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Novinky v ILAVSKEJ NEMOCNICI
Ilavská nemocnica sa krôčik
po krôčiku dostáva zo svojho
zadĺženia. Pomocou odpredaja budovy riaditeľstva (kde
sa budú rekonštruovať byty,
aby naďalej slúžili ako nájomné) a polikliniky zmenšila po
polroku svoj dlh z 2 miliónov
eur na menej ako polovicu.
Do tretice nedošlo k odkúpeniu tretieho subjektu – pozemku v areáli. Hoci zmluva bola
podpísaná, kupec od nej nakoniec odstúpil. 24tisíc metrov
štvorcových pôdy je teda stále
na predaj. Na našu nemocnicu
NIE JE uvalená exekúcia, ako
je to napr. v susednej trenčianskej, či považskobystrickej nemocnici. Od 15. marca funguje
opäť hematológia. Vykonáva sa
aj jednodňová chirurgia a traumatológia. Veľkou poctou je
vyjadrenie vysokého štátneho
úradníka z ministerstva zdravotníctva: „Ilavská pôrodnica
je svojou kvalitou čerešnička
na torte slovenského pôrodníctva“. Nejde len o zrenovované
oddelenie gynekológie, pôrodnice, kúpeľní, sociálnych zariadení, ale aj o znížený poplatok
anestézy na 30 eur, hoci inde je
tento poplatok bežný v cene 70
eur.
K stabilnému udržovaniu
prevádzky nemocnice pomáha optimálny stav pacientov
a navyšovanie výkonov (napr.
rehabilitačné odd. je už ziskové), dobrá spolupráca s poisťovňami a samozrejme predaj
spomínaného pozemku. Zmenou je aj nový medzičlánok: od
30.marca už napríklad nemusíte ísť so zranenou rukou rovno
do Trenčína, kde sú z náporu
našich pacientov zdravotníci
nervózni. Dnes vás pri fungo-

Budova polikliniky a lekárne má jedného majiteľa. Foto: MP
vaní 24 hodinovej ilavskej pohotovosti lekár základne ošetrí
a zváži ďalší postup: pošle pacienta domov alebo na ďalšie
ošetrenie do Trenčína, či Pov.

Bystrice. Už však minimálne so
snímkou končatiny. Prvá pomoc v Ilave teda funguje.
Aj keď boli niektoré kroky
pre záchranu nemocnice nutne
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V tomto čísle...
• Príloha všetkých
zdravotníckych ambulancií v meste...
• Rozhovor s
Annou Tanuškovou...
• Bohatá ponuka na
športové podujatia...
radikálnejšie, je z najhoršieho
vonku. Myslím, že mnohí pacienti môžu potvrdiť, že v našej
nemocnici sa necítia ako „čísla“,
ale ako ľudia. A to je v dnešnom
svete dosť výnimočné. Zdravotnícke ambulancie v Ilave sú
prevažne súkromné, ale so štátnou zložkou spolupracujú korektne, napr. v rámci konzílií.
Ich presný zoznam uvádzame
v prílohe tohto, teda aprílového
čísla Ilavského mesačníka.
-mp-

POKUS O SLOVENSKÝ
REKORD V ILAVE!

FOLKLÓRNY SÚBOR STRÁŽOV
POSTAVÍ NAJVÄČŠÍ

MÁJ

ROKU
2009

1.mája 2009 o 14.00 hod.
v priestore pri dome kultúry
Sprievodné podujatia:
 Vystúpenia folklórneho súboru Máj z Piešťan a výrobcu ľudových nástrojov,
fujaristu Ľubomíra Páričku  Večer v dome kultúry ľudová veselica s hudobnou skupinou Melody  Ohňostroj
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Deň narcisov
Tohtoročný, v poradí už 13.
ročník verejnej finančnej zbierky
Deň narcisov, sa uskutočnil 17.
apríla 2009. Do 13. ročníka verejnej finančnej zbierky Deň narcisov sa prihlásilo 630 subjektov
z celého Slovenska. Ich zloženie
je nasledovné: 441 škôl (materských, základných, stredných),
141 iných subjektov (mestské úrady, spolky SČK, združenia a rôzne PO), 48 skautských oddielov.
Každý zapojený subjekt do zbierky je právnickou osobou, zodpovednou za vybraných dobrovoľníkov, ktorí 17. apríla zbierali
dobrovoľné finančné príspevky
od darcov a sympatizantov Ligy
proti rakovine do pokladničiek
vo všetkých mestách a obciach,
kde majú prihlásené subjekty
svoje sídlo. Prispievatelia dosta-

li za svoj príspevok od dobrovoľníkov kvietok narcisu, vyjadrujúci spolupatričnosť s chorými
a podporu preventívnych, informačných a psychosociálnych
projektov a programov Ligy proti
rakovine. Presnú sumu, ktorá sa
vyzbierala v Ilave a článok prinesieme v IM č.5.
-r-

22. apríl - Deň Zeme?

V mnohých krajinách si ľudia pripomínajú 22. apríl ako deň vyhlásený pre Zem. Možno by bolo zaujímavé pre kompetentných nášho mesta (odbor životného prostredia, Strana zelených...), aby učinili pokus
– napr. vyhlásiť brigádu spojenú s rôznymi ekologickými súťažami pre
deti, aby sme sa aspoň raz v roku verejne zastali prírody. Nech sú nám
pri tom inšpiráciou možno aj tieto fotky zachytené náhodným okoloidúcim...
-rJarné slniečko neukázalo len prvé kvietky, ale aj niekoľko „bodliakov“. Iliavka - záber z cintorína, Ilava (cesta pri kanáli)...!

Z krátkych
oznamov...
 Zasadala Okresná rada MS
v Ilave - V kompletnom zložení sa
stretli členovia OR MS v Ilave dňa
3.4.2009. Na pôde Domu Matice
slovenskej privítala zástupcov jednotlivých miestnych odborov okresu riaditeľka Domu MS Janka Valigurčinová. Členovia OR privítali
medzi sebou aj predsedníčku KR
MS Trenčianskeho kraja Ruženku
Hromádkovú. Na zasadnutí informovali jednotliví predsedovia MO
MS o činnosti v uplynulom období,
o problémoch, s ktorými sa práve
boria, ale aj o pripravovaných akciách.
-rh Slovenský Červený kríž v Považskej Bystrici prosí darcov krvných skupín B pozitív, O negatív
a A negatív, aby sa dostavili na
dobrovoľné darovanie krvi do Považskej Bystrice. Odbery sa uskutočňujú v pracovných dňoch od
6.30 hodiny, bližšie informácie na
t.č.: 042/43 04 217. V Ilave sa konajú odbery každý utorok od 6.30 do
9.00 hodiny.
-r Pracovníci Mestského múzea
v Ilave by sa touto cestou chceli poďakovať za spoluprácu pánovi Vladimírovi Turzovi, ktorý zapožičal
svoje fotografie starej Ilavy na digitalizáciu. Aj jeho fotografie postupne dopĺňajú mozaiku každodennosti v našom meste za ostatných
100 rokov. Za posledné dva roky
sme zdigitalizovali viac než 3000
podobných fotografií, niektoré
z nich triedime tematicky v rámci
historickej fotogalérie ilava.sk. Preto by sme chceli poprosiť aj ostatných občanov o podobný druh spolupráce.
-mt,ot Na web stránke www.ilava.sk
pribudla nová služba občanom: na
stránku www.ilava.sk sú pravidelne zaraďované oznamy mestského rozhlasu, vrátane smútočných
oznámení. Súčasťou audiovizuálneho vstupu ako jednej z častí
rozšírenia web stránky budú postupne aj ďalšie aktivity diania
v samospráve a podľa záujmu občanov môžu byť rozšírené aj v spolupráci s mestskými občianskymi
aktivitami.
-mp Pracovníci Mestskej knižnice
Ilava postupne digitalizujú všetky čísla Ilavského mesačníka od r.
1996, ktoré si budú môcť postupne pozrieť na ilavskej web stránke.
Touto cestou vyzývame občanov

Ilavy, ktorí súkromne archivujú
rôzne výtlačky akýchkoľvek ilavských novín, či zvestí spred roka
1996, aby ich zapožičali na digitalizáciu pracovníkom DK Ilava.
-mt Obvodný pozemkový úrad
v Považskej Bystrici upozorňuje
na dôsledné dodržiavanie ustanovenia a ukladá vlastníkom,
nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť
predchádzať výskytu a šíreniu
burín na neobrábaných pozemkoch, na povinnosť pravidelného
udržiavania trávnatých plôch ich
kosením v čase pred kvitnutím /
najmenej 2-krát do roka/. Pozornosť treba venovať i zaburineným
poľnohospodárskym pozemkom,
ktoré boli pôvodným vlastníkom
vyčlenené z užívania družstiev
a ŠM, ako aj poľnohospodárskym
pozemkom vyčleneným do bezplatného náhradného užívania
v zmysle § 15 odst. 2 Zák. i 130/91
Zb. o pozemkových úpravách. Zo
strany Obvodného pozemkového
úradu v Považskej Bystrici budú
vykonávané previerky plnenia
zákonných ustanovení v čase od
júna 2009. V prípade zistenia porušenia zákona budú udelené finančné sankcie až do výšky 663 €.
-www.ilava.sk-

Matrika
Narodenie:
Sarah Gabriela Manu
Terézia Sláviková
Zuzana Valová
Martin Kohút
Manželstvo uzavreli:
Zuzana Kürtiová
a Ing. Radoslav Slavik
Blahoželáme jubilantom:
75 rokov:
Štefan Staňo
80rokov:
Helena Fedorová
85rokov:
Irena Fedorová
Mária Kuricová
Tibor Letko
Navždy nás opustili:
František Kováčik

Okienko do štatistiky:
Za sledované obdobie sa do
nášho mesta prihlásilo k trvalému pobytu 6 občanov, 9 bolo
z trvalého pobytu odhlásených.
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Veľkonočné tradície, trhy ľudových remesiel
Príjemná jarná nálada sa niesla Domom kultúry Ilava 1. apríla.
Od rána sa konalo tradičné podujatie venované veľkonočným
sviatkom. Takmer tridsiatka ľudových remeselníkov ponúkala
záujemcom kraslice, košíky, korbáče, rôzne veľkonočné aranžmá
, výrobky z dreva, včelie produkty, paličkovanú čipku, pred domom kultúry ovocné stromčeky atď. V sále sa tiež premietal
dokument o veľkonočných zvykoch. Návštevníci mohli ochutnať aj zákusky a iné dobroty.
Tými sa prezentovali po prvý raz
a veľmi úspešne členovia ilavského klubu dôchodcov. Šikovnými
žiakmi a pedagógmi sa môže pochváliť Združená stredná škola
poľnohospodárska v Pruskom,
ktorí pred zrakmi návštevníkov
aranžovali, zdobili medovníky, vyrábali marcipán. Centrum
voľného času Ilava a výtvarný
odbor ZUŠ Ilava pripravili pre
detských návštevníkov i tvorivé dielne. Pod vedením lektorov
z radov remeselníkov plietli korbáče, vyrábali bábiky zo šúpolia,
zdobili medovníky i kraslice. Popoludní po 16.00 hod. v kultúr-

nom programe vystúpil domáci
detský folklórny súbor Vretienko a trenčiansky detský folklórny súbor Kornička. Zároveň sa
uskutočnilo vyhodnotenie veľkonočnej výtvarnej súťaže detí

ťaže pre deti ilavských škôl poriadanej Domom kultúry Ilava
a Považským osvetovým strediskom v Považskej Bystrici.
Témy súťaže: najkrajší veľkonočný pozdrav, kraslica alebo

Foto: OT
ilavských škôl a odovzdanie cien
víťazom. Podujatie pripravujú
spoločne pracovníci Domu kultúry Ilava a Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici a každý rok ho navštevuje
stále viac ľudí.
Vyhodnotenie veľkonočnej sú-

aranžmá
1. kategória - materské školy
1.miesto – L. Straňák z MŠ Ilava za veľkonočný pozdrav
2. miesto – J. Marienka z MŠ
Ilava za veľkonočný pozdrav
3. miesto - Kolektív 5 a 6 ročných detí z MŠ Klobušice za misu

Mystérium alfa a omega v podaní DS Hugo
Divadelný súbor HUGO v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Ilave odohral pod
režisérskou taktovkou Andreja
Škvaru, v nedeľu 19. apríla dve
predstavenia svojho dlho pripravovaného muzikálu Mystérium.
Pašiové hry so svojou špecifickou tematikou sa divákom v po-

veľkonočnom období snažil priblížiť takmer 60-členný kolektív
hercov, tanečníkov a technikov.
Stvárnením biblického príbehu
priniesli divadelníci do preplnenej sály prostredníctvom hudby,
tanca, spevu a svetelných efektov
svedectvo lásky, pokoja a dobra
predovšetkým stvárnením scén

Foto: Ľ. Stareček

života, umučenia a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Texty hudobne a autorsky pripravila Dagmar
Mišíková (v úlohe Márie), ktorú si
diváci mohli pamätať z muzikálu
Soľ nad zlato, kde stvárnila postavu Marušky. V hlavnej postave
Ježiša Krista sa predstavil bývalý
absolvent ZUŠ Ilava Jozef Kováč
(na snímke). O výbornú choreografiu v predstavení sa postarala
Viera Porubänová s členkami tanečného odboru ZUŠ Ilava.
Obšírnejšie sa budeme tomuto
projektu venovať v májovom čísle IM, kde predstavíme aj nový
projekt DS Hugo, ktorý pripravujú v medzinárodnej spolupráci s Dubnicou n. V. a Valašskými
Kloboukami. Posledné predstavenie muzikálu Mystérium si môžu
pozrieť ilavskí diváci v repríze
24.apríla 2009 o 19.00 hod. Miestenky na sedenie si môžete prevziať v pracovných dňoch v dome
kultúry.
Vstupné je dobrovoľné.
-r-

s kraslicami
2. kategória - základné školy
1. miesto – A. Slivková
2. miesto – E. Šatková za veľkonočný pozdrav
3. miesto – M. Jáňa za veľkonočný pozdrav
3. kategória - základná umelecká škola
1. miesto – M.Podhorský za
veľkonočný pozdrav
2. miesto – L. Živčicová za veľkonočný pozdrav
3. miesto - kolektív dievčat K.
Behanová, A. Janušková,
M. Švitelová, K. Martišová za
aranžmá
4. kategória - špeciálna základná škola
1. miesto - kolektívna práca R.
Švaňa a T. Zákopčan
2. miesto - kolektívna práca J.
Michalík, a M. Belko
3. miesto – F. Staňo
Čestné uznanie získali ešte
žiaci špeciálnej školy D. Váňová,
L. Hudecová, T. Vyhlídal, T.
Pagáč a žiaci ZUŠ Ilava P. Barcíková, D. Kútna, M. Tomášová, D.
Hlobeňová
-ot-

Zhodil som z pliec bremeno hriechov ťažké,
Kriste Pane, opustil ma celý svet,
som čln v búrke, čo by sa chcel vrátiť späť
na nežný breh k presvätej Tvojej
láske.
Klincami máš pribité štíhle dlane,
z Tvojej tváre vyžaruje dobrota,
v mojej duši tok ľútosti klokotá,
ja verím, že spása je za pokánie.
Keď sa ma svätosť Tvojho zraku
dotkne,
prísne ma nesúď, že mám v duši
ostne
previnení a aj ťažkých hriechov
dosť.
Sním hriechy, milostivo zníž sa
z neba,
čím starší som, viac odpúšťať mi
treba,
a tým prv vziať moju dušu na milosť.
(Michelangelo Buonarroti)
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Otázka novozvolenému hlavnému
kontrolórovi mesta

Na marcovom mestskom zastupiteľstve bola jedným z hlavných
bodov programu voľba hlavného
kontrolóra mesta. V druhom kole
volieb bol do tejto funkcie spomedzi deviatich uchádzačov opätovne zvolený Ing. Jozef Tichý, ktorý
funkciu hlavného kontrolóra mesta
zastával aj v poslednom volebnom
období. Nový zákonný mandát
mu skončí po šiestich rokoch, teda
31.marca 2015.
Bezprostredne po gratulácii, využili sme príležitosť spýtať sa ho,
s akými pracovnými prioritami
bude do nového funkčného obdobia vstupovať.
„Popri úlohách takzvaných
zákonných, teda vyplývajúcich
z príslušných zákonov, činnosť
hlavného kontrolóra definujúcich
a usmerňujúcich, na úrovni mesta budú v oblasti kontroly v kalendárnom roku 2009 a začiatkom
roka 2010 celkom určite rezonovať
najmä úlohy spojené so zostavením
konsolidovanej účtovnej závierky,
ktoré si v záujme jej kvalitného dotiahnutia budú nárokovať na viac

ako bežný a rutinný dohľad mestských kontrolných mechanizmov.
Rovnako dôležitá bude úloha týkajúca sa účelného a hospodárneho vynakladania mestských financií, spočívajúca najmä v strážení
a následnom priebežnom ošetrení niektorých reštrikčných krokov
vlády, čeliacej nástrahám svetovej
hospodárskej krízy, pretože práve tie budú mať významný a bezprostredný dopad na celkovú ekonomiku mesta.
Zobrali sme prekleňovací úver
podmieňujúci rekonštrukciu ZŠ na
Medňanskej ulici v Ilave, kde môžeme z grantu preinvestovať viac
ako jeden a štvrť milióna eur, začínajú sa stavebné práce súvisiace
s výstavbou predajne obchodného
reťazca Lídl, následne s ňou i veľmi úzko súvisiacej okružnej križovatky štátnych ciest I/61 a II/574,
črtajú sa niektoré projekty cezhraničnej spolupráce. Tu všade
budeme potrebovať najskôr vlastné finančné prostriedky, aby sme
mohli uhradiť prvé faktúry, až potom nám budú tieto prostriedky

refundované. Zvládnuť a ustrážiť
túto rôznorodú spleť finančných
tokov bude viac ako náročné, a to
nielen z časového, ale i účtovného a legislatívneho hľadiska. No
a v priebehu najbližšieho obdobia
sa chceme podrobnejšie pozrieť aj
na hospodárenie niektorých právnych subjektov, ktorých zriaďovateľom je mesto, teda niektorých
z jeho rozpočtových, či príspevkových organizácii.
Stranou samozrejme nezostane
ani nefinančná, či lepšie povedané, poriadková sféra mesta. V nej
budeme i naďalej venovať pozornosť najmä úlohám spojeným
s problematikou držania psov, vytvárania nelegálnych skládok stavebného a komunálneho odpadu,
či rušenia nočného pokoja. Pri
tejto príležitosti musím tiež prehlásiť, že mimoriadnu pozornosť,
predovšetkým v oblasti prevencie,
budeme venovať novému fenoménu doby, ktorý sa v našom meste až
v nezvykle vysokej miere začal vyskytovať, a to bezohľadnému parkovaniu motorových vozidiel na
mestskej zeleni ...
Aj keď sú to úlohy vo väčšine
prípadov veľmi náročné, verím,

Výsledky I. kola prezidentských volieb konaných dňa 21. marca 2009 v Ilave
Volebný okrsok číslo

Počet
voličov

Počet platných
DagIvan Zuzana
odovzdaných
Milan
Fero
Iveta Milan
mara Gašpa- Martivolebných
Melník Mikloško Radičová Sidor
Bollová rovič náková
lístkov
418
5
241
28
16
28
99
1
509
5
331
37
13
30
86
7
396
6
237
16
7
35
89
6
367
6
229
21
10
22
77
2
298
8
176
7
11
16
79
1
61
0
41
3
1
1
14
1
246
12
60
87
8
7
67
5
2295
42
1315
199
66
139
511
23

1. DK Ilava
947
2. ZŠ Medňanská
1034
3. OA Ilava
800
4. TSM Ilava
973
5. KD Klobušice
642
6. KD Iliavka
104
7. ÚVTOS Ilava
318
SPOLU
4818
Účasť vo voľbách: 47,6 %
Celkové poradie kandidátov na prezidentský úrad po prvom kole volieb v Ilave:
1. Ivan Gašparovič
1 315 hlasov
2. Iveta Radičová
3. Zuzana Martináková
199 hlasov
4. František Mikloško
5. Milan Melník
66 hlasov
6. Dagmara Bollová
7. Milan Sidor
23 hlasov

511 hlasov
139 hlasov
42 hlasov

Výsledky II. kola prezidentských volieb v Ilave
Okrsok č.
1 DK Ilava
2 ZŠ Medňan.
3 OA
4 TSM
5 Klobušice
6 Iliavka
7 ÚVTOS
SPOLU:
Percento účasti: 56,8 %

Počet
voličov
940
1 030
802
965
626
92
317
4 772

Počet
vydaných
lístkov
489
578
451
490
355
68
273
2 704

Počet
platných
lístkov
483
575
450
487
353
68
260
2 676

Gašparovič
346
459
325
370
261
54
80
1 895

Radičová

- RA -

137
116
125
117
92
14
180
781

že spoločnými silami ich úspešne zvládneme. Nielen k plnej spokojnosti Mestského zastupiteľstva
v Ilave, ktorému by som chcel touto cestou úprimne poďakovať za
prejavenú dôveru, ale i samotných
obyvateľov mesta.“
-r-

ANKETA
Aký máte názor na
nový LIDL v Ilave?

 Obchodníci, traste sa!
Doteraz som cítil obmedzený
výber (čas otváracích hodín,
druhy tovaru...). Konečne sa
v Ilave otvorí veľkoobchod. Teším sa na poľské čokolády.
-ĽĎ Určite nie som za. Skôr by
som privítal viac menších potravín po Ilave (Sihoť, Skala).
Taký veľký objekt ako LIDL
zbytočne zaberá veľmi lukratívny pozemok, kde mohlo byť
postavené niečo užitočnejšie.
-ĽG Čas ukáže, či to bol krok
správnym smerom. LIDL bude
skôr obchod pre mimo Ilavčanov ako domácich, lebo tí sa
môžu dostať na nákupy napr.
do Dubnice. To znamená, že
sme naším ilavským rozpočtom podporili obyvateľov spádových oblastí.
-SH Keďže v Ilave žijú aj starší obyvatelia, je to pre nich
výhodné. Konkurencia v obchode je tiež výhodná vec. Ak
bude LIDL na takej úrovni, že
pozdvihne aj ostatné ilavské
obchody, tak budú ľudia celkovo spokojnejší. Hoci LIDL
spĺňa svoj účel, nepáči sa mi
z estetického hľadiska vizáž
stavby – žlto-šedá krabica.
-JH-
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Mesto Ilava zverejňuje oznámenie o výberovom konaní na riaditeľa ZUŠ a materských škôl,
ktoré bolo vyhlásené v mestskom rozhlase a uverejnené na internetovej stránke mesta od 6.4.2009:
VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU
RIADITEĽOV MATERSKÝCH ŠKÔL
MESTO ILAVA zastúpené primátorom Ing. Štefanom Daškom
vyhlasuje
v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §
5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov
VÝBEROVÉ KONANIE
na vymenovanie riaditeľa:
Materskej školy, Medňanská 512, 019 01 Ilava
a Materskej školy, Okružná 5, 019 01 Ilava-Klobušice
Kvalifikačné predpoklady:
· Ukončené vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru požadovaného pre materské školy alebo úplné stredné odborné vzdelanie podľa vyhlášky
Ministerstva školstva SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov
· Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
Ďalšie požiadavky:
· Znalosť príslušnej legislatívy
· Organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti
· Osobnostné a morálne predpoklady
· Znalosť práce s PC
Zoznam požadovaných dokladov do výberového konania:
· Prihláška do výberového konania
· Overená kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní
· Profesijný životopis (vrátane písomného a telef. kontaktu)
· Doklad o dĺžke pedagogickej praxe
· Doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov (nie starší ako 3
mesiace)
· Písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy (rozsah max. 3 strán)
·Súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov.

VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU
RIADITEĽA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY,
PIVOVARSKÁ 662/80, 019 01 ILAVA
MESTO ILAVA zastúpené primátorom Ing. Štefanom Daškom
vyhlasuje
v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §
5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov
VÝBEROVÉ KONANIE
na vymenovanie riaditeľa Základnej umeleckej školy, Pivovarská 662/80, 019 01
Ilava
Kvalifikačné predpoklady:
· Odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania
pre príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 41/1996
Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení
neskorších predpisov
· Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
Ďalšie požiadavky:
· Znalosť príslušnej legislatívy
· Organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti
· Osobnostné a morálne predpoklady
· Znalosť práce s PC
Zoznam požadovaných dokladov do výberového konania:
· Prihláška do výberového konania
· Overená kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní
· Profesijný životopis (vrátane písomného a telef. kontaktu)
· Doklad o dĺžke pedagogickej praxe
· Doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov (nie starší ako 3
mesiace)
· Písomný návrh koncepcie rozvoja školy (rozsah max. 3 strán)
· Súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi zasielajte v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa a označením hesla „Výberové konanie ZUŠ IL – Neotvárať“ na adresu: Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Ilave do termínu 5. 5. 2009 do 14.00 hodiny (to je posledný termín,
ktorý môže byť uvedený na pečiatke z podateľne MsÚ). Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.
Ing. Štefan Daško, primátor mesta
Prípadné ďalšie informácie ohľadne výberových konaní Vám poskytneme na telefonickom čísle: 042/4455517 alebo 042/4455521.

Voľby do Európskeho parlamentu
Mestský úrad , oddelenie vnútornej správy oznamuje, že voľby
do Európskeho parlamentu na území SR sa budú konať v sobotu:

6. júna 2009

Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00 hod.
V meste Ilava bude vytvorených 6 volebných okrskov.
Okrsok č. 1 - Dom kultúry Ilava
Okrsok č. 2 - Základná škola Ul. Medňanská
Okrsok č. 3 - Slobodáreň NsPL
Okrsok č.4 - Technické služby mesta
Okrsok č. 5 - Kultúrnospoločenský dom Klobušice
Okrsok č. 6 - Kultúrny dom Iliavka.
UPOZORŇUJEME občanov Ul. Pivovarskej, Štúrovej
a ostatných, ktoré patria do okrsku č. 3 na zmenu volebnej
miestnosti! Na základe výzvy Ústrednej volebnej komisie ako
i odozvy našich občanov podarilo sa nám dohodnúť s novým
majiteľom Slobodárne NsPL , aby volebná miestnosť mohla byť

opäť v priestoroch, kde bývala:
Volebný okrsok č. 3 - SLOBODÁREŇ NsPL Ilava
Podľa zákona č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov právo voliť do Európskeho
parlamentu na území SR majú aj občania iných členských štátov
Európskej únie, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky :
- najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku
- majú povolený trvalý pobyt na území SR
- neboli pozbavení volebného práva v členskom štáte EÚ, ktorého sú štátnymi občanmi.
Žiadosť občana iného členského štátu o zapísanie do zoznamu
voličov na voľby do Európskeho parlamentu 2009 na území SR
je možné získať na Mestskom úrade - odd. vnút. správy, evidencia obyvateľstva alebo na internetovej stránke Ministerstva vnútra SR - www.cicil.gov.sk, link:“voľby do Európskeho parlamentu
2009“, kde sú zverejnené aj ďalšie informácie o voľbách.
Anna Riecka, odd. vnút. správy MsÚ Ilava
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Obchodná akadémia v Ilave
Vás informuje
 V marci sme si príjemným posedením pripomenuli DEŇ UČITEĽOV. Pri tejto príležitosti nás v škole navštívili babičky našich
bývalých žiakov - p. Brnková a p. Hantáková. Neprišli naprázdno.
Upiekli a priniesli bábovky a koláče, čím si uctili sviatok učiteľov
a súčasne ocenili našu prácu. Ďakujeme im za pohostenie a hlavne za
príjemné prekvapenie. Uvedomili sme si, že sa stále nájdu ľudia, ktorí
vedia uznať prácu pedagóga v spoločnosti. Stane sa z tejto myšlienky
tradícia...?
 Mesiac marec bol pre našich študentov nabitý rôznymi udalosťami. Niektorí sa zúčastnili súťaží, iní - najmä naši štvrtáci - prvých
maturitných skúšok.
- V Trenčíne sa víťazi školských kôl zúčastnili literárnej súťaže Vansovej Lomnička. V tomto krajskom kole nás reprezentovali a výborne
sa umiestnili študentky - Marika Michalcová z 3. A, ktorá obsadila
1. miesto v prednese prózy. Zároveň postupuje do celoslovenského
kola, ktoré bude v dňoch 17. - 18. apríla v Banskej Bystrici. Vladimíra
Kucháriková z 3. A získala 2. miesto. V kategórii poézia obsadila 2.
miesto Michaela Tišková z 2. A.
- Vynikajúce výsledky dosahujeme každý rok v súťaži Mladý účtovník. Je to súťaž v spracovaní účtovníctva v počítačovom programe
OMEGA. Ani tento rok to nie je inak. V regionálnom kole v Žiline

obsadili dve študentky OA v Ilave - Lucia Fusiková zo 4. A a Veronika Kázmerová zo 4. C s rovnakým počtom bodov 1. miesto a postupujú do celoslovenského kola do Bratislavy. Budeme im držať palce,
aby uspeli.
- Študenti 4. ročníka OA „odštartovali“ maturitné skúšky (MS).
Majú už za sebou externú a internú časť MS zo slovenského jazyka
a literatúry, z anglického a nemeckého jazyka, a tiež praktickú časť
odbornej zložky MS. Teraz už netrpezlivo čakajú na hodnotenie. Ústna časť MS bude na OA v Ilave prebiehať od 18. do 20. mája 2009.
 V dňoch 20. až 26. apríla 2009 sa študenti školy a učitelia zúčastnia poznávacieho zájazdu do Londýna. Na zájazd poskytlo finančný
príspevok aj rodičovské združenie pri OA v Ilave.
 Na záver prinášame prehľad záujmu študentov OA v Ilave o štúdium na vysokých školách, nakoľko väčšinu prihlášok bolo treba podať do 31. marca 2009.
K 15. 4. 2009 si 97 študentov 4. ročníka podalo spolu 190 prihlášok.
Najväčší záujem o štúdium:
- Ekonomická univerzita Bratislava
39 prihlášok
- Žilinská univerzita Žilina
25 prihlášok
- Trenčianska univerzita A. Dubčeka
24 prihlášok
- STU Bratislava, detaš. prac. Dubnica n/V 23 prihlášok
Okrem nich si podali prihlášky aj 10 absolventi školy.
Na niektoré fakulty je možnosť podať prihlášku do 30. 4. 2009.
Študentom želáme veľa úspechov na prijímacích skúškach.
Ing. Zuzana Novosádová

Aktivity Špeciálnej ZŠ Ilava v roku 2009
Zamestnanci špeciálnej ZŠ
nezaháľajú a aj naďalej pokračujú vo výchovno-vzdelávacích
aktivitách určených žiakom
našej školy. Za prvé tri mesiace
roku 2009 máme za sebou už
dva väčšie projekty.
V januári sme agentúre MŠ
SR pre štrukturálne fondy EÚ
odovzdali projekt „Využívanie inovatívnych postupov vo
vzdelávaní hendikepovaných
žiakov“. Projekt bol pripravený v spolupráci s agentúrou
Dupres s.r.o. Ide o Operačný
program pre vzdelávanie, výzva - Premena tradičnej školy
na modernú. Cieľom projektu
je prispieť k zlepšeniu vzdelávacieho procesu hendikepovaných žiakov prostredníctvom
inovácie jeho metód a foriem.
Žiaci s mentálnym postihnutím potrebujú realizovať výchovu a vzdelávanie spôsobom
primeraným ich postihnutiu.
Preto je hlavným cieľom nášho
projektu vytvorenie lepších
podmienok vo vzdelávacom
procese, či skvalitnenie a prispôsobenie vzdelávania pre potreby trhu práce, a pod.
Druhou aktivitou, ktorú

sme v marcových dňoch (18.
– 19.3.2009) úspešne zrealizovali je projekt „Maľovaná
pesnička“. Bolo to sústredenie
žiakov speváckeho a dramatického krúžku, ktorý na našej
škole vedie Mgr. Koštialiková
Gabriela a Mgr. Matuščinová
Petra, na chate Muflón v Ladcoch. Našimi hosťami boli pedagógovia a žiaci Špeciálnej
ZŠ v Púchove. Sponzorsky sa
na projekte podieľali: Považská cementáreň Ladce, ZRŠ pri
Špeciálnej ZŠ v Ilave a Mestský
úrad v Ilave.
Na chate Muflón nás privítalo slniečko a prvé znaky jarného obdobia. Žiaci z Ilavy prezentovali svoje najobľúbenejšie
pesničky. Zahanbiť sa nedali
ani Púchovčania, ktorí zaspievali tie svoje. Absolvovali sme
krásnu prechádzku prebúdzajúcou sa jarnou prírodou (na
snímke). Potom nasledovali rôzne pohybové hry, ktoré
nám naplnili čas do večerných
hodín. Veľmi milé a nečakané prekvapenie nám pripravili naše kolegyne, ktoré v škole
navarili vynikajúcu šošovicovú polievku a za pomoci nášho

Foto: MK

skvelého školníka Janka Kminiaka ju doviezli z Ilavy na chatu Muflón a všetkých nás pohostili. Vonku bola tma, v krbe
praskalo horiace drevo, na stole
blikotali sviečky a všetci spolu
sme spievali piesne sprevádzané hrou na gitare – to všetko vytvorilo neopakovateľnú
a romantickú atmosféru. Aj
napriek únave z celého dňa sa
nikomu nechcelo ísť spať. Čas
je však neúprosný a my sme sa
museli pomaly rozlúčiť. Už teraz sa však žiaci tešia na ďalšie
aktivity, ktoré pre nich pripra-

vujú pani učiteľky.
Pripravované aktivity na
nasledujúce obdobie: projekt
AKNOLFUM (čítaj odzadu –
Muflonka) v rámci aktivít ku
Dňu Zeme v dňoch 22. - 23.
4. 2009 zameraný na environmentálnu problematiku a projekt Indiánska nočná škola
v Belušských Slatinách v dňoch
23. – 24. 6. 2009, ktorá predstavuje neodmysliteľnú aktivitu
našej školy na záver školského
roka.
Kušnierová Miroslava
asistent učiteľa
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Ilavskí žiaci sa môžu tešiť na obnovenú školu
Základná škola na Medňanskej
ulici dostane novú podobu. Viac
ako 1,2 milióna eur získala škola v rámci projektov Školskej infraštruktúry, Regionálneho operačného programu. Oprava čaká
všetky budovy v areáli. ,,V polovici apríla sme mali kontrolný deň
a môžem povedať, že všetko ide
podľa plánu a bez problémov. Ak
budú práce pokračovať podľa harmonogramu, tak nový školský rok
by sme mali začať už vo vynovenej
škole“, povedal riaditeľ školy Stanislav Gieci.
Škola aj priľahlé budovy už majú
nové plastové okná. V oboch hlavných budovách sa počíta aj s maľovaním, opravou kúrenia, či novým osvetlením. Prostriedky
z eurofondov, ktoré škola získala
prostredníctvom ministerstva vý-

stavby a regionálneho rozvoja tak
budú slúžiť na celkovú modernizáciu školského areálu. Projekt
počíta aj s obstaraním nových informačných technológií do počítačovej učebne. Počas nadchádzajúcich mesiacov budú rekonštrukčné
práce zamerané najmä na budovu
telocvične. Okrem veľkej telocvične by mala prestavbou vnútorného zariadenia vzniknúť aj menšia
športová sála. Žiaci sa môžu tešiť
aj na nové, oddelené šatne. Zatiaľ
čo doteraz bola jedna zo šatní priechodná, po rekonštrukcii už budú
mať tak dievčatá, ako aj chlapci
zvlášť šatne iba pre seba s novými sociálnymi zariadeniami a sprchami. Rekonštrukciou prejde aj
kúrenie v telocvični, čím by malo
dôjsť k výraznej úspore energií.
Zatepľovať sa budú aj ostatné bu-

Foto: MT
dovy areálu, čo bude mať v neposlednom rade pozitívny vplyv na
zníženie nákladov na jeho prevádzkovanie. Podľa slov riaditeľa
školy by sa touto rekonštrukciou
malo ušetriť až 50% nákladov na

Vítanie jari

Foto: AM

Deti z MŠ Ilava spolu s p. učiteľkami nadviazali na ľudové zvyky a tradície, keď 16.3.2009 sa rozlúčili so zimným obdobím zaujímavou akciou – PÁLENÍM MORENY.
Morena – panna zo slamy - predstavovala podľa starých zvykov zimu, zlo, chorobu...
V minulosti bola začiatkom jari mládežou vynášaná von z dediny, kde ju zapálili a hodili do vody, aby žezlo vlády v prírode
mohla prevziať jar. Pri vynášaní Moreny spievali piesne a recitovali básne , v ktorých privolávali jar.
S Morenou šla zima spať,
už sa ku nám nenavráť!
Posledný sneh pije zem,
poď, slniečko, poď už sem !
Macková Anna, učiteľka MŠ Ilava

energie. Základnú školu navštevuje v súčasnosti viac ako 500 žiakov, o ktorých výučbu sa stará 31
skúsených pedagógov.
Alexandra Gogová
bývalá absolventka školy

Z krúžkovej
činnosti
O tom, aké dôležité je umývať si zuby, starať sa o ústnu
hygienu, predchádzať kazivosti
zubov, besedovali žiaci z krúžku SLNIEČKO a HVIEZDIČKA
s dentálnou hygieničkou p. Erikou Těšickou .
Estetike, aranžovaniu kytíc
a viazaniu kvetov sa žiaci krúžkov Slniečko a Hviezdička učili
s pani Ing. Stopkovou, ktorá je
vo svojom obore uznávanou odborníčkou. Krásne „ Cukríkové kytice „ mohli deti odovzdať
svojim mamičkám.
Cukrárskemu remeslu naše
deti zaúčal pán Bc. Bohumil
Pastierik, ktorý je v širokom
okolí známy majster – cukrár.
Deti pracovali s nadšením
a svojimi výrobkami potešili aj
rodičov.
Všetkým organizátorom a ľudovým remeselníkom na veľkonočných trhoch ďakujeme za
spoluprácu, ochotu a za to, že
svoj voľný čas venovali našim
deťom.
Mgr. Turzová a Mgr. Štefancová
vedúce krúžkov
Slniečko a Hviezdička
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Aprílové pranostiky
Apríl zhora hreje, od zeme chladí.
Apríl hojný vodou, október vínom.
Ak v apríli vietor duje, stodola sa naplňuje.
Hrom v apríli - dobrá novina, mráz viac kvietky nepostína.
Rudolf do úľov nazerá.
Na Juraja jar sa rodí.
Kto by pred svätým Jurajom trávu i kliešťami zo zeme ťahal,
nevytiahne ju, kto by trávu po Jurajovi do zeme zatĺkal, nezatlčie ju.
Svätého Ďura vyháňa spod zeme hada i jaštera.
Ak je na Juraja búrka, veští to ochladenie.
Ak prší na Ďura, bude ovos, aj keby ho na skalu zasial.
Ako hlboko pred Ďurom vyschne, tak hlboko po Ďurovi namokne.
Ďurova kvapka hodna je dukát, lebo v ten rok zemiaky aj na slamenej
hŕbe narastú.
O Ďure sa má vrana už do oziminy schovať.
Saď zemiaky na Ďura, bude plná pivnica i komora.
Na svätého Marka napijem sa z jarka.
Apríl v daždi , máj v kvete.
Apríl zimný, daždivý, úroda nás navštívi.
Aprílové sucho a májovo mokro, hospodár sýpku zasype až po okno.
Mokrý apríl, suchý jún.
Teplé noci v aprílu, požehnanie ovociu i vínu.
Teplý dážď v apríli vzácnejší nad mannu (zázračný pokrm padajúci
z neba), sľubuje žeň dobrú, jeseň požehnanú.
Začiatkom apríla opiľuj suché konáre, budú dobrie lekváre.
-r-

Nový výbor OP ZPKO
V minulom mesiaci 23. 03. 2009
v priestore Domu kultúry ILAVA
sa uskutočnila Výročná členská
schôdza Okresnej pobočky Zväzu protikomunistického odboja so
sídlom v ILAVE.
Naša okresná pobočka zastrešuje okresy Považská Bystrica, Púchov a Ilava.
Politickí väzni z týchto troch
okresov si na nové obdobie zvolili
výbor ZPKO v zložení:
Štefan GAŽÍK - predseda OP
ZPKO
Jozef NEMLAHA - člen
Marián BURIK - člen
Kontrolnú a revíznu komisiu
OP ZPKO ILAVA tvoria:
Ivan POLANSKÝ - predseda

KaRK OP ZPKO ILAVA
Hedviga SLIVKOVÁ - členka
Ján CÍBIK - člen
V pláne práce sa nachádzajú
zájazdy na miesta významných
pre slovenský národ, uvažuje sa
o poriadaní besied so žiakmi základných škôl, nadviazanie užšej
spolupráce s novovytvoreným Domom Matice slovenskej v ILAVE
ako aj iné všeobecne prospešné akcie, napríklad pozvanie významných predstaviteľov zo ZPKO, pozvania významných osobností
z kultúrnej, spoločenskej a historickej oblasti - s ohľadom na školskú mládež.
Jozef NEMLAHA,
člen OP ZPKO ILAVA

Občianskej bezohľadnosti
v meste pribúda
Mestské trávniky nie sú určené
na parkovanie motorových vozidiel

Foto: TCH
V súlade s § 1 ods. 4 Všeobecne záväzného nariadenia (VZN)
o dodržiavaní čistoty, poriadku a verejnej zelene na území
mesta Ilava, ktoré nadobudlo
účinnosť ešte dňa 11.10.1991,
je mestská zeleň zadefinovaná ako súbor sadových prvkov
usporiadaných podľa zásad sadovej estetiky a architektúry.
Je teda evidentné, že mestská
zeleň má slúžiť predovšetkým
k vytváraniu estetických, oku
lahodiacich oddychových zón
pre duševný oddych a pookriatie samotných obyvateľov mesta.
Nepochopiteľné je preto počínanie niektorých nezodpovedných vodičov, ktorí si v poslednej dobe, najmä v lokalite
Kukučínovej ulice v Ilave, tak-

Klub Sclerosis Multiplex Ilava
pod záštitou primátora mesta Ilava Ing. Štefana Dašku v spolupráci s Domom kultúry v Ilave vás srdečne pozýva na 7. ročník celoslovenskej akcie pod názvom

KROK SO SCLEROSIS MULTIPLEX

SPOJENEJ S OSLAVOU 15. VÝROČIA ZALOŽENIA KLUBU SM ILAVA
Uskutoční sa 22. mája 2009 o 13.00 hod. na Mierovom námestí v Ilave.
V prípade nepriaznivého počasia sa akcia uskutoční v sále DK Ilava. Okrem príhovorov hostí v kultúrnom programe vystúpia ilavské súbory, tanečnice a absolventi ZUŠ Ilava a dychová hudba Kesanka
z Bánova.
Cieľom podujatia je zviditeľnenie problémov občanov trpiacich nevyliečiteľným ochorením Sclerosis
Muliplex. Zároveň sa uskutoční verejná zbierka na zakúpenie zdravotníckych pomôcok a tiež rekondičné pobyty pre pacientov. Študentky Obchodnej akadémie v Ilave budú rozdávať propagačné materiály o SM a kvety slnečnice, ktorá je symbolom pacientov s ochorením SM.

povediac „vyárendovali“ parkovanie svojich oceľových tátošov na okolitých trávnatých
plochách, doslova v tôni mestských okrasných drevín. Argument, že nemajú kde parkovať,
nemôže byť medzi civilizovanými ľuďmi argumentom ani
vtedy, keby takéto tvrdenie
bolo skutočne pravdivé ...
Chcel by som preto občanov dôrazne upozorniť na skutočnosť, že v súlade s §7 ods.8,
písm. c) spomínaného VZN je
prísne zakázané vchádzať na
mestské zelené plochy motorovými vozidlami, parkovať na
nich alebo akýmkoľvek iným
spôsobom ich úmyselne ničiť
a poškodzovať. V konečnom
dôsledku na to pamätá § 8 tohto
istého VZN, ktorý v spoločných
ustanoveniach hovorí, že pri porušení niektorého z jeho predchádzajúcich ustanovení, v súlade s príslušným VZN sa toto
porušenie u právnickej osoby
postihuje v zmysle jednotlivých
zákonov pre príslušnú oblasť
a u fyzických osôb ako priestupok proti verejnému poriadku
podľa Zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších priestupkov, samozrejme,
pokiaľ toto konanie nie je trestným činom.
V zmysle spomínaných možností s týmto najnovším spoločenským nešvárom je rozhodnuté bojovať aj samotné Mesto
Ilava!
-tch-
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Nemocnica s poliklinikou Ilava nezisková organizácia

Štúrova 3, 019 01 ILAVA, TELEFÓNNA ÚSTREDŇA: 042 - 4466999

Štátne ambulancie v NsP Ilava, n. o.:
Chirurgická ambulancia - MUDr.Juraj Šebík, MUDr. Peter Daňo, MUDr. Dušan Stratený, kl. 210
Ordinačné hodiny - vyšetrenia lekárom:
Pondelok až piatok
07,00 - 15,00 hod.
Hematologická ambulancia – MUDr. Marta Vazovanová, kl. 259
Ordinačné hodiny – vyšetrenia lekárom
Pondelok, streda, štvrtok, piatok
07,30 – 15,30 hod.
Ambulancia chronickej bolesti – MUDr. Ivan Kalivoda, kl. 337
Ordinačné hodiny – vyšetrenia lekárom
Piatok
08,00 – 12,00 hod.
Anestéziologická ambulancia – MUDr. Ivan Kalivoda, kl. 337
Ordinačné hodiny– vyšetrenia lekárom
Pondelok, utorok
08,00 – 12,00 hod.
Streda
12,30 – 14,30 hod.
Štvrtok, piatok
08,00 – 12,00 hod.
Rehabilitačná ambulancia – MUDr. Marián Šebík, kl. 218
Ordinačné hodiny– vyšetrenia lekárom
Pondelok až piatok
07,00 – 12,00 hod.
12,30 – 13,00 hod.
Pľúcna ambulancia – MUDr. Alena Figúrová, kl. 364
Ordinačné hodiny– vyšetrenia lekárom
Pondelok až piatok
08,00 – 12,00 hod.
Kardiologická ambulancia – MUDr. Alexej Drobný, kl. 380
Ordinačné hodiny– vyšetrenia lekárom
Pondelok
10,15 – 12,30 hod.
Streda
08,15 – 13,00 hod.
Gynekologická ambulancia – MUDr. Miroslav Staník, 378
Ordinačné hodiny– vyšetrenia lekárom
Pondelok, streda
08,00 – 14,00hod.
Štvrtok, piatok
08,00 – 14,00 hod.

riziková poradňa
ambulancia

Gynekologická ambulancia – MUDr. Fedor Volár, kl. 378
Ordinačné hodiny– vyšetrenia lekárom
Utorok
08,00 – 14,00 hod.

riziková poradňa, ambulancia

Detská gastroenterologická ambulancia – MUDr. Dagmar Lalinská, kl. 225
Ordinačné hodiny– vyšetrenia lekárom
Utorok
12,00 – 12,30 hod.
15,00 – 18,00 hod.
Štvrtok
11,00 – 15,00 hod.
16,00 – 18,00 hod.
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Nemocnica s poliklinikou Ilava nezisková organizácia

Štúrova 3, 019 01 ILAVA, TELEFÓNNA ÚSTREDŇA: 042 - 4466999

Neštátne zdravotnícke zariadenia v NsP Ilava, n. o.
Ambulancia praktického lekára pre deti a dorast
Ordinačné hodiny – vyšetrenia lekárom
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok, piatok
Ambulancia praktického lekára pre deti a dorast
Ordinačné hodiny – vyšetrenia lekárom
Pondelok, utorok
Streda
Štvrtok, piatok
Ambulancia praktického lekára pre deti a dorast
Ordinačné hodiny – vyšetrenia lekára
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

MUDr. Elena Bezáková, kl. 216
11,00 - 15,00 hod.
07,00–11,00 hod.
12,00 – 14,00 hod. poradňa
10,00 – 13,00 hod.
07,00 – 11,00 hod.
MUDr. Anna Ježíková, kl. 216
07,30 – 11,00 hod.
11,00 – 15,00 hod.
07,30 – 11,00 hod.
MUDr. Irena Sudorová, kl. 213
07,00 – 11,00 hod.
12,00 – 15,00 hod.
07,00 – 11,00 hod.
07,00 – 10,00 hod.
10,30 poradňa podľa objednania
07,00 – 11,00 hod.

Detská nefrologická ambulancia – MUDr. Alena Karasová, kl. 222
Ordinačné hodiny – vyšetrenia lekárom
Pondelok
08,00 – 11,00hod.
Utorok, štvrtok
08,00 – 14,00 hod.
Streda
13,30 – 16,00 hod.
CLINAL, s.r.o. – Klinická imunológia a alergológia – MUDr. Ľudmila Uričová, kl. 215
Ordinačné hodiny – vyšetrenia lekárom
Pondelok až piatok
08,00 – 12,30 hod.;
13,00 – 15,00 hod. vyšetrenia prednostné za
poplatok
Kardiologická ambulancia – MUDr. Zuzana Barinková, kl. 219
Ordinačné hodiny – vyšetrenia lekárom
Pondelok
08,00 – 12,00 hod.
Utorok
08,00 – 09,30 hod.
Streda
08,00 - 12,00 hod.
Štvrtok
08,00 – 12,00 hod.
Piatok
08,00 – 13,00 hod.

Ambulancia praktického lekára pre dospelých
Ordinačné hodiny – vyšetrenia lekárom
Pondelok až piatok

13,00 – 14,30 hod.
13,00 – 14,30 hod.
13,00 – 14,30 hod.
13,00 – 14,00 hod.

MUDr. Anna Hofierková, kl. 379
08,00 – 12,30 hod.

Ilavský mesačník

11

Nemocnica s poliklinikou Ilava nezisková organizácia

Štúrova 3, 019 01 ILAVA, TELEFÓNNA ÚSTREDŇA: 042 - 4466999

Neštátne zdravotnícke zariadenia v NsP Ilava, n. o.
Ambulancia praktického lekára pre dospelých
Ordinačné hodiny – vyšetrenia lekárom
Pondelok až piatok
Ambulancia praktického lekára pre dospelých
Ordinačné hodiny – vyšetrenia lekárom
Pondelok až piatok

MUDr. Jozef Klinovský, kl. 384
07,00 - 13,00 hod.
MUDr. Milan Grajcarík, kl. 399
08,00 – 12,00 hod.

Diabetologická ambulancia – MUDr. Mária Marczinková, kl. 376
Ordinačné hodiny – vyšetrenia lekárom
Pondelok až piatok
08,00 - 12,00 hod.

12,30 – 13,30 hod.

Interná ambulancia – MUDr. Ján Raffaj, kl. 323
Ordinačné hodiny – vyšetrenia lekárom
Pondelok až piatok

13,00 – 14,00 hod.

08,15 – 12,30 hod.

Gastroenterologická ambulancia – MUDr. Anton Sokol, kl. 381
Ordinačné hodiny – vyšetrenia lekárom
Pondelok až piatok
07,45 – 11,00 hod.
Pondelok až piatok
11,30 – 14,00 hod.

endoskopické vyšetrenia
gastroenterolog.vyšetr.

Cor Jesu, s.r.o.

- Kardiologická ambulancia a ambulancia funkčnej diagnostiky
- MUDr. Jozef Daško, kl. 253
Ordinačné hodiny – vyšetrenia lekárom
Utorok, streda
08,00 – 15,30 hod.
Štvrtok
08,00 – 13,00 hod.

Centrum klinickej a naturálnej reumatológie, s.r.o.
- Reumatologická ambulancia - MUDr.Miroslav Kopřiva, kl. 373
Ordinačné hodiny – vyšetrenia lekárom
Utorok až piatok
08,15 – 12,15 hod.
12,50 – 14,45 hod.
Kožná ambulancia – MUDr. Monika Mončeková, kl. 372
Ordinačné hodiny – vyšetrenia lekárom
Pondelok až piatok
07,30 – 12,30 hod.
Neurologická ambulancia – MUDr. Kamila Kallauschová, kl. 394
Ordinačné hodiny – vyšetrenia lekárom
Pondelok až piatok
07,00 – 12,00 hod.
Ortopedická ambulancia – MUDr. Vladimír Omelka, kl. 325
Ordinačné hodiny – vyšetrenia lekárom
Pondelok, utorok, štvrtok, piatok - dospelí
07,30 – 12,00 hod.
Streda
- deti
07,30 – 12,00 hod.
Očná ambulancia – MUDr. Eva Rosinová, kl. 387
Ordinačné hodiny – vyšetrenia lekárom
Pondelok až piatok

12,30 – 13,30 hod.

07,00 – 12,00 hod.
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Nemocnica s poliklinikou Ilava nezisková organizácia

Štúrova 3, 019 01 ILAVA, TELEFÓNNA ÚSTREDŇA: 042 - 4466999

Neštátne zdravotnícke zariadenia v NsP Ilava, n. o.
Gynekológia-MUDr. Eva Gogová, s.r.o. – gynekologická ambulancia
– MUDr. Eva Gogová, kl. 388
Ordinačné hodiny – vyšetrenia lekárom
Pondelok, utorok, streda
07,15 – 14,00 hod.
Štvrtok
07,15 – 14,00 hod. prenatálna poradňa,
11,00 – 14,00 hod. ambulancia
Piatok
07,15 – 13,00 hod.
ARCHE, s.r.o. – Ušno-nosno-krčná ambulancia – MUDr. Magdaléna Púčiková, kl. 383
Ordinačné hodiny – vyšetrenia lekárom
Pondelok, utorok
07,00 – 14,00 hod.
Streda
08,00 – 15,00 hod.
Štvrtok
07,00 – 14,00 hod.
Piatok
07,00 – 12,00 hod.
ARCHE, s.r.o. –Chirurgická ambulancia – MUDr. Jozef Staník, kl. 261
Ordinačné hodiny – vyšetrenia lekárom
Pondelok
07,30 – 9,00 hod.
09,00 – 11,00 hod. mamologická poradňa
11,00 – 13,00 hod.
Utorok
07,00 – 15,00 hod.
Streda
07,30 – 13,00 hod.
Štvrtok
07,30 – 13,00 hod.
Piatok
07,30 – 12,00 hod.
Meranie a výdaj ortopedicko-protetických pomôcok – každý párny štvrtok 11.30 - 12.30 hod.
Stomatologické ambulancie:

MUDr. Emil Vavrek – t.č.: 4465726
MUDr. Katarína Ftorková – t.č.: 4466999, kl. 349
MUDr. Andrea Martišová – t.č.: 4324450
MUDr. Rudolf Rebry – t.č.:4465449

Súkromná zubná technika: t.č.: 4465404
Lekáreň Purus pri NsP: Pondelok - Piatok: 7.30-17.00, Sobota: 8.00-12.00,
Nedeľa: podľa rozpisu pohotovostných služieb
Lekáreň Salus (Mierové námestie): Pondelok - Piatok 7.30-17.00
Ambulancie mimo budovu NsP:
Stomatologické: MuDr. Dušan Rebro (Ružová ulica) – t.č.: 4466983
MuDr. Adriana Petrykowska (Mierové námestie) – t.č.: 4465558
Gynekologická: MuDr. Petrykowski (Mierové námestie) – t.č.: 0905 638688

Ilavský mesačník
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Malá múza opäť dôstojne reprezentovala
V pondelok 6.apríla sa zúčastnil ilavský divadelný súbor
Malá múza celoslovenského Festivalu Aničky Jurkovičovej, kde
odohral minuloročnú úspešnú komédiu M. Gavrana - Hľadá sa
nový manžel.
Festival zameraný na ženskú tematiku poriada každoročne
Nové Mesto nad Váhom, ktoré je rodiskom tejto prvej slovenskej herečky. V minulom roku si z festivalu odniesol absolútne prvenstvo náš súbor s hrou Š. Králika Trasovisko a Lenka
Janečková získala cenu za najlepší ženský herecký výkon v úlohe Hany. V tomto roku sa prvenstvo podarilo domácemu Divadielku Galéria s inscenáciou S. Mrozka Letný deň, ktorú si
budú môcť pozrieť aj naši diváci na pohostinnom predstavení
v Ilave.
Cenu za výnimočné groteskné stvárnenie postavy suseda Brkiča v ilavskej inscenácií Hľadá sa nový manžel obdržal Ľubomír Gabriš, čím opäť súbor obhájil svoju dôstojnú reprezentáciu nášho mesta.
Naši diváci si mohli opäť sprítomniť výborné herecké výkony
Malej Múzy a hostí na repríze veselohry J. Hollého Kubo, ktorá
sa uskutočnila na Veľkonočnú nedeľu o 16.00 hodine v sále DK
Ilava.

Foto: MP

Na fotografii primátor Nového Mesta nad Váhom Ing. Jozef Trstenský pri odovzdávaní diplomu Ing. Ľubovi Gabrišovi
z ilavskej Malej Múzy.
-www.malamuza.wbl.sk-

Výtvarné spektrum tentoraz v Ilave

Foto: MP

Regionálne kolo súťaže výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum poriada každoročne určité mesto nášho regiónu. 20.
marca sa konala v priestoroch
výstavnej siene DK Ilava. Vernisáž 16 vystavujúcich autorov obohatil program detí zo
ZUŠ Ilava a sprievodné slovo
Mgr. Aleny Teicherovej. Porota, ktorú určilo Považské
osvetové centrum, vybrala 46
prác a ocenila 6 výtvarníkov.
Diplom a cenu získali: Franti-

šek Jakúbek a Veronika Miková z Ilavy, Katarína Lubjáková
z Dubnice n. V., Vladimír Mackovič z Pov. Bystrice a Božena
Sláviková z Klobušíc. Porota (predseda – Jozef Vydrnák,
Daniela Čižmárová a Alena
Teicherová) skonštatovala, že
výtvarné diela majú vyššiu
úroveň ako v predchádzajúcich rokoch. Všetky obrazy
z Ilavy postupujú do krajskeho
kola súťaže, ktorá sa uskutoční
v Trenčíne.
-at-

Výstava ilustrácií
V dňoch od 16. do 31. marca si mohli obdivovatelia
výtvarného umenia pozrieť vo vestibule DK Ilava výstavu ilustrácií regionálnych výtvarníkov. Cieľom podujatia bolo priblížiť čitateľom význam knižnej ilustrácie
a zároveň tvorbu piatich ilustrátorov žijúcich v našom
i blízkom okolí: Stanislava Lubinu z Nemšovej, Anny
Hladkej z Novej Dubnice, Jozefa Vydrnáka, Jaroslava
Svetlíka a Aleny Teicherovej. Poslední traja autori pochádzajú z Dubnice n. Váhom.
Akcia bola pripravená pri príležitosti Marec – mesiac
knihy.
-at-

Foto: MP
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Peňažný príspevok na prepravu možno poskytnúť fyzickej osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu a ktorá na
svoje pracovné aktivity, vzdelávacie aktivity, rodinné aktivity alebo
občianske aktivity využíva prepravu zabezpečovanú osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie
prepravy, obcou alebo registrovaným subjektom. Peňažný príspevok sa poskytuje na základe preukázaných výdavkov na prepravu
zabezpečovanú osobou, ktorá má
oprávnenie na vykonávanie prepravy. Peňažný príspevok na prepravu je mesačne najviac 51,02 %
sumy životného minima pre jednu
plnoletú fyzickú osobu.
Peňažný príspevok na úpravu
byt, peňažný príspevok na úpravu rodinného domu a peňažný
príspevok na úpravu garáže možno poskytnúť fyzickej osobe s ŤZP,
ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na úpravu bytu,
rodinného domu alebo garáže.
Za úpravu bytu, rodinného domu
alebo garáže sa považujú zmeny, ktorými sa upravuje existujúce zariadenie v byte, rodinnom
dome alebo garáži. Pri určení výšky peňažného príspevku na úpravu bytu, peňažného príspevku na
úpravu rodinného domu alebo
peňažného príspevku na úpravu
garáže sa zohľadňuje cena stavebných prác, stavebných materiálov
a zariadení najviac v sume ustanovenej v zozname stavebných prác ,
stavebných materiálov a zariadení,
ustanovených opatrením MPSVR
SR č. 6/2009 zo dňa 18. 12. 2008.
Peňažný príspevok na zvýše-
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Zdravie naše každodenné...
Sociálna pomoc pre Ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP) občanov (2. časť)

né výdavky možno poskytnúť fyzickej osobe s ŤZP, ktorá je podľa
komplexného posudku odkázaná
na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie alebo na
kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo
s opotrebovaním šatstva, bielizne,
obuvi a bytového zariadenia, alebo
na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením
prevádzky osobného motorového vozidla alebo na kompenzáciu
zvýšených výdavkov súvisiacich
so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom. Výška peňažného
príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie je mesačne 18,56 % sumy
životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pre choroby
a poruchy uvedené v prílohe č. 5
v prvej skupine, výška peňažného
príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie je mesačne 9,28 % sumy životného minima pre jednu plnoletú
fyzickú osobu pre choroby a poruchy uvedené v prílohe č. 5 v druhej
skupine a 5,57 % sumy životného
minima pre jednu plnoletú fyzickú
osobu pre choroby a poruchy uvedené v prílohe č. 5 v tretej skupine.
Výška peňažného príspevku na
kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo
s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia

je 9,28 % sumy životného minima
pre jednu plnoletú fyzickú osobu, výška peňažného príspevku na
kompenzáciu zvýšených výdavkov
súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla je 16,70 % sumy životného
minima pre jednu plnoletú fyzickú
osobu a výška peňažného príspevku na zvýšené výdavky súvisiace
so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom je mesačne 22,27 %
sumy životného minima pre jednu
plnoletú fyzickú osobu.
Peňažné príspevky na zvýšené výdavky nemožno poskytnúť,
ak príjem fyzickej osoby s ŤZP je
vyšší ako trojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú
fyzickú osobu. Peňažné príspevky
na kompenzáciu dôsledkov ŤZP sa
vyplácajú mesiac pozadu.
Účelom peňažného príspevku
na opatrovanie je zabezpečiť pomoc fyzickej osobe s ŤZP pri úkonoch sebaobsluhy, pri úkonoch
starostlivosti o domácnosť a pri realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí. Peňažný príspevok
na opatrovanie je mesačne 111, 32
% sumy životného minima pre
jednu plnoletú fyzickú osobu pri
opatrovaní jednej fyzickej osoby
s ŤZP a 148,42 % sumy životného
minima pre jednu plnoletú fyzickú
osobu pri opatrovaní dvoch alebo
viacerých fyzických osôb s ŤZP. Ak

Európsky imunizačný týždeň
Dôvod prečo očkovať je jednoznačný – je to jedna z možností
predchádzať infekčným bakteriálnym a vírusovým ochoreniam.
Očkovanie podmieňuje vytvorenie
vlastnej prirodzenej ochrany pred
nákazou baktériami a vírusmi.
Na svete zomiera ročne 2,5 milióna z 10 miliónov detí na choroby,
ktorým sa dalo predísť očkovaním
– v Európe je ich 30 tisíc. Slovensko patrí medzi krajiny s jedným
z najlepších imunizačných programov. Zaočkovanosť dosahuje 95 až
98 percent. V kontrolovanom roku
2008 pracovníci oddelenia epidemiológie RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici kontrolou stavu zaočkovanosti detskej populácie zistili
veľmi dobre zaočkovanú detskú populáciu okresov Považská Bystrica,

Európsky regionálny úrad Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) iniciuje aj v tomto roku ďalší ročník Európskeho imunizačného týždňa (EIW - European Immunization
Week), ako kampaň Euroregiónu SZO zameranú na zvýšenie
povedomia o dôležitosti očkovania. Cieľom aktivít v rámci
EIW je zvyšovanie zaočkovanosti a zlepšenie informovanosti
o očkovaní proti infekciám, ktorým je možné vďaka očkovaniu úspešne predchádzať. SR sa rovnako ako iné krajiny zapája do aktivít Európskeho imunizačného týždňa, ktorý sa
uskutoční v termíne od 20. 4. do 26. 4. 2009.
Ilava aj Púchov. Zaočkovanosť dosahovala v priemere 99,5%. Vďaka
takýmto výsledkom dosahujeme
dostatočnú kolektívnu imunitu
proti ochoreniam preventabilným
očkovaním
Do imunizačného programu
patrí pravidelné očkovanie detí
proti tuberkulóze, záškrtu, tetanu,

čiernemu kašľu, detskej obrne, žltačke typu B, infekcii hemofilom,
pneumokokom, osýpkam, ružienke a mumpsu, u dospelých povinné preočkovanie proti tetanu a najnovšie spolu s očkovaním proti
záškrtu. Preočkovanie dospelých
proti záškrtu a tetanu sa vykonáva
kombinovanou očkovacou látkou

fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ŤZP, poberá starobný
dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako
70 %, výsluhový dôchodok alebo
invalidný výsluhový dôchodok,
peňažný príspevok na opatrovanie
je mesačne 46,38 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Ak je príjem fyzickej
osoby s ŤZP vyšší ako 1,3 násobok
sumy životného minima pre jednu
plnoletú fyzickú osobu, výška peňažného príspevku na opatrovanie
sa zníži o sumy, ktorou príjem fyzickej osoby s ŤZP prevyšuje trojnásobok sumy životného minima
pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
Peňažný príspevok na opatrovanie
možno zvýšiť o 49,80 € mesačne,
ak je fyzickou osobou s ŤZP jedno
alebo viacero nezaopatrených detí
a fyzická osoba nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania
a nepoberá dávky dôchodkového
poistenia alebo dávky výsluhového zabezpečenia. Ak fyzická osoba
s ŤZP poberá zvýšenie dôchodku
pre bezvládnosť, výška peňažného
príspevku na opatrovanie sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre
bezvládnosť.
-mp- (prevzaté zo zdrojov Odboru sociálnych vecí a rodiny
v Trenčíne)
každých 15 rokov.
V posledných rokoch dochádza
vo svete i na Slovensku k antivakcinačným aktivitám. Dochádza
k odmietaniu povinného očkovania rodičmi detí, ktorí preceňujú
reakcie po očkovaní a spochybňujú
význam očkovania. Realizácia očkovania v SR sa prejavila a prejavuje vo výraznom poklese chorobnosti a úmrtnosti detskej populácie.
Vzhľadom na súčasný intenzívny pohyb obyvateľstva vo svete nie
je zavlečenie akejkoľvek infekčnej
choroby do ktorejkoľvek krajiny,
vrátane SR vylúčené. Preto sa k očkovaniu treba postaviť zodpovedne. Všetky deti na svete si zaslúžia
ochranu spoľahlivými a bezpečnými očkovacími látkami proti ochoreniam, ktorým možno predchádzať očkovaním.
RNDr.PhDr. Martina Mutalová
Vedúca odd. epidemiológie
RÚVZ Považská Bystrica
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Mestská knižnica
BENČÍK, Emil:

„REBRÍK DO NEBA“
Bratislava, Emil Benčík 2008
31 zbožných i bezbožných
poviedok a povedačiek o veciach pozemských i nebeských. O Adamoch a Evách hľadajúcich svoje miesto na zemi
i v nebi.
O večnej túžbe pútnika pozemšťana pochopiť zmysel
svojho putovania po tejto hrboľatej zemi.
Sympatický „bruchatý“ pán
farár Ignác Hrča v poviedke
Ako som sa stal susedom pánaboha hovorí svojim veriacim: Nebo je vysoko a hore
vedie iba strmý rebrík, ktorý
videl Jakub vo sne. Ten rebrík
je taký dlhý, že mu konca nevidieť. Každý sa musí štverať
hore sám zo šteblíka na šteblík,
deň za dňom, celý život. A autor dodáva: Kde je nebo a kde
je peklo? Tu na zemi. Kde na
zemi? Vo mne, v tebe, v ňom,
v nej.
Emil Benčík v knihe poviedok Rebrík do neba, v cykle
Bezbožné povedačky jemne
a vtipne paroduje zaužívané
predstavy o nebi a pánubohu.
Pánboh si z nás vystrelil už
tým, že nás stvoril takých, akí
sme. Prečo by sme si na oplátku nemohli trochu vystreliť aj
my z neho? Benčíkov „bezbožný“ humor je láskavý a dobrosrdečný, hravý a nenásilný, nevysmieva sa a nikoho neuráža.
V ďalších poviedkach hlboko

načrel do spomienok neveľkej slovenskej dediny, najmä
do obdobia spred polstoročia
a sugestívne oživil jej kolorit.
I tieto príbehy spracoval humorne, ale občas preblesknú
v ňom aj smutné, ba i tragické
tóny.
Autor nevytvára krkolomné
situácie, ani nepotrebuje veľa

slov. Jeho opisy sú stručné, dialóg úsečný a dramatický, obraty deja neočakávané. Iste je
to aj vplyv autorovej dlhoročnej rozhlasovej tvorby. Poviedky sú napísané s invenciou,
vyznačujú sa kultivovaným,
vybrúseným štýlom. Nie sú to
príbehy samoúčelné, napísané
jedine preto, aby sa čitateľ len
zabával. Neraz prekvapujúco
odhaľujú hlboko utajený záhyb ľudskej duše.
-ĽL-

Knižná ponuka
V priestoroch Mestskej knižnice
v Ilave si záujemcovia môžu ešte
do konca apríla kúpiť knižné novinky z beletrie, detskú aj náučnú
literatúru.

Pozvánky na
podujatia v Ilave
26.4.2009 nedeľa o 16.00 hod.
ILAVSKÁ HUDOBNÁ JAR – I. koncert
Večer klavírnej improvizácie – netradične stvárnené koncertné vystúpenie známeho českého hudobného skladateľa a klaviristu Jiřího
Pazoura. Sprievodné podujatie : výstava obrazov českej výtvarníčky
Olgy Volfovej (potrvá do 15. mája 2009).
30.4.2009 štvrtok o 19.00 hod.
Spomienka na oslobodenie nášho mesta, položenie vencov pri pomníku partizána na Mierovom námestí.
1.5.2009 piatok o 14.00 hod. pri Dome kultúry Ilava.
POKUS O VYTVORENIE SLOVENSKÉHO REKORDU
FS Strážov postaví najväčší MÁJ roku 2009 na Slovensku.
Sprievodné podujatia: vystúpenia FS Máj z Piešťan a známeho výrobcu ľudových nástrojov, fujaristu Ľubomíra Páričku, večer v DK
ĽUDOVÁ VESELICA so skupinou Melody, ohňostroj.
2.5.2009 sobota od 7.00 hod.
ILAVSKÁ 25 – ka, 26. ročník tradičného turistického pochodu
Štart od 7.00-10.00 hod. na Skale pri pohostinstve „U Muflóna“.
Poriada Klub slovenských turistov Tuláci Ilava.
3.5.2009 nedeľa o 16.00 hod. v sále DK.
ILAVSKÁ HUDOBNÁ JAR – II. koncert
Každoročne program jedného z koncertov IHJ pripravuje ZUŠ Ilava.
Ani tentoraz nebudú chýbať okrem žiakov a pedagógov i zaujímaví
hostia.
5.5.2009 utorok o 15.30 hod. v sále DK.
Zasadnutie MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA, pozývame občanov nášho mesta.
6.5.2009 streda DK Ilava (čas upresníme na pozvánkach).
Uvítanie nových občanov, blahoželanie jubilantom.
9.5.2009 sobota
Memoriál Františka Mazánika, výstup na Vlčinec.
10.5.2009 nedeľa o 16.00 hod. v sále DK.
Program detí MŠ, ZŠ ZUŠ Ilava ku DŇU MATIEK.
16.5.2009 sobota v skorých ranných hodinách
ZÁJAZD DO OSVIENČIMU. Návštevu bývalého koncentračného
tábora v Poľsku
poriadame pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí.
Prihlásiť sa treba u pracovníkov DK Ilava.
17.5.2009 nedeľa v dopoludňajších hodinách v sále DK.
TANEČNÁ ŠOU
Okresné kolo tanečnej súťaže organizuje ZUŠ Ilava.
17.5.2009 nedeľa o 10.00 hod. pred bývalým pivovarom.
ILAVSKÝ BEH – 13. ročník medzinárodného bežeckého podujatia
Prezentácia pretekárov od 8.00 hod. Súťaží sa tradične v 4 žiackych
a 6 seniorských kategóriách. Poriada Mestská liga malého futbalu
a mesto Ilava.
22.5.2009 piatok o 13.00 hod. na Mierovom námestí.
Krok so SCLEROSIS MULTIPLEX
7. ročník celoslovenského podujatia sa tentoraz uskutoční v našom
meste pod záštitou primátora Ing. Štefana Dašku.
24.5.2009 nedeľa o 16.00 hod. na námestí v parku.
Koncert akordeónového orchestra Brillant, ktorý pôsobí pri ZUŠ Ilava.
30.5.2009 sobota na Mikulovej lúke v Iliavčanskej doline
Cesta rozprávkovým lesom
Podrobnosti ku všetkým podujatiam včas upresníme na
plagátoch a viac informácií vždy nájdete na www.ilava.sk.
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Rozhovory pri čaji... Anna Tanušková
- Vy ste z Bolešova, manžel z Púchova, ako ste sa
teda ocitli v Ilave?
- Keď sme sa s manželom
zobrali, nemali sme kde bývať a dostali sme v Ilave služobný byt. Dnes, po rokoch,
už bývame na Medňanskej
ulici v nových a pekných
nájomných bytoch. Zvykla
som si tu lepšie ako v mojej
rodnej obci, bývanie v Ilave
sa mi veľmi páči.
- Aké boli vaše cesty až
za okienko pošty, odkiaľ
vás poznáme?
- Chodila som vtedy dvojročné Odborné učilište spojov do Banskej Bystrice
(pošta a telekomunikácie).
Ani som nevedela, že takáto
škola existuje. Ja som chcela ísť na zdravotnú, ale pre
nedostatok miesta ma neprijali. Kamarátka ma zobrala do auta ako sprievod
a paradoxne, ja som spravila skúšky a ona nie. Dnes je
táto škola štvorročná s maturitou, a dá sa študovať
aj v Bratislave a Košiciach.
Po vyštudovaní sme museli
prejsť praxou – najprv na
menších, neskôr na väčších
poštách (Dubnica, Lednické Rovne, Ilava...). Nebolo
to jednoduché, lebo teória
a prax je rozdiel... Po materskej som potom ostala
v Ilave. Potrebné vzdelanie
sme si ešte museli doplniť
po čase v Považskej Bystrici
na kurze, kde sme z každého predmetu skladali skúšky. No a na rôzne školenia
chodíme vlastne priebežne
stále.
- Bolo Vašou náplňou aj
roznášanie pošty?
- Delíme sa na dve skupiny: priehradkoví pracovníci a doručovateľky. V Ilave
ich je päť, za priehradkami
nás je 13, plus pani vedú-

Mnohí občania mesta ju poznajú už 33 rokov ako zamestnankyňu ilavskej pošty, hoci
dnes sa jej povolanie odbornejšie nazýva „priehradkový zamestnanec“. Tak to má napísané aj na služobnom preukaze.
S manželom, ktorý pracoval
tiež dlhé roky v telekomunikáciách, sa zoznámila priam osudovo – po telefóne. Majú spolu troch synov a dnes sú už
aj starí rodičia. Je rodáčkou z Bolešova, ale na Ilavu si
zvykla ako na svoj naozajstný domov – pani Anna Tanušková.
ca. Každé okienko má svoju
funkciu - balíkové, peňažné, listové, kartovňa..., ale
počas dovoleniek sa vieme
zastúpiť.
- Aká je vlastne púť takého jedného listu?
- Ja listy preberiem, označím, či ide o doporučený,
prvú triedu, či bežný. List
potom putuje do škatule,
odkiaľ si ich priebežne berie
pracovníčka kartovne, všetko roztriedi, popíše, dá do
prepraviek. Napokon príde
autopošta, ktorá listy preberie a ďalej sa listy triedia
na triediacich linkách na
našom ústredí v Žiline. Je
dôležité upozorniť občanov,
že listy, ktoré sú určené len
do ich rúk sa už dnes nedajú preberať ako kedysi, že
prišla napr. sestra adresáta
s jeho občianskym preukazom. Na takýto úkon je zo
zákona potrebné mať splnomocnenie od notára alebo od vedúcej pošty.
- Kedysi patrili pod Slovenskú poštu aj telekomunikácie, pamätáme si očíslované telefónne búdky...
- V Bratislave sídli stále
pod jedným názvom Ministerstvo pôšt, dopravy a telekomunikácie. Dnes je už
telefón a telegraf vec minu-

losti. Je éra mobilov, smska je rýchlejšia ako poslanie telegramu... Myslím, že
v Dubnici je na telefónnej
ústredni ešte jeden pracovník.
- Pokiaľ ide o turistov,
vie ilavská pošta pokryť
všetky ich požiadavky?
- Už niekoľko rokov si
pýtajú pohľadnice Ilavy,
v tomto im nevieme vyhovieť. Je to škoda, pretože ide
o reklamu nášho mesta.
- Aká je práca s ľuďmi?
Čo by sme im mohli touto
cestou odkázať, aby poštárkam odbremenili prácu?
- Sú typy, s ktorými za
okienkom nevyjdete po
dobrom ani po zlom. Nájdu
sa aj takí, ktorí majú nejaké
pripomienky a rovno napíšu sťažnosť - no veľakrát by
sa ten problém dal vyriešiť
osobne. Ale tých je našťastie
málo. Prácu počítača neurýchlime, preto je potrebná
od občanov väčšia trpezlivosť, je dôležité udržovať
odstup (žltá čiara), urýchľujú tým našu prácu. Veľakrát
sa ešte stáva, že ľudia napíšu naopak adresáta a odosielateľa (keď posielajú peniaze). Návaly sú hlavne na
Vianoce a Veľkú noc, nápor

cítime aj po sviatkoch, keď
je dlhšie zavreté, v týždni sú
najťažšie hlavne v pondelky
a počas dňa predovšetkým
rána (príjem a výdaj pošty podnikateľom, firmám).
Ľudia sa často pýtajú, prečo
otvárame až o pol deviatej,
keď robíme od šiestej. Ráno
keď príde autopošta, musíme všetko roztriediť, zapísať do počítača, založiť...
A keď sa stane, že autopošta mešká... je čo robiť. Za
doručovateľky odkazujem
občanom, že najdôležitejšie
je mať zavretých psov, lebo
sa už veľakrát stalo, že doručovateľky boli psami pohryzené.
- Ako relaxujete po celodennej práci hlavou..?
- Rada chodím sama na
prechádzku smerom na
Skalu, či Iliavčanskú dolinu. To sa vždy pomodlím
ruženec alebo čítanie dobrej
knižky, hlavne náboženskej
literatúry. Ale to už menej,
lebo počítač mi dosť vyčerpáva oči. Viera je pre mňa
veľmi dôležitá, dáva mi silu
vo všetkých oblastiach života, najmä v práci.
- Pani Tanušková, ďakujem vám za rozhovor a na
záver našim čitateľom ešte
prezraďte nejaký jednoduchý recept.
- Na obyčajné piškótové
cesto poukladáte odkvapkané mandarínky z kompótu.
Zo šťavy z kompótu + malinového sirupu (8dcl) a jedného Zlatého klasu pripravíme želatínu a máte rýchly
osviežujúci koláč na nedeľu.
Za rozhovor ďakuje Magda Pajanková
V budúcom čísle prinesieme rozhovor so súrodencami Jozefom a Ferkom Jakúbkovcami.

Ilavský mesačník

17

Základná umelecká škola Ilava
– pozvánka na prijímacie pohovory

V minulom čísle IM sme pri príležitosti 55.výročia založenia ilavskej
ZUŠ predstavili činnosť a význam tejto školskej inštitúcie v jej kultúrnom rozmere. Základná umelecká škola vytvára podmienky pre aktívnu umeleckú činnosť vo voľnom čase detí. Je významnou súčasťou ich
výchovy a vzdelávania. Pretože vyučovanie prebieha v popoludňajšom
čase, je štúdium na ZUŠ zároveň účinným nástrojom úsilia proti negatívnym javom v spoločnosti
Prijímacie pohovory do ZUŠ Ilava sa budú konať v dňoch 26. a 27.
mája 2009 v čase od 13,00 hod do 18,00 hod. v budove školy na Pivovarskej ulici č. 662/80.
Kontakt: telefón 042-4465446 mailová adresa: zusil@stonline.sk
Rodičia môžu prihlásiť svoje deti už od 5 rokov veku do troch umeleckých odborov, v ktorých sa naučia základy umeleckého vzdelania.
Hudobný odbor - klavír, keyboard, akordeón, husle, gitara, kontrabas, zobcová flauta, priečna flauta, altová flauta, sopraninová flauta,
klarinet, trubka, saxofón, trombón, spev, improvizácia, komorná a orchestrálna hra, komponovanie, edukačné hudobné programy, využitie
digitálnych zdrojov umeleckých diel a digitálnych formátov zvukových
nahrávok, videoprogramov, videonahrávok, príprava portfólií
hudobná náuka - základné hudobné pojmy, dejiny hudby, intonácia,
rytmus, rozbor skladieb, hudobné slohy, hudobné formy, muzikoterapia, návšteva rôznych koncertov, vystúpení významných umelcov, návšteva opery, muzikálu
Výtvarný odbor - kresba, maľba, grafika, modelovanie, keramika,
fotografia, kombinované techniky, práca s textilom, dekoratívne činnosti, artefiletika, arteterapeutické techníky, dizajn, dejiny výtvarného
umenia, počítačová grafika, spracovanie fotografií a výtvarných diel,
tvorba prezentácií, využitie encyklopédií výtvarných diel, návšteva galérií, múzeí, rôzne vlastné výstavy výtvarných prác žiakov
Tanečný odbor - tanečná príprava, klasický tanec, moderný tanec,
ľudový tanec, balet, orientálny tanec, scénický tanec, mažoretky, chearleaders, tanečné divadlo, tanečný aerobik, práca s videom a s ďalšími
zdrojmi na internete, kombinované vystúpenia so žiakmi hudobného
odboru, vystúpenia s inými tanečníkmi z regiónu, návšteva rôznych
tanečných programov, baletu, muzikálu

Dana Vlčková na Veľkonočných tvorivých dielňach.

Ľubo Ďuriš so svojimi malými folkloristami.

Vo všetkých odboroch zároveň prebieha štúdium pre dospelých
bez obmedzenia veku, ktoré ponúkame aj v budúcom školskom roku
2009/2010. Príďte aj vy medzi nás! Môžete zaujímavo a užitočne využiť
svoj voľný čas.

Tanečný odbor sa predstavil aj na tohtoročnom plese ZUŠ.

Úspech tanečného odboru

Žiaci výtvarného odboru navštívili sklársku dielňu vo Valaskej
Belej. Zaujímavé i atraktívne remeslo očarilo všetkých, dokonca si
mohli fúkanie skla vyskúšať.

Žiačky tanečného odboru pod vedením p.uč. Vierky Porubanovej
získali výborné umiestnenie na Celoslovenskej tanečnej súťaži „Považskobystrický pohár“, ktorú organizovalo mesto Považská Bystrica, PX
Centrum a CVČ Považská Bystrica v disciplínach disco a show tanec:
 sólo senior - 1.miesto Miroslava Guricová
 miniformácia senior - 3. miesto Natália Palčeková,Gabriela Mutalová, Simona Trpková, Denisa Pšenková, Silvia Ďurovcová, Soňa Banincová
 duo junior - 2. miesto Natália Palčeková a Gabriela Mutalová
Za výbornú reprezentáciu školy i mesta Ilava ďakujeme a srdečne
blahoželáme.
-rh-
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Mestské ihrisko začalo
meniť svoju podobu
Začiatkom jarnej časti súťaže ročníka 2008/2009 začali dobrovoľníci
a priaznivci futbalu s rekonštrukciou mestského futbalového ihriska. Postupne pracovali na vyčistení a oplotení ihriska, kde sa brigády zúčastnili
aj samotní futbalisti - dorastenci MFK pod vedením trénera Petra Letku. Materiálnu pomoc získali od sponzorov, ale aj od samotných členov
Rady MFK.
Ako sa už stáva tradíciou, medzi najvytrvalejších a najpravidelnejších brigádnikov, okrem priaznivcov futbalu, patria členovia rady MFK.
Všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto ďalšej brigády bez nároku na odmenu, patrí veľká vďaka. Najväčšiu pomoc pri tejto obnove a spríjemnení
prostredia na ihrisku poskytol a zabezpečil čestný prezident Viliam Šiuda poskytnutím stavebných mechanizmov a svojho zamestnanca Štefana
Mikulu, ktorý excelentným ovládaním zverených strojov urobil úpravu
podľa našich plánov a predstáv. Pomohol nám vyčistiť a upratať mnohoročný neporiadok pri modrej bráne. Čestný prezident Viliam Šiuda nám
tiež zabezpečil aj dovoz a materiál, ktorý je podkladom pre parkovisko
pre rozhodcov a VIP návštevníkov. Svojou ústretovosťou a cennými radami nám veľmi pomohla vedúca majetkového oddelenia Ing. Jarmila
Rexová. Veľká vďaka patrí aj riaditeľovi technických služieb Petrovi Kočkárovi, ktorý nám bezodkladne zabezpečil odvoz kontajnerov, ale i zapožičal náradie. Práce na ihrisku týmto nekončia, preto budeme radi,
ak sa nájdu ďalší dobrovoľníci a sponzori, ktorí nám pri týchto zmenách
ochotne pomôžu. Z našej strany ochota určite je.
-abFoto: AB

Foto: OT

Úspešná chovateľská
prehliadka
Veľkonočný stolnotenisový
turnaj žiakov v Klobušiciach
Stolnotenisový klub Ilava-Klobušice usporiadal na Veľkonočnú nedeľu stolnotenisový turnaj žiakov, ktorého sa zúčastnili žiaci z Ilavy, Detského domova Klobušice a z Hornej Poruby.
Žiaci boli rozdelení do kategórií mladších a starších.
Výsledky starších žiakov:
1. miesto Straňák Ján
- Ilava
2. miesto Staňo Fabian
- ŠZŠ Ilava
3. miesto Baláž Gabriel
- DeD Klobušice
Výsledky mladších žiacov:
1. miesto Prekop Benjamín - ZŠ Ilava
2. miesto Ursík Dominik
- ŠZŠ Ilava
3. miesto Prekop Sebastián - ZŠ Horná Poruba
Víťazi turnaja boli odmenení diplomom a vecnými cenami,
ktoré daroval primátor mesta. Na turnaji sa zúčastnil aj predseda miestnej časti Klobušice pán Bezecný, ktorý víťazom odovzdal ceny.
-jk-

V dňoch 29. a 30. marca 2009
sa v DK Ilava uskutočnila tradičná chovateľská prehliadka
poľovníckych trofejí ulovených
v okrese Ilava za rok 2008. 18
poľovníckych združení a spoločností vystavovalo dohromady 284 trofejí- z toho 42
jeleňov, 27 danielov, 42 muflónov, 104 srncov a 13 diviakov.
V porovnaní s predošlou sezónou bolo na výstave o 23 kusov
viac. Rozdiel je aj v počte odlovenej zveri – v r. 2008 to bolo
spolu 1325 kusov, čo je v porovnaní s uplynulou sezónou
o 182 kusov viac. Za pozornosť
stojí skutočnosť, že z vystavovaných trofejí až 51 kusov dosiahlo medailové ohodnotenie.
Možno konštatovať, že je to určitý rekord z hľadiska doterajšej histórie ilavského okresu.
Tak už druhý rok po sebe zaujal na Slovensku prvé miesto

v chove muflónov z hľadiska
kvality chovu a zisku medailí (8 ks). Na podujatí sa okrem
predsedu i členov poľovníckeho združenia Jozefa Prekopa
OkO, zúčastnili i primátori
okolitých miest (Ing. Gašparík-DCA, Ing. Šušaník-NDCA).
Ing. Daško vo svojom príhovore privítal všetkých účastníkov
a poprial im veľa pekných zážitkov. Súčasťou slávnostného
otvorenia bolo aj vymenovanie zaslúžilých členov okresnej
organizácie. O dobrú náladu
sa postarala aj dychová hudba
Sedmerovanka, sprievodným
podujatím boli vystavené fotografie pánov Mičudu a Kubiša, prebiehala aj videoprojekcia s filmami o prírode, ako
i predaj poľovníckych potrieb
a oblečenia. Knihy Skvosty slovenskej prírody a Lovci s pasom si mohli účastníci zakúpiť
aj s podpisom ich autora I. Ferenca.
-mpg-
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ILAVSKÝ BEH 2009 po prvý raz
pod záštitou firmy AGROMIX
17. mája 2009 o 10. 00 hod. štartuje XIII. ročník ILAVSKÉHO BEHU,
ktorý sa aj tohto roku uskutoční ako medzinárodné bežecké open-podujatie, konané po prvý raz pod ochrannými krídlami firmy AGROMIX. Okrem pravidelných účastníkov z Českej republiky, záujem oň
opäť prejavili aj pretekári z družobných miest mesta Ilava – z poľského
Mikolówa a maďarského Győru. O tom, ako sa im na náročnej 13 500
metrov dlhej trati bude dariť, môžete sa prísť presvedčiť osobne pred
starý ilavský pivovar, kde je situovaný štart i cieľ pretekov. Súťažiť sa
bude tradične v štyroch žiackych a šiestich seniorských kategóriách.
Nie je bez zaujímavosti, že na záver podujatia, ako sa v Ilave stalo už
dobrým zvykom, organizátori podujatia – Mestská liga malého futbalu v Ilave a Mesto Ilava – pripravili pre všetkých svojich návštevníkov
okrem skvelej súťažnej atmosféry a chutného občerstvenia aj tradičné
a bohaté zlosovanie sponzorských darov!
Čas štartu: 10.00 hod. deti - ročníky 1.-5. ZŠ - dievčatá G
- chlapci H
- ročníky 6.-9. ZŠ - dievčatá I
- chlapci J
11.00 hod. seniorské kategórie
- muži A (do 40 rokov)
- muži B (do 50 rokov)
- muži C (do 60 rokov)
- muži D (nad 60 rokov)
- ženy E (do 35 rokov)
- ženy F (nad 35 rokov)
Spôsob štartu: Hromadný

- pre deti po kategóriách
- pre dospelých spoločne
Prezentácia: 8.30 – 10.30 hod. v mieste štartu, t.j. pri miestnom
pivovare
Dĺžka tratí, podklad:
Deti - 800 m- mladšie (asfalt),
resp. 1 200 m- staršie (asfalt)
Seniori – 13 500 m (asfalt + terén
s mäkkým podkladom)
Kategórie: Viď časový harmonogram štartu jednotlivých kategórií!
Rekordy:
Miroslav VANKO - TJ Obal Servis Košice - SVK - 41:29 - 2007
Mária STÁROVSKÁ - ŽU Žilina - SVK - 50:39 - 2000
Štartovné: 2,- € (60,252 Sk) len seniorské kategórie
Ceny: Finančné odmeny (seniori), vecné ceny (žiacke kategórie)
Tradičná tombola (aj pre
širokú športovú verejnosť)
Občerstvenie: Po pretekoch zabezpečí usporiadateľ.
Informácie: Ľubomír KLOBUČNÍK, Ul. kapitána Nálepku
251, 019 01 ILAVA
Telefón: 00421 903 236 896; Email: jozef.tichy@ilava.sk;
Web: http://beh.szm.sk/; http://
w w w.i l av a . s k /a k t u a l it y/pr ipravte-si-maratonky; http://www.
futbalilava.sk/Podujatia.html;
Upozornenie: Súťaží sa za plnej cestnej premávky a všetci
pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
Usporiadateľ za prípadné zranenia neberie zodpovednosť.
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Ilavskí turisti pozývajú
2. 5. 2009 Ilavská 25-ka
9.5. 2009 Memorial Františka Mazánika výstup na vrchol VLČINEC 682 m.n.m.
Trasa ľubovolná z : Ilavy, Hornej Poruby, Iliavky
Zraz na vrchole : 11:00 - 12:30
info: www.kstilava.sk
e - mail : kstilava@zoznam.sk
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Mestská liga malého futbalu
Po dlhej zimnej prestávke zapríčinenou predovšetkým nepriaznivým počasím, sa začiatok
jarnej časti Mestskej ligy malého
futbalu v Ilave posunul až na 15.
marca 2009. Od tohto dátumu
mužstvá už odohrali niekoľko
zápasov, ktoré naznačili, že sezóna bude ešte veľmi zaujímavá.

Možno už ani nie tak na čele tabuľky, kde si mužstvo Aquatec
už vytvorilo dostatočný náskok,
ktorý by mu pri jeho tohtoročnej forme mal stačiť na získanie
titulu. V zápase s druhým Eurošrotom líder tabuľky nezávahal
a odniesol si 3 cenné body. Eurošrot tak stratil sériu 9 neprehratýcch zápasov v rade. Toto mužstvo to však ešte bude mať veľmi
ťažké s obhajobou druhej priečky,
kde sa stále doťahuje vo výbornej forme hrajúci Silver Arrows.
V prevratnom a kvalitnom zápase s Texasom už prehrával síce
1:4, ale v priebehu polčasu to toto
mladé mužstvo otočilo na 6:4, čo
im zabezpečilo účasť v prvej trojke tabuľky. Netreba však zabudnúť ani na nenápadný IL Sport,
ktorý v jarnej časti z prvých 4 zápasov nestratil ani bod a porazil
kvalitné mužstvá ako Las Belas či
FC Klomat V1. Po slabom nástupe do jarnej časti sa mužstvo Las

ILAVSKÝ

Belas vzchopilo a konečne začalo vyhrávať zápasy. Motivácia
tam určite bude, nakoľko poradie mužstiev od 2. do 4. miesta je
veľmi tesné a každé zaváhanie by
prinieslo stratu cenného umiestnenia. Mužstvo Texas aj keď dokáže zahrať výborné zápasy,
prehralo s favoritmi a zaváhalo
s CMK Leones, čo
im výrazne skomplikovalo situáciu
v tabuľke. Veľkým
prekvapením jarnej časti je zatiaľ
slabá forma mužstva FC Klomat
V1, ktoré z prvých
4 zápasov nezískalo ani bod a v tabuľke formy je na
poslednom mieste.
Na konci celkovej
tabuľky sú mužstvá Kozákov, Buildersu, Long Islandu a CMK Leones,
ktoré však isto nenechajú nič na náhodu a budú sa
snažiť získavať potrebné body, ktoré
by im priniesli nejaké to umiestnenie nahor. CMK Leones to
ukázalo v 20. kole MLMF Ilava,
kde prekvapujúco zdolali Texas,
mužstvo Kozákov v 16. kole, kde
zdolali FC Klomat V1, či mužstvo Builders, ktoré zo 4 odohratých zápasov porazilo Kozákov a
uhralo tesný výsledok s výborne
hrajúcim IL Sportom. Uvidíme,
čo prinesú nastávajúce zápasy
našej Mestskej ligy malého futbalu v Ilave.
Viac informácií nájdete na
www.futbalilava.sk

Aktuálna tabuľka mužstiev MLMF Ilava po 20. kole (12. apríla 2009)
Poz. Mužstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Aquatec
Eurošrot
Silver Arrows
Las Belas
IL Sport
Texas
FC Klomat V1
Kozáci
Builders
Long Island
CMK Leones

Z

V

R

P

Góly

18
18
18
18
18
19
18
18
18
19
18

17
13
12
12
9
8
8
7
5
3
3

0
2
0
0
1
1
0
1
0
1
0

1
3
6
6
8
10
10
10
13
15
15

205
142
147
157
100
119
102
107
90
77
75

Ink.
góly
75
56
66
88
114
130
105
125
175
218
169

Body
51
41
36
36
28
25
24
22
15
10
9

Tabuľka prvých 20 strelcov súťaže po 10. kole MLMF Ilava (12. októbra 2008)
Poz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Hráč
Pagáč P.
Palkovič R.
Pagáč A.
Živčic M.
Furka K.
Pružinec B.
Topák J.
Barták D.
Šedo V.
Turza R.
Golej M.
Bér D.
Kňažek M.
Krcheň J.
Holba M.
Kvasnica D.
Remenár P.
Tomanica R.
Kameništiak J.
Ševela M.

Mužstvo
Aquatec
Kozáci
Silver Arrows
Aquatec
Las Belas
Builders
Las Belas
Texas
Silver Arrows
CMK Leones
Las Belas
Texas
FC Klomat V1
Eurošrot
Silver Arrows
Kozáci
Eurošrot
FC Klomat V1
Silver Arrows
IL Sport

Góly
66
42
40
37
34
33
33
29
28
27
25
24
23
23
22
22
22
22
20
20

Prekvapivé výsledky vzhľadom
postavenia mužstva v tabuľke:
(od 16. do 20. kola)
FC Klomat V1: Kozáci 4:7 (2:2)
IL Sport : Las Belas
10:6 (4:3)
FC Klomat V1 : IL Sport 5:9 (3:5)
Builders : Kozáci
5:0 (3:0)
CMK Leones : Texas
9:4 (5:1)
Bc. Michal Klobučník

Jarná časť futbalového súťažného ročníka 2008/2009
pokračovala na domácej pôde 12.apríla zápasmi dorastencov a mužov z Ilavy (na snímke).
Výsledky za dorast: Ilava - Hlohovec 1: 0, za mužov:
Ilava -Beluša 0: 2.
-ab-
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