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Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som sa Vám aj touto cestou úprimne poďakoval za
prejavenú dôveru v komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnili v sobotu 15.11.2014.
Som pripravený pokračovať v práci, ktorá má čaká, som pripravený
plniť volebný program na ďalšie obdobie rokov.
Zároveň Vás vážení spoluobčania vyzývam na spoluprácu. Verím,
že sa nám spoločne podarí zrealizovať vytýčené úlohy a tak prispieť
k skvalitneniu života v našom meste.
Som a budem primátorom nielen pre tých, korí ma volili ale aj pre
všetkých ostatných spoluobčanov.
S úctou
Ing. Štefan Daško,
primátor mesta

Vianočné a novoročné prianie
Príjemné a radostné vianočné sviatky, plné porozumenia, lásky a
šťastia.
Prežite ich v zdraví a spokojnosti spolu so svojimi blízkymi.
Prajeme Vám aj úspešný nový rok, nech Vás v ňom sprevádza zdravie, pokoj,
stály zmysel pre radosť, veľa životnej iskry, lásky a potešenia z najbližších,
veľa osobných a pracovných úspechov.
Ing. Štefan Daško, primátor mesta Ilava,
vedenie a kolektív zamestnancov MsÚ Ilava
a novozvolení poslanci MZ

Z obsahu:
Vyhodnotenie rozpočtu október-november 2014 Dlhy nemocníc Výsledky komunálnych volieb
MAS Vršatec informuje Knižné novinky Spoločenská rubrika Športové aktuality
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Na základe rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky č. 320/2014
Z.z. o vyhlásení referenda, ktoré sa bude konať 7. februára
Okrsok č. 1 budova DK Ilava :
Ulice : Kukučínova, SNP, Záhumenská, Mierové námestie, Košecká, Farská,
Moyzesova, Ružová + ÚZVJS

Okrsok č.3 Základná umelecká škola
Ul. Pivovarská
Ľ.Štúra, Štefánikova, Hviezdoslavova, Pivovarská, Sládkovičova

Okrsok č.2 Základná škola Ul. Medňanská
Medňanská, Skala, Jesenského, Hollého,
Kalinčiakova

Okrsok č.4 Technické služby mesta
Sihoť, kpt. Nálepku, Záhradnícka, J.L.
Bellu, Hurbanova , Nádražná

Okrsok č. 5 Kultúrno-spoločenský dom
Klobušice
celé Klobušice
Okrsok č. 6 Kulúrny dom Iliavka
celá Iliavka
-ar-

Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava - 10 - 11/2014
(tabuľková forma)

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

Rozdiel

Kapitálový rozpočet
Príjem
Výdaj
Rozdiel
Finančné operácie
Príjem
Výdaj
Rozdiel
Príjem
Výdaj
Rozdiel

Schválený 2014

Upravený 2014

Plnenie 10/2014 10/2014 v % Plnenie 11/2014 11/2014 v %

3 192 061,00

3 193 117,00

2 780 625,86

87,08

3 026 400,87

3 119 958,00

3 109 520,00

2 461 535,04

79,16

2 654 761,59

330 196,00
169 050,00
1 029 418,00

331 484,00
173 334,00
1 052 518,00

261 169,26
131 248,60
806 055,05

78,79
75,72
76,58

288 994,64
147 873,14
874 280,21

87,18
85,31
83,07

270 826,00

87,36

1 307 290,00
587 166,00
22 785,00

1 033 940,00
2 086 018,00

290 000,00

1 363 374,00
587 166,00
26 569,00

999 824,00
2 109 696,00

310 000,00

1 129 484,86
585 358,52
21 686,09

833 927,98
1 627 607,06

82,84
99,69
81,62

83,41
77,15

94,78

1 245 801,86
592 704,39
24 530,49

91,38
100,94
92,33

884 461,70
1 770 299,89

88,46
83,91

85,38

72 103,00

83 597,00

319 090,82

252 390,75

81,42

102 760,00
346 260,00
-243 500,00

28 440,00
530 864,00
-502 424,00

19 338,66
162 925,26
-143 586,60

68,00
30,69

19 338,66
200 472,18
-181 133,52

68,00
37,76

243 500,00
72 103,00
171 397,00

492 250,00
72 103,00
420 147,00

153 899,36
60 080,41
93 818,95

31,26
83,33

153 899,36
66 027,62
87 871,74

31,26
91,57

3 538 321,00
3 538 321,00
0,00

3 713 807,00
3 712 487,00
1 320,00

2 953 863,88
2 684 540,71
269 323,17

79,54
72,31

3 199 638,89
2 921 261,39
278 377,50

86,16
78,69

371 639,28

(sumy sú uvedené v €)

* RO – rozpočtové organizácie (zahŕňa ZUŠ, CVČ, ŠJ ZŠ a ŠKD ŠJ), MŠ – zahŕňa Materskú školu Ilava + jedáleň a Materskú školu
Klobušice + jedáleň, DK - domy kultúry.
* výdaj mesto - zahŕňa správu mesta, voľby, transakcie verejného dlhu, civilnú obranu, ochranu pred požiarmi, výstavbu, cestnú dopravu, komunikácie, nakladanie s odpadmi, ochranu prírody a krajiny, ochranu životného prostredia, rozvoj bývania, verejné osvetlenie, bývanie a občiansku vybavenosť, rekreačné a športové služby, knižnicu, kultúrne služby, predškolskú výchovu, opatrovateľskú
službu, klub dôchocov a starostlivosť o občanov v hmotnej núdzi.
Ing. Štefan Daško
Ing. Stanislav Fúsek
primátor mesta Ilava
samostatný odborný referent rozpočtu
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Dlhy nemocníc rastú, prekonajú 400 miliónov,
o zdravotníctve, nemocniciach z médií
Chobotnici treba odťať hlavu.
Sestričky protestovali proti
rozkrádaniu zdravotníctva

Bývalá ministerka Zuzana Zvolenská (Smer) hovorila, že dlh nemocníc vyriešia ich ozdravné plány.
Podľa údajov o dlhu sa to
nedarí. Dlhy rastú – za rok
o 60 000 000 eur. Mesačne
sa záväzky zvyšujú o 5 000
000 eur. Vyplýva to z odhadov štátneho Inštitútu pre
finančnú politiku.
Na konci roka by záväzky
nemocníc, a to tie v lehote aj
tie po lehote splatnosti, mali
presiahnuť 400 000 000 eur.

novenia Obchodného zákonníka ani smernicu Únie
o boji proti oneskoreným
platbám.
Čoraz viac štátne nemocnice dlhujú aj sociálnej poisťovni. Koncom októbra
na odvodoch nezaplatili
takmer 80 000 000 eur.
Podľa Slovenského plynárenského priemyslu celkový dlh zdravotníckych zariadení voči SPP narástol.
V súčasnosti presahuje niekoľko miliónov eur.

S výzvou, aby vláda prija-

deme verejne poukazovať

la systémové opatrenia, pri

na nedostatky a rozkráda-

ktorých bude garantova-

nie systému,“ povedala pre-

ná efektivita vynaložených

zidentka komory Iveta La-

zdrojov, priamo úmerná

zorová.

vynaloženej zdravotníckej

Podľa jej vyjadrenia pri-

starostlivosti a aby v ne-

šli všetci tí, ktorí nie sú ľa-

mocniciach v pôsobnos-

hostajní a chcú poukázať

ti štátu vytvorila správne

na zlý zdravotnícky sys-

rady so zvolenými zamest-

tém, ktorý s tichou pod-

nancami tak, aby nedochá-

porou vlády vyciciava fi-

dzalo k netransparentnému

nančné zdroje, takže nie je

nakladaniu s finančnými

dostatok na starostlivosť o

prostriedkami, sa skonči-

pacientov a odmeňovanie

lo v Piešťanoch protestné

pracovníkov.
Zdroj: TASR

zhromaždenie, ktoré zvolala Slovenská komora sestier
a pôrodných asistentiek.
Na proteste sa zúčastnilo
okolo dvesto zdravotných
sestier a stredných zdravotníckych pracovníkov z

Disciplína v platení je rôzna. Časť nemocníc platí, ako
má, iným dlhy rastú.
Podľa šéfa Inštitútu finančnej politiky Martina Filka by pomohlo zverejňovanie a porovnávanie
všetkých väčších výdavkov
v nemocniciach.

výmeru k 30.11.2014 zaplatiť za vývoz komunál-

rôznych častí Slovenska,

neho

do Piešťan pricestovali aj z

Ilava, ktorý mesto zabe-

Košíc či Svidníka.

pečuje 958,11 euro. K dá-

Účastníci
Veľmi zjednodušene vysvetlené ako tento dlh tvoria, tak celkovo nemocnice
ročne nakúpia za 100 000
000 eur. Z toho 60 000 000
nezaplatia v lehote splatnosti a presunú ich do záväzkov
po lehote splatnosti. Ročne
sa tak vytvorí 60 000 000
nového dlhu.
Nemocnice, aj zriaďovateľ, štát, nedodržiavajú usta-

NsP v Ilave mala podľa

tiež

žiadali,

aby bol prijatý zákon o odmeňovaní zdravotníckych
pracovníkov v znení, ako
ho pripomienkovali organizácie zdravotníkov. „Ak

odpadu

mestu

tumu 15.12.2014 mesto
Ilava nemá túto úhradu
na účte. V dôsledku toho
odišla z mesta NsP výzva
na úhradu. Nenaplnil sa

bude vláda naše požiadav-

tak úplne prísľub a do-

ky ignorovať, budeme núte-

hoda zo strany riaditeľa

ní pokračovať v podobných

NsP.

protestoch, na ktorých bu-
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Obvod č. 3:
1. Dagmara Faturová, 43, poštová pracovníčka, Strana TIP
- 150
2. Anna Čelková,58, robotníčka, Strana zelených - 81
3. Pavol Šupák, Ing., 51, logistik, SMER – sociálna demokracia - 110

Hlasovanie poslancov podľa
volebných obvodov:

Obvod č. 1:
1. Viktor Wiedermann, Ing.,
45, manažér, nezávislý kandidát - 347
2. Juraj Bútora, 51, živnostník,
Strana zelených - 168
3. Tibor Meliš, 51, Ing., živnostník, Strana zelených - 78

7. Jozef Kružliak, Mgr., 49, bezpečnostný poradca, nezávislý
kandidát - 128

Obvod č. 2:
1. Vladimír Bagín, Ing., 46,
manažér, Strana demokratického Slovenska - 208
2. Dana Schillerová, 59, administratívna pracovníčka, Strana
TIP - 310

5. Eva Novosadová, 49, predavačka, SDKÚ – DS, KDH,
NOVA - 123
6. Marián Burík, 70, dôchodca,
Strana zelených - 83

Obvod č. 5:

4. Viera Heisarová, 61, dôchodca, SMER – sociálna demokracia - 128

1. Michaela Pidíková, RNDr.,
39, laboratórny diagnostik,
Strana TIP - 155

5. Juraj Janco, Mgr., 39, advokát, SDKÚ – DS, KDH, NOVA
- 82

2. Lucia Siranová, PaedDr., 32,
pedagóg, Strana zelených - 59

6. Peter Lukáč, Mgr., 41, technik, SDKÚ – DS, KDH, NOVA
- 72
7. Gabriel Felis, Bc., 34, projektový manažér, Strana demokratické Slovenska - 27

3. Daniela Kuzmová, Ing., 27,
Strana zelených - 62
4. Milan Porubčan, 48, robotník, SMER – sociálna demokracia - 82

Obvod č. 4:

5. Tomáš Varga, Ing., 33, vedúci kontrolingu, SDKÚ – DS,
KDH, NOVA - 114

1. Jozef Toman, Ing., 56, manažér výroby, Strana TIP - 181

6. Streličák Daniel, 50, podnikateľ, nezávislý kandidát - 155

Obvod č. 6:

4. Miroslav Behan, 45, podnikateľ, nezávislý kandidát - 102

3. Jaroslava Rexová, Ing., 63,
dôchodca, Strana zelených 188

5. Ľudmila Haasová, 62, zdravotná sestra, SMER – sociálna
demokracia - 182

4. Martin Batla, Ing., 33, technik, SMER – sociálna demokracia - 201

2. Alica Eglyová, Mgr., 32, vedúca odboru RĽZ, nezávislá
kandidátka - 177

6. Ľudmila Hujová, 53, štátny zamestnanec, SDKÚ – DS,
KDH, NOVA - 288

5. Silvia Baginová, RNDr., 38,
pedagóg, SDKÚ – DS, KDH,
NOVA - 253

3. Ingrid Lysáková, Mgr.,44,
pedagóg, Strana zelených - 74

Ing.Štefan Daško

odborný zdravotnícky pracovník, SMER – sociálna demokracia - 112

1. Anton Bajzík, Ing., 44, živnostník, SDKÚ – DS, KDH,
NOVA - 52
- Mestská volebná komisia
v Ilave -

4. Etela Eglyová, RNDr., 60,

Dom kultúry

ZŠ Med-ňanská

ZUŠ

TSM

Klobušice

Iliavka

1.

2.

3.

4.

5.

6.

181

229

135

230

131

15

SPOLU
921

Ing.Pavol Čiernik

143

119

97

80

66

33

538

Ing.Viktor Wiedermann

125

61

67

82

34

0

369

Stanislav Derka

34

81

46

20

29

2

212

Ing.Katarína Mináriková

26

33

30

26

15

0

130

Mgr.Milan Jašurek

30

27

29

20

14

0

120

Ing.Miroslav Šupák

6

10

8

14

64

9

111

SPOLU

545

560

412

472

353

59

2401

Zapísaní voliči

1156

1000

753

941

693

96

4639

47,15%

56,00%

54,71%

50,16%

50,94%

61,46%

Účasť

Novozvolení poslanci do MsZ Ilava
Volebný obvod č.1

Volebný obvod č.2

Volebný obvod č.3

Ing. Viktor Wiedermann
Ľudmila Hujová
Ľudmila Haasová

Ing. Vladimír Bagín
Dagmara Faturová
RNDr. Silvia Baginová
Viera Heisarová
Dana Schillerová

Volebný obvodč.4 Volebný obvod č.5

Volebný obvod č.6

Mgr. Alica Eglyová Daniel Streličák
Ing. Anton Bajzík
Ing. Jozef Toman RNDr. Michaela Pidíková
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KARTA ZLIAV MAS VRŠATEC!

Podujatia a projekty MAS
Vršatec už niekoľko rokov napomáhajú rozvoju obcí a miest
v našom regióne. Najnovší
projekt z dielne MAS je však
jedinečný. Je totiž zameraný
na podporu podnikateľského
prostredia v našom regióne
všeobecne. Každý podnikateľ
so sídlom prevádzky na území MAS sa môže zapojiť do
projektu a určiť si ľubovoľnú
zľavu, ktorú bude poskytovať
držiteľom karty zliav. Na výmenu získa od MAS Vršatec
zadarmo reklamu na sociálnych sieťach, webovej stránke a tlačenom reklamnom letáčiku, ktorý distribuujeme
do každej členskej obce MAS
Vršatec. Zaujímavá je tiež ponuka zľavy na grafické služby
pre podnikateľov zapojených
v sieti či plánované propagačné reportáže z jednotlivých
prevádzok. Každému podnikateľovi z nášho mikroregiónu
teda ponúkame jedinečnú príležitosť zviditeľniť seba i svoju
prevádzku.
Projekt karta zliav je však
výhodný aj pre Vás, milí občania. S kartou zliav, ktorú
vydáva MAS Vršatec komukoľvek z Vás úplne zdarma,
budete totiž odmenení zľavou
či bonusovým darčekom, alebo službou za to, že uprednostníte podnikateľa z nášho
regiónu pred konkurenciou
mimo územia MAS. Zároveň
však takto pomáhate stimulovať podnikateľské prostredie
na našom území. Hrdosť na
náš región a snaha o jeho rozvoj by mala byť totiž v záujme
každého z nás. V prípade záujmu o kartu zliav a pre získanie
ďalších informácii nás neváhajte kontaktovať:

+421 (0) 32 64 01 072
masvrsatec@masvrsatec.sk
www.masvrsatec.sk
Prevádzky zapojené do projektu:
MALOOBCHODNÁ PREVÁDZKA 39 – KORUNKA
Kontakt: Janka Palu 35,
914 41 Nemšová, zodpovedná osoba: Andrej Vavruš,
tel.: +421 903 907 182, andrej1366@gmail.com
ARTEFUKT
Kontakt: Janka Palu 46/20,
Nemšová 914 41, zodpovedná osoba: Marcel Schedlbauer,
tel.: +421 918 027 537, artefuktobchod@gmail.com, www.
spokoloco.sk
CENTRUM LIEČEBNEJ
REHABILITÁCIE,
s.r.o.
MUDr. Štefanec František
Kontakt: Mierové námestie
č. 34, 914 41 Nemšová, odborný lekár: MUDr. František Štefanec, tel.: +421 32 6598
494, fstefanec@mail.t-com.sk,
www.liecebna-rehabilitacia.sk
PEKO SERVIS
Kontakt: Ľuborčianska 734,
914 41 Nemšová, zodpovedná osoba: Peter Koníček, tel.:
+421 905 959 810, peter.konicek1@gmail.com, http://pekoservis.sk/
DROGÉRIA TERKA
Kontakt: Dolná Súča 573,
zodpovedný osoba: Terézia Vavrová, tel.: +421 905
956 830, terezia.vavrova@zoznam.sk
PRVÝ NEMŠOVSKÝ TAXI
Kontakt: zodpovedná osoba:
Andrej Vavruš, tel.: +421 903
586 232, www.facebook.com/
nemsovsky.taxi
PROFIT ZZ, s.r.o.
Kontakt: Hornov 1 (budova Vetropack), 914 41 Nemšová, tel.: +421 949 468 663,
+421 902 051 234, profitzz@
centrum.sk, http://www.profitzz.sk/
MASÉRSKA
ŠKOLA
REGE, s. r. o.
Kontakt: Budova MPL,
Rybárska 3, 911 01 Trenčín, kontaktná osoba: Mgr.
Zdenka
Liptáková,
tel.:
+421 902 132 000, info@rege.
sk, www.rege.sk,

Ing. JOZEF KŇAŽEK
Kontakt: Borčice 13, zodpovedná osoba: Ing. Jozef Kňažek, tel.: +421 905 621 183,
j.knazek@gmail.com
POLYGROUP, s.r.o
Kontakt: Trenčianska 80,
Nemšová 914 41, zodpovedná
osoba: Ing. Juraj Kendera, tel.:
+421 907 241 350, polygroup.
jk@gmail.com, www.polygroup.sk
PAVOL
MUTŇANSKÝ
TAXI.
Kontakt: zodpovedná osoba: Pavol Mutňanský, te.: +421
903 249 765, palino73@gmail.
com, https://www.facebook.
com/pavol.taxinemsova?fref=ts
W W W. I DU N NA SHOP.
SK (prevádzkovateľ ELVIEN
s.r.o.)
Kontakt: tel.: +421 949

801 575, info@idunnashop.sk,
www.idunnashop.sk, www.facebook.com/idunnashop.sk,
WWW.SPORT-ACTIVE.SK
Kontakt: Čerňavská 186/52,
911 42 Horné Srnie, zodpovedná osoba: Eva Beňová, tel.:
+421 948 509 910, info@sport-active.sk, www.sport-active.sk,
WWW.PERFUMICIOUS.
EU
Újazda 38, 913 32 Skalka
nad Váhom
Prosíme všetkých občanov, ktorí dostali kartu zliav
spolu s registračným formulárom v Dome kultúry
v Ilave, nech urýchlene vypísaný registračný formulár
prinesú do Domu kultúry
v Ilave alebo na mestský
úrad, inak karta zliav nebude aktualizovaná.

Výsledok výberového konania
v Centre voľného času v Ilave
V súlade s § 3 a 4 zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a zároveň v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov
vzhľadom k tomu, že dňom
30.11.2014 končilo funkčné
obdobie riaditeľky Centra voľného času, Farská 84/5, 019 01
Ilava, Mesto Ilava ako zriaďovateľ CVČ vyhlásilo a organizačne zabezpečilo výberové
konanie na vymenovanie riaditeľa uvedeného školského

zariadenia s právnou subjektivitou.
Výberové
konanie
sa
uskutočnilo dňa 5.11.2014
v priestoroch Centra voľného
času Ilava a na základe jeho
výsledku a návrhu predloženého Radou školy pri CVČ
bola opätovne vymenovaná
s účinnosťou od 1. decembra
2014 na ďalšie 5-ročné funkčné obdobie pani riaditeľka
Mgr. Anna Bajzová.
Vymenovanej pani riaditeľke srdečne blahoželáme
a prajeme jej pevné zdravie
a veľa úspechov do ďalších
rokov v jej náročnej funkcii.
Personálne odd. MsÚ

OZNAM
Mestský úrad Ilava oznamuje občanom, že z dôvodu čerpania dovolenky počas vianočných sviatkov bude v termíne od
22.12.2014 do 5.1.2015 (vrátane) zatvorený s výnimkou referátu daní a poplatkov, ktorý bude pracovať dňa 29. a 30. 12. 2014.
Dom kultúry v Ilave bude z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený od 22.12. 2014 do 9.1.2015 vrátane.
V súrnych prípadoch volajte nasledovné mobilné čísla:
- vytvorenie PARTE: 0903 327 655
- vyhlásenie smútočného oznamu do rozhlasu: 0907 150
633, 0918 396 616
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VYHLÁSENIE dňa konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Ilava
Mestské zastupiteľstvo v Ilave v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov Uznesením MZ č. 6/2014 zo dňa 9.12.2014 v y h l a s u j e deň konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Ilava 17. február
2015 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Ilave.

Ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby
hlavného kontrolóra mesta a náležitosti prihlášky
Mestské
zastupiteľstvo
v Ilave v zmysle § 18a ods.
3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov Uznesením MZ č. 6/2014 zo dňa
9.12.2014
ustanovuje
Podrobnosti o spôsobe
a vykonaní voľby hlavného
kontrolóra mesta a náležitosti prihlášky nasledovne:
1.Deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta je
osobitným vyhlásením určený na 17.2.2015. Voľba
hlavného kontrolóra Mesta
Ilava sa bude konať na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Dome kultúry
Ilava. Vyhlásenie dňa konania voľby bude zverejnené na úradnej tabuli mesta,
internetovej stránke mesta
a v mestskom rozhlase najneskôr 40 dní pred konaním
voľby, t.j. najneskôr do 7. januára 2015.
2.Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra mesta musí
odovzdať svoju písomnú
prihlášku spolu s prílohami uvedenými nižšie v zalepenej obálke s uvedením
mena, priezviska a adresy
odosielateľa a označením
hesla „Voľba HK – Neotvárať!“ na podateľňu Mestského úradu v Ilave, I. poschodie, č. dverí 13 alebo
poštou na adresu: Mesto Ila-

va, Mestský úrad, Mierové
námestie 16/31, 019 01 Ilava
najneskôr 14 dní pred dňom
konania voľby v súlade s §
18a ods. 2, t.j. najneskôr do
3. februára 2015 do 14.00
hod (to je posledný termín,
ktorý môže byť uvedený na
pečiatke z podateľne MsÚ).
Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného
kontrolóra mesta je
- ukončené minimálne
úplné stredné vzdelanie,
výhodou je úplné stredné
vzdelanie ekonomického zamerania alebo vysokoškolské vzdelanie prvého alebo
druhého stupňa ekonomického alebo právnického smeru,
- a všeobecná prax najmenej
2 roky.
K prihláške na voľbu hlavného kontrolóra je potrebné
priložiť nasledovné doklady:

profesijný životopis
(vrátane uvedenia mena,
priezviska, titulu, dátumu
narodenia, adresy trvalého
pobytu, kontaktu – telefón,
e-mail),

výpis z registra trestov preukazujúci bezúhonnosť nie starší ako 3 mesiace
ku dňu nástupu do pracovného pomeru, t.j. k 1.4.2015,

úradne overená fotokópia dokladu o vzdelaní

(diplom vrátane vysvedčenia o štátnej skúške alebo
maturitné vysvedčenie),

písomný
súhlas
so spracúvaním osobných
údajov v zmysle zákona č.
122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších
predpisov na účel voľby
hlavného kontrolóra.
3.Posúdenie náležitostí písomných prihlášok vykoná
komisia určená mestským
zastupiteľstvom, ktorá súčasne vyhodnotí splnenie
náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov a vypracuje zoznam kandidátov
na funkciu hlavného kontrolóra mesta, ktorí spĺňajú
požadované kritériá, v abecednom poradí.
4.Na zvolenie hlavného
kontrolóra mesta je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých poslancov
mestského zastupiteľstva.
Ak ani jeden z kandidátov
takúto väčšinu nezískal,
mestské zastupiteľstvo ešte
na tej istej schôdzi vykoná
druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom
kole volieb najväčší počet
platných hlasov. V prípade
rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú
všetci kandidáti s najväčším

počtom platných hlasov. V
druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných
hlasov. Pri rovnosti hlasov v
druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
5.K samotnej voľbe hlavného kontrolóra mesta je určená 3-členná volebná komisia z poslancov mestského
zastupiteľstva, ktorá si zvolí
zo svojho stredu predsedu
volebnej komisie.
6.Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov mestského zastupiteľstva, ktorej
podrobný priebeh ustanovuje príloha „Pravidlá voľby
hlavného kontrolóra“ (Pravidlá sú zverejnené na internetovej stránke a úradnej
tabuli mesta).
7.Primátor mesta s právoplatne zvoleným hlavným
kontrolórom mesta uzavrie
pracovnú zmluvu najneskôr
v deň skončenia funkčného
obdobia predchádzajúceho
hlavného kontrolóra mesta
(31.3.2015). Deň nástupu
do práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia
funkčného obdobia predchádzajúceho
hlavného
kontrolóra mesta.
V Ilave, dňa 9.12.2014
Ing. Štefan Daško
primátor mesta
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Tvary a farby života
Bol názov nevšednej výstavy
popredného akademického sochára Štefana Pelikána, rodáka
z Lietavskej Lúčky a absolventa
pražskej Akadémie výtvarných
umení, ktorej vernisáž sa uskutočnila dňa 22.11.2014 v Dome
kultúry Ilava, kde predstavil
svoju širokospektrálnu sochársku, grafickú, krajinársku, figurálnu a portrétnu tvorbu.
„Keď sa z diela majstra Pelikána môžu tešiť ľudia v Kazachstane, vo Francúzsku, v Maďarsku, v susednom Česku , na
mnohých miestach Slovenska,
no bol by v tom “čert“, aby sme
sa nevedeli potešiť aj v Ilave....“
v úvode svojho príhovoru povedal kurátor výstavy Ing. Josef Rosenbaum, ktorý predstavil život a dielo autora výstavy.
Štefan Pelikán žije a tvorí v Lietavskej Lúčke. V jeho tvorbe
nechýba krajina, portrét i zátišie, figurálne kompozície ale
i úžitkové a grafické žánre. Popredné miesto v autorovej historickej tvorbe , ktorej sa venuje
od mladosti má tematika účasti Francúzov v SNP. Maľoval
krajinu Bretónska, odkiaľ francúzski bojovníci SNP pochádzali. Štefan Pelikán je umelec
širokého záberu. V jeho tvorbe
dominuje sochárska práca od
monumentálnych diel svetského i sakrálneho motívu až po
menšiu plastiku, pamätné medaily a plakety. Stotožňujem sa
s kurátorom výstavy Jožkom
Rosenbaumom, ktorý povedal: ... diela Štefana Pelikána
sú tvorené nielen štetcom a so-

chárskym náradím, ale predovšetkým srdcom...“
Vzácnym hosťom vernisáže
bol i prezident Európskej únie
umenia PhDr. Peter Vašíček,
ktorý vyzdvihol dielo Štefana
Pelikána a uviedol, že autor je
nositeľom mnohých ocenení
ako napríklad: Zlatá medaila Milana Rastislava Štefánika I. stupňa, plaketa francúzskeho mesta Roscoff, Pamätná
medaila mesta Saint Florent
Cher / Francúzska republika/, je držiteľom Zlatého kľúča
mesta Malestroit , Morbihan /
Francúzsko/, pamätnej medaily Národného zhromaždenia
Francúzskej republiky a nositeľom Ceny Európskej únie
umenia a je autorom sošky
Zlatá Europea, ktorú odovzdáva Európska únia umenia ako
ocenenie výnimočným ľuďom
v oblastiach umenia, kultúry,
architektúry, vedy, pedagogiky
a športu.
Súčasťou výstavy boli i prekrásne básne poetky Anny
Dubovcovej, ktorá nám s neuveriteľným šarmom a veľmi
emotívne zarecitovala jednu
zo svojich autorských básní....
bol to pre všetkých prítomných
veľmi krásny zážitok.
Ďakujem kurátorovi výstavy Ing. Josefovi Rosenbaumovi
za sprostredkovanie tejto výnimočnej výstavy . Na záver odporúčam milovníkom umenia
návštevu kostola v Pruskom,
kde autor Štefan Pelikán vytvoril jedinečné dielo Krížovej ces
ty.
- at -

Zľava Ing. Rosenbaum, akad. soch. Pelikán, pani Dubovcová, Mgr.
Teicherová a PhDr. Vašíček.

Matica slovenská

Žiaci ZŠ Ilava.
„História pre národ živý je
tým, čím svedomie pre človeka.“
Jozef Miloslav Hurban
Odkiaľ pochádzame? Kde
sú naše korene? Ako žili naši
predkovia? Akými cestami
sme došli k našej súčasnosti? Ako vznikol náš jazyk? To
všetko sú otázky, ktoré vyplývajú z prirodzenosti človeka
a pre ktoré žiaci siedmych ročníkov 11. novembra navštívili
mesto Martin - sídlo Matice
slovenskej. Formou zážitkového učenia si doplnili vedomosti zo slovenského jazyka, dejepisu i geografie. Spoznali
mesto Martin aj Maticu slovenskú. Formu zaujímavého
výkladu sa dozvedeli, že Matica sa stala symbolom národno-zákonných snáh utláčaných slovanských národov.
Zistili, že bola spolkom Slovákov, s cieľom rozvíjať kultúru, jazyk a osvetu. Oboznámili

sa tiež s významom slovného spojenia „národná grošová zbierka“, do ktorej sa zapájali všetci národne uvedomelí
Slováci a na základe ktorej sa
v roku 1864 začala výstavba
Matice slovenskej. Navštívili
dom Jozefa Cígera Hronského,
ktorého siedmaci spoznali aj
z iného pohľadu ako len autora kníh Smelý zajko či Budkáčik a Dubkáčik. No a nakoniec zašli na známy martinský
cintorín. Počasie nám prialo,
tak sme venovali na chvíľku
spomienku našim literárnym
velikánom, ktorí tu odpočívajú. Verím, že takouto formou
si žiaci viac uvedomia a nezabudnú, že popri prijatí štúrovskej slovenčiny bol aj vznik
Matice slovenskej významným úspechom slovenského
národného hnutia.
Mgr. Ľubica Ladecká

Plavecký výcvik

V pondelok ráno, 10. novembra 2014, sa žiaci tretích
ročníkov stretli pred školou.
Vyzbrojení plavkami, okuliarmi a čiapkami, s rozžiarenými
očami nedočkavo vyčkávali autobus, ktorý ich odvezie
na plaváreň do Púchova. Mali
možno trošku strach, čo ich
čaká. Ukázalo sa, že obavy
boli zbytočné.
Žiaci boli roztriedení do
štyroch skupín, chlapci – plavci, neplavci, dievčatá – plavkyne, neplavkyne. Celý týždeň poctivo trénovali, občas
sa aj pohrali alebo šmýkali na
šmýkačke. Väčší problém ako
plávanie im robilo nasadzovanie kúpacích čiapok a féno-

vanie vlasov. Na konci týždňa
všetko hravo zvládli. Každý
deň veselo šantili vo vode, výskali a plávali. Zdokonaľovanie sa dalo pozorovať každým
dňom. Posledný deň sa súťažilo a meralo, kto koľko metrov
prepláva. Najlepší z 3.A boli :
Alex Kučera (325m), Connie
Marcinová (150m), z 3.B : Michaela Martinisková (300m),
Martin Katrinec (125m).
Na záver týždňa sme si uvedomili, že už žiadne rozdeľovanie žiakov do skupín nie
je potrebné. Všetci boli plavci. Tešíme sa na zdokonaľovací plavecký výcvik, ktorý sa
uskutoční v marci.
-zš-
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Alica v krajine Premávkovo Predvianočná nálada
v mestskom parku
K najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky patria deti.
A to hneď z viacerých dôvodov.
Sú to krehké bytosti s neposednými nohami a s vlastným spôsobom uvažovania. Keď si 10-ročné
dieťa sadne na bicykel, je potrebné, aby už ovládalo takmer 80%
pravidiel cestnej premávky. Preto je nevyhnutné začať s dopravnou výchovou už v ranom veku.
Práve vtedy si deti osvojujú väčšinu svojich návykov a nepretržitá
dopravná výchova je predpokladom pre bezpečnejšie a rozumnejšie správanie sa detí v cestnej
premávke.

Dopravná výchova má nezastupiteľné miesto i vo výchovno-vzdelávacom procese Špeciálnej
základnej školy v Ilave. V roku
2014 vo veľkej miere prispela k jej
rozšíreniu spolupráca s Nadáciou
Volkswagen Slovensko. V rámci
grantového programu Bezpečne
na cestách sme v škole realizovali
projekt Alica v krajine Premávkovo. Prioritou projektu boli hravé
formy práce so žiakmi zamerané
na zanechanie zážitku, na základe ktorého žiaci riešili rôzne dopravné situácie. Projektové aktivity boli sústredené do piatich
etáp: Beseda s príslušníkom dopravnej polície, kde sme využili úzku spoluprácu s dopravným
inšpektorátom v Trenčíne. Motiváciou boli dopravné nehody,
o ktorých denno-denne informujú médiá. Tvorba učebných pomôcok na tému doprava, v rámci
ktorej sme si vytvorili a s deťmi
zahrali zaujímavé spoločenské
hry – PEXETRIO a ČLOVEČE,
NEHNEVAJ SA. V rámci týchto

Žiaci špeciálnej školy.

hier žiaci riešili otázky týkajúce
sa dopravy, rozvíjali svoje komunikačné, sociálne a grafomotorické zručnosti. V interaktívnej
hre Alica v krajine Premávkovo
žiaci plnili dopravné úlohy a pomáhali tak Alici dostať s k svojej
tete bývajúcej v krajine Premávkovo. Absolvovali obrázkové čítanie, po mape Slovenska cestovali
dopravnými prostriedkami, stali
sa z nich vzorní cyklisti a chodci, spoznali dôležité telefóne čísla
a upevnili si základné zásady poskytovania prvej pomoci. Didaktické a účelové hry Vidieť a byť
videný predstavovali zážitkovú
formu vzdelávania. Využili sme
pri nich didaktické pomôcky zakúpené prostredníctvom grantu Nadácie Volkswagen Slovakia
– hrací koberec Mesto a Dedina, Lego City, súpravu prenosných dopravných značiek, sadu
bavlnených viest s dopravnými
značkami, semaformi a autíčkami a reflexné prvky. Záverečnou
aktivitou bol Detský dopravný
policajt, ktorého súčasťou boli interaktívne dopravné hry. V nich
žiaci preukázali svoje vedomosti a zručnosti získané prostredníctvom dopravného projektu.
Kvízy boli spracované na motívy
známych televíznych vedomostných súťaží: Páli vám to, Milionár
a AZ kvíz.
Prostredníctvom tohto projektu sme mali možnosť získať ďalšie
didaktické pomôcky, ktoré môžeme v rámci dopravnej výchovy využívať. Pridanou hodnotou
projektu je i skutočnosť, že získané didaktické pomôcky môžeme využívať i po jeho ukončení,
čím sa dopravná výchova stane
pre našich žiakov zaujímavejšia
a atraktívnejšia.
Mgr. Miroslava Kušnierová

Deti z materskej školy na Vianočných trhoch.
Prekrásna predvianočná atmosféra zavládla počas piatkového dňa v mestskom parku , pred kostolom Všetkých
svätých v Ilave, 5. decembra
2014, kde ožili uličky s lavičkami a od včasného rána sa tu
zhromažďovali predajcovia vianočných špecialít, nielen sladkých remeselníckych výrobkov,
ale doďaleka bolo cítiť vôňu kapustnice, pečených gaštanov,
kukurice a vianočného punču...
Betlehem sme v tomto roku
tiež umiestnili pred kostolom,
aby nám pripomínal udalosť
príchodu Ježiška na tento svet
počas adventu a vianočných
sviatkov.
Výborná nálada, ktorá sa
niesla v priestoroch parku počas celého dňa, bola sprevádzaná príjemným počasím / i keď
nám chýbal biely sneh /a umocnená kultúrnym programom
v podobe vianočných piesní
učiteľov a žiakov našej ZUŠ - Jaroslava Letku, Mareka Berkyho,
Ladislava Vaňu , Janka Pružinca a speváka, gitaristu a hudobného skladateľa Ľubomíra
Turcera. O 17.00 hod. sa otvorila brána nášho kostola , odkiaľ za nádherných svetelných
efektov prišiel očakávaný svätý
Mikuláš, ktorý obdaroval naše
poslušné deti darčekmi. Samozrejme nechýbali ani čerti, ktorí
naháňali strach nielen svojím
čertovským výzorom...ale anjel situáciu zachránil a pomáhal
Mikulášovi nielen obdarovať
deti balíčkami a sladkosťami,
ale prekvapením večera bola

i tombola, ktorú nám venovali skvelí sponzori, a Mikuláš
postupne losoval a obdarúval
šťastných výhercov ... Výťažok
z tomboly bude venovaný na
darčeky pre deti, ktoré budú
účinkovať v kultúrnom programe „Daj Boh šťastia“, ktorý sa
uskutoční v poslednú adventnú
nedeľu dňa 21.12. o 14:00 hod.
v sále DK Ilava.
Poďakovanie patrí nielen
organizátorom tohto podujatia, TSM Ilava, Klubu dôchodcov z Ilavy pod vedením Anny
Šatkovej, študentom Gymnázia v Dubnici nad Váhom
/ Adamovi, Samuelovi, Viki
a Bele/ , členom DS LEUA,
ale i priateľom a dobrovoľníkom a všetkým tým, ktorí akoukoľvek formou pomohli pri
príprave a priebehu celého
podujatia.
- at Poďakovanie sponzorom:
- Prútený svet
- Cukráreň Ihriský
- Darčekové
predmety Kežmarok
- Rona a.s., Lednické Rovne
- Textilná galantéria pani Domáňová
- Súkromný pestovateľ z Poľska
- MsÚ Ilava
- Anna Riecka
- Kníhkupectvo Kornélia
- Roman Šupák
- La Torre Ilava
- LEA nábytok
- YONGLI s.r.o.
- Trenčianska elektrická železnica
- Dom kultúry
- Urbárske spoločenstvo Ilava
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Zelená projektu „Plastic-S-kills“
„Plastic-S-kills“( igelitové tašky zabíjajú) je názov
medzinárodného projektu zameraného na ochranu životného prostredia, do ktorého sa zapojila aj
Obchodná akadémia v Ilave v rámci programu Erasmus +.

Študenti Obchodnej akadémie Ilava.

Dňa 30.09. 2014 dostala
naša škola informáciu o výsledku výberového procesu
v rámci programu Erasmus
+ : Vo výberovej procedúre na rok 2014 nám bol na
základe prihlášky pridelený
grant na realizáciu projektu „Plastic-S-kills alebo Igelitová taška medzi kultom
a katastrofou.
Projektom chceme podporiť myšlienku slovinského eurokomisára pre
životné prostredie Janeza Potočnika o zákaze používania igelitových tašiek,
ktoré sú vzhľadom na ich
neúmerné množstvo, negatívne pôsobenie na životné
prostredie a na dobu ich
rozkladu veľkou hrozbou
pre ľudstvo.
Do projektu sa zapojili žiaci a pedagógovia zo
šiestich krajín - z Nemecka (Nemecko je iniciátorom
a hlavným koordinátorom

projektu), z Českej republiky,z Maďarska, zo Slovenska,z Chorvátska
a z Turecka.
Koordinátorkou projektu
v našej škole je Mgr. Dagmar Bakytová.
Pracovné skupiny v jednotlivých krajinách sa budú
zaoberať
problematikou
igelitových tašiek vo svojej domovine prostredníctvom rôznych aktivít. Na
stretnutiach tímov na Slovensku, v Českej republike, v Turecku a v Nemecku
budú následne prezentovať a porovnávať výsledky
prieskumov, hľadať riešenia a navrhovať alternatívy.
Chceme rozprúdiť diskusiu
o tomto probléme a upozorniť na jeho závažnosť.
Chceme presviedčať ľudí,
aby sa správali zodpovednejšie k životnému prostrediu. Chceme osloviť kompetentných, aby začali v tejto

veci konať. Chceme prispieť
k zvyšovaniu ekologického uvedomenia ľudí. To sú
hlavné zámery projektu.
Projekt má však aj iné
ciele: podporuje mobility
žiakov, rozvíja ich sociálne, multikultúrne, digitálne a najmä jazykové kompetencie - komunikovať sa
bude v anglickom a v nemeckom jazyku.
Na záver tohto dvojročného projektu je povinnosťou
vytvoriť putovnú výstavu,
ktorá má pripomínať ľuďom
ďalších päť rokov, že ochrana životného prostredia je
vecou každého z nás.
Dňa 20.10. – 22.10. 2014
sa konalo prípravné stretnutie pedagógov v maďarskom Györi, ktorého sa za
Obchodnú akadémiu v Ilave zúčastnila Mgr. Miroslava Rýdza a Mgr. Eva Vyhňárová. Pracovná schôdzka
mala jasne stanovený cieľ:
dohodnúť sa na obsahu,
termíne a krajine prvého

Zahraniční pedagógovia.

stretnutia žiakov a učiteľov
zúčastnených štátov.
Prvé stretnutie tímov sa
uskutoční na Slovensku –
v Obchodnej akadémii Ilava v dňoch 7. – 13. decembra 2014.
Do stanoveného termínu stretnutia musíme zrealizovať viaceré aktivity. K
najzaujímavejším patrí anketa pred obchodnými reťazcami a v škole na zistenie
postojov ľudí k používaniu
igelitových tašiek, kategorizácia igelitových tašiek, návrh loga projektu alebo akcia „Hodina bez igelitových
tašiek“ vo vybraných obchodoch, kde bude ľuďom
ponúknutá iná alternatíva.
Tešíme sa z účasti na projekte, pretože veríme, že má
zmysel. Je najvyšší čas zaujať odmietavý postoj k igelitovým taškám, veď ich
obrovské množstvo naozaj
smeruje ku katastrofe.
Eva Vyhňárová, OA Ilava
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Strašidelný Halloveen v ZUŠ Ilava
tu strašenia a dobrej nálady.
ZUŠ Ilava sa môže pochváliť
tým, že prvýkrát mala v koncertnej sále JD Upíra – Michala Koleniča, ktorý čaroval na
povel s parostrojom a zhostil
sa aj svetelnej šou, ktorá mala
veľký úspech. V ďalšej z miestností bolo nachystané veľkolepé pohostenie pri napečených
dobrotách, ktoré priniesli mamičky. Veľká vďaka za ich obetavosť. Záver nášho programu
tvorila diskotéka, ktorá nenechala sedieť ani jedného z prítomných. Za ústretovosť pri
jednej z opäť vydarených akcií
sa chcem poďakovať pani ria-

diteľke školy ZUŠ Ilava – Mgr.
Ingrid Viskupovej, alias Bielej
pani. Kolegom, ktorí stvárnili
pirátov – Michalovi Balážovi
( Jack Sparrow) a Mgr. Marekovi Berkymu (Čierna Brada).
Grófovi Drakulovi – Mgr. art.
Alexandre Nečesanej a jej hereckému tímu. Taktiež Mgr.
Jarmile Piškovej za korepetíciu
a žiačkám – speváčkam z triedy pani učiteľky Márie Margušovej. Kolektív ZUŠ Ilava sa
už teraz teší na ďalšie pripravované akcie, ktoré ponúkne
umeleckým zanietencom a širokej verejnosti.
Mgr. Alenka Poláková
alias Čierna Perla

Prečo bije srdiečko ?
Učitelia ZUŠ Ilava.
Zvyky a tradície sa počas
Halloveenovského obdobia,
tak ako i po mnohé iné roky,
nezaobídu bez svetlonosov,
vyrezávaných tekvičiek, strašidiel, bludičiek a iných „potvoriek“. A tak to bolo aj toho
roku na našej škole v ZUŠ Ilava, ktorá sa pred nastávajúcim „dušičkovým“ obdobím
prezliekla do iného šatu ako
býva zvykom. Koncertná sála
umeleckej školy sa premenila,, ako šibnutím čarovného
prútika, na obávanú pirátsku
loď s kapitánkou Čiernou Perlou. Spoločnosť na lodi jej robili hrôzostrašní piráti Čierna brada a Jack Sparrow. Táto
lodná posádka sa plavila storočiami po moriach a šírych
oceánoch, až našla nevidieľnú
mapu. Magická mapa zaviedla
všetkých na miesto s ukrytým
pokladom na nedostupnom
hrade Bielej pani. Piráti našli truhlicu s pokladom, ktorý chtiac – nechtiac od Bielej
pani vymámili. S už ulapenou
korisťou sa tak mohla začať v
ZUŠ-ke nevídaná zábava, ktorá vyvrcholila strašidelnou
cestou, splniteľnými i nesplni-

teľnými úlohami, tancom, ale
i pohostením všetkých účinkujúcich. V úvode sa predstavil komorný spevácky zborík
piesňou „Ježibabky“. Po nich
sa scénicky zhostili nasledujúceho predstavenia žiaci literárno – dramatického odboru
pod vedením obávaného upíra Drakulu. Nechýbala tu ani
bludička, múmia, duch, Frankeštain, zombie, striga, upír,
či krvavá Marry. Žiaci literárno – dramatického odboru si
pripravili scenár s hádankami
vo forme vtipných básničiek.
Prítomným rodičom sa toto
dramatické vystúpenie veľmi páčilo, čo ocenili búrlivým
aplausom a veľkým potleskom.
Potom už pirátka Čierna Perla prevzala velenie nad zábavou a vtipnými úlohami, ktoré mala s pirátmi nachystané
nielen pre deti, ale aj rodičov,
ktorých vtiahla do víru zábavy. Stoličkový, či tyčinkový tanec boli ako stvorené pre zábavu malých detí a tých starších
čakali disco tance. Každé jedno strašidielko, ktoré malo na
sebe hallovenský kostým neodišlo bez odmeny, certifiká-

Pýtali sa predškoláci MUDr.
Harušíncovej Bibiany, ktorá
prišla do materskej školy , aby
ich jednoduchým a primeraným spôsobom oboznámila
s ľudským telom, jeho časťami
a funkciami.
Počas rozprávania a vysvetľovania, mali deti možnosť
viacerými zmyslami vnímať
dôležité ľudské orgány, ktoré
im pani doktorka ukázala na
makete kostry človeka s vnútornými orgánmi.
Deti boli prekvapené, keď sa

dozvedeli, že srdiečko nevyzerá tak, ako ho kreslia pre mamičku.
Aktívne sa zapájali do rozhovoru na tému ochrany
svojho zdravia. Oboznámili
sa, ako sa treba chrániť pred
úrazmi, ako zdravo žiť, ako sa
zdravo stravovať.
Najzaujímavejšie pre deti
bolo počúvanie vlastného srdiečka, ktoré im pani doktorka umožnila fonendoskopom.
-mš-

MUDr. Harušíncová s deťmi v MŠ Ilava.
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Ilava – častý cieľ „netypických“ turistov

MUDr. Jaroslava Václavek so študentami.

V poslednom októbrovom týždni navštívili Ilavu – kostol s kryptou a múzeum študenti
z dvoch žilinských stredných škôl spolu s profesorkami a členmi Konfederácie
politických
väzňov Slovenska /KPVS/.
Tá má v programe aj prácu s mládežou, a preto
pri príležitosti 25. výročia pádu komunistického
režimu usporiadala zájazd k väzniciam v Ilave
a v Leopoldove.
Najskôr sa pristavili pri
pamätných tabuliach na
múre väznice, kde im bývalý politický väzeň Milan Dlhý, bývalý salezián, priblížil svoj príbeh
človeka prenasledovaného komunistickým režimom.
Viac faktov z tejto
smutnej histórie Slovenska, ktorá sa týka aj nášho mesta, spomenul tiež
podpredseda KPVS Peter Sandtner. Ako mi sám
povedal, pre týchto štu-

dentov nebola téma politických väzňov úplnou
novinkou, pretože viacerí z nich aj so svojou profesorkou PhDr. Alicou
Virdzekovou
niektoré
konkrétne osudy ľudí zaznamenali, majú nahraté
mnohé smutné príbehy
a stále v tom pokračujú. Nie vždy je to jednoduché, časť bývalých politických väzňov nechce
o svojich trpkých skúsenostiach s režimom vôbec
hovoriť.
Po prehliadke kostola sa presunuli do múzea
k modelu hradu –väznice,
kde počas debaty zazneli
aj slová bývalého väzenského lekára MUDr. Jaroslava Václaveka. „Nielen
minulosť je dôležitá. Stále treba byť opatrný a nenaletieť presvedčivým rečiam rôznych ideológov,
veď všetky diktátorské
režimy často začínali celkom nenápadne a vieme
ako to dopadlo... „
-ot-

Príbeh Milana Dlhého
Téma politických väzňov sa nášho mesta priamo
dotýka. Za múrmi väznice
v centre mesta mnohí z nich
strávili časť svojho života.
Niektoré príbehy zverejníme
na ilavskej stránke v časti
múzeum. Odporúčame tiež
literatúru, v knižnici máme
napr. knihy Triedni nepriatelia spisovateľa, bývalého
politického väzňa z Dobrej
pri Trenčíne Rudolfa Dobiáša.
Milan Dlhý:
V roku 1950 bol asistentom v saleziánskom dome
na Miletičovej ul. v Bratislave. Už mu veľa nechýbalo
do kňazstva (byt asistentom

znamená vykonávať pedagogickú prax v niektorom
saleziánskom diele. Mal už
po noviciáte, po pedagogickej praxi ho čakalo štúdium
teológie). Po likvidácii kláštorov a internácii narukoval
do PTP, kde ich navštívil saleziánsky kňaz don Ernest
Macák. Išli spolu do kostola,
kde mali tajne zložiť rehoľné
sľuby. Vtedy ich zatkla ŠtB.
Celý príbeh spracovaný
študentmi žilinského gymnázia si môžete prečítať na
ilavskej webovej stránke
v časti múzeum.
w w w.ilava.sk /kultura/
mestske-muzeum
-ot-

Rozlúčili sme sa s Mgr. Milanom Tomanom

Mgr. Milan Tomana s manželkou.

Nik z nás nie je sám na svete, všetci sme časťou celku,
kvapkou v mori človečenstva. A keď odíde človek, odchádza s ním aj kus z nás. To my, živí, sme ukrátení o jeho život. To my sme chudobnejší o nečakaný odchod.......
Dňa 20. novembra 2014 nás navždy opustil náš rodák,
pán učiteľ, dlhoročný spoluobčan Mgr. Milan Tomana
vo veku 79 rokov.
Jeho kniha života je napísaná o plnení ľudských povinností, o radosti z rodiny, o láske k umeniu, kultúre. Rád
sa pristavil pri človeku, porozprával sa s ním, rozdával veselosť, prežíval smútok. Nevieme si bez neho predstaviť
mnohé podujatia a keďže bol vášnivým zberateľom tak
ani burzu zberateľov v dome kultúry, výstavy, besedy...
Niekoľko rokov zastával funkciu zástupcu primátora
mesta, vykonával predsedu zboru pre občianske záležitosti, aktívne pracoval v kultúrnej komisii.
Kvapky dní sú ako potôčiky sĺz a rinú sa po tvári času –
a my sa hlboko klaniame jeho dôstojnému životu.
Anna Riecka
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Knižné novinky
Beletria dospelí:
Karika J.: Strach
Nesbo J.: Syn
Urbaníková E.:
Stratené
Mankell H..: Záhrada
smrti
Keleová-Vasilková T.:
Čo to bude?
Adler E.: Noc v Malibu
Neimi S. A.: Chuť
medu
Baloghová M.:
Zázračná láska
Olešová Z.: Len smrť
nás rozdelí
Disher G.: Hľadanie
raja
Rogan B.: Nemocnica
v Brooklyne
Poézia dospelí:
Hrkotová –Hladká J.:
Žezlo

Jeseň v ilavskej knižnici
Beseda s jubilantom

V septembri oslávil životné jubileum 75 rokov Ilavčan
PhDr. Jozef Genzor, jazykovedec, prekladateľ mnohých
kníh z angličtiny a kórejčiny.
Pri tejto príležitosti sa na besede s ním v knižnici stretli i

pred svetom tak uzavretou
krajinou súvisí. Náš hosť sa
prejavil ako zábavný rozprávač, preto sa táto „malá narodeninová oslava“ niesla vo veselej atmosfére. A v knižnici
nám snáď onedlho pribudne
ďalšia kniha na ktorej spolu-

Jozef Genzor s bývalými spolužiačkami: sprava: Antóniou Remšíkovou, Máriou Schronerovou a Elenou Horákovou
viacerí priatelia, susedia a tiež
spolužiaci, s ktorými v roku
1956 maturoval na ilavskej jedenásťročenke.
Spomínalo sa: na detstvo
a mladosť v Ilave, na školu,
zaujímalo nás ako vznikajú
slovníky, knižné preklady...
Samozrejme najviac sme boli
zvedaví na pobyt pána Genzora v Severnej Kórei, kontakt s domácim obyvateľstvom
a vlastne všetko, čo s touto,

pracuje, malo by vyjsť doplnené vydanie publikácie Jazyky
sveta.

Čaro poézie i próza reality na literárnom večeri

Prednesom vlastnej tvorby zapôsobili poetka Jozefína
Hrkotová -Hladká a prozaička
Mária Pomajbová na všetkých,
ktorí 13. novembra prijali pozvanie mestskej knižnice a dopriali si chvíle literárnej pohody.

Beletria deti:
Green J.: Papierové
mestá
Walker K.: Vek
zázrakov
Náučná dospelí:
Šušoliaková Ž.: Prvé
kroky, prvé slová
Škubla P.: Hrady,
zámky a kaštiele
Slovenska

Budú im ju pripomínať aj
útle knižky autoriek, ktoré si
z autogramiády odniesli na
pamiatku. Na stretnutie prišla aj naša bývalá kolegyňa, dlhoročná pracovníčka knižnice
Ľubka Luhová z Ladiec. Dostalo sa jej vrúcneho prijatia,
pretože mnohé čitateľky sa za
ten čas stali aj jej priateľkami.
Tieto komorné stretnutia sú
veľmi inšpiratívne a príjemné, nielen pre našich hostí, ale
i pre nás, čo v knižnici pracujeme.
Pripravujeme pre vás aj ďalšie, budeme vás včas informovať.

Autogramiáda po besede: vpravo Mária Pomajbová vedľa nej
Jozefína Hrkotová -Hladká

Biele Karpaty vo filme
Aj keď zasadačka domu kultúry nie je miestom, kde by
sa v pohodlí mäkkých kresiel
dalo vychutnať sledovanie filmu, predsa sa tu premietalo.
A bolo plno.
Študent biológie Jakub Cíbik
nakrútil zaujímavý dokument
z tohto regiónu.
Nádherné zábery lesov, lúk,
ale i skalných brál a obydlí Bielych Karpát dopĺňali informácie o vhodných i nevhodných
spôsoboch starostlivosti o vidiecku krajinu.
V diskusii po filme tiež spomenul dobrovoľníkov z rôznych kútov Slovenska, ktorí
chodia kosiť bielokarpatské
lúky, čistiť pasienky, sadiť pôvodné odrody ovocných stromov. Záujemcovia si DVD s
filmom mohli za symbolický
príspevok zakúpiť. Jeho vznik
podporila tiež Historicko-astronomická spoločnosť z Ilavy.

Ilavský mesačník
Pre tých, ktorí nemohli prísť
a mali by záujem si film pozrieť: máme ho v knižnici a zapožičiame vám ho domov.

Knižnica plná anjelov

Prvý decembrový utorok
sme do knižnice pozvali deti
zo Školského klubu pri ZŠ
Medňanská. Blížia sa Vianoce, preto sme pre ne prichystali výtvarnú dielničku. Naučili
sa vyrobiť s minimálnymi ná-
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kladmi na materiál krásnych
papierových anjelov. Lektorkou nám bola naša tvorivá
kolegyňa z mestského úradu
Anka Riecka, ktorej týmto ďakujeme.
Podľa dodatočných informácií od rodičov, niektoré deti
pokračovali aj doma, a tak papieroví anjeli budú zdobiť viacero ilavských vianočných
stromčekov.
Mgr. Petra Hirtlová, PhD.,
rodáčka z Ilavy.

Trénujeme si pamäť

Anka Riecka a deti pri lepení anjelských krídel

Pozvánky na podujatia v Ilave

To, že tréning pamäti nie
sú nudné drilové cvičenia, ale
predovšetkým pestrá a zábavná kognitívna stimulácia
si môžete ešte stále vyskúšať.
Kurz Naštartujte svoju pamäť, opäť s lektorkou Petrou Hirtlovou momentálne v knižnici prebieha, dá sa
prísť aj na jednotlivé stretnutia. Najbližšie sa uskutoční
13.1.2015 o 15,45. Všetky potrebné informácie sa dozviete
v knižnici.

Srdečne Vás pozývame
na krst novej knižky s názvom Malý kúsok duše
od ilavskej rodáčky Katky Tekeľovej. Predstavenie autorkinej v poradí už
druhej publikácie bude
spojené s autogramiádou
a uskutoční sa v kníhkupectve Kornélia dňa
17.12. (streda) od 16:30.
Vstup voľný.

Knižnica ďakuje čitateľom, ktorí nám darovali kon-

15.12.- 19.12.2014 vo výstavnej sieni domu kultúry
com tohto roka knihy. Zároveň ďakujeme aj anonymVariácie z dreva - výstava z tvorby rezbára Daniela ným darcom.
Jurčagu.
M. Poliaková
Š. Daško
Pozýva vás CVČ Ilava, do piatku od 8.00-16.30 hod.
S. Dorušincová
J. Janco
17.12.2014 /streda/ o 16.30 v kníhkupectve Kornélia
M. Janíček
A. Barteková
v Ilave
E. Dobríková
L. Špániková
Krst novej knižky s názvom Malý kúsok duše od ilavskej
Ľ. Hujová
A. Vass
rodáčky Katky Tekeľovej -Slávikovej s autogramiádou.
p. Poláček
V. Turzová
21.12.2014 /nedeľa/ o 14.00 v dome kultúry
M. Prnová
R. Vargová
Daj Boh šťastia...Tradičný adventný koncert ilavských
súborov so ŽIVÝM BETLEHEMOM.
Oznam
13.1.2015 /utorok/ o 15.45 v dome kultúry
Centrum voľného času oznamuje, že bude počas vianočných
Kurz trénovania pamäti - dá sa prísť aj na jednotlivé
prázdnin z technických dôvodov zatvorené až do piatka 9.1.2015.
stretnutia. Pozýva vás mestská knižnica
Prvé mesiace roku 2015 – plesová sezóna
17.1.2015 - Ples ZŠ Ilava
24.1.2015 - Ples ZUŠ Ilava
30.1.2015 - Ples Gymnázia Dubnica nad Váhom
6.2.2015 - Ples Obchodnej akadémie Ilava
7.2.2015 - REFERENDUM
14.2.2015 - Farský ples
Aktuálne vždy na www.ilava.sk /kalendár podujatí/
Tel. čísla DK: 44 555 70 až 72, knižnica 74.
Zmena programu vyhradená

e
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Svetový deň AIDS
„Svetový deň boja proti
AIDS - 1. december“ je každoročná príležitosť na to, aby
sme sústredili pozornosť na
tento celosvetový a celospoločenský problém, ktorý sa týka
nás všetkých. V tento deň sú
aktivity odbornej a laickej verejnosti zamerané na poskytovanie informácií o tomto
ochorení, o možnostiach prevencie, diagnostiky a liečby. Ochorenie AIDS nepozná
hranice rasy, pohlavia, triedy
či veku. Symbolom Svetového dňa AIDS je červená stužka. Pripnutie si tejto stužky je
vyjadrením solidarity s osobami s HIV/AIDS. Témou tohto ročníka je „Closing the gap
in HIV prevention and treatment“, čiže snaha o odstránenie nedostatkov v oblasti
prevencie a liečby HIV.
Podľa organizácie UNAIDS (Joint United Nations
Programme on HIV/AIDS)
žilo koncom roka 2013 na svete asi 35 miliónov ľudí s HIV,
pričom z tohto počtu bolo približne 2,1 milióna novoinfikovaných osôb. Takmer 70 % infikovaných osôb žije v oblasti
Subsaharskej Afriky. Zaznamenaných bolo približne 1,5
milióna úmrtí na AIDS. .
V krajinách Európskej únie
bolo v roku 2012 hlásených
29 381 prípadov HIV. Najviac
prípadov bolo zaznamenaných v Estónsku, v Lotyšsku,
v Belgicku, vo Veľkej Británii
a v Luxembursku. Najmenej
prípadov bolo hlásených v Slovenskej republike a v Chorvatsku.
V Slovenskej republike od
začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v roku 1985
do 30. 9. 2014 bolo zaznamenaných 704 prípadov s HIV
(občania SR a cudzinci). Z
577 prípadov u občanov SR
sa 498 vyskytlo u mužov a 79
u žien. U 76 osôb (65 mužov,
11 žien) prešla HIV infekcia
do štádia AIDS. Zaznamenaných bolo 53 úmrtí ľudí s HIV
(z toho 41
v štádiu AIDS).
Slovenská republika patrí v ostatných rokoch naďalej k člen-

Ilavský mesačník
ským štátom Európskej únie s
najnižšou incidenciou HIV. /
Zdroj: ÚVZ SR/.
Napriek získaným vedeckým informáciám o HIV/
AIDS a napriek pokroku v
liečbe zostáva toto ochorenie
stále nevyliečiteľné. Nakoľko má HIV presne definované cesty prenosu je prevencia
najdôležitejšou súčasťou boja
proti šíreniu HIV/AIDS. Prevencia AIDS je bytostne spojená s pohlavnou výchovou,
ktorej kvalita sa priamo premieta do budúceho zdravia a
šťastia dospievajúcich. V sexuálnej výchove ide o dva druhy
pôsobenia:
1. Výchova k osvojeniu si
určitej etickej normy, podľa ktorej chceme, aby sa dieťa
správalo. Znamená to výchovu k zodpovednosti a vernosti,
ktoré sa netýkajú iba samotnej
sexuality, ale všetkých medziľudských vzťahov.
2. Výchova k „rozumnosti“,
ktorá začína odovzdávaním
vedomostí o pohlavných orgánoch či nákazách prenášaných
pohlavným stykom a končí informáciami o tom, nakoľko sú
rizikové jednotlivé druhy sexuálneho správania a ako sa
možno chrániť.
Vzhľadom na stále dospievajúcu mladú generáciu je potrebné opakovane vykonávať
aktivity s podávaním informácií o tomto ochorení.
V SR sa problematike prevencie HIV/AIDS venuje adekvátna pozornosť. Základným
cieľom Národného programu prevencie HIV/AIDS v SR
na roky 2013 - 2016 je obmedzovanie šírenia nákazy HIV/
AIDS v SR a zmierňovanie dopadov nákazy v tých častiach
spoločnosti, ktorých sa najviac
dotýka. Aktivity Národného programu prevencie HIV/
AIDS v SR na roky 2013 – 2016
nie sú zamerané len na prevenciu tejto infekcie, ale aj na jej
včasnú diagnostiku a zabezpečenie dostupnosti liečby pre
infikované osoby.
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici
Oddelenie podpory zdravia

JAZYKOVÁ ŠKOLA SMART
LANGUAGE COURSES v ILAVE
p o z ý va VŠETK ÝC H ,
ktorí majú
chuť vzdelávať sa, do
svojich priestorov od nového
roka, kedy okrem bežných
kurzov OTVORÍ:
- KAŽDÝ MESIAC kurz Nemeckého jazyka pre OPATROVATEĽKY – 3-5 ľudí
v kurze
-› ZAČIATOČNÍCI s frekvenciou 2x do týždňa, cena
za mesiac 40 €
-› ZABEHNUTÉ OPATROVATEĽKY s rovnakým
turnusom, 1x týždenne,
45min./5€
- JAZYKOVÝ KRÚŽOK
anglického alebo nemeckého jazyka – 3-5 detí v kurze
-› pre deti ZŠ/SŠ s frekvenciou 1x týždenne
-› formou KONVERZÁCIE,
45min./5€
- KAŽDÝ MESIAC kurz
PRÍPRAVY na pracovný
pohovor, na pracovnú pozíciu – 3-5 ľudí
-› BUSINESS ENGLISH
s frekvenciou 1x týždenne,

45min./5€
-› WIRTSCHAFTSDEUTSCH s frekvenciou 1x týždenne, 45min./5€
- KAŽDÝ MESIAC KONVERZAČNÉ HODINY AJ/
NJ pre MAMIČKY s deťmi
- 3-5 ľudí
-› pre mamičky, ktoré jazyk
ovládajú min. na úrovni A2
-› formou KONVERZÁCIE
pod vedením lektora, oprášenie jazykových vedomostí
-› frekvencia 2x týždenne
v dopoludňajších hodinách
-› 45min./4€, deti zdarma
- SKYPE KURZY AJ/NJ pre
všetkých, ktorí sú rozbehaní
- nemajú možnosť a čas zúčastniť sa na výučbe v našich
priestoroch v Ilave
- všetky INFORMÁCIE
ohľadom kurzov:
0949 437 606,
lubomira.mizenkova@slc-online.sk
Zároveň VÁM chceme zaželať ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE v kruhu vašich rodín a TEŠÍME sa na
stretnutie s vami v novom
roku.
Tím SLC

Informácie zo Slovenského rybárskeho
zväzu- obvodnej organizácie č.3 v Ilave:
Informácia o odovzdávaní
(vydávaní) dokladov:
Ilava: miesto: vstupná hala
kultúrneho domu v Ilave
termíny:
18.12.2014 (štvrtok) od 15.
00 do 17. 00hod
V roku 2015 každý štvrtok
(okrem sviatkov) vždy od
15.00 do 17.00hod.
Ladce: miesto: kancelária
obecného úradu v Ladcoch
termíny: 15.12.2014 (pondelok)
od 15. 00 do 17.
00hod
22.12.2014 (pondelok) od
15. 00 do 17.00hod

29.12.2014 (pondelok) od
15. 00 do 17. 00hod
V roku 2015 každý pondelok (okrem sviatkov) vždy
od 15. 00 do 17. 00hod.
(Záznam o úlovkoch správne vyplnený!)
(Informácia o krúžkoch
Mladý rybár- prihlášky
si žiaci ( od 6 do 14 rokov)
môžu vyzdvihnúť v škole –
ZŠ Ladce a ZŠ Ilava u p. riaditeľky).
Tajomník ObO č.3
Ing. Šedík Jozef
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Matrika

Narodenie :
Eliška Hajašová
Júlia Janíčková
Martin Hlásny
Marko Piják

Navždy nás opustili :
Štefan Kubala
Ľudmila Masarovičová
Peter Caban
Peter Siran
Mgr. Milan Tomana
Vincent Porubčan
Jozef Pružinec
Ľubica Havrlová
Anton Pagáč
Štatistické okienko
V sledovanom období sa do
nášho mesta presťahovalo
14, odsťahovalo 8 a v rámci
mesta sa presťahovalo 7
spoluobčanov.
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Vážení občania!
Volám sa Jaroslav a som
otec Martina, chlapca, ktorý mal dopravnú nehodu
na motocykli, ktorá sa stala v nedeľu 7. septembra
2014 v čase 13. 43 hod. hneď
za mestom Ilava smerom
na Homôlku. Touto cestou
chcem osloviť a požiadať
o pomoc ľudí, ktorí v čase
dopravnej nehody boli na
tomto mieste, prechádzali
týmto miestom alebo prišli
na miesto nehody a videli, čo sa tam dialo. Nakoľko mám nejasnosti a nezodpovedané otázky ohľadne
dopravnej nehody môjho
syna, chcem Vás poprosiť
o akékoľvek informácie tejto nehody a o tom, čo sa tam
dialo následne po nej. Kontakt: 0944097872, e-mail:
jaroslav.rosenberg@azet.sk
Ďakujem za pochopenie a
za každú Vašu informáciu.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA

D A R Č E K POD STROMČEK
PRE VAŠICH BLÍZKYCH

SPOMIENKA

Ako ticho žil, tak ticho
odišiel, skromný vo svojom
živote, veľký vo svojej láske
a dobrote...
Dňa 10. januára 2015 uplynú 4 roky, odkedy nás navždy opustil milovaný otec,

SPOMIENKA
Ťažko je bez Teba, bol si
pre mňa všetkým. Už nič nie
je také, ako bolo predtým.
Osud je občas krutý, nevráti
,čo raz vzal... Zostanú len
spomienky a veľký žiaľ.
Pane, nepýtam sa prečo si
ho vzal k sebe, ale ďakujem
Ti, že mohol byť mojím bratom.
Dňa 4.12.2014 si pripomenieme smutné výročie , 5 rokov, čo nás navždy opustil

Dušan Bezecný

S láskou spomína sestra
a neter Nikol.

dedko a pradedko

Vincent PIŠTA
Zároveň si 9. decembra t.r.
pripomenieme smutné 1. výročie od smrti našej drahej
mamičky, babičky a praba-

Ťažko je uveriť, že srdce
nebije, ťažko je pochopiť, že
Ty už nežiješ. Ťažko je bez
teba naučiť sa žiť, už nič nie
je také, ako mohlo byť.
Dňa 22.12.2014 uplynie
rok, čo nás navždy opustil
manžel, otec a dedko

Ľubomír Múčka

Tá rana v srdci stále bolí
a na ten deň zabudnúť nedovolí.
S úctou a láskou spomína manželka, dcéry, zať,
vnúčik, sestry s rodinami
a švagriná s rodinou.

SPOMIENKA
Už nepočuť hlas , Tvoje kroky po dome, už nevidieť prácu po dvore. Na
krídlach anjela vzlietla si
v diaľ. Necítiš bolesť, necítiš žiaľ. Necítiš života
bolestné muky, tam niekde v diaľke našli Ťa pánove ruky. Trpkosť osudu Ťa
už nemučí, našla si pokoj
v nebeskom náručí. Chýba nám Tvoja láska, úsmev
a dobrota, spomínať budeme do konca života.
Dňa 19.12.2014 si pripomenieme smutné výročie,
5 rokov, od úmrtia mamy
a babky

Anny Bezecnej

V tomto roku sme si
pripomenuli 52. výročie
úmrtia otca

bičky

Heleny PIŠTOVEJ
Neúprosný osud to najdrahšie nám vzal, len bolesť
v srdciach, smútok, prázdny domov a spomienky nám
ponechal...
Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú spomienku.
Synovia Pavol, Peter a dcéra Judita s rodinami.

Jozefa Bezecného

S láskou spomíname.
Dcéra a vnučka Nikol
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Futbaloví šampióni z Ilavy Ilavskí streetworkouteri
V nedeľu, 30. novembra, sa
uskutočnil v športovej hale
v Dubnici nad Váhom futbalový turnaj prípraviek
chlapcov, ročníky narodenia
2006-2007, ktorého hlavným
organizačným garantom bol
MFK Dubnica nad Váhom.
Popri dvoch domácich družstvách sa turnaja zúčastnili i
futbalové nádeje ďalších štyroch miest - Nového Mesta
nad Váhom, Púchova, Novej
Dubnice a Ilavy.
Suverénnymi víťazmi turnaja sa stali chlapci MFK Ilava,
ktorí celou súťažou prechádzali ako nôž maslom a nestratili so svojimi rovesníkmi jediný bod. Zverenci Petra Mišíka
zdolali najskôr Nové Mesto
nad Váhom 2:0 (za víťazov skóroval 2x Adam Baláž), poradili si s Púchovom 2:1 (Patrik
Straňák, René Bagín), deklasovali rezervu domácej Dubnice 3:0 (Patrik Straňák 2, Timotej Turza) a nezaváhali ani

vo štvrtom zápase, v ktorom
zdolali silného súpera z Novej
Dubnice v pomere 3:1 (Adam
Baláž 2, Patrik Straňák).
Vo finálovom zápase proti dubnickému „áčku“ po veľkej dráme a jednoznačne najlepšie odohratom zápase na
turnaji zvíťazili Ilavčania 6:5,
keď o góly víťazov sa zaslúžili
Adam Baláž 4 a Patrik Straňák
2. Víťazný tím MFK Ilava sa na
turnaji predstavil v zostave Jakub Antala (brankár), Richard
Kameništiak, Tomáš Živčic,
René Bagín, Patrik Straňák,
Adam Baláž, Marek Gašpar
a Timotej Turza (najmladší
účastník a strelec turnaja).
Záverečné poradie:
1. MFK Ilava
2. MFK Nová Dubnica
3. MFK Dubnica nad Váhom A
4. MFK Dubnica nad Váhom B
5. AFC Považan Nové Mesto
nad Váhom
6. FK Púchov
(tch)

Fotografia (archív MFK): Tréner Peter Mišík s torzom svojho
víťazného tímu - zľava Richard Kameništiak, Timotej Turza, Marek Gašpar, Jakub Antala, Patrik Straňák

ILAVSKÝ

sa konečne dočkali

Prvé outdoorové fitness v Ilave skutočnosťou

Podpredsedníčka MAS Vršatec, Eva Hejduková s primátorom
mesta Ilava, Ing. Štefanom Daškom pri slávnostnom otvorení
prvého outdoorového fitness centra na území mesta Ilava.
Vo štvrtok napoludnie, 26. novembra 2014, v Ilave sa uskutočnilo slávnostné otvorenie prvého
mestského outdoor fitness centra,
alebo, materinským jazykom povedané, prvej prírodnej telocvične v meste. Všetky jej prvky - tvorí
ich šesť rôznych strojov na cvičenie
a jedna veľká zostava hrázd a bradiel - boli navrhnuté tak, aby boli
schopné ponamáhať všetky svalové partie ľudského organizmu. Na
otvorení nechýbalo občerstvenie,
dobrá nálada, ani tradičné strihanie pásky. A popri početnej delegácii hostí z družobnej Miestnej
akčnej skupiny (MAS) Terchovská
dolina, nemohli chýbať v Ilave, na
štadióne miestneho MFK, ani početní domáci streetworkouteri, či
vďační diváci, sledujúci so zatajeným dychom prvú verejnú ilavskú streetworkout show, ktorú im
pripravil majster SR v kalistenike,
Martin Viedenský s celým svojím
skvelým tímom Workout Fanatics.
MAS Vršatec v rámci svojich
momentálne piatich prebiehajúcich projektov spolupráce, čo predstavuje najvyšší počet v Slovenskej
republike, úspešne realizovala aj
projekt s názvom „Športom ku
zdraviu – vonkajšie fitness“. Išlo o

projekt národnej spolupráce, ktorý
MAS Vršatec realizovala s projektovým partnerom MAS Terchovská dolina. Jeho výsledkom bola
výstavba vonkajších fitness v mestách Ilava a Nemšová a v obci Horná Súča. Nápad vznikol v kancelárii MAS, nakoľko nielen MAS-ke
samotnej, ale i všetkým jej členom
vždy záležalo na zdravom a aktívnom životnom štýle občanov. Inšpiráciu realizátori čerpali najmä
od zahraničných partnerov MAS,
ktorí na svojich územiach projekty
daného charakteru už úspešne
implementovali.
Vytvorenie outdoorového fitness je dnes z pohľadu inovácie
a trvácnosti absolútne nadčasovým prvkom, vhodným pre všetky
vekové a záujmové skupiny ľudí.
Tvorí ideálny doplnok nielen pre
príležitostných návštevníkov tohto
zariadenia, ale i samotných športovcov, či už rekreačných, kondičných, alebo vrcholových. MAS
Vršatec týmto míľnikom zavŕšila
viacročnú snahu o aplikáciu svojej
hlavnej inovatívnej a vzdelávacej
funkcie pod Bielymi Karpatmi naučiť v tomto neveľkom, ale prekrásnom regióne Slovenska ľudí
nielen aktívne myslieť, ale i aktívne žiť ...
(tch)
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