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Voľba hlavného kontrolóra
Mesta Ilava – 17. február 2015
Kandidáti:
Ing. Anton Bajzík
Mgr. Anna Bakošová
Miroslav Behan
Ing. Peter Čambora
Alena Dobrodejová
Bc. Marcela Hanzlová
Ing. Anna Hoštáková

Novozvolený kontrolór mesta
JUDr. Vladimír Leško

JUDr. Vladimír Leško
Mária Mahďarová
Ing. Pavol Masaryk
Mgr. Ivan Rózsahegyi
Ing. Milan Sloboda
Ing. Iveta Staňová
JUDr. Eva Ševčíková
Ing. Jozef Toman

Hlavného kontrolóra zvolili
poslanci až v druhom kole
Poslanec Ing. Wiedermann vyhlásil, že do II. kola postupujú
dvaja uchádzači s najvyšším počtom hlasov, a to:
- Ing. Anton Bajzík
- JUDr. Vladimír Leško
Poslanec Ing. Wiedermann vyhlásil, že v II. kole hlasovania
bol počet oprávnených voličov 13, jeden poslanec sa vzdal práva
hlasovania (Ing. Bajzík), počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov bol 12.
Počet hlasov, ktoré získali jednotliví kandidáti v II. kole:
- Ing. Anton Bajzík
6
- JUDr. Vladimír Leško 6
Nakoľko došlo k zhode hlasov v II. kole, pristúpilo sa k žrebovaniu. Ing. Wiedermann po vyžrebovaní kandidáta vyhlásil, že
novozvoleným HK Mesta Ilava sa stal JUDr. Vladimír Leško.
Srdečne mu gratulujeme a prajeme veľa pracovných úspechov.

JUDr. Vladimír Leško má 30 rokov, narodil sa v Ilave a pochádza z Dubnice nad Váhom, je slobodný. Je absolventom
Obchodnej akadémie v Trenčíne a Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po vysokoškolskom štúdiu
pracoval ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii
v Trenčíne. V súčasnosti pôsobí ako vedúci právneho oddelenia
na Okresnom úrade Ilava, katastrálny odbor.
V rámci praxe mal možnosť zís kať užitočné praktické a teoretické znalosti z oblasti ekonómie a práva, oboznámiť sa s náplňou a náročnosťou práce vedúceho oddelenia, a to najmä
vybavovaním sťažností, zúčastňovaním sa súdnych pojednávaní, vyhotovovaním právnych rozborov, rozhodnutí, riadením
a kontrolou celého oddelenia.
Vo funkcii hlavného kontrolóra Mesta Ilava, by okrem kontrolných činností, ktorých rámec je upravený zákonom, rád aktívne pôsobil ako prevencia pred nezákonnosťou.
Na základe konštruktívnej komunikácie medzi hlavným kontrolórom, predstaviteľmi mesta a mestským zastupiteľstvom
chce prispieť k predchádzaniu porušovania platných právnych
predpisov.

REFERENDUM KONANÉ DŇA 7. FEBRUÁRA 2015

Okr. 1 Okr. 2 Okr.3 Okr. 4 Okr. 5 Okr. 6 Spolu

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie

1163

999

746

936

689

100

4633

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky

303

311

213

217

177

40

1261

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov

303

311

213

217

177

40

1261

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov

303

306

211

217

175

40

1252

0

5

2

0

2

0

9

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov
V Meste Ilava bola 27,22 % účasť na referende.
REFERENDUM KONANÉ DŇA 7. FEBRUÁRA 2015

0,272
Okr. 1 Okr. 2 Okr. 3 Okr. 4 Okr. 5 Okr. 6 Spolu

Celkový počet oprávnených voličov, ktorí na otázku č. 1 odpovedali „ÁNO“

286

299

197

210

167

36

1195

Celkový počet oprávnených voličov, ktorí na otázku č. 1 odpovedali „NIE“

15

7

13

6

9

3

53

Celkový počet oprávnených voličov, ktorí na otázku č. 2 odpovedali „ÁNO“

287

295

200

207

168

34

1191

Celkový počet oprávnených voličov, ktorí na otázku č. 2 odpovedali „NIE“

15

10

9

8

8

5

55

Celkový počet oprávnených voličov, ktorí na otázku č. 3 odpovedali „ÁNO“

276

287

204

206

167

34

1174

Celkový počet oprávnených voličov, ktorí na otázku č. 3 odpovedali „NIE“

21

14

5

7

9

4

60
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Pod paľbou kritiky sa ľady predsa len pohli ...
V utorok, 20. januára o 11.00
h, v zasadačke Mestského úradu v Ilave prijal primátor mesta Ilava, Ing. Štefan Daško
delegáciu dodávateľskej organizácie VÁHOSTAV – SK, a.s.,
ktorá je realizátorom projektu
„Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava“ a teda
organizáciou plnou mierou
zodpovednou za súčasný nevyhovujúci stav štátnej cesty
1/61, prechádzajúcej mestskou
časťou Klobušice.
Spoločného rokovania ohľadom definitívneho dokončenia nevyhovujúceho stavu
štátnej komunikácie 1/61 sa
za mesto Ilava popri primátorovi mesta, Ing. Štefanovi
Daškovi zúčastnili vedúci oddelenia výstavby a životného
prostredia, Ing. Stanislav Janušek a hlavný kontrolór mesta, Ing. Jozef Tichý. Delegáciu dodávateľskej organizácie
viedla projektová manažérka,
Ing. Alena Omaníková, ktorá

sa hneď úvodom ospravedlnila
za nevyhovujúci stav komunikácie. Nielen primátorovi mesta, ale prostredníctvom neho
i všetkým obyvateľom a vodičom, ktorí po spomínanej ceste dennodenne prechádzajú
a jazdia. Súčasne informovala
o harmonograme spoločných
opatrení, prijatých na definitívne dokončenie problémovej
komunikácie.
„Definitívna
povrchová
úprava komunikácie sa bude
realizovať do konca apríla
2015 na už skompletizovanom
úseku kanalizácie. Druhú časť
Váhostav realizačne zabezpečí
do jedného mesiaca po potvrdení zmeny riešenia, nakoľko došlo ku kolízii s jestvujúcou dažďovou kanalizáciou.
Konečná úprava tejto komunikácie bude urobená po minimálne troch mesiacoch konsolidácie násypu, to je tiež
do konca apríla 2015. Ukončenie celého projektu dobudovania kanalizácie je napláno-

vané na september tohto roku
...“ vyjadrila sa Omaníková
na margo prác, ktoré bude
musieť Váhostav na problémovej komunikácii ešte zabezpečiť a požiadala súčasne o zverejnenie listu obsahujúceho
všetky dôležité body utorňajšej porady, vrátane termínov
a opatrení.
V prvých týždňoch nového
roka informáciu o zlom stave

štátnej cesty 1/61 prinieslo nielen viacero tlačových periodík,
ale i televíznych spoločností.
Zdá sa, že táto skutočnosť danej veci prospela a pod paľbou
tvrdej kritiky sa ľady v Ilave
predsa len pohli! Aj keď, pravdu povediac, na celkovom stave kvality tejto komunikácie sa
toho do dnešných dní veľa nezmenilo...!
Jozef Tichý

Francúzsko – Azúrové pobrežie a Provensálsko
Poďte s nami cez letné prázdniny: 23. 07. - 28. 07. 2015
Hotel Select je ľahko dostupný a má ideálnu polohu. Nachádza sa 50 metrov od ulice Antibes, ktorá je hlavnou nákupnou ulicou v Cannes. Hotel je umiestnený 200 metrov od pláže a od kostola Croisette a 300 metrov od Festivalového paláca
v Cannes. Peši alebo mestskou dopravou budete mať možnosť
navštíviť hlavné pamiatky Cannes a zaujímavé miesta.

stávkami na jazere Lac du Saint
Croix a v rázovitých provensálskych dedinkách. V jednej
z nich dlhšie voľno s možnosťou prechádzky po mestečku.
Návrat do hotela.

1. deň 23. 7. štvrtok
Odchod zo Slovenska v popoludňajších hodinách. Cesta cez Rakúsko a Taliansko
do Monaka

4. deň. 26. 7. nedeľa
Odchod do malebného mestečka Fréjus (zvyšky rímskeho prístavu, baptistérium z 5.
storočia, kláštor) a potom prechádzka po korze blízkeho
mestečka St-Raphael, voľno.
Odchod do Cannes a prehliadka mesta: hrad, festivalový palác, uličky starého mesta, podľa času voľno pri mori, návrat
do hotela.

6. deň 28. 7 utorok
Cesta cez Taliansko a Rakúsko späť na Slovensko.

5. deň 27. 7. pondelok
Odchod do Nice a celodenná prehliadka mesta s poby-

Cena zájazdu: 230 €/ osoba
Kontakt: Dana Škultétyová,
0901 918 484

2. deň 24. 7 piatok
Ráno príchod do Monaka.
Pešia prehliadka Monackého
kniežatstva: katedrála, kniežací palác – exteriéry, exotické
záhrady, podľa záujmu Oceánografické múzeum (platený
vstup), voľno... potom presun
mestským autobusom na pláž,
pobyt na pláži... v neskorších

popoludňajších hodinách pokračuje prechádzka po Monaku, pričom si pozrieme kasíno,
monacký prístav a panorámu
mesta. Vo večerných hodinách
odchod na ubytovanie.
3. deň 25. 7. sobota
Odchod do najatraktívnejších oblastí Provensálska, prechod kaňonom Verdon, najzaujímavejšie pohľady do vnútra
kaňonu, nezriedka z výšky 700
m.n.m., prechody najkrajšími napoleonskými alpskými
cestami s priesmykmi so za-

tom na pláži do večerných hodín. Prehliadku začneme pri
radnici, uvidíme známy kvetinový trh – voľno, pokračujeme smerom k hradnému
kopcu, prehliadka hradného
areálu a potom prechádzka
okolo hradného kopca a späť
malebnými stredovekými uličkami s kostolíkmi až na hlavnú
promenádu. Popoludní voľno
pri mori, prípadne celý deň voľno pri mori a v meste. Vo večerných hodinách odchod na Slovensko.
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Valentínsku kvapku krvi môžete
darovať aj v ilavskej NsP

Slovenský Červený kríž,
územný spolok v Považskej Bystrici, odštartuje dňa 10.02.2015 verejne
prospešnú spoločenskú akciu s názvom Valentínska
kvapka krvi, ktorá potrvá
do 13.03.2015. Tohoročná
kampaň nesie názov Životne dôležitá príťažlivosť.
Valentínska kvapka krvi
je organizovaná v spolupráci s hematologicko-transfúznym oddelením NsP
Považská Bystrica, Národnou transfúznou službou
Trenčín, SŠ, MS SČK, VšZP,
Zdravotnou
poisťovňou
Dôvera, Študentským parlamentom Považská Bystrica, Mestskými úradmi
Považská Bystrica, Púchov,
Dubnica nad Váhom, Nová
Dubnica, Ilava, tlačovým
periodikom Púchovské listy
a televíziou TV Považie Považská Bystrica.
Odbery krvi sa budú konať nasledovne:
Na hematologicko-transfúznom oddelení NsP v Považskej Bystrici - každý utorok a piatok - v termínoch
- 20.02.2015 v čase od 6.30
do 8.30 h
- 24.02.2015 v čase od 6.30
do 8.30 h
- 27.02.2015 v čase od 6.30
do 8.30 h
- 03.03.2015 v čase od 6.30
do 8.30 h
- 06.03.2015 v čase od 6.30
do 8.30 h
- 10.03.2015 v čase od 6.30
do 8.30 h

- 13.03.2015 v čase od 6.30
do 8.30 h
V NsP Ilava, Národná
transfúzna služba Trenčín
- každý štvrtok - v termínoch
- 19.2.2015 v čase od 7.30 do
10.00 h
- 26.2.2015 v čase od 7.30 do
10.00 h
- 5.3.23015 v čase od 7.30 do
10.00 h
- 12.3.2015 v čas od 7.30 do
10.00 h
Plánovaný termín odberu
je potrebné nahlásiť nasledovne:
- do krvného skladu hematologicko-transfúzneho
oddelenia NsP v Považskej
Bystrici – na číslo telefónu
042 / 4304217
- do NsP Ilava, Národná transfúzna služba Trenčín - na číslo telefónu 042 /
4667339
Pri hromadných odberoch krvi je potrebné odber
nahlásiť minimálne tri dni
vopred na krvný sklad hematologicko-transfúzneho
oddelenia NsP v Považskej
Bystrici – na číslo telefónu
042 / 4304217, 0901 918 717.
Valentínska kvapka krvi
má celoslovenskú pôsobnosť s dosahom najmä na
školy, ale aj firmy a organizácie. Jej cieľom je primäť najmä mladých ľudí k
tomu, aby chodili darovať
krv pravidelne, čím by sa
podstatne zvýšila disponibilnosť tejto vzácnej a prepotrebnej tekutiny v slovenskom zdravotníctve. Každý
darca dostane počas odberu
od územného spolku Slovenského Červeného kríža
v Považskej Bystrici drobný
spomienkový suvenír.
-tch-

Karneval v MŠ Ilava

Deti z materskej školy Ilava.
„Chystajte sa všetci k nám,
začína sa karneval.
Fašiangový, ozajstný, isto
bude zábavný.“
Takýmito slovami sme pozývali všetky naše deti na tradičný každoročný karneval,
ktorý sa konal v druhý februárový týždeň. Už od pondelka žila celá naša škôlka karnevalom. Deti spolu s pani
učiteľkami zhotovovali krásne škrabošky na tvár či veselých šašov, ktorí zdobili naše
nástenky v triedach. Pani učiteľky premenili každú triedu
na miestnosť vyzdobenú pestrofarebnými girlandami, balónmi a veselými maskami,
ktoré u detí vzbudzovali čoraz
väčšiu radosť z prichádzajúceho dňa. Otázok typu: „...koľko
sa ešte musíme vyspať a bude
karneval...?“ alebo „...za koho
sa prezlečieš...?“ - bolo nespočetné množstvo.
A konečne prišiel ten očakávaný deň - štvrtok 12.február

Deti z materskej školy Ilava.

2015, ktorý bol naozaj fašiangový a veľmi zábavný. Deti si
ráno spolu s rodičmi doniesli
masky, ktoré si obliekli. Všetky deti sa spoločne vytancovali, vyšantili, vyskákali a samozrejme si aj zasúťažili. Po tanci
a súťažiach sme si posadali na
krátky oddych, kedy sa každá
maska postavila pred ostatné,
všetkým oznámila, za koho sa
prezliekla a zapózovala pred
fotoaparátom na pamiatku.
Medzi tancovaním bola aj
sladká a slaná prestávka, počas ktorej masky oddychovali a pochutnávali si na dobrotách, ktoré priniesli rodičia.
Napokon bola každá maska
odmenená malým darčekom.
Takto veselo sme prežili karnevalové dopoludnie u nás v
materskej škole. No čo poviete
bol náš karneval naozaj fašiangový a zábavný? My si myslíme, že áno a tešíme sa na ďalší
rok.
Mgr. Oľga Hudecová
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Zima v materskej škole v Ilave
Keď pani Zima zaujala svoje miesto v kalendári, všetci sme netrpezlivo
očakávali, kedy sa naplno
ukáže v celej svojej kráse - mestá a dediny zahalí bielou perinou, na okná
vymaľuje nádherné ľadové kvety, holé konáre
stromov postriebri krásnou inovaťou. Deti vyláka von na kopce, klziská...
Huráááá, dočkali sme sa!
V jeden januárový týždeň
nám konečne napadol sneh
a my sme to s deťmi ihneď
využili. Vytiahli sme lopaty, klzáky a vybrali sme sa
na kopec pri škôlke. Tam
sme sa guľovali, kĺzali, ale
taktiež stavali kamarátovsnehuliakov. Všetci sme sa
z toho veľmi tešili, ale nie
veľmi dlho. Škoda... sneh
nám vydržal len pár dní.
No, ale v zime nie je dôležitý len sneh a naša zábava, a to všetci škôlkari dobre vedia. V lese, ale
aj na školskom dvore sú
zvieratká, ktoré nemajú čo
jesť a na tie sa predsa nezabúda. A preto sme aj tento
rok prichystali zvieratkám
do lesa pochúťky a išli sme
im ich zaniesť na kraj lesa.
Nech aj oni majú hostinu.
Nezabudli sme ani na vtáčiky, pretože nie všetky
vtáčiky na jeseň odlete-

li. Vtáky, ktoré sa zimy
neboja, ostali tu, a práve o tie sa treba postarať.
A tak sme zavesili na stromy kŕmidlá naplnené lojom, ktorý sýkorky majú
tak veľmi rady. Sľubujeme, že sa o krehkých vtáčikov budeme dobre starať
a sypať im do kŕmidiel semienka... Jój, ako sa na to
už tešíme !
A viete, čo sme ešte v našej škôlke zažili? V rámci
týždňa „Zimné športy“
deti spoznávali rôzne zimné športy, avšak jednému
venovali oveľa väčšiu pozornosť. Prečo? Pretože
ho spoznali aj prostredníctvom vzácnej návštevy.
Prišiel k nám naozajstný
(bývalý) hokejista, ktorý
sa deťom predviedol v plnej výstroji a porozprával
im, ako to v hokeji chodí.
Deti si mohli taktiež vyskúšať prilbu, z čoho mali
veľkú radosť a veríme, že
na tento zážitok budú dlho
spomínať.
Zima sa ešte nekončí
a do jari máme ešte dosť
času, preto sme veľmi zvedaví, či nám pani Zima
pošle ešte aspoň trošku
sniežiku, aby sme mohli
opäť vytiahnuť sánky,
boby a lopaty.
A keďže na snehovú ná-

Deti z MŠ Ilava.

dielku opäť a zas ešte len
čakáme, v škôlke sme si
spravili snehuliaka - ako
ináč - z papiera a vrchnáčikov. A aby mu nebolo

smutno, naučili sme ho aj
nejaké pesničky a básničky. Nech vie, ako je v našej
MŠ veselo.
-MŠ-

Riaditeľky Materských škôl v Ilave na Ul. Medňanskej a v Ilave - Klobušiciach na Ul. Okružnej oznamujú, že podávanie Žiadosti o prijatie dieťaťa na
predprimárne vzdelávanie v materskej škole k nasledujúcemu školskému roku 2015 / 2016 sa uskutoční
dňa 2. 3. 2015 a 3. 3. 2015 v čase od 900 – 1600hod.
v budove príslušnej materskej školy.
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5. ples Základnej školy v Ilave

Mgr. Horáková pri zápise.

Zápis na plnenie povinnej
školskej dochádzky
Tak ako každý rok, i tento nie je výnimkou a na
našej škole sa udiala veľká
udalosť. Veľká udalosť pre
najstarších škôlkarov , ktorým bol zápis na plnenie
povinnej školskej dochádzky. Uskutočnil sa v dňoch
4.2.2015 (streda) od 15,00
do 18,00 hod. a 5.2.2015
(štvrtok) od 15,00 do 16,00
hod. Prvý deň zápisu predškoláci so svojimi rodičmi
nedočkavo čakali na oficiálne otvorenie. Milými
a povzbudivými slovami
ich privítali pani zástupkyňa pre I. stupeň Mgr. Eleonóra Kutejová a pani riaditeľka školy Mgr. Jarmila

Janošíková. Po uvítaní nasledoval kultúrny program,
ktorý si pre nich pripravili naši „veľkí prváci“ a taktiež ich podporili svojím
pásmom aj predškoláci
z materských škôl z Ilavy aj
z Klobušíc. Po milom a pútavom predstavení sa deti
s rodičmi odobrali do tried
k zápisu k jednotlivým učiteľom. Ukázali svoje vedomosti a zručnosti. Všetci sa
na nich tešíme v septembri.
Na zápis prišlo 60 detí
a z toho bolo oficiálne zapísaných 52.
Zapísala:
Mgr. Zuzana Gáborová

V sobotu 16. 1. 2015 sa v DK
Ilava konal už tradičný školský ples základnej školy. Zisk
z plesu - 1 449 € - bude použitý
na zlepšenie podmienok vzdelávania žiakov základnej školy.
Riaditeľka Základnej školy,
Medňanská 514/5 v Ilave ďakuje v mene všetkých zamestnancov a žiakov školy: aktívnym členom Rady rodičov,
osobitne p. Jozefovi Podhorskému s manželkou, RNDr.
PhDr. Martine Mutalovej, p.
Miriam Mikulcovej, kvetinárstvo Hortus v Ilave, p. vedúcej ŠJ Adriane Vargovej a p.
kuchárkam zo ŠJ pri ZŠ Ilava,
p. PhDr. Jane Urbanovsky, p.
Mgr. Gabriele Vicenovej, rodine Remenárovej, p. Alene
Vassovej, študentkám Tatiane
Podhorskej, Marianne Blaškovej, Veronike Rakovanovej,
Nikole Porubanovej, Dominike Žuziovej, Jánovi Dohnanovi, všetkým rodičom,
pedagógom, zamestnancom
a žiakom 9. ročníka ZŠ za nezištnú pomoc pri príprave 5.
plesu Základnej školy v Ilave.
Úprimne ďakujeme sponzorom, ktorí prispeli do tomboly:
- Spoločnosť Kováč, Dubnica
nad Váhom
- KRAPS s.r.o., p. Roman Kalus
- AKP Klobušice
- Media Tip, Dubnica n. Váhom
- Oddiel vodnej turistiky PEREJ
Ilava, p. Milan Gabčo
- Športbar Ilava, p. Marián Horák
- NOVUX Dubnica nad Váhom
- Zdenka Optik Ilava

Lyžiarsky výchovnovzdelávací kurz
Martinské hole sa nachádzajú vo výške 1 150 m – 1 456 m.
Sú známe výbornými lyžiarskymi podmienkami a prekrásnym výhľadom na okolie.
V dňoch 26.1. - 30.1. 2015
žiaci zo ZŠ na Medňanskej
ulici v Ilave absolvovali LVVK
práve v tomto lyžiarskom stredisku, ktoré sa nachádza na
vrcholoch národného parku
Malej Fatry od dávna nazývané ako Martinské hole „Martinky“. Horský hotel Martin-

ské Hole sa stal náhradným
domovom pre 25 žiakov z 5.,
7., 8., 9. ročníka a 3 inštruktorov. Pod odborným vedením
svojich inštruktorov si deti
osvojili , zdokonalili a prehĺbili potrebné všeobecné a špeciálne poznatky o lyžovaní.
Som presvedčená, že absolventi LVVK na „Martinkách“
sa sem určite vrátia.
Mgr. Mária Janíčková

Žiačky 8.B triedy ZŠ Ilava.

- Zberné suroviny Kolman,
Dubnica nad Váhom
- Il Sport Ilava, p. Ondraščin
- PZ Borokové Vápeč
- LEA nábytok, Ilava
- p. Radomír Štefanec, Ilava
- p. Alena Vassová
- Ing. Štefan Daško, primátor
mesta Ilava
- Stolárstvo Janco, Horná Poruba
- Farmička tancujúcich pierok,
p.Janeková
- Čínsky obchod Ilava
- Kníhkupectvo Kornélia, Ilava
- Stolárstvo Horák, Ilava
- Václav & Ježo, a.s. Ilava
- p. Pavol Turičík
- Sigmia OaSS Ilava
- POLEŠKO Dolná Breznica,
p. Jozef Vítek
- Pivovar, s.r.o.
- Obchod s palivami, Ilava
- Kaderníctvo Jany Style, Ilava
Klobušice
- rod. Hladká
- Salón krásy Emilly, Dubnica
nad Váhom
- Drogéria TANIA, Ilava
- p. Daniela Bagínová, Ilava
- Bowling coffee, Ilava
- TOYOTA, Žilina
- p. Ján Ďurech
- Prvá stavebná sporitelňa, Ilava
- p. Jaroslav Košík, Bohunice
- p. Tibor Janíček
- p. Ladislav Mlčoch, Pruské Podvažie
- p. Šimonyová, Ilava - Klobušice
- p. Barbora Lukáčová, Púchov
Mgr. Jarmila Janošíková
riaditeľka ZŠ
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Fit štúdio Infinity
Dňa 2.2. 2015 sa v Ilave otvorilo nové Fit štúdio Infinity, ktoré
sa nachádza vedľa pizerie La Tore.
Ponuka:
- skupinové cvičenia zumba.piloxing, aerobik,
fit lopty
- cvičenia s mamičkami
a detičkami, bábätká od 5
mesiacov
- cvičenie pre seniorov
- cvičenie pre deti školského veku vo veku 6-10
rokov
- mimoškolské popoludňajšie a víkendové aktivity detí vrátane denných táborov
Info: 0907 845 183
Mail:
fitstudioinfinity@gmail.com
Cvičiteľka Zuzana Drgová.
FB : Fit štúdio Infinity

Karate oddiel TJ Sokol Ilava
Po dvoch rokoch sa podarilo opätovne vytvoriť súťažné
družstvo karate TJ Sokol Ilava.
Ako úplní nováčikovia sa predstavili na treťom kole poháre federácie, v silnej konkurencii viac ako dvoch stoviek
pretekárov zo Slovenska a Česka.
Za Ilavu nastúpilo osem pretekárov: Kosec Juraj, Meliš
Peter, Báž Matej, Podhorský Matej,
Adamcová Romana, Palmová Lucia, Letková Isabelle,
Valková Adriana.
Na stupeň víťazov sa dostali štyria, všetko strieborné medaily.
Juraj Kosec - Kata 16-18r.		
2. miesto
Meliš Peter - kumite 16-18r.-70kg
2. miesto
Adamcová Romana kumite 10-12r +150cm 2. miesto
Palmová Lucia kumite 16-15r -160cm
2. miesto

Florbalistky opäť úspešné!
Florbalistky OA sa aj tento rok zúčastnili súťaže
stredných škôl vo florbale.
Odohrali mnoho zápasov,
kde ukázali svoje kvality
a hlavne tímového ducha.
Dôkazom sú tieto presvedčivé výsledky:
Okresné kolo sa konalo
v Novej Dubnici v Spojenej
škole svätého Jána Bosca.
- OA ILAVA - Gymnázium Dubnica nad Váhom
4:3
- OA ILAVA – Spojená
škola sv. Jána Bosca Nová
Dubnica 9:0
Regionálne kolo sa konalo na gymnáziu v Považskej
Bystrici.
- OA ILAVA - Gymnázium Považská Bystrica
16:0
- OA ILAVA – SOŠ obchodu a služieb Púchov 8:0
Krajské kolo sa konalo
na SOŠ obchodu a služieb
v Trenčíne.
- OA ILAVA - Partizánske 2:0
- OA ILAVA- Obchodná

akadémia TN 0:3
Hodnotenie hráčok:
Lenka Dobrodejová, II.A:
Posledný zápas nevyšiel
podľa našich predstáv. Bol
to vyrovnaný zápas, ale
šťastie nám neprialo.
Zuzana Šponiarová, II.A:
Škoda tohto zápasu a šancí, ktoré sme nepremenili, pretože tie nás nakoniec
stáli prehru.
Patrícia Štefulová, IV.B
: Nakoľko mala Obchodná akadémia TN oveľa viac
florbalistiek, myslím si, že
tento zápas sme bojovali
a ukázali, kto sme. Najviac
ma mrzí, že s dievčatami
si už nezahrám a nepomôžem im naďalej reprezentovať školu.
Dievčatám ďakujeme za
vzornú reprezentáciu školy,
gratulujeme a želáme veľa
ďalších úspechov!
Zuzana Šponiarová,
Lenka Dobrodejová

Všetkým musíme poďakovať za vzornú reprezentáciu Ilavy a popriať ďalšiu chuť do tréningov a súťaží.
Kamil Horák tréner karate TJ Sokol Ilava

OZNAM
FOTOKLUB POVAŽIE oznamuje záujemcom o fotografovanie, že od septembra 2015 bude v spolupráci s DK Ilava
otvorená pre žiakov 2. stupňa ZŠ fotoškola pre mládež. Prípadní záujemcovia sa môžu nahlásiť na adrese fotoskola@
fotoklubpovazie.sk. Počet účastníkov je limitovaný na max.
počet 10. Aktuálny stav nahlásených záujemcov je možné si
pozrieť na oficiálnej adrese Fotoškoly FOTOKLUB Považie www.fotoklubpovazie.sk/fotoskola.

Zľava: Patrícia Štefulová, Zuzana Šponiarová, Lenka Dobrodejová, Nikola Rýdza, Simona Hošmánková, Helena Jáňová a brankárka Lívia Mešťánková
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Knižné novinky

Beletria dospelí:
Havranová I.: Emma
Dán D.: Jednou nohou v hrobe
Dedinská E.: Budem tvojimi
očami
Matkin M. E.: Hviezda jasná
Pronská J.: Rytierova česť
Páľušová M.: Návod na
nepoužitie
Ďuranová M.: Peniaze sú všetko
Tekeľová K.: Malý kúsok duše
Bulbeck S.: Tajomstvo závoja
Kulich R.: Požierač
Džuppová O.: Surové diamanty
Verghesse A.: Rez do živého
Donovan R.: Dôvod dýchať
Gillerová K.: Zvláštny príbeh
Filan B.: Umenie zablúdiť
Adamecký P.: Piešťanská spojka 2
Holmberg J.H.: Temná strana
Švédska
Hamzová M.: Žiť, a pritom
neumierať
Banáš J.: Velestúr
Estés P.: Ženy, ktoré behali
s vlkmi
Follet K.: Prah večnosti
Martin G. R.: Pieseň ľadu a ohňa
1,2
Collins S.: Hry o život 1,2
Baričák P.: Šlabikár šťastia 2
Pišťanek P.: Rukojemník
Gaiman N.: Anansiho chlapci
Coelho P.: Cudzoložstvo
Kušnierik J.: Hudba ostrova
Pamuk O.: Tichý dom
Glasser P.: Tanec s nepriateľom
Beletria deti:
Kinney J.: Denník odvážneho
bojka 6
Staviarska M.: Marínka
Somarinka
Simon F.: Grázlik Gabo
a banková lúpež
Simon F.: Grázlik Gabo
a strašidelný dom
Simon F.: Grázlik Gabo a tajný
spolok
Čapková B.: Ako som dostal
sestru
Nesbo J.: Prdiprášok doktora
Proktora
Nesbo J.: Časovaňa doktora
Proktora
Náučná dospelí:
Mišuth V.: Suchá nad Parnou

Dve februárové popoludnia sme venovali deťom zo školského klubu. Kniha ,,Výtvarné nápady pre každého“
nás inšpirovala k tvorbe aktuálnych valentínskych darčekov.
Mamy, babky, ale aj tatovia či súrodenci sa určite potešili darčekom, ktoré sme s deťmi vyrobili v knižnici.

Pozvánky na podujatia v Ilave

27.2.2015 /piatok/ o 19.00 v sále domu kultúry
Krysa na hrade – historická komédia, divadelné
predstavenie ochotníkov z Dolnej Súče. Pozývame vás na hrad, kde sa možno bude konať ples.
Alebo sú úmysly hradného pána iné ?
Vstupné dobrovoľné.
3.3.2015 /utorok/ o 16.00 v dome kultúry
Stretnutie s Katkou Tekeľovou – ilavskou rodáčkou a autorkou dvoch kníh a Andreou Harmanovou /vydavateľstvo Artis Omnis/. Pozýva
vás mestská knižnica, vstup voľný
7.3.2015 /sobota/ o 7.00-12.00 v dome kultúry
Burza zberateľských zaujímavostí, nájdete tu
všetko možné od starožitností po knižky, časopisy, bižutériu, skameneliny atď.
Treba prísť čím prv, ráno, vstupné 0, 50 €, deti
zdarma.
8.3.2015 /nedeľa/ o 15.00 v dome kultúry
Koncert k MDŽ, v ktorom účinkujú: Duo Adamis, Vlasta Mudríková, Duo Akord a iní.
Pri príležitosti MDŽ aj s občerstvením. Vstupné 6 €, predpredaj v kanceláriách DK a knižnici.
9.3.2015 /pondelok/ o 15.00 v dome kultúry
Únia žien Slovenska ZO Ilava pozýva svoje členky na Slávnostnú členskú schôdzu pri príležitosti MDŽ
17.3.2015 /utorok/ o 19.00 v dome kultúry
Pozývame na divadelné predstavenie: Kto zhasol svetlo ?
Komédia v ktorej účinkujú slovenské herecké
hviezdy:
Mária Kráľovičová / alt. Zdena Studenková,
Zuzana Tlučková, Ján Koleník a Braňo Deák,
Kristína Svarinská/ alt. Viki Ráková.
Vstupné 14 €, predpredaj v DK a v knižnici
25.3.2015 /streda/ 10.00 – 17.00 vo vnútri i vonku pri DK
Veľkonočné tradície – remeselníci a ich výrobky, kraslice, medovina, špeciality veľkonočnej
kuchyne atď.
O 16.00 kultúrny program v DK v podaní našich folkloristov
29.3.2015 /nedeľa/ 10.00 – 13.00 pre verejnosť
v sále DK
30.3.2015 /pondelok/ dopoludnia pre školy
Chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí,

výstava fotografií, predaj občerstvenia a rôznych poľovníckych potrieb.
V marci v prípade dostatočného záujmu privítame v Ilave znovu chorvátskeho liečiteľa
Slavka Matanoviča.
Pomocou bioenergie sa snaží pomôcť trpiacim na chronické ochorenia, alergie, nádory
atď./www.bionergija.nolimit.cz/
V dňoch 9.3.-12.3.2015 bude možné liečbu
absolvovať, treba sa však čím skôr prihlásiť
na slovenskom čísle: 0949 085 815,
mail: mbstoria@gmail.com. /tu získate potrebné informácie/
Aktuálne vždy na www.ilava.sk /kalendár podujatí/
Tel. čísla DK: 44 555 70 až 72, knižnica 74.
Zmena programu vyhradená

Tohtoročné podujatia v knižnici pripravujeme pre všetky vekové kategórie.
Začali sme najmenšími - škôlkarmi.
5. februára sa zúčastnili na bábkovom
predstavení divadla MaKile s názvom Opice z našej knižnice.
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Knižnica odporúča

Abraham Verghese:
Rez do živého
Kniha amerického lekára
indického pôvodu vyšla už
v roku 2011, do našej knižnice sme ju zakúpili v týchto
dňoch.
Dej sa odohráva v africkej
Etiópii a v Amerike. Zo vzťahu indickej mníšky a britského lekára sa narodia dvojičky.
Ich matka pri pôrode zomiera a otec zmizne.
Chlapci Marion a Šiva,
ktorí majú spojené hlavičky a musia ich oddeliť, sú po
celý život previazaní silným
putom. Toto spojenie na čas
naruší láska k žene, v závere
knihy sa však obnoví za veľmi dramatických okolností.
Vyrastajú v Missingu – misijnej nemocnici, kde sa ich
adoptívnymi rodičmi stanú
lekári Ghoš a Hema.
Od nich sa chlapci učia
všetkému, čo potrebujú, aby
boli dobrými lekármi aj oni,
nielen po odbornej stránke, ale aj ľudskej. Uveriteľné
postavy so svojimi chybami aj hrdinstvami, vnímavý čitateľ intenzívne prežíva
s nimi ich všedný život, ale
i napínavé drámy -víťazstvá
i zlyhania.
Revolučné udalosti v Etiópii zasiahnu aj do života v nemocnici a časť príbehu jedného z chlapcov pokračuje
v Amerike.
Dialógy hlavných postáv
sú popretkávané podrobný-
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mi opismi lekárskych úkonov, ale i africkej krajiny, jej
obyvateľov a ich problémov
s chudobou. „ Nebojujeme
tu s bezbožnosťou, je to najbohabojnejšia krajina na svete. Nebojujeme dokonca ani
s chorobami, ale s chudobou.
Peniaze na potraviny, lieky...
to pomáha. Ak nemôžeme našich pacientov vyliečiť, alebo
zachrániť im život, nech majú
aspoň pocit, že sme ochotní
starať sa o nich. Malo by to
byť základné ľudské právo.“
Táto strhujúca rodinná
sága vzdáva hold náročnej
práci lekárov - hlavne chirurgov, je to tiež príbeh veľkej lásky, zrady a odpúšťania.
Odporúčame hlavne náročnejším čitateľom,
a tiež všetkým súčasným
i budúcim lekárom.

tok“,
chaotický spôsob písania
atď. je Návod na nepoužitie
snáď stráviteľnejší.
Nielen počtom strán, ale aj
prehľadnejším a jednoduchším štýlom,
ktorým však text určite nestráca na kvalite.
Tí, ktorí veľmi nemusia
podrobné opisy erotických
predstáv či sexuálnych
praktík hlavnej hrdinky sa
pri čítaní budú iste červenať.
A ostatným na obálke svojej knihy Monika odkazuje:
príbehy mladej Kristíny
potešia všetkých, ktorí
majú radi SEXUS, ale tiež zástancov tradičnej rodiny, keďže propaguje manželský sex
bez ochrany. Kristína urobí
čokoľvek, aby si našla a udržala dobrú prácu. Takmer.
V priestore mestského
múzea viditeľnom priamo
z ulice si môžete pozrieť výstavu o blízkom hrade Lednica.
Súčasťou sú drobné archeologické nálezy z hradu
a tiež repliky stredovekej
keramiky.

Pripravujeme:
Marec - mesiac knihy.
V tomto mesiaci tiež prebieha Týždeň slovenských
knižníc.
Privítame žiakov základnej školy a všetci noví detskí čitatelia budú mať registráciu v knižnici na jeden
rok zdarma.
Duševné zdravie patrí
k najvýznamnejším hodnotám v živote človeka.
Ako môžeme chrániť
a rozvíjať túto hodnotu
u seba a u druhých ?
Ako predchádzať poruchám? Čo robiť, keď už porucha nastala ?
Pripravujeme pre vás diskusie s odborníkmi.
Presný okruh tém, ako
i dátumy konania jednotlivých stretnutí včas
zverejníme na webovej
stránke mesta, v knižnici
i v mesačníku.

Kurz trénovania pamäti
Monika Pálušová:
Návod na nepoužitie
Monika je ilavská rodáčka,
ktorá momentálne žije a pracuje v Púchove.
V mesačníku sme vám už
predstavili jej prvú knihu
s názvom fakbuk.com,
ktorá vyšla v roku 2013.
V knižnici však už požičiavame
ďalšiu knižku - Návod na
nepoužitie /s podtitulom Sedem odtieňov po slovensky/.
Autorka patrí k ženám, pre
ktoré sexualita v knihe nie je
žiadne tabu.
Oproti prvej knihe, ktorej
kritici vyčítajú „totálny zmä-

Momentálne v mestskej
knižnici stále prebieha Kurz
trénovania pamäti s ilavskou
rodáčkou PhD. Petrou Hirtlovou. O tom, že téma je zaujímavá a pracovať na rozvoji
svojej pamäti je dôležité v každom veku, nás presviedča aj
záujem slovenských médií.
Pred vianocami nás navštívili reportéri z TV Markíza, teraz v januári nakrútili repor-

táž o kurze spravodajcovia
z RTVS. Reportáž si môžete
pozrieť na Dvojke 14. 2. 2015
o 16.00 hod. v relácii Senior
klub alebo v repríze.
Ešte nás v rámci kurzu čakajú dve stretnutia a to 17.2.2015
a 24.2. 2015 o 15.45 hod.
v mestskej knižnici. Na tieto
stretnutia môžete prísť aj bez
absolvovania minulých lekcií.
Tešíme sa na vašu účasť. (-ih-)

PhD. Hirtlová so štábom RTVS.
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Význam prevencie v boji proti rakovine
Zdravie je pre každého človeka nepochybne jednou z najvýznamnejších hodnôt. Napriek tomu je aj dnes ešte stále
mnoho ľudí, ktorí si ho začnú
ceniť až potom, čo vážne ochorejú. Aby ľudia mohli byť zdraví, musia sa venovať činnostiam, ktoré ku zdraviu vedú.
Súbor takýchto trvalých činností realizovaných v záujme
zabezpečenia zdravia môžeme
nazvať zdravým životným štýlom. Je to vlastne cieľavedomá systematická činnosť, ktorú človek vykonáva pre svoje
zdravie. Zjednodušene môžeme povedať, že je potrebné
vyhľadávať všetko, čo zdraviu
prospieva a vyhýbať sa všetkému, čo zdraviu škodí. Ide v
podstate o spôsob života, ktorým sa dá predísť chorobám,
medzi ktoré patria aj onkologické. Rakovina patrí medzi
najobávanejšie choroby. Niektoré zhubné nádory sa vyskytujú často, iné zriedkavejšie.
Výskyt niektorých druhov rakoviny (ústnej dutiny, hltana,
hrtana, pľúc, prsníka, hrubého čreva a konečníka) je u nás
alarmujúco vysoký. Poznáme
však už niektoré rizikové faktory jej vzniku, preto môžeme v tejto oblasti dosiahnuť
určite úspechy najmä znížením výskytu niektorých druhov rakoviny. Následky zlého
životného štýlu sú hrozivé a
prognóza je veľmi nepriaznivá. Polovica mužov u nás fajči
a žiaľ, aj počet fajčiacich žien,
najmä mladých dievčat, výrazne vzrastá. Spotreba alkoholu dosahuje svetovú špičku.
Zelenina, ovocie a obilniny sú
v našej výžive ešte stále v pozadí. „Svetový deň proti rakovine - 4. február“ bol príležitosťou vyzvať celú spoločnosť,
aby sa pridala k celosvetovému
úsiliu znížiť úmrtnosť na rakovinu do roku 2025 o 25 percent. Spravidla ide o výzvu na
zmenu spôsobu života.
Čo vlastne treba zmeniť a na
čo sa treba zamerať v súvislosti s prevenciou vzniku rakoviny? So zmenou životného štýlu

treba začať už v rodinách a v
školách. Svieži vzduch, pohyb,
šport, zdravá výživa s obsahom zeleniny a ovocia nebývajú opticky atraktívne. Nevyhnutnosťou je vyhýbať sa
tomu, čo naše zdravie zhoršuje
/alkohol, fajčenie, inaktivita,
zlá duševná hygiena/. Často sú
také odporúčania konfliktné
voči reklame, najmä na cigarety a alkohol. O prevencii
pred rakovinou sa hovorí dosť
ťažko, lebo ešte vždy celkom
presne nepoznáme skutočnú
príčinu jej vzniku. Aj napriek
tomu, že zdravotníctvo a metódy liečenia sa stále zdokonaľujú a sú stále účinnejšie, nemožno sa spoliehať len na to.
Hlavným udržiavateľom zdravia a seba liečiteľom je každý z
nás. Spôsob nášho každodenného života vychádza z nášho
myslenia, z našej motivácie a
následnom konaní. Nedostatok zdravého životného štýlu skracuje život, znižuje jeho
kvalitu a zhoršuje celkový
zdravotný stav. Stále častejšie
sa vyskytuje otázka, či existuje nejaká diéta, ktorá by zabránila vzniku rakoviny, alebo by
uľahčila jej liečbu. Podľa súčasných poznatkov neexistuje
diéta, ktorá by zabránila vzniku zhubných nádorov alebo by
ich zlikvidovala.
Čo teda robiť?
Rozumne sa stravovať, pohybovať, nefajčiť a obmedziť
konzumáciu
alkoholických
nápojov - najmä koncentrovaných. Alkohol znižuje
obranyschopnosť organizmu,
čim podporuje účinok známych rakovinotvorných látok. Vznik rakoviny nezávisí
iba od stravovania. Je to komplikovaný, viacstupňový proces. Je síce ťažké zistiť do akej
miery naše stravovacie návyky ovplyvňujú vznik rakoviny,
ale už existujú isté poznatky,
ktoré sú dôležité pre prevenciu
jej vzniku. Je vecou slobodného výberu každého človeka, či
bude viesť zdravý životný štýl,
alebo sa vydá na cestu nevšímavosti k hodnotám vlastné-

ho zdravia a bude sa riadiť falošným heslom: „čo mi chutí,
to mi prospieva“. Nezastupiteľné miesto v prevencii majú
aj preventívne prehliadky. Význam spočíva v poznaní vlastného zdravotného stavu. Tieto
prvky sú dôležité nielen v prevencii chorôb, ale i v celkovom
rozvoji zdravia a pohody.
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici
Oddelenie podpory zdravia

Obec Horná Poruba oznamuje , že má na prenájom voľné nájomné byty:
3- izbový byt o rozlohe
79,14m2., byt sa nachádza v 4
bytovom dome v strede obce
2- izbový byt o rozlohe 49,53
m2, byt sa nachádza v 12 bytovom dome pri základnej škole
Na podrobnosti o bytoch je
možné sa informovať u správcu bytov firma Ilfes Ilava, na
č.t. 0918719072.
Žiadosti o nájom bytu je
možné podať na Obecnom
úrade v Hornej Porube.

Smart Language Courses
Jazyková škola v Ilave

OTVÁRA JARNÉ KURZY
Angličtina:
Kurz AJ - začiatočníci
– skupina:
po. o 16:00 – 45 min.
od 2.3., 5 € /osoba
Obchodná angličtina –
skupina:
štv. o 15:00 – 45 min.
od 5.3., 5 € / osoba
Príprava na maturitu
z AJ – skupina:
štv. o 15:00 – 45 min.
od 5.3., 5 € / osoba
Nemčina:

Kurz NJ - začiatočníci
– skupina:
štv. o 16:15 – 45 min.
od 5.3., 5 € / osoba
Kurz NJ - opatrovateľky
– skupina:
štv. o 17:10 – 45 min.
od 5.3., 5 € / osoba
Príprava na maturitu
z NJ- skupina:
po. o 15:00 – 45 min.
od 2.3., 5 € / osoba
Individuálne kurzy šité na
mieru študentovi otvárame
kedykoľvek, 45 min. – 10 €
Kontakty: 0949 437 606,
info@slc-online.sk

Kalendár výročí ilavských osobností
Ján Terlanday
(3.11.1708 Chynorany -8.1.1770 Nitra) - cirkevný hodnostár,
náboženský spisovateľ, básnik, v rokoch 1748-1753 farár v Ilave. 245. výročie úmrtia
Jozef Majerech–Mrzúch
(10.1.1920 Ilava -2.8.1999 Ilava) - ilavský historik, spoluzakladateľ múzea. 95. výročie narodenia
Joža Úprka
(25.10.1861 Kněždub ČR -12.1.1940 Hroznová Lhota, ČR)
moravský maliar, grafik, v rokoch 1922-1937 pôsobil v Ilave –
Klobušiciach (býval v terajšom detskom domove). 75. výročie
úmrtia
Kornel Schimpl
(13.2.1886 Ilava -3.2.1935 Bratislava) hudobný pedagóg,
skladateľ. 80. výročie úmrtia
Vojtech Šarluška
(24.2.1935 Ilava, žije v Horných Štitároch) - historik, publicista, spolupracovník múzea. 80. výročie narodenia

Ilavský mesačník
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Blahoželanie

Matrika

Narodenie:
Tamara Balónová
Katarína Baginová
Sebastián Prekop
František Jászberény
Agáta Živčicová
Natalia Fornikola Ohrablo
Sofia Sojková
Juraj Kováč
Terézia Pučeková
Alžbeta Cedzová
Alexandra Tabačárová
Navždy nás opustili:
Alžbeta Červinková
Vlasta Bujalková
Ján Kotúč
Blažej Blahút
Vladimír Majzner
Valéria Petrochenková
Štefan Illy
Manželstvo uzatvorili:
Peter Zvonček
a Daniela Janíková
Peter Hlásny
a Jana Horváthová

Štatistické okienko: V sledovanom období sa do nášho mesta prisťahovalo 16,
odsťahovalo 19 občanov.
V rámci mesta sa presťahovalo 30 spoluobčanov.
Anna Riecka

Poďakovanie
Srdečne ďakujem svojim
štyrom deťom a ich rodinám
za usporiadanie slávnostného pohostenia k mojim 80.
narodeninám v reštaurácii
Moravec.
Veľmi prekvapená, ale dojatá mama Melišová.

Prvé dieťa roka v Trenčianskej nemocnici sa narodilo po jednej hodine ráno
Prvým tohtoročným bábätkom na novorodeneckom oddelení Trenčianskej nemocnice je Sofia Sojková z Ilavy. Dievčatko
prišlo na svet 1. januára 2015 o jednej hodine a dvadsiatejdruhej
minúte s mierami 2550 gramov, 46 centimetrov. Sofia sa tak stala nielen prvým občanom Ilavy v roku 2015, ale i prvou občiankou v trenčianskom kraji.
Šťastných rodičov navštívil i primátor mesta Ing. Štefan Daško
a členovia Zboru pre občianske záležitosti pri MsÚ Ilava. Okrem
úprimných želaní všetkého najlepšieho a veľa radosti z malej
dcérky im odovzdali darčeky a finančný dar.

Spomienka

More lásky si so sebou
vzal, hory bolesti zanechal.
Prázdno je tam, kde znel
tvoj hlas, spomienka na
teba zostáva v nás.....
Dňa 5. februára 2015 sme
si pripomenuli smutné 5.
výročie úmrtia drahého
manžela, otca, dedka

JAKUBA VRÁBELA

Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou smútiaca
rodina

COMEXTRANS, spol. s.r.o. Ilava
-prijme do pracovného pomeru vodičov kamiónov na medzinárodnú aj tuzemskú prepravu za výhodných platových
podmienok, ktorí spĺňajú pre uvedenú prácu požadované kritériá
VP: B,C,E, KKV, psychologické testy. Záujemcovia posielajte svoje životopisy na e – mailovú adresu: m.kusa@comextrans.sk, telefonický kontakt : 042/ 466 5630

Pri Tvojom krásnom výročí,
slzy sa tisnú do očí, srdce sa láskou rozbúši, radosť nám vchádza do duší, bozky sa snúbia s
objatím a pery šepkajú dojatím. Ži dlho medzi nami, kým
Teba máme, nie sme sami!
Dňa 27.2.2015 sa dožíva náš
milovaný otec, dedko a pradedko

Jozef Nemlaha
90. narodenín

Všetko najlepšie k narodeninám prajú deti, vnuci, pravnuci a celá rodina.

Spomienka

Spomíname

Je to už 25 rokov, čo nás
navždy opustil náš milovaný
otec a dedko

Jozef Mazánik

Pri príležitosti jeho nedožitých ,,100.“ narodenín spomíname si na neho s láskou
a úctou. Odišiel si tíško, niet
Ťa medzi nami, no v srdciach tých, čo Ťa mali radi,
žiješ stále spomienkami.
Prosíme všetkých vás, ktorí ste ho poznali, aby ste mu
venovali tichú spomienku
s modlitbou.
S úctou a vďakou na neho
spomína celá rodina.
Predáme jednopodlažný RD
s neobývaným podkrovím, 4
izby + kuchyňa + zimná záhrada, s veľkým pozemkom
1350 m2. RD je v Košeci, veľmi
dobre situovaný, v tichej lokalite. V dedine je škola, škôlka,
pošta, nemocnica 2km, diaľnica 2km. Cena: 67 000 eur. Volajte na 0905/757592

Čas pomaly plynie, smútok
však ostáva, veľká strata v srdci bolieť neprestáva.
Dňa 22.1. sme si pripomenuli 2. výročie úmrtia nášho
drahého manžela, otca, dedka a pradedka

Vincenta Vranu

S láskou a úctou spomínajú
manželka a dcéry s rodinami.

Spomíname

Aj po deviatom roku ako tých
osem predtým, smútok v srdci
bolí, myseľ k Tebe letí..
Bolesť v našich srdciach je
ešte veľká a len pri spomienkach
pomaly zaniká. Dňa 6.2. sme si
pripomenuli 9. výročie úmrtia

Cyrila Čuríka

S láskou spomína manželka
a dcéry s rodinami.
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Prípravky MFK Ilava na víťaznej vlne aj začiatkom roku 2015
V nedeľu, 18. 1. 2015 sa v
Mestskej športovej hale v Novom Meste nad Váhom uskutočnil futbalový turnaj prípraviek ročníkov narodenia
2006 a 2007. Zúčastnilo sa ho
celkom päť družstiev z Novej Dubnice, Vrbového, Moravan, Ilavy a Nového Mesta
nad Váhom. Najlepšie si ilavské nádeje počínali medzi rovesníkmi narodenými v roku
2006. Na turnaji nenašli premožiteľa a postupne si poradili s Novou Dubnicou 2:0, Novým Mestom 1:0, Moravanmi
2:1, Vrbovým 2:1. Celkovým

skóre 7:2 sa stali víťazmi turnaja, keď o góly sa postarali
Adam Baláž (4), Patrik Straňák (2) a Tomáš Živčic (1).
Konečné poradie
1. MFK Ilava 7:2 8 b
2. FŠRH Moravany 11:6 6 b
3. MFK Vrbové 5:6 3 b
4. MFK N. Dubnica 5:8 3 b
5. AFC N. Mesto n/V 0:6 0 b
Podobne ako starší chlapci,
príležitosť zmerať si sily s rovnakými súpermi dostali aj ich
o jeden rok mladší kluboví kolegovia. Napriek strate jedného bodu, aj táto veková garnitúra si počínala veľmi dobre.

V prvom zápase proti Novej
Dubnici začala síce trochu nešťastne, keď prehrávala 0:1,
tromi presnými zásahmi Patrika Straňáka však otočila skóre na konečných 3:1. V druhom zápase po výbornej hre
zdolali chlapci Vrbové 6:1 a
následne, po nepremenení čistej gólovej príležitosti Patrika
Straňáka v posledných sekundách zápasu uhrali bezgólovú remízu s rovesníkmi z domáceho AFC. V záverečnom
zápase nedali už príležitosť
súperovi z Moravan a presvedčivým výkonom - siedmymi

gólmi Patrika Straňáka - zvíťazili vysoko 8:0. Na víťaznej
gólovej žatve sa popri štrnástich úspešných zásahoch dominantného Patríka Straňáka
podieľali ešte Richard Kameništiak dvoma a Marek Gašpar jedným gólom.
Konečné poradie:
1. MFK Ilava 17:2 7 b
2. AFC N. Mesto 11:2 7 b
3. MFK N. Dubnica 3:6 4 b
4. MFK Vrbové 4:1 4 b		
5. FŠRH Moravany 1:15 0 b
-tch, pm-

Vianočné čriepky z Ilavy

Vianočný stolnotenisový
turnaj
Rovné tri desiatky aktívnych
priaznivcov stolného tenisu,
nielen z Ilavy ale i jej širokého
okolia sa v sobotu, 27. decembra zúčastnilo 8. ročníka Vianočného stolnotenisového turnaja, konaného v telocvični ZŠ
na Medňanskej ulici. Účastníci
turnaja boli rozdelení do troch
základných skupín. V prvej sa
stretli rekreační hráči z Ilavy,
v druhej neregistrovaní tenisti
bez ohľadu na bydlisko a tretiu
tvorili výhradne registrovaní
členovia Slovenského stolnotenisového zväzu. O rôznorodosti vekového zloženia štartovného poľa svedčí skutočnosť, že
nebolo žiadnou zvláštnosťou,
ak v jednej skupine proti sebe
nastúpili starý otec a vnuk ...
V skupine zloženej z ilavských súťažiacich si najlepšie
počínal Meliš, ktorý počas turnaja nenašiel premožiteľa a zaslúžene zvíťazil pred druhým
Velikým a tretím Bajzíkom.
Jediná žena turnaja, Chudá,
skončila na štvrtom mieste.
V kategórii neregistrovaných
hráčov, ktorých sa do Ilavy zišlo celkom jedenásť si prvenstvo vybojoval Kalaš z Po-
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važskej Bystrice po výhre nad
Dohňanským Červeného Kameňa, v zápase o tretie miesto
porazil Majerech z Červeného
Kameňa Mišíka z Ilavy. Medzi
registrovanými hráčmi zvíťazil
vo finále Kvaššay z Prečína nad
Vicenom zo Zliechova, v zápase o tretie miesto nedal šancu
Jakúbek z Červeného Kameňa
Birošíkovi z Považskej Bystrice.
Zimný turnaj v malom futbale
Veľmi dobrú úroveň mal aj
8. ročník zimného turnaja vo
futbale, ktorý na sklonku starého roka v areáli MFK Ilava
pripravil na dvoch ihriskách
Klub bývalých futbalistov Ilavy. Keďže futbalisti z Tuchyne
svoju účasť na turnaji na poslednú chvíľu zrušili, odohralo
turnaj šesť zvyšných mužstiev
systémom každý s každým.
Napokon z neho vyšlo víťazne
mužstvo Hornej Poruby, ktoré
sa turnaja zúčastnilo vôbec po
prvý raz.
Konečné poradie:
1. Horná Poruba
2. Mikušovce
3. Ilava
4. Červený Kameň
5. Zliechov
6. Ladce
(tch)

Peter Mišík so svojimi zverencami.

MFK Ilava 2007

Tak ako aj ročník 2006 aj
ročník 2007 dostal šancu zmerať si sily s mužstvami z Nového Mesta, Novej Dubnice,
Vrbového a Moravan. Aj v tejto kategórii si MFK Ilava počínala veľmi dobre, keď jediný
bod stratili s domácim mužstvom. V prvom zápase proti
N. Dubnici sme nezačali veľmi
dobre a prehrávali sme 0:1. No
potom prišiel čas Patrika Straňáka a s 3 gólmi otočil na konečných 3:1. V druhom zápase
sme podali lepší výkon a Vrbové sme zdolali 6:1. Proti domácemu mužstvu z N. Mesta sme

uhrali remízu 0:0, keď v posledných sekundách nepremenil čistú šancu Patrik Straňák.
V poslednom zápase sme nedali žiadnu šancu chlapcom
z Moravan, ktorých sme vysoko porazili 8:0. Z toho Patrik
Straňák strelil 7 gólov a celkovo 14. 2 góly pridal Richard
Kameništiak a 1 Marek Gašpar.
Konečné poradie:
1. MFK Ilava 17:2 10 b
2. AFC N. Mesto 11:2 10 b
3. MFK N. Dubnica 3:6 4 b
4. MFK Vrbové 4:1 3 b
5. FŠRH Moravany 1:15 0 b
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