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Ilava dneška

Mesto Ilava, podobne ako
všetky obce a mestá na Slovensku, prechádza zložitým
obdobím. Zložitosť spočíva
najmä v nedostatku finančných prostriedkov pre rozvoj
mesta. Zatiaľ sa nám darí udržať chod miestnej samosprávy
a činnosť školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta, medzi ktoré patrí základná umelecká škola, centrum voľného času, školský
klub a školská jedáleň ako
i materské školy. Realita, že
už ani tieto vyššie spomenuté aktivity nie sú v mnohých
obciach a mestách samozrejmosťou, je smutný odraz doby
a politiky súčasnosti.
Pre Ilavu to znamená odloženie budovania detských
ihrísk, chodníkov a ďalšej
občianskej vybavenosti do
ďalších rokov volebného obdobia. Nič nám nie je platné, ani
to, že máme schválený grant
na chodníky na Ul. Medňanskej a na Sihoti, pretože príslušné ministerstvo brzdí celý
tento proces. Pripravili sme
projekty na dve väčšie detské
ihriská na Sihoti a na Medňanskej ulici, avšak pre nižší
príjem z podielových daní sme
museli aj túto výstavbu pozastaviť. Zdá sa, že v dnešnej zložitej dobe je úspechom i to, že
zachováme základné funkcie
mesta a činnosť škôl, kultúru a
šport, aj keď v čiastočne obmedzenom režime.
Obmedzenia pozostávajú
najmä v šetrení v oblasti investícií. V personálnej oblasti skôr redukujeme, akoby sme rozširovali pracovné

tímy, pretože v mzdovej oblasti, prihliadnuc na to, že platy na Slovensku sú len tretinové alebo polovičné oproti
západoeurópskym, sa radikálne zmeny robiť nedajú. Existuje hranica, kde sa už redukovať nedá, aby sa zachovala
funkčnosť samosprávy. Kultúrne a športové kluby sa musia uskromniť s menšími dotáciami. Dokedy to takto bude?
Ťažko odhadnúť. Poriadok
sa musí najskôr urobiť v najbohatších zemiach sveta, kde
sa celý problém začal. Túžba
po hromadení zisku do malého počtu rúk najvplyvnejších
bankových domov a nadnárodných monopolov sa musí
zmeniť na solidaritu s tými,
ktorí vytvárajú HDP. A to sme
my, občania obcí a miest. Toto
môže byť proces, ktorý potrvá
roky a politici, ktorých si tieto vplyvné inštitúcie po celom
svete kupujú, len veľmi ťažko
odolajú a vzdajú sa svojich výhod v prospech bežných občanov, ktorí už v skutočnosti
ani nemajú rezervy, kde ušetriť. V danej situácii sa musíme viac angažovať, kontrolovať výkon moci a viesť k tomu
i mladú generáciu, aby nás
v parlamente nezastupovali
dobrodruhovia, ale ľudia, za
ktorými je už niečo vidieť.
Dnes je už svetová ekonomika tak prepojená, že akékoľvek výkyvy u kľúčových
hráčov sveta sa prenášajú i do
obcí a miest. Ilava patrí medzi tie šťastnejšie mestá. Predchodcom i súčasnému vedeniu
mesta sa podarilo pritiahnuť
investorov a nezamestnanosť
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Cena: 0,20 € (6 Sk)

Anastázia Zboranová

JE KONIEC LETA

sa u nás pohybuje niekde na
úrovni 3%. Napriek tomu sme
len orechovou škrupinkou na
vlnách oceánu dodávateľských
a výrobných vzťahov, ktoré
nepoznajú hranice miest, obcí
a ani štátov. Zvlášť na Slovensku, kde ak zastaví objednávky Volkswagen, Kia, Peugeot a ďalší, ekonomicky padajú
celé regióny. Niet sa ani čo čudovať, keď niektoré doterajšie
vlády viac-menej likvidovali
potravinársky sektor, živnostníkov, malé a stredné podnikanie.
Prioritou mestského zastupiteľstva a vedenia mesta pre
zvyšok tohto kalendárneho
roka je zachovať všetky funkcie miestnej samosprávy, školských zariadení a klubov tak,
ako boli nastavené na poslednom mestskom zastupiteľstve,
teda vytrvať v úspornom režime. Dodržať prijaté zmeny
rozpočtu v každej oblasti pôsobenia mesta, vrátane škôl.
Udržať kvalifikovaných, vyškolených pracovníkov v samospráve. Veríme v lepšie
časy, a preto je potrebné, aby
sme chápali dobu a naložili si
na chrbát len také bremeno,
aké unesieme.
Ing. Ľubomír Turcer,
prednosta MsÚ

Je koniec leta.
Oblaky letia.
Pavúky pradú siete.
Lastovičky sa
s domovom lúčia
v pôvabnej piruete.
Je koniec leta.
Už žltne lístie
na starej smutnej vŕbe.
Vietor jej
dosiaľ zázračne čistej
hábočky cudné šklbe.
Je koniec leta.
Jesienky v tráve
fialovo sa smejú.
Vyháňam z hlavy
sny dotieravé
na žitia odyseu...
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• úspechy Obchodnej
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• Jednodňová chirurgia
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• Venujme tichú
spomienku...
• Športové aktuality...
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Pozvánky na podujatia v Ilave

19.9.- 30.9. 2011 vo vstupnej hale DK
JAKUB CÍBIK: Obrazy z Bielych karpát
Fotografovaniu sa mladý Púchovčan aktívne začal venovať približne pred troma rokmi. Za tento pomerne krátky čas má za sebou výstavu na gymnáziu kde študuje a zopár skromných úspechov v súťažiach. Zameriava sa na prírodnú krajinu, fotografiu
detailov rastlín a živočíchov, ako i na zachytenie tradičných zákutí, zátiší a života vidieka Bielych Karpát a priľahlej časti Stredného
Považia. Očarili ho najmä pôsobivé scenérie vychádzajúceho či
zapadajúceho slnka, pestrosť druhov miestnej fauny a flóry.
Výstava potrvá do 30. septembra, srdečne pozývame
8.10. 2011 /sobota/ v sále DK od 7.00 - 11.00 hod.
BURZA ZBERATEĽSKÝCH ZAUJÍMAVOSTÍ
Starožitnosti, pohľadnice, knihy, mince, obrazy, bižutériu, autíčka, keramiku, staré fotoaparáty, drobný nábytok, známky, porcelán, obrazy, sklo, odznaky, telefónne karty, časopisy a iné zaujímavosti príďte predať, kúpiť, vymeniť...
Vstupné: dospelí 0, 50 €, deti zdarma
26.9. – 26.10. 2011 vo výstavnej sieni DK
ORA ET ARS Skalka 2011
Výstava jedinečných diel z medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia. Jeho 4. ročník sa opäť konal na Skalke pri Trenčíne
na mieste, kde v 11. stor. žili sv. Svorad a Beňadik a v 13. stor.
vzniklo benediktínske
opátstvo. Sympózia sa zúčastnili okrem výtvarníkov zo Slovenska
aj umelci z Čiech, Maďarska, Poľska, Ruska, Srbska.
Vstup zdarma, otvoríme vám v prac. dňoch od 8.00-17.30 /utorok do 15.00 hod./ cez víkendy počas podujatí v DK
22.10. 2011 /sobota/ vo farskom kostole v Ilave o 15.00 hod.
KONCERT FRAGILE
Fragile - slovenská hudobná skupina zložená z populárnych
osobností, známych z televíznych seriálov, divadelných, muzikálových produkcií či TV show. Bez použitia hudobných nástrojov,
teda a capella. Fragile interpretuje známe rock-pop jazzové hity
svetových umelcov, akými sú napr. Sting, Stevie Wonder, Norah
Jones, Billy Joel, Tina Turner...Ich predstavenia sú plné výbornej
hudby, ale i skvelého humoru, vďaka ktorým zažijete neopakovateľný koncert plný jedinečnej zábavy.
Fragile tvoria: Braňo Kostka, Soňa Norisová, Jana Golisová, Helena Krajčiová, Svetlana Rymarenko, Slavo Košecký, Vilo Csontos, Kamil Mikulčík
Vstupné 7 €, predpredaj v DK v prac. dňoch od 7.00-17.30
/utorok do 15.00 hod./
4.11. 2011 /piatok/ v sále DK o 17.30 hod.
Štefan Hruštinec a Juraj Chlebana
v hudobno-zábavnom programe Vždy s úsmevom.
Po úspešnom vystúpení na tohoročnom Bartolomejskom jarmoku sa vrátia na javisko domu kultúry s programom plným
hudby a vtipných scénok. Hostia: Edita Hrehušová, Martin Jáňa,
Miriam Klimentová.
Vstupné 4 €, predpredaj v dome kultúry a knižnici.
Aktuálne informácie vždy na www.ilava.sk
/kalendár podujatí/ tel. DK 44 555 70 -72

Ilavský mesačník

Ilavský mesačník
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Návraty k letu...

Bartolomejský jarmok
je oslavou leta, bohatej úrody a sv.
Bartolomeja, ktorého sviatok pripadá na 24. augusta. V tomto roku sa
jarmok uskutočnil o pár dní skôr a
to 19.-20. augusta , v piatok a sobotu, kedy sa ilavské námestie zmenilo na veľkú pešiu zónu, kde sme sa
mohli stretnúť a porozprávať s priateľmi, kúpiť a poobdivovať výrobky
ručnej práce remeslníkov, či prejsť
ulicami preplnenými všakovakým
tovarom a vychutnávať vôňu tradičných trdelníkov, grilovaných
klobás, pečených zemiakov, popritom sa potúžiť burčiakom a inými
nápojmi , vhodnými na uhasenie
smädu, či vylepšenie nálady...
Oficiálnym otvorením jarmoku
primátorom mesta Ilava - Ing. Štefanom Daškom a zástupcami našich družobných miest sa o 15:00
hodine začal kultúrny program.
Zábavné duo Števa Hruštinca a
Juraja Chlebanu vystriedali víťazi detskej pesničkovej súťaže Husľový kľúč. Po dlhoročnej prestávke na tradíciu pesničkovej súťaže
v tomto roku nadviazali CVČ v Ilave a súkromná ZUŠ v Trenčianskej
Teplej. Koncert na bartolomejský
jarmok pripravila súkromná ZUŠ
z T. Teplej a občianske združenie
MUZART. Ako prvá nám zaspievala najmladšia speváčka súťaže
Alžbetka Černáková, po nej sme si
vypočuli Natáliu Masarykovú, obe
dievčatá sú z Trenčianskej Teplej.
Z Kameničian vystúpila speváčka Timea Baginová a z Ilavy nám
zaspievali Igor Donoval, Adriana
Holbová, Viki Zahradníčková, Tatiana Podhorská , z Pruského roztlieskali publikum Terezka Mončeková a Janka Pecušová a z Hornej
Poruby sa nám predstavila Mária
Králiková. Všetkým účinkujúcim
mladým spevákom a ich učiteľom

ďakujeme a tešíme sa na ďalšie spevácke výkony. Program pokračoval tradične krásnym vystúpením
FS Strážov a FS Laštek, ktorého
mladí talentovaní nadšenci nám
i v tomto roku spríjemnili jarmočný program. Privítali sme i slovenskú hudobnú legendu - Dušana
Grúňa. Piesňou «Kde si bola, keď
tu hrmelo», možno nechtiac privolal aj krátku búrku, ale ani tá neprerušila začínajúcu rockovú časť
piatkového programu. Tú otvorila
bolešovská kapela Dríst. Po nej vystúpil Peter Bažík s kapelou, ktorý
popri vlastnej tvorbe zaspieval aj
niekoľko piesní z druhého kola slovenskej Superstar, ktorej bol finalistom. Vyvrcholením večera bola
kapela Smola a Hrušky zo Spišskej
Novej Vsi, ktorá má aj vďaka prevládajúcemu hudobnému štýlu «SKA»
a našej mládeži, vlastným textom,
na Slovensku značnú popularitu.
Po «živákoch» nastal čas až do skorého rána na diskotéku DJ Janečku.
V sobotňajšom programe sa predstavila DH Skalanka zo Skalky nad
Váhom.
Rímskokatolícky farský úrad v
Ilave za mediálnej podpory oddelenia kultúry otvoril počas jarmoku

Slávnostné otvorenie jarmoku za prítomnosti predstaviteľov družobných miest.			
Foto: -mirto-

pre širokú verejnosť farský kostol
spolu s unikátnou kláštornou kryptou. Dekan Mgr. Peter Jurčík tak
nadviazal na úspešné prehliadky
niekdajšieho miestneho historika
Jozefa Majerecha - Mrzúcha. Obyvatelia Ilavy a návštevníci jarmoku
si mali možnosť spestriť piatkovú časť jarmoku exkurziou po tajomných miestach nášho chrámu
za výkladu kostolníka Miroslava
Nemčeka a člena kultúrnej komisie
- Mgr. Ladislava Reseka. Túto možnosť využili aj celoslovenské média
ako Pravda, Tv Markíza a Slovenský rozhlas.
Tohtoročný jarmok bol tak ako

po iné roky niečím výnimočný a krásny. Príjemná atmosféra
a dobrá nálada, ktorá panovala počas obidvoch jarmočných dní, bola
nielen vďaka krásnemu slnečnému
počasiu. Poďakovanie za úspešný priebeh a zorganizovanie tohto podujatia patrí predovšetkým
mestu Ilava, celému teamu domu
kultúry, pracovníkom z TSM, domácim i hosťujúcim umeleckým
súborom a jednotlivcom. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili o úspešný priebeh jarmoku a už teraz sa tešíme na
stretnutie o rok. Do videnia na jarmoku 2012!
-r-

„TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ
EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM“

„Ostro sledované vlaky“ boli ostro sledované...

DS Dialog z Brna navštívil Ilavu
s hrou Bohumila Hrabala

V nedeľu popoludní, 11. septembra 2011 o 16.00 hodine, odohral pre ilavskú verejnosť divadelný súbor Dialog z Brna známu
inscenáciu Bohumila Hrabala
Ostro sledované vlaky. Podujatie
sa uskutočnilo v rámci projektu Zahrajme si spoločne – projekt česko-slovenských tvorivých
dielní SK/FMP/03/001, o ktorom
sme informovali po celé leto aj
na našej stránke a v Ilavskom
mesačníku. V nedeľu prednosta mesta Ing. Ľubomír Turcer v
DK Ilava privítal okrem ilavskej
verejnosti aj zástupcov siedmich
spriatelených divadelných súbo-

rov, ktoré sa zúčastnili letných
tvorivých dielní (Rožnov pod
Radhoštem, Jiříkovice, Dubnica,
Považská Bystrica, Trenčín, Ilava,
Brno). Takmer 40 divadelníkov si
opäť mohlo sprítomniť letné spomienky a dojmy – tentoraz už pri
priaznivejšom počasí a naplánovať tak ďalšie spoločné stretnutia,
ktoré z česko-slovenských kontaktov vďaka projektu na dlhé
roky vyplývajú.
V novembri
by sme mali v DK privítať divadelný súbor Stodola z Jiříkovic s
komédiou plnou neuveriteľných
zápletiek Na správné adrese od
Marca Camolettiho.
-mpaj-
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Úspechy Obchodnej akadémie v Ilave
Obchodná akadémia v Ilave začína
svoj 15. školský rok a nadväzuje na
úspechy predchádzajúceho školského
roka. Mimoriadne študijné výsledky,
úspechy v súťažiach a v reprezentácii
školy na verejnosti dosiahli v školskom roku 2010/2011 v jednotlivých
triedach menovaní žiaci.
I. A trieda – triedna učiteľka Mgr.
Beáta Mošková
Pochvalu riaditeľkou školy sme udelili:
Bobáčikovej Barbare za výborný
prospech (prospela s vyznamenaním) a za aktívnu prácu v školskom
časopise; Huňovej Nikole za výborný prospech; Dubničkovej Dominike
za výborný prospech a za 4. miesto
v písaní na stroji; Papučovej Kristíne za výborný prospech; Poláčekovi
Patrikovi za výborný prospech a za 2.
miesto v písaní na stroji; Štefancovej
Blanke za výborný prospech; Štefancovej Daniele za výborný prospech;
Bezecnej Martine za reprezentáciu
školy vo florbale.
Pochvalu triednym učiteľom:
Bajzovi Jozefovi za 5. miesto v písaní
na stroji.
I. B trieda – triedna učiteľka Ing.
Zuzana Novosádová
Pochvalu riaditeľkou školy:
Slovákovej Dominike za výborný
prospech a za prípravu a realizáciu
„Dňa Zeme“; Trníkovej Lucii za 3.
miesto v školskom kole v písaní na
stroji; Vrždákovej Zuzane za prípravu
a realizáciu „Dňa Zeme“ a za reprezentáciu školy vo florbale; Živčicovej
Nikole za prípravu a realizáciu „Dňa
Zeme“ a za reprezentáciu školy vo
florbale; Proszczukovi Petrovi za 1.
miesto v školskom kole v písaní na
stroji;
Troškovej Janke za reprezentáciu školy vo florbale; Tomanicovej Ivane za
výborný prospech.
Pochvalu triednym učiteľom za prípravu a realizáciu „Dňa Zeme“ týmto
žiačkam:
Bačíkovej Kataríne, Kulháňovej Simone, Matuščinovej Dominike, Moškovej Miroslave, Polackej Veronike
a Prekopovej Veronike.
I. C trieda – triedna učiteľka Mgr.
Božena Gábelová
Pochvalu riaditeľkou školy:
Bednárovej Lenke, Bobáčikovej Janette a Jurisovej Anne za výborný
prospech – samé jednotky.
I. D trieda - triedna učiteľka Ing.
Eva Bobotová
Pochvalu riaditeľkou školy:
Krajčiovej Lenke, Rácovej Alene a
Vatrtovej Dominike - za prospech
s vyznamenaním.
II. A trieda - triedna učiteľka Mgr.
Miroslava Rýdza
Pochvalu riaditeľkou školy:
Ivane Gašparovej za výborný pro-

spech – samé jednotky; Fukovej Janke za výborný prospech a za 2. miesto
v písaní na stroji.
Pochvalu triednym učiteľom za výborný prospech týmto žiačkam:
Balážovej Kristíne, Krškovej Zuzane,
Novosádovej Marte, Porubčanovej
Žanete, Prostinákovej Petre a Vranovej Janke.
Za 0 vymeškaných hodín a 4. miesto
v písaní na stroji Sosnovej Pavlíne
a za 1. miesto v písaní na stroji Baginovej Anežke.
II. B trieda – triedna učiteľka Mgr.
Gabriela Vicenová
Pochvalu riaditeľkou školy:
Florišovej Dane za reprezentáciu
školy vo florbale a za1. miesto v školskom kole v písaní na PC; Běhunčíkovej Petre za účasť v krajskom kole
a 2. miesto v školskom kole v písaní
na PC, za výborný prospech a za 0
vymeškaných hodín; Gajdošovej
Nikole za 1. miesto v krajskom kole
recitačnej súťaže Vansovej Lomnička
a za výborný prospech; Chovancovej
Alžbete za výborný prospech a za
reprezentáciu školy vo florbale; Janíkovi Máriovi za výborný prospech,
vzornú dochádzku a za aktivity na
školských podujatiach; Poláčkovej
Michaele za výborný prospech a za 3.
miesto v školskom kole v písaní na
stroji.
Pochvalu triednym učiteľom za výborný prospech žiačkam:
Kadlecovej Petre, Ďurovcovej Martine, Pagáčovej Andree, Staňovej
Barbore, Vachovej Simone, Živčicovej Žanete, Humenskému Jurajovi,
Okrajkovej Monike, Púčkovej Nikole,
Vachovi Michalovi, Jancovej Nikole
za prácu v školskom časopise a za
prospech s vyznamenaním; Litvikovej Kláre za prácu v školskom časopise; Hároníkovej Márii za 5. miesto
v školskom kole v písaní na stroji.
III. A trieda– triedna učiteľka Ing.
Ľubica Brindzová
Pochvalu riaditeľkou školy:
Pištovej Barbore za výborný prospech a prácu v školskom časopise;
Koníčkovej Patrícii za prácu SOČ
a za reprezentáciu školy vo florbale
a atletike; Gagovej Veronike za reprezentáciu školy vo florbale; Kvasnicovej Kristíne za výborný prospech a za
3. miesto v písaní na PC; Mackovej
Natálii za výborný prospech; Mičudovej Janke za výborný prospech; Rafajovej Martine za výborný prospech.
Pochvalu triednym učiteľom:
Paškovi Richardovi za 0 vymeškaných hodín; Baginovi Jurajovi za 0
vymeškaných hodín; Žiačkovej Lucii
za prípravu a realizáciu „Dňa Zeme“;
Dulkovej Simone za prácu SOČ; Horákovi Ondrejovi za príspevky do
školského časopisu Akademik a za
4. miesto v písaní na PC; Púčekovej

Marte za 3. miesto v písaní na PC.
III.B trieda– triedna učiteľka Mgr.
Eva Vyhňárová
Pochvalu riaditeľkou školy:
Duvačovej Žanete za výborný prospech; Hluškovej Erike za výborný
prospech; Hrehušovej Ivane za výborný prospech, prácu SOČ a za reprezentáciu školy vo florbale; Hrubovej
Simone za výborný prospech; Mazánikovej Simone za výborný prospech;
Pálešovej Lenke za výborný prospech;
Rebrovej Petre za výborný prospech
a za reprezentáciu školy vo florbale; Streličákovej Emílii za výborný
prospech a za prípravu „Dňa Zeme“;

Jašekovej Simone za prospech, účasť
v krajskom kole SOČ a za prípravu
„Dňa Zeme“.
Pochvalu triednym učiteľom:
Pavlíkovej Kristíne za aktívnu účasť
na akcii „Deň Zeme“.
Do stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) sa svojimi prácami zapojili
žiačky:
Simona Jašeková, Patrícia Koníčková, Simona Dulková a Ivana Hrehušová.
Cenu „Najlepší žiak školy v školskom roku 2010/2011“ získala Ivana
Hrehušová z III. B triedy. Dostala finančnú odmenu 50 € a čokoládu.
Mgr. Dana Škultétyová
riaditeľka školy

ŠTUDIJNÝ ODBOR „SOCIÁLNO-PRÁVNA
ČINNOSŤ“ V OBCHODNEJ AKADÉMII V ILAVE
Obchodná akadémia Ilava v školskom roku 2011/2012 otvára už
v poradí piaty rok denného dvojročného pomaturitného štúdia v odbore „SOCIÁLNO-PRÁVNA ČINNOSŤ“. Štúdium je prístupné pre
všetky vekové kategórie, mužov i
ženy, zamestnaných i nezamestnaných. Cieľom štúdia je výchova budúcich stredoškolských odborníkov
pre oblasť sociálnej práce, právnej
praxe, štátnej správy a samosprávy.
Ide o vykonávanie činností cielene
zamerané na sociálnu pomoc a starostlivosť o klientov rôznych vekových skupín.
Náplň učiva v I. ročníku je zameraná na starostlivosť o deti a mládež a v II. ročníku na dospelých a
prestárlych. Preto i v rámci predmetu PRAX sa navštevujú príslušné sociálne zariadenia, poradne,
organizujú sa rôzne besedy k danej
problematike s odborníkmi z danej
oblasti. Učivo je zamerané, okrem
iného, hlavne na riešenie a pomoc
rôznym sociálnym skupinám, ktoré sa učia žiť v spoločnosti a žiť s ostatnými. Žiaci sa vyučujú odborné
predmety ako napr. psychológia,
sociológia, právo, pedagogika, sociálno-právna pomoc, etika a metódy sociálnej práce, zdravotné
náuky, ekonomika a riadenie, personalistika, komunikácia a cudzí
jazyk. Praktická príprava je zameraná na sociálno-psychologický výcvik, prax, spracovanie informácií
a techniku administratívy a korešpondencie. Z voliteľných predmetov, z ktorých si žiaci môžu zvoliť tri,
najčastejšie patrí riadenie sociálnej
práce, sociálne a liečebné techniky
a práca s počítačom a audiotechnikou.
V školskom roku 2011/2012 nastúpilo do I. ročníka 30 žiakov. Zá-

roveň boli prijatí i dvaja noví pedagógovia PhDr. Jozef Klučka a Mgr.
Magdaléna Balážová, ktorí majú dlhoročné praktické skúsenosti z oblasti sociálnej práce.
Absolventom, ktorí štúdium
ukončili, želáme, aby získané vedomosti plne využili vo svojom povolaní. Našim novým žiakom prajeme
úspešný vstup do štúdia, aby učenie
bolo pre nich zaujímavé a aby obohacovalo ich doterajšie vedomosti a
skúsenosti.
Mgr. Dana Škultétyová, riaditeľka
Obchodnej akadémie Ilava
OBCHODNÁ AKADÉMIA,
HVIEZDOSLAVOVA 330/17,
ILAVA
otvára od októbra 2011 kurzy:
- anglický jazyk pre začiatočníkov i pokročilých,
- intenzívny prípravný kurz
anglického jazyka na získanie
certifikátu CITY a GUILDS,
- kurz nemeckého jazyka pre
začiatočníkov i pokročilých,
- kurz odbornej angličtiny
a nemčiny,
- základy nemeckej obchodnej korešpondencie,
- kurz účtovníctva – podvojného, jednoduchého a spracovanie miezd,
- vedenie účtovníctva na PC,
- počítačový kurz pre začiatočníkov i pokročilých.
Cena jednej hodiny kurzu je
od 1,50 do 2,30 € v závislosti od
počtu účastníkov.
Záväzný zápis do kurzov je 27. 9. 2011 o 15.30
hod. v priestoroch Obchodnej akadémie, Hviezdoslavova 330/17,019 01 Ilava. Tel.
042/446 65 07
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Spomienky Ferka Jakúbka XI.
Môj priateľ Jozef
Keď som robil majstra,
mal som veľa priateľov.
Najviac som sa stretával
s Tónom a Jozefom. Jozef
robil vedúceho Mototransu v Novej Dubnici. Nebol
problém sa počas pracovnej
doby s nimi niekam zašiť.
Raz Jožo navrhol, aby sme
zašli na veľtrh do Brna.
Mali sme aj slivovicu na
potúženie. Na výstave sme
si dali brnenskú cigaru,
čo bola tenká dlhá klobása, opečená nad dreveným
uhlím. Bola veľmi chutná.
Jozef bol veľký labužník
dobrého piva a v stánku čapovali Starobrno 12°. Čo
však z toho, keď naň v rade
čakalo asi dvadsať ľudí?
Zrazu Jozef pristúpil priamo k výčapníkovi a pýtal
štyri pivá bez toho, aby sa
zaradil. To sa však samozrejme nepáčilo ostatným
čakajúcim a začali šomrať.
Zrazu Jozef vraví: „Prosím
si dvadsaťštyri pív a nech
sa páči tu sú peniaze.“
Vtom sa skupina šomrajúcich zmenila na nepoznanie... To bolo vďaky...Zaraz
sme získali dvadsať nových
priateľov! Čas letel a prišiel čas obeda. Zatúžili sme
po dobrom jedle. Neďaleko výstaviska stál hotel, no
na dverách bol nápis: „POUZE PRO ZAHRANIČNÍ
HOSTY.“ Nato Jozef otvoril
peňaženku, vytiahol z nej
anglickú vlajočku a pri-

pol si ju na kabát. Hovorí:
„Chalani, vy buďte teraz ticho, ja budem rozprávať!“
Bol to zážitok. Všetci čašníci a celý personál sa nám
klaňal. Považovali nás za
expertov z nejakej firmy,
čo uzatvárala svetové obchody. Jozef vybral z jedálneho lístka biftek, ale
surový, mleté mäso, v strede vajíčko, vedľa kaviár
a opečený chlieb. Všetko to
pripravovali pred našimi
očami na servírovacom vozíku. Vzbudili sme pozornosť. Tá príprava, servírovanie a pohyby okolo toho
– až nám sliny tiekli... Jozef
objednal aj škótsku whisky
pre nás, aj kuchárovi. Pri
platení sa Jozef lámane pýtal, či berú aj naše peniaze, hoci na zaplatenie mal
aj doláre, marky a bony.
Vrchný samozrejme vzal
naše aj s prepitným a balíčkom amerických žuvačiek, čo bol vtedy úzky profil. Bol taký nadšený, že
nás s úctou vyprevádzal
až von. Zhodou okolností
stál oproti hotelu luxusný
mercedes a Jozef naznačil,
že ideme k nemu...Len tak.
Vrchný sa úctivo rozlúčil
a odišiel nazad do hotela.
To bol zážitok! Smiali sme
sa počas celej cesty domov.
Podľa poviedok F. Jakúbka vybrala a spracovala
Lenka Teicherová

Seniori oddychovali v Ždiari
V dňoch od 28.8. do 3.9.
2011 tridsaťsedem členov
Klubu dôchodcov a zdravotne postihnutých z Ilavy prežilo vydarený rekreačný pobyt v Belianskych Tatrách
na chate „Magura“ v Ždiari.
O celú akciu s programom v
lone krásnej tatranskej prírody v období vrcholiaceho leta
sa postaralo vedenie SZZP v
Ilave na čele s jej predsedníčkou p. Annou Šatkovou za
výdatnej pomoci jej zástupkyne p. Ingrid Januškovej.
Ich osobné skúsenosti z organizovania podobných aktivít
pre členov boli i teraz zárukou, že sa podujatie vydarí.
Dôkazom boli úsmevy a prejavovaná spokojnosť účastníkov.
Celý pobyt umocnilo pekné
letné počasie, dobré ubytovanie hotelového typu i pestrá
celodenná strava. I vďaka týmto skutočnostiam sa mohol
plniť naplánovaný program
pobytu, ktorý svojou variabilnosťou a bezchybnou organizáciou uspokojil všetkých.
Naši členovia okrem individuálnych turistických aktivít do
Monkovej doliny boli účastníkmi aj viacerých vydarených
celodenných pobytov, medzi
ktoré patrili splav Dunajca na
pltiach s goralskými pltníkmi v ich miestnych krojoch
a návšteva termálneho kúpaliska vo Vrbove, kde si vo viacerých termálnych bazénoch
mohli utužiť svoje zdravie.
Plní zážitkov a neopísateľ-

ných dojmov sa vracali aj z
návštevy známych miest našich severných susedov z Poľska, kde navštívili mesto známych trhov - Nowy Targ, ako
aj známe turistické stredisko
Zakopané. Práve tu si so záujmom prezreli komplex Sanktuária Matky Božej Fatimskej.
Spestrením nášho pobytu
bolo i spoločné opekanie a večer spojený s tancom. Dobrá nálada v podobe pekných
slovenských piesní zo všetkých regiónov Slovenska, ako
i humorného slova ,sa počas večerov šírili z viacerých
kultúrnych miestností. Hosťami nášho klubu boli aj členovia sesterských klubov z
východného, ako aj zo západného Slovenska. Nezastupiteľným zabávačom a harmonikárom v jednej osobe
bol náš člen p. Rudolf Hanko.
Všetci členovia pobytu sa mali
možnosť kochať neopakovateľnou rázovitou miestnou architektúrou, ako i životom a kultúrou miestnych obyvateľov.
Plní spomienok a dobrej nálady sme sa vracali domov.
Vydarený pobyt, dobrá organizácia, boli zámienkou,
že účastníci „zaviazali“ vedenie našej miestnej pobočky SZZP v Ilave, aby sa s podobnou aktivitou pre svojich
členov počítalo aj do budúcnosti, čo bolo prisľúbené.
Mgr. Milan Mojžiš
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Uznesenie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta
Ilava konaného dňa 23.08.2011 o 16:30 hod. v KSD Klobušice
/výber/

Mestské zastupiteľstvo:
  
BERIE NA VEDOMIE
- Ukončenie leasingovej zmluvy č. LZF/08/00149 zo dňa
04.06.2008 na motorové vozidlo
Ford Focus Trend X a podpísanie
kúpnej zmluvy.
- Ukončenie leasingovej zmluvy č. LZF/08/00150 zo dňa
28.05.2008 na motorové vozidlo Renault Megane Grandtour
a podpísanie kúpnej zmluvy.
- Informáciu o podpise dohody
o vzájomnom započítaní pohľadávky týkajúcej sa vrátenia preplatku na dani z nehnuteľnosti za
rok 2010 s právnickou osobou Immo-Log-SK Alpha, s. r. o. Dohoda
bola podpísaná dňa 10.06.2011,
prílohou ktorej je splátkový kalendár.
- Informáciu o odpredaji akcií
Dexia banka Slovensko, a. s. Odpredaj bol zrealizovaný na základe uzavretej zmluvy č. 00137/
DUB/11-M zo dňa 08.06.2011
a kúpna cena bola pripísaná na
účet mesta.
- Žiadosť rodičovského združenia pri Obchodnej akadémii Ilava
o poskytnutie finančného príspevku vo výške 2 000 €. Vzhľadom na nedostatok finančných
prostriedkov v tomto roku žiadosť
bude riešená pri zostavovaní rozpočtu mesta na rok 2012.
- Žiadosť fyzických osôb p.
Františka Kyzeka a manželky
Marty, bytom Trenčianska 4/8,
019 01 Ilava o odkúpenie častí
nehnuteľností vo vlastníctve mesta, a to pozemkov pred rodinným
domom žiadateľov v mestskej časti Klobušice.
- Žiadosť fyzickej osoby p. Miroslava Kvasnicu, bytom Vodárenská 166/20, 019 01 Ilava o zámenu pozemkov vo vlastníctve
žiadateľa nachádzajúcich sa v areáli cintorína v Klobušiciach, za
pozemky vo vlastníctve mesta
v časti Kopánka taktiež v k. ú.
Klobušice.
- Informáciu sociálno-bytovej
komisie o vyplatení jednorazovej
dávky v hmotnej núdzi občanom
mesta Ilavy v mesiaci júl 2011 vo
výške 100 € v rámci schváleného
rozpočtu a v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia č. 4 /2006
o poskytnutí pomoci v hmotnej
núdzi.
- Ku dňu 31.12.2011 sa ruší vyberanie poplatkov za komunálny

odpad prostredníctvom platby
SIPO.
  
SCHVAĽUJE
Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na
splátky istín úverov a lízingu
v roku 2011 vo výške 86 372 €.
- Na položke tarifný plat – MŠ
Klobušice navýšenie rozpočtu
o 6 500 €, na položkách odvodov do poisťovní MŠ Klobušice
navýšenie o 2 300 €, na položke
prídel do sociálneho fondu – MŠ
Klobušice navýšenie o 81 €. Na položke tarifný plat – správa mesta
zníženie rozpočtu o sumu 6 581 €,
na položke tarifný plat – opatrovateľská služba zníženie o 1 700 €
a na položkách odvodov do poisťovní – opatrovateľská služba zníženie o 600 €.
Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na
odstránenie havárie – kotolňa
Štúrova vo výške 12 951 €, na odstránenie havárie prepadnutej komunikácie SNP vo výške 530 €
a na odstránenie havarijného stavu kanalizácie DK Ilava vo výške
3 325 €.
- Zníženie rozpočtu na položke
– transfer umeleckým súborom
a divadlám HUGO o sumu 410 €,
navýšenie na položke – transfer
umeleckým súborom a divadlám
Strážov a Laštek o sumu 310 €
a navýšenie na položke – transfer spoločenským organizáciám – Materské centrum Dubáčik
o sumu 100 €.
- Zníženie rozpočtu na položke
– Ilavská hudobná jar o sumu 58 €,
zníženie na položke – projekt „Internetizácia, informatizácia knižníc a akvizícia kníh“ o sumu 700 €,
zníženie na položke údržba interiérového vybavenia – svietidlá
o sumu 1 300 € a navýšenie na
položke – Bartolomejský jarmok
- program o sumu 2 058 €.
- V súvislosti s výpadkom príjmov rozpočtu mesta zníženie
rozpočtu CVČ o sumu 19 126 €,
zníženie rozpočtu ŠKD pri ZŠ Ilava o 2 686 €, zníženie rozpočtu ŠJ
pri ZŠ o 9 303 €, zníženie rozpočtu ZUŠ o 16 152 €.
- V súvislosti s výpadkom príjmov rozpočtu mesta pre rok 2011
predložené zmeny rozpočtu mesta, po zapracovaní pozmeňujúcich návrhov poslancov, v oblasti
kapitálových príjmov – zníženie
o 81 243 €, v oblasti kapitálových

výdavkov – zníženie o 194 349 €,
v oblasti bežných príjmov – zníženie o 357 714 € a v oblasti bežných
výdavkov – zníženie o 162 869 €,
v oblasti príjmových finančných
operáciách – zvýšenie o 34 275 €.
Zmenové rozpočtové listy sú neoddeliteľnou súčasťou uznesenia
zo zasadnutia tohto mestského
zastupiteľstva.
Žiadosť spoluvlastníkov
stavby, a to prípojky NN ku garážam na Moyzesovej ulici v Ilave, o zriadení vecného bremena
k pozemkom vo vlastníctve mesta
a to KN – C parc. č. 42/1 a parc.
č. 54/3, zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú.
Ilava, cez ktoré uvedená NN prípojka prechádza. Správny poplatok za vklad ťarchy na LV do KN
uhradia žiadatelia.
Žiadosť právnickej osoby
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. so sídlom Ulica republiky 5, 010 47 Žilina, a zároveň
vlastníka stavby „Ilava – výmena
skrine RIS Mičuda“ na Ulici Moyzesovej v Ilave o zriadení vecného
bremena k pozemkom KN – E
parc. č. 5054/501 a KN – C parc.
č. 42/1 vo vlastníctve mesta, zapísaných na Správe katastra Ilava na
LV č. 1 500 v k. ú. Ilava, cez ktoré
uvedená NN prípojka prechádza.
Náklady s vkladom ťarchy na LV
do KN uhradí žiadateľ.
- Žiadosť Základnej školy so sídlom Medňanská ul. 514/5, 019 01
Ilava o povolenie prenájmu školských priestorov nasledovne:
- Priestory telocvične s príslušenstvom za 8,30 € / hodina,
- Priestory školského bufetu
v budove učebného pavilónu č. 1
za 20 € / mesiac ( školský bufet ).
- Pozmeňujúci návrh zástupkyne primátora, ktorým sa navrhujú
zmeny výšky normatívu pre školy a školské zariadenia v tabuľke
na jeden výkonný ukazovateľ /
ďalej len „normatív“/ nasledovne: normatív pre žiaka ZUŠ v individuálnej forme vyučovania
z 592,90 € na 717,36 €, pre žiaka
ZUŠ v skupinovej forme vyučovania z 346,41 € na 441,46 €, pre
žiaka školského klubu z 288,- € na
311,92 €, pre žiaka CVČ z 138,56
€ na 115,58 € a pre potenciálneho
stravníka – žiaka ZŠ z 80,94 € na
81,90 €.
- Predĺžiť prenájom 3-izbového
bytu č. 4.7A, nachádzajúceho sa
v bytovom dome na Medňanskej

ul. č. 894/14 Ilava, žiadateľom Jánovi a Márii Marienkovým. Dodatok k nájomnej zmluve bude
uzatvorený na dobu určitú od
01.09.2011 do 31.08.2012 t.j. 1 rok.
- Započať s prácami na zmenách
a doplnkoch v poradí č. 1 na platnom územnom pláne, schváleného uznesením č. 5/2008 zo dňa
26.08.2008 za podmienok:
že mesto Ilava podpíše
Zmluvu o združení finančných
prostriedkov so žiadateľmi,
finančné prostriedky žiadatelia uhradia na účet mesta pred
začatím prác na zmene a doplnku
č. 1 k ÚPN,
v prípade neuhradenia finančných prostriedkov mesto Ilava nezrealizuje zmeny a doplnky
ÚPN.
  
RUŠÍ
Bod č. C/2 uznesenia č. 2/2011
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave konaného dňa
22.03.2011, ktorý znel:
„Uplatnenie predkupného práva mesta k nehnuteľnostiam a to
pozemkom KN – C par. Č. 1 133/1,
1 133/2, 1 133/3 a 1 133/4, zapísaných na Správe katastra Ilava na
LV č. 3 355 v k. ú. Ilava a to na
základe čl. V kúpnej zmluvy KZ
č. 4/21/2008 uzatvorenej medzi
mestom Ilava a právnickou osobou INVESTIL, s. r. o. dňa 05. 03.
2008.
Bod č. C/4 uznesenia č. 3/2011
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave, konaného v mestskej časti Iliavka dňa 24.05.2011,
ktorý znel:
„Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu (ich zapojenie do rozpočtu mesta pre rok
2011) vo výške 60 000 €“.
  
DELEGUJE
- Zástupcov zriaďovateľa Mesta
Ilava do rady školy pre ZUŠ, Pivovarská ul. 662/80, Ilava, a to
Gabrielu Šlesarikovú, Ing. Jozefa
Tomana a Ing. Ľubomíra Turcera.
UKLADÁ
- Oddeleniu výstavby a ŽP po
splnení všetkých podmienok uvedených v bode C21 - Schvaľuje,
začať práce na realizácii zmeny
a doplnku č. 1 k ÚPN mesta Ilava.
- Vedeniu mesta pripraviť zmenu rozpočtu vo výške 800 € na
opravy komunikácií.
- Pripraviť novú voľbu členov
Mestského výboru Medňanská-Skala
			
-rAktuálne a podrobné informácie
získate vždy na www.ilava.sk
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ARTIL 2011
„Vode bola daná čarovná
moc byť miazgou života na
Zemi.“ Leonardo da Vinci
Koncom júna 2011 sa
uskutočnilo vyhodnotenie
výtvarnej súťaže žiakov
a študentov ilavských škôl
ARTIL 2011.
Tohtoročný 2. ročník súťaže bol na tému VODA
- ako nenahraditeľná súčasť nášho života. Prameň,
potok, rieka, jazerá, plesá,
moria, vodopády, priehrady, fontány, žriedla, gejzíry,
studne, skupenstvá vody,
žičlivý dážď na púšti, rozprávková živá voda, pohár
vody... tým všetkým sa žiaci s učiteľmi mohli inšpirovať. Žiaci mohli prezentovať svoje práce v ľubovoľnej
technike - kresba, maľba,
grafika, kombinované techniky, plastika, priestorové
stvárnenie... Autori ocenených prác dostali pamätné
listy a darčeky od riaditeľky ZUŠ Ilava Mgr. Ruženy Hromádkovej a za primátora mesta odovzdával
ceny prednosta MsÚ Ing.
Ľubomír Turcer.
Do súťaže bolo prihlásených spolu 102 výtvarných
prác pod vedením 18 učiteľov. Zapojili sa obidve MŠ,
žiaci ZŠ prvý aj druhý stupeň, ŠZŠ, ZUŠ prvý a druhý
stupeň a OA.
Zvláštne ocenenia udelili
kolektívnym prácam riaditeľky škôl Mgr. Janka Pilátová, Mgr. Janka Harušincová, Mgr. Oľga Ďurechová,
Mgr. Ružena Hromádková
a Mgr. Dana Škultétyová.
Atraktívne výtvarné diela našich detí od najmenších až po študentov OA
skrášľovali vestibul domu
kultúry celé leto. Tešíme
sa na tretí ročník výtvarnej súťaže, ktorá umožňuje všetkým deťom ukázať
svoj pohľad na danú tému
vo vlastnom výtvarnom
prejave.
R.H.
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Ocenené práce
ARTIL 2011
MŠ Klobušice
Kristína Dušičková,4 r.
VODOPÁD, p. uč. Tatjana
Rišianová
MŠ Ilava
Katka Kvasnicová, 6.r. JAZIERKO, p. uč. Božena Mogorová
ZŠ Medňanská Ilava
Mária Tomášová, 10 r. NA
DNE MORA, Mgr. Krejčová Jarmila
Nina Kazdová, 2.A, VO
VODE, Mgr. Jánošíková
Jarmila
Andrej Staňo, 10 r. PANI
VODA, Mgr. Koštialiková
Jana
Kristína Racková, 7.A.,
VODA- Pomocník, Živel,
Mgr. Božena Sláviková
ZUŠ Ilava
Katka Kniebüglová, 8 r.
PODMORSKÝ SVET, Mgr.
Miková Veronika
Kristína Martišová, 13
r. STRIEKAJÚCA VODA,
Mgr. Šťastná Anna
Mária Tomášová, 10 r.,
HORSKÉ JAZERO, Mgr.
Šťastná Anna
ŠZŠ Ilava
René Švaňa, 9. ročník, ŽIVOT V MORI, p. uč. Eva
Letková
Andrea Mončeková, 5.
ročník, RYBY, p. uč. Eva
Letková
OA Ilava
Anka Jurisová,
VLNY

23

r.

Detský domov Klobušice
Jozef Hanus, 14.r. DOBRÁ VODA

Slávnostné otvorenie výstavy - Mgr. R. Hromádková, vpravo
prednosta MsÚ Ing. Ľ. Turcer

ARTIL 2011 – ocenenie riaditeliek škôl
Odmenené boli kolektívne
práce, ktorých prišlo do súťaže
viac, nie sú medzi ocenenými
výtvarnými prácami, ale majú
svoje čaro a hĺbku myšlienky:
Mgr. Dana Škultétyová
kolektívna práca ZUŠ, 4 žiaci
Viktória Rajníková, Martina Tarttotová, Ján Holba, Petra
Mojtová, 10 r.
RYBA VO VODE, Mgr. Cíbiková Zdenka
Mgr. Oľga Durechová
kolektívna práca ŠZŠ, 2 žiaci
Fabián Staňo, Július Bota,
8.ročník, V MORI, p. uč. Monika Hlinková
Mgr. Janka Harušincová
kolektívna práca ZŠ: 4.B
trieda – ČISTÁ VODA

Mgr. Janka Pilátová
kolektívna práca ZŠ: 6.B trieda – BÁSEŇ O VODE
Mgr. Viera Prekopová
kolektívna práca ZŠ: 6.C
trieda – KVAPKA
Mgr. Ružena Hromádková
- kolektívna práca MŠ: 2 žiaci
Paľko Ház, Sárka Kurincová,
5 r. RYBIČKY, Mgr. Jana Házová
- individuálna práca OA Anka Jurisová, 23 r., Báseň
- kolektívna práca ZUŠ, 3
žiaci
Lívia Faktorová, Lenka Gombárová, Paulína Mojtová,12 r. PAVÚKOVI DÁŽĎ NEVADÍ,
Mgr. Cíbiková Zdenka

Zoznam záujmových útvarov CVČ v školskom
roku 2011/2012
Karate
Florbal
Maľba na sklo
Olejomaľba
Internetový klub
Tri v jednom – tanec,
spev, recitácia
I love dance
Tanečný II.
Otvorená dielňa
Bábkové divadielko
Pletenie z papiera
Paličkovanie
Joga
Florbal II.
Keramický krúžok pre
1.stupeň ZŠ
Keramický krúžok pre
2.stupeň ZŠ
Výroba šperkov

Netradičné výtvarné
techniky
Tvorivá dielňa
Centrum voľného času
otvára nové krúžky pre
ZŠ :
Zdravotný
Stolný tenis
Mladý žurnalista, spisovateľ
Múdra hlavička
Počítač môj kamarát
a pre MŠ :
Zdravý život – preventívne aktivity
Malý ošetrovateľ – zdravoveda hravou formou
Zdravý chrbát -.cvičenie
na fit lopte
Joga pre deti
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Venujme tichú spomienku ...
Ešte mi, Pane, neber priateľa,
ak je to možné – pozmeň svoju vôľu.
Dovoľ, nech jeho duša veselá
sa môže vrátiť naspäť k môjmu stolu.
Ak neskoro je, pošli anjela
s včielkami k jeho úrodnému poľu,
nech všetky jeho kvety opelia.
Ešte nám , Pane, neber priateľa,
ak je to možné – pozmeň svoju vôľu.
Z básne:“ Modlitba za priateľa“ od básnika
a spisovateľa Rudolfa Dobiáša
Pavol Demitra miloval Ilavu
a Ilavčania milovali jeho. Bezprostredne, vrúcne, úprimne.
Mal v našom meste veľa dobrých
priateľov, ku ktorým sa vždy hrdo
hlásil. Skromný, rozvážny a pozorný, nohami stojaci vždy pevne
na zemi. Nevynechal jedinú príležitosť, aby ich pri svojich pravidelných návratoch zo zámoria nenavštívil, nespýtal sa čo je
nové, nekul s nimi ďalšie plány
do budúcna.
Nezabudnuteľnými zostanú
najmä jeho exhibičné futbalové
stretnutia domácich výberov s
hviezdami NHL, ktoré ochotne
a nezištne organizoval so svojim dlhoročným ilavským priateľom Ing. Jaroslavom Žaludkom,
či návštevy hotela Moravec-Café, ku ktorému mal oddávna svoj
osobitý a nenapodobiteľný vzťah
...
Aj preto sme Ťa Paľo milovali
a mali Ťa vždy za svojho. Navždy
zostaneš v našich srdciach!
Zbohom a ďakujeme!
Významné životné míľniky
Pavla Demitru:
· Dátum a miesto narodenia:
29. novembra 1974 v Dubnici nad
Váhom
· Pozícia: stredný útočník
· Draftovaný do NHL: v roku
1993 v 9. kole z 227. Pozície
- Kluby: Dubnica nad Váhom
(I. SL), Dukla Trenčín (Extraliga, aj v sezóne 2004/2005 počas
lock-outu NHL), Prince Edward
Island Senators (AHL), Ottawa
Senators (NHL), Las Vegas Thunder (IHL), Grand Rapids Griffins
(IHL), St. Louis Blues (NHL), Los

Angeles Kings (NHL), Minnesota Wild (NHL), Vancouver Canucks (NHL), Lokomotiv Jaroslavľ (KHL)
- Štatistiky v NHL: v základnej
časti profiligy 847 zápasov, 304
gólov a 464 asistencií, v play-off
94 zápasov, 23 gólov a 36 asistencií
- Štatistiky v KHL: v základnej časti 54 zápasov, 18 gólov a 43
asistencií, v play-off 18 zápasov, 6
gólov a 15 asistencií.
- Reprezentácia SR: účastník
MS 1996, 2003, 2004, 2005, 2007
a 2011, zimných olympijských
hier 2002, 2006 a 2010 a Svetového pohára 1996 a 2004, celkovo odohral 77 zápasov a strelil 27
gólov.
· Úspechy s reprezentáciou:
bronzový na MS 2003 vo Fínsku,
bronzový na MS juniorov 1993
vo Švédsku (ešte v drese ČSFR),
v ostatnom období kapitán tímu
SR, svoju kariéru v najcennejšom
drese uzavrel na MS 2011 v Bratislave a Košiciach
· Ďalšie úspechy a ocenenia:
trojnásobný účastník Zápasu
hviezd zámorskej NHL (1999,
2000 a 2002), Lady Byng Memorial Trophy 2000 za príkladné správanie a športové úspechy,
najproduktívnejší hráč a člen all-stars olympijského turnaja 2010
vo Vancouveri, Cena fair play
SOV 2000 za príkladný čin, Zlatý puk 2003 pre najlepšieho hokejistu SR
· Rodina: S manželkou Máriou,
rodenou Duhárovou má syna
Lucasa a dcéru Zaru.
(tch)

Aj v našom meste sme si uctili pamiatku Paľa Demitru.

Registračný preukaz Pavla Demitru z jeho žiackych čias.
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Chirurgia v Ilave pokračuje
V dôsledku zmien v
zdravotnom systéme došlo v ilavskej nemocnici k
transformácii
chirurgického oddelenia na jednodňovú chirurgiu, pri ktorej
je maximálne skrátený pobyt pacienta v nemocnici.
Zameriavame sa najmä na
moderné
laparoskopické
operácie, ktoré zmenšujú
pooperačné bolesti, skracujú dobu práceneschopnosti
a návrat do bežného života.
Krátke čakacie doby.
Možnosť
kompletného
predoperačného vyšetrenie
vrátane odberov v deň operácie( odbery, EKG, RTG,
interné a anesteziologické
predoperačné vyšetrenie).
Spektrum výkonov:
- laparoskopické operácie
žlčníka
- operácie hernii (prietrží)- laparoskopicky aj klasicky
- operácie appedixu („slepého čreva“) laparoskopicky

Pri príležitosti 60. výročia hokeja v Dubnici nad
Váhom sa konali oslavy
pod menom Pavla Demitru, za jeho osobnej účasti a tiež za účasti terajšieho
prezidenta SR Ivana Gašparoviča.
Bola vydaná pamätná
zlatá minca s portrétom
Pavla Demitru ako prvého
dubnického hráča v NHL.
Ďalej bola vydaná poštová
obálka s podtlačou Pavla
Demitru. Pri tejto príležitosti bola vydaná aj príležitostná poštová pečiatka.
L. Janeček

- operácie konečníka (hemoroidy, fistuly, fisury, polypy...)
- operácie kŕčových žíl
dolných končatín
- operácie sakrálneho dermoidu
- menšie traumatologické
operačné zákroky
- operácia poúrazovej paraartikulárnej burzitídy vo
všetkých lokalizáciách
- operácia Dupuytrenovej
kontraktúry
- operačné riešenie „skákaveho prsta“
- operácia syndrómu karpálneho tunela
- operácie nádorov kože,
podkožia a svalov
- a iné (informácie na príjmovej ambulancii)
Bližšie informácie:
www.nspilava.sk
telefonicky: 042-46 67
374, 042-46 67 227
osobne na chirurgickej
príjmovej ambulancii

MOST - Mesiac o srdcových témach
29. september - Deň srdca
Kampane MOST iniciovala Slovenská nadácia srdca a Slovenská
kardiologická spoločnosť, aj z podnetu Európskej kardiologickej spoločnosti, ktorá v tom čase spustila po celej Európe EUROHEART PROJECT,
na ktorom sa aktívne podielalo aj
Slovensko. Za štyri roky existencie
kampaní MOST nezávislé prieskumy
realizované agentúrou Focus preukázali, že účinná celonárodná kampaň
podobného typu je skutočne mimoriadne efektívna, pretože viedla k významnému zlepšeniu uvedomenia si
závažnosti rizikových faktorov srdcocievnych ochorení občanov na Slovensku.
Ochorenia srdca a ciev sú najčastejšou príčinou smrti a sú zodpovedné za takmer polovicu všetkých
úmrtí v Európe. Zabíjajú viac ľudí
ako všetky typy rakoviny spolu a sú
taktiež hlavnou príčinou invalidity
a zníženej kvality života. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie /WHO/ sa Slovensko v úmrtnosti na srdcocievne ochorenia zaraďuje
do poslednej tretiny. Za nami sú len
krajiny ako je Rumunsko, Bulharsko
a krajiny bývalého Sovietskeho zväzu. Za ich nárast je zodpovedných
viacero faktorov, medzi ktoré patrí:
fajčenie, nestriedme pitie alkoholu,
stres, nadváha a obezita, nedostatok
pohybu, nižší príjem ovocia a zeleniny, vysoký tlak krvi a vysoká hladina
cholesterolu. Svetová zdravotnícka
organizácia /WHO/ nazhromaždila
dostatok dôkazov z vedeckých prác,

Detské úrazy a ich prevencia
Máloktoré zdravotné postihnutia
majú takú širokú škálu v okolnostiach i mechanizmoch vzniku danej
príhody ako úrazy. Jedným zo závažných problémov sú detské úrazy. Deti
a mládež patria k skupine osôb, ktorá
je vysoko vystavená úrazom. Na Slovensku každoročne na následky úrazov zomrie priemerne 120 detí, čo je
prvé miesto spomedzi európskych
štátov. Úrazy sa môžu prihodiť v každom prostredí, v ktorom sa dieťa vyvíja. K úrazom detí a mládeže najčastešie dochádza v domácom prostredí,
na športoviskách, na ceste a v škole,
resp. v predškolskom zariadení. Pri
zvýšenom počte detí na jednom mieste je riziko vzniku úrazu vyššie. Aj keď
úrazom detí nedokážeme na 100% zabrániť, môžeme ich vo veľkej miere
minimalizovať.
Čo je úraz?
Úraz je náhle, nepredvídané poškodenie organizmu vplyvom vonkajších

zásahov. Každé i zdanlivo ľahké poranenie má odraz a následky na celom
organizme. V skutočnosti ide o mimovoľné a neprimerané stretnutie človeka s rôznymi faktormi vonkajšieho
prostredia. Detské úrazy bezprostredne súvisia so stupňom telesného a duševného vývinu v jednotlivých vekových obdobiach dieťaťa. Viažu sa na
úroveň poznania a schopnosti dieťaťa,
na zákonitú zodpovednosť inej osoby,
na stupeň a kvalitu výchovy, úroveň
rodinného prostredia v ktorom dieťa
žije, organizáciu voľného času atď.. U
malých detí je vznik úrazov z nevedomosti z následku zranenia, u starších často z podcenenia bezpečnosti,
napriek znalosti o hrozivom riziku.
Pre deti útleho a predškolského veku
je najrizikovejším prostredím domov,
lebo tam trávia najviac času. Štatistiky
hovoria, že takmer polovica vážnych
detských úrazov sa stáva v dome alebo
jeho okolí - 36%, kde príčinou úrazov

prieskumov, programov a štatistických údajov vo svojich členských
štátoch, z ktorých vyplýva, že vhodnými intervenciami sa dá rozvoju
mnohých neprenosných ochorení
zabrániť alebo ho oddialiť.
Každoročne je posledná septembrová nedeľa vyhlásená Svetovou
zdravotníckou organizáciou /WHO/
a Slovenskou nadáciou srdca za Svetový deň srdca. Aktivity budú sústredené do 29. septembra 2011 - Dňa
srdca v rámci kampane MOST, ktorý
bude venovaný informovanosti občanov o závažnosti rizikových faktorov srdcocievnych ochorení. Iniciatívu projektu MOST podporil aj
MUDr. Gabriel Šimko,MPH hlavný
hygienik Slovenskej republiky a poradne zdravia pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva sa
stanú partnermi Slovenskej nadácie
srdca pri realizovaní kampane.
Do úspešnej realizácie tejto celonárodnej kampane sa zapojí aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici
prostredníctvom Poradne zdravia,
kde občania nášho regiónu majú
možnosť v tento deň si nechať odmerať celkový cholesterol, tlak krvi,
celkové množstvo tuku, CO vo výdychu u fajčiarov v čase od 8,00 - 15,00
hod. Poradňa zdravia sa nachádza na
3.poschodí č. dverí 58. Na podklade
všetkých údajov o nameraných hodnotách bude občanom poskytnuté
odborné poradenstvo a aktuálny z.v.
materiál.
sú detská zvedavosť a nepozornosť, či
nedbanlivosť rodičov. Druhé miesto
patrí športovým úrazom - 23%, tu je
nevyhnutné, aby dieťa pri športovaní
zachovávalo niektoré bezpečnostné
opatrenia. Tretie miesto patrí úrazom
na ulici - 21% a škola resp. školské zariadenia - 17%. Správne vykonávaná
prevencia vzniku úrazov má v súvislosti s ochranou zdravia detí mimoriadny význam, pretože úrazy detí
často spôsobujú trvalé následky na
zdraví a môžu končiť smrťou dieťaťa. Protiúrazové opatrenia musia byť
komplexné, účinné, realizované vždy,
včas a individuálne vzhľadom na jedinečnosť každého dieťaťa. K preventívnym opatreniam patrí: sústavný
dozor nad dieťom, starostlivosť zodpovedajúca veku a potrebám dieťaťa.
Reg. úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Považskej Bystrici Oddelenie podpory zdravia
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ČITATELIA ČITATEĽOM
(čitateľská recenzia)

Nvotová Dorota:
„Fulmaya“
Bratislava, Evita Press 2011
„...nesmiem zapadnúť do
sivého priestoru, prispôsobiť svoje sny svojim možnostiam, ustupovať ľuďom
bez fantázie, jednoducho
len tak byť...nechcem na
sklonku života ľutovať, že
som nešla za vôňou kvetov,
nevnímala tóny hudby keď
znela a uspokojila sa tým,
čo bolo ľahko dosiahnuteľné...!

Týmito slovami začína
Dorota Nvotová písať svoj
príbeh. Mnohí ju môžu
označiť za čudáčku, zvláštnu vychudnutú bytosť, ale
faktom zostáva, že vo svojom veku prežila to, čo niektorí ľudia nezažijú ani za
500 rokov. Na Slovensku je
ťažké ísť s kožou na trh, ale
ona tak urobila, a urobila
dobre.
Napísala knihu, ktorá nie je pre tých, ktorí by
sa azda nazdali, že známa
speváčka a herečka v nej
prezradí pikošky zo sveta
šoubiznisu, že sa v nej dočítajú o škandáloch filmo-

vého a umeleckého sveta.
To ani náhodou. Práve naopak, toto útle žieňa, ktoré
s vražednou úprimnosťou,
používajúc tvrdé
výrazy veľmi emotívne opisuje
svoj životný osud. V tejto
malej doružova sfarbenej
brožúrke objavíte človeka,
ženu, ktorá sa nehanbí hovoriť o svojich vzostupoch
a pádoch, úprimne popisuje svoje depresie, úzkosti a
napätia, ktoré dodnes lieči
antidepresívami. Píše otvorene o svojich pocitoch z
detstva a puberty, o osobných vzťahoch, o vášni,
ktorá ju núti žiť pol roka
na Slovensku, kde je
umelkyňou, a pol roka v
Nepále, kde je manažérkou Nepálskej cestovnej spoločnosti Fulmaya
Travel, ktorú založila. Jej
život funguje tak, ako si
ho zariadila. Funguje aj
napriek čudesným okolnostiam, vďaka ktorým
napĺňa svoj život i života
iných.
Dorota má na konte
zopár hudobných albumov, ktoré nahrala so
svojou kapelou. Nakrútila filmy, ktoré stoja za reč
(Muzika, Perníková věž,
Děvčátko, O život..), písala
poviedky, veľa času trávila
komponovaním piesní.
Manželstvo sa jej nevydarilo, tak sa rozviedla..., a predsa ju túžba hnala niekam, kde sa chcela
učiť, spoznávať i milovať
ľudí. Preto odišla do Nepálu, na Srí Lanku, do Indie.
Túto knižku písala všade
– v chatrčiach, na púšti, i
v nemocnici, kde sa ocitla, pretože vážne ochorela a takmer prišla o život.
Pochodila sama so šerpom
najťažšie trasy v okolí Hi-

malájí. K srdcu jej prirástli decká, ktoré sú siroty, za
ktoré by dýchala a stará sa
o ne v ďalekej cudzine. Pri
čítaní tejto knihy, ktorá sa
zdá byť cestopisom, si uvedomíme, kým Dorotka je...
ozajstným človekom, ktorý rozpráva ako mu ústa
narástli, človekom, ktorý

kašle na výdobytky civilizácie, aj na konvenciu...
V Nepále dostala nové
meno – Fulmaya, čo znamená „Kvet lásky“...veľmi
jej pristane .. a lásku rozdáva tam, kde je ju treba rozdať.
Janette Šedová Janušková

Knižné novinky
Prírastky v septembri

Beletria:
Priateľ do dažďa + Siedma
vlna /Glattauer D.
Hodinář /Deaver J.
Hrana /Deaver J.
Knihárka z Bergeracu /Mehdevi D.
Lásky nebeské /Juráňová J.
Bellevue /Dobrakovová I.
Úklady a láska /Bradfordová B.
Nestrácajte vieru /Albom M.
Alef /Coelho P.
Hypnotizér /Kepler L.
Vlasy dupkom /Romanová Ľ.
Láska a česť + Zradená ľúbosť
/Pronská J.
Ako z románu /Šulajová Z.
Škola noci 5.+6. diel /Castová P.
Posledné štyri istoty /Hoffman P.
Náučná literatúra:
Krize eurozony a dluhová
krize vyspělého světa /Janáčková S.
Žiadne stretnutie nie je náhodné /Pollak K.
Logistika pro manažery /
Stehlík A.
Materiálové toky a logistika
1.a 2. zv. /Bigoš P. a kol.
Odpady /Chmielewska E.

Diagnostika narušenej komunikčnej schopnosti /Lechta V.
Slovensko 2010. Správa o stave spoločnosti.... /Kollár M.
a kol.
Filozofia. 50 myšlienok, ktoré
by ste mali poznať. /Dupré B.
Slovenské dejiny IV /Letz R.
Podvody, ktoré hýbali dejinami /Chaline E.
Výhybky dejín / Moravčík L.
Detská literatúra:
Učiť sa mi zachcelo /Števková
M. a kol.
Psia škola kocúra Červenochvosta /Futová G.
Chlapec, ktorý žil v mojej hlave /Gudule
Projekt Lottie /Wilsonová J.
Prvá kniha o pečení /Drew,H.
Strašná prvá svetová vojna /
Deary T.
Vesmír, hviezdy a slizkí ufóni
/Arnold N.
Všetky knižné prírastky si
môžete pozrieť na internetovej stránke mesta, časť – knižnica –
„Kompletný zoznam knižných jednotiek“.

Ilavský mesačník

Matrika
Narodili sa:

Sára Margušová
Lukáš Čelko
Jakub Šedo
Klaudia Sulíková

Navždy nás opustili:
Margita Babničová
Marián Pagáč

Manželstvo uzatvorili:

Júlia Gabčová
a Marcel Schedlbauer
Martin Košík
a Michaela Kobelová
Ing. Juraj Držík
a Darina Pagáčová

Blahoželáme jubilantom:
70 rokov:
Eva Dobríková
Marta Faturová
Ingrid Janušková
Peter Martišek
Milan Václav
Anna Valová / Kukučínova
ul./
Anna Valová / Pivovarská
ul./
Peter Zermegh
75 rokov:
Jozef Ciesarík
Mária Jamrichová
Milan Mrník
Pavol Rebro
Jozef Vala
80 rokov:
Mária Balážová
Anna Čelková
Ján Čuga
Ľudmila Masarovičová
Emília Opatová
85 rokov:
Františka Hofericová

Okienko do štatistiky:

Za sledované obdobie sa do
nášho mesta prisťahovalo
18 , odsťahovalo z trvalého
pobytu 12 občanov.

Poďakovanie

Ďakujem Fyziatricko-rehabilitačnému oddeleniu v NsP Ilava za vynikajúci a profesionálny
prístup k pacientom. Osobitne
ďakujem sestričkám Janke Živčicovej a Vierke Feminellovej,
ktoré mi pomohli pri rehabilitácii dolnej končatiny. Po ťažkej a komplikovanej operácii
som vďaka uvedenému prístupu zdravotného personálu opäť
v dobrej kondícii a môžem bez
ťažkostí chodiť.
Vďačná pacientka
Anna Novotková
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Inzercie:
Poľnopotreby Salaj
-veľkoobchod Beluša ponúka predaj neskorej kapusty
vhodnej na zimné uskladnenie
DOBA PREDAJA:
pondelok – piatok od 8.00
hod. – do 15.00 hod.
sobota od 9.00 hod.– do
11.00 hod.
Predaj sa uskutočňuje v areáli veľkoskladu v Beluši / smer
Mojtín/, vedľa futbalového ihriska na Slatinskej ulici.
Informácie: 042 46 25 600

Autoškola Novotková, s.r.o.
oznamuje záujemcom o vodičské
oprávnenie, že každý mesiac otvára vodičské kurzy na tieto skupiny:
B - osobný automobil, A1 - motocykel do 125 cm3, A - motocykel do
350 cm3, E - návesy, prívesy,
C
- nákladný automobil, T - traktor.
Bližšie informácie získate na tel. č.
0905 443 284 0903 451 980 , alebo
na www.autoskolanovotka.sk

Viac šťastia je v dávaní,
ako v prijímaní.

(Skutky 20-35)
Z uvedeného biblického odporúčania vyplýva, že človek pociťuje viac šťastia, keď
druhým dáva z toho, čo má.
Myslím si, že aj naše mesto by
sa malo prostredníctvom charity zamerať na pomoc pre
tých, ktorí majú menej peňazí, dlhodobo stratili prácu
alebo sa zo zdravotných dôvodov ocitli v zlej finančnej
situácii. Alebo je lepšie, keď
sa čisté a vyžehlené šatstvo
povaľuje pri kontajneroch? Potrebujeme charitu, kde by sme
vedeli nepotrebné veci odovzdať, ktorá by bola ochotná veci prevziať. Určite i v našom meste žijú ľudia, ktorí sa
uspokoja s tým, že budú nosiť
veci po niekom inom. A mali
by vedieť nájsť charitu, kde
môžu takúto pomoc vyhľadať.
Tak prídeme na to, že na čom
nám najviac záleží sú naše
vzťahy, nie peniaze a majetok.
Z. Podhradská

AUTOŠKOLA SEMAFOR

oznamuje záujemcom o získanie vodičského oprávnenia skupiny B – osobný automobil, že
dňa 3.10. 2011 otvára ďalší kurz
vo svojom stredisku v Dubnici
nad Váhom, internát SOUS (kolonky). Zraz o 16.00 hod. na parkovisku pred domom kultúry,
časť kolonky. Možnosť platby na
splátky. Poskytujeme študentské zľavy. Záujemcovia sa môžu
hlásiť osobne v deň otvorenia,
prípadne na tel. č. 0905/258 283.
Každý účastník kurzu dostane
darček a bude zaradený do losovania o 50% zľavu na vodičský kurz. Kurz prvej pomoci pre
JEDNÉHO účastníka ZDARMA!
Ladislav Kolenčík

„Existujú dva druhy odkazov,
ktoré môžeme odovzdať.
Jedným sú korene, tým
druhým krídla.“
Vzdelávacia a poradenská
agentúra WINGS Ilava otvára
v školskom roku 2011/2012 nasledovné druhy jazykových kurzov pre študentov a dospelých:
anglický jazyk
nemecký jazyk
francúzsky jazyk
ruský jazyk
Súčasťou agentúry je Detská
jazyková škola, v ktorej privítame
deti od 3 do 15 rokov.
Špecifický druh kurzov:

SPOMÍNAME
2.9.2011 uplynulo 7 rokov a 19.9.2011 uplynul rok,
odkedy nás navždy opustili
naši milovaní rodičia, starí a prastarí rodičia Anna
a Ľudovít Žilkoví z Iliavky.
Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou spomínajú dcéry
a synovia s rodinami.
príprava na maturitné skúšky,
príprava na prijímacie pohovory
na VŠ, doučovanie predmetov
ZŠ a SŠ
Kurzy
budú
prebiehať
v priestoroch Vzdelávacej a poradenskej agentúry WINGS na
ulici Ružová 111 (budova bývalých ZDA) v popoludňajších hodinách.
Bližšie informácie získate v čase od 9,00 hod do 16,00
hod priamo v agentúre WINGS
alebo na
č.t. 042/4456767,
0905435704.
V prípade záujmu nás môžete kontaktovať aj prostredníctvom e-mailu.: wingsilava@
gmail.com a internetovej stránky www.wingsilava.sk.

Mestský úrad Ilava
v spolupráci
s Diakonií Broumov
vyhlasuje

Zbierku
použitého oblečenia

Do zbierky môžete priniesť:
Oblečenie na leto, zimu /dámské, pánské, detské/
- Lôžkoviny, posteľnú bielizeň, uteráky, utierky, záclony
- Látky (minimálne 1m2, prosíme, nedávajte nám odrezky a
zbytky látok)
- Domáce potreby-riad biely i
čierny, poháre- nepoškodené
- Perie, prikrývky plnené perím, alebo vatou, vankúše a
deky
- Obuv – nepoškodenú, zviazať gumičkou, aby sa páry nestratili
- Hračky
Zbierka sa uskutoční :
Od 10.10. 2011 do 14.10.2011
v čase od 7.00 hod. do 17.30
hod., v utorok do 15. hod.
v Dome kultúry Ilava
Veci prosíme zabalené do igelitových vriec či krabíc,
aby sa nepoškodili transportom
Občianske združenie Diakonie
Broumov je nezisková organizácia, ktorá poskytuje sociálne
služby pre občanov z okraja spoločnosti - materiálnu pomoc sociálne odkázaným, azylové ubytovanie i pracovnú príležitosť.
Viac na:
w w w.d ia kon iebrou mov.org
AEROBIK MIX
P-clas: Body styling
Body tone
Interval aerobic training:
Dance aerobik
KDE? ILAVA ZŠ TELOCVIČŇA
KEDY? KAŽDÝ UTOROK a ŠTVRTOK
O KOĽKEJ? 19.00
ZAČÍNAME UŽ DŇA:
25.8.2011/ UTOROK
VSTUPNÉ: 2.-EUR
Cvičenie bude spojené s poradenstvom zdravej výživy(zdarma).
Možné je zakúpiť si aj permanentku na mesiac.
Prineste si so sebou karimatku, vodu a sviežu náladu.
Teší sa na vás všetkých kvalifikovaná a skúsená inštruktorka PaedDr. Drgová, Zuzana
INFO: 0911 317 841 , 0918 765 977
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Medzinárodný bedminton v Ilave. ILAVA OPEN
2011

Posledný prázdninový víkend sa v našom meste konal 2.ročník medzinárodného
turnaja v bedmintone.
Športová hala TJ Sokol Ilava
zažila viac ako 250 napínavých
zápasov detí z Čiech a Slovenska. Turnaja sa zúčastnilo 70 chlapcov a dievčat bedmintonových klubov z Prahy,
Budějovíc,Brna,Pardubíc,Teplíc,Košíc,Zvolena,Bratislavy,Partizánskeho,Bánova,Trenčína a Ilavy.
Naši sa opäť nestratili
a v celkovom hodnotení klubov zvíťazili.
Výsledky našich:
Dievčatá do 13 rokov- Tamara Prostináková 1.miesto
Nina Klačková 3.miesto
Chlapci do 13 rokov- Jakub
Horák 1.miesto
Dievčatá do 15 rokov- Nina
Klačková 3.miesto
Chlapci do 15 rokov- Adam
Horák 2.miesto
Turnaj sa po hernej aj organizačnej stránke veľmi vydaril a už teraz sa tešíme na ďalší
ročník.
V našom malom meste sa
tak udomácňuje už druhý
bedmintonový turnaj mládeže
s medzinárodnou účasťou.
Viac o bedmintone v Ilave sa
dozviete na www.sportarealilava.sk

Bedmintonový oddiel
TJ Sokol Ilava

pozýva do svojich radov nových hráčov a hráčky od 6 rokov. Každý utorok a štvrtok od
15.00 v Športovej hale TJ SOKOL ILAVA/pri futbalovom
ihrisku/.Prineste si športový
odev, tenisky a hlavne chuť
naháňať bedmintonový košík.
Tešíme sa na vás.
Informácie na tel čísle
0905644227, Mail: ilsportbar@gmail.com

ILAVSKÝ

Základné kolo - Kraj Trenčín - turnaja MINI CHAMPIONS LEAGUE
SLOVENSKO 2011 mladší žiaci
U-12
V stredu 14.9.2011 na ihrisku ZŠ
Ilava sa uskutočnilo okresné kolo
v malom futbale za účasti škôl z Ladiec, Košece, Novej Dubnice, Valaskej Belej a Ilavy.
Zápasy sa hrali 1x20 min.
Z turnaja víťazne vyšli domáci futbalisti pod vedením trénera P. Mišíka a vedúceho mužstva J. Ptáčka.
Jednotlivé výsledky:
Ilava : Košeca: 4:1
góly: Martin Vrábel 2, Maroš
Vrábel 2
Ilava : N. Dubnica: 3:0
góly: Derka, Šebík, Maroš Vrábel
Ilava : Ladce: 7:3
góly: Petrovič 2, Chovanec, Živčic, Martin Vrábel, Maroš Vrábel,
Derka
Finále:
Ilava : Val. Belá: 8:2
góly: Maroš Vrábel 3, Martin
Vrábel 2, Derka 2, Marienka
Ako víťazi postupujeme do
krajského kola, ktoré sa uskutoční 29.9.2011 v Nemšovej. Držíme
chlapcom palce, aby dobre reprezentovali MFK Ilava.
O víťazstvo sa zaslúžili i Jakub
Marienka, Lukáš Chovanec, Martin Vrábel, Maroš Vrábel, Sebastián
Derka, Erik Petrovič, Matej Jáňa,
Matej Živčic, Adam Slivka, Norbert
Hajas, Jakub Brnák, Denis Šebík.

Tradícia cyklistických
pretekov pokračuje
Dňa 15.9.2011 sa uskutočnil ďalší ročník cyklistických pretekov
pre deti a mládež. Organizátori sa rozhodli uskutočniť
pretek na ihrisku MFK, aby bol
dostupnejší verejnosti. Športový
areál premenili na areál plný
športového zápolenia a radosti
z hry. Napriek tejto skutočnosti a
krásnemu slnečnému počasiu,
túto možnosť využilo menší počet
rodičov a detí z nášho mesta. Tí
čo prišli , si odniesli množstvo
zážitkov zo športového podujatia. Súťaže sa zúčastnilo 20
detí, najmladší Adam mal len
tri roky, ale vôbec nezaostával v
šikovnosti
za
ostatnými.

Víťazi boli ocenení sladkými
odmenami a účastníckymi diplomami. Najväčšou odmenou
pre organizátorov boli ohlasy detí, ktoré sa už teraz tešia
na ďalšie cyklistické preteky .
Mgr. Anna Bakošová
KST Ilava Tuláci
pozýva na turistický pochod
Veľká Fatra
Chata pod Borišovom, Ostredok,
Krížna
Veľká Fatra patrí medzi najrozsiahlejšie a najtypickejšie jadrové pohoria Slovenska, kde sa
zachovalo mnohotvárne a málo
narušené prírodné prostredie.
Celé pohorie má vysoký hlavný
hrebeň, ktorý sa člení na dve rázsochy - Liptovskú a Turčiansku.
Najvyšším vrchom Veľkej Fatry
je Ostredok (1 592 m n. m.), ktorý
leží v jej hlavnom hrebeni. Z vrcholu je krásny kruhový výhľad.
Termín: nedeľa 2. október 2011
Trasa:
Vyšná Revúca - Ploská - Chata
pod Borišovom - Chyžky - Ostredok - Krížna - Vyšná Revúca (dĺžka 27 km, stúpanie 1520 m, čas 9
hodín)
Vyšná Revúca - Ploská - Chata pod Borišovom - Chyžky - Vyšná Revúca (dĺžka 18 km, stúpanie
1040 m, čas 6 hodín)
Odchod : Nová Dubnica - námestie 510, Dubnica nad Váhom
- SPŠ 520, Ilava - stred 530. Po
nahlásení nástupného miesta je
možné nastúpiť na ďalších zastávkach po trase (Prejta, Klobušice,
Košeca ZŠ, Tunežice, Ladce-Jednota).
Predpokladaný návrat: Ilava
1930
Cena: 8 €
Prihlásenie na zájazd: Zaplatením v Očnej optike na Košeckej
ulici v Ilave (tel. 042/4464272).
Potrebné nahlásiť miesto nástupu
a kontaktné údaje.
Upozornenie: Každý účastník
je povinný mať uzatvorené poistenie nákladov na zásah Horskej
záchrannej služby. Poistenie môžeme vybaviť za vás (pri platbe
zájazdu nahlásiť meno, priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo a
poplatok 50 centov).

Výsledky našich
futbalových mužstiev

1.9. Štvrtok:
St. žiaci „Dohrávka“:
Streženice – Ilava 0:1 (0:0)
Góly: Poliak
3.9. Sobota:
Ml. žiaci:
Ilava – Košeca 2:1 (1:0)
Góly: Straňák 2
4.9. Nedeľa:
St. žiaci:
Orlové – Ilava 1:2 (0:1)
Góly: Janco 2
Dorast:
Led. Rovné – Ilava 4:0 (2:0)
Muži:
Ilava – Hor. Nitra 1:2 (1:1)
Góly: Šedo
Seniori:
KBF Ilava – N. Dubnica 1:2
(1:1)
Góly: Mišík, P.
11.9. Nedeľa:
Výsledky zápasov MFK Ilava
Mladší žiaci:
Pružina – Ilava 1:0 (1:0)
Starší žiaci:
Plevník – Ilava 2:3 (0:3)
Góly: Poliak 2, Janco
Dorast:
Ilava – Partizánske 8:1 (2:0)
Góly: Slávik 3, Sondor 2, Jáňa
2, Porubčan
Muži:
Kamenec – Ilava 4:1 (3:0)
Góly: Kameništiak
KBF:
Prejta – Ilava 2:1 (0:0)
Góly: Balón
18.9. Nedeľa:
Výsledky zápasov MKF Ilava
Mladší žiaci:
Horovce – Ilava 1:5 (0:1)
Góly: Držík 2, Kucharik, Šebík, Vrábel, M.
Starší žiaci:
Ilava – Sverepec 3:0 (2:0)
Góly: Poliak, Janco, Kollár
Dorast:
Vrbové – Ilava 6:0 (4:0)
Muži:
Ilava – Malá Čausa 0:1 (0:0)
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