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Ilavský mesačník

Rekonštrukcia komunikácií

mocnicou a LIDL-om. Chodník
mesto financovalo z vlastných
zdrojov.
Podobne ako pri cestách, aj
pri chodníku bol dodávateľ vyberaný v elektronickej aukcii.
Aukciami dokázalo mesto ušetriť desiatky tisíc eur oproti pro-

jektovým cenám. Projektované
ceny s DPH boli pri cestných
komunikáciách 767 827 eur, pri
chodníku okolo LIDL-a 140 077
eur.
Ing. Ľubomír Turcer
Prednosta MsÚ

S radosťou konštatujeme, že diela s DPH predstavuje sumu
mesto Ilava úspešne zrekon- 64 490 eur. Chodník poskytuje
štruovalo komunikácie v mest- ďaleko vyšší štandard ako poských častiach Sihoť, Klobuši- skytoval pôvodný stav. Je dokoce, Iliavka a chodník pri LIDL-i nale odvodnený a v súčasnosti
na Štúrovej ulici.
sú osadené aj lavičky medzi neNa Sihoti sa zrekonštruovala
Nálepkova ulica v sume s DPH
58 570 eur. V Klobušiciach dostala novú tvár Okružná ulica. Hodnota diela 223 913 eur.
Snáď najväčšiu radosť sme urobili obyvateľom Iliavky, kde boli
po dlhých rokoch konečne zrekonštruované všetky najdôležitejšie komunikácie. Hodnota
diela v mestskej časti Iliavka dosiahla sumu 182 278 eur. CelkoMestská časť Sihoť
Klobušice
vo sa v letných mesiacoch tohto
roka obnovili komunikácie za
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Ilavský mesačník

Podarilo sa
1, „Za akú dobu nám urobíte
stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie?“ Touto otázkou mňa a Ing. Januška oslovili zástupcovia firmy HANON
Systems Slovakia,s.r.o. (predtým Halla Climate Control,
ešte predtým VISTEON ),kórejskí a slovenskí predstavitelia
vedenia firmy pri ich návšteve
na MsÚ v novembri roka 2015.
„ Máme nové zákazky, okrem iného pre Jaguar Landrover, potrebujeme v Ilave ďalšiu, tretiu halu
o výmere cca 15 000 m2 a do nej
prijmeme 300-400 zamestnancov“. „V akom stave máte dokumentáciu, máte podanú a skompletizovanú žiadosť o územné,
následne stavebné konanie, povolenie?“ boli naše otázky.
„ Ešte nemáme nič, no bude to
rýchlo. Po lete, v septembri 2016
musí hala stáť.“ No neviem, pomyslel som si, na Slovensku to nie
je až také bežné.“Budeme sa snažiť vzhľadom na vážnosť, veľkosť
investície a nové pracovné miesta, rádovo v stovkách, chceme
byť maximálne pružní a rýchli.
Všetko však v rámci a v intenciách zákonov SR. Kompletná dokumentácia a žiadosť je Vašou
zodpovednosťou, povinnosťou
ako investora“ – bolo naše stanovisko. Uplynulé mesiace neboli ani ľahké, ani jednoduché.
Pozemky vlastnili, navyše v zóne
podľa územného plánu, kde priemyselná výstavba je možná a jej
rozširovanie prípustné. Pracovalo sa rýchlo, hekticky, niekoľkokrát sme investora vyzývali, aby
doplnil nekompletné podklady.
Malo to svoj dôvod, význam, povinnosti si splnil a podarilo sa.
Hala stojí. Mesto Ilava- stavebný
úrad vydal v septembri 2016 firme
HANON SYSTEMS SLOVAKIA
,s.r.o. kolaudačné rozhodnutia na
spevnené plochy a komunikácie,
ako aj stavbu(hala) Hanon Ilava – Plant 3 Phase 1 – areál závodu a povolil užívanie stavby. Ide
o územie za NsP, kde stoja a produkujú veľké firmy okrem Hanonu aj Leoni a Kaufland.
Firma Hanon Systems Slovakia
so sídlom v Ilave podľa aktuálneho rebríčka ekonomického týždenníka TREND z 29.septembra

3
2016 TREND TOP v priemysle
-strojárstvo je podľa výšky tržieb
za rok 2015 v sume 295 677 000
eur na 12. mieste v poradí v rámci Slovenska. Pred ňou na 1.-11.
mieste sú skutočne len najväčšie
firmy nielen z branže, ale zo všetkých sektorov ekonomiky Slovenska ako Volkswagen Slovakia,
a.s. , KIA Motors Slovakia s.r.o.,
PCA Slovakia s.r.o. (Peugeo -Citroen Trnava) a najväčšie firmy zo
strojárstva prednostne hlavne, ale
nielen z oblasti automoto dodávateľov veľkých automobiliek ako
MOBIS Slovakia s.r.o., Schaeffler
Slovakia s.r.o., Johnson Controls

človeka, manažéra, by mali prijať cca 200 ľudí. Veríme, že tieto
investície budú trvalo udržateľné. Neboli to ľahké a jednoduché
mesiace a veci, ale spoločným úsilím a komunikáciou sa ciele prospešné pre obe strany napĺňajú.
Rýchlosti realizácie napomohlo,
že po schválení územného plánu už tieto investície boli riešené
medzi mestom, úradom, štatutárom, primátorom a investorom,
bez povinnosti predkladania, riešenia a prípadného schvaľovania
v mestskom zastupiteľstve.
3, Na základe výzvy z ENVIROFONDU a aktivity riaditeľa

Nová hala HANON Systems Slovakia,s.r.o.
International s.r.o., Faurecia Slovakia s.r.o., SAS Automotive s.r.o.,
atď. Boli to mesiace ,ktoré priniesli ďalšiu pridanú hodnotu pre
budúcnosť Ilavy. Podarilo sa.
2, Podobným spôsobom mesto,
primátor, stavebný úrad v uplynulom období spolupracoval s firmou Leoni Slovakia s.r.o. s pánom
riaditeľom Stražákom. Firma,
ktorá v minulosti v Ilave po veľkom rozbehu utlmila výrobu a jej
časť preniesla do Srbska, sa rozhodla rozšíriť v Ilave výrobu v novom segmente už nie autokabeláže, ale sofistikovanejšej výrobe
káblových zväzkov pre medicínsko-zdravotnícky segment. Tak
isto v súčinnosti s mestom riešili stavebné povolenia na úpravu
vnútorných priestorov, na postavenie nových výrobných liniek.
V súčasnosti, ako je aj zrejmé
z inzercie v inzertnom týždenníku PARDON 39/XXIV zo soboty 1.októbra 2016, už hľadajú
do svojho tímu pre nový projekt
a rozširujúcu sa výrobu v Ilave
nových zamestnancov na pozície elektronik, mechanik, strihač,
operátor. Podľa slov pána riaditeľa
Stražáka, sympatického mladého

TSM Ilava Ing. Jozefa Tomana,
ktorý vyšpecifikoval potrebnú
techniku, hlavne na skvalitnenie
separovaného zberu aj bioodpadu, čistenia a údržby, podávame
žiadosť na ENVIROFOND na
nenávratné finančné prostriedky s 5% podielom mesta. Nižšie
máte špecifikovanú techniku, zariadenia ,finančné čiastky a zdroje krytia. Uzávierka výzvy je do
konca októbra 2016.
V tejto veci chcem osobne, verejne aj touto formou poďakovať
nasledovným poslancom Mestského zastupiteľstva v Ilave za ich
maximálne pochopenie, súčinnosť a podporu od prvej chvíle
oslovenia.
Ďakujem pánovi poslancovi
Porubčanovi z Klobušíc, pánovi poslancovi Lukáčovi z obvodu
NsP Štúrova, pánovi poslancovi
a zástupcovi primátora Ing. Antonovi Bajzíkovi z Iliavky, pani
poslankyni
Schillerovej(Medňanská,Skala), pánovi poslancovi Bagínovi (Medňanská,Skala).
Pani poslankyni Schillerovej ďakujem aj zato, že si našla čas a bola
v delegácii mesta na pracovnej
ceste do Miloslavova pri Bratisla-

ve, kde aj ako členka Rady školy
pri Materskej škôlke v Ilave, Medňanská ul. bola s príslušnými pracovníkmi mesta pozrieť rozšírené
vybudované kapacity MŠ. Tento
problém v súčasnosti riešime aj
v Ilave a myslím, že sa posúvame v riešení tak, aby v budúcom
roku, dvoch sme mali dve triedy
s 24-25 deťmi na triedu navyše.
Návrh na financovanie potrebnej
techniky pre separovanie je nasledovný: Financovanie sa skladá z troch častí – kapitálový výdaj (nákup techniky), bežný výdaj
(nákup kontajnerov) a bežného
výdaja na poplatky a manažment.
1. Kapitálový výdaj - nákup
techniky vo výške 144 000 € vrátane spoluúčasti 7 200 €.
Technika podľa cenovej ponuky – traktor VALTRA A93HiTech, štiepkovač VANDEALE
TV 12-20 T a TETRA CAP vyklápací príves. Celková cena 120 000
€ + DPH = 144 000 €.
Tento kapitálový výdaj bude
krytý kapitálovým príjmom
(príjem z envirofondu) vo výške
136 800 €.
Rozdiel výdaja 144 000 € a príjmu 136 800 € je vo výške 5 % spoluúčasti, t. j. 7 200 € – tá bude
financovaná navýšením podielových daní.
2. Bežný výdaj – nákup 5 ks
kontajnerov VOK (1080 € / ks vrátane dopravy), spolu 5 400 € vrátane spoluúčasti 270 €.
Tento výdaj bude krytý z bežných príjmov (príjem z envirofondu) vo výške 5 130 €.
Rozdiel výdaja 5 400 € a príjmu
5 130 € je vo výške 5 % spoluúčasti, t. j. 270 € - tá bude financovaná
navýšením podielových daní.
3. Bežný výdaj – poplatky a manažment – 1 620 €. Tento výdaj
bude krytý navýšením podielových daní.
4. V súčasnosti je už vysúťažená, aj podpísaná zmluva so Slovak
Telekom a realizovaná zákazka
Kamerový systém Centrum mesta s priľahlými parkoviskami pri
železničnej stanici a Kukučínova
ul.- Cillerova jama s dokončením
do konca novembra 2016. Je to
začiatok budovania kamerového
systému v Ilave.
Ing. Štefan Daško,
primátor mesta Ilava
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Verejné osvetlenie
Dňa 12.10.2016 sa primátor
mesta Ing. Daško spoločne s riaditeľom TSM Ing. Tomanom zúčastnili medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky
a osvetlenia – ELO SYS v Trenčíne. Účelom cesty bolo hlavne zdokumentovať súčasný stav
na trhu s osvetlovacou technikou verejného osvetlenia miest
a obcí na Slovensku. Ako som
už v predchádzajúcom príspevku uviedol, mesto Ilava stojí pred

komunikácií) a ďalších plánovaných investíciách – rekonštrukcia Košeckej ulice a prístavba
materskej škôlky v Klobušiciach,
sa cesta ďalšieho úveru nejaví v MsZ ako priechodná. Ďalšou možnosťou by bolo riešenie
koncesnou zmluvou – dlhodo-

bým prenájmom na dobu 15 rokov, ktorá by prebehla verejnou
súťažou s podmienkou, že ročné náklady mesta by boli nižšie
ako súčasné. Podmienkou pre
koncesionára by bolo okrem výmeny všetkých svetelných bodov
za úsporné (30 – 50 W) , aj v lehote do 2 rokov vymeniť súčasne podľa úrovne poškodenia aj

stĺpy verejného osvetlenia. Držiteľ koncesie by bol tiež zmluvne
zaviazaný k postupnej výmene
vzdušných a zemných rozvodov
elektrickej energie k jednotlivým
svetlám. Je na zvážení poslancom MsZ kedy a pre ktorú alternatívu riešenia sa rozhodnú.
Ing. Jozef TOMAN –
riaditeť TSM Ilava

Koncern LEONI so sídlom v Nemecku pôsobí celosvetovo v 32 krajinách a zamestnáva viac ako 74 000 ľudí v
82 podnikoch.
Na Slovensku spoločnosť LEONI existuje od roku 1992.
V súčasnosti pod názvom LEONI Slovakia, spol. s r.o. zahŕňa 3 odštepné závody, a to v Trenčíne, Starej Turej
a v Trenčianskej Teplej časť Dobrá.
Odštepný závod Trenčín zamestnáva viac ako 1500 zamestnancov v dvoch výrobných prevádzkach v Trenčíne
a v Ilave. Nosnú časť výrobného programu predstavuje výroba systémov palubných sietí a káblových zostáv
pre automobilový priemysel, ktorá je dodávaná v systéme Just in Time. Ďalšou ťažiskovou výrobou je výroba
približne 500 druhov rozvodových káblov a káblových zväzkov pre automobily s hybridným a elektrickým
pohonom. Medzi najvýznamnejších zákazníkov patria DaimlerChrysler, Nokia, Porsche, BMW, Siemens a ďalší.
K najnovším zákazníkom LEONI sa zaradil automobilový koncern Hyundai. Predpokladaným začiatkom spustenia výroby je november 2016. Nová investícia zabezpečila výrazné rozšírenie výrobných aktivít a značný
nárast pracovných príležitostí v Ilave a okolí. Radi uvítame v našom tíme schopných, šikovných a zodpovedných ľudí.

Úroveň poškodenia stĺpa verejného osvetlenia
vážnym rozhodnutím rekonštrukcie verejného osvetlenia.
Súčasný stav nosičov osvetlenia
– kovových stĺpov je alarmujúci.
Korózia v spodnej časti, v spojnici s betónovou pätkou si vyžaduje ich postupnú výmenu. Nemá
zmysel inštalovať nové úsporné
osvetlenia na takto poškodené
stĺpy verejného osvetlenia.
Mesto Ilava má okrem mestských častí – Klobušice, Iliavka a Skala, kde je osvetlenie na
betónových stĺpoch, všetky ostatné mestské časti a ulice na
takýchto kovových, skorodovaných stĺpoch verejného osvetlenia. Ich celkový počet je cca 360
ks (svetelných bodov). Pri súčasných cenách na trhu predstavujú
len materiál. náklady na výmenu jedného svetelného bodu cca
350 – 400 € (stĺp 6 m, výložník –
konzola, úsporný svetelný zdroj
30-50 W, svorkovnica, uzemnenie, spoj. materiál). Pri uvedenom počte 360 svetelných bodov by len materiálové náklady
predstavovali 126 000 – 144 000
€. Pri súčasnom úverovom zaťažení mesta (realizácia mestských

V ilavskej prevádzke takisto pôsobí odštepný závod Stará Turá. V miestnej výrobe káblovej metráže, ktorá je
výsledkom historicky najväčšieho presunu káblovej výroby v rámci koncernu LEONI, je zamestnaných takmer
100 pracovníkov. Títo od roku 2014 na ploche 12 000 m2 vyrábajú káble pre renomovaných odberateľov ako
sú napr. Siemens, Lenze či Bosch Rexroth, pričom množstvo a náročnosť týchto výrobkov, ako aj počet zákazníkov stále rastie.
Vo výrobnom závode v Starej Turej pracuje ďalších takmer 600 zamestnancov, ktorí zabezpečujú výrobu káblových zostáv pre medicínsku, automatizačnú a riadiacu techniku pre zákazníkov zo západnej Európy, medzi
najvýznamnejších zákazníkov patria spoločnosti Siemens, General Electric a Philips. Aj tu ponúkame príležitosti pre ľudí hľadajúcich nové pracovné uplatnenie.
Ivan Stražák a Ralf Singmann
Konatelia LEONI Slovakia spol. s r. o.
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ROZHODNUTIE o schválení žiadosti Pivovar Ilava
Pivovar Ilava je historicky
druhým najstarším pivovarom
na Slovensku, začiatky jeho výroby siahajú do obdobia do 16.
storočia. Presný dátum vzniku
prvého pivovaru v Ilave nie je
hodnoverne doložený, prvý listinný dôkaz o výrobe piva pochádza z roku 1598. V roku 1601
existovali v Ilave dva panské pivovary, ktorých vlastníkmi boli
bratia Ostrožičovci z Giletinca.
V rokoch 1630-1635 jeden z pivovarov prešiel rozsiahlou rekonštrukciou a bola vybudovaná renesančná budova pivovaru
a sladovne, ktorá stojí na svojom
mieste dodnes. V roku 1635 začal
nový pivovar trvalú prevádzku a
tento rok je všeobecne uznávaný
za rok založenia pivovaru v Ilave.
Areál pivovaru Ilava je v súčasnej
podobe komplex viacerých objektov, rôznych funkcií a priestorov, ktoré súvisia, ale aj nesúvisia
s funkciou pivovaru. Územie pivovaru disponuje rozličnými objektmi navzájom pospájanými,
ktoré pamätajú rozmach a výrobu veľkých objemov.
V minulosti si priemysel ako
pivovar vyžadoval rozsiahlu výrobu do zásoby s potrebou veľkej
kapacity skladových priestorov,
a k nej prislúchajúcej administratívy. Súčasné moderné trendy výroby piva a nealko nápojov rôzneho druhu, ktoré sa v pivovare
Ilava nachádzajú, alebo sa chystá ich obnova, si vyžadujú predovšetkým iné dispozičné riešenia,
iné prepojenia priestorov výroby,
technológie, skladu aj expedície.
Celá výroba aj distribúcia si vyžaduje modernejšie a kompaktnejšie priestory a ich usporiadanie. Dnešný stav areálu a budov
v ňom, je taký, že veľké plochy sa
využívajú na iné účely, pretože
sú na výrobu piva aj nealko nápojov v nevyhovujúcom stave,
alebo neslúžia vôbec. V rámci pivovaru sú prenajímané veľké objemy skladových priestorov pre
podružné obchodné a diskontné predajne. Pri obnove pivovaru
budú ale tieto priestory chýbať a
preto ich bude potrebné zrekonštruovať, niektoré, ktoré sú v staticky aj funkčne nepoužiteľnom

stave, bude potrebné zbúrať a na
ich mieste postaviť nové.
Nadväzne na požiadavku realizácie projektov s podporou fondov z EÚ prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry
bolo potrebné pozemky na Pivovarskej ul. 58 v Ilave pôvodne vo vlastníctve Pivovar Ilava,
s. r. o. rozdeliť na základe zmluvy o prevode vlastníctva medzi
spoločnosti Pivovar Ilava, s. r. o.
a MK CAR, s.r. o.
Aj preto by sa výroba piva
mala obnoviť pod gesciou spoločnosti MK CAR, s. r. o. sčasti
v zrekonštruovaných objektoch
bývalého pivovaru, ale nosne
v novopostavených objektoch,
kde budú umiestnené jednotlivé
komponenty kompletnej linky
pre výrobu a stáčanie piva, pozostávajúcej z nasledovných prevádzok: prípravňa sladu, zdroj
vody, CIP, sklad chémie, elektro-rozvodňa, sklad mlátu, várňa,
kompresorovňa, vyvíjač pary a
centrálne sklady.
Dnešný stav areálu a budov
v sídle Pivovaru Ilava je nevyhovujúci z hľadiska obnovy výroby
piva. Samotné budovy už nespĺňajú ani stavebno-statické podmienky, ani technologické parametre kvality výroby a skladové
priestory sú tiež vo veľmi starom
a nevyhovujúcom objekte. Súčasné moderné trendy výroby
piva, vďaka ktorým sa naštartuje proces výroby piva v pivovare
Ilava si vyžadujú predovšetkým
iné architektonické rozmiestnenie, logickejšie prepojenie
priestorov výroby, technológie,
skladu aj expedície. Celá výroba
aj distribúcia si vyžaduje modernejšie a kompaktnejšie priestory
a ich usporiadanie.
MK CAR, s. r. o. má za cieľ obnovu tradičnej výroby a predaja
piva v pivovare Ilava prostredníctvom investícií do hmotného majetku. Vyššie uvedený cieľ
sa naplní kompletnou vybavenosťou inovatívnych technológií na spracovanie a produkciu
piva, ako aj architektonickým
riešením objektov areálu pivovaru na prepojenie jednotlivých
úsekov činnosti od výroby až po

umiestnenie na trh. Primárnymi
a nosnými cieľmi investičných
zámerov bude: Výstavba a rekonštrukcia objektov súvisiacich so
spracovaním, skladovaním, uvádzaním na trh potravinárskych
výrobkov – piva. Obstaranie
a modernizácia zariadení, strojov, prístrojov a technológií výrobných kapacít v rámci procesu
výroby piva. Stavebné investície
na vytvorenie skladových a administratívnych priestorov pre
výrobu piva.
Medzi špecifické ciele, ktoré prispejú k naplneniu nosného
cieľa, patria:
Maximálne využitie funkcií inovatívnych zariadení vo výrobnom
procese za účelom
zvýšenia kvality
a nárastu produkcie piva.
Investície
na
zlepšenie kvalitatívnych vlastností
nehnuteľného dlhodobého hmotného
majetku.
Zvýšenie účinnosti využitia energie
v procese výroby
piva.
Komplexná
modernizácia
technologického
vybavenia pivovaru v Ilave významnou mierou
prispeje k vyššej
výkonnosti a efektívnosti produkcie
konečného výrobku - piva. Využitím inovatívnych
technológií spoločnosť MK CAR,
s. r. o. plánuje neustále zvyšovať
produkciu finálnej produkcie a po
5 rokoch nepretržitej prevádzky
vyrobiť 2500 m³/
rok piva. Pridanou
hodnotou navrhnutých predmetných technológií

je ich plne automatizovaná prevádzka. Okrem toho budú mať
priaznivý vplyv na vonkajšie životné prostredie a zároveň prispievajú k energetickým
úsporám prostredníctvom zvyšovania štandardov kvality v oblasti produkcie piva. Kompletná
linka so sprievodným zariadením bude dosahovať energetickú
úsporu vo všetkých procesoch od
výroby až po uvádzanie na trh.
Miroslav Kurej
Konateľ a majiteľ spoločností:
Pivovar Ilava, s. r. o.
MK CAR, s. r. o.
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Ilavčania skórovali na prestížnej súťaži strojníkov
Zamestnanci spoločností CND PLUS a CND Pavol Ondreját na Caterpillar Operator Challenge dokázali, že patria medzi špičku na trhu. Pavol Vrábel skončil na druhom
mieste, Pavol Ondreját ml. obsadil šiestu pozíciu.
Banská Bystrica, 24. september 2016 - Prihlásili ste sa na
turnaj. V jednej z disciplín máte

Zamestnanci CND PLUS
podobrať neuvarené vajce a preniesť ho do kartónu. V tej ďalšej
zas otvoriť fľašu piva. Povedali
by ste si: „Také jednoduché úlohy bez problémov zvládnem.“
A mali by ste pravdu. Ak ste sa
však prihlásili do jednej z najprestížnejších súťaži strojníkov,
s hodnotením brzdite. Také ľah-

ké to totiž mať nebudete. Lebo
to vajce prenášate, či fľašu piva
otvárate... bagrom a jeho obrovskou lyžicou. Verte nám,
toto nie je vtip. Toto je
Caterpillar
Operator
Challenge.
Všetko je o ľuďoch
Súťaž, kvôli ktorej
naše spoločnosi CND
PLUS a CND Pavol Ondreját zamierili do Banskej Bystrice. Súťaž, kedy
sme v sobotu nepracovali - na rozdiel od mnohých iných víkendov.
V tento deň sme si totiž užívali
a reprezentovali - mesto Ilava,
odkiaľ pochádzame. Ilustrovali
sme našu šikovnosť, schopnosti
a zručnosti, ktoré klientom denne dokazujeme v biznise stavebných a zemných prác a vnútroštátnej dopravy.
Pokiaľ platí, že o tom, aká je

Ilavskí hasiči opäť nezaháľajú. Okrem hasičských povinností, hasičských súťaži a rôznych aktivít, ktoré tento rok poriadali, rozhodli sa pre
svojich obyvateľov Ilavy aj okolitých obcí usporiadať hasičskú zábavu.
Minulý rok sa im takáto zábava osvedčila, prilákala mnoho domácich
hostí, aj hostí z okolitých obcí, z čoho mali naši hasiči obrovskú radosť.
Plná sála ľudí a dobrá zábava bola pre nich odmenou. Nechýbala bohatá tombola, výborný guláš, domáca klobása. Do tanca hrala hudobná skupina Melody.

spoločnosť výnimočná a úspešná, rozhodujú jej zamestnanci,
potom tí, ktorí pracujú u nás, sú
slovenskou špičkou. Okrem našich biznis partnerov to koniec-koncov potvrdila aj Caterpillar
Operator Challenge.
Korporácia
spoločností
CND „maká“ ďalej
Pavol Vrábel - veľká gratulácia
za to, že si v tejto súťaži skončil
na druhom mieste. Avšak predovšetkým ti ďakujeme za to, že
si súčasťou našej firmy a naším
priateľom. Na krásnom šiestom
mieste skončil aj náš Pavol Ondreját ml. Páni, veľmi sa tešíme.
Pokiaľ ste si mysleli, že donútiť bager otvoriť pivo dokáže len
muž, zoznámte sa s Janou Ondrejátovou. Mali by ste tiež ve-

dieť, že inšpirovala usporiadateľov, aby sa budúci rok mohli do
súťaže prihlásiť aj ženy – zručné
strojníčky. Tak či onak, úspechy
zožala už aj na tomto ročníku.
Challenge accepted, výzva
prijatá. Tím spoločností CND
prišiel, zúčastnil sa a skóroval.
Budeme k vám úprimní. Hoci
robíme to, čo nás napĺňa a baví,
tvrdo a veľa makáme. Vlastne,
keď je potrebné, ideme aj non-stop. Na trofeje sa tak nemáme
čas pozerať, úspech nás však neskutočne teší.
Sľubujeme, že o rok hodenú
rukavicu od Caterpillaru opäť
prijmeme. A čo dovtedy? Dovtedy budeme klientom bez kompromisov dokazovať, že medzi
top firmy právom patríme.

Informácia o dopravnej situácii v areáli
Nemocnice s poliklinikou Ilava, n.o.
Situácia ohľadne parkovania v priestoroch nemocnice je už dlhodobo neúnosná
a neudržateľná. Návštevníci
nemocnice – pacienti, ich rodinní príslušníci, návštevníci,
obchodní partneri nemocnice
ako aj zamestnanci využívajú
na parkovanie priestory, ktoré nespĺňajú kritériá platných
dopravných predpisov. Tiež
príjazd a výjazd autobusov
SAD z autobusovej zastávky
pred nemocnicou pre obidva
smery, t.j. na Dubnicu nad Váhom a na Považskú Bystricu je
v súčasnej dobe a pri aktuálnej vysokej intenzite dopravy
a hustote vozidiel na dopravných komunikáciách veľmi
komplikovaný a neprehľadný.
Vedenie nemocnice sa intenzívne zaoberá aj touto
problematikou, riešenie je
v komplexnej zmene dopravnej situácie v okolí nemocnice.
V súčasnosti je v štádiu schvaľovania projekt pod názvom
„Obchodná zóna IDEA ILAVA
pri nemocnici a výstavba autobusovej zastávky Ilava so spevnenými plochami“. Realizácia
tohto projektu výrazne skvalitní a zlepší systém dopravy
a parkovania, pričom sa pod-

statne zvýši bezpečnosť ľudí
a taktiež zlepší celková dopravná situácia. Celý projekt
v súčinnosti s nemocnicou realizuje súkromný investor, pričom v prvej etape bude vybudované nové parkovisko práve
pre návštevníkov nemocnice
a nové autobusové zastávky so
samostatným napojením areálu na hlavnú cestu I/61 Dubnica nad Váhom – Považská
Bystrica. Presunom autobusových zastávok spred nemocnice do blízkosti obchodnej zóny
IDEA ILAVA nedôjde k zväčšeniu vzdialenosti zastávok od
nemocnice. Výrazne sa pritom
zvýši bezpečnosť cestnej dopravy a pohybu chodcov pred
nemocnicou.
Súbežne s vyššie uvedeným
zámerom je riešená situácia
týkajúca sa parkovania aj priamo v priestoroch nemocnice,
keď súkromný investor v súčinnosti s nemocnicou začal
realizáciu parkoviska vo vnútri areálu nemocnice - vedľa
budovy bývalej polikliniky,
čo taktiež odľahčí a skvalitní vnútornú dopravu a pohyb
chodcov v celom komplexe.
Ing. Juraj Beďatš
riaditeľ NsP Ilava, n.o.
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Učiteľ Jaroslav Letko so svojími zverencami
23. septembra opäť ožilo si zaspievala učiteľka spevu zo
Mierové námestie v Ilave, kde ZUŠ v Ilave Nikola Matejková
sa o 16. 00 hod. uskutočnil so svojou talentovanou žiačtretí ročník podujatia pre mi- kou Elenkou Vaňovou. Spelovníkov country - Country vácke trio natoľko očarilo prífest 2016. V tomto roku účin- tomných fanúšikov, že museli
kovalo 6 country skupín. Pre- zaspievať spoločnú pieseň ešte
kvapením pre
raz. Veľkolevšetkých prípé vystúpenie
tomných bola
s nádhernými
kapela SVIŠTE
piesňami sme
zo ZUŠ v Ilave
si
vypočuli
pod vedením
i v podaní kapána
učiteľa
pely Šidlo z KoJaroslava Letšece, Texasu
ku, ktorá hneď
z Topoľčian
v úvode kona kapely Necertu navodila
známi z obce
tú správnu coŠterusy. MysJaro Nečesaný
untry atmosfélím, že i naru. Jaro Nečepriek chladsaný vystúpil ako „dedo Jaro“ nému počasiu bol koncert
s nádhernými piesňami, za- úspešný a milovníci country
meranými nielen pre dospe- si pred pódiom zatancovali,
lých, ale najmä na detské pub- prípadne sa zohriali skvelým
likum... Krásnym vystúpením teplým guľášom, či inými zaočaril i Ľubomír Turcer, ktorý ujímavými nápojmi, ktoré zapripravil pre prítomných divá- ručili nielen zahriatie, ale aj
kov prekvapenie....spolu s ním skvelú náladu.

Skupina Šidlo

7

Ilavčan v Žiari nad Hronom
Dňa 21.9.2016 sa konala celoslovenská prehliadka spevákov
seniorov v Žiari nad Hronom.
Zmiešaný spevácky zbor Ilavčan
ako víťaz za Trenčiansky kraj cestoval na toto podujatie s úmyslom reprezentovať čo najlepšie.
V skorých ranných hodinách autobus vyštartoval a bolo vidieť,
hoci obloha bola zamračená, že
speváci sa tešili. Cesta ubiehala
bez problémov. Krátku zastávku na ceste si vyžiadala kolízia
kamióna s nákladom piva, no
našťastie sa nikomu nič nestalo
– odniesli to len fľašky s pivom.

Po príchode do Žiaru nad Hronom sa speváci pripravovali na
vystúpenie. Vládla tam výborná
atmosféra a diváci sa bavili a pospevovali. Vystúpilo 8 súborov
a každý priblížil svoj región – a
tak tam vlastne zneli piesne z celého Slovenska. Som veľmi rada,
že som sa mohla zúčastniť tohto
podujatia. Spolu so mnou a viacerými fanúšikmi bol spevákov
podporiť aj primátor mesta Ing.
Štefan Daško. Spevákom aj ich
dirigentke Mgr. Jarke Piškovej
prajem ešte veľa krásnych vystúpení.
Heisarová

Október – Mesiac úcty k starším
„Človek je krásny nielen vte- čo však nemožno zastaviť, čo
dy, keď má pružný krok. Človek nikdy nedokážeme spomaliť,
je krásny podľa múdrosti, čo je čas... Najmä v starobe si člozračí sa mu v oku, podľa vrások vek uvedomuje ako mu je doba bielych vlasov, podľa slov, keď re medzi ľuďmi, priateľmi, so
ponára sa v rozhohovore s deť- svojimi blízkymi...Koľko pomi do rokov, keď aj on bol mla- koja, úsmevu a dobrého slova
dý. Človek je krásny vtedy, keď bolo cítiť počas stretnutia s naho ľudia majú radi.“
šimi oslávencami...a to je vzácA opäť je tu jeseň. Októbro- ny dar, ktorý človek potrebuvé slnko nás už len sem-tam je. Úcta, láska, porozumenie,
pošteklí svojím teplým lú- trpezlivosť a uznanie autority
čom , zlaté listy
zo stromov nám
nezbedný
vietor zhadzuje pod
nohy a my ich farebný odkaz vnímame ako krásny
jesenný dar, prinášajúci pokoj,
nostalgiu a spomienky… Okrem Sestry Bacmaňákové s obyvateľmi mesta
pestrofarebného
daru jesene, ktorý nám ponú- starších by sa mali premietať
ka toto nádherné ročné obdo- v každodennom živote ako sabie, sme aj my pripravili pre mozrejmosť. Úctu si nemožno
našich skôr narodených ob- načasovať , ani naplánovať iba
čanov tradičný darček v po- na jeden mesiac v roku. Raz
dobe koncertu heligonkárok - budeme všetci starí a po staLenky a Evky Bacmaňákových točne vykonanej práci budes hosťom programu Marianom me aj my potrebovať pomoc
Šišovským, ktorý sa usku- druhých, tak isto, ako ju starší
točnil v piatok, 14.októbra. ľudia potrebujú dnes.
Po príjemnom , jedinečnom
Zo srdca prajeme všetkým,
koncerte, naplneným rados- ktorí prežívajú jeseň života,
ťou, pozitívnou energiou, bolo aby sa ďalšie roky , vytváratiež už tradične pripravené aj júce nádhernú mozaiku, ešte
pohostenie a prípitok na za- dlho dopĺňali rokmi plnými
hriatie… Všeličo môžeme na slnečného svitu, zdravia a sposvete zastaviť, každý pohyb.... kojnosti .
-at-
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OPÄŤ JEDEN ZO SKVELÝCH VEČEROV
V ILAVSKOM DOME KULTÚRY ... AYA,
JOZEF, ROMAN, ĎAKUJEME!!!
Nestáva sa často, aby významní literáti, či hudobní autori, v
rámci svojho umeleckého turné
po Slovensku si za miesto uvedenia svojich nových diel do života vybrali skôr menší vidiecky kultúrny stánok, než okázalú
kultúrnu svätyňu niektorého z
podstatne väčších slovenských
miest. Takejto nečakanej pocty sa v utorok podvečer dostalo

novotvary krhličkou s étericko
imaginárnym obsahom, nemohol byť nikto iný, ako ilavský
rodák, skvelý herec, humorista
a zabávač, ROMAN POMAJBO, ktorý - ako sa neskôr ukázalo - ilavským rodákom nielen v
skutočnosti je, ale sa k rodnému
mestu s patričnou dávkou lokálpatriotizmu aj vždy hrdo hlási ...
Treba objektívne priznať, že

Autogramiáda spisovateľa Jozefa Banáša.
mestu Ilava a celému ilavskému
domu kultúry ...
Treba pripomenúť, že na predposlednej zastávke jesennej šnúry koncertov hudobnej skupiny AYA unplugged music „7&7
TOUR 2016“, umne a dôvtipne
previazanej s konverzačne príťažlivou talkshow významného
slovenského spisovateľa, cestovateľa a publicistu, JOZEFA BANÁŠA sa krstilo hneď dvakrát.
Zatiaľ čo hudobníci - Mário Tománek (gitara), Boris Lettrich
(spev - bol pred časom tiež
krstným otcom prvého hudobného albumu ilavskej folk-rockovej formácie DRÍST), Michal
Bukviš (basová gitara), Rado Pažej (bicie) a Stano Vandlík (klávesy) - krstili svoje posledné CD
s názvom „AYA SIEDMAYA“,
Jozef Banáš priložil k cédečku
svoje doteraz posledné literárne
dielo - „KÓD 7“ - prinášajúce
príbeh z himalájskeho kráľovstva Bhután, teda z krajiny, ktorá
má ako jediná na svete oficiálnu
štátnu doktrínu nie hrubý domáci produkt, ale hrubé domáce šťastie. No a krstným otcom
večera, kropiacim oba kultúrne

žiadny z umelcov nesklamal. Zatiaľ, čo Jozef Banáš, ako rozhľadený človek s dokonalým spoločenským nadhľadom a jadrným
zmyslom pre humor dokázal
priblížiť nielen pointu svojho doteraz posledného KÓDU 7, ale i
svojich o nič menej úspešných
DEMENTOV, Roman Pomajbo
stihol aspoň v skratke a v oklieštenej podobe predstaviť svoju
jedinečnú ONE MAN SHOW „OCKO“ - perfektne zvládnutú,
prinášajúcu obrovskú porciu iskrivého humoru a super myšlienok. „Ak by ste chceli vidieť viac,
kúpte si na ňu vstupenky, pretože celá trvá viac ako pol druhej
hodiny. Sú stále ešte v predaji ...“,
odkázal pohotovo tým, ktorým
sa pre ten večer jeho majstrovského monológu málilo. No a
v ničom nezaostala ani hudobná skupina AYA, ktorá celý ten
krásny večer plný kvalitnej muziky a pútavého rozprávania zakončila svojím nesmrteľným,
dnes už takmer dvadsaťročným
hitom MALÝ PRINC. Jeho charakteristický chytľavý refrén
spievala na záver celá veľká sála
ilavského domu kultúry. -tch-

Liga proti reumatizmu
s Klubom dôchodcov v Ilave

Členovia Ligy proti reumatizmu
Členovia Ligy proti reumatizmu –pobočka Ilava spolu s Klubom dôchodcov v Ilave si pripravili na začiatku októbra zájazd
do prihraničného mesta Györ
s cieľom vyskúšať vynikajúcu
minerálnu vodu v termálnom
kúpalisku Aqua Quelle. Našli
sme si chvíľku aj na to, aby sme
položili venček k novo odhalenej
soche Gábora Barossa, ktorého
si obyvatelia Györu veľmi vážia
a ktorý je pochovaný v časti Ilavy v Klobušiciach. Aj keď sme
pôvodne chceli tento akt vybaviť
v tichosti, boli sme prekvapení,

že nás privítal pán profesor Peter Schmidt, predseda nadácie
Gábora Barossa. Nakoniec sme
venček položili pred sochu s profesorom Petrom Schmidtom,
Matyasom Kreiczom a prorektorom miestnej univerzity Lászlóm
Kolmósim. Naše mesto zastúpili primátor mesta Ing. Štefan
Daško a obyvateľov Ilavy Anna
Šatková a Josef Rosenbaum. Milé
bolo, že za nami pricestovala aj
pani Klára Ujpále s osemdesiat
kilometrov vzdialeného Szekesferváru.
-josros-

LEASING S 0% NAVÝŠENÍM
KIA PÚCHOV sa teší na Vašu návštevu

Nová Kia Sportage. Susedia ju obdivujú, vodiči milujú.
Vývoj novej Kia Sportage nebol zameraný len na to, aby splnil bežné predstavy
o dokonalom aute, ale aby tieto očakávania ďaleko prekročil. Nový špičkový a atraktívny
dizajn len podčiarkuje technologické inovácie vo vnútri. Technológie, ako bezdrôtová
nabíjačka mobilných telefónov, inteligentný parkovací asistent, automatické senzorické
otváranie dverí batožinového priestoru, detektor mŕtveho uhla, či funkcia autonómneho
brzdenia v núdzových situáciách, sa stávajú pre majiteľov novej Kia Sportage štandardom.
Nová Kia Sportage - Wow!

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

T +421 42 4633 877
M +421 911 900 905
E kia@kiapuchov.sk
www.kiapuchov.sk

Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o.: Bližšie informácie o
ponuke sa dozviete u každého autorizovaného predajcu
Kia. Kombinovaná spotreba paliva 4,7-7,6 l/100 km,
emisie CO2: 124-177 g/km. * Záruka 7 rokov/150 000 km.
Obrázok je ilustračný.

I L A V A
Ilavský mesačník

MESTSKÁ
KNIŽNICA
I L A V A
Beletria dospelí:
Roberts J.: Kokaínový kovboj
Grisham J.: Platanový rad,
Tribúny, Zoznam, Nevinný
Také nezvyčajné Vianoce
Pratchett T.: Koberčania
Keleová-Vasilková T.:
Si ako slnko
Dave L.:
Posledné vinobranie
Fielding J.: Čas váhania
Kozmon F.: Potkan
Bryndza R.:
Láska ako prekážka
Kaštýľsky Š.: Tajomné príbehy
zo stredného Považia
a okolia
Beletria deti:
Revisová B.: Naprieč
vesmírom
Snicket L.:
Zlý začiatok
Hadia izba
Hasiči
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Pozvánky na podujatia v Ilave
3.11.2016 /štvrtok/ od 16.30
v predajni Knihy Kornélia
Prezentácia knihy PANIKA za
účasti autorky, uznávanej psychologičky Michaely Buckovej.
Pozýva kníhkupectvo Kornélia
/oslavuje 4. narodeniny/ v spolupráci s mestskou knižnicou.
5.11.2016 /sobota/ od 20.00 v sále
na prízemí domu kultúry
Hasičská zábava s hudobnou
skupinou Melody. Občerstvenie
pripravené, tombola.
Vstupné 4 €, vstupenky si zakúpite na čísle: 0907 393 887.
7.11.2016 /pondelok/ o 17.00 na
prízemí DK vo vstupnej hale
KRAJINA – vernisáž výstavy fotografií Fotoklubu Považie.
Výstava v dome kultúry potrvá
do 30.11.2016. Otvorená
v pracovných dňoch od 8.0016.30 /utorky do 15.00/
20.11.2016 /nedeľa/ o 18.00 v sále

na prízemí domu kultúry
NEVYLIEČITEĽNÍ - miestami
lyrická, miestami bláznivá komédia v príťažlivom hereckom obsadení. Spleť lások, prelínanie sa
vzťahov a následné trápenia hlavných hrdinov zverených do rúk
psychológom, ktorí by sami potrebovali odbornú pomoc, prináša množstvo komických situácií.
Účinkujú: Helena Krajčiová,
Lenka Barilíková, Csongor Kassai, Viktor Horján, Kamil Mikulčík.
Vstupné 10 €, predpredaj v DK
a knižnici /tel.44 555 74/
V Mestskom múzeu v Nemšovej
vystavuje svoje obrazy
Mgr. Božena Sláviková z Ilavy-Klobušíc. Členka ilavského
Klubu výtvarníkov Arte relax
predstavuje výber z tvorby na
svojej tretej autorskej výstave do
30.11.2016

Náučná dospelí:
Harvan L.:
Tatranský pohár
Štrbské premeny
Koreň M.:
Od Štrby po Štrbský štít
Bohuš I.: Štrbské pleso
a Štrba na starých
pohľadniciach
Náučná deti :
Wilkesová A.: Moja prvá
kniha – Pokusy
Moja prvá kniha - Príroda

Štefánia Opremčáková v Ilave
27. septembra si ilavskí čitatelia
prišli na svoje, keď si nenechali
ujsť stretnutie s ich obľúbenou autorkou Štefániou Opremčákovou,
temperamentnou východniarkou
z Košíc, ktorá výnimočne prijala pozvanie mestskej knižnice na
besedu.
Subtílna, čo nevidieť šesťdesiatročná sympaťáčka so zmyslom
pre humor pôvodne vyštudovala sociálne právo, ale už niekoľko rokov sa venuje len literárnej
tvorbe. Na svojom konte má 8 románov, nielen pre ženy, deviaty je
na ceste k vydavateľovi a desiaty
ešte v zásuvke. Jej prvotina z roku
2011 „V Írsku prší inak“ /vyšla už

aj v Írsku / prekvapila čitateľskú
verejnosť nielen témou, /opatrovateľky z východnej Európy/, ale
aj vyzretým štýlom, ktorý ešte
umocnila v nasledujúcej knihe
„Planisko“ /2012/. Charakteristickou črtou jej ženských postáv je
ich životaschopnosť. Vedia, čo v
živote chcú, neboja sa urobiť vážne rozhodnutia a ísť si za svojím
cieľom. Na zvedavé otázky čitateľov autorka priznala aj istú mieru
autobiografickosti. Tiež sa vyznala z obdivu literárneho umenia
spisovateľky Veroniky Šikulovej,
Pavla Vilikovského a nedávno zosnulého Terryho Pratchetta . Aj
keď často žije v zahraničí /niekoľ-

ko rokov v USA , v Írsku a Turecku/, nechcela by sa tam usadiť natrvalo. Šibalsky dodáva, „... lebo v
Central Parku sa nesmie fajčiť.“
Je aj autorkou projektu azylového
domu pre bezdomovcov v Košiciach, ktorý uviedla do života za
podpory pražskej Armády spásy
a Nadácie dobrej vôle Oľgy Havlovej, ktorý funguje dodnes a tiež aj
sociálnej kliniky pre týrané matky s deťmi. Talentovanej spisovateľke s darom reči /jej živé rozprávanie je rovnakým zážitkom ako
čítanie jej kníh/ čitatelia poďakovali potleskom a pri nasledujúcej
autogramiáde jej osobne vyjadrili
svoje dojmy, želania a očakávania
v rámci jej ďalšej tvorby.
Ľ. Luhová

Pripravujeme:
Silvestrovské šibrinky 2016/17
v Ilave. Silvestrovská zábava
sa ponesie v štýle swingu /inšpirácie na kostýmy nájdete na
internete, najlepšie budú odmenené/. Vstupenky si môžete rezervovať v mestskej knižnici.
Informácie vždy aktualizujeme
a dopĺňame na internetovej
stránke mesta www.ilava.sk /kalendár podujatí/ a plagátoch.
Tel. čísla DK: 44 555 70 až 73,
knižnica 74.
Zmena programu vyhradená.

Mestské múzeum
ďakuje
Emílii Daškovej z Ilavy. Venovala nám dobre zachovanú
kolekciu krajčírskeho náradia
z päťdesiatych rokov po zosnulom manželovi.
Ivanovi Vargovi z Ilavy. Vynikajúci fotograf krajiny nám
zasiela fotografie nášho mesta i okolia /zdarma/. Priebežne
ich budeme používať na propagáciu, web stránku mesta a iné
podľa potreby.
Romanovi Bartošovi z Ilavy.
Tiež nám daroval vlastné fotografie ilavského hradu na využitie pre propagáciu mesta.
Helene Drestovej z Hornej Poruby. Pustila sa do náročnej
činnosti, renovácie a vyprania
zbierky krojov z nášho okolia /
sú v depozite múzea/.
Helene Hírešovej z Ilavy. Ukázala nám, ako možno tvorivo
využiť voľný čas, zužitkovať
zvyšky galantérie, starý papier,
plechovky, fľaše a iné drobnosti na predmety naďalej slúžiace v domácnosti. Výstavka sa
nachádza v múzeu, uvidíte ju
zvonku z chodníka pri budove.
-ot-
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Čo je stres
Stres je pocit, ktorý pocítite,
keď sa stretnete s nejakou záťažovou situáciou vo svojom živote.
V malých dávkach môže byť
prospešný, pretože robí človeka
ostražitejšieho, dáva pocit energie na zvládnutie prekážky. Ale
ak takýto pocit trvá dlhú dobu,
môže mať negatívny vplyv na
naše duševné a fyzické zdravie.
Vaše zdravie závisí na tom, ako
stres zvládnete, ako sa s ním vysporiadate.
Aké sú najčastejšie príčiny
stresu?
Stres môže byť krátkodobý alebo dlhodobý. Meškanie autobusu alebo hádka s partnerom, či
manželom môže spôsobiť krátkodobý stres. Finančné problémy alebo problémy v práci môžu
spôsobiť dlhodobý stres. Dokonca aj šťastné udalosti, ako vlastná
svadba alebo tehotenstvo môžu
spôsobiť stres.
Aké sú najčastejšie stresujúce
životné udalosti:
smrť manžela/manželky, úmrtie blízkeho rodinného príslušníka, rozvod, strata zamestnania,
vlastný vážny úraz alebo choroba, rozpad manželstva, rozchod
s partnerom, odpykávanie trestu vo väzení, vlastná svadba, odchod do dôchodku a tehotenstvo.
Aké sú najčastejšie príznaky
stresu?
Každý reaguje na stres trochu
inak. Tu sú niektoré z príznakov
prežívaného stresu:
- nejete alebo jete príliš veľa,
pocit, že nemáte nad svojou situáciou kontrolu, zábudlivosť, bolesti hlavy, nedostatok energie,
nedostatok pozornosti, nízke sebavedomie, hnevlivosť, podráženosť, problémy so spánkom,
podráždený žalúdok, bolesť chrbta a nešpecifikované bolesti.
Telo reaguje na stres tým, že
uvoľňuje stresové hormóny. Tieto
hormóny spôsobia, že krvný tlak,
srdcová frekvencia a hladiny cukru v krvi začnú stúpať. Dlhodobý stres môže preto spôsobiť rad
zdravotných problémov: duševné poruchy (depresie, úzkosti),
obezitu, ochorenia srdca, vysoký
krvný tlak, abnormálne srdcové
rytmy, menštruačné problémy,
akné a iné kožné problémy.

Ilavský mesačník
Ako môžem zdravo zvládnuť
svoj stres?
Nasledujúce rady vás nezbavia
stresu v živote, ale môžu vám byť
pomocou, ako lepšie zvládať stres
spôsobom, ktorý zlepší váš život.
• Dýchajte zhlboka - pomáhate
tak uvoľniť vaše svaly. Hlboké dýchanie dosiahnete pravidelným
rytmom nádychu a výdychu,
každý z nich by mal trvať približne 5 až 7 sekúnd. Pomaly naberajte dych z hĺbky brušnej dutiny.
Potom pomaly vydychujte, uvoľňujte svoje napätie, strach.
• Uvoľnite stuhnuté šijové svalstvo. Sústavný stres spôsobuje
tuhnutie šijového svalstva, osvojte si preto jednoduchý cvik - ruky
stlačte do čela a čelo do rúk (niekoľkokrát opakujte).
• Zastavte sa, začleňte do svojho pracovného dňa prestávky.
• Nezabudnite sa smiať.
• Doprajte si oddych a dostatok spánku. U dospelého človeka
by mal spánok trvať minimálne
7 hodín. Najkvalitnejší spánok
je pred 24.00 hod. Zistilo sa, že v
spánku sa bunky obnovujú až 2x
rýchlejšie ako v stave bdenia. Hlboký bezsenný spánok najlepšie
obnoví energiu človeka. Kofeín
narušuje fyziologické striedanie
fáz spánku, pričom takýto spánok neregeneruje organizmus.
Neodporúča sa požívanie kávy
4-6 hodín pred spánkom.
• Stravujte sa správne.
Sledujte, čo jete, kedy jete a ako
jete. Jesť v rýchlosti veľké kusy
jedla je receptom na stres a nekľud.
• Nezabudnite na pohyb. Fyzická aktivita môže pomôcť nielen uvoľniť napäté svaly, ale aj
zlepšiť náladu. Pomôžu športové
aktivity alebo fyzická práca.
• Pevné zdravie vyžaduje ľudský dotyk. Doprajte si minimum dennej potreby objatia,
stisku rúk, potľapkania po chrbte. Šport, rôzne hry, tanec vám
dopomôžu k ľudskému kontaktu,
ktorý potrebujete.
Nevyužívajte na zvládanie
stresu nezdravé spôsoby ako
nadmerné pitie alkoholu, fajčenie
alebo prejedanie sa. Vážne tým
poškodzujete svoje zdravie.
• Hovorte o svojich problémoch s priateľmi alebo rodinnými príslušníkmi, pomôže to

uľahčiť vášmu stresu.
• Získajte pomoc od odborníka. Ak máte pocit, že sa so svojou
situáciou nedokážete sami vy-

rovnať, poraďte sa s odborníkom.
Úrad verejného zdravotníctva
v Bratislave, 2016

Jeseň v lese

de, dali sa uniesť farebnou škálou, ktorú nám ponúka jeseň v
tomto ročnom období. Počúvali zvuky okolo seba, nechali sa viesť vôňou, mohli sa jej aj
dotknúť. Jesenné tvorivé dielne
spojené s vyrezávaním tekvíc sa
už v našej materskej škole stali
akousi súčasťou jesenných dní
a tento zvyk si obľúbili aj naši
škôlkári.
V materskej škole spolu so
svojimi rodičmi vyrezávali
„svetlonosov“ z tekvičiek, vytvárali ježkov z cukety a jabĺčok,
pavúkov zo šišiek a pod.
PaedDr. Oľga Hudecová

Aj vy máte radi jesennú prírodu? Všetkým deťom z materskej
školy sa veľmi páči, ako sa listy
zafarbia do žlta, hneda, červena
a všetko vôkol vyzerá ako jeden
krásny farebný obrázok. Vždy
v tomto čase chodievame na vychádzky do prírody a zbierame
si farebné listy, gaštany či šípky.
A v tomto roku to nebolo inak.
V jeden krásny deň naša cesta mierila z materskej školy na
Lašteky, kde mali deti možnosť
pozorovať prírodu. Už po ceste
si všímali prvé zmeny v príro-

Vyrezávanie „svetlonosov“ z tekvičiek

KRÁĽ KRÁĽOV BOHUNICE
Divadelný súbor Masky z
Ilavy odohral reprízu komédie Kráľ kráľov v Kaštieli v Bohuniciach dňa 9.10.2016. Nebolo by na tom nič zvláštne, keby
ich nečakalo po predstavení
prekvapenie v podobe návštevy
Ing. Vladimíra Dudláka, riaditeľa Združenia Mórica Beňovského na Slovensku. Pán Dudlák je na Slovensku asi jediný
nadšenec, ktorý sa snaží vypátrať o živote Mórica Beňovského

všetko, od nás až po Madagaskar. Dozvedel sa o nás, že hráme o Móricovi Beňovskom, tak
sa prišiel presvedčiť na vlastné
oči...až do Bohuníc. Podľa jeho
slov bol príjemne prekvapený a
pobavený naším spracovaním
a vrele nás bude odporúčať ďalej...možno i na Madagaskare,
kde sa najbližšie mesiace opäť
chystá.
Jana Trenčanová,
DS Masky Ilava

Ing. Vladimír Dudlák riaditeľ Združenia Mórica Beňovského s našimi divadelníkmi

Ilavský mesačník

Matrika

Narodenie :
Jakub Brokeš
Dominik Král
Nina Novotníčková
Juraj Ondraščin
Tamara Felisová
Jozef Lacko
Timotej Chalupka
Teo Gašpar

Navždy nás opustili:
Roman Suchánek
Jozef Burdej
Emília Letková
Manželstvo uzatvorili :
PhDr. Mojmír Kališ
a Mgr. Helena Púčeková
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Smútočná spomienka

Uschli už slzy, zmiernil
sa žiaľ, čas nikdy nevráti,
čo nám už vzal. Sviečka na
hrobe tíško zhasína, kto Ťa
mal rád, ten spomína.
4.11.2016 si pripomenieme 5 rokov, čo nás navždy
opustil náš drahý
František Šípka.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou spomína celá rodina

Spomienka

Michal Laco
a Zuzana Bračíková
Roman Černuška
a Mária Češková
Ing. Michal Palček
a Ing. Simona Kalusová
Michal Papp
a Marianna Lovíšková
Jakub Novosad
a Petra Jankovičová
Roman Konečný
a Lucia Dianová
Jaroslav Dorušinec
a Daniela Tlaskalová

Mama, to slovo je cennejšie ako hociktoré iné na
svete. Keď Ťa už niet, rúti
sa nám celý svet. Spi sladko,
snívaj svoj večný sen, v spomienkach sme pri Tebe každý deň.
9. novembra 2016 si pripomenieme 1 rok, čo nás
navždy opustila naša drahá
mamička a babička

Helena Eliášová.

S úctou a láskou spomína
smútiaca rodina.

Spomíname

Vojtech Danyi
a Martina Manu
Jozef Bartek
a Katarína Podmajerská
Okienko do štatistiky :
V období od 13.9.2016
do 18.10.2016 sa do nášho mesta prisťahovalo 14
občanov, odsťahovalo 11
a v rámci mesta sa presťahovalo 8 spoluobčanov.
-ra-

Čas nelieči bolesť ani
rany, iba nás učí žiť bez tých,
čo sme milovali.
Dňa 24.10.2016 sme si pripomenuli 1 rok, čo nie je
medzi nami náš najdrahší
manžel, otec a dedko
Ján Hajas.
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami

„ Do lístia novembra spomienka zas padá.
Má krásnu vôňu tento zvláštny čas.
A človek človeka, život život hľadá....
Smrť niečo končí. Stretneme sa raz....? „
Miesta, ktoré niekde cez rok
zarastajú trávou, v týchto dňoch
menia tvár. Tak ako naše vnútro.
Uponáhľané, ustráchané, ostňami všeličoho plné počas kalendárneho roka. Odrazu akýsi
zvláštny pokoj vchádza do duše.
A vyberáme staré fotografie.
Hľadíme na tie známe tváre, postavy, prostredie, v ktorom sme
prežili čas detstva či mladosti.
Niet už tých drahých bytostí.....
„Do lístia novembra spomienka zas padá....“ Núti hľadať zmysel. Koreňov i svojho života. Stojac uprostred ožiarených hrobov,
akoby sa čosi dávnoveké pohlo
v hlbokom vnútri. Je to aj bolestivé, aj krásne. Trpké aj plné nádeje. Odišli ? Sú tu ? Či v inom
rozmere ?“ Má krásnu vôňu
tento zvláštny čas“. Nie je to iba
kvetmi na hroboch. Závany čohosi, čo nemožno pomenovať,
sa nám vnárajú do duší. Zohrievajú naše srdcia a zrazu zistíme,
že hoci sem neradi chodíme, teraz je nám tu akosi dobre. Akoby
sme sa vrátili domov, do jeho zrkadlového obrazu. Poryvy vetra
vyzliekajú stromy. Farebné lístie
padne na plece. Volá nás späť, do
úľov, či honosných víl, chceš alebo nechceš, to sa ozval čas....
Aspoň na chvíľočku spomaľte, zastavte čas teraz pri čítaní
a venujte ju všetkým, ktorí už nie
sú medzi nami..... ale stále nám
veľmi chýbajú.... všetkým, ktorí
odišli už dávno, i tým, ktorí nás
opustili v tomto roku:
Štefan Bajzík, Antonín Kumpf,
Milan Kováčik, Jaroslav Jurena,
Ľuboš Štrečko, Mária Cabanová,
Jozef Krajčovič, Mária Balážová,
Viliam Novotka, Peter Puček,
Dušan Živčic, Kamil Bystrický,
Jozef Bielik, Ľubomír Vígľaš, Ján
Zermegh, Anna Vanková, Oľga
Jarolímová, Anna Kalafútová,
Eva Beniaková, Ján Bujala, Jozef Sopko, Eva Budjačová, Miroslav Liptay, Hermína Leskovianska, Jozef Kočkár, Ivan Hoferica,
Oľga Hajasová, Alojz Tomašák,
Alena Kopačková, Anton Novosad, Jaroslav Behan, Jarmila
Kameništiaková, Otília Šatková,

Jozef Kvasnica, Antonín Beňo,
Jozef Gabčo, Adolf Bagin, Mária
Jesenská, Anton Martinka, Anton Klabník, Štefan Kozík, Justína Jakúbková, Vladimír Miro
Janto, Ján Kalina, Roman Suchánek, František Sabadka, Jozef
Burdej a Emília Letková.

Spomienka

Dňa 14.10.2016, by sa dožil 70 rokov náš drahý otec,
starý otec, výborný futbalista, tréner a priateľ
Vladimír Hujo.
Venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.

Smútočné poďakovanie

Nedovoľ Ježišu vzdialiť sa
mi od Teba, drž si ma v náručí, zaveď ma do neba.
Dňa 20.10.2016 sme na
poslednej ceste odprevadili
našu drahú
Emíliu Letkovú,
ktorá nás navždy opustila
vo veku 87 rokov.
Ďakujeme všetkým za
slová útechy, modlitby, kvety a za účasť na poslednej
rozlúčke.
Smútiaca rodina.

Poľnopotreby Salaj

Dňa 19.10.2016 sme začali predaj drevín, ovocných stromov, orechov, ruží
a drobného ovocia. Dreviny
možno zakúpiť v našich predajniach:
Beluša, Farská ul., pri kostole, č. t. 042/4624601
Považská Bystrica, Lánska
ul., č. t. 0944 936 500

12

Veľký úspech pretekárov karate Sokol Ilava
na Majstrovstvách Európy WUKF v Taliansku
vá v kumite dievčatá 1314 r.+155cm sa stala Majsterkou Európy, keď v
konkurencii 42 pretekárok v
kategórii porazila reprezentantky Talianska, Srbska,
Česka, Anglicka a nakoniec favorizovanú pretekárku Rumunska. K jej výkonu nám prišli pogratulovať
koučovia jednotlivých krajín, ktoré postupne vyradila.
Chcem poďakovať všetkým
Peter Meliš, Lucia Palme a Romana Adamcová
trom za vzornú reprezenOd stredy 12.10. do nedele táciu a vynikajúce výkony aj na
16.10. 2016 sa v talianskom Mon- medzinárodnej úrovni karate. Potechiari uskutočnili Majstrov- chvalou a uznaním im treba dostvá Európy seniorov, juniorov, dať chuť do ďalšej tvrdej práce na
kadetov a detí WUKF v karate. tréningoch a v súťažiach. Dúfame,
Z Ilavy dostali nomináciu do re- že budú motiváciou pre ďalších
prezentácie Slovenska na základe našich cvičencov, aj tých najmendobrých výsledkov a vynikajú- ších. Myslím, že sa nám vracia
cej formy traja pretekári. Roma- poctivá práca s mládežou, ktorá
na Adamcová, Peter Meliš a Lucia prináša výsledky na medzinárodPalme. Vo veľmi ťažkej konkuren- nej úrovni. Ďakujeme všetkým,
cii 1880 pretekárov z celej Európy ktorí nám fandia a pomáhajú,
Lucia Palme v tíme dievčat lebo bez pomoci trénerov, rodičov
15-17 r. získala 3. miesto Pe- a sponzorov, by nebolo možné sa
ter Meliš v kumite jednotliv- dopracovať k takýmto výsledkom
cov 18-20 r. 75-80 kg vybojoval
Kamil Horák
3. miesto. Romana Adamcotréner klubu karate Sokol Ilava

Ilavský mesačník
Mladšia prípravka
Odohrala 3. turnaj v Piešťanoch, v ktorom zvíťazila a tak
sa dostala na 1. miesto Považskej miniligy. Do konca súťaže
zostáva odohrať ešte dva turnaje v Novom. Meste nad Váhom a v Dubnici nad Váhom.
Mužstvo tvoria: M. Kučera, J.

v Ladcoch 3:3 (góly Prekop 2,
Ondrašík J.). Tréner: T. Jašúrek.
Mladší žiaci
Mladší žiaci zvíťazili v Dolných Kočkovciach 3:0 a posunuli sa na 3. miesto v okresnej
súťaži. Góly strelili: R. Bagín 2,
R. Kameništiak. Tréner: T. Jašúrek
Starší žiaci
Starší
žiaci
zvíťazili v Lazoch pod Makytou 4:0, keď
všetky góly strelil Majchut a s 20
gólmi vedie tabuľku strelcov.
Mužstvo je na 3.
mieste v 4. lige.
Na vedúcu Belušu stráca 4 body.
Tréner: P. Mišík.
Peter Mišík so svojimi zverencami
„A“ mužstvo
Prehralo v BoOndrašík, D, Holbus, Š. Ondrašík, A. Suchánek, S. Toma- lešove 5:2 a v 6. lige Obfznica, M. Prekop, A. Striško, P. PB sú na poslednom mieste.
Sluka, J. Juríček, T. Turza, M. Omladený kolektív čaká veľa
roboty, aby nebol na tých poGašpar, tréner P. Mišík
zíciách, na ktorých sa momenStaršia prípravka
V 4. lige ObfzPB je na prie- tálne nachádza. Tréner Peter
bežnom 2. mieste za Dubnicou Letko dúfa, že zimná príprava
nad Váhom, keď v poslednom k tomu pomôže.
zápase jesene len remizovali
Upratovacia spoločnosť
príjme pracovníčky na čistiace a upratovanie práce
do objektu v Ilave na DVP
v čase od 07:00 – 11:00 hod.
Bližšie informácie poskytneme na tel. č. 0905
625 625.
Do našej prevádzky
v Beluši hľadáme kolegu
- pomocného lisovača.
Vyrábame výlisky z technickej gumy pre automobilový priemysel.
Ponúkame prácu v 4 –
zmennej nepretržitej prevádzke po 7,5 hodiny.
Mzda do 800,- € brutto.
Kontaktujte nás telefonicky: 0911 646 324
Prípadne e-mailom:
nestakova@personex.info
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