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V á ž e ní spoluobčania.
Býva zvykom, že po
voľbách sa
vám prihovára novozvolený
primátor mesta. Pán primátor tentokrát zvolil iný prístup.
Touto úlohou poveril mňa –
svojho zástupcu.
Voľbami v novembri sa začala ďalšia štvorročná etapa
v živote nášho mesta. V prvom
rade vám chcem ešte raz poďakovať za seba, za všetkých
zvolených poslancov a určite aj
za pána primátora za prejavenú
dôveru.
Začiatok nášho pôsobenia vo
funkciách sa niesol v slávnostnom duchu. Absolvovali sme
prvé slávnostné mestské zastupiteľtvo. Potom sme si trochu oddýchli počas vianočných
sviatkov a pri vítaní nového
roka. A teraz začína každodenná práca.
Hoci väčšina poslancov
mestského zastupiteľstva je
nová, v práci v meste môžeme pokračovať v dobre naštartovaných aktivitách v minulom štvorročnom období. To
sa týka hlavne projektov, ktoré umožňujú získať prostriedky na budovanie mesta z fondov Európskej únie. Buduje sa
centrálna mestská zóna, ktorá
po dokončení bude určite príjemným miestom na oddych.
Sú dobré vyhliadky na získanie
prostriedkov na opravu chodníkov na Medňanskej a na Nálepkovej ulici. Bolo by veľmi
dobre, keby bol úspešný pro-

jekt na reguláciu Podhradského potoka na Sihoti. To sú také
väčšie a dobre viditeľné akcie.
Ale úlohou mestského zastupiteľsta a mestského úradu je
hlavne zabezbečiť každodenný
chod mesta – prevádzku škôlok
a škôl, starostlivoť o starších
spoluobčanov a o mladé rodiny, voľnočasové aktivity,
údržbu kominikácií, parkov
a ostatnej zelene, odvoz odpadkov... Úloh a požiadaviek je veľa
a finančné zdroje sú obmedzené. Našou úlohou bude, aby
sme správne stanovili priority
a ustrážili hospodárne vynakladanie prostriedkov. Nie som

ty, návrhy a doporučenia. Ale
tiež vás prosím o tolerantnosť
k návrhom a názorom druhých
a o slušnosť pri vzájomnej komunikácii. Myslím, že máme
pred sebou spoločný cieľ – fungovanie mesta a jeho rozvoj pre
spokojný živoť všetkých obyvateľov mesta. A preto privítam, ak aj vy sa svojím dielom
pričiníte k splneniu tohto cieľa.
Mám na mysli hlavne to, aby
sme neboli ľahostajní k svojmu okoliu, dbali na udržiavanie poriadku v okolí svojich
príbytkov, ale aj na verejných
priestranstvách a dokázali podať pomocnú ruku tým, ktorí
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ekonóm a preto nebudem podrobne rozoberať tieto otázky.
Myslím si, že pre život v meste je dôležité, aby jeho fungovanie nebolo iba záležitosťou
primátora, pár zvolených poslancov a zamestnancov mesta.
Preto vás, vážení spoluobčania, chcem poprosiť v prvom rade o spoluprácu. Vždy
si radi vypočujeme vaše náme-

to potrebujú.
Sme ešte iba na začiatku. Zatiaľ sa stretávam s pozitívnymi
reakciami obyvateľov mesta.
Viem, že sa nedá vždy vyhovieť
všetkým a ľudia budú aj nespokojní s našimi rozhodnutiami.
Z prvých zasadaní usudzujem,
že zvolení poslanci majú záujem pracovať v prospech mesta, majú záujem dohodnúť sa

na spoločnom postupe. Verím,
že otvorený a čestný prístup
k problémom nás bude posúvať
dopredu. Budeme sa snažiť nesklamať vašu dôveru.
Do spoločnej práce nám
všetkým prajem hlavne pevné zdravie, vytrvalosť a veľa
úspechov.
RNDr. Etela Eglyová
zástupkyňa primátora
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Ustanovujúce mestské zastupiteľstvo
Mestské zastupiteľstvo:
B) BERIE NA VEDOMIE
1. Výsledky volieb do samosprávy mesta.
2. Vystúpenie novozvoleného
primátora.
3. Ustanovenie zástupcu primátora RNDr. Etelu Eglyovú.
C) KONŠTATUJE
1. Že novozvolený primátor
Ing. Štefan Daško zložil záko-

Bambušková, Milan Pagáč.
Komisiu výstavby
Predseda - Ing. Martin Batla,
členovia: Ing. Stanislav Janúšek,
Milan Porubčan, Ing.Vladimír
Bagin, Jana Zobeková.
Komisiu kultúrnu
Predseda - RNDr. Etela Eglyová,
členovia: Mgr. Miroslav Toman,
Mgr. Božena Sláviková, Mgr. Ladislav Resek, Eva Faltusová.

Mestský výbor Iliavka
Predseda - Ing. Anton Bajzík,
členovia: Jozef Holba, Ján Špaček,
Cecília Kráľová, Viera Holbová.
Mestský výbor Medňanská,
Skala
Predseda - Ing. Vladimír Bagin, členovia: Anna Šatková, Miroslav Pučkovica, Pavol Koval,
Ľubomír Stratený.
Mestský výbor Kukučínova,
SNP, Stred
Predseda - Ľudmila Hujová, členovia: Ľudmila Haasová, Tibor

nom predpísaný sľub primátora
mesta.
2. Že zvolení poslanci mestského zastupiteľstva: Ing. Bagin
Vladimír, Ing. Bajzík Anton,   
Ing. Batla Martin, RNDr. Eglyová Etela, Ferech Ivan, Haasová Ľudmila, Hujová Ľudmila,
Mgr. Jašurek Milan, Mišík Peter, Porubčan Milan, Šlesáriková Gabriela, Ing. Šupák Pavol,
Ing. Toman Jozef zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
mestského zastupiteľstva.
D) POVERUJE
1. Poslanca Ing. Jozefa Tomana
zvolávaním a vedením zasadnutí
mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 odst. 2 prvá veta,
odst. 3 tretia veta, odst. 5 tretia
veta a odst. 6 tretia veta zákona
SNR č 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
E) ZRIAĎUJE A VOLÍ
Komisiu pre životné prostredie
Predseda - Ivan Ferech, členovia: Lukáš Podhájsky, Ing. Daniela Gašparová, Ing. Anton Bajzík,
Božena Rendeková, Peter Kubala.
Komisiu pre šport
Predseda - Peter Mišík, členovia: Mgr. Anna Bakošová, Ľubomír Klobučník, Mgr. Veronika

Komisiu pre školstvo a vzdelávanie
Predseda - Ľudmila Hujová, členovia, Janka Harušincová, Mgr.
Oľga Ďurechová, Ing. Alžbeta
Barteková, Mgr. Mária Pagáčová.
Komisiu sociálno-bytovú
Predseda - Gabriela Šlesaríková,
členovia: Mária Žilková, Marta
Miklovičová, Ľudmila Haasová,
Ing. Ivana Holbusová.
Komisiu pre verejné obstaranie
Predseda - Ing. Pavol Šupák,
členovia: JUDr. František Grúlik,
JUDr. Štefan Babnič, Ing. Anton
Bajzík, právnik mesta.
Komisiu finančno-majetkovú
Predseda - Mgr. Milan Jašurek,
členovia: Simona Turčeková,
Viera Holbová, Alena Kopačková, Ing. Jiří Slavík.
Komisiu na ochranu verejného
záujmu
Predseda - Ing. Anton Bajzík,
členovia: všetci noví poslanci.
Komisiu na prešetrenie sťažností
Predseda - Ľudmila Haasová,
členovia: Ing. Anton Vanko, Mária Baráthová, Miroslav Pavela,
právnik mesta.
G) ZRIAĎUJE
1. Výbory v mestských častiach nasledovne:

Pilný, Anna Mikolášová, Peter
Mišík.
    Mestský výbor NsP
Predseda - Mgr. Milan Jašurek,
členovia: Ing. Pavol Šupák, Anna
Rajcová, Alojz Podhájsky, Jozef
Kvasnica.
Mestský výbor SIHOŤ
Predseda - Ing. Jozef Toman,
členovia: RNDr. Etela Eglyová, Václav Faltus, Anton Bartek,
Zuzana Sýkorová.
Mestský výbor Klobušice
Predseda - Milan Porubčan,
členovia: Ivan Ferech, Alexander
Šatka, Daniela Bendíková,
Ing. Miroslav Gajdošík.
H) SCHVAĽUJE
1. Sobášiacich predstaviteľov
mesta:
Ing. Štefana Dašku
RNDr. Etelu Eglyovú
Mgr. Milana Jašurka
Ľudmilu Haasovú
2. Zloženie ZPOZ
Predseda: Ľudmila Haasová
Členovia:
Anna Riecka –scenáre, konferovanie, smútočné obrady, občianske pohreby, recitácia
Marta Melicherová– matrikárka
Ing. Stanislava Vrtíková – matrikárka

Dňa 16. 12. 2010 sa konalo ustanovujúce mestské zastupiteľstvo, prvé od novembrových komunálnych volieb.

Oľga Tomášová – zápisy do pamätných kníh, dokumentácia akcií
Vedúci oddelenia kultúry, riaditeľ TSM Ilava- ozvučenie
Mgr. Alena Teicherová – scenáre, konferovanie, recitácia
Viola Bakošová – smútočné
rozlúčky na cirkevných obradoch
Speváčky pri obradoch:
Oľga Fíglová, Agáta Baginová,
Viera Marjaková, Anna Ďurovcová, Jarmila Živčicová, Žaneta
Živčicová.

Radka Matovičová – hudobný
sprievod
Jana Jakúbková –
hudobný
sprievod a spev
Ľudmila Haasová – rečník na
občianskych pohreboch
RNDr. Etela Eglyová – rečník
na občianskych pohreboch
3. V zmysle § 11 ods. 4 písm. i)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade s § 3 ods. 1
a ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov, plat primátorovi mesta ako súčin priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR
za predchádzajúci kalendárny rok
a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona
č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, čo v podmienkach
mesta je 2,6 – násobok, a zároveň
sa schvaľuje zvýšenie takto upraveného platu na 1,4 – násobok
v súlade s § 4 ods. 2 citovaného
zákona s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu, t.j. od 16.12.2010.
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Pätnáste narodeniny divadelného súboru

MALÁ MÚZA

V nedeľu 16. januára –
presne na deň a hodinu
vzniku súboru pred pätnástimi rokmi, sa konala
posledná premiéra činohry ilavských ochotníkov z Malej múzy. Odohrali drámu Evanjelium
podľa Oskara, na motívy diela E.E. Schmitta: Oskar a dáma v ružovom. Na predstavení sa
zúčastnilo asi 200 divákov, ktorí hodinovú inscenáciu odmenili srdečným potleskom. Traja
protagonisti – Daniel
Mikloši (Oskar), Marta Vojtášová (teta Róza)
a rozprávač (Peter Domáň) podali maximálne
sústredené herecké výkony, ktoré určite ocenia
aj poroty na celoslovenských prehliadkach, kam
má súbor aj tento rok namierené. Sprievodným
podujatím bola aj výstava k 15. výročiu súboru,
ktorá potrvá v priestoroch vestibulu dva týždne. Na záver večera poďakovala vedúca a režisérka
súboru Mgr. Magdaléna
Pajanková: „Bohu, našim rodinám, mestskému
úradu, ako i divákom za
dlhoročnú priazeň“ a popriala novým nasledovníkom ilavskej činohry –
DS Pod Plachtou, dobrý
vietor do plachiet.
Naša Ilava je hrdá na
ľudí, ktorí chcú akým-

koľvek spôsobom skvalitňovať život a kultúru,
ktorá bude vždy zapísaná
hlboko v srdci každého
občana, ktorý mal mož-

nosť precítiť dobro  a lás- divadelnej tradície prajeku podanú spôsobom ne- me veľa úspechov a krástradičným – umeleckým. nych predstavení.
- mt K 15. výročiu blahoželáme a pokračovateľom

foto: Filip Lašút

Peter Domáň a Daniel Mikloši
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Spomienky Ferka Jakúbka IV.
Zima bývala dlhá, a preto
počas dlhých večerov, keď
už sme mali po práci, nám
otec zvykol rozprávať svoje zážitky pri svetle petrolejok. Jeden takýto večer si
teda upil trochu hriateho
a začal nám rozprávať: „Keď
som robil u istého majstra
v Budapešti ako tovariš, dal
mi za úlohu, jedného jesenného dňa, že mám namaľovať kryptu aj so svojím učňom. Krypta sa nachádzala
niekoľko kilometrov od
mesta. Kaplnka, v ktorej sa
krypta nachádzala, stála vo
veľkom kukuričnom poli.
Boli tu pochovaní rodičia,
ba aj rodina tohto majstra –
pána veľkomožného. Krypta bola dosť veľká a tak po
krátkom dohovore, čo treba všetko urobiť, nám majster nechal päť litrov vína,
bochník chleba, slaninu,
klobásky, cigarety a odišiel.
Učňovi Jánošovi som prikázal nanosiť vodu z neďalekej
studne a začali sme. Okolo
kaplnky boli okrem kukurice aj melóny a pár stromov,
na ktorých práve dozrievali slivky. Hoci bol Jánoš poslušný chlapec, bol večne
hladný a smädný. Keď vošiel
s poslednými kýbľami vody
dnu, v druhom nebola voda,
ale tri melóny... Deň sa
rýchlo krátil, keďže bola jeseň... Keď sme skončili prácu, navečerali sme sa. Potom sa ma Jánoš spýtal, kde
budeme spať. Povedal som
mu, že v krypte. Nanosíme si trochu sena, urobíme
si miesto na spanie a bude.
Mal strach. Priznám sa, ani
mne nebolo všetko jedno.
Zapálil som sviecu, všetko
vyzeralo tak... mátožne...
Pomodlili sme sa a unavení
sme tuho zaspali. Keď som
sa zobudil, mesiac svietil
cez okno dnu. Dostal som

Ilustrácia: Ala Teicherová
strach, lebo Jánoša nikde
nebolo. Zapálil som ďalšiu
sviecu, otvoril ťažké železné
dvere a vyšiel som von. Asi
dvadsať metrov odo mňa
čosi zastalo. Bál som sa. Zadupotal som nohami. Postava sa naľakala a dala sa
na útek... Bodaj by nie, veď
som mal na sebe bielu košeľu, biele spodky a v ruke
horiacu sviecu... Vrátil som
sa do krypty, zamkol som
dvere a poriadne som si upil
vína. Pocíti som veľkú úľavu. Ale kam sa podel Jánoš?
Asi o hodinu čosi buchlo
na dvere. Pred dverami stál
Jánoš bez nohavíc a strašne
páchol. Pýtam sa ho: „Kde
si bol?“ „Ale, ja som sa tých

melónov a sliviek tak najedol a napil som sa aj mlieka, ktoré dávame do farby.
Prehnalo ma, a tak som šiel
do kukurice na záchod. Na
kraji bol však natiahnutý
drôt, nevidel som ho, potkol som sa a zrazu ma niekto začal naháňať.“ Kukuricu totiž strážil vartáš, ktorý
mal na konci poľa búdu a až
k nej natiahnutý drôt, na
konci ktorého bol zvonček. Stačilo malé zavadenie
a zvonček zazvonil. Vartáš
naháňal Jánoša v kukurici,
ktorý tam takmer zablúdil
a stratil aj nohavice. Obaja sme sa zasmiali, ale už
sme nespali. Na druhý deň
sme dokončili svoju prá-

cu a majster pre nás prišiel
podvečer. Dal nám slušnú
odmenu. Cestou sme sa zastavili aj v strážnej búdke,
ale muža tam už nebolo.
Rozchýril po celej dedine,
že videl v noci smrť držať
v ruke sviecu. Keďže ľudia
boli vtedy veľmi poverčiví,
nikto sa už neodvážil kradnúť v noci kukuricu a melóny, takže ich už nebolo treba strážiť. Dokonca aj pán
veľkomožný historke uveril
a dal kaplnku nanovo vysvätiť.“
Podľa poviedok F. Jakúbka: Moje veselé i smutné
spomienky na Ilavu, spracovala Lenka Teicherová

Ilavský mesačník

5

POKORNÁ PROSBA ILAVČANOV
k Blahoslavenej Panne pri príležitosti vztýčenia jej sochy v roku 1752
Svätá Panna, patrónka uctievajúceho Ťa ľudu,
prosíme Ťa, s láskavým
srdcom prijmi tieto naše
prosby. Ó, Kráľovná nebies, veď Ty si naša spása,
život i sila, pritúľ do svojho materinského srdca
tento svoj ľud. On, stojac
tu pred tebou v oku túto
prosbu vyslovuje, zariaď,
aby nad našou Ilavou svietilo vždy slnko šťastia. Ty,
ako Bohu najobľúbenejšia
hrdlička všetko dokážeš,

o čokoľvek Ho požiadaš,
Tvoj hlas nikdy nevyznie
naprázdno. My biedni, boríme sa s nepriazňami pohrôm a náš život prenasledujú ustavičné nešťastia.
Ó, Sára, nech sa nám prostredníctvom Teba dobre vedie, vyslyš nás a dovoľ nám nazývať Ťa našou
sestrou. Ester od Asphera, osloboď nás od krutých zákonov a nech v ničom ľudu tomuto neuškodí
krutý Áman. Blahoslavená

Panna, Tvoja láska nech
je vždy s nami a nech nikto z nás Ti nikdy neprestane preukazovať úctu.
A nech, dokiaľ len bude tu
na tomto mieste stáť táto
Tvoja socha i s nápisom,
pripomína každému toto
vyznanie: Ilava, túžiac dať
najavo dôkaz svojej oddanej lásky Panne, tento monument na dôkaz horúcej
lásky k Matke umiestnila.
Z latinčiny preložil pro-

fesor Janko Košecký, okt.
1993
Pozn. prekl.: Ester – manželka perzského kráľa Xerxesa, ktorý je v Biblii známy
pod menom Asuer, Áman –
najvyšší minister na dvore
perzského kráľa, v Biblii je
známy ako krutý a nemilosrdný nepriateľ Židov.
Autorom tejto prosby je
Ján TERLANDAY, ktorý
napísal túto PROSBU pri
príležitosti vztýčenia sochy.

Zachránime sakrálne pamiatky v Ilave?
V našom meste sa nachádzali mnohé sakrálne pamiatky, z ktorých sa zachovali už len niektoré. Z tých
prvých, ktoré si pamätajú
už len tí skôr narodení, alebo naši starí otcovia, si môžeme pripomenúť kaplnku, ktorá bola postavená na
moste pri nemocnici. Túto
kaplnku dali postaviť zbožní ľudia so súhlasom zemepána Ilavy v roku 1783 a pomenovali ju „ Božia muka“.
Až do roku 1974 slúžila veriacim. Zrušená bola pri
výstavbe nemocnice a prekládke štátnej cesty.
Veriaci stavali tiež kríže
v poli, vidiac v nich vieru
a pokoj. Kríž, ktorý je postavený na stavoch – terajšie zberné suroviny, vraj budovala rodina Hantákových
v r. 1935. Časom sa aj tento
objekt dostal do stavu ohrozenia, avšak pozostalí po
rodine dali kríž opraviť. Na
oprave sa zúčastnilo viacero
veriacich občanov.
V súčasnej dobe mesto
obnovuje park. História ho-

vorí, že v blízkosti parku
boli umiestnené dve sakrálne pamiatky: Stĺp Preblahoslavenej Panny Márie, ktorý
dal postaviť farár Ján Terlanday v r. 1752. Postavený
bol z mestských peňazí za
294 zlatých. Pri tejto príležitosti spomínaný pán farár zložil „ Pokornú prosbu Ilavčanov“. Túto prosbu
z latinčiny preložil prof. Košecký v r. 1993. V budúcom
roku bude 260.výročie od jej
vztýčenia.
1.júna 1753 prišiel do Ilavy pán farár Ondrej Jozef
Neizer. O 2 roky neskôr dal
postaviť kamennú sochu sv.
Jána Nepomuckého. Socha
stála na priestranstve pred
farským kostolom. Keďže
podstavec sochy narušil čas,
z bezpečnostných dôvodov
bola socha odstránená. Tento rok by sme si pripomenuli 256. výročie od jej postavenia. Zachránime tieto
sakrálne pamiatky?
Jozef Jakúbek,
Ladislav Hanták

autor obrazu: Ferko Jakúbek
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Školské majstrovstvá Slovenska vo florbale starších žiačok stredných škôl

Bronz pre OA Ilava

Tohtoročný EXEL CUP, súťaž, v ktorej Obchodná akadémia Ilava dlhodobo úspešne reprezentuje náš kraj, je
ukončený. Od októbra sa tím
OA postupne prebojúval cez
okresné, regionálne a krajské
kolo až do celoslovenského,
ktoré sa konalo 14. 12. 2010
v Nemšovej. I tu dievčatá podali výborný výkon a získali
bronzové medaily. Už v štvrtej súťaži za sebou sa umiestnili až na medailovej pozícii v celoslovenskom kole, čo
svedčí o sile tímu a obrovských výkonoch.
Žiaľ, tentoraz sa dievčatá museli vyrovnávať i s aro-

ganciou a nešportovým správaním vedúceho prešovskej
školy, preto mal pre ne tento
turnaj horkú príchuť sklamania. A mne ako ich vedúcej sa
natíska otázka: Ako vychovávať mládež k slušnosti a férovosti, keď tí, čo ich majú viesť,
sú neslušní a neféroví?
Dievčatám za reprezentáciu, obrovské nasadenie
i skvelý boj o 3. miesto po
urážkach a osočovaní patrí
veľká vďaka. Dokázali, že sú
vysokokvalitnými hráčkami
i ľuďmi hodnými nasledovania.
Mgr. Gabriela Vicenová

Plavecký výcvik
V dňoch 6. – 10. decembra 2010 sa žiaci 3. ročníka
základnej školy zúčastnili
plaveckého výcviku, ktorý sa konal v krytej plavárni v Novej Dubnici. Výcvik
viedol skúsený inštruktor
plávania Milan Halás, ktorý sa tejto profesii venuje
už dlhé roky. Deti sa na výcvik tešili a aktívne sa doň
zapájali po celý čas. U niektorých sa na začiatku prejavoval strach z vody, ale
ten sa čoskoro úplne vytra-

til. Výcvik začal nácvikom
dýchania vo vode, orientácii vo vode s otvorenými
očami, odstránením strachu z vody. V ďalších hodinách sa žiaci venovali nácviku splývania na vodnej
hladine. Neskoršie pridali
k splývaniu i nácvik kraulových nôh. Potom nacvičovali i kraulové pohyby
rúk. Nakoniec sa naučili tieto pohyby spojiť a zosynchronizovať aj s dýchaním do vody. Posledný deň

prebiehali súťaže a hry vo
vode. Každý žiak sa snažil zaplávať čo najväčšiu
dĺžku. Za odmenu dostal
každý žiak tzv. „Mokré
vysvedčenie“. Deti končili plavecký výcvik s hrdos-

ťou, že za niekoľko dní sa
im podarilo osvojiť si pre
život tak dôležitú zručnosť,
ako sú základy plávania.
Mgr. Soňa Berithová,
triedna učiteľka 3.B triedy

Obchodná akadémia Ilava vás informuje:
Budúci maturanti – naši štvrtáci majú úspešne za
sebou stužkové slávnosti. V čase od 6. do 17. decembra
2010 absolvovali odbornú prax v úradoch a súkromných firmách.
1. decembra 2010 sa študenti 1. a 2. roč. zúčastnili
školskej exkurzie do Viedne. Tak ako každý rok najviac
ich lákala vianočná výzdoba mesta a tradičné vianočné
trhy pred viedenskou radnicou. Navštívili aj prírodovedné múzeum s unikátnymi exponátmi.
Pozývame žiakov 9. ročníka ZŠ a ich rodičov na
Deň otvorených dverí na OA v Ilave, ktorý sa uskutoční 3. 2. 2011 v čase od 8,00 do 14,00 hod.
Srdečne vás pozývame na tradičný Ples obchodnej
akadémie, ktorý sa bude konať 4. februára 2011 v DK
Ilava. Informácie nájdete na stránke OA, príp. na tel. č.
4466507.
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Život prežitý pre iných, má tú najvyššiu cenu!
Milá pani učiteľka, robota je s nami veľká.
Nie vždy všetko dobre vieme, občas niečo vyvedieme.
No vy, s láskou, pokojom, učíte nás po svojom.
Ako dobrým, múdrym byť, pochvalu si zaslúžiť.
Za to všetko, čo už vieme, s láskou vám dnes ďakujeme.
Za váš úsmev, milé slová, ktorými ste zas a znova
roztvárali naše oči ako kvety na úbočí...
Pani učiteľka Danka
Hrubišková sa stala neoddeliteľnou súčasťou našej
materskej školy. Svojmu
povolaniu zostala verná až
do dnešných dní, keď sa
rozhodla, že odíde na zaslúžený odpočinok. Prácu s deťmi povýšila na
poslanie. Vykonávala ju
s láskou a odhodlaním.
Podstatná bola pre ňu
predstava dychtivých detských očí, zapaľovania plamienkov poznania a predstava nekonečnej dôvery,
ktorú nikdy nestratila.
Denne dokázala stáť
pred zvedavými detskými očkami s hlavou plnou
nápadov, hier, vhodných
metód a aktivizujúcich fo-

riem. Vždy bola v blízkosti
človeka, v jeho začiatkoch
duševného a intelektuálneho rastu.
Milá Danka, prajeme Ti,
aby si si svoj zaslúžený oddych užila v plnom zdraví
a s plným vedomím toho,
že sa môžeš pozrieť na
svoj učiteľský život s hrdosťou a s plným uspokojením. Zostal za Tebou
plnohodnotný pracovný
život prospešný pre tých,
ktorí prešli Tvojimi učiteľskými rukami, ale aj pre
tých, s ktorými si spoločne
ťahala tento osudový voz
učiteľských povinností. Život prežitý pre iných, má
tú najvyššiu cenu.
Dovoľ, aby sme sa Ti ešte

Cvičenie s deťmi
Medzi obľúbené a pravidelné AKCIE v roku 2010
patrilo „cvičenie s deťmi“
v telocvični ZŠ.
Pod vedením p. učiteliek MŠ Mogorovej Boženy a Držíkovej Kataríny
sa z telocvične každý utorok ozýval dupot, výskot
a džavot tých najmenších.
Pani učiteľky dokázali
deti zvládnuť organizačne, hry obmieňali a pri-

merane veku motivovali
tak, že deti sa vždy tešili
na každé ďalšie cvičenie.
Treba len dúfať, že i v tomto roku budú obľúbené utorky o 17.00 hod. opäť patriť
„cvičeniu s deťmi“.
Vďaka za vydarenú AKCIU.
Mamička Mirka Boháčiková a Timko

raz za dlhoročnú prácu
v našej materskej škole poďakovali a zaželali Ti veľa
zdravia, šťastia, spokojnosti a ešte mnoho rokov
v kruhu najbližších. Veríme, že si napriek zaslúženému odpočinku nájdeš
cestu do svojej materskej
školy a prídeš sa s nami
podeliť o nové zážitky, aby
sme sa aj my, „takmer dôchodcovia“ mali na čo tešiť.

„Pekne žiť, znamená nežiť pre seba!“ Ty si žila pre
nás všetkých. A my sme
mali tú česť, byť Tvoje kolegyne a s Tebou pracovať.
Ďakujeme.

Janka Harušíncová, riaditeľka materskej školy                               
a kolektív zamestnankýň
materskej školy Ilava
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Literárny klub
pri Centre voľného času Ilava
a mesto Ilava vyhlasujú
V. ročník literárnej súťaže autorov

LITERÁRNA ILAVA 2011
Podmienky súťaže:
Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ, študenti SŠ a dospelí zo
Slovenska.
Súťažné žánre:
poézia – tematicky voľne
próza – tematicky voľne
Počet prihlásených prác: maximálne 3 práce od jedného autora
písané strojom / počítačom na formáte A4 (max. 5 strán jedna
práca).
Práce je potrebné poslať e - mailom: literarny.klub@centrum.sk
alebo:
Centrum voľného času Ilava
Dáša Illyová
Farská 84/5
019 01 Ilava
Priebeh súťaže:
Súťaží sa v troch vekových kategóriách:
I.
žiaci ZŠ 2. – 5. ročník
II.
žiaci ZŠ 6. – 9. ročník
III.
študenti SŠ
IV.
dospelí
Vyhodnotenie súťaže:
Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorú vymenuje
vyhlasovateľ súťaže.
Udelené budú tri ceny v každej kategórii a čestné uznania podľa
rozhodnutia poroty.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční začiatkom
júna 2011. Účastníci budú písomne pozvaní.
V sprievodnom liste autor uvedie:
Meno, priezvisko, dátum narodenia, domácu adresu aj s PSČ,
telefón, e-mail, žiaci a študenti tiež ročník a adresu školy.
Uzávierka súťaže je 30. apríla 2011
V predchádzajúcich štyroch ročníkoch sa do Literárnej Ilavy
zapojilo celkom 638 mladých literátov z celého Slovenska.
Najväčšie zastúpenie má vždy III. a IV. kategória. Úroveň
súťažných prác je veľmi vysoká, v niektorých prípadoch by sa
dala prirovnať k profesionálnym literárnym dielam. Priebežne
prichádzajú práce z rôznych kútov republiky. Tešíme sa na
júnové stretnutie s tvorcami poézie či prózy v priestoroch Domu
kultúry Ilava, kde slávnostne odovzdáme ceny víťazom.

Pozvánky na podujatia v Ilave
28.1.2011 /piatok/ v dome kultúry
TRADIČNÝ REPREZENTAČNÝ PLES GYMNÁZIA
DUBNICA NAD VÁHOM
Do tanca hrá hudobná skupina Alegro
Vstupenky je možné zakúpiť v Gymnáziu Dubnica nad
Váhom, tel. 44 22 380
Cena vstupenky: 10 €
4.2.2011 /piatok/ v dome kultúry
PLES OBCHODNEJ AKADÉMIE ILAVA
Vstupenky na tohtoročný, v poradí už XIV. ples,
si zakúpite v obchodnej akadémii, /44 66 507/
a v dome kultúry. V cene 10 €: prípitok, večera, koláčiky.
12.2.2011 /sobota/ v dome kultúry
PLES ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY ILAVA
Do tanca hrá hud. skupina Optimal.
Program: Laugaricio Quartet - sláčikové kvarteto,
Cherries - tanečná skupina ZUŠ, Brillant - komorný
orchester ZUŠ, Ľubomír Turcer - gitara, spev, DS Malá
múza - dobové kostýmy. Moderuje Mária Tarabová.
Vstupné 11 €, v cene: prípitok, minerálky, šišky, teplá
večera. Predaj vstupeniek v ZUŠ, tel: 44 65 446
19.2.2011 /sobota/ v dome kultúry
III. HUGOVSKÝ PLES - VYPREDANÉ !
Vo foyeri hrá na privítanie klavirista Karol Petr.
Do tanca v sále hrá skupina Spektrum. V bare - bohatý
výber miešaných nápojov, čokoládová fontána s čerstvým
ovocím. Vstupné 16 €. V cene vstupenky je prípitok,
minerálka, víno, večera, polnočná kapustnica.
21.2.2011 /pondelok/ v dome kultúry od 16.00 hod.
Karneval Materskej školy Ilava
22.2.2011 /utorok/ v dome kultúry od 15.30 hod.
Karneval Základnej školy Ilava – I. stupeň

Aktuálne informácie vždy na www.ilava.sk
/kalendár podujatí/ tel. DK 44 555 70 -72
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Mestská knižnica

a to z dôvodu, že od isté-

DÁN Dominik:

ho času si jeho „kolego-

„Studňa“

via“ všimli, že namiesto

Bratislava Slovart 2010

tradičnej otrhanej rov-

Najnovšia kniha od podstrčení

predávajú-

stálice slovenskej detek- ci, tzv. biele kone. A tak
tívnej beletrie nás za- teda kvôli pozemkovým
vedie do podsvetia po- podvodom svojich názemkovej

jeden z bezdomovcov

mafie.

Tá jomcov, sú zväčša ako

operuje po celom Sloven- potenciálni nepohodlní

nošaty začal nosiť štýlové nové sako. Onedlho aj
nájdu v neďalekom septiku mŕtvolu, ktorú po
zdĺhavom

vyslobodzo-

vaní z hlbokej jamy, ktorú spočiatku na základe
rovnakého saka identifikovali ako bezdomovca
Ing. Richtera. Neskôr sa
však ďalším vyšetrovaním preukázalo, že nešlo o Ing. Richtera. Ten
sa teda záhadne stratil.
Prípad ležal na oddelení vrážd Nášho mesta
viac ako rok. Len vďaka
náhode sa však dal do
pohybu aj nevyriešený
prípad mŕtvoly z jamy,
ktorá nikomu nechýbala, ani skupine podvodníkov s pozemkami.
Dominik Dán patrí ku
slovenskej autorskej detektívnej špičke aj tým,
že niekedy až príliš rea-

sku s pevnými kontakt- svedkovia

zavraždení.

mi, ktoré treba hľadať Nie je tomu inak v koaž v Taliansku. Jej obe- munite

bezdomovcov

te – zväčša bezdomovci - známej vinárskej oblasti
ochotní za mizivú proti- na okraji Nášho mesta,
hodnotu zapredať sa ako kde sa nezvestným stal

listicky opisuje praktiky
nielen zločincov, ale aj
ich večných prenasledovateľov – detektívov.
- mt -

Matrika
Narodenie:
Vanesa Baginová
Tommy Hudec
Matej Marcin   
- Prvý v roku 2011
Marek Ďurec
Manželstvo uzatvorili:
Eva Tomíková
a Peter Bakič
Blahoželáme jubilantom:
70 rokov
Terézia Demitrová
Mária Haluštíková
Alojz Jarník
Félix Ondraščin
75 rokov
Zita Podmajerská
Helena Šíblová
80 rokov
Agnesa Urmínska
80 rokov
Michal Gerhard
Liptaiová Anna

Navždy nás opustili:
MUDr. Milan Grajcarik
Emil Gálik
Jozef Baráth
Vincent Pišta  
Štefan Pajtinka
Jozef Rafaj
Okienko do štatistiky:
Za sledované obdobie sa
do nášho mesta prisťahovalo 11 občanov, odsťahovalo
sa 9 spoluobčanov.
Mestský úrad, evidencia
obyvateľstva, praje všetkým spoluobčanom, aby
nastávajúci rok 2011 bol
pre každého rokom lepším
ako ten predchádzajúci,
aby sme mali viac narodení a menej úmrtí, aby sme
zaznamenávali iba sobáše
a žiadne rozvody. Všetkým
spoluobčanom praje hlavne veľa zdravia   A.R.
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Prvé dieťa v okrese Ilava
Blahoželáme a zá- nice nad Váhom, Ema
roveň vítame medzi Martinková vážila pri
nami prvé dieťa okre- narodení 2600g a mesu Ilava, ktoré sa na- rala 47 centimetrov.
rodilo 1.januára 2011 Šťastným

rodičom

o 1.35 hod.  Malá sleč- Miroslave a Ľubomína, občianka z Dub- rovi k dcérke Emke
PhDr. Jozef Borišinec

Súdny a úradný
prekladateľ
angličtiny a nemčiny

srdečne blahoželáme
a prajeme celej rodinke veľa radosti, zdravia a šťastia do nasledujúcich spoločných

Adresa: Dedovec 1900/418
Považská Bystrica 01701 rokov života.
Tel: 042/4261070,
0902 303 076
e-mail:
minatom@stonline.sk
Poslednú adventnú ne-

Prvé dieťa v meste Ilava
4. januára 2011 sa narodil prvý občan nášho mesta Matej Marcin. Šťastným rodičom
Alexandre a Jozefovi
srdečne blahoželáme

a prajeme celej rodinke veľa zdravia, šťastia
a radosti na ďalšej spoločnej ceste životom.
-r-

Koncert Daj Boh šťastia Ilava 2010

deľu 2010 sa okrem domácich účinkujúcich poklonili Ježiškovi v živom
betleheme aj koledníci
z blízkych Mikušoviec.
Ani tento rok medzi účin-

Poďakovanie
Mal som vás všetkých rád
a chcel som ešte žiť. Ale
prišla chvíľa, keď som vás
musel opustiť. Neplačte za
mnou, moji drahí, nechajte
ma tíško spať, čo mi bolo
súdené, muselo sa stať...
Úprimne ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom,
susedom a známym za
poslednú rozlúčku s naším
drahým manželom,
otcom, starým otcom,
synom, bratom.
Jozefom Baráthom.

kujúcimi nechýbali DFS
Laštek a Vretienko, FS
Strážov, DS Hugo a Malá
múza, ale tiež deti z Detského domova Klobušice
a MŠ Ilava a Klobušice.
Dobrovoľným vstupným
/vyzbieralo sa 87, 80 €/
prispejeme na obnovu fasády ilavského kostola.
Ďakujeme.

-ot-

DFS Vretienko,foto: ola
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Rozpočet organizácie MLMF Ilava
za sezónu 2010/2011
Účet MLMF Ilava
Stav na účte: 1050,25 € (31.12.2010)
Pokladňa MLMF Ilava:
1. Zostatok v pokladni z minulej
sezóny (2009/2010): 182,37 €
2a. Výdavky súčasnej sezóny
(2010/2011): prenájom ihriska (poplatok mestu): 1440,50 €, poháre: 170,00
€, finančné odmeny mužstvám:
230,00 €, lopty: 30,00 €, administratívne poplatky (kolky, notár) 60,00
€, kancelárske potreby: 5,00 €, spolu:
1935,50 €
2b. Príjmy súčasnej sezóny
(2010/2011): štartovné od mužstiev:
1890,00 €, poplatky za nových hráčov
a prestupy (približne): 60,00 €, spolu:
1950,00 €.
2. Stav v pokladni k 30.6.2011 (približne): 14,50 €
3. Stav (približne aj so zostatkom
z minulej sezóny): 196,87 €
Rozpočet je zatiaľ bez príspevku od
mesta za rok 2011 - (za rok 2010 to bolo
250 €).
Začiatok nového roka 2011, ako prelomové obdobie medzi časťami sezóny
v Mestskej lige malého futbalu v Ilave,
prináša so sebou aj pohľad do finančného stavu a hospodárenia organizácie. Preto sa v tomto príspevku pokúsim o krátke zhodnotenie rozpočtu
a financií, ktoré sa neodmysliteľne
spájajú k samotnému chodu a existencie organizácie. Položky rozpočtu
sa môžu v závere sezóny mierne líšiť,
nakoľko daný rozpočet je spracovaný na základe predbežných výdavkov
a príjmov v porovnaní s minulou sezónou. Samotný rozpočet organizácie
môžeme rozdeliť na účet a pokladňu
MLMF, najväčšie toky financií prebiehajú počas roka práve v pokladni. Od
nástupu súčasného vedenia 21.11.2009
nedošlo na účte k žiadnym výrazným
obratom (dochádza len k miernemu
strhávaniu z dôsledku mesačného vedenia účtu). Ako vidieť z položiek,
najväčšie výdavky organizácie sú spojené s prenájmom ihriska. S nárastom mužstiev v porovnaní s minulou
sezónou sa síce zvýšil príjem zo štartovného, avšak narástol počet zápasov a tým pádom aj navýšenie výdavkov za prenájom. Ideálne rozpoloženie
príjmov zo štartovného a výdavkov
za prenájom, teda najvyšší zostatok
z rozdielu týchto položiek možno považovať sa stav, keď sa prihlási 10-12
mužstiev do sezóny. Odchýlka (teda
menej ako 10 prípadne viac ako 12
mužstiev) pri zachovaní rovnakého
hracieho systému už len zníži zostatok
pre ostatné položky (finančné odmeny
mužstiev, poháre). Kompenzovať pre-

nájom a navýšiť tak zostatok pre ostatné položky, čo v konečnom dôsledku
môže prispieť i k zníženiu štartovného v nastávajúcich sezónach, možno
práve z 2 % dane príjmov, medzi ktoré sa MLMF ako ďalšia organizácia
z nášho mesta zaregistrovala. Modernizácia výsledkov, prehľad a poskytovanie informácií o dianí organizácie
pre hráčov, finančnom zabezpečení
(dostupné tiež na webstránke MLMF
www.futbalilava.sk), šetrenie a efektivita (zníženie výdavkov zrušením pravidelných schôdzí MLMF), motivácia
hráčov (zvýšenie odmien pre mužstvá, odmeňovanie najlepších hráčov
z juniorskej či seniorskej kategórie),
ročný príspevok od mesta (minulú sezónu to bolo 250 €) priamo začlenený
do výdavkov na potreby organizácie
(prenájom, lopty) a v neposlednom
rade aj implementácia príjmov z 2 percent z dane príjmov do rozpočtu organizácie môže napomáhať k rozvoju
Mestskej ligy malého futbalu v Ilave.
Nie je to teda všetko len na samospráve, vedení MLMF, ale v neposlednom
rade aj na každom hráčovi, či priaznivcovi, aby sa o takýto rozvoj mohol aj on sám zapríčiniť. Uvidíme, čo
prinesie nastávajúci rok i v našej organizácii, každopádne zosúladenie financií a správne hospodárenie je predobrazom k úspešnému napĺňaniu
ďalších cieľov.
Predseda MLMF Ilava
Mgr. Michal Klobučník

Stolnotenisový klub
Ilava-Klobušice
usporiadal dňa 29.12.2010
turnaj

o Putovný pohár klubu.
Stolnotenisový klub Ilava-Klobušice usporiadal dňa
29.12.2010 stolnotenisový turnaj, ktorého sa zúčastnili všetci členovia klubu. Po prvýkrát
sa bojovalo o Putovný pohár
klubu. Pohár si vybojoval
Kopačka Štefan, ktorý prešiel bez prehry celou súťažou
a zaslúžene zvíťazil. Na druhom mieste sa umiestnil Zboran Štefan a tretie miesto obsdil Slivka Marcel. Na ďalších
miestach vo finálovej skupine
sa umiestnili Bršlík Ján, Mutala Dušan a Ing. Zajac Ján.
Prví traja obdržali diplom a
vecnú cenu.
J.K.

3. ročník zimného turnaja v malom futbale
seniorov v Ilave
Seniori nášho mesta, ale aj z okolia, sa znova po roku stretli pri pohybe, keď sa zúčastnili 3. ročníka
zimného turnaja v malom futbale
seniorov v Ilave. Počasie bolo voči
súťažiacim i organizátorom ústretové a pomohlo dotvoriť atmosféru nielen súťaže, ale aj osobných
stretnutí po dlhšom čase. Ani vedúci organizátori turnaja, Peter
Mišík a za mesto Mgr. Anna Bakošová, nesklamali. Vyhodnotenie
oživil (tak vytvoril veľmi pohodovú náladu) najstarší súťažiaci Vendo Michalík, ktorý svojou hrou na
harmoniku spríjemnil toto spoločné posedenie všetkým, ktorým
nie je pohyb cudzí. Po mrazivom
dni na ihrisku sa všetci tešili na
toto spoločné stretnutie a podelenie sa zážitkov nielen z ihriska, ale
aj osobných úspechov, ktoré zažili
počas celého roka.
Rozlosovanie: 1. (A) Ilava,,B“,
2. (B) Košecké Podhradie, 3. (C)

Tuchyňa, 4. (D) Zliechov, 5. (E)
Ilava,,A“, 6. (F) Červený Kameň
Výsledky jednotlivých zápasov:
1. Ilava,,B“ - Košecké Podhradie
2: 6
2. Zliechov - Ilava,,A“ 1: 5
3. Ilava,,B“ - Tuchyňa 5: 4
4. Zliechov - Červený Kameň 4: 1
5. Tuchyňa - Košecké Podhradie
2: 3
6. Ilava,,A“ - Červený Kameň 2: 1
A - E Koš. Podhradie - Zliechov 4:
5 pk
B - D Ilava,,A“ - Ilava,,B“ 5: 1
O 5. miesto Tuchyňa - Červený
Kameň 3: 6
O 3. miesto Koš. Podhradie-Ilava,,B“ 6: 3
Finále Ilava,,A“ - Zliechov 3: 5
KONEČNÉ PORADIE
1. ZLIECHOV, 2. ILAVA ,,A“,
3. KOŠ.PODHRADIE, 4. ILAVA ,,B“, 5. ĆERVENÝ KAMEŇ,
6. TUCHYŇA
ABaK

3. ročník stolno - tenisového turnaja
o cenu primátora mesta Ilava
Na sklonku roka, v utorok dňa
28. 12. 2010 si prišli zmerať sily
priaznivci stolného tenisu, všetkých kategórii, od mládeže až po
najstarších, pre ktorých tento druh
športu je srdcovou záležitosťou.
Mesto Ilava v zastúpení Mgr. Anny
Bakošovej a poslanca Petra Mišíka, pripravilo turnaj pre všetkých,
ktorí obľubujú postreh a šikovnosť,
ktorý sa dá naplno uplatniť v tejto
súťaži. Účastníci si pochvaľovali
priateľskú atmosféru, dobré organizačné zvládnutie turnaja a možnosť zmerať si svoje sily medzi
svojimi rovesníkmi. Aj preto bol
turnaj rozdelení do troch kategórii
a to: registrovaní, neregistrovaní
a muži 50+. Toto rozdelenie zabezpečilo vyrovnanú úroveň v každej
kategórii, ale aj zvýšilo napätie vo
vzájomných súbojoch. Celkovo si
na turnaji zmeralo sily 28 súťažiacich. Povzbudiť všetkých záujem-

cov prišiel aj primátor mesta Ilava
Ing. Štefan Daško. Veríme, že tento
turnaj sa už udomácnil v tejto vianočnej forme a ostane dobrou tradíciou aj do budúcnosti.
Výsledky turnaja: Registrovaní:
1. Eckert Vladimír, 2. Vicen Martin, 3. Dohňanský Ľubo, 4. Slivka
Marek, 5. Jurček Janko, 6. Rydlo
Emil, 7. Jakúbek Peter.
Neregistrovaní: 1. Majerech Ľubomír, 2. Gašpar Peter, 3. Dohňanský Peter, 4. Cabaj Boris, 5. Krcheň, 6. Pagáč Martin, 7. Bielik, 8.
Marienka, 9. Pružinec, 10. Kocanda, 11. Bortel Tomáš, 12. Michalík
Vendo.
Muži 50+:
1. Dohnanský Dušan, 2. Mišík
Peter, 3. Mišík Dušan, 4. Kameništiak, 5. Kminiak Ján, 6. Král Ľubomír, 7. Pagáč Milan, 8. Brunovský,
9. Kvasnica
ABaK
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90. výročie organizovanej telovýchovy v Ilave – XIII. časť
Rok 2000
Na pravidelných mesačných zasadnutiach výbor organizoval činnosť oddielov a ich finančné zabezpečenie, inventarizáciu majetku
a údržbu, schválil vyrovnanie členských známok a schválenie letných
táborov karate a vodákov.
Činnosť oddielov:
Karate: Deti a mládež trénovali v telocvični I. ZŠ na Medňanskej
ul. pod vedením trénerskej dvojice Jana Kaválková a Kamil Horák
s priemernou účasťou 19 cvičencov.
Dospelých viedol K. Horák a M. Pažítka s účasťou 15 členov. Jedenkrát
ročne robili nábor detí, ktoré sa museli podrobiť skúške technickej vyspelosti a dospelých. Z 10 cvičencov
bolo 8 úspešných. V dňoch 28. -30.
januára sa tréneri Kaválková, Horák
a Pažítka zúčastnili seminára s reprezentačným trénerom Španielska
Antoniom Oliviom Sebom.
V 3. kole stredoslovenského pohára získala ml. žiačka M. Šlesariková
3. miesto v kata, na akademickom
majstrovstve Slovenska získal v kumite do 65 kg V. Pecháček 2. miesto.
Na Slovenskom pohári seniorov +
super pohár v kumite do 65 kg V.
Pecháček získal 6. miesto. Cez letné
prázdniny bolo tréningové sústredenie pre deti, mládež a dospelých
na Králikoch v penzióne Horec pri
B. Bystrici. Oddiel dostal finančnú
podporu 14 000 Sk.
Zakladateľom oddielu KARATE
bol v roku 1977 Štefan Mikloš – Kindžo. Vďaka jeho snahe sa oddiel rozrastal, bohužiaľ po jeho tragickom
úmrtí sa nedočkal tých výsledkov,
aké máme teraz. V rámci Slovenska
a tiež v zahraničí členovia oddielu
úspešne reprezentujú našu TJ.
Tenisový oddiel získal na svoju činnosť 6 500 Sk. Napriek plánu
sa podarilo vytvoriť len družstvo
dorasteniek, ktoré sa v rámci stredoslovenského kraja umiestnilo
na 3. mieste. Novovzniknuté družstvo žien v rámci stredoslovenského kraja sa umiestnilo na 4.mieste. Družstvo dospelých po troch
rokoch učinkovania v majstrovstvách regiónu v tejto súťaži neus-
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pelo. Okrem 26. ročníka,, Memoriál Ing. F. Smrčka“ sme usporiadali
niekoľko turnajov pre našich členov.
3.septembra sa na dvorcoch TJ
uskutočnil jeden zo štyroch turnajov
veteránov a vo finále na Sliači reprezentanti skončili na 4. mieste.
Vodáci: 21 aktívnych členov.
Okrem návštevy plavárne v Trenčíne a v Púchove pre deti a dospelých
oddiel uskutočnil tieto akcie: Homôlka – rafting na snehu, splav Nitrice, splav Schwarz – Rakúsko, Bialky - Poľsko, Dunajec, splav Hrona
a ďalšie akcie. Okrem toho členovia
odpracovali minimálne 1 200 brigádnických hodín na lodenici. Na
činnosť dostali 6 500Sk.
SVS ženy: V rámci cvičenia aerobiku precvičovali a uvolňovali jednotlivé partie tela. Cvičenia sa
prevádzali v telocvični I. ZŠ s priemernou účasťou 20 cvičeniek pod
vedením cvičiteliek L. Horákovej
a N. Koncovej. Trenérky pravidelne
navštevovali aj odborné semináre
v snahe zvýšiť svoju odbornú spôsobilosť. Finančná podpora od výboru
bola 2 000 Sk.
DFC ženy: Po zimnej príprave
a účasti na rôznych turnajoch si overili svoju pripravenosť pod vedením
trénera Milana Prekopa. Po jarnej
časti hry obsadili v SNL I. miesto,
ktoré bohužiaľ pre nedostatok financií museli prepustiť, Ekonómu
Bratislava, čo malo za následok, že
niektoré hráčky prestúpili do, Leoni
Trenčín, ešte pred začiatkom jesennej časti. Ešte predtým, však vďaka manažérovi O. Mišechovi, ktorý
získal financie sa zúčastnili Czech
Budweis CAP v Čes. Budejovciach.
Tréner Prekop ukončil svoju činnosť
v Ilave a trénerskú prácu prevzal L.
Slávik a po doplnení vlastných hráčok a piatich hráčok bývalého prvoligistu z Beluše sa oddiel natoľko
zdokonalil, že v jesennej časti skončil na prvej priečke. Oddiel DFC ženy
výbor podporil sumou 15 000 Sk.
Rok 2001
VýborTJ na mesačných schôdzach
naďalej riešil činnosť oddielov, ich
finančné zabezpečenie. Ďalej sa zapodieval riešením kúpaliska, jeho

prestavbou, prenájmom a prípravou výročnej schôdze. 8.2.2001sa
uskutočnila výročná schôdza, ktorú otvoril predseda TJ, privítal hostí, delegátov z oddielov a sponzorov.
Zároveň oznámil členov jednotlivých komisií. Do výboru zvolili nových členov: Wiedermann, Kavalková, Horáková, J. Babčo, M. Horák,
Ľ. Horáková, K. Horák, P. Mišík,
Ing. B. Horák, O. Mišech, M. Pagáč.
V diskusii viacerí delegáti najviac
kritizovali, že výstavba haly stále
zaostáva a podľa pripomienok delegátov, výstavba haly s hľadiskom
v areáli I. ZDŠ sa pre nedostatok financií asi nezrealizuje. V priebehu
roka výbor zamietol návrh na nafukovaciu halu a rozhodol postaviť menšiu halu v areáli kúpaliska.
Delegátka Kuhloffelová predniesla
správu o činnosti Sokola na Slovensku a vyzvala hovorcu TJ Sokola Ilava M. Babčana, aby viac informoval
vyššie orgány o činnosti našej TJ.
V nasledujúcich rokoch výbor
riadil pravidelne činnosť oddielov
a v rámci možností im zabezpečoval finančné prostriedky. Jednotlivé
oddiely pracovali podľa samostatných plánov a za daných podmienok
dosahovali dobré výsledky. Koncom
roku 2003 futbalový oddiel žien prestal fungovať, pretože väčšina hráčok odišla do iných jednôt, kde mali
lepšie podmienky. V roku 2002 sa
začala výstavba športovej haly a jej
dokončenie malo byť v apríli 2003.
Pri výstavbe sa vyskytli rôzne problémy, ktoré sa nakoniec vyriešili.
Okrem našich členov, priestory haly
a tenisové kurty v plnej miere využívali aj ďalší záujemcovia za priemerný poplatok, čo bol jeden zo zdrojov,

ktoré našej TJ vylepšovali finančnú
situáciu.
V roku 2004 objavili členovia
výboru akciu Slovenského badmintonového zväzu, kde pre športové
haly TJ zadarmo dostali siete, rakety a košíky pod podmienkou, že založia mládežnícky oddiel, čo sa nám
aj podarilo. Tento mládežnícky oddiel mal 10 detí, ale za tých pár rokov
( kategória do 11 rokov) prinášali
v rámci Slovenska alebo z turnajov
v zahraničí prvé úspechy.
Autormi tohto zhodnotenia činnosti TJ Sokol Ilava sú Václav Horák
a Pavol Koval, ktorí čerpali značnú
časť z ilavskej kroniky a z kroniky
TJ. Informácie z kroník boli veľmi
obmedzené, preto autori čerpali aj
zo spomienok ešte žijúcich starších
členov TJ. Aj napriek týmto získaným vedomostiam máme dojem, že
niektoré udalosti v 90 - ročnej histórii sú v tomto materiáli nedostatočne zdokumentované. Z týchto dôvodov sa ospravedlňujeme všetkým
členom, na ktorých sme pozabudli,
resp. sme nedostatočne opísali niektoré skutočné udalosti.
Na záver chceme poďakovať
všetkým členom, ktorí nám poskytli fotografie, čas a spomienky.
Ďakujeme pracovníčke DK p.
Oľge Tomášovej, ktorá pomohla pri
zhotovovaní kópií jednotlivých zápisov z kroník, p. Emílii Staňovej,
ktorá pomohla pri prepísaní celej
dokumentácie do elektronickej podoby, za fotografovanie dokumentácie Ing. Josefovi Rosenbaumovi
a  Milade Kovalovej za spracovanie
fotografií na DVD.
Pavol Koval a Václav Horák
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