵ
ϵϭ͕Ϯϴ

ϱϴϴϴϳϴϬ͕ϵϵ
ϱϱϵϳϯϬϵ͕ϭϭ
291 471,88

ϵϵ͕ϲϵ
ϵϲ͕ϵϴ

ϯϱϬϮϬϱϳ͕ϯϴ
ϯϮϲϴϴϬϵ͕Ϯϰ
233 248,14

ϴϭ͕ϱϰ
ϳϳ͕ϭϰ

987 220,34
1 874 348,18

245 397,39
160 400,73
897 595,42
267 066,65

129 599,71

Ϯϵϱϴϰϳϲ͕ϵϱ

ϮϬϬϵǀй

267 074,74

1 025 867,00
1 890 717,54

140 311,50

99,99
90,67

(sumy sú uvedené v €)

10 argumentov k predbežným výsledkom hospodárenia
za rok 2012 a výhľadu na rok 2013
(predbežné vyhodnotenie)
1. Prebytok BR r. 2012 je 253 500 €, čo je 9,2 % (bilancia bežného účtu).
Je 2. najvyšší pri 4. najnižších (3. najvyšších) CPBR a 2. najnižších (5.
najvyšších) DzP FO od r. 2007, za 6 rozpočtových rokov.
2. Celkový prebytok B a K rozpočtov r. 2012 je 17 500 € čo je 0,6% (základná bilancia).
3. Dlh. ukazovatele, perc. miera dlhu - celk. výška úverov/CPBR je
19,9 % (max. zákon 60%) s ročným poklesom o 2,8 %, najnižšia spolu
s r. 2010. Výška ročných splátok úverov/CPBR je 2,2 % (max. zákon
25 %). Odhad dlhu po r. 2013 pokles o 2,5 % na 17 % - 17,5 %.
4. Bez záväzkov po lehote splatnosti, v r. 2012 a 2013 bez nových úverov, posledný ukazovateľ finančného zdravia podľa INEKO +1,8 na
stupnici -3 +3 (k 31. 12. 2011). Ukazovateľ finančného zdravia podľa
Ineko sa po r. 2012 zrejme dostane na hranicu +2,0 a viac (Výborné
finančné zdravie) z terajšej úrovne +1,8 (Dobré finančné zdravie).
5. Racionalizaciou ročné zníženie CVBR oproti max. r. 2009 o 220 000
€, r. 2008 o 123 000 €, r. 2010 o 178 000 €, mierne nad r. 2011. Jadrové,
ohniskové výdavky na správu mesta (len základné na administratívno-správny aparát, bez výdavkov na TSM) = výdavky správa mesta
očistené od TSM (889 260 € - 280 240 €) = 609 020 €, najnižšie od r.
2008.
6. Z vlastných zdrojov na Rekonštrukcie MŠ (Ilava, Klobušice) so zateplením, opravou fasád, výmenou kotolne, starej budovy MsÚ
(oprava strechy, fasád) cca 166 000 €. Podľa slov dlhoročného pracovníka mesta, vedúceho výstavby Ing. Januška si nepamätá, kedy

7.
8.
9.
10.

mesto čisto z vlastných zdrojov, bez úverov a grantov vrátane z EÚ,
dalo do investícií v jednom rozpočtovom roku takú sumu. Pritom
sme to alokovali prevažne na materské škôlky a jednu z dvoch hlavných budov mesta, úradu, kde navyše sídli aj kataster a iné úrady
štátnej správy.
Stavy účtov mesta sú vo výškach 600 000 € až 720 000 €. Z prebytkov
minulých rokov a časti nových príjmov vyfinancujeme investície r.
2013 (viď tabuľku kapitálových výdajov).
Ilava po 4 rokoch zvýšila sadzby Daní z nehnuteľností na r. 2013.
V r. 2013-2014 realizácia investícií z EÚ fondov Rekonštrukcia žel.
trate, Dokanalizácia v Klobušiciach, Rekonštrukcia verej. osvetlenia,
detské ihrisko preliezky Sihoť, ... .
V r. 2013 plán z rozpočtu mesta detské ihriská, Parkovisko Cillerova
jama, nákup pozemku na ďalšie väčšie parkoviska pri centre, chodník cintorín Iliavka.

Toto všetko by nebolo možné bez pochopenia, pomoci Vás, obyvateľov
mesta, firiem, subjektov na území mesta, za čo Vám, ako aj poslancom
MZ a pracovníkom mesta ďakujeme.
Legenda: BR- bežný rozpočet, B a K rozpočty - bežný a kapitálový,
CPBR - celkové príjmy bežného rozpočtu, DzP FO - daň z príjmu fyzických osôb, CVBR - celkové výdavky bežného rozpočtu.
Ing. Štefan Daško, primátor
Bc. Stanislav Fúsek, samostatný odborný referent FMO
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Medziročné vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava - 2011- 01/2013
(tabuľková forma)

Bežný rozpočet
Príjem
z toho:
DzP FO
daň z nehnuteľ.
DK
Výdaj
z toho: výdaj na RO
výdaj mesto
z toho:
MŠ
DK
správa mesta

Plnenie rok 2011 2011 v % Plnenie rok 2012 2012 v % Schválený 2013*

Plnenie 01/2013 1/2013 v %

2 909 510,40 102,60

2 991 858,81

99,97

3 050 000,00

238 473,17

2 716 000,18

95,51

2 738 413,09

92,09

3 050 000,00

219 275,40

1 380 787,63
427 440,23
20 461,72

103,95
106,92
46,07

953 068,00
1 762 932,18

100,00
93,25

265 606,58
145 544,58
858 543,11

94,95
90,31
96,13

304 126,52
133 352,99
889 259,95

97,75
87,72
92,47

314 348,00
148 840,00
1 056 064,00

22 702,37
6 060,85
85 765,12

7,22
4,07
8,12

Rozdiel

243 454,56

193 510,22

99,34

280 240,00

100,00

321 819,00

0,00

21 839,00

19 197,77

6,79

Kapitálový rozpočet
Príjem
Výdaj
Výdaj RO
Rozdiel

763 322,93
796 226,28
0,00
-32 903,35

96,82
96,84
0,00

83 010,69
314 414,17
4 407,06
-235 810,54

98,08
82,76
97,93

102 000,00
365 200,00
0,00
-263 200,00

20 000,00
0,00
0,00
20 000,00

19,61
0,00
0,00

Finančné operácie
Príjem
Výdaj
Rozdiel

154 201,05
77 506,75
76 694,30

98,38
89,01

316 870,82
76 247,27
240 623,55

83,19
97,54

334 603,00
71 403,00
263 200,00

14 409,87
6 009,03
8 400,84

4,31
8,42

3 827 034,38
3 589 733,21
237 301,17

101,22
95,65

3 391 740,32
3 133 481,59
258 258,73

98,08
91,19

3 486 603,00
3 486 603,00
0,00

272 883,04
225 284,43
47 598,61

7,83
6,46

z toho: TSM(príspevok)

Príjem
Výdaj
Rozdiel

1 379 840,64
440 572,11
56 592,27

956 619,36
1 781 793,73

253 445,72

99,97
99,96
99,47

99,94
88,37

1 389 514,00
550 000,00
22 400,00

7,82

954 505,00
2 095 495,00

153 088,00
3 827,54
687,60

11,02
0,70
3,07

77 321,00
141 954,40

8,10
6,77

7,19

(sumy sú uvedené v €)

* RO – rozpočtové organizácie (zahŕňa ZUŠ, CVČ, ŠJ ZŠ a
ŠKD ŠJ), MŠ – zahŕňa Materskú školu Ilava + jedáleň a Materskú školu Klobušice + jedáleň, DK - domy kultúry.
* výdaj mesto - zahŕňa správu mesta, voľby, transakcie verejného dlhu, civilnú obranu, ochranu pred požiarmi, výstavbu,
cestnú dopravu, komunikácie, nakladanie s odpadmi, ochranu
prírody a krajiny, ochranu životného prostredia, rozvoj bývania,
verejné osvetlenie, bývanie a občiansku vybavenosť, rekreačné a
športové služby, knižnicu, kultúrne služby, predškolskú výchovu, opatrovateľskú službu, klub dôchocov a starostlivosť o občanov v hmotnej núdzi.
* správa mesta - zahŕňa tarifný plat, poistné, plyn, elektrinu,
vodné a stočné, tepelnú energiu, telekomunikačné služby, materiál (interiérové vybavenie, výpočtová technika, kancelárske a
čistiace potreby), softvér, reprezentačné, pohonné hmoty, oprava a údržba budov a vybavenia, služby (dodávateľsky vykonávané, školenia, stravovanie), členské príspevky, transfery.

Hospodárenie vlády,štátu SR v roku 2013
sa rozbehlo horšie než v r.2012.Štátny rozpočet podľa údajov Ministerstva financií
ku koncu januára 2013 skončil hotovostným schodkom,deficitom 62,5 milióna
eur.Pred rokom za obdobie januára 2012
štát zaznamenal prebytok 97,9 milióna eur.
Ing. Štefan Daško
primátor mesta Ilava
Bc. Stanislav Fúsek
samostatný odborný referent FMO
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Otvorenie odboru sociálneho
práva a prijímačky do 1. ročníka
maturitného odboru OA 6317 M
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Projekt verejného osvetlenia pokročil
Oznamujeme obyvateľom
mesta, že došlo k posunu
v projekte „ Rekonštrukcia
verejného osvetlenia v Ilave“. Projekt, ktorý vedenie
mesta pripravuje z EÚ fondov už od marca 2010 začína nadobúdať konkrétnu
podobu.
Prvým zásadným obratom v tomto „nekonečnom
príbehu“ bolo podpísanie
Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku s Ministerstvom hospodárstva
SR. Koordinačný orgán pre
projekt je Slovenská inovačná a energetická agentúra. Pripomíname verejnosti, že ide o hodnotu diela
263 000 Euro, z čoho mesto
hradí spoluúčasť 5%, teda
13 150 Euro. V rámci projektu bude zmodernizované verejné osvetlenie a elek-

trické rozvody v úsekoch od
bývalej čerpacej stanice Pivovarská až po zatáčku pod
„Baranom“ na ulici Bellovej
a druhý úsek bude od konca
cintorína až po kruhový objazd pri Leoni.
Verejné obstarávanie prebehne formou elektronickej
aukcie. Predpokladaná realizácia sa očakáva v jeseni 2013. V prípade nepriaznivého vývoja a prieťahov,
ktoré nemôžeme vzhľadom
na skúsenosti s riadiacim
orgánom vylúčiť, by sa realizácia mohla posunúť do
jarných mesiacov roku 2014.
Ing. Ľubomír Turcer
– prednosta MsÚ
Ing. Stanislav Janušek
– Ved. OV a ŽP,
JUDr. Mária Jaďuďdová
– právnička mesta

Otvorený list primátora
mesta mestskému výboru NsP
Vážený pán predseda,
členovia mestského výboru NsP!
Na
verejnom
mestskom zastupiteľstve dňa
19.2.2013 bolo v Dome kultúry v Ilave zverejnené , že
pani RNDr. Etela Eglyová
v súčasnosti zastáva funkciu predsedníčky správnej
rady Nemocnice s poliklinikou v Ilave.
Žiadam, aby predseda
Mestského výboru mestskej časti Sihoť Mgr. Milan
Jašurek bezodkladne informoval členov mestského výboru o tejto skutočnosti, ako i o tom, že pani
RNDr. Etela Eglyová, jeho
kolegyňa v MZ, je súčas-

ne i predsedníčkou klubu
strany Smer, v ktorom je aj
Mgr. Milan Jašurek.
Z toho dôvodu žiadam
predsedu a členov výboru
mestskej časti NsP, aby sa
so všetkými problémami
súvisiacimi s nemocnicou
obracali na RNDr. Etelu
Eglyovú, ktorá na rozdiel
od primátora mesta, je
priamo v riadiacich orgánoch NsP, nesie konkrétnu
osobnú zodpovednosť za
fungovanie NsP Ilava, ako
i za plnenie záväzkov NsP
voči veriteľom, teda aj voči
mestu Ilava.
S pozdravom
Ing. Štefan Daško,
primátor mesta Ilava
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MESTSKÁ
KNIŽNICA
I L A V A
Overy, Richard
„Tretia ríša - kronika“
Bratislava, Fortuna Libri 2011
Britský historik Richard
Overy si vo svojej knihe zobral na mušku „Tretiu ríšu“ako volali Nemecko nacisti,
pričom jej neváhali prisúdiť
skoro nekonečnú budúcnosť
prívlastkom „tisícročná“. Tisíc rokov sa v realite našťastie
zúžilo len na dvanásť (19331945), no i napriek tejto relatívnej krátkosti svojej existencie spôsobila Tretia ríša
obrovské morálne i materiálne
škody v samotnom Nemecku,
ako i v celej Európe. Autor rozobral Tretiu ríšu od vzniku
nacistickeho hnutia, cez neúspešný puč v roku 1923, prevzatie moci v roku 1933 a začiatok druhej svetovej vojny až
po rok 1945, ktorý znamenal
definitívny koniec Tretej ríše.
Kniha krok za krokom,
presne a presvedčivo mapuje vzostup a pád nacistickej
moci. Opis historických udalostí je obohatený citáciou dokumentov – úryvkov z listov,
denníkov a osobných svedectiev pamätníkov – a názorne
ho dopĺňa množstvo pôvodných, pozoruhodne výrečných
fotografií. Kniha tak ponúka
jedinečný pohľad na toto komplikované obdobie nedávnej
európskej histórie. Autor svedomito a fundovane pátra po
odpovedi na to, čo umožnilo
Adolfovi Hitlerovi a jeho prisluhovačom opanovať myslenie svojich spoluobčanov
v takej miere, že sa zúčastňovali na neľudskom a ničím neospravedlniteľnom
konaní,
ktoré spôsobilo skazu miliónov životov a obrovských materiálnych hodnôt.
Aj napriek tomu, že tejto
téme sa v minulosti venovalo
množstvo historikov, dokázal
Richard Overy priniesť nové
informácie a aj tie staré uká-

Vyberáme
z knižného
fondu

zať v inom svetle a súvislostiach. Tisícročná ríša napokon trvala iba dvanásť rokov
a skončila sa úplným zničením
Nemecka. Predohrou tohto
konca bola ničivá devastácia
veľkej časti Európy a likvidácia šiestich miliónov Židov.
Obdobie Tretej ríše patrí medzi kľúčové v moderných dejinách, a nerozlučne sa spája
s osobou Adolfa Hitlera. Práve on sa rozhodujúcim spôsobom pričinil o to, že sa z nepočetnej skupiny nacionalistov
stala mohutná strana, ktorá
ovládla nemeckú spoločnosť,
a jej vodca mohol pyšne vy-

hlásiť NSDAP = štát. Dosiahol to terorom, militarizáciou
spoločnosti a drastickou diskrimináciou všetkých skutočných či domnelých oponentov,
predovšetkým Židov. Dejiny
Tretej ríše sú spojené s agresívnym získavaním „životného
priestoru“, s totálnou vojnou
a s dovtedy nevídanou genocídou. Dlhý tieň Tisícročnej ríše
a zlovestného Führera zasahuje moderné Nemecko dodnes
– predovšetkým tým, že núti
aj dnešných Nemcov (a nielen
ich) hľadať odpoveď na otázku,
ako sa to všetko mohlo stať,
ako sa mohol vyspelý a kultúrny národ nechať tak fatálne
zviesť na scestie. Odpoveď na
tieto otázky sa usiluje nájsť aj
táto kniha.
-recenzia z internetu-

Výstava Krtko na cestách
Po celý január si mohli detskí čitatelia pozrieť výstavu
Krtko na cestách, ktoré naša
knižnica pripravila v spolupráci s Českým centrom v Bratislave. Autorom štyridsiatich ilustrácií je Zdeňek Miler
(1921-2011), ktorý krtkovým
príbehom venoval väčšinu
svojej tvorby – 50 filmov a 40
kníh. Ako sám povedal, na nápad s krtkom prišiel, keď pri
prechádzke zakopol o krtinec.
Na výstave sme privítali deti
z Materskej školy v Ilave, dru-

žinárov prvého stupňa, ako aj
rodičov s deťmi z Ilavy a okolitých miest.

Týždeň slovenských knižníc
18. - 22. 3. 2013

Deti do 15 rokov pozor!
V tomto týždni sa dá využiť možnosť bezplatného členstva v mestskej knižnici, ktoré
bude platné jeden rok od registrácie.
„Amnestia“ čitateľom s upomienkami: všetkým, ktorí prídu vrátiť knihy s upomienkami počas tohto týždňa, bude
odpustená pokuta.
Pripravované
podujatia
v rámci akcie „Marec mesiac
knihy“
5.3.2013 /utorok/ o 9.30
a 10.25 pre II. stupeň ZŠ Košeca
„Na počiatku bolo slovo“putovanie životmi Sv. Cyrila
a Metoda, hudobno-poetické
pásmo DS Pod plachtou z Ilavy v spolupráci knižnicou
12.3.2013 /utorok/ o 12.30
pre I. ročníky OA Ilava
„Na počiatku bolo slovo“,
hudobno-poetické pásmo
19.3.2013 /utorok/ dopoludnia v knižnici pre 3. ročník,
popoludní pre
Školský klub ZŠ Ilava: „Ako

sa píšu knižky“- beseda s autorkou detských kníh sr. Damiánou Baginovou. Deti si
budú môcť okrem tvorby poézie a prózy zakúpiť aj autorkine knižky
26.2.2013 /utorok/ o 10.00
v knižnici pre deti z MŠ Ilava
Zážitkové čítanie slovenskej
ľudovej rozprávky
9.4.2013 /utorok/ dopoludnia pre žiakov Špeciálnej školy
v Ilave
V knihách nájdeš všetko!
Tvorivé stretnutie detí s náučnou literatúrou
Od 1. marca v knižnici:
- burza vyradených kníh za
symbolické ceny, ktoré si budú
môcť záujemcovia vyberať
celoročne, počas výpožičných
dní knižnice.
Knihy budú priebežne dopĺňané.
- samostatné sekcie: životopisy, kresťanská literatúra, romantika pre ženy, detektívky
a thrillery, divadlo, westerny, povesti...

K N I Ž N É N OV I N K Y
Prírastky vo februári - náučná literatúra:

Tretia ríša – kronika (Overy R.)
Metody a techniky dramatické výchovy (Valenta J.)
Výukové metody v pedagogice (Zormanová L.)
Zážitkově pedagogické učení (Hanus R., Chytilová L.)
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Pozvánky na podujatia v Ilave
1.3.- 20.3.2013 vo výstavnej sieni domu kultúry.
Izabela Bulková: Cesty.
Výstava obrazov trenčianskej amatérskej výtvarníčky.
Otvorená v prac. dňoch od 8.00-16.30, utorok do 15.00
Srdečne pozývame i na vernisáž, v piatok 1. marca o 17.00 h.

Stretnutie po rokoch...
Stretnutia s ľuďmi bývajú
náhodné, cielené, milé, príjemné, ale aj iné. Medzi tie
milé, príjemné a srdečné patrila stretávka 24. novembra
2012 s bývalými žiakmi deviatych tried so ZŠ na Hviezdoslavovej ul. po 35 rokoch.
Veľmi som sa na stretnutie
tešila, lebo spomienky na ten
čas boli úsmevné (žiacke pestvá, stanovanie, brigády v sobotu). V budove bývalej základnej školy, dnes obchodnej
akadémie, sa stretli dospelí
ľudia, čo v živote dokázali zastať zodpovedné miesto rodiča, ale aj starého rodiča, odborníka v rôznych odvetviach
a postoch, predovšetkým však
milí ľudia. V triede si žiaci za-

spomínali aj na druhú triednu učiteľku, Valériu Jančovú,
ktorá už nie je medzi živými.
Zaujímal ich aj osud ostatných učiteľov a najmä zrušenie školy. Všetci sa zo stretávky tešili i keď s niektorými
sa už nikdy nestretneme. Plamienkom sviečky na hrobe
sme im pripomenuli, že myslíme aj na nich. Družná debata
pretkaná pesničkami a hrou
na fujare ( čo bolo pre mňa
veľkým prekvapením – ďakujem Miloš) nemala konca.
24. november sa zapísal medzi dni, na ktoré nezabudnem
, lebo takéto stretnutia s bývalými žiakmi sú zadosťučinením pre pedagóga a človeka.
Mgr. Magdaléna Kobzová

Vansovej Lomnička

8.3.2013 /piatok/ v sále domu kultúry o 17.00 h.
Ženský zákon v podaní dubnického ochotníckeho divadla pri príležitosti MDŽ. Na predstavenie srdečne pozývame
nielen všetky ženy, ale samozrejme i mužov. Vstup je voľný
15.3.2013 /piatok/ v sále domu kultúry o 19.00 h.
Divadlo Pavla Trávníčka v pôvodnej českej komédii Sborovna. Vynikajúci českí herci Pavel Trávníček, Luboš XAVER Veselý, Petra Jindrová, Uršula Kluková, Kateřina
Kornová, Hana Tunová, Monika Fialková. Nemilosrdná
mozaika celej našej spoločnosti, ktorá nielen pobaví, ale prinúti diváka zamyslieť sa, v čom to vlastne žijeme...
Vstupné 9 €, predpredaj v DK i knižnici v prac. dňoch.
20.3.2012 /streda/ na prízemí DK vo vestibule a sále od
10.00-17.00
Veľkonočné tradície, trhy ľudových remesiel s tvorivými
dielňami pre deti, kultúrnym programom, ochutnávkou
veľkonočných dobrôt.
Vstup voľný /viac v samostatnej pozvánke/
24.3.2013 /nedeľa/ v sále DK Ilava od 10.00-13.00
25.3.2012 /pondelok/ dopoludnia
Chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí, výstava fotografií, predaj občerstvenia, poľovníckych potrieb atď.
Pripravujeme sa na apríl:
6.4. /sobota/ Burza zberateľov všetkých zberateľských odborov
14.,21.,28.4. /nedele/ Ilavská hudobná jar XIX. ročník
27.4. /sobota/ FS Strážov – „Pálenie Ďura“ s Tublatankou atď.
Materské centrum Dubáčik: pondelok a streda 10.0012.00 hod.
Nájdete nás v budove domu kultúry na II. poschodí.

46. ročník súťaže v prednese
poézie a prózy -Vansovej Lomnička – sa uskutočnil 14.februára 2013 v Dome kultúry Ilava. Súťaž prebehla vo veľmi
príjemnej atmosfére. V krajskom kole, ktoré sa uskutoč-

ní 27.februára 2013 v Trenčíne. Okresnú organizáciu Únie
žien Slovenska v Ilave budú reprezentovať pani Anna Bartošová z Dubnice nad Váhom
a Emília Múčková z Ilavy.
-mk-

Informácie o zmenách, pridaných či zrušených podujatiach
aktuálne vždy na www.ilava.sk /kalendár podujatí/
Tel. čísla DK: 44 555 70 až 72 . Zmena programu vyhradená
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Vážení spoluobčania
Pred dvoma rokmi, na začiatku roka 2011, som sa Vám
prihovárala prvýkrát v Ilavskom mesačníku ako zástupca
primátora. Bol začiatok roka
a aj začiatok volebného obdobia nového mestského zastupiteľstva. Noví poslanci nastúpili
do funkcie plní elánu so záujmom riešiť problémy mesta a jeho občanov. Atmosféra v zastupiteľstve bola dobrá,
všetci odložili stranícke tričká, jednalo sa vecne a pokojne. Aj pán primátor Ing. Štefan
Daško si pochvaľoval, aká je
pohoda a pokoj.
Ale už po roku nastal zlom.
Pri schvaľovaní lokalít pre
umiestnenie detských ihrísk
mali poslanci iný názor ako
pán primátor (o tejto problematike som podrobne písala
v článku v Ilavskom mesačníku č. 9/2012, aj na internetovej stránke mesta). Mali sme
výhrady aj k niektorým postupom pri čerpaní finančných
prostriedkov z rozpočtu, k riešeniu podnetov z mestských
výborov a komisií, k spôsobu
pripomínania si významných
historických udalostí v meste.
Tieto nezhody pán primátor
nakoniec riešil mojím odvolaním z funkcie zástupcu primátora dňa 31.8.2012. Vyhlásil, že v zákonnej lehote dvoch
mesiacov vymenuje nového
zástupcu. To sa mu však nepodarilo, preto právo zvoliť zástupcu primátora dostali poslanci.
Dlho som zvažovala, či prijať návrh poslancov a vrátiť sa
do funkcie zástupcu primátora. Keď som sa rozhodla ich
návrh prijať, ponúkla som toto
riešenie
pánu primátorovi
ako šancu vrátiť sa o krok späť
a nájsť znovu spoločnú cestu. Ako šancu znormalizovať
situáciu v meste a pokračovať
v práci v prospech mesta a jeho
obyvateľov. Pán primátor však
naďalej odmieta osobne sa
stretnúť a rozprávať sa so mnou
aj s ostanými poslancami. Komunikuje s nami iba písomne prostredníctvom e-mailov.
V tejto korešpondencii na jed-

nej strane vyzdvihuje svoje (a
len svoje) zásluhy na dobrom
hospodárení mesta, na druhej
strane poslancov uráža, obviňuje ich z nekompetentnosti
a nečinnosti.
Prebytkový výsledok hospodárenia je výborný. Výsledné
čísla však nič nehovoria o tom,
či boli finančné prostriedky
vynakladané efektívne a racionálne. Nie som ekonóm,
preto nebudem robiť podrobnú analýzu. Pripomeniem iba,
že v roku 2011 sa dokončila
Centrálna mestská zóna z prostriedkov EU, ale nezrealizovali sme žiadnu novú investičnú akciu okrem chodníka na
Sihoti, ktorý robili „plynári“
namiesto rekonštrukcie rozkopaných chodníkov pri prekládke plynového potrubia.
A to z toho dôvodu, že rozpočet na tento rok bol pripravený na základe nesprávnych
údajov v príjmovej časti (nadhodnotená daň s nehnuteľnosti
„Kauflandu“, príjmy z podielových daní ) a museli sme zoškrtať rozpočet asi o 400 000 eur.
V roku 2012 už boli naplánované viaceré investičné akcie.
Podarilo sa zrealizovať rekonštrukciu kotolne a zateplenie
fasády MŠ Klobušice, zateplenie fasády MŠ Ilava, pribudli
nové chodníky na Sihoti a na
Medňanskej ul. z prostriedkov
MAS Vršatec a za spoluúčasti mesta. Nerealizovali sa však
detské ihriská , na ktoré bolo
plánovaných 75 000 eur , tak sa
mohla časť z nich presunúť na
opravu fasády MsÚ, ktorá nebola plánovaná a časť sa podarilo „ušetriť“.
V tomto roku sú naplánované veľké investičné akcie – parkovisko Cilerova jama, detské
ihriská, chodník na cintoríne
v Iliavke, dokončenie fasády
MsÚ. Dúfame, že zostanú financie aj na menšie akcie, týkajúce sa života v meste, na
ktoré upozorňujú mestské výbory a komisie.
Mňa osobne, a som presvedčená, že aj všetkých poslancov
veľmi mrzí, že pán primátor
sa stavia voči nám konfron-

tačne a nepriateľsky. Problémy sa vždy dajú riešiť, ale
musí byť ochota na oboch stranách. Z našej strany ponúkame úprimný záujem diskutovať a posúvať veci dopredu. Na
strane pána primátora sa zatiaľ stretáme iba s odmietaním
stretnutí a dialógu, urážkami
a obvineniami z vytvárania napätej a nepriateľskej atmosféry.
A na záver trochu veselšie.

Napriek všetkým nepríjemnostiam a ťažkostiam, s ktorými sa boríme, prajem Vám na
začiatku nového roka v prvom
rade hlavne pevné zdravie,
veľa šťastia a nezlomný optimizmus a vieru v to, že v živote
sa všetko raz obráti k lepšiemu.
RNDr.Etela Eglyová
poslanec MsZ Ilava
a zástupca primátora

POĎAKOVANIE
Riaditeľka Základnej školy,
Medňanská ul. 514/5 v Ilave ďakuje v mene všetkých zamestnancov a žiakov školy:
členom Rady rodičov,
osobitne p. Jozefovi Podhorskému s manželkou,
RNDr. PhDr. Martine Mutalovej
s manželom,
p. Ing. Magdaléne Tomanovej
p. Miriam Mikulcovej, kvetinárstvo Hortus v Ilave,
rodine Schillerovej, majiteľom
tlačiarne EKONÓM v Ilave,
študentkám Dominike Chudovej, Tatiane Podhorskej, Kristíne
Holej, Natálii Palčekovej a Silvii
Ďurovcovej
p. Jarmile Šupákovej
p. Bc. Jane Hujovej
p. PhDr. Jane Urbanovsky
rodine Remenárovej
p. Gabašovej s rodinou,
všetkým rodičom, pedagógom,
zamestnancom a žiakom 9. ročníka ZŠ za nezištnú pomoc pri
príprave III. plesu Základnej
školy v Ilave.
Úprimne ďakujeme sponzorom, ktorí prispeli do tomboly:
NOVUX Dubnica nad Váhom
Zdenka Optik Ilava
AKP Klobušice
KRAPS s.r.o., p. Roman Kalus
Media Tip Dubnica nad Váhom
Il Sport Ilava
Urbárske a pasienkové spoločenstvo Ilava
Čínsky obchod Ilava
Zberné suroviny Kolman, Dubnica nad Váhom
Ing. Štefan Daško, primátor
mesta Ilava
BASF, stavebná spoločnosť
LEONI Slovakia Trenčín

Kníhkupectvo Kornélia, Ilava
Stolárstvo Janco, Horná Poruba
p. Radomír Štefanec, Ilava
Kontakt B, p. Ľ.Brídik, Dubnica
nad Váhom
Stolárstvo Horák, Ilava
Hodiny a šperky, p. P. Puček
LEA nábytok, Ilava
Pizzeria – Reštaurácia Venezia
Ilava
Považská cementáreň, a.s. Ladce
Obchod MALVERNS MAX
Trenčín
MUDr. Ftorková, s.r.o.
RONA a.s. Lednické Rovne
p. M. Haluščíková Kozmetika
Ilava
Sigmia OaSS Ilava
Dopravná kancelária Pribina
Ilava, p. Ing. P. Bielik
Auto S – autodiely Ilava, p.
Suchánek
spoločnosť BRAMAC
Mestská tržnica Ilava, p. Šupák
Mgr. Peter Čiernik
Drogéria Lucia Ilava
Kozmetika M.Galková Ilava
Daffer Prievidza
Prvá stavebná sporiteľňa Ilava
Krajčírsky salón ARION Ilava
Aquatec s.r.o. Dubnica nad Váhom
Kaderníctvo Jany Style Ilava
Klobušice
Sestav Ilava
Bytový textil Jasmín Ilava
Bytový textil – p.. Kalusová ,Košeca
Spoločnosť Kováč s.r.o.Dubnica
nad Váhom
Spoločnosť TREND - Viera
Mutalová 		
Mgr. Oľga Ďurechová
riaditeľka ZŠ
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Plavecký výcvik

„Ó mojej matky reč
je krásota, je milota, je
rozkoš, láska svätá;“
Nielen pre Pavla Országha
Hviezdoslava, autora týchto
krásnych veršov, ale aj pre najlepších slovenčinárov z jedenástich základných škôl, ktorí
si 13. decembra 2012 zmerali
svoje vedomosti v okresnej súťaži - Olympiáde v slovenskom
jazyku . Slovenčina - krásna a ľubozvučná, jazyk nášho
detstva, ktorým vyslovujeme
prvé slová a jednoduché vety.
Pomocou nich začíname pomenúvať veci a poznávať svet
okolo nás. A hoci má veľa pravopisných výnimiek, ypsilony
a joty, vybrané slová či skloňovanie podstatných a prídavných mien, je naším materinským jazykom, ktorý sa učíme
poznať a sme naň právom
hrdí. Okresného kola sa zúčastnila aj žiačka z našej školy,
Alena Čierniková, ktorá pod
vedením pani učiteľky Ladeckej získala 3.miesto.
Mgr. Ľubica Ladecká

Divadelné predstavenie TRAJA TUČNIACI
Každý z nás vie, že tučniaky
žijú v Antarktíde a sú charakteristické svojím bielo - čiernym sfarbením. Hoci nevedia
lietať, patria medzi vtáky, sú
výbornými plavcami, živia sa
rybami... Len málokto však vie
i to, že sú aj veľmi priateľské,
vynaliezavé a obetavé.
Presvedčili sa o tom všetci
žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ, ktorí
4. februára navštívili Divadlo
Jána Palárika v Trnave. V divadelnom predstavení Traja
tučniaci sa stretli s týmito exotickými vtákmi v netradičnom
spracovaní biblického príbehu
o Noemovej arche. Hoci z každého živočíšneho druhu mohli
na ňu vstúpiť len dve zvieratká, traja kamaráti neprepadli

zúfalstvu a začali hľadať riešenie. Nakoniec sa im podarilo
prepašovať na archu aj svojho
kamaráta. Potrebovali k tomu
len jeden veľký kufor a trošku
dôvtipu, vďaka ktorým prežili
všetci traja potopu sveta.
Celý tento zábavný, ale pritom poučný príbeh bol spestrený veselými pesničkami
s hlbokým posolstvom o sile
kamarátstva. Verím, že správanie hlavných predstaviteľov
tejto úspešnej divadelnej hry si
zoberú mnohí z nás za príklad.
Nie vždy sa totiž správame
k svojim kamarátom s takou
úctou a porozumením, ako
sme to videli v tomto príbehu.

Lyžiarsky kurz

preteky. Večer, na slávnostnom vyhodnotení lyžiarskeho
kurzu, sme najlepších žiakov
odmenili diplomom, účastníckym listom, perom a sladkosťou.
Zvládnutie obsahu učiva
a osvojenie nových poznatkov z lyžovania pomohlo celkovému telesnému rozvoju a
zvyšovaniu všeobecnej pohybovej výkonnosti žiakov.
Domov sme sa vrátili spokojní s množstvom nových zážitkov.
ZŠ, Medňanská, Ilava
Mgr. Mária Janíčková

Mgr. Jana Koštialiková

Olympiáda SJ
Dňa 13.12.012 sa konalo obvodné kolo Olympiády
zo slovenského jazyka, ktoré
organizovalo CVČ Ilava. Do
súťaže sa zapojilo 11 škôl, no
vyhrať mohli len tí najlepší. V tomto 5. ročníku sa na
1. mieste umiestnila Natália
Škereňová zo ZŠ Mikušovce,
2. miesto obsadila Patrícia
Gazdíková ZŠ P. Demitru
Dubnica n/V a Kristína Tomanová ZŠ Pod hájom Dubnica n/V, 3. miesto patrilo
Alene Čiernikovej zo ZŠ Ilava. Víťazka súťaže postúpila
do krajského kola, ktoré sa
uskutočnilo 8.2.2013.
CVČ Ilava

V dňoch 3.2. – 8.2. 2013
sa 3 pedagógovia, 20 žiakov
šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka základnej školy
zúčastnilo lyžiarskeho kurzu v lyžiarskom stredisku Ski
Makov - Kasárne. Horský
hotel Fran – priamo na svahu
– sa nám stal druhým domovom.
Žiaci počas kurzu zodpovedne plnili nielen výcvikový
plán, ale aj denný režim. Vo
štvrtok sme pripravili pre deti

Plávanie je jednou z najobľúbenejších aktivít telesnej
výchovy. Má veľký význam
na rozvoj základných pohybových schopností, praktických
zručností a upevňovania zdravia.
V dňoch 22.-26. októbra
2012 žiaci tretieho ročníka
spolu so svojimi pedagógmi
absolvovali základný plavecký výcvik v rozsahu 15 hodín
v krytej plavárni v Púchove.
21.-25. januára 2013 sme sa
taktiež v Púchove zúčastnili na zdokonaľovacom plaveckom výcviku, kde sa k nám
pripojili aj žiaci štvrtého ročníka. Zúčastnilo sa ho 42 detí.
Kurz viedli kvalifikovaní tréneri plávania. Počas piatich
dní sa už skúsení plavci zdokonalili v plaveckých štýloch
(kraul, znak, prsia, delfín),
splývali, plávali pod vodou,
naučili sa štartový skok a zúčastnili mnohých vodných
hier... Zistili, že plávanie je
krásny šport, ktorý precvičuje každý sval, pozitívne vplýva
na srdiečko, pľúca... O tom, že
to nebolo zbytočné, nás presvedčila obrovská radosť detí
z plávania, ale aj ich samotné
výkony. Pokroky u jednotlivcov boli veľmi zreteľné.
Preto ďakujeme rodičom
za podporu rozvoja svojich
detí. Ďakujeme aj trénerom,
ktorí viedli kurz naozaj profesionálne.
A na záver odkaz žiakom:
“Decká, boli ste všetky super!“
Mgr. Lýdia Horáková
Riaditeľky
Materských
škôl v Ilave na Medňanskej
ul. a v Ilave - Klobušiciach
na Ul. Okružnej oznamujú, že podávanie Žiadosti
o prijatie dieťaťa na predprimárne
vzdelávanie
v materskej škole k nasledujúcemu školskému roku
2013 / 2014 sa uskutoční
dňa 5. 3. 2013 a 6. 3. 2013
v čase od 10.00 – 15.00hod.
v budove príslušnej materskej školy.

12

Mestská veža
v Ilave
V týchto dňoch podali OZ
Za zachovanie kultúrneho
dedičstva Ilavy a Rímskokatolícky farský úrad v Ilave
žiadosť na Pamiatkový úrad
SR vo veci posúdenia terajšieho stavu mestskej veže . Hoci
je na jednej strane nepochybné, že veža je jednou z najstarších pamiatok mesta a patrí
medzi jeho výrazné kultúrno-historické dominanty, na
druhej strane je pozoruhodné, že nie je doteraz evidovaná ako kultúrna pamiatka, hoci je nepochybné, že
spĺňa všetky hlavné atribúty
ako napríklad starobylosť,
architektonicko-slohovú dispozíciu a v neposlednom aj
účel, ktorý sa nezmenil za
posledných cca 500 rokov od
jej predpokladaného vzniku.
Cieľom tejto iniciatívy nie je
len ošetrenie súčasného stavu, ale aj vízia komplexnejšieho verejnejšieho využitia
nielen exteriérov, ale aj interiérov mestskej veže nielen pre obyvateľov mesta, ale
aj pre ich návštevníkov. Ako
príklad využitia podobných
priestorov v rámci Slovenska
môžeme uviesť mestskú vežu
Trnave a pôvodne mestskú
bránu s vežou v Trenčíne. V
prípade kladného posúdenia
žiadosti sa budú môcť ľahšie
čerpať na tento architektonicky cenný objekt financie z
rôznych grantov a výziev, čo
bude dôležité pre zachovanie
jej terajšieho stavu, ale aj prípadné obnovenie pôvodného
vzhľadu spred roka 1894, keďže dovtedy bola zakončená
umelecky hodnotnou barokizovanou strechou.
Toto
sú všetko problémy a výzvy,
ktoré sa musia začať práve
vyhlásením tohto objektu za
kultúrnu pamiatku.
Mgr. Ladislav Resek,
Mgr. Miroslav Toman
OZ ZKDI

Ilavský mesačník

Podvažie si pripomína 540 rokov
pokiaľ nebol regulovaný,
ako
ho
poznáme
dnes. Prievoz,
ktorý Podvažania obstarávali
kompou, slúžil
na prepravu ľudí,
tovaru a dobytka. Rieka tiež
často po povodniach vytvorila
bočné ramená,
čo znamenalo
novú prekážku.
Cestujúcich museli
prievozníci
prenášať
na chrbte cez
plytčiny, ale tí
ťažší museli pre-

V roku 2013 si Podvažie - dnes miestna časť obce
Pruské pripomína svoje dve jubileá. Výročie 540 rokov od svojej prvej písomnej zmienky a 200 rokov
od katastrofálnej povodne- zničenia starej dediny.
Zaujímavosťou je, že dnešná mestská štvrť Sihoť leží
vlastne v chotári starej dediny, takže je to zároveň aj
540 rokov písomne doloženého kultúrneho osídlenia na dnešnej Sihoti.
Jozef Trenčan
Najbližším
susedom
Váhu bolo oddávna Podvažie, ktorého história prezrádza, že pôvodne ležalo
juhozápadne pod Ilavou,
kde sa miestu blízko obytnej štvrte Sihot‘ podnes
vraví „Staré Podvažie“. Až
tisícročná augustová povodeň v roku 1813 odniesla
všetky domy a jeho obyvatelia ostali bez prístrešia.
Nakoľko rieka si vybrala
nové koryto, gróf Königsegg im vyčlenil miesto
na pravom brehu s podmienkou, že tam bude len

jedna ulica, aby nestratil veľa pôdy. To už je tá
novšia história zrodu terajšej obce, ktorá dnes tvorí súčasť Pruského. Za minulých čias nebolo ľahké
dostať sa z jedného brehu
rieky na druhý, lebo Váh
rozdeľoval Považie na dve
časti. Najbližšie mosty
boli v Trenčíne a potom až
v Púchove. Rieka často menila koryto a vylievala sa
pri povodniach na okolité
polia a lúky.
Váh vypĺňal široké údolie od Ilavy až po Pruské

brodiť sami. Kompa slúžila až do postavenia prvého provizórneho železného
mosta po 2. svetovej vojne.
V monografii mesta Ilava sa píše, že od roku 1473
malo mestečko dvoch zemepánov. Zemepán Ilavy
Blažej Magyar adoptoval
svojho zaťa Pavla Kinizsiho
a ešte za svojho života mu
dal polovicu svojich majetkov, čo odobril aj kráľ Matej Korvín. V kráľovskej listine - Matejovom mandáte
z 26. januára 1473 sa Podvažie {Podwase) spomína
ako samostatná obec príslušná k ilavskému panstvu,
dovtedy nikdy nespomínaná. Listina sa nachádza
v Maďarskom krajinskom
archíve v Budapešti pod archívnym číslom DL 17418.
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Školský karneval

V pondelok, 11.februára 2013 Základná škola na Medňanskej ulici organizovala v Dome kultúry v Ilave karneval. Tú úžasnú spoločenskú udalosť, na ktorú sa tešia všetky deti. Keďže sa prechádzajúci
rok museli žiaci tejto fašiangovej udalosti vzdať kvôli chrípkovej epidémii, teraz si to vynahradili. Karnevalový ošiaľ zachvátil všetkých.
Niektorí oprášili masky, ktorými sa chceli pochváliť minulý školský
rok, iní s rodičmi vymýšľali a majstrovalli aj niekoľko dní. Konkurencia bola silná. Trojčlenná komisia mala naozaj neľahkú úlohu a to
vybrať tridsať najkrajších a najoriginálnejších masiek, ktoré boli odmenené vecnými cenami. Ostatné masky boli taktiež odmenené sladkosťami. Pani učiteľky z 1. stupňa, pani vychovávateľky zo školského
klubu detí a pani vychovávateľky z centra voľného času sa postarali o organizačnú časť tohto fašiangového podujatia. Pripravili pestrý
program plný zábavy, tanca, súťaží a smiechu. Po promenáde karnevalových masiek a vyčerpávajúcich tancoch sa deti mohli občerstviť
koláčikom, ktorý nám upiekli naše šikovné pani kuchárky zo školskej
jedálne a osviežujúcim čajom, ktorý uvarili pracovníčky domu kultúry. Karneval sme ukončili spoločným tancom v tvare vláčika. V takej
skvelej nálade by sme zotrvali až do rána, ale všetko má svoj koniec.
Stretneme sa opäť o rok.
Za pomoc pri organizácii tohto skvelého školského podujatia ďakujeme Mgr. Alene Teicherovej, Mgr. Anne Bajzovej, pracovníčkam
CVČ a DK v Ilave.		
Mgr. Zuzana Gáborová

Svetový deň proti rakovine
- 4. február 2013
Svetový deň boja proti rakovine je dňom, na ktorý každý
rok treba upriamiť pozornosť,
pretože rakovina je choroba, ktorá sa dnes týka každého a každý z nás je ohrozený. Medzinárodná únia na boj
proti rakovine (UICC) vyhlásila 4. február za Svetový deň
proti rakovine, kedy sa viaceré svetové organizácie i organizácie na Slovensku venujú
tejto problematike a svojimi
aktivitami zvyšujú povedomie
o možnostiach jej predchádzania. Prevencia smeruje k úsiliu
propagovať zdravý spôsob života a upozorňuje na špecifickú ochranu proti rizikovým
faktorom, čiže radí, ako sa vyhýbať rizikám v bežnom živote.
Vo svete je každý rok viac ako
12,7 mil. ľuďom diagnostikované onkologické ochorenie a 7,6
mil. ľudí na toto ochorenie zomiera /zdroj: UICC/. Rakovina patrí medzi ochorenia, ktoré sú podmienené množstvom
rôznych vonkajších a vnútorných faktorov a často sa označujú ako „choroby spôsobené
životným štýlom“. Medzi fak-

tory patria: nesprávna výživa,
nedostatok pohybovej aktivity,
fajčenie, nadmerná konzumácia alkoholu, nadmerné slnenie, stres atď. Celkový zdravotný stav sa dá zlepšiť a mnohým
úmrtiam na rakovinu sa dá
predísť, ak si osvojíme zdravší
životný štýl. Spravidla ide o výzvu na zmenu spôsobu života.
Zmeniť postoj alebo zaužívané správanie, čiže zmeniť ľudskú povahu je nesmierne ťažké.
Preto stojí za pozornosť hľadať
cestu k zníženiu počtu ochorení na rakovinu, a to by malo byť
v záujme každého jednotlivca.
Uznávaným programom prevencie smerujúcim k zníženiu
úmrtia na rakovinu sa stal „Európsky kódex proti rakovine“,
ktorého cieľom je do roku 2015
znížiť úmrtnosť na rakovinu
v novej Európe o 20% a programy verejného zdravotníctva,
ktorými sa dá predísť vývoju
rakoviny alebo zvýšiť pravdepodobnosť jej vyliečenia.
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom
v Považskej Bystrici
Oddelenie podpory zdravia

Seniori za poznaním
Tak ako mnohí z nás i ja som
so svojimi priateľmi navštívil
Mikulášsky jarmok vo Valašských Klobúkoch. Milé podujatie, čo krok to folklór, čo druhý,
ľudová tradícia. A nad tým všetkým príjemná predvianočná
atmosféra. Niekoľkokrát, keď
som sám alebo s priateľmi cestoval cez toto mesto, chcel som
navštíviť i pána Balejku. Nepodarilo sa, dvakrát sme sa nedozvonili. Ale aby som doplnil to,
čo k tomuto menu patrí, tak by
bolo treba napísať, že sme s priateľmi chceli navštíviť plukovníka Josefa Balejku, čestného
občana mestečka Valašské Klobouky, vojenského pilota anglických vzdušných síl RAF, neskôr profesionálneho civilného
pilota, nositeľa vyznamenania
československého vojnového
kríža, vojenských medailí Za
chrabrosť, Za Zásluhy 1. stupňa, Pamätnej medaile československej armády v zahraničí,
nositeľom poľského Vojnového kríža a anglických medailí Defence medal a War Medal.
Bohužiaľ, k Balejkovým sme sa
dostali až tento rok, a to už pán

Josef Balejka nebol medzi nami.
Čas si pre nás urobila jeho žena
Marie. Aj keď sme už nepočuli
historky z takzvanej prvej ruky,
bolo to milé stretnutie. Že to bol
človek s veľkým srdcom, láskou
k domovine a veľkou odvahou,
na to sme prišli po prečítaní
nenápadnej knižky s názvom
„Pod ochranou pany Marie Svatohostýnske“
Práve po prečítaní tohto silného príbehu sme chceli pána
Josefa Balejku navštíviť osobne.
Bohužiaľ, prišli sme neskoro.
Z rozhovoru s paní Mariou
Balejkovou je možné vycítiť
smútok, že na podobných hrdinov sa časom zabúda. Snáď
sa nám podarilo dokázať, že
to nie je až taká pravda. Že nás
jeho osud zaujíma, napísali sme
aj jeho dcére do Anglicka. Pán
plukovník Balejka si úctu skutočne zaslúži. Koniec koncov,
keď sa pán Josef Balejka vrátil z Británie, žil kúsok od nás,
z druhej strany Vršatca a kúsok
za Červeným Kameňom. O to
sme návštevu mali jednoduchšiu.
josros
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Význam konzumácie ovocia
a zeleniny u detí

TSM Ilava informujú:
vývoz odpadu v roku 2013
Mesiac

Dôležitou zložkou zdravej
výživy je zelenina v neobmedzenom množstve a čerstvé
ovocie, ktoré sú nielen spestrením výživy, ale do organizmu dodávajú cenné látky,
ktoré si telo nedokáže vytvoriť a pritom ich nevyhnutne potrebuje. Pod správnou
výživou rozumieme zložitú
činnosť, ktorou organizmus
z okolitého prostredia prijíma a využíva látky potrebné na vykonávanie svalovej práce, rast, nahrádzanie
opotrebovaných tkanív, udržanie telesnej teploty a udržanie funkcií telesných systémov. Jedlo by sme nemali
považovať len za prostriedok
na utíšenie hladu. Znamená
to teda, že treba dbať nielen
na množstvo, ale aj na pestrosť stravy dieťaťa a to každý deň a v každom ročnom
období. Strava detí by okrem
pestrosti mala pokrývať vysoké nároky vyvíjajúceho sa
organizmu. Ani najchutnejšie pripravená a čo do množstva primeraná strava nespĺňa
požiadavky racionálnej výživy, ak je jednostranná. Samozrejmosťou by preto mala
byť denná konzumácia ovocia
a zeleniny. Mnohí z nás ešte
stále zanedbávame príjem
ovocia a zeleniny, ktoré sú základom pre dostatočný príjem
vitamínov, vlákniny, minerálnych látok a mali by byť neoddeliteľnou súčasťou zdravého jedálneho lístka dospelých
i detí. O užitočnosti týchto
živín vari nikto nepochybuje, lebo zastávajú významnú
úlohu v zložení správnej výživy každého človeka. Pôsobia ako urýchľovače látkovej
premeny, keď sa strava mení
na základné stavebné prvky.
Bez nich by nebolo schopné
zabezpečiť náročné životné
procesy. Vo zvýšenej miere si

ich vyžaduje najmä organizmus rastúceho dieťaťa, ktoré
je na ich nedostatok obzvlášť
citlivé. Ovocie a zeleninu sa
odporúča konzumovať v piatich porciách denne, najmä
v čerstvom stave. Prakticky to
znamená pridať tento dôležitý
zdroj vitamínov, minerálnych
látok a vlákniny ku každému
podávanému jedlu. Aj deti,
ktoré majú radi ovocie a zeleninu málokedy skonzumujú päť porcií za deň. Preto táto
úloha ostáva na rodičoch, aby
ponúkali a podporovali svoje
deti v konzumácii. Podpora
a pestrosť je najlepším príkladom. Ovocie a zelenina obsahuje päť najdôležitejších látok
pre ľudský organizmus, ktoré
pozitívne vplývajú na telesnú
a duševnú kondíciu, posilňujú
imunitný systém a sú výborným zdrojom prírodnej energie.
1. Vitamíny - podporujú
optimálny priebeh metabolických procesov v organizme.
2. Vláknina - podporuje
funkciu žalúdka a čriev, znižuje riziko kardiovaskulárnych ochorení.
3. Mastné kyseliny - sú významnými zložkami bunkových membrán.
Nachádzajú sa v šupkách
dužinatých plodov.
4. Fruktóza a iné jednoduché cukry - dodávajú tzv.
rýchlu energiu pre organizmus.
5. Minerálne látky - najmä
draslík - priaznivo ovplyvňuje biochemické procesy.
Pred každodennou konzumáciou nesmieme zabúdať
na dôkladné umývanie ovocia
a zeleniny!
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici Oddelenie
podpory zdravia

papier RD

plasty RD

deň
31

deň
15

21

12
23

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

objemný
odpad
deň
7
4
4
8
6
3
1
5
2
7
4
2

23
11
30

18
19

10
29

7
12

17

RD - rodinné domy

Presun vývozu komunálneho odpadu
v Ilave z dôvodu sviatkov
Marec
Apríl
Máj
Máj
Júl
November
December

Má byť vývoz
29
1
1
8
5
1
25

Bude vývoz
28
2
2
9
4
31.10.
27

Jarný a jesenný zber objemného odpadu
Jarný zber Jesenný zber
Sídl. Štúrova, ul. Štefánikova,
Sihoť / SEVAK, bytovky 239, 250,
pri žel. podjazde/

15.3. - 18.3. 25.10. - 28.10

Ul.Kukučínova/SNP, OSP/
Ul. Medňanská /dvor + MŠ/

22.3. - 25.3.

4.10. - 7.10.

Otoč PD, garáže, zberné suroviny,
radovka, Pivovarská /obchod
Jednota/

1.3. - 4.3.

11.10. - 14.10

Hlavná cesta, Okružná,
Betlehemská,
Zámocká

8.3. - 11.3.

18.10 - 21.10.

Inzercia

Obchod na mestskej tržnici v Ilave ponúka v akcii nasledovný tovar: kačice 1kg – 3,30 €
kačacie stehná, 1kg – 4,99€
ryby pangasius, 1kg – 3,20 €
losos,1kg – 3,20€
mlieko, 1l – 0,55€
výrobky z Červeného Kameňa / bryndza, tvaroh, maslo/ a všetky druhy ovocia a zeleniny.
Tešíme sa na Vašu návštevu!

Ilavský mesačník

Matrika
Údaje od 30.11.2012
Narodenie :
December 2012
Samuel Šándor,
Diana Držíková,
Lenka Mráziková ,
Karim Adam Marguš,
Patrik Burdej,
Marek Mrázik,
Eliška Gregorová
Rok 2013
Adri ana Adamčinová,
Jakub Gregor,
Marco Hudec,
Tomáš Vráblik,
Marko Mikula,
Ema Elliášová,
Laura Ivanová,
Ivan Kršák,
Michal Kršák
Navždy nás opustili :
December 2012:
Ľudovít Košút,
Ing. Miroslav Dočár,
Irena Melišová
Rok 2013
Anna Slivková,
Ivan Kvasnica,
Karol Resek,
Vincent Vrana,
Helena Mičková,
Mária Mišurová,
Anna Funová
Manželstvo uzatvorili :
Ing. Branislav Chudo
a Jana Mikulová
Okienko do štatistiky:
V sledovanom období
sa do nášho mesta
prisťahovalo 16,
odsťahovalo 12 občanov.
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PRIJALI SME
POZVANIE...
Na pozvanie Mestského úradu v Ilave sa v stredu 21. novembra 2012 v priestoroch
ilavského kultúrneho domu
zišiel asi tucet ilavských a dubnických „zrakáčov“ na spoločenskom posedení za účasti
predstaviteľov mesta - venovanom Dňu nevidiacich.
Náplňou úvodného príhovoru bolo pripomenutie si
významu tohto slávnostného
dňa pre nevidiacich i niektorých osobností, ktoré v živote
nevidiacich zohrali významnú úlohu svojimi činmi v prospech skvalitnenia života všetkých ľudí s týmto handicapom.
Následný slávnostný prípitok,
malé pohostenie, spomienkové darčeky i živá diskusia
o našom i mestskom živote,
znamenali pre nás príjemne
strávené chvíle dňa, za ktoré
predstaviteľom mesta patrí srdečná vďaka.
Je pekné, že tradícia týchto
každoročných stretnutí (v minulosti iniciovaná naším už
zosnulým členom Václavom
Mikom) pokračuje aj naďalej...
Pavol POVAŽAN, Ilava

Smútočné
poďakovanie
V mene celej rodiny
vyslovujem úprimné
poďakovanie všetkým
príbuzným, priateľom,
susedom a známym za
prejavy sústrasti, spolupatričnosti a za účasť
na poslednej rozlúčke s našou milovanou
mamičkou, babičkou
a prababičkou
ANNOU FUNOVOU,
S ktorrou sme sa
rozlúčili na cintoríne
v Klobušiciach , dňa
13.2. 2013.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými sa prítomní snažili zmierniť
náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina

Smútočné
poďakovanie
Odišiel tíško, niet ho
medzi nami,
v našich srdciach žije
spomienkami.
Dňa 30.11. 2012 nás
navždy opustil manžel,
otec, starý otec
Ľudovít
KOŠÚT
vo veku 72 rokov.
Úprimne ďakujeme
príbuzným, susedom,
priateľom a známym za
účasť na poslednej rozlúčke, za kvetinové dary
a prejavy sústrasti.
Smútiaca rodina

SPOMÍNAME

Vážení spoluobčania,
v spoločenskej rubrike
„Blahoželáme jubilantom“
neuverejňujeme mená našich jubilujúcich občanov
z dôvodu nepriaznivých
ohlasov niektorých spoluobčanov, ktorí s uverejňovaním
svojho jubilea v IM nesúhlasia. Z tohto dôvodu budeme
blahoželať k významnému
sviatku iba tým občanom,
ktorí o to požiadajú.
Zároveň sa ospravedlňujeme všetkým jubilantom, ktorých mená boli uverejnené
bez ich súhlasu.
Ďakujeme za pochopenie.
Redakcia IM

Dňa 17.1.2013 uplynuli 2 roky, kedy nás navždy
opustila naša sestra Anka
Tlaskalová, rod. Mazániková.

Dňa 25.2. 2013 uplynulo 23 rokov a 1.5. 2013
uplynie 36 rokov, kedy nás
opustili naši rodičia Jozef
a Štefánia Mazánikoví.
Tí, ktorí ste ich poznali,
venujte im spolu s nami tichú spomienku.

Dňa 18.1. 2013 uplynulo už 30 rokov, kedy nás
opustil náš brat Štefan
Mazánik.

S úctou a láskou spomínajú a večný odpočinok
prajú sestry a dcéry Marta
a Veronika s rodinami.
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Vianočný turnaj v stolnom tenise

Ilavský mesačník

Prípravné zápasy MFK Ilava

Dňa 17. 2. 2013 sa mladší žia- MFK Ilava – FC Baník H. Nitra
27. 12. 2012 sa uskutočnil Vianoč- 6. Bakoš Ján
ci MFK Ilava zúčastnili turnaja
2 : 10
ný turnaj v stolnom tenise s veľmi 7. Vaňek Ján
vo
Svinnej,
ktorý
usporiadal
TatGóly:
Derka
2
peknou účasťou, keď sa do hry za- Seniori nad 55 rokov hrali zápasy
pojilo až 36 hráčov a hráčok. Taká ako za mladých čias. V tejto ka- ran šport Trenčín. Zúčastnili sa MFK Ilava – FK RAVEN P. Bystri2:5
veľká účasť dávala predpoklad vy- tegórii si vybojoval víťazstvo An- aj mužstvá MFK Dubnica, FK ca
rovnaných a veľmi zaujímavých ton Sládek z Dubnice nad Váhom. RAVEN Považská Bystrica, PFK Góly: Kucharik, Vytlačil
zápasov. Najväčšia účasť bola, ako Semifinále: Sládek Anton – Pagáč Piešťany, FC Petržalka, FK Dukla MFK Ilava – FC Petržalka 2 : 1
3 : 0 Bánska Bystrica, FC Baník Hor- Góly: Kucharik, Derka
aj v minulých rokoch, medzi se- Milan
ná Nitra. Vzhľadom na veľkú ab- MFK Ilava – PFK Piešťany 2 : 5
niormi nad 55 rokov. Oproti mi- Kameništiak Ján
3 : 0 senciu, ktorá bola zapríčinená Góly: Jáňa 2
nulosti potešila žiacka kategória, – Mišík Peter
chrípkou sa turnaja zúčastnilo MFK Ilava – MFK Dubnica 0 : 3
do ktorej sa prihlásilo až 11 žia- O 3. miesto: Mišík Peter
3 : 0 iba 7 chlapcov. Aj napriek tomu 17. 2. 2013 Dorast MFK Ilava –
kov. Medzi nimi aj jedna žiačka, – Pagáč Milan
4:2
ktorá sa medzi chlapcami nestra- Finále: Sládek Anton – Kameniš- podali celkom dobrý výkon. Na Dolné Kočkovce
turnaji
chlapci
obsadili
konečné
Góly:
Poliak
3,
Bortel
3:1
tila a skončila celkovo na treťom tiak Ján
6. miesto.
17. 2. 2013 Muži		
mieste. Medzi žiakmi si najlepšie Konečné poradie:		
Jednotlivé výsledky:
MFK Ilava – Brvnište
3:5
počínal Ján Straňák, ktorý vyhral 1. Sládek Anton
MFK Ilava – FK Dukla B. Bystri- Góly: Bagín, Ptáček, Sondor
bez straty setu.
2. Kameništiak Ján
ca
1 : 4 MFK Ilava
Žiaci semifinále: Bittera Juraj – 3. Mišík Peter
Góly: Jáňa
– Dolné Kočkovce
2:2
Brnáková Emma
2 : 0 4. Pagáč Milan
Góly: Brokeš, Galbavý
Straňák Ján – Vrábel Martin 2 : 0 Registrovaní hráči odohrali záO 3. miesto: Brnáková Emma – pasy na vysokej úrovni. Presvednespomenúť našich bojovníkov:
2 : 1 čili nás o tom, že si zaslúžia hrať
Vrábel Martin
brankár: Andrej Tomašik, hráči:
Finále: Straňák Ján – Bittera Juraj 3. ligu.
Tobias Stano, Jakub Stano, SamuDňa
12.februára
2013
sa
mladší
2:0
Semifinále:Vicen Martin – Hikel
el Púš, Tomáš Baštek, Jožko Prežiaci
florbalového
krúžku
CVČ
Konečné poradie: 		
1:3
Juraj
kop, Matúš Kvasnica, Erik PetroIlava
zúčastnili
priateľského
zápa1. Straňák Ján
Vicen Jozef – Topák Peter 3 : 2
vič, Matej Kucharik.
su
so
žiakmi
dubnického
florbalo2. Bittera Juraj
O 3. miesto: Vicen Martin – ToTúto trendovú športovú hru si
vého
krúžku
pod
vedením
pána
3. Brnáková Emma
pák Peter
0:3
mali
možnosť zahrať žiaci v podMgr.
Sokolíka,
ktorý
sa
konal
4. Vrábel Martin
Finále:		
mienkach,
aké majú profesionálni
v
dubnickej
športovej
hale.
Hráči
Najmenej hráčov – 7 - sa zúčast- Vicen Jozef – Hikel Juraj
3:2
hrali veľmi sústredene, discipli- florbaloví hráči. Chuť do hry nám
nilo v kategórii neregistrovaných. Konečné poradie:		
Kvôli nízkej účasti sa hralo spôso- 1. Vicen Jozef		 novane, so zmyslom pre fairplay nechýbala. Som rada , že žiaci nášhru, i napriek veľkej prevahe sú- ho družstva vedeli čítať hru, uvebom každý s každým. Túto súťaž Zliechov
perovej
striedačky a tiež veľko- domovali si klady i zápory nielen
vyhral Martin Pagáč.
2. Hikel Juraj 		
sť
hracej
plochy ďaleko presaho- naše, ale aj súperove. Bola to pre
V tejto kategórií bol aj jediný za- Dubnica nad Váhom
vala
naše
tréningové podmienky nás dobrá škola a možnosť zúročiť
hraničný účastník z Prahy, Ján 3. Topák Peter		
naše tréningové skúsenosti. Teším
a
možnosti.
Vaňek a najstarší účastník turnaja Dubnica nad Váhom
Výsledok zápasu po odohratých sa na stretnutie so žiakmi na ďalVendelín Michalík.
4. Vicen Martin,Zliechov
tretinách bol: Ilava - Dubnica 4 : 14 šom podujatí, ktoré bude možno
Konečné poradie:		
Tento rok bola latka úrovne poloZápasu sa z rôznych dôvodov ne- už o mesiac.
1.Pagáč Martin
žená vysoko, tak dúfajme, že o rok
zúčastnili všetci žiaci navštevujú2. Krcheň Lukáš
sa nám podarí túto kvalitu zopaEva Vavríková, CVČ
ci florbalový krúžok, ale nedá mi
3. Meliš Róbert
kovať alebo v lepšom prípade pre4. Veliký Dávid
konať. Víťazi boli odmenení vecTURNAJ STARŠÍCH ŽIAKOV 13.1.2013
5. Michalík Vendelín
nými cenami a diplomami.
Svinná
Prašice : MFK Ila- tin 1, Šebík Miroslav 2) 4 : 0
va (Šebík Miroslav 3 góly) 2 : 3 Rybany : Ilava (Šebík MiroIlava – Križovany
4:4
Konečné poradie:		 Svinná : MFK Ilava (Še- slav 4, Vrábel Maroš 1) 4 : 5
bík Miroslav 1 gól) 4 : 1 MFK Ilava : Dubodiel (Šebík MiMuži MFK Ilava sa zúčastnili halo- 1. Borčice
MFK Ilava : Opatová nad Vá- roslav 3, Derka Sebastián 1, Držík
vého turnaja, ktorý usporiadala Is- 2. Nová Dubnica
hom (Kuchárik Ľubo 2, Vrá- Miroslav 1, Živčic Matej 1) 6 : 0
kra Borčice v Dubnici nad Váhom 3. Ladce
bel Martin 1, Derka Kristi- Konečné poradie: 1. Svinná, 2.
v rámci zimnej prípravy.
4. Ilava
án 1, Šebík Miroslav 2) 6 : 1 MFK Ilava, 3. Chynorany, 4. PraJednotlivé výsledky MFK Ilava:
5. Križovany
MFK Ilava : Chynorany (Še- šice, 5. Zlatníky, 6. Prašice, 7. DuIlava – Ladce
0:0 Góly za MFK Ilava – Puček, Strapbík Miroslav 2 góly) 2 : 3 bodiel, 8. Opatová nad Váhom
Ilava – Borčice
0:0 ko, Tomanica, Galko
MFK Ilava : Zlatníky (Ku- Šebík Miroslav získal pohár najIlava – Nová Dubnica
0:2
chárik Ľubo 1, Vrábel Mar- lepšieho hráča turnaja.

Florbalový zápas

Halový turnaj
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