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Stretnutie maturantov
V sobotu 23. mája prijal na
pôde MsÚ prednosta Ing. Ľubomír Turcer prvých maturantov (1956) ilavskej jedenásťročnej strednej školy (bývalá ZŠ
na Hviezdoslavovej ul.). Delegáciu maturantov (na snímke)
viedol Ing. Jozef Bagin, ktorý
v minuloročnom letnom vydaní IM č. 7-8 uverejnil článok
z histórie „Jedenásťročenky“.
Spolu s bývalými spolužiakmi pri príležitosti 53. výročia
od maturitnej skúšky daroval vzácne, viac než polstoročie staré maturitné tablo, kto-

ré za Mestské múzeum v Ilave
prevzal Mgr. Miroslav Toman.
Absolventi školy nezabudli
pripomenúť vysoký kredit tejto školy, ktorá aj prostredníctvom vysokých škôl dala Slovensku mnohých vzdelaných
ľudí. V tej dobe boli stredné
školy podobnej úrovne len
v Trenčíne a Púchove. Tablo
bude v mestskom múzeu uložené a formou zmenšenej kópie trvalo umiestnené v jeho
priestoroch. Ilavské stredné
školstvo bolo obnovené roku
1997 založením obchodnej

Foto: M. Toman

akadémie, ktorá dnes sídli práve v priestoroch bývalej jede-

Dom kultúry patril 7. júna deťom

Foto: O. Tomášová
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Už 17.ročník osláv Medzinárodného dňa detí sa pre nevyspytateľné počasie konal 7.júna
v nedeľu v Dome kultúry Ilava. Takmer dvesto detí s rodičmi sa mohli vďaka finančnému
príspevku z mesta, ale i rôznej
pomoci sponzorských firiem,
stretnúť na desiatich rozprávkových stanovištiach s Ježibabkou, Snehovou kráľovnou, Sultánom, Šípkovou Ruženkou,
Vodníkom, či Popoluškou. Na
konci rozprávkovej trasy dostali deti balíček od kráľa Miroslava. Svoje sily si mohli zmerať aj
pri skolení draka. Počas celého
podujatia prebiehali rozmanité
súťaže. Pred DK sa deti mohli
povoziť na koníkoch alebo si dať
pomaľovať tvár indiánkou Ďzudy. Program, ktorý uvádzala
polepšená kráľovná z rozprávky
o Snehulienke, otvorila bábková

násťročenky.
Mgr. Miroslav Toman

V tomto čísle...
• Rozhovory s
Ľ. Turcerom a
H. Šíblovou...
• MDD vo fotografiách...
• Správy z Klobušíc...

rozprávka Ježova koža v podaní súboru z Nového Mesta nad Váhom. Veľký úspech
mal aj ujo kúzelník, no a nakoniec si deti mohli vyskúšať
sokoliarske remeslo v podaní historickej skupiny sokoliarov Aquilla z Bojníc, ktorí ukončili celé rozprávkové
popoludnie scénkou Derešovanie. Veľká vďaka patrí
okrem kolektívu DK aj umeleckým divadelným súborom Malá Múza a Hugo, bez
ktorých ochotníckej účasti
by podujatie nebolo možné
zorganizovať. Vďaka patrí aj
ilavskému CVČ.
Fotoreportáž na str. 8
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Z krátkych
oznamov...

Voľby do

Európskeho parlamentu
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1. MIESTO - 363 hlasov –
2. MIESTO - 130 hlasov –
3. MIESTO – 94 hlasov –
4. MIESTO – 81 hlasov –
5. MIESTO - 23 hlasov –
6. MIESTO – 22 hlasov –
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4
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1
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1
4
1
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95
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6
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3
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31

spolu:

6. DK Iliavka / 95

5. DK Klob. / 641

4. TSM / 976

3 NsPL / 804

2.- ZŠ / 1038

Okrsok č./
poč.zapís.voličov

1.- DK Ilava / 955

Výsledky parlamentných volieb

130
23
368
21
94
1
22
3
14
81
1
5
10
94
862

SMER
ĽS HZDS
SDKU + 94 hlasov KDH
SNS
Sloboda a solidarita
Konzervatívni demokrati

Spomienka

Dňa 4.4. sme si pripomenuli nedožité 96. narodeniny
nášho otca, dedka a pradedka Jozefa Behana z Ilavy.
20.9. 2009 si pripomíname nedožité 100. narodeniny
našej mamy, babky a prababky Paulíny Behanovej. Kto
ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

Primátor mesta Ilava

vás pozýva na riadne verejné MZ,
ktoré sa uskutoční dňa
23.6. 2009 o 15:30 hod. v DK ILAVA
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 SLČK v Považskej Bystrici
otvára v mesiaci júl 2009 rekvalifikačné štúdium opatrovateľka Slovenského červeného kríža.
Štúdium je určené pre záujemcov,
ktorí chcú poskytovať opatrovateľské služby súkromne, v agentúrach a v zahraničí. Záujemcovia
sa môžu prihlásiť osobne alebo písomne na sekretariáte SLČK, M.
R. Štefánika 148, príp. na č.t.:
042/4321340 (r)
 Pozývame obyvateľov do novootvoreného solária na Štúrovej ulici v budove na križovatke
– nad pohostinstvom Šariš. Otváracie hodiny: pondelok - piatok,
9.30-19.00 hod, obedňajšia prestávka 12.00-13.00 hod. V sobotu
otvorené od 9.00-12.00 hod. Kontakt: 0908 064664 (s)
 Ospravedlňujeme sa čitateľom
IM č. 5 za chybu v ozname Matrika: Manželstvo uzavreli Ing. Andrej Pružinec a Bc. Lucia Prekopová. Zároveň nám novinársky
škriatok zaúradoval na prvej strane - v názve článku sme nesprávne
uviedli „4000 tisíc“, namiesto slova
„štyritisíc“.(r)
 Mestská knižnica oznamuje
čitateľom, že počas letných mesiacov bude zatvorená od 1. 7. - 22. 8.
2009 z dôvodu inventúry knižného fondu. V prípade jej skoršieho
ukončenia budeme čitateľov informovať prostredníctvom mestského rozhlasu a internetu.(mt)
 Na www.ilava.sk upozorňujeme na časť fotogalérie s názvom
„Najnovšie fotoaktuality“, kde pravidelne aktualizujeme dianie ohľadom výstavby kruhového objazdu, rekonštrukcie základnej školy,
ako aj bytovej výstavby. Fotografie z výstavby kruhového objazdu môžu vodičom podať aktuálny
obraz postupu prác, a tak podľa
týchto fotografií môžu prispôsobiť
jazdu vzhľadom k pokročilosti výstavby.(mt)
 Informácia pre občanov o vývesných plochách v Ilave: dom
kultúry, Sihoť – pri potravinách,
Medňanská ul. nad školou, Skala
– pri bývalom obchode, vývesné
valce: pri NsP, pri pohostinstve
Koza, Sihoť- pri potravinách, pri
Domácich potrebách Horák.(r)
 27. mája sa uskutočnil IX. Celoslovenský snem politických väzňov zväzu protikomunistického
odboja v Dome športu v Bratislave.
Tohto významného celoslovenského snemu sa zúčastnili aj traja delegáti z OP PV ZPKO ILAVA: pán

predseda OP PV ZPKO Štefan GAŽÁK, člen Výboru OP PV ZPKO
Marián BURÍK a členka RK OP
PV ZPKO Hedviga SLIVKOVÁ.
IX. celoslovenský snem PV ZPKO
bol dôležitým pre budúce smerovanie tejto spoločenskej organizácie v zmene svojich stanov, efektívnejšou reorganizáciou v územno
– správnom členení svojich štruktúr, čím sa posilnila aj naša ilavská
pobočka OP PV ZPKO ILAVA.
(mb)

INZERCIA
 Vezmem do prenájmu 1-2 izbový byt v Ilave. Informácie na

t.č. 0904 351 515

Matrika
Narodenie:
Agáta Ďurmeková
Jakub Lysák
Simona Pilátová
Sára Štefancová
Kristína Kočkárová
Lenka Chovancová
Lukáš Šedo
Manželstvo uzatvorili:
Rastislav Petrovský
a Daniela Škrátková
Miroslav Kršák
a Jana Budiačová
Vladimír Barták
a Miroslava Tomanová
Tomáš Remšík
a Katarína Brtáňová
Peter Juriga
a Ing. Monika Gajdošová
Miroslav Striško
a Lucia Janíková
Blahoželáme jubilantom:
75 rokov:
Vlasta Brokešová
Albína Osrmanová
80 rokov
Vlasta Fusková
Veronika Jankovičová
Emília Letková
Antónia Paholková
Anna Reseková
Navždy nás opustili:
Irena Halajová
Okienko do štatistiky:
Počas sledovaného obdobia
sa do nášho mesta prisťahovalo a na trvalý pobyt prihlásilo 11 občanov, odsťahovalo sa
9 občanov.
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Celoslovenský KROK so Sclerosis
Multiplex po prvýkrát v Ilave

22. mája 2009 sa v našom meste konal 7. ročník celoslovenskej akcie KROK so SM. Do Ilavy prišli mnohí jej členovia od Michaloviec,
až po Nové Zámky. Klub SM Ilava zároveň v tomto roku oslávil aj
15. výročie od svojho založenia. Veľká VĎAKA patrí všetkým účinkujúcim za veľmi hodnotný kultúrny program- boli nimi v úvode „ malé včielky“ z CVČ Púchov, detské súbory LAŠTEK a VREPrimátor mesta Ing. Štefan Daško pri preberaní ceny.

Prof. MUDr. Pavol Traubner počas príhovoru.

TIENKO, súbor STRÁŽOV, tanečná skupina zo ZUŠ ILAVA ako i
hosťujúca skupina MRCHANE z Bánova pri Nových Zámkoch. Na
podujatí sa zúčastnili aj významné osobnosti – primátor mesta Ilava Ing. Štefan Daško, prezidentka SZSM p. Fajnorová, Prof. MUDr.
Traubner s manželkou a Ing. Hort – poslanec NR. Veľmi dojímavým počinom bolo symbolické vypustenie holubíc ako „pozdrav do
neba“. Mesiac máj bol mesiacom slnečníc, deň 27. máj je svetovým
dňom SM-károv...
Za podporu svojej činnosti a celého podujatia všetci členovia klubu SM ILAVA úprimne ďakujú predchádzajúcemu a aj súčasnému
zastupiteľstvu, poslancom a zamestnancom MsÚ ILAVA, vedeniu
a zamestnancom Domu kultúry ILAVA.
(skrátené) Anna Pappová, Foto: O. Tomášová

Nezahnala ich
ani búrka...
31 dní kraľoval ilavskej panoráme, až napokon ho stihol rovnaký osud ako každý iný máj.
Ten ilavský bol pre nás ten najvyšší. Spojil do jedného tímu
veľa mladých ľudí z rôznych
ilavských združení - FS Strážov,
DS Hugo, DS Malá Múza.
V nedeľu 31. 5. prišli do ilavského DK, aby pomohli bezpečnému zloženiu mája. Pre pomocníkov sa pripravoval chutný
guláš a grilované kurčatá. Tak
ako aj pri hĺbení jamy, aj teraz
použili bager – viedol ho hlav-
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ný organizátor akcie Milan Jakúbek. Po silnej búrke, ktorá
nachvíľu akciu prerušila, zložený máj narezali na niekoľko
častí, z ktorých pravdepodobne
nechajú urobiť lavičky. Nakoniec si členovia FS Strážov, ako
všetci ostatní zúčastnení, pozreli dokument „Ako sa staval Máj
2009“ - od spílenia stromu až po
zdarné vztýčenie. Aj v budúcom
roku sa potešíme podobnej akcii, ktorá pracovne, veselo i užitočne spája mladých...
-MT-
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Odcudzený mestský majetok
Osadený spomaľovací retardér v mestskej časti Klobušice nevydržal kompletný ani jeden celý týždeň! Zatiaľ neznámy páchateľ ukradol dva diely nainštalovaného spomaľovacieho retardéra na Ul. Zámockej, čím došlo k jeho znefunkčneniu. Mesto
Ilava týmto oslovuje občanov, ktorí môžu pomôcť objasniť túto
krádež, aby kontaktovali políciu, ktorá tento čin vyšetruje, resp.
môžu svoje poznatky oznámiť pracovníkom MsÚ alebo poslancom MZ za mestskú časť. Uvedené zariadenie bolo inštalované
na komunikácii z dôvodu neustáleho nedodržiavania max. povolenej rýchlosti niektorými vodičmi motorových vozidiel a potreby zvýšenia bezpečnosti občanov bývajúcich na tejto ulici,
resp. pohybujúcich sa po tejto komunikácii.
Za prípadnú pomoc pri vyriešení tohto prípadu vopred ďakujeme.
Text a Foto: -MT-

Informácie pre občanov ohľadom pripravovanej
realizácie projektu odkanalizovania mestskej časti
MV Klobušice oznamuje
všetkým občanom mestskej
časti Klobušice a majiteľom pozemkov, ktorí majú
záujem o budúcu realizáciu kanalizačnej prípojky a
napojenie sa na kanalizačnú sieť v pripravovanom
projekte odkanalizovania
mestskej časti Klobušice, aby vyplnenú prihlášku odovzdali na MsÚ Ilava (odbor výstavby), resp.

môžu vyplnené tlačivo
odovzdať poslancom MZ
za mestskú časť Klobušice
(Ing.Hrubý, Barošova ul.
305, resp. p.Bezecný, Rázusova ul. 79).
Pokiaľ občan neobdržal
formulár dohody o vybudovaní kanalizačnej prípojky
je možné si toto tlačivo vyzdvihnúť na MsÚ Ilava
(odbor výstavby) alebo na
vyššie uvedených adresách

poslancov MZ.
Podmienkou realizácie
kanalizačnej siete v mestskej časti je pripojenie sa

Termín pre odovzdanie vyplnených
zmlúv o pripojení je
iba do 30.6.2009 !!!!

min. 80% občanov mestskej
časti na túto sieť. V prípade, že by v niektorej lokalite nebol dostatočný predbežný záujem o následné
pripojenie sa, bude projekt
prehodnotený a tieto časti
nebudú zahrnuté do konečnej varianty realizácie.
Prípadné otázky môžete
volať na tel. 0905-933460
alebo 4455515
MV Klobušice

Vyberáme zo Zápisnice z verejného zasadnutia MV Klobušice 14. 5. 2009
Zasadnutie MV Klobušice otvoril a viedol člen výboru
Ing. Hrubý. Na programe verejného rokovania výboru s občanmi boli prejednávané otázky týkajúce sa realizovaných
a pripravovaných investičných
akcií v meste (LIDL, výstavba
okružnej križovatky, výstavba kanalizačnej siete) a ďalšie
podnety občanov mestskej časti vznesené na členov MV od
poslednej schôdze. V diskusii
sa zúčastnení občania vyjadrili
k problémom, ktoré je potrebné z ich pohľadu riešiť v rámci
mestskej časti a mesta Ilava.
Na zasadnutí sa zúčastnilo 8
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občanov mestskej časti Klobušice.
Mestský výbor Klobušice
žiada, aby boli operatívne riešené nasledovné problémy:
- dôsledné preverenie a v prípade zistenia nedostatkov vyvodenie odpovedajúcej sankcie
pre JRD Dubnica (dvor Klobušice) za presun veľkého množstva zvierat do priestorov dvora
a obnovenie živočíšnej výroby.
Občania sa sťažujú na zápach,
ktorý sa odtiaľ šíri. Taktiež sa
občania sťažujú na bezohľadný
prejazd mechanizmov družstva po Ul.Dlhé Nivy, znečisťovanie komunikácie, veľké

množstvo prachu, rýchlu jazdu
vozidiel.
- parkovanie osobných motorových vozidiel na chodníkoch
IBV Klobušice a dlhodobé parkovanie niektorých firemných
vozidiel na mestských komunikáciach a pozemkoch IBV Klobušice
- opravu a očistenie hrobu
neznámeho vojaka na cintoríne v Klobušiciach
- opravu prepadnutej časti cesty na Zámockej ulici pri
dome p.Lysáka
- oslovenie Reedukačného
centra v Klobušiciach s požiadavkou na otvorenie prístu-

pu do areálu z Rázusovej ul.,
a tým následné eliminovanie
prejazdu áut smerujúcich denne do tohto centra po Okružnej
ul. (reedukačné centrum má
svoj vlastný vchod, ktorý však
dlhodobo nepoužíva).
- opakovanú zhoršenú počuteľnosť rozhlasu v mestskej
časti
Občania sa taktiež v diskusii
vyjadrili k problematike chýbajúceho zariadenia pre prestárlych v meste Ilava a s tým
súvisiace zlepšenie podmienok
týchto starších občanov pre ich
pokojné dožitie v starobe.
-mh-
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K jubileu prednostu MsÚ Ing. Ľubomíra Turcera
Začiatkom júla sa dožívate
okrúhleho životného jubilea. Ako
by ste zhodnotili svoj doterajší život z hľadiska ľudského, či umeleckého rastu?
Tak najskôr sa venujme tomu
ľudskému rastu, aj keď sa mi ťažko
hovorí o sebe samom na túto tému.
Po nedobrovoľnom vyštudovaní
strojárenstva na žilinskej univerzite som prešiel rôznymi pracoviskami od projektanta až po najvyššie
riadiace funkcie v strojárskych
firmách, v školstve, v poradenskej firme, v zahraničnom obchode a dnes organizujem prácu ľudí
v miestnej samospráve.
Každý post vyžadoval veľa štúdia, jazykovú prípravu a niekde
nekonečnú trpezlivosť pri práci s ľuďmi. Na pozícii prednostu
dnes zúročujem všetky skúsenosti od strojárstva cez stavebníctvo,
pôsobenie v škole i ako súkromný
lektor, a aj skúsenosti z oblasti kultúry a umenia. Samozrejme učím
sa i nové veci a mám okolo seba
schopných spolupracovníkov, takže stále musím absorbovať nové
poznatky. Občas ma trochu postrčia aj tvrdí kritici a neprajníci. Patrí
to však k životu a udržuje to človeka v strehu a kondícii.
Čo sa týka umeleckého rastu, ten
momentálne trochu stagnuje. Nerobím žiadne aktivity, ani marketing okolo mojich vystúpení a koncertovania. Napriek tomu si občas
na mňa niekto spomenie a pozve
ma účinkovať. Je veľmi milé, keď
zavolá niekto, že si pustil ukážky
mojej hudby na mojej internetovej
stránke www.lubomirturcer.wz.cz
a požiada ma, aby som mu na dobierku zaslal CD. Kedysi som intenzívne oslovoval rádiá a TV . Mal
som úspechy v hitparádach na rádiu Lumen. Účinkoval som v STV.
Chodil som na country festivaly.
V súčasnosti mi na to nezostáva
čas a energia. Popri práci prednostu sa však hudbe neustále venujem.
Len vďaka tolerancii a podpore
manželky a detí som mohol zrealizovať svoje hudobné projekty. Za
to im ďakujem. V januári som krstil svoje tretie CD v DK Ilava. Povinnosti v meste však zasahujú do
tejto životnej sféry a za posledné tri
roky som nič nové okrem toho CD
nevytvoril. Na gitare hrám takmer
denne, zdokonaľujem si techniku
a vybavenie, aby som bol pripravený kedykoľvek vyjsť na pódium.
Na leto mám zatiaľ dohodnuté dve
koncertné vystúpenia v trenčian-
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skom regióne a priebežne sa na ne
pripravujem.
Do funkcie prednostu ste nastupovali s určitými predstavami
o posune úrovne mesta k lepšiemu. Podarilo sa Vám naplniť tieto predstavy?
Áno. Myslím, že kto to chce vidieť, tak to vidí. Od infraštruktúry
mesta cez kultúru, šport až po postavenie pracovníkov na MsÚ, všade bol posun k lepšiemu. Niektoré
projekty sa dokončili, niečo je ešte
vo výstavbe a samozrejme niečo
sa ešte pripravuje. Nikdy ma však
nenapadlo, že sa stretnem s toľkou
neprajnosťou, závisťou, ba až nenávisťou zo strany niektorých spoluobčanov, z ktorých mnohých ani
nepoznám, lebo útočia pod prezývkami na našom mestskom portáli. V oblasti duchovných hodnôt,
kultúrneho povedomia, občianskeho spolunažívania a skutočného dodržiavania hlavných zásad
desatora sa toto mesto, žiaľ, nikam
nepohlo ani za pomaly 20 rokov,
čo tu žijem. Aktívne tu kultúrou
žije sotva 10% obyvateľstva, čo je
smutné. To nie je o peniazoch, ale
o chuti niekam prísť. DK ponúka
už pomaly 3 roky za dobrovoľné
alebo minimálne vstupné množstvo akcií.
Čím je terajšia práca prednostu
odlišná od predošlých zamestnaní? Je pravdou, že práca pre iných
ľudí je obohacujúca a výnimočná v tom, že buduje až nadčasové
hodnoty?
Je to iné v tom, že sa nemôžete
špecializovať len na jednu oblasť.
Mám na starosti odbor výstavby,
majetkové oddelenie, ekonomické
oddelenie, oddelenie kultúry, matriku a personálny odbor. Z každej
oblasti musím mať slušný prehľad.
Pod prednostom je i právnik, preto táto funkcia vyžaduje i vysoké
právne vedomie. Práca pre iných
ľudí je obohacujúca len vtedy, ak sú
vám tí ľudia za to vďační a nejako
vám to dajú najavo. Sú našťastie aj
takí a ich počet rastie. Jeden z najkrajších momentov som zažil začiatkom júna, keď mi bývalý kritik
pri stretnutí v meste podal ruku
a poďakoval za niektoré stavebné
akcie v meste. Nadčasové hodnoty
teda samozrejme vznikajú. To, čo
sa vybuduje, bude slúžiť desaťročia.
Mohli by ste nás stručne oboznámiť s najnovšou víziou mesta
v rámci projektov? Blíži sa ukončenie výstavby Lidla...
V súvislosti s LIDL-om pribud-

ne i kruhová križovatka. Mesto by
ju z vlastného nikdy nepostavilo,
najmä za súčasnej ekonomickej situácie. Chystáme ešte projekt centrálnej mestskej zóny, čím by sa konečne zútulnil prechod okolo veže
a park pri väznici. Plánujeme rozvoj bytov, rekonštrukciu múzea,
získanie prostriedkov na kultúrne
a športové výmeny z EU.
Dotkne sa nášho mesta ekonomická kríza? Ako?
Už sa dotkla. Mesto dostalo za
mesiace máj a jún zhruba polovicu prostriedkov z podielových
daní, ako by za normálnych okolností malo dostať. Pre nás to znamená zmrazenie platov, nevyplácanie odmien, šetrenie, kde sa
dá. Uskromniť sa budú musieť aj
kultúrne súbory a športové oddiely. Našťastie sme dobre hospodárili v minulom roku a môžeme
z rezerv financovať projekt školy
a pripravovať nové projekty. Keď
už hovoríme o kríze, neodpustím
si povedať, že túto krízu vo svete umele vyvolali mocní,aby boli
ešte mocnejší. Schválne hovorím
o moci, pretože im už bohatstvo
nestačí. Nie je to čudné, že všade
je prebytok materiálnych statkov
a ľudia si to nemajú za čo kúpiť?
Šrotovali sa tisíce aut, mnohé ešte
v slušnom stave, aby sa vyprázdnili sklady automobiliek. Vyrábajú sa braky a sú ich plné obchody.
Je nadbytok potravín, ale v Afrike a inde populácia hladuje. Silné
štáty dávajú na záchranu ekonomiky a bánk také sumy, že keď si
to predelíte počtom obyvateľov tej
ktorej krajiny, mohol by byť v nej
každý občan multimilionár. Ľudská chamtivosť a túžba po moci už
dosiahli také rozmery, že je to neúnosné. Často sa sám seba pýtam:

„Ako vplývajú ideológie a náboženské učenia na ľudí, keď to k ničomu lepšiemu nesmeruje“?
Človek na to, aby bol šťastný, nepotrebuje veľa. Je to bezpečný domov, zdravá rodina, možnosť zamestnať sa v odbore, čo vás baví
alebo aspoň sa popri práci venovať
svojim záľubám, tešiť sa z výdobytkov moderného sveta a mať niečo
do úst. Žiaľ, ľudská bytosť je vo svojej podstate naprogramovaná inak
a s jedlom rastie chuť. Nakoniec je
z toho celosvetová kríza.
Aké sú pre Vás najdôležitejšie
životné priority, čo je Vaším životným krédom?
Moje životné krédo je zdanlivo
prosté: Hľadať šťastie v šťastí iných,
slobodu v slobode iných. Keď si
dobre uvedomíte, čo predchádzajúca veta znamená a riadite sa tým,
máte kľúč ku šťastnému životu. Je
však veľmi ťažké to v živote docieliť, pretože ľudí, ktorí sa riadia
presne opačným krédom, teda: robiť nešťastných iných a obmedzovať slobodu iných je väčšina. Na
tom nezmení nič ani najdokonalejšia ideológia alebo náboženské
učenie. Ľudia sú proste takí. Záleží
len na tom, koho vám osud postaví do cesty. V bežnom rodinnom
a pracovnom živote sa riadim heslom: „Dobré pracovné vzťahy sú
základom všetkých vzťahov“. Len
si predstavte, koľko by vám vydržalo opojenie z lásky, manželstvo
alebo dobré priateľstvo, či pracovné partnerstvo, keby na vás partner „vyzrieval“, znevýhodňoval
vás alebo by si z vás urobil sluhu.
Osobne som aj za cenu strát zamestnaní a hľadaní nových vždy
odchádzal z pracovných kolektívov
a vycúval zo vzťahov, ktoré sa vážne odklonili od tejto mojej životnej filozofie. Moje životné priority
úzko súvisia so spomenutými zásadami. Snažím sa, aby bola v pohode moja rodina, aby som vždy mal
zamestnanie a nenechal nás v neistote a bez prostriedkov. Snažím
sa zdravo žiť, aby som neostal nikomu na príťaž kvôli zdravotnému
stavu, hoci osud sa vie s ľuďmi kruto zahrať a niekedy to neovplyvníte. Udržujem si svoj dom a záhradu, aby som sa v jeho bezpečí a z jej
krásy mohol tešiť až do konca života. Chcem byť nápomocný svojim
deťom, či už radou alebo finančne,
aby boli šťastné a aj moje snaženie
v meste Ilava má za cieľ to, aby sa
sem radi vrátili.
pripravila -MP-
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Obchodná akadémia v Ilave Vás informuje
V máji ukončilo štúdium na
OA v Ilave takmer 100 študentov
- úspešných maturantov. Väčšina z nich v týchto dňoch koná
skúšky na vysoké školy a želáme
im, aby všetci mohli v budúcom
školskom roku začať študovať na
vybranej vysokej škole a ostatným veľa úspechov v prvých
zamestnaniach. Traja študenti budú konať maturitnú skúšku
v septembri.

EXKURZIA
ŠTUDENTOV
DO NBS
Dňa 12. júna 2009 sme sa zúčastnili exkurzie do Národnej
banky Slovenska a historického
múzea na Bratislavskom hrade,
kde je uložený košický zlatý poklad.
V NBS nás čakal odborný výklad na tému zmeny kompetencie NBS po prechode na euro ako
aj výhľad na Bratislavu z najvyššieho poschodia NBS.
Na Bratislavskom hrade je od
20. 03. 2009 – 31. 08. 2009 uložený košický zlatý poklad. Poklad
patrí svojím obsahom medzi jedinečné nálezy mincí nielen zo
Slovenska, ale aj v rámci Európy.
Pozostáva z 2 920 zlatých mincí,
troch medailí, renesančnej reťaze a medenej schránky.
Cieľom tejto exkurzie bolo
overiť si naše vedomosti z e-larningového programu Poznaj
svoje peniaze, v ktorom pracujeme na záujmovom krúžku a venujeme sa mu aj na hodinách
voliteľného predmetu bankovníctvo. Krúžok navštevuje 16
študentov Obchodnej akadémie
v Ilave z 3.B a 3.C triedy pod
vedením Ing. Jany Živčicovej,
ktorá je aj odborným garantom
tohto projektu.
Naša exkurzia bola zrealizovaná vďaka generálnemu partnerovi Poznaj svoje peniaze,
Nadácii, ktorá hradí až 75 % nákladov.
Touto cestou vyjadrujeme
vďaku nášmu sponzorovi a veríme, že naše vedomosti využijeme aj pri maturite, ktorá nás
čaká už o rok. So svojimi zážitkami sa s Vami podelíme v niektorom ďalšom čísle.
študenti OA Ilava
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Maturitné skúšky prebehli bez
problémov a priemerná známka
školy je 2,21 - možno povedať, že
sme dosiahli výborný výsledok.
Okrem rozlúčky so štvrtákmi
sa študenti OA v máji zúčastnili
týchto podujatí:
- divadelné predstavenie Kubo
v DK Ilava v podaní súboru Malá
múza,
- študentka 2.A Michaela Tišková reprezentovala OA v krajskom kole literárnej súťaže
Hviezdoslavov Kubín, kde obsadila vynikajúce 3. miesto v kategórii poézia,
- reprezentácia školy v okresnom kole vo volejbale dievčat.
Prebehlo aj 1. kolo prijímacieho konania do 1. ročníka denného štúdia OA. Prijatých bolo 60
žiakov ZŠ a otvorené budú dve
triedy.
Dňa 22. 5. 2009 sa naša škola
zapojila do veľmi peknej akcie
KROK so sklerózou multiplex.
Študentky 1. a 2. ročníka pomáhali pri uskutočnení verejnej

zbierky, ktorú organizuje Slovenský zväz Sclerosis Multiplex so
sídlom v Trnave a Klub Sclerosis Multiplex v Ilave. Študentky
Kamila Horáková, Barbora Pištová, Monika Gabrišová, Barbora Čebíková, Zuzana Kováčová,
Eva Porubčanová, Martina Káčerová a Dominika Nemčáková vykonávali verejnú zbierku,
rozdávali kvet slnečnice, letáky
SZSM a pomáhali pri kultúrnom
programe, ktorý sa uskutočnil
v Dome kultúry v Ilave.
Sme radi, že sme svojou účasťou mohli pomôcť dobrej veci
a vyjadriť tým svoju spolupatričnosť ľuďom trpiacim týmto závažným ochorením. Poďakovanie patrí aj našim študentkám,
ktoré boli ochotné zapojiť sa do
tejto akcie a upozorniť tak širokú
verejnosť na činnosť Slovenského
zväzu sclerosis multiplex a jeho
klubu v Ilave.
Na pôde OA sa konalo výberové konanie na obsadenie do
funkcie riaditeľa školy. Svoj pro-

Škola v prírode
Konečne sme sa dočkali! 25.5.
sme vyrazili do Školy v prírode na
Patrovci. V nádhernom prostredí v blízkosti Trenčianskeho Jastrabia sme prežili šesť dní plných
hier, súťaží a zábavy. Spočiatku
nám bolo smutno za rodičmi, ale
uprostred nádhernej prírody sme
na smútok rýchlo zabudli.
Plní očakávania sme sa ubytovali a začali oboznamovať
s prostredím. Na prechádzke do
okolia sme si prezreli malebné

prostredie okolo kaštieľa, športoviská, blízke ohnisko i lanovku.
Spočiatku nám počasie prialo,
takže sme si naplno užili všetky
činnosti, ktoré pre nás organizovali pani učiteľky.Okrem futbalu
a vybíjanej na nás každý deň čakalo množstvo nezvyčajných hier.
„ČÍSELNÁ HRA“ preverila našu
obratnosť a postreh, pri „LOVE
V PRALESE“ sme hľadali ukryté obrázky zvierat, v „BRANNEJ
HRE“ (na snímke) sme si zas vy-

jekt úspešne obhájila naša doterajšia pani riaditeľka Mgr. Dana
Škultétyová a našu školu bude
viesť ďalších päť rokov. V mene
všetkých zamestnancov jej želáme veľa zdravia, sily a chuti do
nových úloh.
Jún je mesiacom, na ktorý už
od septembra netrpezlivo čakajú
všetci študenti. Okrem záverečných písomiek a skúšania budú
mať aj príjemnejšie aktivity, najmä výlety:
- návšteva Budapešti, výlet do
Lešnej a Zlína v ČR,
- muzikálové predstavenie Príbeh ulice spojené s prehliadkou
historickej časti Bratislavy,
- exkurzia do Národnej banky
Slovenska a do väznice v Ilave,
- turistický pobyt na Čertove
a pod.
Blížia sa vytúžené prázdniny,
preto všetkým študentom prajeme slnečné dni plné oddychu
a radosti a takisto kolegom - učiteľom po náročnom školskom
roku, aby počas voľných dovolenkových dní načerpali veľa sily
do budúceho školského roka.
Ing. Zuzana Novosádová

skúšali orientáciu v prírode a vedomosti z prvouky. Nemohla chýbať ani súťaž „O SPRÁVNEHO
CHLAPCA A SPRÁVNE DIEVČA“, metlový tanec, či „ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA“. Pri tvorbe
„EKOKRAJINIEK“ sme z prírodného materiálu tvorili stavby
a obrazce. Niektoré znázorňovali
zvieratá, iné zas ľudí a domčeky.
Našiel sa dokonca i pavilón opíc,
či dedinka pod Tatrami. Veľa zábavy sme si užili na pyžamovej
diskotéke. Kto nemal práve náladu na hudbu a tanec, mohol
si vyskúšať svoju šikovnosť v hre
s pexesom, či v iných drobných súťažiach.Túra do dediny zas preverila našu kondíciu a vytrvalosť,
stolno-tenisový turnaj obratnosť
a postreh. Najväčší úspech mala
„NOČNÁ HRA“, ktorá bola určená len pre silné povahy.Všetci odvážlivci za svoju statočnosť získali
cenné medaily. No a na záver nemohol chýbať tradičný karneval.
Počas pobytu sme si energiu
dopĺňali pestrou a výdatnou stravou, ktorá nám chutila o to viac,
že bola za pekného počasia podávaná v prírode pod mohutnými
dubmi. O tom, že na nudu nebol
naozaj čas, svedčí množstvo zážitkov, ktoré sme si domov priniesli .
Žiaci 2.A a 2.B zo ZŠ v Ilave
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Žiaci navštívili tajomné priestory Ilavského hradu

Foto: M. Toman

Približne 80 žiakov ZŠ Trenčianska Teplá čakal v Ilave 19. mája
bohatý kultúrny program. Nielenže si pozreli divadelné predstavenie Malej múzy - Kubo, ale aj navštívili ilavský farský kostol.
Pracovníci mestského múzea, ktorí ich sprevádzali, kládli dôraz
na dejiny kláštora trinitárov. Pozreli si loď kostola, kde mali možnosť vidieť časť z pôvodného kláštorného inventáru, dnes však
farského kostola. Potom sa presunuli do priestrannej sakristie so
zachovalým dobovým nábytkom. Pracovníci múzea zdôraznili,
že nosný pilier, ktorý podopiera klenbu sakristie pokračuje nielen
na poschodie, kde sa nachádza kaplnka pre odsúdených, ale aj do
podzemných priestorov farského kostola. Žiakov preto nemuseli
dlho prehovárať, a tak sa ocitli v krypte kostola. Všetci sa presvedčili na vlastné oči, že nosný pilier zo sakristie naozaj pokračuje do podzemných priestorov - krypty, ktorá bola postavená na
mieste hradnej priekopy. Pracovníci múzea by sa chceli touto cestou poďakovať pánovi kostolníkovi ilavskej farnosti - Miroslavovi
Nemčekovi, ktorý je vždy ochotný sprístupniť farský kostol a jeho
kryptu potrebám mestského múzea.
Mgr. Miroslav Toman

Tanečná Ilava
Dňa 8. júna už od rána roztancovali Dom kultúry v Ilave účastníci okresnej súťažnej prehliadky pod názvom „Tanečná Ilava“.
Takmer 200 detí slávnostne privítal prednosta MsÚ Ilava Ing.
Ľubomír Turcer a potom pódium patrilo 13 tanečným skupinám.
Súťažilo sa v tanečných kategóriách show a hip-hop podľa veku,
predstavili sa sólisti, duetá, malé aj veľké formácie. Tanečnú prípravu, technické prevedenie a estetický dojem hodnotila odborná
porota - pani Barbora Ševčíková a Katarína Pejková z Trenčína,
ktorým predsedala pani Mgr. Elena Martinková z CVČ Považská Bystrica. Okresnú tanečnú súťaž moderovala Mgr. Jarmila
Pišková, akciu spolu zorganizovali učitelia ZUŠ a pracovníci DK
Ilava. Tanečníci si vytvorili v hľadisku príjemnú atmosféru a navzájom sa povzbudzovali. Divákmi boli okrem nich aj rodičia,
príbuzní, známi, spolužiaci a samozrejme vedúci súborov. V závere podujatia bolo vyhodnotenie jednotlivých kategórií, odovzdávanie diplomov, ocenení, pochvalných uznaní a drobných
darčekov. So všetkými sa rozlúčila riaditeľka ZUŠ Ilava Mgr. Ružena Hromádková, poďakovala vedúcim za prípravu, deťom za

Riaditeľka ZUŠ Mgr. R. Hromádková pri odovzdávaní cien.
účasť i úspešné umiestnenia a organizátorom za skvelú prácu.
O rok sa Ilava určite opäť roztancuje a dá tak možnosť neregistrovaným tanečným skupinám ukázať svoje úsilie, snahu, námahu a najmä skvelú tanečnú show.http://www.zusilava.wz.cz
-RH-

Koncert orchestra Brillant pod mestskou vežou
Dňa 24. mája 2009 patril priestor pod mestskou vežou milovníkom hudby. Promenádny koncert orchestra Brillant (na snímke) zo Základnej umeleckej školy
Ilava spríjemnil mnohým občanom nedeľné májové popoludnie. Poslucháči, ale aj okoloidúci si mohli v jeho
podaní vypočuť známe melódie, polky, valčíky, ľudové piesne i orchestrálne skladby. Vystúpenie orchestra
spestrilo aj účinkovanie sólistov a komorných zoskupení členov orchestra. Promenádny koncert sa uskutočnil pri príležitosti 55. výročia založenia školy a orchester ním oslávil prvý rok od odovzdania krstného
listu s menom Brillant. Veríme, že koncertovanie mimo
priestory školy a domu kultúry sa prítomným páčilo.
-RH-
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Rozprávkové popoludnie 7.6. 2009 v rámci osláv MDD materiálne a finančne podporili: MSU Ilava, Kaufland Ilava, Makyta Púchov,
SNS Ilava, ZVS Holding Dubnica, Gabrielle Style salón, Lekárne Purus a Salus, Duo Bonami, Stolárstvo Horák, Pizzeria M3, Autodoprava
Minárik, MBI s.r.o., Lesné spoločenstvo, Nábytok Lea, Zempra, Zdenka Optik Salón, Comextrans, Ilfes, Kamenárstvo Straňák, Foto Peter
Mrázik, Vináreň Ilava, Glover, AMW potraviny, Pribina, Kvetinárstvo
Hortus a Eden, MS Market, Goldax, Spar-ex, Bresman, Moravec caffe,
hostinec u Furmana, Omega butik, Prvá stavebná, Galatex-Domáňová, 101 drogéria, TM-tools T-mobile, VúB Ilava, Orange, Pet-fit Sport,
Autoservis R.B., Únia žien Slovenska, Pizzeria La tore. Ďakujeme!!!
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Mestská knižnica

Predsedkyňa ZO nedoslýchav ých v Ilave Janka Gajdošová (vľavo).

preklad - SOPKO, Július:
„DuBnICKá KROnIKA“

Dejiny Ilavy a Slovenska sú
úzko späté s dejinami Uhorského kráľovstva. Dokladom
toho je aj Dubnická kronika
– texty preložil Ján Sopko a ktorá bola do prvej polovice
19. storočia uložená v Ilešháziovskej knižnici v dubnickom kaštieli, teda práve tam,
kde bola uložená knižnica po
zrušenom ilavskom kláštore
trinitárov. Toto dielo, aj keď
má mnoho historických nepresností, je cenným dokladom myslenia vzdelancov tej

doby. Autor čerpá z viacerých
diel, ktoré sa nám už nezachovali. V úvode opisuje dejiny
európskych národov zmesou
antických a biblických reálií,
keď niekedy odvodzujú pôvod
národa od Alexandra Veľkého, alebo na inom mieste od
Noemových synov. Toto dielo, ktoré v tejto podobe vzniklo niekedy okolo roku 1480,
sa zaoberá dejinami Uhorského kráľovstva, odchodom starých Maďarov z ázijských stepí
a ich príchodom do dunajskej
kotliny. Môžeme sa
tu dozvedieť o tých
uhorských kráľoch,
ktorí Ilave udelili privilégia. Kniha
je presnejšia čím
opisuje novšie skutočnosti a to dobu
a panovanie kráľa Mateja Korvína. Jeho prívlastok
v latinčine znamená havraní a členom jeho čierneho
pluku bol aj Blažej
Maďar, ktorému
panovník daroval
aj Ilavu s hradom.
-mt-

Výročie P. O. Hviezdoslava
V tomto roku si s úctou pripomíname 160. výročie narodenia významnej kultúrnej osobnosti slovenského národa - P. O.
HVIEZDOSLAVA.
Pri tejto príležitosti MO Matice slovenskej v ILAVE, Dom Matice slovenskej v ILAVE za pomoci Nadácie Matice slovenskej,
pripravili dňa 20. mája poetické
predpoludnie v Dome kultúry
v ILAVE s názvom „STRETNUTIE S POÉZIOU„ pre študentov Strednej odbornej školy
z PRUSKÉHO.
Kultúrno – dramatická skupina ZPOZ pri MZ z Trenčian-
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skych Teplíc pripravila komplexný prierez životom a tvorbou
tohto najväčšieho básnika. Literárne pásmo o P. O. HVIEZDOSLAVOVI študentov asi veľmi
zaujal, pretože sa ozýval vďačný
potlesk.
Treba poďakovať riaditeľke
Domu Matice slovenskej, pani
Janke VALIGURČINOVEJ, za
vynikajúco pripravené duchovno
– kultúrne hodnotné podujatie.
Ak vezmem do úvahy, že títo
študenti mali školské voľno,
a napriek tomu zavítali na toto
podujatie – je to krásny počin!
Marián BURÍK

Oslava 10. výročia

založenia ZO nedoslýchavých
V sobotu popoludní, 16. 5.
2009, sa v priestoroch Domu
kultúry v Ilave konali oslavy
10.výročia založenia základnej organizácie nedoslýchavých
z Ilavy, ako aj oslava pri príležitosti Dňa matiek.
Oslavu otvorila predsedkyňa pani Janka Gajdošová, ktorá
privítala všetkých prítomných,
predstavila vzácnych hostí
a popriala príjemné popoludnie pri pripravenom kultúrnom
programe, ako aj na zábave.
Kultúrny program pripravili deti zo ZŠ z Hornej Poruby,
folklórna skupina Strážov a do
tanca hrali páni Kováčovci.
Medzi
vzácnymi
hosťami boli napríklad za UPSVaR
z Ilavy pani Bc. Šlesarová, za
MsÚ Ilava pani Danka Jureňová, za MsÚ Dubnica nad Váhom pán Ing. Šlesar, ďalej pani
MUDr. Magdaléna Púčiková
a ďalší hostia, ktorými boli zástupcovia jednotlivých organizácií nedoslýchavých z Tren-

čína, Bratislavy, či Považskej
Bystrice.
Po úvodnom kultúrnom
programe nasledovalo prečítanie výročnej správy za rok
2008, plánu práce na rok 2009
a výborné občerstvenie. Potom
predsedkyňa organizácie predniesla báseň ku Dňu matiek,
spomenuli sme si na jubilantov
za prvý polrok 2009, odovzdali
sme im drobné darčeky v podobe kvetu a vázy, ktoré sponzorovala spoločnosť RONA, a.s.
Lednické Rovne. Nakoniec sme
nezabudli ani na bývalých členov organizácie, ktorí nás medzičasom opustili a venovali
sme im minútu ticha.
Akcia sa konala v duchu
stretnutia sa jednotlivých členov a priateľov v dobrej nálade
do neskorých večerných hodín.
Ďakujeme všetkým organizátorom, ktorí pripravili takúto
skvelú akciu pre svojich členov
a priateľov.
-gaj-

Z listu čitateľa...

Pracujem ako informátorka v DK Ilava. 16.mája sa u nás konalo podujatie
pri príležitosti 10.výročia založenia organizácie sluchovo postihnutých. Títo ľudia ma veľmi milo prekvapili svojím postojom k životu i napriek svojmu postihu. Musia denno-denne zápasiť s každodennými problémami, ktoré im toto ochorenie prináša, no sú k sebe
milí, ochotní jeden druhému pomôcť, vzájomne sa vypočuť. Na tvári majú vždy úsmev – zdravý človek by sa mal v tomto ohľade čo od
nich učiť... Pôsobili na mňa ako jedna veľká rodina. Možno je to
preto, že choroba ľudí zbližuje a tvorí z nich ozaj novú rodinu, buduje vzájomnú pokoru... Aj keď im chýba to najcennejšie – plné zdravie, nehnevajú sa na svet okolo. Prostredníctvom tohto listu sa im
chcem aspoň takto poďakovať za príjemne strávený čas v ich spoločnosti, i keď ten môj bol pracovný. Prajem im ešte veľa radosti a spokojnosti.
Iveta Gombárová
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Literárna Ilava už trojročná
Od novembra 2008 mohli posielať svoju literárnu tvorbu poéti a prozaici z celého Slovenska do III. ročníka Literárnej Ilavy. Súťaž
bola rozdelená do troch kategórii, a to I. st. ZŠ, II. st. ZŠ a SŠ. Najviac
príspevkov prišlo od stredoškolákov. Boli to však práce, ktoré sa dajú
ohodnotiť ako profesionálne. Do III. ročníka súťaže spolu prispelo 176
detí a mládežníkov.
12. júna 2009 o 9:00 hod. v Dome kultúry Ilava na slávnostnom vyhodnotení súťaže bol aj súčasný slovenský spisovateľ Mgr. Valentín
Šefčík, ktorý sa už 14 rokov venuje písaniu poézie pre deti. Pri tejto
príležitosti urobil besedu s autogramiádu a stal sa čestným členom Literárneho klubu Ilava.
Ceny za svoje diela si vďaka primátorovi mesta Ing. Štefanovi Daškovi, riaditeľke CVČ Mgr. Anne Bajzovej, Ing. Jozefovi Mikušincovi,
Mgr. Klaudii Jendrolovej, Mgr. Alene Teicherovej a Jozefovi Illymu odnieslo 33 zúčastnených detí a mládežníkov.
POÉZIA:
I. kategória
1. Ľuboš Precner
2. Agátka Hlavenková
3. Michaela Berkyová
II. kategória
1. Silvia Panáčková
2. Zuzana Hlinková
3. Lucia Kramárová
Filip Jendrol
Karin Breznická
Čestné uznanie:
Lenka Habánková
Jana Mišúnová
III. kategória
1. Sabína Godalyová
2. Katarína Želinská
3. Kristína Bečárová
Ivana Drábová
Mikuláš Hanes
Cena riaditeľky CVČ:
Diana Serenčková
Čestné uznanie:
Veronika Milučká

ZŠ a MŠ Hviezdoslavova Ludanice
ZŠ Malacky
Literárny klub Ilava
ZŠ Komenského Púchov
ZŠ Komenského Sabinov
Škola pre mimoriadne nadané deti Bratislava
Literárny klub Ilava
ZŠ a MŠ Hviezdoslavova Ludanice
ZŠ Medňanská Ilava
ZŠ a MŠ Záriečie
Gymnázium V. Mihálika Sereď, cena primátora
8 – ročné Gymnázium Sabinov
Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín
SOŠ obchodu a služieb Prievidza
Gymnázium Detva
Gymnázium Nové Zámky
SPŠ stavebná Žilina

PRÓZA:
I. kategória
1. Peter Balint
ZŠ Za vodou Stará Ľubovňa
2. Peter Gavenda
ZŠ Gorazdova Bánovce nad Bebravou
3. Diana Cehláriková
ZŠ Komenského Púchov
Sabina Breznická
ZŠ a MŠ Hviezdoslavova Ludanice
II. kategória
1. Jaroslava Balogová
ZŠ Beluša
2. Zuzana Kohútová
ZŠ a MŠ Pohorelá
3. Martina Bondrová
ZŠ Za vodou Stará Ľubovňa
Jana Pasierbová
ZŠ Československej armády Prešov
Čestné uznanie:
Mária Štupáková
Gymnázium Terézie Vansovej Stará Ľubovňa
Peter Kováč
ZŠ Žilina
III. kategória
1. Michaela Lennerová Gymnázium Pezinok
2. Danica Malčeková
Spojená škola, Obchodná akadémia Detva
3. Veronika Samková
Súkromné gymnázium Košice
Michaela Laura Haceková Bilingválne gymnázium M. Hodžu Sučany
Čestné uznanie:
Lenka Motúzová
Obchodná akadémia Považská Bystrica
Fedora Klára Homzová Gymnázium Karola Štúra Modra
Ceny víťazom III. ročníka Literárnej Ilavy odovzdal spisovateľ Mgr.
Valentín Šefčík. Tešíme sa na IV. ročník Literárnej Ilavy. Veríme, že sa
vo väčšom počte zapoja aj školy z okolia Ilavy.
-di-
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Spisovateľ Mgr. Valentín Šefčík pri autogramiáde.

Z umeleckých príspevkov
ANJEL
V jednu noc zletel anjel z neba.
Chcel spoznať svet, spoznať samého seba,
túžil spoznať radosť i pocit smútku,
túžil spoznať pocit dobrého skutku.
Prišiel medzi ľudí, stal sa jedným z nás.
Chcel spoznať tajomstvá, svet plný krás,
žil tu medzi nami, záhadný a tajomný,
duchovne bohatý, majetkom chudobný.
Žobrák pýtajúci kúsok chleba,
spoznať ľudstvo, len to mu k šťastiu treba,
nikto ho nevidí, tvária sa, že nie je,
on chudák nechápe kam tento svet speje.
Len osamelá matka s deťmi sa mu prihovára.

Posledný kúsok chleba s láskou mu dáva,
deti jej však plačú, chcú niečo jesť.
On chudák nechápe, ako to vie zniesť.
Na druhej strane ulice zlodej sa obhliada,
na lavičke dievča plače, že má chlapca rada.
Hlad a bieda nesie sa mestom.
Muž zvádza dievča nevhodným gestom,
úplatok do vrecka zákon dostáva,
zlodej už úlovkom na priateľov máva.
A tak spoznal anjel tento svet.
Roztiahol krídla a vrátil sa späť.
Diana Serenčková

Leto 2009
s CVČ Ilava
1.7. ! Jednodňov! podujatie pre deti
2.7. ! Jednodňov! podujatie pre deti
3.7. ! V! let do Bojn! c - ZOO
6.7. - 10.7. Mestsk! t! bor
18.7. - 24.7. Pobytov! t! bor na Ranči
27.7. - 31.7. Leto s hlinou

10.8. ! 14.8. Mestsk! t! bor
24.8. - 28.8. R! chlokurz pr! ce na PC

30.8. Rozl! čka s letom ! disco + z! bavn!
s! ťaže
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Rozhovory pri čaji... Helena Šíblová
Kedy ste sa začali venovať
zbieraniu misionárskych známok?
Pred niekoľkými rokmi ma
pozvala k sebe Ilavčanka Mirka Janegová, ktorá mala vtedy
na návšteve jednu slečnu z Bratislavy. Tá hovorila, že na misiách sa dá pomáhať aj zbieraním
známok. Moja prvá reakcia bola
– kto by mal na také niečo čas..?
A dnes je to už tridsať rokov, čo
sa zaoberám touto činnosťou.
Čo vôbec obnáša celý misijný
plán zbierania známok?
Známky po opatrnom odlepení z obálky a vytriedení (pomáhal mi pán kostolník), posielame
na misijné strediská - benediktínom do Nemecka, jezuitom do
Londýna a Záhrebu. Práve tu má
páter Dilber predajničku, kde
známky zberateľom rovno predáva. V minulosti bolo veľmi
dobré stredisko vo francúzskom
Lyone, kde bratia známky rovno triedili do sérií a predávali
na aukciách. Tam si ich kupujú
rôzni zberatelia, ktorí sú poväčšine bohatí a takto získané výnosy sa v ich 100% hodnote potom
posúvajú na stavby nemocníc,
škôl, kostolov, premieňajú sa na
teplé jedlo pre deti, na lieky, knihy, zošity, perá... Zberateľstvo je
zvláštne hobby, napr. v Amerike bol jeden človek, ktorý zbieral iba majáky. Mal absolútne
všetky, ktoré kedy vyšli a dediči
takto po dražbe prišli k piatim
miliónom dolárov. Naše zbierky známok priamo pomáhajú
vo svete štyrom slovenským misionárskym centrám. Ja posielam väčšinou polkilové balíčky
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Ilavčanka pani Helena Šíblová,
bývalá zdravotná laborantka, je
žena plná energie. Úsmev na tvári pri našom náhodnom stretávaní v uliciach mesta, ma prinútil
osloviť ju a vypátrať tajomstvo jej
stálej radosti. Je veľmi jednoduché: má krásny a naplnený život.
Rozhodla sa totiž venovať každú
voľnú chvíľu vo svojom živote pre
druhých – zbieraním známok. Pýtate sa, ako to súvisí – byť zberateľom a pomáhať tým núdznym? Pozývam vás na stretnutie pri
čaji, ktoré hoci je v tomto roku v mojej rubrike posledné, bude
možno pre niekoho veľmi inšpirujúce. Ja som sa napríklad dozvedela, že malomocenstvo je už vyliečiteľné, predovšetkým na
príhovor pátra Pia...
známok, (čo znamená asi päťtisíc kusov) - podľa toho, kedy ich
spracujem. Väčšie množstvá mi
v lete raz za rok odvezie misionár farár Strapko z Ruska.
Vy zbierate známky iba
z ilavského okresu?
Ilavčanov mám asi pätnásť.
Z celého Slovenska mi však
známky posiela niekoľko stoviek
ľudí. Čo viem, tak „zberačov“
nás je na Slovensku tak päť. Ja
sama zbieram slovenské známky
od r. 1993, po vlaňajší rok mám
vzorky zo všetkých. Je ich okolo
436. Teraz je pre mňa ako pre
zberateľku najlepšia doba, lebo
máme ešte slovenské známky, ale
aj eurové.
Je vo svete záujem o naše slovenské známky?
Máme aj úspechy! V r.1995
v súťaži o najkrajšiu známku
sveta získal tretie miesto náš Ľu-

dovít Štúr. O tri roky neskôr získala to isté miesto známka Krajina Terchová. Každý rok býva aj
anketa o najkrajšiu známku Slovenska. Cenu Krištáľová známka
tu vyhrala v r. 2007 známka Bra-

tislavský hrad (na snímke). Eurové známky ešte nie sú tak v obehu, ono to chvíľku trvá, kým sa
známka dostane „do sveta“. Ale
budúci týždeň už asi idem poslať
prvú eurovú zásielku.
Koľko ľudí musí byť zainteresovaných v takom procese
zbierania známok, až po peniaze „na ruku“ v nejakej misionárskej stanici na nákup napr.
školských uniforiem?
Možno takých päť. Ten, kto
zbiera, kto triedi, kto predáva..
Máte nejaké ústredie v tejto
činnosti?
Ani nie. Sú to také zaužívané

siete. Niekto umrie, nahradí ho
iný... Cez dopisy z misií sa dozvieme, ako naše úsilie dopadlo.
Tieto listy potom prefotím a pošlem darcom „za známku“, aby
mali aj oni spätnú reakciu a mali
prehľad, kde končí ich apoštolská námaha.
Námaha ako hovoríte, spočíva len v tomto: nezahodiť obálku rovno do koša, ale vystrihnúť centimetrový okraj okolo
známky- hlavne nezastrihnúť
do zúbkov a raz za čas vám túto
kôpku odovzdať.
Keď som dala prvýkrát inzerát
do Katolíckych novín, začali mi
chodiť denno- denne množstvá
dopisov. Najskôr 50, potom 40,..
dnes sa to ustálilo tak 10 zásielok
za týždeň. Pred Vianocami sa
však doma nemám ani kde pohnúť:). Triedim každý deň podľa
pošty - mám k tejto práci uspôsobený byt, všade kopu krabičiek,
euroobalov, sáčkov... Zberateľov
mám od škôlkarov po babičky.

Stretli ste sa vo vašich korešpondenčných vzťahoch s niečím mimoriadne povzbudzujúcim?
Jedna sestrička z Tanzánie,
ktorej sme tiež kedysi posielali známky, ochorela pri svojom
apoštoláte na malomocenstvo.
Jej predstavená napísala ešte
vtedy žijúcemu p. Piovi s prosbou o modlitbu. Sestrička sa po
dvoch rokoch z choroby dostala. Alebo korešpondencia s Matkou Terezou – hoci mala tak veľa
povinností, odpovedala vo svojom živote vždy na každý dopis.
Pokračovanie na str. 12
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Rozhovory pri čaji...
Dokončenie zo str. 11

Moja známa sestrička Klementína z Českých Budejovíc, napríklad zapojila do vystrihovania
deti z cirkevnej materskej škôlky
(na snímke). Deti to robia s veľ-

misijné snemy. Zberatelia sú rôzni. Napríklad na Novej Dubnici
pletú dve panie obväzy pre malomocných z bielej Sněhurky, lebo
tieto sa dajú dobre vyvárať, po-
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Pozdrav Pán Boh!
Veľavážená pani Šíblová!

jún 2009

Veľká vďaka za poštové známky, ktoré ste nám
zaslali, resp. zbierku známok. Sú pre nás pomocou v našej misionárskej práci.
Známky totiž patria k tým malým veciam,
ktoré si takmer nevšímame a ani neceníme. Samotná známka vyzerá nenápadne. Ale keď sa
zamyslíme nad tým, koľko stoviek, či tisícoviek
známok sme už v minulosti obdržali, dostaneme značnú sumu. A s ňou sme mohli podporiť
prácu našich misionárov predovšetkým v Afrike. Z tohto dôvodu máme radosť zo zberateľskej
činnosti mnohých misijných priateľov, lebo vieme, že zahodiť známky je veľkou škodou.
Zdravia Vás Vaši
Vďační
MISIJNÍ BENEDIKTÍNI Z
MÜNSTERSCHWARZACH-u
Brat Štefan Veith, OSB misijný prokurátor

kým zápalom... Napr. som sa
cez známky dostala k informácii
o našom rodákovi Jurajovi Havlíkovi. Vyšla o ňom pamätná
známka, z ktorej som sa dozvedela, že tento Slovák bol v Zágrebe chorvátskym kardinálom.
Aký máte najlepší pocit „ovocia“ z vášho zberateľského
apoštolátu?
Asi sú to tie listy misionárov,
že moja nepatrná činnosť ozaj
niekomu pomáha.
(My jeden z nich teraz pre čitateľov uverejňujeme...) S koľkými ľuďmi si takto píšete?
Minimálne mám denne päť
listov, okolo Vianoc aj pätnásť.
Keď potrebujete zmenu, čo
vás poteší?
Rada čítam historické romány, cestopisy, mám rada ručné
práce a samozrejme svoj Spevokol Ilavan, ktorého som členkou.
Je nás asi 35. Stretávame sa raz
do týždňa, o rok máme už 110
výročie. Chodím raz za rok aj na
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sielajú ich potom do Afriky.
Viete, že v tejto rubrike ponúkame čitateľom aj obľúbený
recept hosťa...
Volá sa to Cigánska haruľa
a pochádza z Banskej Belej. Na
hrubom strúhadle nastrúham
tri väčšie zemiaky, zmiešam
s korením na zemiakové placky, na panvici zatiaľ rozohrejem
trochu oleja. Vytvorím placku,
ktorú po opražení do ružova otočím a na túto chrumkavú stranu
rozbijem vajíčko ako volské oko.
Občas priložím na to pokrývku,
aby sa mi to vajíčko zapieklo.
O pár minút je jedlo hotové. Bez
múky a cesnaku máte výbornú
pochúťku...
Pani Šíblová, ďakujem vám
za rozhovor a povzbudzujeme
čitateľov, aby začali pre vás
zbierať použité známky zo svojej korešpondencie a pomohli
tak misijnému dielu vo svete.
Zhovárala sa
Magda Pajanková

Foto: M. Toman

Ilavské podzemie III.
V dnešnom čísle nachvíľu odbočíme v systematickom opise klenbových pivníc a iných tajomných priestorov a doslovne sa budeme venovať podzemiu.
Predpokladá sa, že práve pod zemou sa môžu nachádzať artefakty,
ktoré môžu doplniť mozaiku Ilavy v minulosti. Toto všeobecné tvrdenie skladačkou potvrdzuje nález fragmentov z keramickej pece, ktoré
sme našli v súvislosti s výstavbou okružnej križovatky na Ružovej ulici
vo vrstve viac ako 1 meter hlboko. Fragmenty sú zdobené rastlinnými
ako aj geometrickými motívmi. Na základe nájdených zvyškov s rôznymi motívmi nemôžeme vylúčiť, že šlo o viacero pecí, ktorých fragmenty sa mohli vrstviť desaťročia. Podľa pracovníkov Trenčianskeho
múzea šlo pôvodne o pec, ktorá najpravdepodobnejšie pochádza z obdobia od 17. – 18. storočia. Čo je pre dejiny Ilavy dôležitejšie, môžeme
ich konkrétnejšie zaradiť do doby, kde sa odvíja aj naše rozprávanie
z Histórie Ilavy, teda z obdobia vzniku nájdených artefaktov.
-mt-
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Hurá na huby, rastú!!!
O tom, že tohtoročná hubárska sezóna sa rozbehla na plné
obrátky, nás presvedčil občan nášho mesta pán Ľubomír Holba. Nemusel chodiť ani príliš ďaleko. Svoju rekordnú pečiarku, vážiacu úctyhodných 820 gramov našiel priamo v meste,
v jednom zo zelených zákutí futbalového štadióna MFK. Samozrejme, k tomuto nie každodennému úlovku mu srdečne
blahoželáme!
(tch)

Foto: Ľ. Holba

Podivné posolstvo
mieru v Ilave
„V stredu 3. júna v popoludňajších hodinách zavítala do
nášho mesta skupina bežcov štafetového behu WORLD HARMONY RUN, propagujúca medzi národmi sveta nezištné ľudské priateľstvo a porozumenie. Tvorili ju mladí ľudia rôznych
krajín a oblastí spoločenského života, ktorí zasvätili čas v tomto kolektíve poslaniu, ktoré podujatie so sebou prináša. Na
Mierovom námestí v Ilave, v zastúpení primátora mesta, privítal bežcov prednosta mestského úradu, Ing. Ľubomír Turcer,
ktorý poďakoval za posolstvo a poprial im ešte veľa šťastných
kilometrov do cieľa podujatia, ktorý bol na území Slovenska
v Košiciach 13. júna 2009. Deti z Materskej školy v Ilave pod
vedením pani riaditeľky a svojich pani učiteliek, pripravili pre
vzácnych hostí krátky, veľmi pôsobivý program, ktorý svojím
pôvabom upútal nielen samotných členov bežeckého konvoja,
ale i náhodných okoloidúcich občanov mesta...“
Túto správu mohli čitatelia nájsť v júnových aktualitách na
stránke mesta. Na vlajke, pri ktorej sa iniciátori mierového
behu odfotili, vidieť tvár zakladateľa cirkvi Sri Chinmoya. Pre
objektivitu, odkazujem čitateľov Ilavského Mesačníka na informáciu o pozadí behu WORLD HARMONY RUN na stránku www.google.sk – pojem „sri chinmoy sekta“.
-mp-

Téma: Úprava toku Košeckého potoka
Po dlhšej úvahe som sa rozhodol týmto listom reagovať na
odmietavý prístup našich spoluobčanov a to pri realizácii
úpravy toku Košeckého potoka.
Už – už prichádza k realizácii,
keď sa objaví vážna prekážka.
Za obdobie bývania na Sihoti
– od roku 1955 až do dnešných
dní, Košecký potok pri daždivom počasí ukázal obyvateľom
mestskej časti SIHOŤ svoju odvrátenú tvár – povodňou. Neboli síce v takom rozsahu ako
nám v súčasnom období ukazujú elektronické médiá, ale
vážne pohrozil.
Zmenou podnebia prichádzajú čoraz častejšie záplavy
s veľkými škodami na majetku.
Je hrozné sa pozerať – bezmocne, ako prílivová voda berie
všetko so sebou.
Poslanci Mestského zastupiteľstva za mestskú časť SIHOŤ
neraz dôrazne žiadali, aby majiteľ tokov – Košeckého a Porubského, sa dôslednejšie stara-
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li o tieto dva toky, ktoré sa dlhé
veky čistili len povrchne.
Ostatná záplava v značnej
časti „hornej“ SIHOTE konečne zobudila aj kompetentných
majiteľov z POVODIA VÁHU,
pracovisko NIMNICA a v spolupráci s mestom začali prípravy projektu na dôkladnú a dôslednú úpravu týchto dvoch
„nezbedníkov“.
Podľa platnej ÚSTAVY SR
každý občan má právo vlastniť majetok, spravovať ho podľa vlastného uváženia. Právo
vlastniť svoju poľnohospodársku pôdu bolo, je a bude túžbou
každého hospodára.
V súvislosti s pripraveným
projektom sa zrazu objavili dodatočné informácie, že skupina
majiteľov pôdy odoprela právo
na realizáciu projektu z dôvodu, že možné budúce záplavy
znehodnotia bonitu ich pôdy
a ostane pre poľnohospodársku
prvovýrobu nevhodná. Je ťažké
byť rozhodcom v tomto spore,

ale zrejme podľa mnohých informácií, je výhodnejšie urobiť
v zaplavovanej oblasti záchytnú stienku a dostatočne veľkú
prepadovú priepusť betónovými rúrami ústiacu do derivačného kanála Váhu. Toto riešenie je aj skutočne v projekte
navrhnuté. Pri záplave teda
nezostane voda stáť na poliach,
ale postupne, avšak oveľa rýchlejšie, odtečie z polí potrubím
do tohto derivačného kanála.
Záber pôdy súkromníkov je zanedbateľný a projekt rieši jej
výkup.
Ale je mi záhadou, prečo
majitelia tejto „zaplavovanej
pôdy“ skôr nezačali protestovať
a navrhovať svoje – zdá sa, že
aj realizovateľné riešenia? Prečo sa čakalo až na „DEŇ D“?...
Dnes, je projekt už „na stole“, potrebné financie – za výdatnej pomoci poslankyne NR
SR, pani Milady BELÁSOVEJ,
poslanca TSK, pána ING. Antona VANKU, sú zaistené, je

podpísaný súhlas od majiteľov
„pribrežných“ pozemkov, je zaistený dodávateľ i realizátor pre nás občanov SIHOTE vynikajúceho projektu - čiže, už nič
nebráni jeho realizácii.
Kto podnietil skupinu občanov z mestskej časti SIHOŤ
k tomu, aby pár dní pred začiatkom stavby diela stiahli
svoje súhlasy a začali predkladať „nové požiadavky“ – nevedno. Zrejme si plne neuvedomujú, že kvôli nim, a to nechcem
nikoho vopred strašiť, môže
prísť jediná katastrofická búrka s veľkými škodami na majetkoch.
Žiaľ, kvôli ich nesúhlasu odsúhlasený projekt aj s financiami, zaisteným dodávateľom
stavby a realizátorom stavby –
navždy odídu,...
Vezmú si „na krk“ odškodňovanie následkov záplavy?!
„Odpláva“ sto miliónov slovenských korún - 3 320 000 €
do nekonečna?!
S pozdravom,
Marián Burík, štvrť SIHOŤ
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Zdravie naše každodenné...
Alebo, čo prináša nový sociálny zákon...

Ekonomické vyhliadky na
tento rok nie sú údajne dobré. Populácia starne, pribúdajú
nároky na sociálne zabezpečenie i sociálne služby pre obyvateľov. V tomto smere nás čaká
ešte veľa tvorivej práce. Rok
2009 sa nenesie len v znamení
eura, ale úderom polnoci roku
2009 sa mnohým ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím zmení život. Či je človek
odkázaný na cudziu pomoc
a do akej miery, sa zistí, keď sa
podrobí lekárskej a sociálnej
posudkovej činnosti. Príspevok
a kompenzáciu ťažko zdravotne postihnutý (ŤZP) však nemôže získať človek, ktorý vlastní majetok nad 39833 eur, čo
predstavuje v bývalej mene 1,2
milióna korún.
Tieto riadky po uplynutí viacerých rokov sú znova adresované ľuďom, ktorí sa na mňa
s dôverou obracajú so žiadosťou výkladu znenia nového zákona č. 447/2008, na ktorom sa
NR SR uzniesla dňa 28.októbra 2008. Uvedený zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2009
a pojednáva o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia,
o zmene a doplnení niektorých
iných zákonov. Zákon upravuje
právne vzťahy pri poskytovaní
peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov
ŤZP. Ale i právne vzťahy pri
vyhotovení preukazu ŤZP prípadne preukazu ŤZP so sprievodcom. Treba pripomenúť, že
ťažké zdravotné postihnutie je
zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej
50%. Takto stanovená funkčná
porucha vyjadruje najmä nedostatok telesných, zmyslových
alebo duševných schopností danej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja
zdravotného postihnutia bude
trvať dlhšie ako 12 mesiacov.
Tieto práva a zásady sú dané
zákonom a Ústavou SR o rovnakom zaobchádzaní pre občanov SR a v istých prípadoch
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i pre cudzincov z niektorého
štátu Európskej únie, ktorý má
registrovaný trvalý pobyt na
neobmedzený čas na území SR.
Sociálne dôsledky ŤZP sa
kompenzujú v oblasti: mobility
a orientácie, komunikácie, zvýšených výdavkov a oblasť sebaobsluhy.
Posudková činnosť na účely
kompenzácie, na účely preukazu ŤZP a parkovacieho preukazu, ktoré znamenajú pre ich
držiteľa isté zvýhodnenie, spadá do pôsobnosti lekárskej posudkovej činnosti príslušného
orgánu. Posudkový lekár spolupracuje s lekármi špecialistami, lebo hodnotí a posudzuje zdravotný stav, jeho zmeny
a poruchy, ktoré podmieňujú
zdravotné postihnutie fyzickej
osoby, určuje mieru poruchy,
posudzuje sociálne dôsledky
v oblasti kompenzácii, jednotlivé druhy odkázanosti osoby
s ŤZP i schopnosti a psychické
schopnosti vykonávať opatrovanie. Posudkový lekár pri výkone posudkovej činnosti vždy
vychádza z aktuálneho lekárskeho nálezu na horeuvedené účely. Lekársky nález je na
účely tohto zákona aktuálny,
ak nie je starší ako šesť mesiacov. Výsledkom lekárskej posudkovej činnosti je lekársky
posudok, ktorý obsahuje mieru
funkčnej poruchy, vyjadrenie,
že ide o fyzickú osobu s ťažkým
zdravotným postihnutím a závery k jednotlivým druhom
odkázanosti. Ak je ale miera
funkčnej poruchy posudzovanej osoby menej ako 50%, lekársky posudok obsahuje len
mieru funkčnej poruchy a vyjadrenie, že nejde o fyzickú
osobu s ťažkým zdravotným
postihnutím so zdôvodnením.
O posúdenie miery funkčnej
poruchy na účely jej kompenzácie môže občan požiadať na
príslušnom obvodnom úrade
sociálneho zabezpečenia. Tu sa
prostredníctvom posudkového
lekára vydáva i kompletný posudok a posudok na účely par-

kovacieho preukazu i preukazu
ŤZP, prípadne preukaz osoby
s ŤZP so sprievodcom, ak je na
sprievodcu odkázaná.
Len v krátkosti a bez príslušného komentára zhrniem všetky druhy peňažných príspevkov na kompenzáciu a tými sú:
peňažné príspevky na osobnú
asistenciu, na kúpu pomôcky,
na výcvik používania pomôcky,
na úpravu pomôcky, na opravu
pomôcky, na kúpu zdvíhacieho
zariadenia, na kúpu osobného
motorového vozidla, na úpravu
osobného motorového vozidla,
na prepravu, na úpravu bytu,
na úpravu rodinného domu,
na úpravu garáže, na kompenzáciu zvýšených výdavkov a na
peňažný príspevok na opatrovanie.

O konkrétnych rozsahoch
počtu hodín a sadzbách na hodinu osobnej asistencie, vekový
nárok na odkázanosť i detaily
nárokov a podmienok získania uvedených peňažných príspevkov, ich prípadné vrátenie
a hlavne veľmi veľký rozsah
časti zákona pre osoby odkázané na opatrovanie i osobnú
asistenciu, o vzniku nároku na
peňažné príspevky na kompenzácie, o kategorizácii pomôcok,
o lehotách viazanosti i o pôsobnosti rozhodovacieho úradu by
vám mal poskytnúť informácie štatutár ZO SZZP, členovia
jeho výboru, prípadne využite
štatút sociálneho poradenstva
SZZP. S dôverou sa však obráťte i na príslušný obvodný úrad
sociálneho zabezpečenia, pretože to sú otázky, ktoré dennodenne rezonujú z úst ŤZP a na
tie treba odpovedať.
Jaroslav Šulík

Pozvánky na
podujatia v Ilave
27. júna 2009 - sobota od 17. 00 hod. na futbalovom ihrisku na Sihoti
Oslavy 90. výročia založenia športu v Ilave
Ocenenie zaslúžilých športovcov a funkcionárov
18. 00 hod. - exhibičný futbalový zápas bývalých hráčov Ilavy
20. 00 hod. - koncerty rockových skupín Ginella a Anthology, guláš, grilovačka, pivo atď...
Poriada MFK Ilava v spolupráci s mestom Ilava.
30. júna 2009 - utorok od 15. 00 hod. v dome kultúry
Vysvedčkovica – diskotéka s dídžejom Vladom Bednárom
pre žiakov ZŠ Ilava s dobrým vysvedčením. Poriada DK Ilava.
2. augusta 2009 - nedeľa o 16.00 hod. v dome kultúry
Požičaná láska – divadelná hra mládežníckeho slovenského
ochotníckeho súboru z Kysáča zo srbskej Vojvodiny. Predstavenie sa uskutočňuje v rámci kultúrnej výmeny.
V minulom roku u vojvodinských Slovákov účinkoval náš
DS Malá múza. Vstupné dobrovoľné.

Podrobnosti ku všetkým podujatiam včas uverejníme
na plagátoch a viac informácií vždy nájdete na

www.ilava.sk
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Malí bedmintonisti TJ Sokol Ilava
Do Nemecka, na najväčší a zároveň najprestížnejší mládežnícky turnaj- BODENSEE CUP
2009/42. ročník, cestoval spolu s trenčianskou, zvolenskou
a klenoveckou výpravou len
Adam Horák. Na turnaji štartovalo 450 hráčov a hráčok z celej Európy v 5 vekových kategóriach. Adam v kategórii do 11
rokov zabojoval a v skupine postupne porazil Švajčiara, Chorváta a Nemca. Postúpil z 1.miesta do osemfinále. Aj ďalší súper
Švajčiar Remo Volta odišiel
z kurtu porazený. Vo štvrťfinále
Adam odohral najťažší zápas na
turnaji, v ktorom po 3-setovom
boji prehral s Chorvátom Leom
Sutevskim. Súper bol od Adama
o rok starší a to sa hlavne v závere 3. setu prejavilo. Chýbalo len
pár bodov od semifinále, ktoré
sa hrá v druhej nádhernej hale,
čo je snom každého malého bedmintonistu. Vo štvorhre pridelil
žreb Adamovi do páru Maďara, s ktorým to dotiahli tiež do
štvrťfinále. Napokon v celkovej
bilancii 13-člennej výpravy Slovákov na turnaji skončil Adam
Horák na 2. mieste za Matejom
Hliničanom z M-šport Trenčín,
ktorý sa stal víťazom kategórie
do 15 rokov. Adam bude v ka-

tegórii do 11 rokov štartovať aj
v budúcej sezóne a pokiaľ mu vydrží zdravie a chuť trénovať, má
veľkú šancu hrať najvyššie aj na
medzinárodných turnajoch.
Posledný májový víkend patrila Športová hala TJ SOKOL
Ilava 40-ke najmenších bedmintonistov zo Slovenska, Českej
republiky a Maďarska. Turnaj
s názvom ILAVA MINITEAM
2009 sme po prvýkrát organizovali s obavami, či niekto príde
a ako dopadne.
Už prihlášky 10 tímov /Sokol Klimkovice-ČR, Super Stars
Most-ČR, Sokol Židlochovice-ČR, Výber severné ČechyČR, OSC Budapešť-Maďarsko,
BK Bánov, PBA Prešov, Družstevník Klenovec, BK Hnúšťa,
CEVA Trenčín, M-šport Tenčín
a Sokol Ilava- všetko SR/ naznačovali veľký záujem aj zo zahraničia, i keď zatiaľ len blízkeho.
Hlavný cieľ turnaja, aby deti
čo najviac hrali, sa podarilo naplniť. Dôkazom toho je aj viac
ako 200 odohraných zápasov
počas turnaja. V sobotu sa uskutočnil turnaj družstiev. Víťazom
sa stalo družstvo Sokol Klimkovice. Až po vyrovnanom boji vo
finále s výberom Trenčína a Ilavy A /za Ilavu štartoval Adam

Horák/,tretie miesto obsadilo družstvo Družstevníka Klenovec. Pochvala patrí aj našim
dvom najmladším hráčom, Ninke Klačkovej a Jakubovi Horákovi, ktorí statočne bojovali v tímoch Mini TN-IL a PBA Prešov
B.
Družstvá na stupňoch víťazov
obdržali poháre, diplomy a sladké balíčky. Prvý večer ukončila
grilovačka pre všetkých účastníkov turnaja, po ktorej bol veľký
problém dostať mladších účastníkov do postelí.
V nedeľu turnaj pokračoval
súťažou jednotlivcov v dvojhrách. Víťazmi sa stali Monika
Hrušková/Družstevník Klenovec/ a Jan Somerlík /Sokol Klimkovice/, s ktorým Adam Horák /
Sokol Ilava/ odohral vyrovnaný
finálový zápas a po tesnej prehre ako najúspešnejší domáci
hráč získal striebro. Tí najlepší
opäť získali medaily a sladkosti. Krásne umiestnenie získala Nina Klačková, ktorá v silnej
konkurencii postúpila do štvrťfinále. Tretí hráč Sokola Ilava, najmladší účastník celého

turnaja Jakub Horák, ešte na
postup nemal, ale za svoju bojovnosť a šikovnosť bol nie raz
odmenený potleskom celej haly.
Záver turnaja už bol len v znamení lúčenia, kde hlavne malí
športovci len veľmi ťažko opúšťali nových kamarátov. Všetci
zúčastnení sa zhodli, že 1.MINITEAM v Ilave sa mimoriadne
vydaril a zaslúži si ďalší ročník..
Na záver chcem poďakovať
všetkým, ktorí mi pomohli pri
prípravách a organizácii turnaja. Ďalej úprimne poďakovanie patrí – Mestu Ilava a primátorovi Ing. Štefanovi Daškovi,
Technickým službám mesta Ilava, Ing. Dvorskému, Ing. Hrubému, manželom Rýdzim, firmám
TOMI, Omega, Kolman, Stolárstvo Horák, firme Karex, Euronics, Binotel VÚB, Rajec Industry, Drevoprogres, ilavským
zmrzlinárom.
Bez ich finančnej a materiálnej pomoci by sa mi nepodarilo
turnaj uskutočniť.
Ešte raz všetkým ďakujem.
Marian Horák
BO TJ Sokol Ilava

MFK Ilava pozýva

13. júna sa v dome kultúry Ilava konal 2. ročník Veľkej ceny
mesta Ilava pod záštitou primátora mesta VO FITNESS A BODYFITNESS JUNIORIEK, V KLASICKEJ KULTURISTIKE
JUNIOROV,VO FITNESS JUNIOROV A KULTURISTIKE
JUNIOROV
Poriadal Fitness Gabrhel pod záštitou SAKFST v spolupráci
s mestom Ilava. Na snímke župan trenčianskeho samosprávneho kraja MuDr. Pavol Sedláček odovzdáva cenu jednej z víťaziek.
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27. 6. od 17.00 hod. na futbalovom ihrisku na Sihoti na

oslavy 90. výročia
organizovaného športu v Ilave.
Program:
17.00 hod. príhovory hostí, ocenenie zaslúžilých športovcov a funkcionárov futbalu
18.00 hod. Exhibičný zápas bývalých hráčov Ilavy
20.00 hod. Koncert rockových skupín a ďalšie sprievodné podujatia
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Mestská liga malého futbalu
24. ročník MLMF v Ilave prešiel do svojej záverečnej fázy.
Jedno kolo pred koncom sezóny 2008/2009 už je prakticky
o všetkom rozhodnuté a titul si
zaslúžene odnáša mužstvo Aquatecu. Už pár kôl pred koncom
sezóny si toto mužstvo vytvorilo dostatočný náskok, ktorý sa už
druhému Eurošrotu nepodarilo
znížiť, dokonca Aquatec svoj výrazný odstup v závere ešte zvyšoval. Eurošrot svoju druhú pozíciu taktiež niekoľko kôl pred
koncom nemohol stratiť a súboj
o postavenie v celkovej tabuľke

sa odohrával už len medzi mužstvami Silver Arrows a Las Belas, prípadne v strednej časti, kde
o lepšiu pozíciu súperili Texas,
Kozáci a IL Sport. Tieto skutočnosti prinútili nielen samotných
hráčov, ale aj postupne výbor
MLMF uvažovať o určitej zmene
hracieho systému našej Mestskej
ligy malého futbalu. Táto zmena
by sa mohla prejaviť už v nastávajúcej sezóne 2009/2010 a prvýkrát by sa do našej miniligy
po odohratí jesennej a jarnej časti zaviedol systém postupového
a vyraďovacieho kľúča v podobe

Zápas Silveru Arrows s Eurošrotom si
nenechali ujsť ani hráči z Las Belas...
Aktuálna tabuľka mužstiev MLMF Ilava po 32. kole (14. jún 2009)

play-off. Tento systém by istým
spôsobom priniesol ešte zatraktívnenie našej ligy, pretože by sa
prakticky o víťazovi rozhodlo
až v poslednom zápase sezóny.
Zo štatistického hľadiska vyplýva, že predovšetkým nepravidelná dochádzka hráčov jednotlivých mužstiev miniligy výrazne
ovplyvnila ich postavenie v celkovej tabuľke sezóny (príklad
mužstva Texas, ktoré minulú sezónu bojovalo o popredné prieč-

ky, avšak v tejto sezóne skončí
„len“ na 6. resp. 7. mieste). Nový
herný systém by mal tento fakt
prakticky odstrániť, nakoľko vyraďovací systém bude patrične
motivovať hráčov, aby sa v plnej
sile predstavili voči svojmu súperovi. O schválení daného systému prípadne jeho dodatkoch
a pravidlách si môžete prečítať
v nasledujúcom čísle mesačníka.
Viac informácií nájdete na
www.futbalilava.sk

Aktuálna tabuľka strelcov MLMF Ilava po 32. kole (14. jún 2009)

Poz. Hráč

Mužstvo

Góly

1. Pagáč P.

Aquatec

111

2. Pružinec B.

Builders

68

3. Furka K.

Las Belas

67

4. Palkovič R.

Kozáci

62

5. Topák J.

Las Belas

54

6. Živčic M.

Aquatec

54

7. Pagáč A.

Silver Arrows

52

8. Bér D.

Texas

44

9. Šedo V.

Silver Arrows

43

10. Ševela M.

IL Sport

41

11. Barták D.

Texas

38

Poz. Mužstvo

Z

V

R

P

Góly

Ink.
góly

Body

12. Golej M.

Las Belas

38

1. Aquatec

29

27

0

2

370

127

81

13. Geljen P.

Eurošrot

36

2. Eurošrot

29

21

3

5

210

83

66

14. Krcheň J.

Eurošrot

36

3. Las Belas

29

20

1

8

266

130

61

15. Holba M.

Silver Arrows

33

4. Silver Arrows

29

19

1

9

221

117

58

5. FC Klomat V1

29

15

0

14

161

157

45

16. Bajzík P.

Kozáci

31

6. Texas

29

13

2

14

182

183

41

17. Ptáček P.

Aquatec

31

7. Kozáci

29

13

1

15

180

194

40

18. Tomanica R.

FC Klomat V1

31

8. IL Sport

29

12

1

16

166

194

37

19. Turza R.

CMK Leones

31

9. Builders

29

7

1

21

148

316

22

20. Kameništiak J.

Silver Arrows

30

10. Long Island

30

4

2

24

113

337

14

11. CMK Leones

29

3

0

26

118

297
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Mgr. Michal Klobučník
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