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Prajeme Vám všetkým, vážení spoluobčania, krásne prežitie
vianočných sviatkov a
úspešný vstup do nového roka, všetko dobré, pevné zdravie, veľa
Božieho požehnania
a veľa osobných ako aj
pracovných úspechov.
Ing. Štefan Daško
primátor mesta Ilava
a kolektív pracovníkov mesta
Veronika Šottníková

Vianočné želanie
Mráz.
Vločka snehu.
V nás.
Hľadám nehu.
Vianoce.
Prišli zas.
Šepoce.
Dieťa v nás.
Túžba.
Po láske.
Zloba.
V otázke.
Srdce.
Rozdávaj.
Je to v každom z nás.
Skús to.
Objaviť.
Zrazu má svet toľko krás!

Z obsahu:
Vyhodnotenie rozpočtu
Mesta Ilava-10/2015 Príčina zatápania podjazdu
objasnená
Od 1.októbra
2015 zmeny v zákone o matrikách Koncert s poďakovaním
Knižné novinky
Spoločenská rubrika
Športové aktuality
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Realizácia meračov
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výchovu, opatrovateľskú službu, klub dôchocov a
Štefan Daško
Ing. Stanislav Fúsek
starostlivosť o občanov v hmotnej núdzi.

ochranu životného
rozvoj bývania, verejné osvetlenie, bývanie a občiansku vybavenosť,
oj: Ministerstvo
financiíprostredia,
SR.

starostlivosť
o občanov v hmotnej núdzi.
mátor mesta
Ilava
samostatný
Schodok
štátneho rozpočtu SR je k 31. 10. 2015
vo výške 1,205odborný
mld. €. referent rozpočtu
Schodok
štátneho rozpočtu
Zdroj: Ministerstvo
financiíSR
SR.je k 31. 10. 2015 vo výške 1,205 mld. €.
Ing. Štefan
Daško financií SR.
Zdroj:
Ministerstvo
primátor mesta Ilava

Ing. Štefan Daško
primátor mesta Ilava

Ing. Stanislav Fúsek
samostatný odborný referent rozpočtu

Ing. Stanislav Fúsek
samostatný odborný referent rozpočtu
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Následná kontrola projektu
„REKONŠTRUKCIA PARKU A KOMUNIKÁCIÍ
CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNY V ILAVE“
Dňa 6.10.2015 vykonali
pracovníci Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom Regionálneho
operačného programu pre
opatrenie 4.1. a, Regenerácia sídel - samostatne orientované projekty následnú
kontrolu na mieste pre projekt „REKONŠTRUKCIA
PARKU A KOMUNIKÁCIÍ CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNY V ILAVE“.

Predmetom
kontroly
bolo overenie dodržiavania účelu projektu a udržateľnosti aktivít projektu počas doby platnosti
Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku, overenie skutočností súvisiacich s publicitou, kontrola
archivácie originálov dokumentácie a zaradenie do
účtovnej evidencie mesta.
Celkové výdavky projektu

boli vo výške 766.745,53,- €
(cca 23,000.000,-SK), z
čoho NFP(95%) vo výške 728.408,-€ (21,852.000,SK). Spoluúčasť mesta vo
výške 5%38,337,-€ (cca
1,150.000,-Sk).
Kontrolná skupina za
SORO pracovala v zložení: Ing. Eva Gregušová,
Ing. Daniela Damašková
a RNDr. Viliam Harasník
PhD. Za mesto sa zúčastni-

li Mgr. Viera Baginová, Ing.
Stanislav Janušek a Ing. Ľubomír Turcer.
Pri kontrole neboli zistené žiadne pochybenia zo
strany mesta, neboli identifikované žiadne neoprávnené výdavky a teda nedošlo
k žiadnemu kráteniu nenávratného finančného príspevku. Želáme občanom,
aby si i naďalej užívali pobyt v centre mesta a aby im
park a komunikácie vybudované v rámci tohto projektu slúžili čo najdlhšie.
Ing. Ľubomír Turcer
prednosta MsÚ

Vianočný park
Milí čitateľ, chcem Ťa poprosiť iba o jedno, prosím ťa,
prijmi naše „výtvory“ vo vianočnom parku s takou láskou
a pozornosťou, s akou sme ich
vyrábali. Boli robené aj pre
teba, pre všetkých, ktorí ho
navštívia.
Som rada, že mám okolo
seba dobrých priateľov, ktorí
ma opäť nesklamali, práve naopak obohatila som sa o nových. Bez Vás by to nebolo,
bez Vašej pomoci, podpory
a pochopenia by bol dnes park
prázdny a smutný. ĎAKU-

JEM: Filipovi, Vladovi, Jarke, Ľudke, Violke, ! Janko, bez
Teba by nám tam bolo smutno, bez teba by nebehali zelené
guľôčky..., Ľubo, Milan, Ivan,
Peter, Tibor M. - ochotne a
bez reptania ako vždy, Jarko
- obetavo pohotovo, okamžitá
spolupráca a ochota od pána
Jendrola , nehovoriac o Tiborovi, ktorému som ani nestihla
dopovedať, čo potrebujem
a už to bolo vybavené.
Každý projekt má za sebou
nielen finálne výrobky, ale
pred tým mnoho technickej

Poďakovanie
Touto cestou ďakujem vedeniu Mesta Ilava v mene mojom
a našich zamestnancov za umožnenie zorganizovať slávnostný obed v priestoroch Domu kultúry v Ilave pri príležitosti 50.
výročia od otvorenia Nemocnice s poliklinikou v Ilave.
Ing. Juraj Beďatš, riaditeľ NsP Ilava, n.o.

Mgr. Peter Jurčík dekan farnosti posvätil adventný veniec.
práce: za technologickú dokumentáciu patrí vďaka Ing.
Marcelovi, poďakovanie patrí
firme Jamp, nielen za odbornú
prácu pri zvarovaní konštrukcie, ale i za materiál, za ktorý
odmietli finančnú hotovosť...
Ďakujem patrí vedeniu mesta: primátorovi, prednostovi,
vedúcej DK, riaditeľovi TSM
i jeho pracovníkom, všetkým ,
ktorí nám priniesli občerstvenie, dobré slovo a povzbudenie.
Jeden kúsok v parku dokázal
za týždeň spojiť ľudské srdcia,
naplnil ich láskou, pokorou a
radosťou a nezabudli sme ani
na tých, ktorí už nie sú medzi nami, spomienka zaletela
i „Hore“ k Ferkovi.
Priatelia, všetkým Vám za
ten krásny týždeň ĎAKUJEM.
A Tebe milý čitateľ pra-

jem, aby sa krásne slová pána
dekana pri vysvätení venca
preniesli do Tvojho príbytku
počas celého vianočného obdobia.
-Anna Riecka-

V mene mesta Ilava ďakujeme všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali na tvorbe nádherného adventného venca, ktorý
je pokračovaním rekordných
ozdôb z predchádzajúcich
rokov. Tento adventný veniec je tiež rekordom a to
nielen svojou veľkosťou a jedinečnosťou, krásnou výzdobou, vyžarovaním príjemnej
predvianočnej atmosféry, ale
hlavne tým, že ho vytvorili ľudia s veľkým nadšením
a láskou.
redakcia IM
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Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 5. marca 2016 od 7:00
do 22:00 h.
II
Právo voliť
Právo voliť do Národnej rady
Slovenskej republiky má občan
Slovenskej
republiky,
ktorý najneskôr v deň konania
volieb dovŕšil 18 rokov veku
a nenastala u neho prekážka
práva voliť.
Prekážkou práva voliť je
zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
výkon trestu odňatia slobody
uložený za spáchanie obzvlášť
závažného zločinu,
pozbavenie spôsobilosti na
právne úkony.
III
Právo byť volený
Za poslanca Národnej rady
Slovenskej republiky môže byť
zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň
konania volieb dovŕšil 21 rokov
veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Prekážkou práva byť volený je
výkon trestu odňatia slobody,
právoplatné odsúdenie za
úmyselný trestný čin, ak odsú-

denie nebolo zahladené,
pozbavenie spôsobilosti na
právne úkony.
IV
Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,
alebo
v ktoromkoľvek volebnom
okrsku na základe hlasovacieho
preukazu.
Volič môže voliť mimo územia
Slovenskej republiky poštou, ak
nemá trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky a bol na
základe žiadosti zapísaný do
osobitného zoznamu voličov,
má trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky a v čase
volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada
obec, v ktorej má trvalý pobyt.
V
Hlasovací preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt
na území Slovenskej republiky
a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho
trvalého pobytu vo volebnom
okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať
obec svojho trvalého pobytu
o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti
voličovi vydá hlasovací preukaz
a zo zoznamu voličov ho vy-

čiarkne s poznámkou o vydaní
hlasovacieho preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na
zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Volič môže požiadať o vydanie
hlasovacieho preukazu
osobne,
najneskôr posledný pracovný
deň pred konaním volieb (t.j.
najneskôr 4.3.2016) v úradných
hodinách obce.
Obec vydá hlasovací preukaz
bezodkladne.
v listinnej forme tak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená
obci najneskôr 15 pracovných
dní predo dňom konania volieb
(t.j. najneskôr 15.2.2016),
elektronicky (e-mailom) tak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená
obci najneskôr 15 pracovných
dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016).
Obec na tieto účely zverejňuje
na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie
žiadostí. Ak obec nemá webové
sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na
úradnej tabuli obce.
Žiadosť musí obsahovať údaje
o voličovi
meno a priezvisko,
rodné číslo,

Most a lávka ponad Podhradský potok
v Ilave v užívaní občanov Sihote
Most a lávku realizovala víťazná firma Hydroservice spol.
s.r.o. Zlaté Moravce s obstarávacou cenou 137 040-€ s DPH.
Počas realizácie výroby mostu
a lávky boli uskutočnené dva
kontrolné dni v Zlatých Moravciach 25. 9. a 9. 11. 2015 za
účelom skontrolovania postupu prác. Za dodávateľa stavby
bol prítomný konateľ firmy
Milan Kúsek a primátor Ing.
Štefan Daško, Ing. Stanislav
Janušek vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia

za MsÚ Ilava. Most a lávka
z hľadiska hydrotechnických
výpočtov sú výškovo osadené
pre maximálne prietoky vody
dosahované alebo prekročené priemerne raz za 100 rokov
s výškovou rezervou. Most na
sútoku dvoch potokov je určený výlučne pre osobné automobily opatrený značkou
zákaz vjazdu nákladným automobilom.

Ing. Stanislav Janušek
vedúci oddelenia
výstavby a ŽP

Foto: Ing. Stanislav Janušek

štátnu príslušnosť,
adresu trvalého pobytu (obec,
ulica, číslo domu),
korešpondenčnú adresu, na
ktorú obec doručí hlasovací
preukaz.
prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom
možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr
v posledný deň predo dňom
konania volieb (t.j. najneskôr
4.3.2016).
Žiadosť musí obsahovať údaje
o voličovi
meno a priezvisko,
rodné číslo,
štátnu príslušnosť,
adresu trvalého pobytu (obec,
ulica, číslo domu).
Obec zašle hlasovací preukaz
voličovi na adresu trvalého
pobytu, ak v žiadosti neuvedie
inú korešpondenčnú adresu,
najneskôr tri pracovné dni od
doručenia žiadosti. Obec zašle
hlasovací preukaz na adresu
uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných
rúk“.
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti
uvedie, že hlasovací preukaz
prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko
a číslo občianskeho preukazu.
Táto osoba je povinná prevzatie
hlasovacieho preukazu potvrdiť
svojím podpisom.
		
-ar-
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Zvyknite si alebo aj zlé
je na niečo dobré

Príčina zatápania podjazdu
pod železničnou traťou objasnená

Odišlo leto a s ním utíchol
stavebný ruch na brehoch
Podhradského potoka v Ilave. Utíchol hluk strojov, ktoré počas horúcich letných dní
nepretržite pracovali, aby v
stanovenom termíne ukončili protipovodňovú hrádzu.
Už sa nebude od skorých ranných hodín ozývať zvuk kladív, motorových píl a ľudskej
vravy. Vyčerpaní robotníci
opustili slnkom rozpálený kameňobetónový kolos. Hotovo. Celý proces realizácie mamutieho diela prebehol veľmi
rýchlo. Tých pár mesiacov
prác v prachu, v hluku a v horúčave dnes pripadá ako sen.
Dlhých deväť rokov čakali a dúfali obyvatelia Sihote
na tento zázrak. Od povodne
v roku 2006 ich trápila hrozba povodne ako nočná mora.
V marci napadlo mimoriadne veľa snehu, ktorý sa následkom náhleho oteplenia
rýchlo topil. Voda Podhradského potoka pretrhla hrádzu
a vodný živel sa nespútanou
silou valil na súkromné pozemky. Obyvatelia v nemom
úžase pozorovali stúpajúcu
hladinu. Šokovaní a bezmocní voči mohutnej prírodnej
sile. Na otázku ako v budúcnosti zabrániť povodňovej
hrozbe sa im dostalo povzbudenia z úst predstaviteľa mesta. „Zvyknite si!“. Snáď pokus
o žart, ale nikto sa nesmial.
Našťastie obrat nastal po komunálnych voľbách. Novozvolený primátor mesta
Ing. Štefan Daško do svojho
volebného programu zaradil mimo iného vybudovanie
protipovodňovej
regulácie
Podhradského potoka. Predstavil veľkolepý projekt, ktorý obsahoval aj pešiu zónu
a cyklistickú trasu pre obyvateľov mesta. Málokto dával
šancu k jeho uskutočneniu
z dôvodu vysokej finanč-

Občanov Ilavy, ale aj motoristickú verejnosť nepríjemne prekvapila voda na
ceste II/574 podjazd pod železničnou traťou v 47. týždni. Po modernizácii železničnej trate Nové Mesto nad
Váhom –Púchov pre traťovú
rýchlosť do 160 km/h v roku
2013 boli zhotovené objekty v zmysle projektovej dokumentácie mimo iného aj
podjazd vrátane čerpacej
stanice dažďovej kanalizácie. Uvedený objekt vlastnia
Železnice Slovenskej republiky, ktoré mali odovzdať

nej náročnosti. Prešli mesiace, roky a nádej na realizáciu
projektu bledla. Žiadosti o financovanie z fondov EÚ boli
viackrát zamietnuté z rôznych dôvodov. Paradoxne aj
kvôli neochote zopár občanov ohrozených povodňami,
ktorí sa nedokázali vzdať pár
metrov svojho pozemku. Zásluhou neoblomnosti, vytrvalosti a možno aj tvrdohlavosti
pána primátora v spolupráci
s mestským zastupiteľstvom
napokon predsa dosiahli
schválenie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z EÚ. Nenechali sa odradiť predošlými neúspechmi.
Písali, telefonovali, argumentovali a navštevovali kompetentné orgány nekonečných
osem rokov. Viac ako inokedy sa osvedčilo staré múdre
porekadlo, že trpezlivosť ruže
prináša. Vyplatilo sa. Začiatky prác prebiehali chaoticky,
nakoľko sa vyskytli nepredvídateľné okolnosti, ktoré
projekt nezahŕňal. Dokonca
v prípade prudkých lejakov
bežných v horúcom lete hrozila povodeň. Napokon všetko dobre dopadlo. Stále, suché
a slnečné počasie umožnilo
pokračovať v prácach prakticky nonstop. Hotové dielo vzalo vietor z plachiet jeho
oponentom i odporcom. Ich
argumenty sa stali nepodstatnými a malichernými.
Úprimná vďaka občanov
Sihote a celej ilavskej verejnosti patrí primátorovi mesta, mestskému zastupiteľstvu,
investorovi a v neposlednom
rade realizátorom stavby.
A nakoniec. Aj zlé môže byť
na niečo dobré. Nebyť záplavovej vlny, nemohla by sa Ilava hrdiť impozantnou stavbou, ktorá vojde do ilavskej
histórie.
Daniela Cabajová

podjazd a čerpaciu stanicu
Trenčianskemu samosprávnemu kraju do užívania,to
sa nestalo do dnešného dňa.
Po zistení vlastníckeho stavu sme telefonicky urgovali Generálne riaditeľstvo
ŽSR, aby urýchlene spravili nápravu. Dňa 23. 11. 2015
servisní technici z Galanty
zistili príčinu výpadkov čerpadiel, a to pokazený stýkač
spínania čerpadiel, ktorý
vymenili.
Ing. Stanislav Janušek
vedúci oddelenia
výstavby a ŽP

Od 1. októbra 2015
zmeny v zákone o matrikách
Dňom 1.10. 2015 nadobudol účinnosť zákon č.
124/2015 Z.z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon NR
SR č. 154/1994 Z.z. o matrikách. Novela reaguje najmä na podnety z aplikačnej
praxe zákona. Okrem iného
sa sprísnila ochrana osobných údajov pri nazeraní do
matriky a výpisov z matriky,
upravil sa postup pred uzatváraním manželstva, či riešenie zápisu dieťaťa nájdeného v tzv. hniezde záchrany.
Súčasťou novely zákona je aj
zavedenie tzv. elektronickej
matriky, ktorou chce Ministerstvo vnútra SR znižovať
byrokraciu a šetriť čas občanov. Občania môžu požiadať elektronicky napríklad o rôzne potvrdenia a
výpisy z matričných kníh
(duplikát rodného, sobášneho alebo úmrtného listu)
či zmenu mena alebo priezviska. Doteraz to bolo možné len osobne alebo poštou.

Pri elektronickej komunikácii sa však vyžaduje eID
karta so zaručeným elektronickým podpisom. Osobne
alebo poštou je možné požiadať o potvrdenia a výpisy
z matriky aj bez použitia eID
karty po novom ktorúkoľvek
matriku na Slovensku, ktorá
je pripojená do elektronickej matriky. Občania tak
teda nebudú musieť spraviť
na vecne príslušnej matrike v mieste uzavretia manželstva, respektíve narodenia dieťaťa či úmrtia osoby.
Ušetrí im to čas a ubudnú
im tiež výdavky na cestovanie. Prvotný zápis narodenia, uzavretia manželstva a
úmrtia budú občania musieť
vybavovať aj naďalej osobne z dôvodu, že rodičia musia podpísať dohodu o mene
dieťaťa, snúbenci žiadosť o
sobáš a pod.
Stanislava Hlaváčová
vedúca Oddelenia
vnútornej správy
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„Diabetes mellitus
a pohybová aktivita“
V roku 1991 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)
a Svetová federácia diabetu
(IDF) zaradila do svojho kalendára významných dní „14.
november - Svetový deň diabetu“. Účelom je zvyšovanie
povedomia o tomto ochorení,
o jeho príčinách, príznakoch,
liečbe a komplikáciách. Svetový deň diabetu nám však každý rok pripomína, že počet
chorých na cukrovku sa stále
zvyšuje. Aby sme tomu zabránili, je dôležité zmeniť náš
postoj k svojmu zdraviu, pretože každý z nás je zodpovedný za svoje zdravie.
Diabetes mellitus - cukrovka patrí medzi závažné chronické ochorenia. V dôsledku
akútnych a chronických komplikácií sa významnou mierou podieľa na chorobnosti, invalidite aj úmrtnosti. V
90% ide o diabetes typu 2, pri
ktorom najdôležitejším vonkajším faktorom príčiny vzniku je nadváha, obezita a nízka
fyzická aktivita.
Cukrovka je ochorenie, ktoré je neporovnateľné s inými
diagnózami. Nebolí, ale hrozí
vážnymi zdravotnými kom-

plikáciami. Cvičenie je neoddeliteľnou súčasťou liečebného procesu.
Čo cvičiť? Najvýhodnejšie
je zapojiť čo najviac svalových skupín. Vhodná je rýchla chôdza, turistika, jazda na
bicykli (vonku alebo vo vnútri na stacionárnom bicykli),
plávanie, cvičenie na fitlopte,
korčuľovanie, lyžovanie.
Čo necvičiť? V prípade
postihnutia obličiek nie je
vhodné cvičenie v posilňovni.
Ak má očné komplikácie, neodporúča sa behanie, loptové
hry, squash, tenis, vzpieranie
a box. Pri postihnutí nervových vlákien (diabetická neuropatia) sa treba vyvarovať
behu a dlhým túram.
Po zaradení pohybovej aktivity do denného programu,
dochádza nielen k zlepšeniu fyzickej výkonnosti, ale
aj psychickej pohody. Miera
prospešnosti je priamo úmerná pravidelnosti a intenzite
cvičenia.
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom
v Považskej Bystrici
Oddelenie podpory zdravia

Koncert s poďakovaním...

Jednou z možností, ako vyjadriť morálne poďakovanie
spoluobčanom za vynikajúce
tvorivé výkony a významné
výsledky dosiahnuté v najrôznejších oblastiach verejného
života, či už v oblasti umenia a
kultúry, školstva, športu a iné
mimoriadne zásluhy, je ocenenie práce ľudí, ktorí žijú medzi nami, zviditeľňujú a reprezentujú naše mesto.... Zo svojej
skromnosti neradi rozprávajú
o svojich úspechoch, ale hovoria za nich výsledky .... Pre
naše mesto a našu spoločnosť
odviedli kus práce a zanechali
viditeľné stopy...
Pri tejto príležitosti sa dňa
27.11. 2015 uskutočnil koncert s názvom Djelem Djelem
v podaní Janky Orlickej a Diabolských huslí Jána Berkyho
Mrenicu ml., s poďakovaním
významným občanom nielen nášho mesta, ale aj predstaviteľom družobného mesta
Györ a predstaviteľom podnikov za spoluprácu, ústretovosť
pri realizácii EÚ projektu Re-

konštrukcie koryta Podhradského potoka.
Primátor mesta Ilava Ing.
Štefan Daško odovzdal ďakovný list Mgr. Petrovi Jurčíkovi / dekanovi ilavskej
farnosti/, Kamilovi Horákovi, Mariánovi Horákovi, Romanke Adamcovej, Bc. Mariánovi Pažítkovi, MBA Ing.
Róbertovi Ivaničovi, Petrovi
Mišíkovi, Janke Trenčanovej,
Petrovi Domáňovi, Antonovi Brunovskému, Anne Rieckej, Ing. Mariánovi Supekovi /Generálnemu riaditeľovi
SVP Banská Štiavnica/, JUDr.
Vladimírovi Zacharovi /Riaditeľovi SVP Piešťany/, Ing.
Jozefíne Slezákovej, Prof. Dr.
Péter Fóldesi a Dr.h.c.Profesor
László Imre Komlósi, PhD.
Ďakujeme všetkým oceneným, ale aj tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú
rozvoju nášho mesta a prajeme im veľa ďalších krásnych
úspechov.
-at-

Detské centrum ZVONČEK
V novembri otvorilo v Ilave
svoje brány nové detské centrum Zvonček, ktoré sa zameriava na celodennú, poldennú,
ale i hodinovú starostlivosť
o deti vo veku 2 až 6 rokov.
Centrum sa nachádza v zrekonštruovanom
rodinnom
dome na Záhumenskej ulici
686, v tichom prostredí, neďaleko centra mesta.
Cieľom centra je vytváranie
pre deti čo najlepších podmie-

nok pre ich zdravý duševný a
telesný rozvoj detskej osobnosti, o čom svedčia priestory
zariadenia.
Detské centrum je otvorené
v pracovné dni v čase od 6:30
do 17:00 hod. Príchody a odchody detí centrum prispôsobuje potrebám rodičov.
Kontaktné údaje:
www zvoncekilava.com
e-mail: zvoncek.ilava@gmail.com
tel. 0907 148 203

Medzi ocenených patrí aj Anton Brunovský v strede.
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Jeseň v Materskej škole Ilava
Každé ročné obdobie sa vyznačuje svojimi charakteristickými znakmi a každé je svojím
spôsobom krásne a umožňuje veľa príležitostí na rôzne aktivity detí. Už prišla jeseň farebná, teší sa každý z nás. Táto
pieseň a mnohé iné sa ozývali
z našej materskej školy po tieto
dni. Okrem nádherných farieb
nám pani Jeseň priniesla i veľa
darov v podobe ovocia a zeleniny. I my sme v našom predškolskom zariadení využívali počas
jesenných dní ovocie, zeleninu
a tiež i lesné plody na zhotovenie rôznych výtvorov. No deti
sa veľmi tešili na Jesenný deň v
lese, kde poznávali stromy, listy, plody, lesné zvieratá. Tiež
sme sa rozprávali, ako je veľmi
dôležité chrániť prírodu a byť

k nej ohľaduplný. A ako by to
bolo, keby sme v našej materskej škole nemali každoročné
tradičné Jesenné tvorivé dielne. V jeden krásny deň prišli
rodičia do materskej školy, aby
spolu s deťmi strávili príjemné
popoludnie pri vytváraní produktov z prírodnín. Tak ako
po minulé roky prejavili svoju
tvorivosť a spolu so svojimi ratolesťami vytvorili krásne jesenné dekorácie, strašidielka z
tekvíc, jesenné obrázky a pod.
Ďakujeme rodičom za to, že si
“ukradli“ kúsok zo svojho vzácneho času a prišli medzi nás,
aby spolu so svojimi deťmi a zamestnancami MŠ Ilava strávili
príjemné popoludnie v prostredí, ktoré ich detičky už dôverne
poznajú.
OH

Deti z MŠ Ilava.

Pozvánky na podujatia v Ilave
4.12.2015 /piatok/ od 10.00 - 18.00 v parku na námestí
Remeselnícke vianočné trhy s príchodom sv. Mikuláša
16.00 hod. – program : Gajdy a koledy
v podaní Mateja Beňa a Dominiky Polákovej
17.00 hod. - Príde sv. MIKULÁŠ
/balíčky pre deti prineste vopred do DK alebo knižnice/ Vianočná
kapustnica - Klub dôchodcov Ilava, varené víno, vianočný punč,
remeselnícke výrobky, občerstvenie atď.
6.12.2015 /nedeľa/ o 15.30 v sále domu kultúry
Mikulášsky šláger Veselej trojky Pavla Kršky a ich hostí - skupín
Vega, Kora band – krst CD.
Vstupné 9 €, predpredaj v DK a v knižnici
7.12.2015 /pondelok/ o 19.00 v sále domu kultúry
Štyria na kanape – komédia s vynikajúcimi hercami:
Petrou Polnišovou, Ľubom Kostelným, Henrietou Mičkovicovou, Richardom Stanke
Vstupné 13 €, predpredaj v DK a v knižnici
13.12.2015 /nedeľa/ o 17.00 v sále domu kultúry
Bluegrass Christmas – koncert country skupín Šidlo /PE/,
Zatúlaní /PD/ a Early times /CZ/ pri príležitosti 30. výročia

Imatrikulácia prvákov
v ZŠ Ilava

Naši milí prváci.

Široko, ďaleko, známa je
už správa, že 1. A, 1. B aj 1. C
je už naša, sláva!
Veru tak, prváci sa stali
čestnými obyvateľmi nášho kráľovstva, našej školy.
Stalo sa tak 10. novembra
2015. A veruže túto radostnú chvíľu sme prežívali vo
veľkolepej spoločnosti jeho
veličenstva kráľa, ktorému
s pasovaním prváčikov do
cechu školského pomáhal aj
dvorný šašo. A naši prváci?
S hrdosťou vám oznamuje-

me, že naša škola je bohatšia o tri triedy šikovných
tanečníkov, spevákov a recitátorov. Veríme, že tento krásny deň bol úžasným
začiatkom nielen pre nás,
ale predovšetkým pre nich.
Našim prváčikom želáme, aby sa im darilo víťaziť v každodenných bojoch
s písmenkovými či číslicovými drakmi s úsmevom na
perách a radosťou v srdci.
Mgr. Miroslava Klusová

účinkovania bluegrassovej skupiny Šidlo. Vstupné dobrovoľné.
20.12.2015 /nedeľa/ o 15.00 v sále domu kultúry
Daj Boh šťastia...tradičný adventný koncert ilavských
súborov a detí z ilavských škôl a škôlok. Súčasťou koncertu
je živý BETLEHEM. Vstupné dobrovoľné.
Silvester 2015
pripravujeme v spolupráci s umeleckými súbormi
31.12. Silvestrovské šibrinky
Do tanca hrá Sloboda band, bohatý kultúrny program, kapustnica, tombola. Dress code /odev/ dobrovoľný, ale odporúčame veselé, až karnevalové kostýmy /najkrajšie budú odmenené/. Začíname
o 20.00 h. Vstupné 7 €, hostia v maske 5 €, deti do 12 rokov 1 €.
Vstupenky už predávame v dome kultúry a v knižnici.
V januári a februári 2016 v DK – plesová sezóna:
16.1. Farský ples
23.1. Ples ZŠ Ilava / 44 64 140/
29.1. Ples strany Smer
6.2. Ples ZUŠ Ilava /44 65 446/
Aktuálne vždy na www.ilava.sk /kalendár podujatí/
Tel. čísla DK: 44 555 70 až 72, knižnica 74.
Zmena programu vyhradená.
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Vážení Ilavčania,

školstvo patrí medzi kľúčové oblasti v každej spoločnosti, v každom regióne.
Pre budúcnosť spoločnosti
je totiž veľmi dôležitá jeho
kvalita, akým smerom sa
uberá, ako sa školstvo vyvíja a mení. Práve v súčasnosti prechádza školstvo v
ilavskom regióne zmenou,
no nie takou zásadnou, ako
by sa mohlo na prvý pohľad
zdať.
Ministerstvo
školstva,
vedy výskumu a športu síce
Obchodnú akadémiu Ilava ako jedinú strednú školu v meste vyradilo zo siete
škôl ako samostatný právny
subjekt, no všetko podstatné sa zachovalo. Obchodná akadémia Ilava bola de
facto iba transformovaná
na Elokované pracovisko v
Ilave patriace pod Obchodnú akadémiu Považská Bystrica. Výchovno-vzdelávací
proces zostal v podobe, ako
ho poznáte dosiaľ. Zmeny
nastali len na ekonomicko-organizačnej úrovni.
Čo bolo dobré, v tom sa
bude pokračovať. A nebolo
toho málo. Absolventi školy majú možnosť zamestnať sa u širokého portfólia
zamestnávateľov a väčšina
pokračuje na kvalitných vysokých školách v Bratislave,
v Českej republike a napríklad tiež vo Viedni. Škola
okrem iného spolupracovala s firmou LkW Walter,
so Slovenskou obchodnou
a priemyselnou komorou
a s partnerskou školou v
maďarskom Gyori. Pokračovanie v spolupráci je samozrejmosťou. Nemožno
nespomenúť výborné výsledky v prestížnej celoslovenskej súťaži Mladý účtovník, v spracovaní textu na
počítači a účasť v medzinárodnom projekte Plastic-s-skills.

Študenti majú naďalej k
dispozícii vysoko kvalifikovaný personál, ktorý je stabilizovaný a odhodlaný napredovať a možno ešte viac
ako kedykoľvek v minulosti dokázať opodstatnenosť
strednej školy ekonomického zamerania v Ilave.
Zmena, ktorá nastala, nebude mať negatívny vplyv
na to, čo má vzdelávacia inštitúcia poskytnúť svojim
študentom. Naopak, vytvoril sa priestor pre synergický efekt spolupráce dvoch
obchodných akadémií pod
jednou hlavičkou. Obchodná akadémia Považská Bystrica je šesť rokov po sebe
v absolútnej špičke medzi
všetkými strednými odbornými školami na Slovensku
v komplexnom hodnotení
stredných škôl nezávislou
inštitúciou INEKO (najhoršie sme skončili na 9. mieste). Ilavskej obchodnej akadémii môže úzke prepojenie
len pomôcť, podobne pozitívne možno vnímať zmenu aj v Považskej Bystrici.
Spolupráca pomôže obom
školám odstraňovať drobné
nedostatky a „okukávať“ to
dobré z druhej školy.
Verím, že zmena, ktorá
prebehla mimo nás všetkých, bude zmenou pozitívnou. Myslím, že ak budeme
spolupracovať,
vymieňať
si rady a skúsenosti a keď
vtiahneme do procesu výchovy a vzdelávania Vás,
milí Ilavčania, bude naša
obchodná akadémia naďalej
stabilnou súčasťou školského systému v okrese.
Prajem Vám všetko dobré,
nech sa nám všetkým darí.
Ing. Peter Bologa, riaditeľ
Obchodnej akadémie
Považská Bystrica

Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, 017 44 Považská
Bystrica - Elokované pracovisko v Ilave

POZVÁNKA
„DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ“
Obchodná akadémia Považská Bystrica – Elokované pracovisko
v Ilave pozýva žiakov 9. ročníkov a ich rodičov na

„Deň otvorených dverí“
dňa 10. 12. 2015 v čase od 8.00 do 13.00 hod.

Radi Vás privítame v priestoroch školy na Hviezdoslavovej ulici
330/17 v Ilave. Tešíme sa na návštevu!
S pozdravom Ing. Peter Bologa, riaditeľ školy
Tel.: 042 / 4466507

Október, november, december 2015
Kalendár výročí ilavských osobností
Tobiáš Masník
/28.10.1640 Zemianske Kostoľany – 28.7.1697 Uhrovec/
spisovateľ, učiteľ, kňaz, martýr. V rokoch 1682-84 evanjelický farár v Ilave. V období protihabsburského povstania bol väznený v Leopoldove. Na múzeu v Ilave má
pamätnú tabuľu. 375. výročie narodenia.
Ján Fridecký
/1648 – 22.11.1710 Ilava/
katolícky kňaz, arcidiakon.
Od roku 1686 farár v Ilave /postavil bývalú faru na Ul.
Farskej atď/. 305. výročie úmrtia.
Jozefa Košecká
/1.3.1926 Ilava – 16.12.2010 Žilina/
pedagogička, publicistka, prekladateľka, autorka vysokoškolských
skrípt a učebníc /spolu s manželom prekladali texty
v latinskom jazyku aj pre mestské múzeum/. 5. výročie
úmrtia.
Blahoželáme Jakubovi Melicherovi, žiakovi Základnej umeleckej školy v Ilave,
k čestnému uznaniu, ktoré získal na medzinárodnej
výtvarnej súťaži Ex Libris v
Hlohovci. Ocenenie dostal
spomedzi 2330 účastníkov,
ktorí boli z rôznych krajín
ako je Argentína, Rakúsko,
Poľsko a pod. Jakubovi prajeme veľa takýchto ďalších
úspechov a jeho pani učiteľke
Martine Paljeskovej Piškovej
mnoho talentovaných žiakov.
Mgr. Ingrid Viskupová
riad. ZUŠ

I L A V A
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Do roka a /takmer/ do dňa
Takto pred rokom sme
oslávili okrúhle narodeniny PhDr. Jozefa Genzora.
Ilavčana, ktorý takmer
celý život pracuje v Slovenskej akadémii vied ako jazykovedec, koreanista a filipinista, prekladateľ atď.
Uctiť si oslávenca prišlo
viacero jeho spolužiakov
z ilavskej jedenásťročenky a nesklamali ani teraz.
Stretnutie bývalých spolužiakov bolo o to srdečnejšie, že tentoraz medzi nich
zavítala ich bývalá učiteľka slovenského a ruského
jazyka pani Štefánia Kičinová - Prokšová, ktorá žije
v Novej Dubnici. Ako nám
prezradila, k Ilave má doteraz veľmi srdečný vzťah.
Ako učiteľka práve tuná
v päťdesiatych rokoch začínala. Samozrejme okrem
spolužiakov autora prišli
aj ďalší milovníci literatúry. Pripravovaná kniha Jazyky sveta, o ktorej sme na
stretnutí v roku 2014 hovorili, je na svete. Elegantná,
vydarenú grafickú úpravu
dopĺňajú mapy, fotografie,

schémy jazykov a ukážky písiem. Je najucelenejšou publikáciou z oblasti
lingvistickej
antropológie na slovenskom, ale už i
na českom trhu.
Prezentácia knihy sa konala v ilavskom kníhkupectve Kornélia, s ktorým
naša knižnica spolupracuje. Všetky výtlačky, ktoré
majiteľ kníhkupectva na
tento deň objednal, sa aj
napriek vyššej cene knihy
minuli, bonusom bola autogramiáda autora.
Ďakujeme hostiteľovi za
príjemné prostredie i občerstvenie, autorovi, za to,
že i napriek zhoršenému
zdravotnému stavu medzi nás prišiel, Antónii
Remšíkovej za pomoc pri
propagovaní
podujatia.
Knihe prajeme, aby sa
rýchlo „rozchytala“, je to
pekný a nadčasový darček
možno aj k blížiacim sa
vianočným sviatkom. Môžete si ju tiež požičať v ilavskej knižnici.
-ot-, ih-

MESTSKÁ
KNIŽNICA
I L A V A

Knižné
novinky

Beletria dospelí:
Keleová-Vasilková T.: Vône života
Mišíková Ľ.: Mrazená škorica (Vôňa minulých životov)
Baloghová M.: Prísľub lásky
Lagercrantz D.: Dievča, ktoré uviazlo v pavúčej sieti
Hosseini K.: A hory odpovedali ozvenou
Kepler L.: Stalker
Mankell H.: Piata žena
Mankell H.: Pyramída
Mankell H.: Psy z Rigy
Martin G.R.: Búrka mečov (Hra o tróny 3)
Darsane V.: Niečo sa pokazilo
Klassenová J.: Učiteľova dcéra
Klassenová J.: Učiteľ tanca
Strayed Ch.: Divočina
Holtová A..: 1222 metrov pod morom
Sparks N.: Správa vo fľaši
Hamarová D.: Slzy muža
Gavalda A.: Billie
Nesbo J.: Šváby
Nesbo J.: Krv na snehu
Nesbo J.: Polnočné slnko
Karika J.: Čierna hra
Banáš J.: Dementi
Hawkins P.: Dievča vo vlaku
Červenák J.: Ohnivé znamenie
Pastoreková A.: Stretla som ťa v Paríži
Beletria deti:
Nagyová-Džerengová P.: Klára a Tity
Green J.: Nech sneží
Green J.: Poučka o podstate predvídateľnosti
Šulajová Z.: Džínsový denník 5
Hlušíková M.: Zázračné topánky a iné rozprávky
Rothfuss P.: Jméno větru

PhDr. Jozef Genzor pri podpisovaní knihy svojej bývalej učiteľke Štefánii Kičinovej Prokšovej

Náučná dospelí:
Benz W.: Holokaust
Larkin P.: Všetko o psoch
Melgosa J.: Objav svoju hodnotu
Badenas R.: Ako čeliť utrpeniu
Švihálek L.: Spor pokračuje
Mátel A.: Etika sociálnej práce
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Putovanie za poznaním v roku 2015

Je to už niekoľko rokov, čo
sme aj v Ilave predstavili výstavu „Working Wonders“. Výstava putovala po rôznych metropolách Európy a nás potešilo,
že bola inštalovaná tiež v našej
malej považskej metropole v Ilave. Výstava bola o ľuďoch s reumatickým ochorením, ktorí
sa zapájali do verejného života
a ktorí chceli byť stále prospešní
spoločnosti, v ktorej žijú. U nás
platí, že členovia ligy proti reumatizmu v našej pobočke, ale aj
vo všeobecnosti, sa chcú aktívne zapájať do verejného života.
A tak sme si do nášho programu
pre rok 2015 dali cieľ, ktorý môžeme nazvať “ celoročné poznávanie“. Bolo to veľmi jednoduché
v tom, že všetky miesta, ktoré
sme navštívili, obohatili sme výkladom, vo väčšine prípadov už
v autobuse na ceste „tam“ a na
ceste „nazad“ už boli len skúšky.
Aktívne sa zapojili aj členovia
jednoty dôchodcov, aj zo zväzu zdravotne postihnutých.
Celoročné poznávanie sme začali už v máji a to prednáškou
MUDr. Michala Slivku s témou „Choroby z potravín“.
96 účastníkov prednášky si
vypočulo zaujímavý výklad
a navyše sa účastníci mohli
zapojiť do diskusie. Rovnakú prednášku sme pripravili aj
v kúpeľoch Nimnica, kde sme
našli pochopenie pre naše aktivity u PhDr. Františka Halmeša.
Ďalšie poznávanie už bolo pri
našich cestách za kúpaním. Tak
sme sa dozvedeli, že geotermálny prameň v Podhájskej má teplotu 80 stupňov Celzia a že
tejto vody vytečie z hĺbky 1900
m na povrch 50 litrov za sekundu a že prvý vrt bol realizovaný
už v roku 1973.V krátkom čase
na to si obyvatelia Podhájskej
v podstate vo svoje réžii vybudovali bazény a komplexná rekonštrukcia bola vykonaná v
roku 2003 . Samozrejme sme
sa informovali pre ktoré choroby je voda prospešná a potešili
sme sa, že pomáha aj ľuďom s reumatickým ochorením. Cestou
do Podhájskej prechádzame cez
Nitru a to je ďalšie miesto s veľkým potenciálom informácií.

Väčšinou vieme, že v Nitre sa
konajú výstavy a veľtrhy, ale menej ľudí vie, že Nitra má takmer
80 000 obyvateľov, že sú tu dve
univerzity, že je šiestym najväčším mestom na Slovensku a že
meno NITRA nesie aj vesmírna planétka č. 9543. A navyše
je to mesto veľmi pekné. Celkom šesťkrát sme sa zotavovali
v Podhájskej a vždy bol autobus
plný. Poskytovali sme informácie, ktoré nám pomáhali lepšie poznať krajinu a jej históriu.
Októbrový zájazd do ZOO
v Lešnej na Morave bol určený hlavne deťom našich členov.
Zámok Lešná je krásny vďaka
anglikánskemu štýlu, ale prioritou pre deti je zoologická záhrada. V zoologickej záhrade
s 220 druhmi zvierat je čo obdivovať. Určite bývalý majiteľ
zámku pán Josef Seilern netušil,
že k jeho zbierke vtáčích vajec
a kolibríkov, ktorú zhromaždil
už v roku 1929, pribudnú postupne aj iné druhy zvierat, ktoré potešia každú detskú dušu.
Na posledný poznávací výlet
sme sa vypravili do maďarského
mesta Györ. Výklad sme začali tak trocha zoširoka. V mestskej časti Ilavy v Klobušiciach
je hrobka, v ktorej je pochovaný Gábor Baross. Keď vystúpite
v Budapešti zo železničnej stanice, uvidíte sochu Gábora Barossa. V Györi je nástenná tabuľa
Gábora Barossa na ulici Gábora
Barossa a na radnici je jeho busta. Predstavitelia nášho mesta
sú v priateľskom kontakte so zástupcami mesta Györ. A tak každého napadne prečo je to tak.
A zistíte veľmi zaujímavé veci.
Gábor Baross bol náš krajan.
Narodil sa v roku 1848 v dedinke Pružina, ktorá je od nás
vzdialená asi 20 kilometrov. Od
roku 1875 sa aktívne venoval
politike a zastupoval púchovsko –ilavský región a mesto
Györ v uhorskom parlamente.
Zo štátneho tajomníka sa postupne stal ministrom ministerstva spojov a verejných prác .
Výrazne ovplyvnil vývoj pošty
a telegrafu, keď po reorganizácii výrazne zlacneli poplatky za
služby. Bol autorom pásmové-

Foto: A. Balónová
ho sadzobníka na železnici, čo
dopravu po železnici zlacnelo
a zjednodušilo. Podporoval riečnu i železničnú dopravu a dal
pripraviť projekty aj pre náš región. Je škoda, že nežil dlhšie,
možno by sme dnes mohli používať vláčik na ceste z Ilavy do
Zliechova alebo z Púchova cez
Pružinu až do Banskej Bystrice. Presadil dobudovanie železnice z Bratislavy do Žiliny.
Faktom zostáva,že podporoval
nielen rozvoj železníc, ale aj výstavbu mostov cez Tisu a Dunaj, tiež ten, bratislavský, čo bol
na konci 19. storočia vďaka jeho
podpore dobudovaný a otvorený
a v súčasnosti sa rekonštruuje.
Mesto Györ je na osobu Gábora Barossa oprávnene hrdé,
ale môže byť hrdé i samo na
seba. Zachovalo si historickú
časť mesta, za čo sa mu dostalo
ocenenia od Unesca. Je pekné,
čisté, obklopené riekami Rába,
Rábca a Dunaj. Má asi 130 000
obyvateľov, je tu veľká fabrika,
ktorá sa podieľa na výrobe automobilov Audi.
Medzi významné osobnosti mesta patrí aj Ľudovít Štúr.
Snažili sme sa zistiť, prečo o
osobe Gábora Barossa nevedia
ľudia viac. Zistili sme, že zrejme
Gáborovi Barossovi nebola naklonená doba, v ktorej pôsobil.
Cestou do Györu sme si v autobuse zopakovali aj trochu histórie. Keď v roku 1866 prehralo Rakúsko vojnu s Pruskom,
vznikol následne duálny štát
Rakúsko-Uhorsko a uhorský
snem v roku 1867 uzákonil,
že po celom Uhorsku sa bude
používať len maďarský jazyk.
Na toto nešťastné uzákonenie
doplatili všetky národnostné
menšiny v Uhorsku, ale aj už

existujúce slovenské gymnázia
a Matica slovenská.
Pokiaľ však posudzujeme prínos Gábora Barossa pre krajinu,
je to prínos vysoko pozitívny
a určite si zaslúži aj viac pozornosti . Aj o tom bolo naše poznávanie. Keď to zhrnieme, zistíme,
že približne 425 občanov, členov
našej pobočky i našich sympatizantov z jednoty dôchodcov
a zdravotne postihnutých občanov, sa zúčastnilo na našej ceste
za poznaním v roku 2015. Zájazdom do Györu sme si pripomenuli Svetový deň reumatizmu,
ktorý pripadol na 12. októbra
a my sme zájazd zorganizovali
o deň neskôr a nachodili sme pri
poznávaní mesta niekoľko kilometrov. Nakoniec sme využili
termálne kúpalisko Aqua Quelle na zregenerovanie a pripomenuli sme si aj 25. výročie Ligy
proti reumatizmu na Slovensku.
A aby bolo zrejmé, že sme z ligy
proti reumatizmu, tak nás na
naše veľké prekvapenie v Györi
oficiálne privítal pán doktor Tibor Nemes, miestny reumatológ.
Poďakovanie za pomoc pri
organizovaní
nášho pobytu v Györi patrí MUDr. Petrovi Schmidtovi, predsedovi Nadácie Gábora Barossa.
Netušili sme, že našu návštevu
v Györi stručne popíše aj maďarská tlač ako príklad spolupráce. A ako čerešničku na torte
si teda môžeme pripísať aj medzinárodnú spoluprácu .
Samozrejme nás zaujíma i to,
či sa ľuďom páčilo, alebo nie?
Viackrát sme sa stretli so známymi, ktorí sa po našej akcii
pýtali:“ Prečo si mi nepovedal, aj
ja by som išiel“. A tak si myslíme, že sa nemáme za čo hanbiť.
Josef Rosenbaum
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Smútočné
poďakovanie

Matrika
Narodenie :
Karolína Florišová
Hana Besehaničová
Lukas Baráth
Eliška Slavíková
Jakub Lančarič
Daniel Podhájský
Manželstvo uzatvorili :
Marek Šikula
a Eva Pučeková
Marián Sloboda
a Tatiana Barančeková
Ing. Peter Rafaj
a Mgr. Andrea Hujová
Štefan Mikula
a Bc. Jaroslava Gašková
Ing. Juraj Brokeš
a Mária Štábelová
Úmrtie :
Ján Hajas
Vojtech Ševčík
Anna Pagáčová
Mária Martišková
Helena Eliášová
Irena Gacíková
Mária Krajčovičová
Okienko do štatistiky :
Údaje uvedené v jednotlivých rubrikách sú v termíne od 19.10.2015 do
24.11.2015. V toto časovom
období sa do nášho mesta
prisťahovalo 14, odsťahovalo 8 a v rámci mesta sa presťahovalo 7 spoluobčanov.

Ľudský život je sťa púpavový kvet, rozplynie sa
a viac ho niet. Len v spomienkach prichádza medzi
nás a žiaden čas nezahojí
ranu, čo v srdciach bolí nás.
Dňa 2.11.2015 sme na poslednej ceste odprevadili
nášho drahého

Vojtecha Ševčíka,

ktorý nás opustil po ťažkej chorobe vo veku 65 rokov. Ďakujeme všetkým za
slová útechy v našom žiali,
za kvetinové dary a za účasť
na poslednej rozlúčke.
Smútiaca rodina.

Smútočné
poďakovanie

EXTRA PONUKA KIA PÚCHOV

Ťažko sa nám s Tebou
lúčilo, ťažko bez Teba byť,
láska však smrťou nekončí, v našich srdciach budeš
stále žiť...
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, dobrovoľným hasičom
a známym, ktorí prišli dňa
28.10.2015 odprevadiť na
poslednej ceste nášho drahého manžela, otca a starého otca

Jána Hajasa,

ktorý nás navždy opustil
vo veku 65 rokov.
S láskou spomína smútiaca rodina.

od 4310 €

+ SADA ZIMNÝCH PNEU

na štvrtinky bez navýšenia
a spracovateľského poplatku

Sportage s komfortným interiérom a s najvyšším hodnotením
v testoch NCAP môžete mať už od 17 240 Eur v hotovosti alebo
za 4310 Eur na štvrtinky bez navýšenia a bez spracovateľského
poplatku.

ASPEKTA TRADE, s.r.o.
Nimnická cesta 1674
020 01 Púchov

T +421 42 4633 877
M +421 911 900 905
E kia@kiapuchov.sk
www.kiapuchov.sk
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Ďalšia MAJSTERKA SVETA
z oddielu karate Sokol Ilava!

Romanka Adamcová na stupni víťazov.
Od stredy 4.11.2015 do nedele
8.11.2015 sa v Španielsku uskutočnili Majstrovstvá sveta seniorov, juniorov, kadetov a detí
WTKA v karate.
Z Ilavy nomináciu do reprezentácie Slovenska,na základe
dobrých výsledkov a vynikajúcej formy, dostala aj naša cvičenka Romanka Adamcová.
Po striebornej medaile z majstrovstiev Európy Bibiany Valkovej a tituloch majsteriek sveta spred siedmich rokov Mirky
Zlatošovej a Vlaďky Karasovej
sa opätovne postavila na stupne
víťazov na majstrovstvách sveta ďalšia karatistka z Ilavy Romanka Adamcová.
Štartovala v štyroch kategóriách. V jednej neuspela a v
týchto troch bodovala.
Dorastenky 13-15r +57 kg

SSH III. miesto
Kadetky 16-18r +60 kg SSH
I. miesto
Kadetky 16-18r +57 kg PP
I. miesto
Chcem poďakovať Romanke
za vzornú reprezentáciu a vynikajúce výkony v zápasoch celosvetovej konkurencie karate.
Taktiež chcem poďakovať celému trénerskému a organizačnému tímu karate Sokol Ilava
za trpezlivú a dlhoročnú prácu
s mládežou, ktorá naďalej prináša aj svetové výsledky.
Vďaka patrí aj Mestu Ilava,
mestskému zastupiteľstvu a primátorovi mesta Ilava Ing. Štefanovi Daškovi, ktorý pohotovo konal a finančnou dotáciou
umožnil Romanke zúčastniť sa
takejto náročnej súťaže.
Kamil Horák

Prípravka U-9
Turnaj v Šamoríne sa nám
nevydaril, tak ako sme si predstavovali. Museli sme improvizovať, keď sa prvýkrát do
bránky postavil Šimon Ondrušík a pre objektívne príčiny
sa turnaja nezúčastnili viacerí
kľúčoví hráči – Patrik Straňák,
T. Turza a P. Slúka. Vzhľadom
na to sme museli postaviť hráčov, ktorí sú o dva roky mladší
– Jakuba Ondrušíka, Mareka
Gašpara a Jána Juríčka. Verím,
že ostatných turnajov sa mužstvo MFK Ilava zúčastní v plnej sile.
Výsledky:
MFK Ilava – Šamorín 1:3
(gól Kameništiak)
MFK Ilava – Vrakuňa 0:3
MFK Ilava – DAC Dun.
Streda 2:5 (góly Juríček, Kiška)
MFK Ilava – Karlova Ves 2:3
(góly Kameništiak, Kiška)

Mladší žiaci
Nováčik 3. ligy Sever hráči
Mestského futbalového klubu
Ilava si v súťaži počínali celkom
dobre, keď po jesennej časti súťaže skončili na 9. mieste. Jesenná časť súťaže ukázala, že na
jar treba posilniť najmä obranu,
nakoľko doteraz sme inkasovali
až 60 gólov. V útočnej fáze sme
na tom podstatne lepšie, keď
sme strelili 59 gólov. Najlepším
strelcom sa stal Adam Kukučka
s 38 gólmi. O ďalšie presné zásahy sa postarali: L. Lysák 11 gólov, Bezdeda 2 góly, Srnec 2 góly,
Straňák 2 góly a po jednom góle
prispeli: Kameništiak, Poliak,
A. Baláž, P. Baláž
Káder tvorili:
Brankári: Antala, Šandor
Obrancovia: Kameništiak,
Straňák, Šlapák, Černecký, Bezdeda, Kukučka
Útočníci: Lysák, P. Baláž, A.
Baláž, Srnec, Marienka, Bagín,
Roháč, Poliak.

Naši najmenší futbalisti.

Romanku Adamcovú ocenil aj primátor mesta pamätným listom.
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