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VOĽBY do Národnej Rady Prvé zabíjačkové hody v Ilave
Slovenskej Republiky
Voľby do NR SR sa budú
konať dňa 5. marca 2016.
V meste Ilava bolo vytvorených 6 okrskových volebných komisií :
Okrsok č. 1
Dom kultúry, Farská
ul.84/1, 019 01 Ilava
Okrsok č. 2
budova ZŠ, Ul. Medňanská
514/5, 019 01 Ilava
Okrsok č. 3
budova ZUŠ, Ul. Pivovarská 662/81, 019 01 Ilava
Okrsok č. 4
budova TSM, Ul. Hurbanova 132/26, 019 01 Ilava
Okrsok č. 5
budova DK Klobušice,
Trenčianska ul.
Okrsok č. 6
budova DK Iliavka
Voliť môžete vo svojich volebných okrskoch v čase od
7.00 do 22.00 hod.
V prípade, že sa v deň volieb nebudete nachádzať

v mieste svojho trvalého bydliska, môžete si vybaviť Hlasovací preukaz na MsÚ Ilava – evidencia obyvateľstva
počas stránkových hodín do
4.3.2016.
Ak sa nemôžete v deň volieb dostaviť do volebnej
miestnosti zo zdravotných
dôvodov, môžete požiadať
o voľbu prenosnou urnou.
O túto službu môžete požiadať v pracovných hodinách
na č. t. 44 555 11, 44 555 67,
prípadne aj v deň konania
volieb na č.t. 0902 224 650.
Upozornenie :
Volič je povinný odložiť
nepoužité hlasovacie lístky
alebo nesprávne upravené
hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie
nepoužitých alebo nesprávne
upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená
pokuta 33 eur.

V sobotu, 6. februára sa naši
občania mohli zúčastniť našej
prvej zabíjačky, na ktorú sme
všetkých veľmi napäto a plní
nádeje z príjemne prežitého
dňa očakávali.
Deň sa začal skoro ráno, ale
našťastie nám počasie veľmi
prialo a aj slniečko sa ukázalo. Prasiatko sa pripravovalo
v priestoroch pred požiarnou
zbrojnicou a šikovní mäsiari mali už vopred pripravené
rôzne výrobky a špeciality od
výmyslu sveta, aby uspokojili návštevníkov už od včasného rána, kedy sa lavičky začali
krásne zapĺňať a pri stánkoch
s ponukou jedla sme sa chvíľkami poriadne zapotili. Úsmevy na tvárach ľudí nám boli
dôkazom, že všetko bolo chutne pripravené. Pesničky za
sprievodu harmoniky a heligónky tiež podčiarkli túto príjemnú atmosféru
Šikovní mäsiari zo susednej obce Pruské pripravili tie

Zabíjačková atmosféra

najtradičnejšie pochúťky: kapustnicu, klobásky, jaternice,
tlačenku... Pochutnávali sme
si na výborných šiškách, ktoré
pripravili naše žienky z klubu
dôchodcov, hasiči hasili smäd
vareným vínkom, nechýbal
ani „múdry“ čaj so slivovicou
a rumom, hrala rezká a veselá hudba, ktorú nám pripravilo rádio Šláger a jeho hostia...
Atmosféru dotvárali rozmanité vône z pripravovaného jedla
a smiech a vrava všetkých návštevníkov.
Veríme, že spoločná snaha
celého zúčastneného kolektívu
mesta Ilava - oddelenia kultúry, technických služieb mesta
a skvelého mäsiarskeho tímu
- od prípravy až po záver tejto
akcie dospela k tomu, že každý návštevník, ktorý prišiel na
prvú ilavskú zabíjačku, odchádzal spokojný , naplnený príjemnými zážitkami.
-at-
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160. výročie zriadenia väznice v Ilave
Dňa 18. februára 2016 si
Ústav na výkon trestu odňatia
slobody a Ústav na výkon väzby Ilava pripomenul 160. výročie svojho zriadenia. Slávnostný aktív príslušníkov zboru
a zamestnancov zboru ústavu
sa konal v Dome kultúry Ilava. Svojou účasťou poctili slávnostný aktív aj pozvaní hostia
- minister spravodlivosti SR
JUDr. Tomáš Borec, generálny
riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže - plk. Ing. Milan
Ivan, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja - Ing.
Jaroslav Baška, primátor mesta Ilava - Ing. Štefan Daško,
prednostka Okresného úradu
v Ilave - Ing. Dana Šťastná, zahraniční hostia z partnerskej
väznice Mírov v Českej republike, riaditelia z ústavov zboru
v Dubnici n/V, v Hrnčiarovciach nad Parnou, v Žiline, v
Ružomberku, v Leopoldove, v
Levoči, v Sučanoch a v Trenčíne, ďalej predstavitelia súdov
a prokuratúr trenčianskeho regiónu, policajného zboru, hasičského a záchranného zboru a zástupcovia partnerských
subjektov v oblasti zamestnávania a bývalí príslušníci zboru.
Úvodný príhovor predniesol riaditeľ ústavu plk. JUDr.
PhDr. Marián Nosáľ, PhD.
Prítomným v ňom poskytol
informácie o etapách historického vývoja ústavu od jeho
prebudovania na väzenské
účely v roku 1856 až po súčasnosť.
Po príhovore riaditeľa ústa-

Slávnostný aktív

Ing. Štefan Daško pri preberaní ocenenia z rúk ministra JUDr. Tomáša Boreca
vu sa ujal slova minister spravodlivosti SR JUDr. Tomáš Borec, ktorý vyzdvihol význam
činnosti a postavenia zboru
väzenskej a justičnej stráže
v spoločnosti. V ďalšom vystúpení generálny riaditeľ zboru
plk. Ing. Milan Ivan vyslovil
poďakovanie za každodennú
neľahkú prácu príslušníkov
a zamestnancov tohto ústavu,
ktorú vykonávajú zodpovedne
a so cťou, a taktiež ocenil činnosť vyvinutú pri zabezpečovaní zaobchádzania s obvinenými a odsúdenými v ústave.
Významnou časťou slávnostného aktívu bolo odovzdanie ocenení príslušníkom
zboru, zamestnancom zboru,
bývalým príslušníkom tohto ústavu, pozvaným hosťom.
Po slávnostnom aktíve pokra-

čoval v priestoroch hlavnej
sály DK Ilava program vystúpením folklórneho súboru Považan, po ktorom nasledovala
slávnostná recepcia. Recepcie
sa zúčastnili pozvaní hostia,
ocenení príslušníci zboru a za-

mestnanci zboru.
mjr. Mgr. Alexander Balucha
zástupca vedúceho
oddelenia výkonu trestu
Ústav na výkon trestu
odňatia slobody
a Ústav na výkon väzby Ilava

Ocenení príslušníci

JUDr. Tomáš Borec, Ing. Jaroslav Baška a riaditeľ ústavu JUDr.
PhDr. Marián Nosáľ, PhD
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O Indii trochu inak ako z cestopisu V Indii nie sú posvätné len
kravy, ale dokonca všetok život

Môj indický kamarát
Do Indie som sa rozhodol ísť
zo zvedavosti, zvedavosti po
kultúre, prírode, po histórii.
O Indii som videl veľa filmov, prečítal veľa kníh,
rozprával som sa o nej s
cestovateľmi a tak ma zaujala, že som sa rozhodol ísť.
Lietadlo pristálo na neveľkom letisku v meste Panaji v
indickom štáte GOA. Po nekonečne dlhom odbavovaní som v Indii (začínam si
to v skutočnosti uvedomovať) a nastáva okamžitý šok.
Zisťujem, ako veľmi som sa
mýlil, keď som si myslel, že
som pripravený. Prvé slová čo
ma napadli, boli chaos, smrad
a potom som zbadal neskutočne divoký dav ľudí, z ktorého zrazu vyskočil muž a vzal
mi batožinu bez toho, aby ho
vôbec trápilo, že mám nejaké námietky. Bežím za ním
a zisťujem, že je taxikár a veselo si nakladá moju batožinu, ktorá je väčšia a určite
ťažšia ako on, do svojho auta.
S neistotou hovorím meno
svojho hotela a nastupujem.
Po hodine cesty som pred hotelom a nechápem, ako som
vôbec tú jazdu prežil. Zisťujem, že ani na toto vás nič
nepripraví, v indickej cestnej
premávke existuje len jedno
pravidlo- pravidlo silnejšieho
klaxónu a veľkej odvahy. Ubytujem sa a ihneď idem spať,
nakoľko je okolo jednej ráno,
chvíľu ešte premýšľajúc nad
niečím, čo som nenazval kultúrnym šokom, ale výbuchom
kultúrnej „atómovej bomby“,
no nakoniec únava po 9-hodi-

novom lete zvíťazí a zaspávam.
Je ráno, svitá a ja sa zobúdzam
na hukot opíc. Sú všade, jedna
mi práve chce ukradnúť cigarety na balkóne, ale odháňam
ju, len niečo zavreští a hodí ten
najarogantnejší výraz na svete.
Vyrážam objavovať Indiu
a zisťujem, že ten neskutočný
chaos je vlastne dokonale organizovaný poriadok, že ten
neskutočný zápach sa strieda
s nádhernou vôňou ovocia a
korenín. Najmä na trhoch, kde
„koštujem“ banány. Sú síce
veľké asi desať centimetrov,
ale neskutočne voňavé, tak že
ich cítiť na 100 metrov, tak si
ich vypýtam do igelitky. Žena,
ktorá ma na sebe piercing asi
z celej Indie, sa smeje, na čo
mi je toľko banánov. A tak jej
vysvetľujem, že doma zjem tri
a že sú päťkrát väčšie ako tie
jej. V tom momente som myslel, že sa zadusí od smiechu a
keď sa konečne dosmiala, vraví mi:,,Chlapče, to sú predsa
kŕmne banány, to snáď nejete?‘‘ Podľa môjho pohľadu si
sama odpovedala a ja sa cítim
ako hlúpy Európan alebo skôr
ako absolútny idiot. Takto
plynú celé dni a ja spoznávam
viac a viac, viac chutí, vôní,
miestne zvyky. Zisťujem, že
všetko je absolútne inak, ako
je u nás prezentované v médiách. Napríklad kravy, o tých
sa všade dočítate alebo vám v
televízii ukážu nejakú zabudnutú štvrť alebo slum. Lenže
99percent kráv sú čisté, vždy
umyté, niektoré majú dokonca kvetinové vence a posvätné
znamenia.

Psy, mačky, opice žijú ruka
v ruke s ľuďmi. Raz som dokonca stál v kolóne preto, lebo mačka sa rozhodla
zaspať v strede trojprúdovej diaľnice. Nezobudil ju
nik, veď načo?! Je zaujímavé, ako dokáže ten dav aut,
motoriek a iných dopravných prostriedkov spomaliť
a upokojiť sa kvôli mačke.
Kamarát Sachin sa mi smeje, keď sa mu hodinu snažím vysvetliť na čo je chladnička. Po hodine zistím, že
on sa nesmeje mojej snahe,
dobre vie čo je chladnička,
ale smeje sa tomu, lebo nechápe, prečo my v Európe
zabijeme zviera napríklad v
utorok, keď ho zjeme až v
nedeľu a musíme ho uskladniť, miesto toho, aby ešte
žilo. Zase si pripadám ako
idiot. Časom si zvykám a
zžívam sa s týmto životným
štýlom, dokonca začínam
v duchu akceptovať indický kastový systém. Začínam chápať Sachinove slová
o tom, že každý je tam, kde
má byť a má to, čo si zaslúži.
Čo ma najviac prekvapuje,
sú pláže. Nič nádhernejšieho som nikdy nevidel. Pláže v Indii, najmä v Kerale,
s prehľadom schovajú pláže v iných tzv. luxusných
destináciách. Palmy visia
nad bielym pieskom priamo k čistému oceánu, nikde
ani mráčik a jediný človek,
ktorý tam je s vami, je Ind,
ktorý vám za 5 eur prinesie
ležadlo, slnečník, dáždnik
a celý deň vám nosí pivo zo
vzdialenejšej dedinky. (Dal
som mu 20 eur za deň, zaslúžil si, a on sa rozplakal
a vrátil mi desať eur, lebo
pôvodne chcel len 5 eur.)
Ako idem ďalej, stretávam
veľa Rusov a Angličanov,
väčšinou mladých ľudí, ktorí majú rovnakého cestovateľského ducha ako ja, a tak

spoznávam Júliu dievčinu
z Ruska, ktorá tu žije už pol
roka. Absolútne v pokoji,
bez strachu.(Ako mi vysvetľuje, správy o znásilneniach
sú nafúknuté, veď aj keď to
znie nepekne, asi sto znásilnení ročne je nič na 1.5 miliardu ľudí, štatisticky sa to
vlastne v Indii ani nedeje.)
S Júliou cestujeme na motorke a dokonca dostávame pokutu (ani jeden z nás
nemá pri sebe doklady a
už vôbec nie vodičák). Pokute vo výške dvoch eur sa
smejeme. O pár kilometrov
nás zastavuje ďalšia hliadka a keď Júlia vyberá peňaženku, pripravená zaplatiť, policajt sa jej spýtal,
čo to ma za bločik v peňaženke. Keď mu ho ukázala, tak nás pustil ďalej, veď
už sme za svoj priestupok
predsa platili. Nechápeme
ani ja ani ona, aj keď je tu
už pol roka, toto ešte nezažila, ako od nej zisťujem.
Do odletu domov mi zostáva už len pár dní a mne je
smutno. Nie smutno za domovom, ale pretože musím
z Indie odísť. Tri týždne sú
málo. A tak sa rozhodujem
pre pamiatku v podobe tetovania v rieke riek, áno v
Gange. Trpím ako zviera,
pretože posvätný symbol
OM mi sadhu tetuje tradičným spôsobom a mne
slzy samovoľne stekajú po
tvári. Žiadny zápal, žiadna
infekcia, žiadna choroba.
Asi je naozaj posvätná nielen rieka, ale celá India,
pretože tak úžasných ľudí
s takou obrovskou úctou k
celému životu už asi nikde
inde nestretnem, a tak do
lietadla nastupujem so slzami v očiach, ale s pocitom
istoty, že sa do Indie určite
ešte vrátim.
Juraj Vlasko
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Školské karnevalové dopoludnie
Veselo bolo v našej škole
27. januára. Už ráno boli
všetci prekvapení rôznymi
rozprávkovými postavičkami, zvieratkami, klaunmi,
ktorí prichádzali s aktovkami. Tešili sme sa na všetko,
čo nás v ten deň čaká. Prvé
dve vyučovacie hodiny sa tieto bytosti učili, aby ukázali,
že aj oni toho veľa vedia. A
tak v laviciach písali a počítali tu potápač s kyslíkovými
bombami, či nežná víla, tam
zlostný lev alebo silný vzpierač s činkami. Pani učiteľky
nahradili vo vyučovaní šaškovia, mušketier, motorkár,
krotiteľka zvierat a iné veselé
masky. Po veľkej prestávke sa
všetci dozdobili, domaľovali
a presunuli sa do pripravenej
telocvične.
Témou tohtoročného kar-

Žiaci ZŠ Ilava

- p. Alena Vassová
- Farmička tancujúcich pierok, p.
Janeková
- Čínsky obchod Ilava
- Domáce potreby H&N, p. Braňo
Horák
- Metalurgia TS plus, s.r.o.,Ing.
Milan Duhár
- Admintech,s.r.o., p. Martin Kubáň
- P. Peter Buday
- Fitness centrum OLYMPIA FIT
Ilava, p. Majerech
- Kníhkupectvo Kornélia, Ilava
- Interiéry Horák, Ilava, p. Kamil
Horák
- Sigmia OaSS Ilava
- rod. Hladká
- Foto Mrázik P&M, Ilava
- Pekáreň KLAS, Ilava
- JC Média, s.r.o., Ilava
- Lekáreň PURUS, Ilava
- Lekáreň NA NÁMESTÍ, Ilava
- Obchod Slovenka, Ilava
- Potraviny AMV Ilava
- Drogéria TANIA, Ilava
- Potraviny KORUNA,s.r.o.
- p. Daniela Bagínová, Ilava
- Glover, Ilava
- Drogéria TETA, Ilava, p. Ján Ivin
- p. Vierka Mutalová
- Bowling coffee, Ilava
- Krajčírstvo ARION, p. Kvasnicová
- FIMAT, s.r.o.
- DELIKATESO, Ilava

- Prvá stavebná sporitelňa, Ilava
- p. Jaroslav Košík, Bohunice
- Tamako, s.r.o. Dubnica nad Váhom
- HATRANS, Ilava
- Obchod JASMÍN, Ilava, p. Lenka
Šotkovská
- p. Tibor Janíček
- Dobrovoľný hasičský zbor, Ilava
- Záhradkárske potreby, p. Dušičková
- Hotel Moravec, Ilava
- COOP Jednota, s.d. Trenčín
- Dobrovoľný hasičský zbor, Pruské
- Pohostinstvo Poľovník, Ilava
- Kvetinárstvo Veronika, Dubnica
nad Váhom
- Mgr. Jana Dianová
- Hodinárstvo Ilava, p. Puček
- Obchod Zuzanka, Ilava
- Potraviny CBA, Ilava
- Futbalový klub, Pruské
- MEGATEX, Ilava
- Pizzeria La Torre, Ilava
- p. Zubáriková
- Salón Monique, Ilava, p. Galková
- Autoškola SEMAFOR, Dubnica
nad Váhom
- Textil Ilava, p. Kalusová
- DHZ, Ilava
- Firma KOŠÍK
- p. Turská
- p. Urbánek
- anonymní rodičia zo 4. A
Mgr. Jarmila Janošíková
riaditeľka ZŠ

Žiaci ZŠ Ilava
nevalu bol Cirkus a všetko,
čo k nemu patrí. Karneval
tradične otvorila prezentácia
masiek. Deti sa predstavili
v rôznych kostýmoch, vlastnoručne vyrobených i kúpených. Porote sa najviac páči-

6. ples Základnej školy v Ilave
V sobotu 23. 1. 2016 sa v DK Ilava konal už tradičný školský ples
základnej školy. Zisk z plesu 800 € - 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:
Ing. Štefanovi Daškovi, primátorovi mesta a p. Alene Teicherovej, riaditeľke DK Ilava,
aktívnym členom rady rodičov, osobitne: PhDr. Jane Urbanovsky, p. Jozefovi Podhorskému, p. Viere Jáňovej, p. Daniele
Stanovej, p. Petrovi Remenárovi, p. Petrovi Budayovi, RNDr.
PhDr. Martine Mutalovej, p. Alene Vassovej, p. Marcele Palčekovej, p. Jarmile Šupákovej, p. Emílii Duchoňovej, Mgr. Martine
Bagínovej, p. Ingrid Uhlíkovej,
Ing. Zuzane Slavíkovej
p. Miriam Mikulcovej, kvetinárstvo Hortus v Ilave,
p. vedúcej ŠJ Ing. Adriane Vargovej a p. kuchárkam zo ŠJ pri ZŠ
Ilava,
pani učiteľkám: Mgr. Júlii Ondrejičkovej, Mgr. Miroslave Klu-

li masky, pri výrobe ktorých
deti i rodičia ukázali svoju
tvorivosť a fantáziu. Nasledovala zábava, kde deti predviedli svoje tanečné umenie.
Po vyhodnotení najlepších
a najzaujímavejších masiek,

dostali všetky zúčastnené deti
sladkú odmenu v podobe perníka od kuchárok zo školskej
jedálne. Počas voľnej zábavy sa predviedli aj dievčatá
4. ročníka a ukázali ostatným
svoje tanečné nadanie v krátkom modernom tanci.
Domov išli všetci s rozžiarenými očami a dobrou náladou.
Mgr. Júlia Ondrejičková

sovej. Mgr. Ivane Ch. Kupčov,
Mgr. Ingrid Príbelszkej, Mgr.
Dominike Budiačovej, Mgr. Jane
Koštialikovej,
študentkám a študentom: Tatiane Podhorskej, Kristíne Rackovej, Lenke Šiškovej, Petrovi
Šiškovi, Veronike Rakovanovej,
Marekovi Altánimu, všetkým rodičom, pedagógom, zamestnancom a žiakom 9. ročníka ZŠ.
ZA NEZIŠTNÚ POMOC PRI
PRÍPRAVE 6. plesu Základnej
školy v Ilave.
Úprimne ĎAKUJEM SPONZOROM, ktorí prispeli do tomboly:
- Ing. Štefan Daško, primátor mesta Ilava
- Spoločnosť Kováč, Dubnica nad
Váhom
- KRAPS s.r.o., p. Roman Kalus
- Športbar Ilava, p. Marián Horák
Zdenka Optik Ilava
- Il Sport Ilava, p. Ondraščin
- PZ Borokové Vápeč
- EDUCAS, s.r.o., Mgr. Juraj Prostredný
- p. Ladislav Janeček
- AQUATEC VFL, p. Kazda
- LEA nábytok, Ilava
- p. Radomír Štefanec, Ilava
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Európa v škole
Centrum voľného času
v Ilave pripravilo 16.2. 2016
pre základné školy v okrese
Ilava okresné kolo vo výtvarnej a literárnej súťaži Európa
v škole.
Porota hodnotila celkom
77 výtvarných a 26 literárnych prác.
Na celoslovenské kolo po-

stúpili práce žiakov aj zo ZŠ
Ilava Medňanská.
Výtvarné práce:
Kolektívna práca ZŠ Medňanská Ilava 1. A trieda: A
predsa takí istí. Kol.: Varga,
Grnáč, Matejková, Yan, Janek
Literárne práce:
Jakub Janco, ZŠ Medňanská Ilava pod názvom Očami
prváka,
Terézia Michaela Koníčková,
ZŠ Medňanská Ilava pod názvom Adelka, Andrej Kubec,
ZŠ Medňanská Ilava pod názvom Šikana - nič pre mňa,
Valentínky
Na Valentínsky sviatok si

deti v CVČ vyrobili pre mamičky, babičky a svojich blízkych valentínske darčeky.
Pripravujeme:
24.2. - okresné kolo vy vybíjanej dievčat na ZŠ Košeca
10.3. - okresné kolo Che-

Ples Základnej umeleckej školy v Ilave
6. februára 2016 sa v Dome
kultúry v Ilave uskutočnil
8.ročník reprezentačného plesu základnej umeleckej školy,
organizovaný združením rodičov školy a učiteľmi. Podobne ako po minulé roky i tento rok pripravili učitelia školy
so svojimi žiakmi krásny a
umelecky hodnotný program,
ktorý dopĺňal tanečné kolá
DJ Rasťa Zápotočného. Ak si
hostia potrebovali oddýchnuť
od tanca, mohli si pri cimbalovej hudbe Mareka Berkyho

dať kávičku alebo sa osviežiť nejakým drinkom. Bohatá tombola nalákala hostí na
zakúpenia množstva lístkov,
čím podporili celkový výťažok plesu. Ďakujeme všetkým
rodičom našich žiakov i hosťom, ktorí sa prišli zabaviť a
podporiť našu základnú umeleckú školu. Z výťažku plesu združenie rodičov zakúpi
vypaľovaciu pec pre výtvarný
odbor.
Ešte raz ďakujeme a tešíme
sa na „plesanie“ v roku 2017.

Rodičovské združenie pri ZŠ Ilava Vás srdečne pozýva na

JARNÚ BURZU
DETSKÉHO OBLEČENIA A OBUVI
v dňoch 11.3.2016 13.3.2016 v priestoroch TELOCVIČNE Základnej školy Ilava
11.03.2016: PRÍJEM tovaru v TELOCVIČNI ZŠ
a PREDAJ (8:00 – 18:00
hod., priniesť so sebou spísaný zoznam vecí 2x, spolu
s ocenením tovaru)
12.03.2016: BURZA –

PREDAJ (8:00 –18:00 hod.)
13.03.2016: PREBRATIE
nepredaného tovaru a vyúčtovanie (po 15:00 hod.)
REGISTRÁCIA VOPRED:
Tel. číslo: 0907 213 826
E - mail: janulka3123@gmail.com
Tešíme sa na Vašu účasť!

Žiaci ZUŠ Ilava

mickej olympiády
15.3. - hodnotenie prác Vesmír očami detí
30.3. - Okresné kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.
Mgr. Anna Bajzová
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Zuškársky lampášik
Po roku sa žiaci Základnej
umeleckej školy v Ilave opäť
prezentovali na druhom ročníku krásneho podujatia nazvanom „Zuškársky lampášik“.
Táto udalosť je výnimočná,
pretože v Dome kultúry v Ilave vystavovali svoje práce žiaci výtvarného odboru. Nielenže prezentovali maľby, kresby,
ale i keramické výrobky. Návštevníci podujatia si mohli ke-

ramický výrobok, ktorý sa im
páčil, odniesť domov za darovanú sumu, ktorou sa rozhodli podporiť mladých umelcov. Svojich spolužiakov prišli
podporiť aj žiaci hudobného
a tanečného odboru. Najmenší
tanečníci vystúpili s detskými
hrami a staršie žiačky predviedli scénické tance. Krásne komorné čísla hudobného
programu v podaní sláčiko-

Pohľad späť...

bor Laštek a Janka Jakúbková,
ktorá uviedla ples svojím jedinečným speváckym vystúpením. Do tanca hrala a výbornú
atmosféru vytvárala hudobná
skupina Sloboda band. Vyvrcholením večera bola bohatá
tombola, prípitok na privítanie nového roka a vyhodnotenie najlepšej a najkrajšej karnevalovej masky.
Nechýbala samozrejme ani
jedinečná silvestrovská kapustnica, ktorú nám pripravili
naše skvelé dámy z Klubu dôchodcov v Ilave a obohatením
boli aj švédske stoly s ovocím,
zákuskami, či klobásou a rôznymi skvelými pochúťkami...
Veríme, že budeme pokračovať v šibrinkovskej tradícii
Silvestra a nikto nebude na
záver roka sám, ale príde sa
zabaviť so svojimi známymi
a priateľmi do Domu kultúry v Ilave.
Ďakujeme všetkým, ktorí
prispeli k dobrej atmosfére silvestrovskej zábavy a tiež sponzorom, ktorí venovali ceny do

Len pár mesiacov uplynulo od chvíle, keď sme sa lúčili
so starým rokom a plní očakávaní sme vítali rok 2016....
naplnení elánom a krásnych
predsavzatí sme sa opäť vydali na cestu, na ktorej každého
z nás čaká niečo nové....preto si možno trošku nostalgicky zaspomíname na krásne a
veselé chvíle silvestrovského
večera, ktorý niesol zaujímavý názov SILVESTROVSKÉ
ŠIBRINKY.../ Názov šibrinky
vznikol v 19. storočí a označoval zábavy organizované spolkom Sokol. /
V spolupráci s divadelným
súborom Masky pod vedením
Mgr. Janky Trenčanovej sme
uskutočnili prvý ples v Ilave,
na ktorý mali hostia možnosť
prísť v dobrovoľnom dress
code alebo karnevalovej maske. Výbornú atmosféru vytvorili nielen naši divadelníci
v bohatom kultúrnom programe, ale aj detský folklórny sú-

Predaj tomboly

vého komorného zoskupenia,
akordeónovo–keyboardového zoskupenia a dychového
tria, striedali spevácke či klavírne diela. Pestrý hudobný
program a ešte pestrejšia výstava boli oku i uchu lahodiacim začiatkom adventného
obdobia.
Celý kolektív základnej
umeleckej školy praje obyvateľom Ilavy všetko dobré v novom roku 2016.
-zuš-

Žiaci ZUŠ Ilava

Vyhodnotenie najlepšej masky

tomboly:
- Mesto Ilava
- Primátor mesta Ilava
Ing. Štefan Daško
- Výtvarník Jozef Hudek
- Telecom
- O2
- RONA a.s. Lednické Rovne
- Horák interiéry a.s.
- Mgr. Oľga Ďurechová
- Janka Heisarová, predsedníčka kultúrnej komisie
- Kamil Horák
- Textilná galantéria,p. Domáňová

DFS Laštek

- Cementáreň Ladce
- Trenčiansky samosprávny kraj
- členovia kultúrnej komisie
- Farmička Tancujúcich pierok
-atChválime!
Chválime všetkých, ktorí sa
podieľali na ,,SILVESTROVSKOM ŠIBRINKOVANÍ“.
Na tomto podujatí sme prežili pekný posledný večer roku
2015 a pekný začiatok roku
2016.
Gabika a Josef Rosenbaumovci

I L A V A
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MESTSKÁ
KNIŽNICA
I L A V A
Beletria dospelí:
Ratzinger J.:
Boží světlo v naší době
Havranová Ivana.: Bosorka Ana
Kaviarenské tajomstvá
Taxikárka
Gillerová K.: Aprílové slnko
Dán D.: Krv nie je voda
Urbaníková E.:
Nakresli mi vietor
Za facku
Pronská J.: Čierna vdova
Ogino D.: S dušou Japonky
Hamzová M.:
Nechcela som ťa stretnúť
Gavalda A.: Pár gramov pohody
Farkašová K.: Som mama
Murakami H.:

Knižné
novinky
Bezfarebný Cukuru a roky jeho
putovania
Varáčková M.:
Len to nikomu nepovedz
Tainová T.: Milujem, koho chcem
Dievča, ktoré sa bálo sovy
Boyd H.: Štvrtky v parku
Fossum K.: Indická nevesta
Cook R..: Vražda na diaľku
Sparks N.: Najdlhšia cesta
To najlepšie zo mňa
Tolkien J.: Nedokončené príbehy
Glattauer D.: Navždy tvoj
Čičvák M.: Kukura
Läckberg C.: Strážca majáka
Pankhart Hjort M.:
Temné tajomstvá
Bjork S.: Cestujem sama

Kalendár výročí ilavských osobností
Január, február 2016
Ján Hadík
/1631 Trenčín – 9.7.1681
Hamburg/
- spisovateľ, evanjelický kňaz
V rokoch 1655-57 pôsobil
v Ilave ako evanjelický rektor.
385. výročie narodenia
Mikuláš Hrubiško
/1871 Ilava – 1937 Ilava/
- dirigent, pedagóg v Ilave
Zakladateľ dychovej hudby
a zmiešaného spevokolu.
145. výročie narodenia
Joachim Kalinka
/1601
Ružomberok
17.6.1687 Zittau/
- cirkevný hodnostár, pedagóg, náboženský spisovateľ
Popredná osobnosť evanjelickej cirkvi na Slovensku, od
1636 kňaz v Ilave /dvorný kazateľ Ostrožičovcov/.
415. výročie narodenia
Karol Šumichrast
/19.1.1911 Skalka nad Váhom-29.12.2003 Oberalm/
- katolícky kňaz, účastník

protikomunistického odboja
V rokoch 1940-45 správca farnosti v Ilave / potom
odišiel do exilu v Rakúsku,
zriadil kanceláriu Slovenskej charity v Salzburgu, bol
duchovným správcom slov.
exulantov/.
105. výročie narodenia
Abrahám Imrich Pattantyús
/26.8.1891 Ilava – 30.1.1956
Budapešť/
- hutnícky inžinier, pedagóg /okrem iného v rokoch
1941-48
riaditeľ strojární v Györi/.
60. výročie úmrtia
Kornel Schimpl
/13.2.1886 Ilava - 3.2.1935
Bratislava/
- skladateľ, hudobný pedagóg
Autor vokálnych a inštrumentálnych skladieb, svetských i cirkevných, viedol
katolícky spevokol v biskupskej katedrále v Spišskej kapitule atď.
130. výročie narodenia

Dunaj R.: Amnestia, ktorá rozpútala peklo
Holka P.:
Láska prebýva na Kilimandžáre
Ness P.: Sedem minút po polnoci
Brndiarová Biela E.: Vinná
Rushdie S.: Deti polnoci
Filan B.: Rozhovor s tigrom
Gaudé L.: Požierači slnka
Kauša S.: Iný človek
Riesco N.: Strelec zo slonoviny
Velikič D.: Ruské okno
Vandal P.: Lotrove kázne
Holdenová W.: Odsúdení prežiť
Horst J. L.: Zaslepenosť
Opremčáková Š.:
Anjel Pradu nenosí
Gluchovskij D.: Budúcnosť
Beletria deti:
Jobus B.: Plajko
Ako muflón Ancijáš sľub dodržal

Futová G.: Očko špehúň
Nejdem a basta!
Kacsor Z. M.: Bager Jednotka
Traktor Truľko
Gogo.: Chalan z internetu
McDonald M.:
Dada nálada bude slávna!
Doktorka Dada Nálada
Ferková D.: Tanec pre Luciu Frey
Kaštýľsky Š.: Kamenné panny
Náučná dospelí:
Lockie A.:
Encyklopédia homeopatie
Strieženec M.: Čiernobiely svet
Tóthová-Šimčáková M.:
Som rodič a čo s tým?
Chapman G.: 5
jazykov lásky pre deti
Štyri svedectvá
Vtáctvo
Psy

Pozvánky na podujatia v Ilave
9.3.2016 /streda/ od 10.00 v malej zasadačke domu kultúry
Vansovej Lomnička – festival prednesu poézie a prózy.
Okresné kolo súťaže, pozýva OO Únie žien Slovenska Ilava.
Ak radi recitujete, prípadne sa chcete prísť pozrieť ako divák,
prihláste sa u p. Hrubej /44 65 394, 0902 621 351/
16.3.2016 /streda/ od 10.00-17.00 v DK a v okolí domu kultúry
Veľkonočné tradície-veselé a pestré podujatie venované
veľkonočným sviatkom. Vstup voľný, viac v samostatnej pozvánke.
18.3. 2016 o 17:00 hod. vo veľkej zasadačke DK
Vernisáž výstavy „Výtvarné spektrum“, v spolupráci s Považským
osvetovým strediskom
20.3.2016 /nedeľa/ od 8.00-13.00 v Dome kultúry Ilava
21.3.2016 /pondelok/ dopoludnia pre školy
Tradičná Chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí, predaj
poľovníckych potrieb, výstava fotografií, predaj občerstvenia.
2.4.2016 /sobota/ od 7.00-12.00 v sále domu kultúry
BURZA /nielen/ pre zberateľov, ale pre všetkých, ktorí milujú
tzv. „blšie trhy“ s vecičkami od výmyslu sveta...
Vstup dospelí 0,50 €, deti zdarma. Viac v samostatnej pozvánke.
7.4.2016 /štvrtok/ o 18.00 v sále domu kultúry
Ilavská hudobná jar 2016 – 1. koncert
Rádio Šláger – Kora band, Opatovanka, Orin, Oľga Baričičová
Vstupné 6 €, predpredaj v DK a knižnici v pracovných dňoch.
10.4.2016 /nedeľa/ o 16.00 vo farskom kostole
Ilavská hudobná jar 2016 – 2. koncert
Spevokol Ilavčan a hostia Michal Baláž /cimbal/ a Filip Olejník
/akordeón/. Vstupné dobrovoľné.
17.4.2016 /nedeľa/ v sále domu kultúry
Ilavská hudobná jar 2016 – 3. koncert
Účinkujú žiaci a učitelia ZUŠ Ilava, vstupné dobrovoľné.
20.4.2016/streda/ v sále domu kultúry
Krajská súťaž a prehliadka speváckych zborov a súborov.
Organizuje krajská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska.
Pripravujeme: Výstavu ikon v rámci Roku Božieho milosrdenstva.
Zúčastnia sa ikonopisci z nášho regiónu.
Aktuálne vždy na www.ilava.sk /kalendár podujatí/
Tel. čísla DK: 44 555 70 až 73, knižnica 74.
Zmena programu vyhradená.
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Mestská knižnica v Ilave
Správa o činnosti v roku 2015
V minulom roku bolo v našej knižnici zaregistrovaných
1288 čitateľov.
Stav knižničného fondu
k 31.12.2015 dosiahol 15 101
titulov.
Pribudlo nám 527 kníh, najväčším prispievateľom na nákup je Mesto Ilava.
Ďalej to bolo Ministerstvo
kultúry SR – z grantu sme získali 1520 € so spoluúčasťou
mesta 80 € a časť kníh darovali občania z Ilavy a okolia.
Odoberali sme 14 titulov periodík /noviny, časopisy/.
Počet knižných výpožičiek
v roku 2015 bol 14 147.
Z iných knižníc sme pre našich čitateľov vypožičali 25 titulov kníh formou medzikniž-

ničnej výpožičnej služby.
Pre verejnosť a hlavne pre
deti základných škôl sme pripravili 21 vzdelávacích a kulúrno- spoločenských podujatí: besedu s Katkou Tekeľovou
pre dospelých čitateľov a tiež
pre študentov obchodnej akadémie, besedu s Jozefom Genzorom /v spolupráci s kníhkupectvom Kornélia/, dokončili
sme Kurz trénovania pamäti
s Petrou Hirtlovou a Relaxačné techniky s Helenou Pytlíkovou, divadlo Opice z našej
knižnice pre MŠ Ilava.
Vzdelávacie podujatia pre
deti navštevovali hlavne žiaci
zo ZŠ Medňanská, ale aj materskej školy a špeciálnej ZŠ a
tiež zo škôl v Červenom Ka-

Knihy z nového vydavateľstva
Absynt v našej knižnici
V minulom roku začalo na
slovenský knižný trh prinášať
svetovú reportážnu literatúru a fotografiu nové vydavateľstvo. Jeho spoluzakladateľ
Filip Ostrowský pochádza
z Krakowa. V kultúrnom
centre Stanica Žilina – Záriečie odpovedal na otázku:
ako niekoho v Krakowe napadne založiť vydavateľstvo
na Slovensku a prečo práve
reportážna literatúra?
Moja manželka je Slovenka, a napriek
tomu, že žijeme
v Krakowe, neustále sledujeme
dianie na Slovensku. Spolu s
kamarátom sme
dospeli k tomu,
že na slovenskom knižnom
trhu reportážna
literatúra v podstate neexistuje,
pričom ide o typ
literatúry, kto-

rá v Poľsku a v celej Európe
slávi obrovské úspechy. Treba dodať, že reportážna literatúra nie je cestopis, zväčša je písaná profesionálnym
novinárom, ktorý sa v danej
krajine venuje konkrétnemu
problému. Môžu to byť následky vojenského konfliktu, spolužitie rôznych etník,
ale mnohokrát ide o historickú reportáž, čiže vysvetlenie
historických súvislosti, ktoré
majú presah do súčasnosti.

Žiaci z ŠK Ilava
meni a Mikušovciach.
Konajú sa počas utorkov,
kedy je knižnica pre ostatných
čitateľov zatvorená.
Podujatí sa počas roka zúčastnilo spolu 625 návštevníkov.
Pokračujeme aj v tomto

roku, už teraz vo februári prebieha viacero zaujímavých
zážitkových čítačiek pre deti
zo školského klubu a v marci
besedu so spisovateľom a muzikantom Braňom Jobusom.
-ot-, -ih-

Vydavateľstvo chce vydávať
knihy autorov, ktorí získali
významné ocenenia za svoju tvorbu. Začali s reportérskou legendou z Gazety Wyborczy Pawlom Smolenským
a jeho knihou Oči zasypané
pieskom /o Izraeli/, vydali aj knihu aktuálnej víťazky
Nobelovej ceny za literatúru
2015 bieloruskej spisovateľky
Svetlany Alexijevič – Vojna
nemá ženskú tvár. Knihy sú
rozmermi často neveľké, obsahovo a graficky však veľmi
hodnotné. Do našej knižnice
sme zatiaľ zakúpili 6 titulov:

Darcovia, ktorí
v ostatnom
období venovali
knižnici knihy:

Ryszard Kapuściňski:
Impérium
Lidia Ostalowska:
Cigán je Cigán
W.L. Tochman:
Akoby si kameň jedla
Svetlana Alexijevič:
Vojna nemá ženskú tvár
Pawel Smoleňski:
Oči zasypané pieskom
Elisabeth Asbrink:
A vo Viedenskom lese stále
stoja stromy
-ot-, -ih-

Žideková Eva
Macková Magdaléna
Košťálová Oľga
Hoštáková Jaroslava
Dušičková jarmila
Veselá Katarína
Markovičová Anna
Lezová Veronika
Remšíková Antónia
Daško Štefan
Mišík Peter
Dobríková Eva
Starečková Erika
Strháková Anna
Urbanovsky Janka
Egly Ján
Hlaváčová Stanislava
Múčková Emília
Králik Jozef
Kováčová Zuzana
Mihálová Vladimíra
Pagáč Milan
Fraštíková Eva
Janušková Beatka nám
darovala krásny starožitný písací stroj.
Ďakujeme !
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Dá sa vôbec zima prežiť v zdraví?
Zimné obdobie dáva obvykle nášmu telu zabrať. Nedostatok svetla a slnka, sychravé počasie v kombinácii so
snehom a ľadom, dokáže výrazne ovplyvniť naše zdravie.
Preto sa odporúča:
- priebežne sledovať predpovede počasia a prispôsobiť
tomu vhodné oblečenie
- v zime treba používať viac
vrstiev oblečenia, vrchné oblečenie má byť odolné proti
vetru, dažďu a snehu
- pozornosť sa má špeciálne venovať ochrane nôh, rúk
a hlavy v podobe rukavíc,
čiapky, ponožiek a zimných
nepremokavých topánok
- v prípade premočenia čo
najskôr vymeňte mokré oblečenie za suché
- starší ľudia potrebujú
teplejšie oblečenie, nakoľko
sami produkujú menej telesného tepla
Chráňte svoj organizmus
- reakcia organizmu na
chlad závisí od ochladenia
tela
- teploty nižšie ako 15 °C
môžu mať nepriaznivé účinky na zdravie
- chráňte svoju pokožku
pred omrzlinami či inými
poškodeniami, najmä ak teplota klesne pod -10 °C, nedotýkajte sa chladných predmetov holými rukami
- plánujte svoje aktivity v
závislosti od počasia a prispôsobte ich aktuálnym podmienkam
- udržiavajte telesnú teplotu fyzickou aktivitou a dostatočným prísunom jedla
- pravidelne dopĺňajte tekutiny aj keď v chlade nepociťujete smäd
- pri fyzickej aktivite pite
aspoň 2 litre tekutín denne a
viac
- vyhýbajte sa príliš studeným nápojom
- vyhýbajte sa alkoholu a
kofeínovým nápojom, ktoré
zvyšujú riziko podchladenia
a omrzlín

- vyhýbajte sa cvičeniu v
mraze, pokiaľ trpíte kardiovaskulárnymi alebo respiračnými ochoreniami
- chráňte deti pred chladom a v prípade potreby pomôžte aj starým ľuďom vo
vašom okolí
Okrem chorôb na nás počas chladných mesiacov číha
vo väčšej miere aj riziko úrazov, takže opatrnosť je naozaj
namieste. Dávajte pozor na
nehody a úrazy:
- ulice pokryté snehom a
ľadom sú klzké, s vyšším nebezpečenstvom pádu a rizikom vzniku zlomenín
- zvýšte opatrnosť svojho
pohybu a noste obuv s protišmykovou podrážkou
- buďte ohľaduplní a opatrnejší aj za volantom či na bicykli
- pamätajte vždy na nebezpečenstvá, ktoré môžu v zime
ohroziť vás i ostatných účastníkov cestnej premávky a prispôsobte tomu rýchlosť svojej
jazdy
- nezabúdajte na zníženú
viditeľnosť v zimnom období,
ako aj na dlhšie tmavé obdobia dňa a noste reflexné prvky, keď sa pohybujete po ulici.
Skutočnosť, že vidíte prichádzajúce vozidlá neznamená,
že rovnako dobre ich vodiči
vidia vás, najmä v noci, počas
hustého sneženia a na slabo
osvetlených uliciach
- opatrní buďte aj na horách, nepodceňujte nebezpečenstvá hroziace v zimnom
období
Základom
zachovania
zdravia je dobrá životospráva. Dôležité je nielen jedlo,
dostatok tekutín, ale aj pohyb
na čerstvom vzduchu a dostatok spánku. Prispieva to k
zvýšenej pohode jednotlivca.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v
Považskej Bystrici
Oddelenie podpory zdravia

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.

Ilavský mesačník
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Matrika

A už je to tu!

Starý rok vystriedal ten
nový a vo všetkých rodinách
si želali zdravie, šťastie, lásku
a Božie požehnanie.
Do našej rodiny v roku
2015 pribudol malý anjelik
v podobe malého dievčatka
Sofinky. Narodila sa na prelome starého a nového roka
1.1.2015 ako prvá občianka
nášho mesta.
Prvý rok jej života sme
patrične oslávili a malá, už
teraz ročná Sofinka sľubuje,
že o ďalší rok už bude,,takáá
velikáá“.
Srdečná gratulácia detičkám narodeným v roku 2016.
Rodičia Ivan a Simona Sojkovci, brat Lukáško, dedko,
babka, prababka a ostatná
rodina.

Narodenie :
Vanesa Kňažeková
Dorota Pružincová
Veronika Panáková
Nina Eckertová
Damián Sulík
Diana Sabadková
Tomáš Múčka
Dominik Silva
Matúš Mahdalík
Karolína Kuzmiaková
Juraj Janco
Marek Rajec
Angelika Pagáčová
Manželstvo uzatvorili :
Ing. Róbert Vavrík
a Mária Pavlíková
Navždy nás opustili :
Božena Pšenáková
Ferdinand Čepák
Edita Nosková
Daniela Baráthová
Milan Turza
Karol Siraň
Jozefína Králiková
Antonín Kumpf
Štefan Bajzík
Milan Kováčik
Okienko do štatistiky
Údaje uvedené v jednotlivých rubrikách sú od
24.11.2015 do 15.2.2016.
V sledovanom období sa do
nášho mesta prisťahovalo
23 občanov, odsťahovalo 25
občanov a v rámci mesta sa
presťahovalo 14 občanov.

Spomienka

Keby sa dal vrátiť čas,
otvoriť Tvoje oči, počuť
Tvoj hlas, no niet už návratu, ani nádeje, len cestička
k hrobu nás k Tebe zavedie.
Dňa 6.2.2016 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy
opustil náš drahý

Cyril Čurík.
S láskou spomína manželka a dcéry s rodinami

Smútočné
poďakovanie
Úprimne
ďakujeme
všetkým, ktorí prišli dňa
29.12.2015 odprevadiť na
poslednej ceste nášho otca

Karola Siráňa,
ktorý nás navždy opustil
vo veku 73 rokov.
Ďakujeme vám za účasť,
kvetinové dary a prejavy
sústrasti.
Dcéry s rodinami

Smútočné
poďakovanie

Neplačte, že som odišiel,
len pokoj mi prajte a v srdci večnú spomienku si na
mňa zachovajte.
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí prišli 30.12.2015
na poslednej ceste odprevadiť nášho drahého

Milana Turzu.
Ďakujeme za kvetinové
dary a prejavy sústrasti.
Manželka s rodinou

Smútočné poďakovanie

Od života pre seba nič si
nežiadala, všetko len pre
svoje deti a rodinu, svoje
zlaté srdce celé si nám dala,
večný pokoj nech dá Boh Ti
za odmenu.
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa
16.12.2015 sme sa navždy
rozlúčili s našou najdrahšou mamičkou a babičkou

Danielou Baráthovou.

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Spomienka

Čas dokáže napĺňať naše
osudy, ale nedokáže zastaviť spomienky.
1.1.2016 sme si pripomenuli 5. výročie, čo nás navždy opustil

Jozef Baráth,
človek, ktorý miloval život. Pripomeňte si s nami
jeho pamiatku.
S láskou a úctou spomína
celá rodina

OZNAM

8. marca 2016 o 15.hodine v Dome kultúry Ilava sa
uskutoční slávnostná členská
schôdza Únie žien Slovenska
pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Základná organizácia ÚŽS v Ilave srdečne pozýva všetky členky na príjemné
popoludnie. Dávame do pozornosti, že prebehne aj zbierka
posteľnej a osobnej bielizne pre
charitatívne účely.
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Stolný tenis
Vianočného stolnotenisového turnaja v Ilave, ktorý sa
konal dňa 28.12.2015, sa zúčastnilo 10 hráčov registrovaných, 8 neregistrovaných a
6 seniorov nad 60 rokov.
V žiackej kategórii sa zúčastnili iba 2 hráči, ktorí boli následne priradení do kategórie
neregistrovaných.
Výsledky jednotlivých kategórii:
Registrovaní:
V tejto skupine nenašiel premožiteľa Peter Topák z Dubnice, ktorý suverénne zvíťazil.
Poradie na 2., 3., a 4. mieste musela určiť mini tabuľka a konečné druhé miesto
patrilo Michalovi Chvojkovi

Ilavský mesačník
z Klobušíc, na 3. mieste skončil Peter Jakúbek z Červeného
Kameňa a zemiaková medaila
sa ušla Martinovi Vicenovi zo
Zliechova.
Neregistrovaní:
Aj v tejto kategórii bezkonkurenčne zvíťazil Marek Sondor z Červeného Kameňa,
keď nenašiel premožiteľa. Na
2. mieste skončil Peter Tamajka z Dubnice nadVáhom
a 3. miesto obsadil najmladší
hráč turnaja Lucia Šelingová
z Dubnice nad Váhom.
Seniori 60+:
V tejto kategórii je už len
účasť na turnaji víťazstvom.
Do tretice bez straty bodu zvíťazil Ján Kminiak z Klobušíc, na 2. mieste skončil Jozef
Kalaš z Považskej Bystrice a

Prípravka MFK Ilava
U-9
07.februára 2016 sme odohrali v poradí už štvrtý turnaj
Samaria – Cup v Šamoríne,
kde sme skončili na 2. mieste za Dunajskou Stredou. Aj
keď sme neboli v plnej zostave,
chlapci bojovali a podali zatiaľ najlepší výkon v sérii zimných turnajov. Postupne sme
porazili domáci Šamorín 2:1,
keď góly strelili Kiška a Bagín.
V druhom zápase sme opäť
nezaváhali a vyhrali sme 1:0
nad Vrakuňou, keď sa o jediný
presný zásah postaral Kiška.
S Dunajskou Stredou sme dlho
viedli 1:0, ale po chybách v obrane sme nakoniec prehrali 4:2, keď góly strelili Juríček
a Bagín. V poslednom zápase
proti Karlovej Vsi sme uhrali
smolne remízu 2:2, keď vyrovnávajúci gól sme dostali v poslednej minúte zápasu. Góly
strelili Kameništiak a Kiška. Celkové skóre turnaja 7:7.
20.februára 2016 nás čaká posledný a záverečný turnaj, ktorý sa hrá na ZŠ v Tomášove.
U-8

ILAVSKÝ

Už tretí turnaj v rade vyhrali naši najmenší futbalisti, tento raz v Novej Dubnici,
keď postupne porazili mužstvá z Púchova, Bánoviec nad
Bebravou a domácu Novú Dubnicu. Hralo sa systémom každý s každým na dvakrát. Prvý
zápas s Novou Dubnicou sme
vyhrali 3:1, druhý 2:0. Púchov
sme porazili 3:0 a 1:0. Bánovce
kládli najväčší odpor, keď prvý
zápas sme vyhrali 3:2 a druhý

Hráči stolného tenisu
3. skončil Anton Sládek z Klobušíc.
Na záver:
Turnaj sa vydaril, čo konštatovali všetci zúčastnení hráči,
len je na škodu, že kategóriu
žiaci do 15 rokov sme nemohli
1:0. O naše góly sa postarali
Timo Turza 8, Marco Prekop 2,
Marek Gašpar 2 a Peter Slúka 1.
MFK Ilava U-8 reprezentovali: v bráne Šimon Ondrašík,
v poli Timotej Turza, Peter Slúka, Marek Gašpar, Jakub Ondrašík, Daniel Holbus, Šimon
Ondraščín a Marek Gašpar.
13.februára 2016 v Športovej hale v Košeci sa prípravka
MFK Ilava U-8 a U-9 zúčastnila futbalového turnaja, pričom
obidve mužstvá svoje kategórie
vyhrali, keď nestratili ani bod.

Peter Mišík v kruhu svojich zverencov

spustiť, nakoľko o stolný tenis
v Ilave nie je záujem. Zostáva
dúfať, že o rok to bude lepšie.
Víťazi kategórii boli odmenení
vecnými cenami.

POZVÁNKA

Obvodná organizácia Únie
žien Slovenska Trenčín 2 Ilava
pozýva ženy a dievčatá, milovníčky prednesu poézie a prózy,
na 49. ročník Vansovej Lomničky. Okresné kolo sa uskutoční 9.
marca 2016 o 10. hod. v DK Ilava
vo veľkej zasadačke na poschodí.
Podmienky súťaže: Ovládanie
textu naspamäť (text v rozsahu
3-5 minút). Podmienky súťaže
sú pre všetky kategórie rovnaké.
Kategórie: 18-25 rokov, 25-40 rokov, nad 40 rokov
ZAPOJTE SA S NAMI
DO SÚŤAŽE!
Prezentácia súťažiacich
od 9.30 hod.
Kontakt 0902621351 M. Hrubá
Výsledky U-9: Ilava – Nová
Dubnica 4:0 (góly Turza 2, Kameništiak, Juríček)
Ilava – Horovce 3:0 (góly
Kiška, Gašpar, Slúka)
Ilava – Lednické Rovne 2:1
(góly Turza, Gašpar)
Výsledky U-8: Ilava – Nová
Dubnica 1:0 (góly Prekop)
Ilava – Horovce 3:0 (góly
Prekop 2, Slúka)
Organizátor odmenil všetkých hráčov rovnako – medailami a balíčkami.
- pm -
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