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Milí bratia a sestry
koniec existencie tohto chrámu ako
dominanty celého mesta. Ľahko sa
dá spočítať, že ani na to, čo by sme
chceli urobiť, nemáme sami dostatok financií. Preto prakticky od začiatku tohto roku hľadám možnosti
a pracuje sa na tom, aby sme tomuto chrámu pomohli z iných zdrojov
a využili možnosť štátnej pomoci, pretože tento chrám je zároveň
štátnou kultúrnou pamiatkou, ale
celý chod a údržbu finančne ťahá
celé roky iba samotná farnosť. Našiel som pár ľudí na miestach, odkiaľ sa dalo začať, aby sme nejakú pomoc dostali. Spracoval som
projekt, požiadal som o dotáciu na
úvodnú fázu – spracovanie projektovej dokumentácie a statiky objektu. Kto sa v tom vyzná, vie, že to nie
sú jednoduché a lacné veci. Dostali
sme 240 tis. Sk ako pomoc na rozbeh. Každá dotácia však závisí od
toho, ako sme sami schopní a pripravení spolu financovať jednotlivé
kroky. Ak teda chceme na základe
vyhotovených posudkov a projektov aj niečo urobiť, musíme požiadať a pýtať ďalej, a teda sami mať
najskôr k dispozícii istý balík peňazí a podľa toho
môžeme žiadať
príspevok z príslušných fondov.
Nezostáva mi
teda iné, ako vyzvať všetkých,
nielen veriacich,
ktorým ako-tak
záleží na tom,
aby aj v budúcnosti bol možný pohľad na
panorámu mesta s neodmysliteľnými dvoma
Podarí sa nám zachrániť a uchovať kultúrnu vežami a majespamiatku a dominantu mesta?
tátnou strechou

Čas a okolnosti dozreli natoľko,
aby sa urobili vážne kroky a rozhodnutia ohľadom strechy nášho
farského chrámu. Už dlhší čas je
to problém, ktorý sa síce vždy nejako zaplátal, ale tým neprestal byť
problémom. Stav strechy a krovu pod ňou je varujúci, čo možno
z diaľky a zvonka tak nevyzerá.
Práve preto, že ten pohľad zblízka
a zvnútra nie je možný každému,
zdalo by sa, že nie je čo riešiť. Opak
je pravdou. Preto som sa rozhodol,
určite nie z večera na ráno, ale po
dôkladnom zvažovaní, pre generálnu opravu celej strechy aj v tejto extrémne ťažkej dobe a sťaženej situácii. Všetci vieme, že máme kostol,
ktorý je súčasťou väznice, teda nemáme prístup k normálnej bežnej
údržbe a oprave strechy, čo sa tiež
podpísalo pod stav, v akom sa dnes
nachádza, dokonca sú miesta, ktoré ani bežným pohľadom zvonku
nemožno skontrolovať, či do kostola netečie. Donekonečna nemožno vyčkávať a so strachom tŕpnuť,
kedy strechu vietor uchytí celú, čo
by v dnešných ekonomických pomeroch znamenalo skazu a vlastne
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Nech sú aj tieto Vianoce plné spokojnosti, radosti,
bohaté na čarovné momenty a naplnené priania !
V novom roku nech Vás víta šťastie, úspech,
zdravie a láska......
Ing.Štefan Daško, primátor mesta
kostola, aby pomohli.
Viem, že za peniaze, ktoré na
tento úmysel obetujete, sa nenajete, či nezaodejete, ani nebudete mať
v dome či byte teplejšie. Ale je to
niečo, čo pomôže tomuto chrámu,
tomuto mestu a zachová ho aj pre
tých, čo tu prídu po nás – a to nie
je málo. Je určite mnoho aj takých,
ktorí do tohto chrámu nechodia, či
v tomto meste nebývajú, a predsa sa
tu narodili alebo v tomto chráme
prijali prvé sviatosti, ba dokonca
nemusia byť ani veriaci, ale pohľad
na dominantu Ilavy aj ich môže napĺňať istou hrdosťou. Dnes sú možnosti pomoci naozaj rozmanité, ide
len o ochotu niečo obetovať, na niečom sa podieľať. Je namieste otázka: máme dnes, v tejto dobe ešte na
to sily, či ochotu? V tejto chvíli na
to neviem odpovedať, a predsa si
myslím, že to treba urobiť. Verte,
mám pred tým, do čoho sa chceme pustiť, veľký rešpekt. Sám som
tú strechu osobne dvakrát ratoval,
a preto viem, čo hovorím. Strecha je vec, ktorú treba robiť naraz,
v tom je rozdiel napríklad oproti
tomu, keď sme stavali faru, náklady sa dali rozdeliť na niekoľko rokov. Toto je o inom, strechu môžeme otvoriť a začať robiť nanovo len
vtedy, ak budú pokope peniaze na
celú. Pri všetkých ťažkostiach a povedzme aj značnej finančnej náročnosti mi ide o jediné: zaručiť, aby
ľudia tejto farnosti a občania tohto
mesta mali nie na niekoľko rokov,
ale na desaťročia istotu, že strecha
chrámu bude okrasou a chválou
ich mesta a svedkom, že napriek
všetkým ťažkostiam tu v tejto dobe
žili ľudia, ktorým na veci záleža-

lo a to, čo urobili, urobili statočne
a dobre.
Ako to vidím prakticky? Prispieť
na toto dielo je samo sebou možné už odteraz, či už snáď osobnými milodarmi, ktoré budú zvlášť
na tento účel evidované a viazané,
tiež náležite aj zverejnené v chráme. Je to tiež pre niektorých možnosť sponzorstva, ak ju sami nemáte, možno aspoň poznáte niekoho,
kto by pomôcť vedel, čo mohol.
Farnosť má aj svoj účet, jeho číslo
poskytnem každému, kto bude mať
seriózny úmysel pomôcť, no a čo
sa týka kostolných zbierok na tento účel, určite až po Novom roku,
pretože výdavkov pred Vianocami každý máva neúrekom. Skúste,
prosím, tieto moje slová zobrať ako
výzvu pre pomoc chrámu a nie ako
ožobračovanie ľudí či rodín. Tak
by sme nič neurobili. V dnešnom
svete sme dennodenne svedkami,
že ľudia dokážu obetavo podporiť
mnohé šľachetné veci, a na druhej
strane veľa plytvať a utrácať na zbytočnosti. Snáď rozlíšime, kam patrí
náš chrám....
Slovo na záver.... Koľko nás to
vlastne bude stáť? Odborníci, ktorí
to zatiaľ pripravujú, hovoria, že to
budeme skutočne vedieť až potom,
keď odkryjeme strechu, a potom,
keď zíde posledný robotník z hotovej strechy, ale pri rozsahu predpokladaných prác takmer určite ..
od 5 miliónov nahor.... to hovorí za
všetko. Aj tak som presvedčený, že
s Božou pomocou to hádam zvládneme.
Tak nám Pán Boh pomáhaj!
vdp. Anton Galus
správca farnosti
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Ing. Ľubomír Turcer,
prednosta MsÚ Ilava,
praje všetkým obyvateľom mesta, aby do každého domu prenikla pokojná
vianočná atmosféra a vydržala po celý rok
Krásne Vianoce a úspešný nový rok všetkým občanom želajú poslanci Mestského zastupiteľstva pri
MsÚ v Ilave.

Ilavský mesačník

Posledné tohoročné rokovanie

Na svojom poslednom rokovaní v roku 2007 sa poslanci mestského zastupiteľstva zišli v utorok
11. decembra v sále domu kultúry.
Napriek zvýšenému počtu chrípkového ochorenia sa poslanci na
rokovanie dostavili v plnom počte. Čakal ich náročný 26 bodový
program, ktorý pozorne sledovalo
niekoľko desiatok občanov.
Jedným z najnáročnejších bodov bolo prerokovanie a schválenie
bodu č. 13. Návrh rozpočtu mesta
a TSM na rok 2008 + výhľady na

Garáže v „Jame“ na Kukučínovej
majú novú cestu

roky 2009 - 2010 a požiadavky finančnej komisie . K tomuto bodu
sa rozprúdila živá diskusia nielen
z radov poslancov, ale i od prítomných občanov. Po rozsiahlej diskusii a niekoľkých pozmeňujúcich
návrhoch poslanci schválili predložený rozpočet .
Na zasadnutí boli prítomní i zástupcovia firmy LIDL, ktorí majú
záujem o výstavbu tohto obchodného domu na území nášho mesta.. O zámere výstavby a prebiehajúcich rokovaniach najskôr
informoval primátor mesta, neskôr i zástupkyňa predmetnej firmy. Výstavba LIDL-a je ovplyvnená vybudovaním parkovacích
miest ( kruhového objazdu na križovatke) . Primátor mesta, ktorý
viedol celé rokovanie , dal priestor
na diskusiu ku každému bodu nielen poslancom, ale i občanom .
Prítomní občania tak nemuseli so
svojimi požiadavkami čakať na záverečnú diskusiu, ale mali možnosť
priamo sa podieľať a ovplyvňovať
svojimi návrhmi rozhodovanie poslancov.
Poslanci schvaľovali také závažné Všeobecne záväzné naria-

denia ako : VZN o podmienkach
určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta, VZN
o miestnych daniach, VZN o poplatkoch za úkony vykonávané
MsÚ, VZN o nakladaní s odpadom
a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, organizačnú smernicu o Poriadku odmeňovania Mesta Ilava, výročné
správy školských zariadení, žiadosti jednotlivých komisií.. .. Medzi
tie menej náročné patrilo schválenie podpísania družobných zmlúv
s mestami Mikolow, Klimkovice
a Vizovice, plán porád MZ na rok
2008. V neskorých večerných hodinách odsúhlasili i príspevok na
koncoročné odmeny pre pracovníkov technických služieb a odmeny
volených zástupcov mesta.
Záverečné slovo patrilo primátorovi mesta. Poďakoval všetkým
poslancom za dobrú spoluprácu
v roku 2007 a všetkým prítomným
zaželal príjemné a pokojné prežitie
blížiacich sa vianočných sviatkov.
Podrobnú zápisnicu z rokovania
si môžete prečítať na web. stránke
mesta ako i vo vývesnej skrinke
mestského úradu.
-r-

DK Ilava v januári 2008
Firma Cesty Nitra a.s. zrealizovala v mesiaci november vyasfaltovanie prístupovej cesty ku garážam na Kukučínovej ul.
Posledným pracovným dňom, kedy sa doťahovali posledné metre nového asfaltového koberca bola prvá adventná nedeľa.

Nová dominanta Ilavy?
Niekedy v auguste tohto roku
sme sa stali svedkami havárie kamiónu na ilavskom kruhovom
objazde, ktorý skončil prevrátený
na boku, pričom z jeho poškodených nádrží vytieklo veľké množstvo pohonných hmôt (nafta).
Ešte niekoľko dní po tejto udalosti sme prechádzali po zvyškoch
bieleho vapexu /absorbčná látka/,
ktorým bola ošetrená vozovka.
Toľko pre pripomenutie udalosti.
V čom je však problém?
Predovšetkým v tom, že tieto pohonné hmoty sa vyliali najmä mimo hlavnej cesty a vsiakli
do zeme, priamo nad vodovodnou vetvou, napájajúcou mestskú časť Klobušice pitnou vodou.
Som presvedčený, že v každej vyspelej krajine by takáto udalosť
bola označená ako ekologická
havária a kompetentnými orgánmi by bolo vynaložené veľké úsi-

lie na jej okamžité odstránenie.
V septembri sme mohli vidieť,
že na inkriminovanom mieste sa
objavil bager, ktorý svojou lyžicou „poškriabal“ trávu do hĺbky
asi 20 cm na niekoľkých miestach
a odišiel. Na ďalší deň tam nákladný automobil vysypal fúru
hliny a opäť odišiel. Tým sa po
ťažkej technike zľahla zem a ja
sa pýtam, čo bude ďalej? Žeby sa
o rok tieto „operácie“ zopakovali?
Návštevníkov Ilavy na ceste od
mestskej časti Klobušice odvtedy víta (straší) jedna kopa hliny,
o osud ktorej sa nemá kto postarať. Možno má za úlohu odtiahnuť našu pozornosť od veľkého prehrešku voči životnému
prostrediu alebo nám ho má pripomínať. Žeby to mala byť nová
dominanta mesta?
Mgr. Drahoš Slávik

13.1.2008 - Novoročný koncert ZUŠ Ilava o 16.00 v sále DK
Účinkuje školský orchester, komorné telesá, sólisti
19.1.2008 - Rodičovská zábava ZŠ Ilava
21.1-31.1.2008 - Výstava olejomalieb Stanislava Obucha z
Valaskej Belej -poriada CVČ Ilava vo výstavnej
sieni DK otvorená v prac.dňoch od 8.00 - 17.00 hod.
1.2.2008 - Ples Obchodnej akadémie Ilava v sále DK
Muzikál Soľ nad zlato - premiéra pripravovaného muzikálu sa
prekladá z technických príčin na január 2008, konkrétny termín zverejníme včas na plagátoch i na www.ilava.sk

Soľ nad zlato

V roku 2006 vznikol divadelný súbor Hugo, ktorého členovia sú najmä mladí ľudia vo veku 12 – 30 rokov, ale aj stredná generácia. DS Hugo
pripravuje realizáciu muzikálu „Soľ nad zlato“, ktorý je pod záštitou
Základnej školy Hugolína Gavloviča s Materskou školou s podporou
Obecného úradu v Pruskom, Mestského úradu v Ilave a Farského úradu
v Pruskom. Členovia súboru sú z obcí Pruské, Dulov, Horovce, Tuchyňa, Mikušovce, Krivoklát, Ilava, Bohunice, Slávnica, Klobušice.
Touto upravenou rozprávkou do muzikálovej podoby, obohatenou
o mnohé hodnotové myšlienky sa chceme dotknúť človeka dnešnej
uponáhľanej a konzumnej spoločnosti v širokom kontexte jeho vzťahov a potrieb. Našim zámerom je vniesť impulz do mysle diváka, aby
sa rozhodol hľadať odpovede na najzákladnejšie a najbytostnejšie otázky, ktoré sprevádzajú život človeka. Chceme nanovo pripomenúť, že veci
ako je láska, šťastie, pokoj duše, priateľstvo, večnosť sa nedajú kúpiť za
žiadne peniaze, ale že ich pôvod je inde. Príbeh tiež poukazuje, čo spôsobuje ľudská hlúposť, lakomstvo, pýcha, márnomyseľnosť. Zároveň chceme priblížiť divákom radosť z prežívania obyčajného dňa a ukázať, že aj
ten najobyčajnejší deň a všetko, čo v ňom dostávame, je veľkou milosťou
a darom, ktorý si treba vážiť.

Ilavský mesačník
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Mestská knižnica
„O smutnej rozprávke“,

„Bola treskúca zima, padal sneh.
Blížil sa tmavý večer. Bolo to v posledný deň v roku, na Silvestra.
V tej zime a tme išlo po ulici malé
chudobné dievčatko, prostovlasé
a bosé. Z domu vyšlo v pantofliach,
ale načo mu aj boli také pantofle!
Predtým ich nosievala jeho mama,
také boli veľké. Ako dievčatko prebiehalo ulicou, aby sa vyhlo dvom
rútiacim sa vozom, stratilo ich.
Jednu nemohlo nájsť a s druhou
odbehol akýsi chlapec. Teraz išlo
dievčatko bosé, s nôžkami od zimy
červenými, až belasými. V starej
zástere malo hromadu sírových
zápaliek a jeden zväzok držalo
v ruke. Po celý deň si od dievčatka
nikto nič nekúpil. Nikto mu nedal
ani grajciar. Chodilo po uliciach
hladné, premrznuté a vyzeralo,
chúďa, veľmi úboho. Snehový páper mu padal na dlhé plavé vlásky
s peknými kučerami na šiji. Dievčatko však vôbec nemyslelo na to,

aké je pekné. Za všetkými oblokmi
sa svietilo a po ulici sa šírila vábivá
vôňa husaciny. Veď bol novoročný
podvečer a dievčatko myslelo práve na to. Učupilo sa v kúte medzi
dvoma domami, z ktorých jeden
trocha vyčnieval do ulice. Drobné nôžky skrčilo pod seba. Domov
s neopovážilo ísť, lebo zo zápaliek
nič nepredalo. Otec by ho iste vybil. A v dome je tiež zima, veď majú
sotva strechu nad hlavou a fúka
tam, hoci najväčšie diery vypchali senom a handrami. Dievčatku
celkom zmeraveli malé rúčky od
zimy.
Ach, maličká zápalka by ich zohriala! Len keby si mohlo čo len
jednu vziať... Vytiahlo zápalku a
„škrt!“, ako zapraskala, ako horí!
Bol to teplý, jasný plameň ako zo
sviečky, ktorý hrial, keď nad ním
držala ruku. Aké to bolo zvláštne svetlo! Dievčatku sa zazdalo, že sedí pri veľkých železných

Dávne zvyky Štedrého dňa

Väčšina z nás ich považuje za
najkrajšie sviatky roka, lebo majú
svojskú, neopakovateľnú atmosféru. Vianoce! Obdobie príprav na
vytvorenie sviatočnej pohody sprevádza často zhon, nervozita, stres,
ale to len preto, lebo chceme, aby
všetko bolo naj... Pritom viacerí
z nás už akosi nedbajú na dávne
zvyky a tradície. A pritom sú to
práve starodávne zvyky a tradície, ktoré dávajú týmto sviatkom
nevšednosť, výnimočnosť, slávnosť. Aj na otázku prečo je to tak,
poznáme odpoveď. Pretože skrývajú v sebe stáročnú múdrosť našich predkov. Chvalabohu je ešte
stále dosť rodín, v ktorých otcovia
a matky spolu so svojimi synmi
a dcérami tieto zvyky a tradície
udržiavajú, a tým si ctia svojich
predkov. Len si skúsme na chvíľu
predstaviť, ako vyzeral život našich predkov: večery iba so sviečkami a kahancami, nebola elektrina, rádiá a televízory. K večeru sa
rodina zišla a rozprávalo sa o tom,
čo bolo cez deň, o ľuďoch, práci,
zvieratách, prírode. Rytmus života sa riadil rytmom prírody a ten
sa menil štyrmi ročnými obdobiami. Na jar jedávali zelené vňate,
naklíčené obilie, v lete ovocie, čerstvú zeleninu, biele mäso, na jeseň

surovú kapustu, cibuľu, cesnak,
k tomu hroznové víno, v zime sa
jedlo viac živočíšnych tukov, bielkovín, sušené ovocie, kvasená kapusta.
Naši predkovia vedeli, že pri
prechodoch ročných období treba
organizmus vyčistiť, preto sa pridržiavali pôstnych dní. Aj Vianociam
predchádzal pôstny čas, počas ktorého sa treba zdržiavať nadmerného jedenia a pitia – advent trvá
štyri týždne pred Štedrým dňom
a dodržiava sa už od 11. storočia.
Poďme teda k niektorým ďalším
starodávnym tradíciám : rozkrojenie jabĺčka – jadrovník znamená
zdravie, šťastie, úspech, nepekný
Koncom novembra prijala
pozvanie pracovníčok mestskej
knižnice spisovateľka Petra Nagyová Džerengová.
Ženám-čitateľ kám,(medzi
prítomnými nebol ani jeden
muž) priblížila nielen svoju spisovateľskú tvorbu, ale spoznali
sme v nej i citlivú ženu, matku. Nielen v jej románoch, ale
i v jej osobnom živote hrá rodina najdôležitejšiu úlohu, a ak je
v našich silách, musíme urobiť
všetko preto, aby sme rodinu
zachránili.

kachliach s lesklými mosadznými guľami a mosadznými rúrami. Oheň utešene horel a výborne
hrial! – Dievčatko už vystieralo
nohy, aby si ich zohrialo, a tu plameň zhasol. Kachle sa stratili, sedelo tu len s vyhorenou zápalkou
v ruke. ..“
Mladší i starší nepochybne spoznávame smutnú rozprávku H. CH
. Andersena „O dievčatku so zápalkami“. Koľkí, ako deti, by sme radi
priviedli toto dievčatko do nášho
teplého príbytku, zahriali ho horúcim čajom a ponúkli z nášho jedla.
Pomyslime aj teraz, v dňoch
sviatočných a plných hojnosti, na
všetkých bez tepla rodinného kozuba, chorých, osamelých alebo trpiacich iným nedostatkom. Vždy
môžeme pre nich niečo urobiť,
sami dobre vieme, že aj úprimným
ľudským prejavom – milým slovom, teplým úsmevom, pohladením či vhodnou návštevou.
Pri tejto príležitosti ďakujeme
všetkým, ktorí v predvianočnom
čase priniesli k nám svoje knihy
a ponúkli ich na „adopciu“. Všetky
už majú svojich nových majiteľov.
Aj krásne Andersenove rozprávky.
-Ľ.L.jadrovník alebo černík znamená
chorobu, nešťastie, zármutok. Počasie v budúcom roku? Dvanásť
jadierok ako dvanásť mesiacov
sa vloží do misky s vodou: Koľko
ich vypláva, toľko bude suchých
mesiacov. Chcete, aby vás mali
všetci radi? Na Štedrý deň si natrite tvár medom. Chcete mať šťastie
po celý rok? Vo vianočke, rozkrojenej na Štedrý deň ráno, hľadajte
zapečené hrozienko. Nechcete mať
prázdnu peňaženku? Nezabudnite do nej vložiť niekoľko šupiniek
zo štedrovečerného kapra. Pravda, koľko miest a národov na zemeguli, toľko rôznych vianočných
zvykov, tradícií, pranostík, kolied,
pesničiek. O tom všetkom je portál zameraný práve na najkrajšie
sviatky roka.
- J.J. -

Príjemné prežitie
vianočných
sviatkov
a úspešný nový rok
všetkým občanom
nášho mesta želá
redakčná rada IM,
kultúrna komisia
pri MZ a Zbor pre
občianske záležitosti.

Matrika
Narodenie:
Emma Kubišová
Vanesa Mitická
Vanesa Margušová
Hana Holbusová
Nicolas Nemček
Adam Marguš
Patrik Gašpar
Manželstvo uzatvorili:
Zuzana Vavríková
a Bc. Juraj Bukovčák
Jana Zahradníková
a Peter Sirný
Dagmar Ižvoltová
a Gabriel Felis
Blahoželáme jubilantom:
75 rokov:
Anna Daňová
Rozália Gerhardová
Mária Kániová
Vendelín Ranuša
Veronika Šeligová
80 rokov:
Pavol Bartek
Štefan Janušek
Irena Karšayová
Ján Martinisko
Jozef Šatka
85 rokov:
Božena Martinusová
Anna Mogorová
Navždy nás opustili:
Irena Hírešová
Bohumil Majerech
Peter Bohuš
Okienko do štatistiky:
Za sledované obdobie sa do
nášho mesta k trvalému pobytu
prihlásilo 21 občanov, 20 sa z trvalého pobytu odhlásilo. Jedno
manželstvo bolo rozvedené.

INZERCIA
Spracujem účtovníctvo
telefón: 0908 342 313
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Druhý adventný koncert
Dňa 9. decembra sa pri našej
ilavskej vianočnej guli rozsvietila druhá adventná sviečka
a po nej bol v rím.-kat. kostole premiérový koncert sláčikového kvarteta „Laugarício quartet“, ktorý konferovala pani
Dana Vlčková.
Citlivý výber hudby klasických autorov, precízne predvedenie skladieb a tóny huslí
i violončela vytvorili vznešeNa tému našej vianočnej ozdoby na Mierovom námestí v Ilave
sa už toho napísalo i povedalo veľmi veľa. Jej stavanie a budovanie
prilákalo do nášho mesta mnohé
domáce, ale i zahraničné médiá
od rozhlasu, cez denníky, týždenníky, až po rôzne televízie.
Výroba tejto vianočnej ozdoby
bola 10x náročnejšia ako výroba
minuloročného adventného venca, za ktorý sme obdržali prvý
Certifikát o Slovenskom rekorde.
Napriek tomu, že sme si v začiatku neuvedomili, aké to bude
náročné a stavba sa pretiahla
z dvoch na 4 celé dni, chceli by
sme vyzdvihnúť úžasnú atmosféru počas celej práce.
Všetci tí, ktorí sa na nás prišli
iba pozrieť alebo iba zvedavo prešli okolo, boli tvorcami tejto atmosféry. Tvorivosť, radosť z toho
ako nám to pred očami rastie,
očakávanie posledných dokončovacích prác, dokrášľovanie.... To
všetko nás hrialo a posúvalo ďalej
a ďalej. Práve v takýchto situáci-

nú atmosféru v chrámových
priestoroch, kde zvuk sláčikového kvarteta vskutku vynikol.
Repertoár sláčikových nástrojov
ešte obohatilo spevácke vystúpenie Lenky Bartákovej.
Marek Berky, Leoš Staněk ml.,
Libor Kocián, Ervín Mokráň –
to sú členovia kvarteta, ktorým
úprimne ďakujeme za neopakovateľný zážitok.
-r.h-

Vianočná guľa
ách sa ukáže sila priateľstva, sila
lásky k blížnemu.
Neviete si ani predstaviť, aké
milé a povzbudivé bolo posolstvo
od pekárne IMEX v podobe posúchov, teplé buchtičky zo Stražova, obed od prednostu MsÚ, obed
od majiteľa Moravca i od Janky
Schneebergerovej - majiteľky cestovnej kancelárie Triss, ktorá sa
na nás najskôr prišla iba pozrieť
a odišla až po troch dňoch práce. Tak isto nás v prvý večer prišiel pozrieť a povzbudiť Ing. Janko Straňák a neopustil nás až do
konca ! Úplne v samom začiatku sa k nám pridal i Vlado Rexa
a zostal s nami ! Za občerstvenie
ďakujeme p. Júliusovi Majerovi,
Milanovi Kováčikovi redaktorovi týždenníka Obzor, Ing. Jankovi
Stráňákovi, ved. oddelenia kultúry Mgr. Andrejovi Škvarovi, ma-

jiteľovi stánku s občerstvením... .
Za trpezlivú obsluhu (varenie horúcich nápojov a ich donášku na
námestie) patrí poďakovanie pani
Ivetke Gombárovej.
Pozornosti, ktoré potešili ďaleko viac, ako 5 minútový šot v televízii.
Nemôžeme a nedokážeme nenapísať slová poďakovania celému kolektívu z Hortusu
(manželom Šúkalovým, Katke, Milotke) , úžasnému tímu ľudí
z Technických služieb mesta Ilava
na čele s ich riaditeľom. Nikto nikomu nerozkazoval, kedy má prísť
a kedy odísť. Kedykoľvek sa mohli
chlapi z TSM zobrať a odísť. Neurobili to však , práve naopak, boli
s nami od úplného začiatku až do
posledných záverečných prác !
Úprimná vďaka ! Bodaj by v každom meste mali na TSM takýchto
úžasných ľudí !
A už vôbec sa nedá
slovami vyjadriť poďakovanie pre pánov
TIBORA JANÍČKA
a Ing. JOZEFA RAJNÍČKA , ktorí nám
darovali slamu, pre
generálneho riaditeľa Považských cementární v Ladcoch, majiteľku nábytku Lea.......
Na to musí mať človek
otvorené srdce a myseľ
pre vykonanie niečoho dobrého a nič za to
nečakať. Kvôli kúsku
papiera „Certifikátu“...
o nejakom rekorde, to
nikto z nich, ani z nás
nerobil.
V mene celého pracovného kolektívu ďakujeme primátorovi
mesta Ing. Štefanovi
Daškovi, prednostovi

MsÚ Ing. Ľubomírovi Turcerovi,
Ing. Jarke Rexovej a Vierke Baginovej za hudbu ( úžasne vzpružila), Ing. Jožkovi Tichému za
spracovávanie našej práce na web.
stránku mesta, Majke Dlhej, Marte Dolinskej, ženám z klubu dôchodcov, Magde Kobzovej, Magde Hrubej,Marte Sabadkovej,
rod. Markovičovej, Melicherovej, Horákovej, Božke Mogorovej,
Zdenke Králikovej , Zdenke Ďuríkovej, Anke Bajzovej , kolektívu
z detského domova, MŠ v Ilave,
vedeniu nemocnice .......jednoducho každému a všetkým, ktorí sa
akoukoľvek mierou a pomocou
podieľali na príprave a výrobe tejto vianočnej ozdoby.
A to bol vlastne aj náš prvopočiatočný záver, spojiť čo najviac
ľudí , spojiť ich spoločnou prácou a túžbou urobiť niečo pekné pre všetkých, čo pôjdu okolo.
Či sa nám to podarilo, necháme na posúdenie každého z Vás
. Nie každému sa musí páčiť, ale
nás teší, každý jeden, kto sa pri
nej pristaví, odfotí si ju a odnáša
si z nášho malého mestečka túto
vianočnú fotografiu. Sme radi,
že sme prispeli k zvýrazneniu
nášho mesta, k navodeniu správnej vianočnej atmosféry. Už dnes
sa všetci tešíme, že sa v zdraví dožijeme novembra 2008 a budeme
môcť vytvoriť opäť niečo pekné.
Privítame medzi sebou každého.
Tešíme sa na Vaše nápady a pomoc.
Na záver iba malé skromné
prianie!
Každý, kto sa pristaví pri našej vianočnej ozdobe, nech si
z nej odnesie kúsok tej úžasnej
atmosféry, lásky a radosti, s akou
bola vyrobená do svojho príbytku, nech sa Vaše srdcia a domovy
rozhoria počas celých nadchádzajúcich sviatkov plamienkami pokoja, lásky a porozumenia!
Anna Riecka,
Miriam Mikulcová,
Viola Bakošová
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Štedrý december
Od začiatku decembra až do
konca tohto kalendárneho roka
sa v ZUŠ Ilava uskutočnilo a ešte
aj bude veľa zaujímavých a atraktívnych programov. Triedne besiedky, adventné, mikulášske a
vianočné koncerty, tanečné vystúpenia, výtvarné výstavy nielen
v Ilave, ale aj v okolí.
Okrem toho sa môžeme pochváliť aj úspechmi v súťažiach:
bronzom pre Luciu Bajzovú
z interpretačnej akordeónovej súťaže v Topoľčanoch pod názvom
„Mladé talenty Ladislava Mokré-

ho“ a cenou poroty Dagmar Mišíkovej v speváckej súťaži populárnej piesne „Bystrická podkova“.
Žiaci, učitelia a pracovníci ZUŠ
Ilava ďakujú svojím priateľom,
priaznivcom, rodičom a širokej
verejnosti za podporu a účasť
na koncertoch, vystúpeniach
a výstavách. Mestu Ilava a Vám
všetkým želáme:
krásne sviatky Vianočné,
veselé cesty polnočné,
na Silvestra ľahký krok
a potom šťastný Nový rok !!!
R.H.

Prvá adventná nedeľa patrila rekordu ilavskej vianočnej guli a po
ňom spríjemnil popoludnie občanom a návštevníkom mesta Ilavy
aj školský orchester a sólisti ZUŠ Ilava svojím koncertom.
R.H.

Maťko a Kubko v Ilave

Dňa 4. decembra 2007 mali možnosť žiaci prvého stupňa ZŠ a deti
z MŠ Ilava a Klobušice vidieť v dome kultúry známu rozprávku Maťko
a Kubko. Prepracovaná bola do tanečnej podoby s milou a príjemnou
choreografiou. Poetický tanec v podaní členiek scénického tanca tanečného odboru ZUŠ Ilava, kostýmy, humorné scénky a najmä výkony
tanečníčok veľmi zapôsobili na prítomné detské obecenstvo. R.H.

17 – roční študenti absolvujú jeden
rok radosti i starosti podnikateľov

Obchodná akadémia
v Ilave Vás informuje

Úspechy našich študentov
Študenti OA Ilava sa pravidelne zapájajú do rôznych športových súťaží. V mesiaci október a november sa konali súťaže
vo futbale – na umelom trávniku FK ZŤS Dubnica obsadili 2. miesto , v halovom futbale
v športovej hale FK ZŤS Dubnica a na Canadien Cup 2007
stredných škôl – 3. miesto
V pondelok 10. decembra 2007
bol pre triedu 3.C výnimočný
deň. Študent z tejto triedy , Lukáš Ciho, sa zúčastnil finále speváckej súťaže MY POP STAR
2007, ktoré sa konalo v Dome
armády v Trenčíne. Za výraznej
podpory svojich spolužiakov obsadil vynikajúce 2. miesto
V piatok 7. decembra 2007 sa
konal Deň otvorených dverí školy, na ktorom sme prezentovali
jednotlivé vyučovacie predmety.
Pri tejto príležitosti školu navštívilo asi 120 žiakov z okolitých
základných škôl, z ktorých väčšina prejavila záujem o štúdium
na našej škole.

Do budúceho školského roka
2008/2009 plánujeme otvoriť
pomaturitné kvalifikačné štúdium v odbore sociálno-právna
činnosť. Je určené záujemcom,
ktorí už majú maturitu a chcú si
rozšíriť svoju kvalifikáciu. Vyučovať sa budú predmety ako sú:
psychológia, ekonomika a riadenie, cudzí jazyk, sociálna práca
so zdravotne postihnutými, sociálna a liečebné pedagogika,
posunková reč a iné. Bližšie informácie môžete získať na sekretariáte školy a neskôr aj v tlači.
Blíži sa ukončenie 1. polroka
šk. r. 2007/2008, preto želáme
všetkým študentom, aby dobre
zvládli „predpolročné“ skúšanie
a v januári doniesli domov dobré
vysvedčenia. Všetkým čitateľom
Ilavského mesačníka želáme
veľa zdravia, šťastia a úspechov
v novom roku 2008 a zároveň si
Vás dovoľujeme pozvať na tradičný Ples Obchodnej akadémie,
ktorý sa bude konať 1. februára
2008 v DK Ilava.
- Ing. Zuzana Novosádová -

V tomto roku dostanú študenti
Obchodnej akadémie v Ilave unikátnu príležitosť vyskúšať si podnikanie na vlastnej koži. Súčasťou
ich študijného programu sa stáva
predmet Aplikovaná ekonómia,
ktorý slovenským stredným školám poskytuje bezplatne nezisková vzdelávacia organizácia Junior
Achievement Slovensko – Mládež
pre budúcnosť (JASR). Naša škola
sa tak pripája do siete viac ako 140
tried stredných škôl celého Slovenska.
Čo študentov v tomto celoročnom predmete čaká? Predovšetkým práca v skutočnej firme
simulujúcej akciovú spoločnosť –
študentskej spoločnosti. Trieda si
zvolí vlastné študentské vedenie
a to rozhodne, v čom bude spoločnosť podnikať, ako svoj výrobok, či
službu predá a ako celé podnikanie
zorganizuje. Všetky rozhodnutia
budú podložené znalosťou ekonomickej teórie, ktorá sa vyučuje
ako súčasť programu počas celého
školského roka. Študenti tak veľmi
rýchlo zistia, ako dôležitá je teoretická príprava pre praktický život.
Do spolupráce so študentami
a učiteľom sa zapojí dobrovoľný
konzultant z praxe, ktorý je spravidla manažérom významnej firmy, či podnikateľ z blízkeho okolia školy. Prinesie do triedy pohľad
z praxe, bude „mostom“ medzi

ekonomickou teóriou a praktickým podnikateľským svetom a stane sa tak pre mladých ľudí vzorom
úspešného manažéra. S našou študentskou spoločnosťou bude spolupracovať p. Ján Mutňanský – konateľ spoločnosti z Nemšovej.
Naša škola je otvorená novým
progresívnym metódam výučby,
preto pani profesorka Ing. Zuzana Novosádová absolvovala intenzívne školenie organizované JASR,
ktoré je nevyhnutné pre vyučovanie Aplikovanej ekonómie. Veríme, že nám tento program pomôže motivovať našich študentov tak,
aby sami hľadali to najlepšie uplatnenie vo svojom budúcom živote a boli pripravení na prechod zo
školy do praktického života.
Junior Achievement Slovensko
– Mládež pre budúcnosť (JASR)
(www.jasr.sk), licenčný partner
Junior Achievement Woridwide,
člen Junior Achievement – Young
Enterprise Europe a skupiny INEKO , je vzdelávacia nezisková organizácia, ktorá už od jari 1992
realizuje na Slovensku ekonomické vzdelávacie programy pre mladých ľudí. V júni 2007 dosiahol počet absolventov z celého Slovenska
vo všetkých programoch JASR už
144 559 študentov.
Marek Jakúbek,
viceprezident marketingu
ASSET, študentská spoločnosť
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Ďakujeme
V mene všetkých členov klubu
SM Ilava, ako aj ich rodinných príslušníkov ĎAKUJEME Mestskému
úradu, mestskému zastupiteľstvu
mesta Ilava a vedeniu Domu kultúry v Ilave za všestrannú pomoc,
pochopenie, ústretovosť i podporu činnosti nášho klubu, ktorý
slúži pre zdravotne postihnutých
nevyliečiteľným neurologickým
ochorením roztrúsenou mozgovomiešanou sklerózou, ktorá postihuje a obmedzuje hybnosť človeka
a v neskoršom štádiu ho pripútava
na invalidný vozík.
Naša vďaka patrí aj všetkým našim sponzorom, ktorí akoukoľvek
pomocou pomohli našim členom
finančne alebo materiále, a tým
im pomohli v ich neľahkom živote.
Všetkých nás takto povzbudili, aby
sme sa aktívne zapájali do činnosti klubu a potešili nás nádejou do
ďalších dní v tomto roku i do budúcnosti. Ďakujeme všetkým, čo
nám pomáhajú, chápu nás a podporujú.
Keďže sa už nezadržateľne blížia
vianočné sviatky, skúsme si z trvanlivého pečiva upiecť také ozdoby, ktoré nám vydržia minimálne
do budúceho roka a nech sú tými
ozdobami láska, ohľaduplnosť, tolerantnosť, vzájomné pochopenie,
dobro, trpezlivosť. Na farbách nezáleží, tú si môžeme dať podľa svojej ľubovôle, podmienkou je dávať
všetko zo srdca a k srdcu.
Upečme spolu také pečivo, ktoré
bude tuhé, že ho nikto zvnútra ani
zvonku nenaruší, nech je chutné,
by po ňom bažili nielen členovia
nášho klubu, ale nech sa pri ňom
zbiehajú slinky i tým, ktorí nás sle-

Malí cukrári
Dňa 8.12. na ZŠ Medňanská
sa „vypekalo“ a „zdobilo“. Krúžok SLNIEČKO a HVIEZDIČKA
si pozvali uznávaného cukrára p.
Bc. Bohumila Pastierika zo ZSŠPPruské, ktorý zasvätil malých žiakov do tajov cukrárov a pekárov.
Žiaci sa zhostili tejto práce veľmi
aktívne a zodpovedne. Domov si
odnášali nielen pekné a sladké výrobky, ale aj poznatky. Ktovie, či
nebol p. Pastierik medzi svojimi
budúcimi študentami alebo kolegami.
Mgr. M. Turzová
Mgr.S. Štefancová

dujú a pozorujú, ktorí s nami spolupracujú, ktorí nám pomáhajú
a žijú v našej blízkosti. Nech svojou
vôňou vytvára príjemné prostredie
pre nás všetkých, ale nech svojou
vôňou láka k nám i všetkých tých,
ktorí s nami chcú zdieľať spoločný
osud. Nedovoľme, aby medzi ľuďmi boli nešváry a hádky. Tie pustime dolu vodou, lebo tá má silné
očisťovacie účinky.
Zasvieťme si na našom stromčeku svetlá radosti, úsmevu a čistého
myslenia. Tá krištálová priezračnosť nás nasmeruje do krajiny dobrej nálady.
Prajeme Vám všetci v našom
klube, nech sa Vám splnia v čo najväčšej miere skryté priania a nech
sa Vám podarí vykúzliť čo najkrajšie úsmevy radosti. Nech rozžiarené oči Vašich najbližších zažnú
Vám fakľu dobra, ktorá Vám bude
dávať nielen svetlo na ďalšej ceste životom, ale i pozitívnu energiu
v ďalších dňoch budúceho roku.
Anna Pappová
predsedníčka klubu SM Ilava

Nepotrebný papier na
správnom mieste
Základná škola v Ilave, Medňanská ul. zorganizovala zber papiera.
Žiaci nazbierali 10.517 kg papiera, priemer na žiaka 16,62 kg.
Na 1. mieste sa umiestnil žiak 3.B. triedy Gabriel Cabaj - 534 kg
3.B. obsadila i celkovo prvé miesto s celkovým počtom nazbieraného papiera 1224 kg !
Najlepší zberači a najlepšie triedy získali vecné odmeny.
Všetkým zúčastneným ďakujeme.
Soňa Burdejová, ZŠ Ilava ,Medňanská ul.

Tvorba
www-stránok
Chcete prezentovať svoju firmu na Internete?
Neviete ako na to?

pp-prorea.szm.sk
Volajte tel. :

0907 214 925

E-MAIL-ujte:
pp-prorea@mail.t-com.sk

Pomôžeme, poradíme,
zrealizujeme.

Starostlivosť o zúbky

Členovia krúžku SLNIEČKO a HVIEZDIČKA si dňa 23.11. veľmi
aktívne čistili zúbky a priúčali sa „tajom“ zubného lekárstva a ošetrovania zúbkov pod vedením a dohľadom pani MUDR. Ivany Brnákovej,
ktorá trpezlivo vysvetľovala a odpovedala na všetečné otázky detí.
Malí žiaci sa už tešia na stretnutie s pánom MUDR. J. Brnákom,
ktorý príde porozprávať o prevencii chorôb a zdravej výžive.
Mgr .M. Turzová, Mgr. S. Štefancová

Pomoc dôchodkýň

Blíži sa čas vianočných sviatkov,
sú to sviatky radosti a pokoja. Skôr
ako začal adventný čas , vyrástla
na námestí prekrásna, obrovská
vianočná guľa. Túto radosť nám
pripravil Kultúrny dom Ilava.
Pani Šatková, predsedníčka klubu
dôchodcov, zaistila päť dôchodkýň na prípravu ozdôb zo šišiek.
Uväzovali ich drôtom na paličky
v priestoroch DK. Tak sme sa aj
my-dôchodkyne- podieľali malou

troškou na zhotovení vianočnej
výzdoby mesta – vianočnej gule.
V tomto adventnom čase nám
prišla do klubu upiecť vianočné
oblátky naša členka, pani Marta
Vranová, čím nám priblížila sviatočnú pohodu Vianoc.
Prajeme všetkým občanom, ako
i našim členom, príjemné prežitie
vianočných sviatkov a veľa zdravia
do nového roku !
-Ingrid Janušková -

Klub dôchodcov stále vitálny

Dňa 6. októbra 2007 sme mali v klube posedenie pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším. Sú to naši dlhoroční členovia klubu dôchodcov. Na posedení sme privítali aj primátora mesta Ing. Štefana Dašku, ktorý predniesol krátky príhovor a poprial nám veľa zdravia, čo
my už potrebujeme a veľa síl a chuti pracovať v našom klube. Privítali sme aj pani Jurenovú, predsedníčku sociálnej komisie. Veľmi
ochotne odpovedala na naše otázky, a tak sa rozprúdila živá debata.
Toto posedenie zorganizovala naša predsedníčka pani Šatková, za čo
jej úprimne ďakujeme
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Činnosť Okresnej rady Slovenského zväzu
zdravotne postihnutých ku Dňu invalidov
Slávnostné zasadnutie ku Dňu
invalidov sa uskutočnilo v priestoroch Domu kultúry v Klobušiciach.
Táto udalosť sa oslavuje každý rok,
nakoľko 4. december je Medzinárodným dňom invalidov.
Privítaciu reč predniesla pani
Anna Šatková – podpredsedníčka
Okresnej rady Slovenského zväzu
zdravotne postihnutých. Privítala
hostí: primátora mesta Ilava, zástupcu primátora Novej Dubnice,
starostu obce Košecké Veľké Podhradie a predsedu OR – Považskej
Bystrice Mgr. Arpáda Maďara ako
i všetkých členov základných organizácií.
Slávnostnú reč predniesol Ladislav Mazáň, predseda OR SZZP Ilava. Vyzdvihol činnosť zväzu invalidov. Zobrazil život našich členov
v terajšom stave a o sociálnej potrebe. Zdôraznil, že ak sa chceme do-

stať na vyššiu úroveň, treba použiť
všetky sily, aby sme túto mieru aj
dosiahli.
Okresná rada -Ilava má 840 členov, sme samostatný subjekt, a preto sa treba poďakovať primátorom
miest a starostom obcí, že podávajú pomocnú ruku organizáciám,
ktoré svojím málom spestrujú život
obcí a miest. Ďalej nasledovali príhovory primátorov a starostov, ktorí sa zhodli v jednom, že kto stratí
zdravie, ten už vie nájsť si čas v zväze invalidov a aspoň troškou pomáha mestu alebo obci. V príhovore Mgr. Maďar hovoril o sociálnej
pomoci všeobecne. Zdôraznil, že
opatrovateľskú službu budú preberať od roku 2008 mestá a obce.
Po príhovoroch nasledovala najkrajšia časť nášho zasadnutia.. Nakoľko okres Ilava má 6 organizácií zväzu, boli odmenení členovia

Slovenský pohár karate
Dňa 10. 11. 2007 sa v športovej hale TJ Sokol Ilava konal turnaj
Slovenský pohár karate
1. kolo.
Súťaže sa zúčastnilo 220 súťažiacich z celého Slovenska. V silnej
konkurencii pretekárov
slovenskej reprezentácie, medailistov z majstrovstiev Európy
a majstrovstiev sveta, sa naši mladí karatisti nestratili.
Súťaže v športovom zápase – kumite sa z Ilavy zúčastnilo 7 pretekárov.
Zo siedmich štartujúcich z Ilavy, piati vybojovali medailové
umiestnenie.
Karas Ladislav
+ 72 kg		
1. miesto
Karasová Vladimíra - 150 cm
1. miesto
Valková Bibiana - 50 kg		
1. miesto
Šimášková Anna + 58 kg		
2. miesto
Zermegh Vladimír - 62 kg2. miesto
Všetci medailisti postupujú na majstrovstvá Slovenska.
Po minuloročnom úspechu na majstrovstvách Slovenska /3 medailové umiestnenia/ dúfame, že sa našim karatistom podarí priniesť ešte viac medailových pozícií.
Sme radi, že práca s mládežou začala prinášať výsledky. Všetci tréneri oddielu vyjadrili uspokojenie s konfrontáciou našich mladých
karatistov so slovenskou špičkou v mládežníckych kategóriách.
Po rozhovore s prezidentom Slovenskej federácie karate sme prišli
k záverom, že budeme podporovať účasť našich mladých pretekárov
na európskych turnajoch ako i účasť v slovenskej reprezentácii.
Hodnotenie úrovne ilavského karate - celkovo stúpla účasť mládeže aj dospelých na tréningoch. V kvalite tréningov sa začala prejavovať účasť trénerov na seminároch v Rakúsku, Čechách i na Slovensku.
Prehĺbil sa kontakt s japonským majstrom Ogawom 8 dan , ktorý
ochotne prichádza 2x ročne do Ilavy. V posledných rokoch Ilava získala dobré meno v rámci karate celého Slovenska.
Dúfame, že sa nám podarí túto pozíciu karate Ilava udržať a naďalej robiť Ilave dobré meno nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe.		
Tréner Kamil Horák

z každej organizácie diplomom
a hrejivým slovom. „Ďakujeme za
prácu, ktorú vykonávaš!“. Odmenených členov si navrhol výbor základnej organizácie. Po ukončení

aktu okresný predseda poďakoval
všetkým účastníkom a poprial im
veľa zdravia a keďže sa blížia sviatky pokoja, zaželal im pokojné Vianoce.
- J.Jakúbek -
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Poháre ilavského primátora do Novej Dubnice
Prvý decembrový víkend
patrila mestská športová hala
v Dubnici nad Váhom mladým
futbalistom z okolia Ilavy a Českej republiky. Počas soboty 1. decembra 2007 a nedele
2. decembra 2007 sa v nej
odohrali halové medzinárodné futbalové turnaje mladších
a starších žiakov o poháre, ktoré
venoval primátor Ilavy Ing. Štefan Daško.
V sobotu ako i v nedeľu sa najviac darilo žiakom z Novej Dubnice. Pozoruhodná je skutočnosť, že po obidva dni nestratili
ani bod a každé družstvo získalo
plný počet bodov. Menej sa už darilo futbalistom z usporiadajúceho Mestského futbalového klubu
Ilava. V sobotu sa mladším žiakom pod vedením trénerov Petra Ptáčka a Michala Barkáča ušlo
predposledné miesto, keď získali
iba 2 body za nerozhodné výsledky s Košecou a Ladcami. Ešte horšie obišli zverenci Michala Dašku
v nedeľu, ktorí s jedným bodom
za nerozhodný výsledok s Ladcami, skončili na poslednom šiestom mieste. Obe ilavské družstva
odohrali so svojimi súpermi vyrovnané stretnutia, ale doplatili
na doslova neuveriteľné zahadzo-

vanie gólových príležitosti. No a
futbal sa hrá stále na góly....
Futbalisti MFK Ilava získali
ešte jednu cenu. Kapitán družstva mladších žiakov Marián Poliak získal cenu pre najlepšieho

hráča turnaja. Na dodržiavanie
pravidiel po obidva dni dohliadal
rozhodca Vladimír Milčík.
MFK Ilava touto cestou ďakuje
primátorovi mesta Ilava a sponzorom: Potraviny Horečná, Berky a spol., Miroslavovi Hoštákovi, Vladimírovi Masárovi
a Jozefovi Jakúbkovi, bez pomoci
ktorých by nebolo možné usporiadať toto hodnotné športové

podujatie . Oba turnaje vyhodnotil Ing. Jozef Tichý a ceny jednotlivým družstvám odovzdali
Augustín Schiller, Ladislav Habánek a Jaroslav Fábry.

Konečné tabuľky
turnajov:
Mladší žiaci:
1) MFK Nová Dubnica,
2) TJ Mrlínek ( ČR ),
3) FKM Všechovice – Opatovice (ČR),
4) TJ Tatran Cementáreň Ladce,
5) MFK Ilava,
6) FK Košeca.

Výbor Ligy proti reumatizmu v Ilave želá svojim členom a sympatizantom príjemné prežitie vianočných
sviatkov a veľa zdravia do nového roku 2008.
predseda Ľubomír Stratený
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Starší žiaci:
1) MFK Nová Dubnica,
2) FK Košeca,
3) TJ Tatran Cementáreň Ladce,
4) FKM Všechovice – Opatovice (ČR),
5) TJ Mrlínek,
6) MFK Ilava.
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