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Ilavská nemocnica
má dobré vyhliadky
Novovymenovaný
riaditeľ
Ilavskej nemocnice s poliklinikou anesteziológ MUDr. Ivan
Kalivoda nastúpil do svoje funkcie 1. 11. 2009. Okrem svojej minimálne rannej práce doktora
na ARE - musí na určité obdobie stíhať aj funkciu riaditeľa.
14 mesiacov predtým vykonával
funkciu jeho zástupcu. V rozhovore pre naše noviny prezradil,
že chirurgické oddelenie v našej
nemocnici na čele s primárom
MUDr. O. Smatanom pracuje od
1. novembra päť dní v týždni. Na
úplné, čiže celomesačné spustenie do prevádzky, je potrebné
zazmluvnenie poisťovňami, čo

je otázkou blízkeho času. Kým sa
tak nestane, pomáhajú s chirurgickou liečbou stále zdravotnícke zariadenia v Trenčíne a Považskej Bystrici.
V rámci čiastočného vyrovnania dlhu bola odpredaná budova riaditeľstva a polikliniky. To
všetko veľmi pomohlo k oddĺženiu nemocnice a k investíciám
do rekonštrukcie a zmodernizovaniu ďalších oddelení, ktoré sú
momentálne vybavené aj takmer
40- ročným inventárom. Bola
zakúpená moderná technika
pre gastroenterologickú ambulanciu patriacu nemocnici, kde
je odborným garantom gastro-

enterológ MuDr. Glos. Pripravuje sa zakúpenie moderných
prístrojov pre rádiodiagnostiku - CT, mammograf, digitálny
röntgen.
Ilavská nemocnica sa teda pomaly, ale iste zviecha z neveselého stavu, ktorý si pamätáme
pred necelými dvoma rokmi.
Hovorilo sa o úplnom zatvorení, ale menovaním Ing. Ladislava Hrotku, krízového manažéra,
do funkcie riaditeľa NsP správnou radou nemocnice, sa situácia stabilizovala a následne zmenila smerom k lepšiemu.
V tejto súvislosti musím pripomenúť neetickú reklamu is-

Cena: 0,20 € (6 Sk)

V tomto čísle...
• Výsledky volieb
do VÚC...
• Novinky v ilavských
školách...
• Z histórie Ilavy...
• Rady
záhradkárom...
tého kandidáta na poslanca do
VÚC, ktorý si svoju kariéru
chcel budovať pomocou bombastických, šokujúcich a predovšetkým nepravdivých hesiel na
svojich bilboardoch... Nie, pán
Juraj Mác! Nemocnica v Ilave
nekrachuje, je na ceste vzkriesenia, čomu úprimne všetci držíme palce!
-mp-

Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej ZŠ
Slávnostným prestrihnutím
pásky sa oficiálne odovzdal do
užívania rekonštruovaný areál
ZŠ na Medňanskej ul. Slávnostného aktu prestrihnutia sa zúčastnil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR Igor Štefanov,
poslankyňa NR SR Milada Belasová a primátor Ilavy Ing. Štefan
Daško (na snímke). Medzi ďalšími významnými hosťami bol
primátor Dubnice nad Váhom
- Ing. Jozef Gašparík, starosta
Pruského - MUDr. Viliam Cíbik PhD., starosta Hornej Poruby - Ing. Milan Staňo. Prítomní
boli aj poslanci TSK - Ing. Pavol
Čiernik a Ing. Anton Vanko, zástupcovia dodávateľských firiem,
ale aj rodičia detí navštevujúcich základnú školu. Slávnostnému aktu predchádzal kultúr-

ny program. Sprevádzala ním
zástupkyňa riaditeľa pre I. stupeň - Mgr. Helena Machová. Ako
prvé vystúpili žiačky posledného
ročníka. S básňou sa predstavila
Nela Sýkorová a hneď po nej vy-

Foto: M. Toman

stúpila Lenka Steigaufová hrou
na husliach. Potom nasledovali
malí prváčikovia s krátkym vystúpením „O písmenkách abecedy“. Ďalej sa hosťom predstavil
detský FS Vretienko doprevádza-

ný ľudovou hudbou zo ZUŠ Ilava.
V slávnostnom príhovore pani
riaditeľka ZŠ - Mgr. Oľga Ďurechová - prítomným vzácnym
návštevám a rodičom pripomenula význam rozprávky O troch
grošoch, kde podľa nej je najdôležitejší posledný groš, teda ten,
ktorý investujeme do svojich
detí. Zároveň poďakovala svojmu
predchodcovi Mgr. Stanislavovi
Giecimu, lebo práve za jeho pôsobenia prebiehali na škole hlavné rekonštrukčné práce.
Pani poslankyňa Belasová sa
vo svojom príhovore hrdo hlásila k tomu, že sa v Ilave narodila
a je rada, že sa jej rodnému mestu darí získavať prostriedky aj
na rekonštrukciu školy. Minister Štefanov si počas svojho prePokračovanie na str. 3
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Matrika

Foto: M. Toman

Narodenie:
Agáta Vajdová
Simona Bartáková
Šimon Ondrušík
Adrián Gálik
Marco Barényi
Veronika Žilková
Manželstvo uzavreli:
Pavol Sulík
a Monika Daňová
Ing. Tibor Hanko
a Stanislava Kočkárová

LIDL - 19.11.2009
Otvorením tohto typu obchodného domu sa rozšírila obchodná sieť nielen pre obyvateľov
nášho mesta, ale aj priľahlej spádovej oblasti. Musíme pochváliť kultúrnosť prvých zákazníkov, ktorí sa krátko po otvorení pokojne presúvali do predajne.
-mt-

Novinky v SAD Trenčín
Na cesty Trenčianskeho
samosprávneho kraja bolo
počas druhého polroku vypravených 68 nových autobusov typu Crossway, ďalších 62 prichádza do SAD
Trenčín v týchto dňoch. Kaž-

dý z nich prejde denne zhruba 250 kilometrov a odvezie
takmer dvadsaťtisíc cestujúcich. V priebehu roku 2008
sa v prímestskej doprave TSK
odviezlo približne 25 miliónov cestujúcich. Z nich 42 %

využilo zľavnené cestovné.
Nové autobusy boli nasadené na linky do miest a obcí
v okresoch Trenčín, Pov. Bystrica, Púchov, Nové Mesto
n.V., Myjava a Ilava.
-r-

Navždy nás opustili:
Milan Novotný
Anna Mojtová
Agneša Strapková
Erika Bakošová
Irena Miháliková
Vojtech Ohrablo
Stanislav Chovanec
Blahoželáme jubilantom:
75 rokov:
Terézia Holbová
80 rokov:
Artúr Jakubec
Okienko do štatistiky:
V sledovanom období sa do
nášho mesta prisťahovalo 10
občanov, z trvalého pobytu
sa odhlásilo 7 občanov.

Zakázané mesto
Aj v tomto čísle IM pokračujeme v duchu zverejňovania neznámych pohľadov na
Ilavu. Doteraz sme sa venovali podzemiu, avšak teraz
sme sa ocitli vo výškach. Na
zábere vidíme najstaršie nádvorie Ilavského hradu, ktoré bolo pravdepodobne postavené v prvej polovici 15.
storočia.
Fotografia sa nerodila ľahko, keďže sme museli za pomoci pána kostolníka prepraviť prenosný rebrík cez
chór až na klenbu farského
kostola a potom ešte rebrík
vyniesť na strešnú konštrukciu. Odtiaľ (zhruba po 17
metroch od úrovne podlažia)
sa nám naskytol pohľad na

sedlovú strechu a najstaršie
nádvorie Ilavského hradu.
Panorámu nám dotvárala
časť Sihote (uverejníme nabudúce) a Ilavskej kotliny.
Za povolenie zhotovenia
záberu ďakujeme riaditeľovi
UNVV a UVTOS plk. Mgr.
Ladislavovi Resekovi.
-mt-

INZERCIA
 Predám 1- izbový byt
v Ilave. Naučím a doučím
strojopis, hosp. korešpondenciu (mám štátnicu) a základy PC. Bližšie informácie
na t.č.:

0905/457 037
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Slávnostné otvorenie...
Dokončenie zo str. 1

Tanečný dom v Ilave
V súčasnosti existuje na Slovensku množstvo folklórnych
skupín a súborov, ktoré sa venujú ľudovému tancu, jeho uchovávaniu, spracovaniu a prezentácii na javisku. Ľudový tanec
má však oveľa viac priaznivcov,
a nie každý má možnosť byť členom takéhoto kolektívu, či už
z časových, alebo iných dôvodov.
Vzniká tu teda potreba nájsť iný
spôsob, ako sprístupniť ľudový tanec úplne každému, nech
si ktokoľvek môže zatancovať
bez toho, aby bol členom súboru a zúčastňoval sa pravidelných
nácvikov a predstavení.
Aj Dom kultúry Ilava umož-

nil širokej verejnosti priučiť
sa ľudovému tancu na podujatí TANEČNÝ DOM. Stretli sa
folkloristi, divadelníci, ale aj
diváci - sympatizanti folklóru.
V úvodnej časti vystúpili so svojím programom folklórne súbory Klobúčan z Valašských Klobouk (ČR) a Mladosť z Dubnice
nad Váhom. V druhej časti nasledovala samotná výučba ľudového tanca z moravského i nášho
- trenčianskeho regiónu.
Podujatie bolo organizované v rámci projektu cezhraničnej spolupráce „Cez Karpaty na
vohľady“.
-ot-

javu všimol paralelne premietanú prezentáciu rekonštrukčných
prác a na jej základe pripomenul,
že dnes je škola neporovnateľne
krajšia, modernejšia. Teda taká,
aby sa v nej dobre cítili všetky
deti. Primátor Ing. Daško poďakoval všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na
konečnom diele. Po skončení
oficiálneho programu si hostia
v krátkosti pozreli hodinu matematiky s informačnou tabuľou.
Nasledovala prehliadka rekonštruovaných interiérov veľkej
a novovybudovanej malej telocvične. Ďalej pokračovali v prehliadke rekonštruovaných častí

budovy druhého stupňa. Prítomní hostia boli sprevádzaní pani
riaditeľkou Mgr. Ďurechovou
a v rámci každého rekonštruovaného úseku dotyčnou pani učiteľkou. Na konci prehliadky pán
minister Štefanov skonštatoval,
že takému malému mestu, akým
Ilava bezpochyby je, sa v relatívne vo veľkom množstve darí
získavať peniaze z fondov EU.
Na záver prehliadky sa prítomní
hostia presunuli k malému občerstveniu, o ktoré sa postarala
Mgr. Alenka Teicherová z oddelenia kultúry s pomocou Mgr.
Anky Bakošovej zo športového
oddelenia.
-mt-

Foto: O. Tomášová

Putujúca výstava
Vernisáž výstavy Mgr. Boženy
Slávikovej sa uskutočnila dňa 13.
11. 2009 v priestoroch Balneoterapie kúpeľov v Nimnici. Výstavy sa zúčastnilo vedenie kúpeľov
- generálny riaditeľ Mgr. Martin
Pavlík a Dr. František Halmeš,
kurátorkou výstavy bola vedúca
Klubu výtvarníkov pri DK v Ilave
Alena Teicherová.

V kultúrnom programe vystúpil akordeonista Martin Jáňa
a hrou na husliach sa predstavila Lenka Steigaufová – žiaci ZUŠ
Ilava.
Na fotografii: generálny riaditeľ Mgr. Martin Pavlík, Mgr. Božena Sláviková a kurátorka výstavy.
-at-

Foto: S. Miko

Ilavské deti vyrábali
hudobné nástroje
Považské osvetové stredisko a Dom kultúry Ilava pripravili koncom októbra pre
žiakov základnej školy tradičné tvorivé dielne pod názvom
Noty v dreve ukryté. Tentoraz išlo o výrobu ľudových
hudobných nástrojov. Muzikanti a výrobcovia z púchovskej doliny - Jozef Pobočík so
synom z Brvnišťa, Milan Mičkalík z Vydrnej, Pavol Špalek
z Mestečka, Miroslav a Mária Štefánikovci z Lúk i Jaroslav Sloboda z Turian najskôr
zahrali na fujary, trombity,
rôzne píšťaly, spievali ľudové piesne a po prezentácii hudobných nástrojov sa presu-

nuli medzi deti k pripraveným
stolom s náradím. Predvádzali výrobu od prvotného opracovania dreva až po finálnu
fázu – zdobenie nádhernými
vyrezávanými ornamentmi,
atď. Štvrtáci, piataci a šiestaci si výrobu aj sami vyskúšali,
mnohí si domov odnášali hotovú alebo rozrobenú píšťalku,
ktorú si chceli doma dokončiť. V mene pracovníkov DK
Ilava chcem poďakovať nielen
trpezlivým a ochotným výrobcom nástrojov, ale aj Elene
Bielikovej z Považského osvetového strediska, ktorá s nami
na podobných podujatiach už
roky spolupracuje.
-ot-
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Výsledky hlasovania na župana vo
voľbách do VUC za mesto
ILAVA dňa 14.11.2009
Kandidát
Číslo
meno a priezvisko
1
2
3
4
5
6

Jozef Čambalík
Ing. Lenka Ďurechová
Mgr.Martin Fedor
Ing. Juraj Liška
Ing. Miloš Radosa
MUDr. Pavol Sedláček

1
2
4
80
24
19
86

2
1
7
79
26
22
134

č.okrsku
3
4
1
1
7
11
54
68
25
16
18
14
73
78

Výsledky hlasovania za poslancov vo volebných
okrskoch mesta ILAVA voľby do VUC, 14.11.2009
Číslo

Spolu

5

6

0
2
36
15
12
62

2
2
14
3
0
27

7
33
331
109
85
460

Výsledky volieb do VUC
v percentuálnom vyjadrení
podľa okrskov v meste Ilava

Okrsok č. 1
Okrsok č. 2
Okrsok č. 3
Okrsok č. 4
Okrsok č. 5
Okrsok č.6
SPOLU:

DK Ilava
Zákl.škola
Slob.NsPL
TSM
DK Klobušice
DK Iliavka

Počet voličov
zapísných
do zoznamu
951
1042
807
968
648
92
4 505

Počet odovzdaných
hlasov
224
280
185
205
133
48
1 075

%
23,55%
26,87%
22,92 %
21,17 %
20,52 %
52,17%
23,84 %

Za poslancov do Vyššieho územného celku za trenčiansky kraj
boli zvolení:
Mgr. Eva Bočincová, MUDr. Viliam Cíbik, Bc. Rastislav Čepák,
Ing Juraj Hort, MUDr. Miroslav Staník
Do druhého kola volieb hlasovania na župana postúpili
MUDr. Pavol Sedláček a Mgr. Martin Fedor.
Druhé kolo sa bude konať 28.novembra 2009 v čase od 7.00 do
22.00 hod. Volebné miestnosti pre jednotlivé okrsky v meste Ilava zostávajú nezmenené.

Ing. P. Čiernik ďakuje všetkým občanom Ilavy, ktorí mu
dali svoj hlas vo voľbách do VÚC.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Kandidát
meno a priezvisko
Ing. Ľuba Backová
Ing. Pavol Bagin
Miroslav Barbušák
Mgr.Eva Bočincová
Mgr.Mária Brezániová
MUD.PhD.Viliam Cíbik
Bc.Rastislav Čepák
Ing. Pavol Čiernik
Ing.Štefan Daško
Pavol Fatura
Ing.Rastislav Fleško
Ing.František Fusek
Jozef Gabaš
Ing.Jozef Gašparík
Ing.Milan Gergely
Mgr.Marián Herdel
Ing.Juraj Hort
Ing. Anna Chalupková
Jaroslav Kadlečík
Ing. Jozef Kňažek
RNDr.Karol Korintuš
Bc.Tibor Kramár
Ing,Jaroslav Kusý
Ján Kvasnička
Ing. Juraj Mác
Mgr.Andrej Michalčík
Anton Múdry
Ing.Vladimír Pagáč
Jozef Prekop
Jaroslav Puček
Ján Rehák
Ivan Slámka
MUDr.Miroslav Staník
Ing. Milan Staňo
Karol Struška
Miroslav Šimák
Ing. Jaroslav Šlesar
Ing. Václav Števko
Bc. Tibor Turza
Ing. Anton Vanko
Ing. Štefan Zigo
JUDr. Mária Zimanová

1
24
10
0
30
4
66
4
92
90
4
0
2
6
4
6
1
36
19
16
2
28
8
13
6
6
1
5
12
5
2
4
29
35
39
3
2
15
9
90
62
2
52

2
22
39
0
30
6
84
6
119
166
7
6
0
3
15
2
0
26
29
17
5
22
3
18
3
1
1
19
3
7
7
4
29
78
60
5
3
24
5
73
97
10
47

č.okrsku
3
4
21
18
16
19
1
2
17
17
5
6
47
47
5
6
89
81
90 129
8
10
2
3
1
4
7
2
8
6
2
1
0
1
24
26
17
14
12
8
1
25
16
10
3
5
11
8
1
0
14
3
4
4
14
6
4
5
4
4
3
0
1
2
26
39
31
36
38
27
4
2
5
1
8
19
4
13
57
48
51
47
2
5
37
40

Trestné činy v okolí Ilavy

Dozvedel som sa, že po
krádežiach áut v obci Pruské
a pokusu o krádež auta v Kameničanoch, po pokuse
o podpaľačstvo v Tuchyni
a s prekvapením i chát v Ilave, sa objavilo vulgárne vandalské poškodenie obecných
i súkromnej budovy v Pruskom. Nakoľko sa domnievam,
že je to dosť podobný rukopis,
prosím o zverejnenie a podporu nasledovnej výzvy - tak aby
sme sa nemuseli obávať každej
noci, čo sa zase stane.
Vážení spoluobčania,
dnes pretiekol pohár trpezlivosti. V obci Pruské došlo

k poškodeniu obecných budov
a majetku (kultúrny dom, základná škola, zastávka), ktoré
tak prácne a s obrovským úsilím opravujeme a rekonštruujeme. Nemožno mi nepovedať svoj názor a vyzvať Vás
všetkých ku spolupráci. Dnes,
v čase, kedy sme od štátu dostali do obecného rozpočtu
o 66.000 € menej (viac ako 2
milióny korún) ako bolo plánované, dochádza k neuveriteľnému nárastu vandalizmu
a trestnej činnosti. Krádeže,
neúcta k práci iných, vulgarizmus a hrubosť sa stáva každodennou realitou, pred ktorou

mnohí zatvárajú oči a neriešia ju. Schovajú sa doma a nič
sa ich akoby netýka. Preto vyzývam všetkých občanov, vyzývam mlčiacu väčšinu – povedzme jasné NIE vandalizmu
v našej obci, ako aj ostatných
našich obciach. Žiadam a prosím všetkých občanov, aby
v prípade akéhokoľvek objektívneho podozrenia a vedomosti o nekalej činnosti sa
nebáli a zavolali na známe telefónne číslo 158 a oznámili polícii, kde a čo zlého sa deje. Bez
žalobcu niet sudcu.
Dnes je to vulgárne popísaný kultúrny dom, či budo-

5
18
27
1
21
3
44
3
34
74
3
0
0
0
8
4
1
21
12
9
5
16
4
11
1
5
1
2
6
4
6
0
23
36
20
7
4
17
6
22
14
2
6

6
3
1
0
13
0
20
0
18
26
0
0
0
0
5
0
2
5
1
0
0
8
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
1
7
16
0
1
0
1
7
15
0
14

Spolu
106
117
4
128
24
308
24
433
575
32
11
7
18
46
15
5
138
92
62
38
100
23
61
11
29
11
46
32
24
19
11
147
223
200
21
16
83
38
297
286
33
196

vy v obci, zajtra to môže byť
kostol, prípadne iná trestná
činnosť. Nebuďme už viac ľahostajní k veciam verejným!
Zastavme už zlo v našich obciach, aj v nás samotných, nebojme sa povedať NIE, povedať
DOSŤ!!!
Verím, že sa k tejto uvedenej výzve pripoja aj ostatní starostovia obcí a mienkotvorné
osobnosti v regióne. Niekedy
stačí naozaj málo, stačí len anonymne nahlásiť polícii, čo sa
deje. Pripojte sa prosím a zobuďme celý región.
MUDr. Viliam Cíbik, PhD.
starosta obce Pruské
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Predstavujeme poslancov a komisie
Mestského zastupiteľstva Ilava
Možno máloktorý z čitateľov by
vedel vymenovať všetky komisie,
ktoré sú zriadené na riešenie aktuálnych potrieb mesta, ako i pre
riešenie potrieb občanov. Vyjadrujú sa k najdôležitejším otázkam
života mesta, vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok a predkladajú ich
orgánom mesta, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať. Teda, ak
majú občania nejaký problém,
okrem hlavného kontrolóra Ing.
Jozefa Tichého a poslancov, ktorých mená a zverené mestské úseky tiež uverejňujeme, by ho mali
pretlmočiť do rokovania aj nižšie vymenovaní členovia komisií
- nemajú presnú pracovnú dobu,
otázky občanov teda neodmietnu
aj pri osobnom kontakte v bežnom živote. Predovšetkým však
treba svoje žiadosti adresovať na
príslušnú komisiu, MsÚ, Mierové
námestie 16, 019 01 Ilava.
Mesto Ilava má vytvorené tieto
komisie:
Komisia pre šport - predseda:
Ing. Mário Hrubý
(členovia: Ľubomír Klobučník,
Ondrej Mišech, Milan Gabčo, Ladislav Habánek)
Komisia stavebná - predseda:
Ing. Ján Straňák
(členovia: Ján Bezecný, Ing.
Marián Šlesarík, Ing. Miroslav
Gajdošík, Ing. Anton Bajzík,
Ing. Pavol Čiernik, Jana Zobeková)
Komisia kultúrna - predsed-

Nepochodila som v lekárni
na Mierovom námestí v Ilave, preto sa obraciam na občanov – pacientov, najmä na členov klubu ZŤP, aby podporili
moju požiadavku.
Lekáreň má pre občanov výhodnú polohu v strede mesta. Personál je voči pacientom kvalifikovaný, ochotný
a ústretový. Do lekárne chodia hlavne ľudia chorí, či
s rôznym zdravotným postihnutím. Veľa ich je vo vyššom
veku. Staroba prináša okrem

níčka: Viola Bakošová
(členovia: Ing. Boris Novák,
Mgr. Božena Sláviková, Mgr. Peter Martinisko, Mgr. Ružena Hromádková, Mgr. Andrej Škvaro )
Komisia pre školstvo a vzdelávanie - predsedníčka : Ľudmila
Hujová
(členovia: Ing. Miriam Janegová, Ľubomír Holba, Alžbeta Kminiaková, Mgr. Jana Dianová, Mgr.
Mária Pagáčová, Ing. Alžbeta Barteková)
Komisia sociálno-bytová predsedníčka: Daniela Jurenová
(členovia: Gabriela Šlesaríková,
Mária Žilková, MUDr. Gabriela
Bortelová, Mária Pagáčová, JUDr.
Štefan Babnič, Marta Miklovičová)
Komisia životného prostredia
- predseda: Ivan Slámka
(členovia: Kamil Horák, Lukáš
Podhájsky, Peter Kubala ml., Ján
Ďurech, Ing. Danka Gašparová,
Ing. Beata Kovaríková)
Komisia pre verejné obstarávanie - predseda Ing. Mário Hrubý
(členovia: Ing. Jozef Toman,
JUDr. František Grúlik, Alena
Starečková, Ing. Stanislav Janušek)
Komisia finančno-majetková predsedníčka: Helena Matovičová
(členovia: Simona Turčeková,
Ing. Ján Fukoň, Viera Holbová,
Ing. Ladislav Rovňanský, Alena
Kopačková, Ing. Eva Podmajerská)
Komisia na ochranu verejného

záujmu - predseda: Milan Pagáč
(členovia: Viera Holbová, Viola Bakošová, Ing. Ján Straňák,
Danka Jurenová, Bc. Tibor Turza,
Helena Matovičová, Milan Košík,
Ivan Slámka, Mgr. Karol Dubčák,
Ján Bezecný, Ing. Mario Hrubý,
Ľudmila Hujová)
Komisia na prešetrovanie
sťažností - predseda: Milan Košík
(členovia: Ing. Anton Vanko,
Mária Baráthová, Miroslav Pavela, Ľudmila Haasová)
Komisie kontrolujú spôsob realizácie uznesení MZ, dozerajú na
hospodárenie s majetkom mesta,
dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v meste, kontrolujú, ako sa vybavujú sťažnosti,
oznámenia a rôzne podnety. Komisie sa schádzajú podľa potreby,
najmenej však jedenkrát za dva
mesiace. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc. Zriaďuje ich
mesto a sú zložené z poslancov
MZ a obyvateľov mesta zvolených
MZ z radov odborníkov. Mesto
volí predsedu komisie, je ním
vždy poslanec .
Zoznam poslancov:
Ing. Mario Hrubý - zástupca
primátora mesta, predseda komisie pre verejné obstarávanie, člen
komisie pre ochranu verejného
záujmu, člen MV Klobušice
Daniela Jurenová - predseda sociálno-bytovej komisie, členka komisie na ochranu verejného záujmu, člen MV Medňanská
Helena Matovičová- predseda finančno-majetkovej komisie,

Z listu čitateľa...
chorôb aj oslabovanie napr.
zraku, neistú chôdzu, pohybové obmedzenia po úrazoch,
porážkach, operáciách...
Vchody do lekárne sú dva.
Používaný je však iba jeden
– pre mnohých pacientov nevyhovujúci. Je bez zábradlia,
dosť vysoké schody sú pologuľaté, hrany na nich neoznače-

né. Tento vchod nemôžu použiť „vozíčkari“ a problémy
majú aj pacienti s barlami,
či inými podperami. Nakoľko
som bola svedkom pádu 78ročného pacienta na schodoch
z lekárne, požiadala som lekárenský personál, aby dali do
prevádzky vchod vybudovaný
ako bezbariérový. Odpoveď

člen komisie pre ochranu verejného záujmu, člen MV Sihoť
Ivan Slámka- predseda komisie
životného prostredia, člen komisie na ochranu verejného záujmu,
člen MV Sihoť
Ján Bezecný - člen stavebnej
komisie, člen komisie na ochranu
verejného záujmu, predseda MV
Klobušice
Ing. Ján Straňák - predseda stavebnej komisie, člen komisie na
ochranu verejného záujmu, predseda MV Medňanská
Kamil Horák - člen komisie
životného prostredia, člen komisie na ochranu verejného záujmu,
predseda MV Ilava Stred
Mgr. Karol Dubčák - člen komisie na ochranu verejného záujmu,
predseda MV NsP
Milan Košík - predseda komisie
na prešetrovanie sťažností, člen
komisie na ochranu verejného záujmu, predseda MV Sihoť
Milan Pagáč - predseda komisie na ochranu verejného záujmu,
predseda MV Skala
Viera Holbová - člen finančnomajetkovej komisie, člen komisie na ochranu verejného záujmu,
predseda MV Iliavka
Viola Bakošová - predseda kultúrnej komisie, člen komisie na
ochranu verejného záujmu, člen
MV NsP
Ľudmila Hujová - predseda komisie pre školstvo a vzdelávanie,
člen komisie na ochranu verejného záujmu, člen MV Stred.
-mp-

bola: „Vchod používa personál
lekárne a tiež ho používame
na skladanie tovaru“. Týmto
zdôvodnením bola zamietnutá moja požiadavka na otvorenie bezbariérového vchodu.
Lekáreň pri poliklinike má
dva vchody a obidva sú bezbariérové.
Apelujem aj touto výzvou
a verím, že sprivatizované lekárne chcú slúžiť nie iba klientom, ale hlavne pacientom.
I. Mikolajová,
Ul. kpt. Nálepku, Ilava
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Októbrové aktivity
v Špeciálnej ZŠ Ilava

Imatrikulácia prvákov ZŠ
V jedno jesenné popoludnie
sa do našej základnej školy ticho
vkradli dvaja veselí šašovia. Svojimi veľkými topánkami kráčali
po prázdnych chodbách a nazerali do tried. Koho hľadali? No
predsa tých najmladších zo školákov – prvákov. Navzájom sa tešili, keď sa našli.
Šašovia priviedli malých prváčikov na slávnostnú imatrikuláciu, ktorá si na našej škole
buduje tradíciu. Po príjemných
úvodných slovách pani zástupkyni Mgr. H. Machovej sa žiaci
prváckych tried predstavili svojou hymnou. V nej sa pochválili,
aké múdre hlavičky majú, a že zo
žiadnych písmen, ani čísel, nemajú strach. Následne sa predviedli
v zábavných súťažiach, ktoré im
pripravili členovia žiackeho parlamentu. Aj tu ich podporovali
usmievaví šašovia, sem-tam im
niečo vyparatili, ale nakoniec
všetkých sladko odmenili. Potom
už nasledoval samotný akt deko-

rovania. Každý prvák bol „pasovaný“ za školáka obrovskou
červenou pastelkou a odmenený
sklenenou medailou z rúk pani
riaditeľky Mgr. O. Ďurechovej.
Za odmenu malí prváci
všetkým, no najmä svojim triednym učiteľkám Mgr. J. Jánošikovej a Mgr. E. Kutejovej, svorne sľúbili, že sa budú správať ako
vzorní žiaci, že jednotka bude ich
kamarát a s päťkami sa nebudú
hrať.
Po celý čas sa na deti pozerali
pyšné oči mamičiek, oteckov a na
tvári im hral spokojný úsmev.
O tom, že to bola vydarená akcia
svedčí aj bohatá fotodokumentácia. Dovidenia o rok!
Za sponzorský dar ďakujeme
p. Kamilovi Horákovi a p. Milanovi Gabčovi.
Za kultúrne spestrenie podujatia vďačíme členom divadelného
súboru Malá Múza pri DK Ilava.
Text a foto: Mgr. E. Kutejová
Základná škola Ilava

Tekvičkový deň
Tekvice, tekvičky, tekvičiská,
ba i celkom malé tekvíčatká. Tekvice žlté, tekvice strakaté, tekvice
s fúzmi, tekvičky vrkočaté, štrbavé, usmiate, zívajúce, zamračené,
či strach naháňajúce...
Tekvičkám neodolali ani rodičia a deti z MŠ v Ilave a 27.10.2009
sa stretli spoločne s pani riaditeľkou, pani učiteľkami a ostatnými
zamestnancami škôlky na tekvičkovom popoludní v MŠ Ilava, kde spoločnými silami vytvárali prekrásne vyrezávané
tekvičky. Úžasná atmosféra, chutné pohostenie a dobrá nálada počas celého popoludnia, ktoré sme
strávili spoločne v rámci svojho

osobného voľna, nám ešte dlho
zostane v pamäti. Tešíme sa na
ďalšie podobné podujatia. Tekvičky sa pod šikovnými rukami
detí, rodičov a pani učiteliek pretvorili na malé svietiace umelecké dielka, ktoré symbolizujú čas
jesene, vyvolávajú úsmev na tvári, či nostalgiu za slnečnými letnými dňami. To slniečko je však
ukryté v každom ich semienku.
Rozžiaria smutné, sychravé rána
a príjemne zdobia areál našej MŠ.
Jednoducho, nemožno im odolať. Každý sa pri nich pristaví. No
povedzte, nie sú krásne? Srdečná
vďaka všetkým.
Rodičia z MŠ v Ilave.

Mesiac október sa v našej škole
niesol v športovom a strašidelnom
duchu. Žiaci zo športového krúžku sa pod vedením Mgr. Márie
Janešikovej a školníka Janka Kminiaka zúčastnili Majstrovstiev
Slovenska mentálne postihnutých žiakov v stolnom tenise, ktorý poriadala Špeciálna ZŠ v Bytči.
Ich prvé účinkovanie v tejto celoslovenskej súťaži bolo vynikajúce. V dvojhrách získal Tomáš Zákopčan 2. miesto a René Švaňa 3.
miesto. V štvorhre sa žiaci umiestnili na 2. mieste.
27. októbra organizovala škola tradičný, v poradí už V. ročník
stolnotenisového turnaja žiakov
špeciálnych ZŠ Trenčianskeho
kraja o putovný pohár riaditeľky
školy. Naši žiaci mali tento rok veľmi dôležitú úlohu. Museli zabojovať, aby sa putovný pohár vrátil
zo Špeciálnej ZŠ Púchov naspäť
do našej školy. Jednotlivé zápasy
boli veľmi dramatické. Ani pri finálových stretnutiach nebolo ešte
isté, kam sa tento rok putovný pohár dostane. Naši žiaci zabojovali a René Švaňa vďaka svojmu 1.
miestu zabezpečil návrat putovného pohára späť do našej školy.
Žiakov prišiel povzbudiť primátor
mesta Ilava, Ing. Štefan Daško.

Snáď najviac sa žiaci tešili na
koniec októbra, ktorý bol v znamení strašidiel a strašenia. Halloween patrí k našim tradičným
aktivitám. Tento rok sme pre žiakov zo školskej chodby vytvorili
strašidelnú miestnosť, ktorou musel každý z nich prejsť. Od rána
znela v éteri hudba plná strašidelných zvukov. Nasledovala krátka prezentácia o histórii tohto
sviatku, odkiaľ pochádza, čo je
to za sviatok, ako ho ľudia slávili v minulosti a ako je to v súčasnosti. Nečakane nás prišli navštíviť tri neznáme strašidlá. A kto bol
pod maskami strašidiel schovaný
je doteraz záhadou. Na záver prezentácie sme si spoločne pozreli videoklip kráľa popu Michaela
Jacksona „Thiller“. Potom už na
žiakov čakali hudobno-pohybové hry: tanec s lepenkovou kosou
a stoličkový tanec. Halloween sme
zakončili pravou halloweenskou
diskotékou, pri ktorej sa vyšantili nielen žiaci, ale aj pani učiteľky.
Spomienky na Halloween rezonovali v škole aj po návrate žiakov
z jesenných prázdnin a už teraz sa
tešia na to, aké aktivity sú pre nich
pripravené v mesiaci november.
Kušnierová Miroslava

O niekoľko dní budú žiaci
Mokré vysvedčenia základnej
školy hodnotení za

výchovno-vyučovacie výsledky z I. štvrťroku. Žiaci tretích ročníkov ich
v niečom predbehli. 26 žiakov III.A a III.B triedy dostalo mokré vysvedčenia. Získali ich za úspešné zvládnutie plaveckého výcviku na plavárni
v Novej Dubnici. Hoci vonku bolo sychravé počasie, deti s nadšením plnili
úlohy ako prekonať strach z vody pod vedením skúseného plavčíka. Podarilo sa im to a na konci týždňa už všetci plávali ako rybičky. Vedieť plávať
je veľký dar do života.
Mgr. Vargová Eva, učiteľka ZŠ

Foto: J. Harušincová
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Po stopách slávnych Slovákov
Koncom októbra sme sa vybrali so žiakmi 9.ročníka na literárnu exkurziu. Cieľom bolo
navštíviť pamätné miesta dvoch
najväčších osobností slovenského národa: Ľudovíta Štúra a Milana Rastislava Štefánika. Každý žil v inom storočí, no pre svoj
národ sa obetovali a urobili preň
maximum. Štúr bol veľkým bojovníkom za práva slovenského národa a Štefánik sa pričinil
o vznik 1. ČSR. Práve v októbri
sme si obidvoch velikánov pripomenuli – Štúr sa v októbri narodil a v októbri vznikla aj vďaka
Štefánikovi Československá republika.
Prvou zastávkou bolo mesto
Modra, kde Ľ. Štúr prežil posledné roky života, kde zomrel a je aj
pochovaný. Navštívili sme cintorín i Múzeum Ľ. Štúra. V izbe,
v ktorej Ľ. Štúr zomrel, mohli
žiaci vidieť jeho osobné veci, do-

konca pramienok Štúrových vlasov a vypočuť si pútavé rozprávanie o jeho živote.
Z Modry sme pokračovali v našej exkurzii na Bradlo – miesto
posledného odpočinku M.R. Štefánika. Každého očarila nádherná biela mohyla i krásny výhľad

do širokého okolia. A keďže nám
aj počasie prialo, žiaci si prišli na
svoje. Posledným miestom putovania za slávnym Slovákom bol
rodný dom Štefánika v Košariskách, v súčasnosti múzeum. Tu
mohli deti vidieť vzácne exponáty, prostredníctvom ktorých

sa dozvedeli veľa zo života Štefánika. Je chvályhodné, s akým záujmom počúvali výklad lektorky
a zaujímali sa o vystavené predmety.
Žiakom sa exkurzia páčila.
Myslím si, že splnila svoj cieľ –
lepšie je raz vidieť, ako niekoľkokrát počuť. Je veľký rozdiel získať
vedomosti z učebnice a stretnúť
sa osobne s informáciami, s exponátmi, spoznávať dôkazy výnimočnosti Ľ. Štúra a M. R. Štefánika. Bohužiaľ, z našich médií
sa žiaci veľa nedozvedia o skutočných osobnostiach slovenského národa, aj keď si kultúrna verejnosť pripomenie významnú
udalosť. Za socializmu sa o Štefánikovi nesmelo hovoriť, dnes
sa konečne môže, no nevenuje sa
tomu dostatok priestoru. Verím,
že ako absolventi základnej školy si deviataci odnesú do ďalšieho
štúdia informácie, ktoré získali
aj na literárnej exkurzii. Veď na
Štúra a Štefánika musí byť každý
vzdelaný Slovák hrdý.
Text a foto: Mgr. B. Sláviková

„Medzinárodný deň školských knižníc“ na našej škole
Aj v školskom roku 2009/2010
vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica „Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“. Tento rok pripadla táto
akcia na 26. októbra. Jej cieľom
bolo zábavnými formami podporiť dobrý a trvalý vzťah ku knihe
a čítaniu vôbec. Tohtoročnou témou bol „Veľký obraz – divadelné stvárnenie najzaujímavejšieho
príbehu“.
Keďže nášmu veku sú najbližšie rozprávky a ich hrdinovia,
rozhodli sme sa pre stvárnenie
života a diela Pavla Dobšinského
- známeho zberateľa a vydavateľa
detských rozprávok. Dramatizácia príbehu sa začala narodením
Pavla Dobšinského a príchodom
troch sudičiek. Od nich dostal do
vienka vlastnosti, vďaka ktorým
získal dar reči a slova. Potom sa
sudičky preniesli do roku 2009,
aby sa presvedčili, či jeho rozprávky pozná aj súčasná generácia detí. Úlohou žiakov 2.-4. ročníkov bolo zdramatizovať úryvok
ľubovoľnej Dobšinského rozprávky. Krátku dramatizáciu potom
predviedli na spoločnom stretnutí tried so sudičkami.
Súčasťou tohto podujatia bol
aj literárny karneval. Žiaci každej triedy boli tematicky oblečení

podľa rozprávky, ktorú znázorňovali. Tak sme mohli na chodbe bez problémov stretnúť Janka
Hraška, Valibuka, Zlatú priadku, či húfy princezien. Žiaci už
od rána pobehovali v rozprávkových kostýmoch a netrpezlivo
čakali, kedy budú mať možnosť
predviesť, čo si pripravili. O tom,
že výstupy detí sa vydarili, svedčil obrovský potlesk, ktorý sa im
zaslúžene dostal po každom výstupe. Nielen vďaka krásnym kostýmom a rekvizitám, ale najmä
vďaka presvedčivým výkonom, za
ktoré by sa nemusel hanbiť žiadny
profesionálny herec, všetci okamžite rozoznali, o akú rozprávku

ide. Aby žiaci ostatných tried dokázali, že danú rozprávku naozaj poznajú, museli nadviazať na
predvedenú dramatizáciu a prerozprávať zvyšok rozprávky, príp.
vymenovať ostatné postavy.
Literárne dopoludnie pokračovalo kvízom, ktorý preveril vedomosti detí z oblasti literatúry.
I keď mnohí nevedeli, kto je patrónom knihovníkov, mená detských spisovateľov poznali všetci.
Rovnako bezchybne určili, ktoré
z vydavateľstiev sa špecializuje na
vydávanie kníh pre deti, či aké je
druhé meno Pavla Dobšinského.
Jednou z najatraktívnejších
podporných aktivít tohto podujatia bola burza starších knižných
titulov uskutočnená v spolupráci
so školským klubom. Žiaci mali
možnosť nielen predať, ale naj-

mä zakúpiť si za symbolické ceny
veľmi hodnotné knihy. Veď to, že
niekto knižku už viackrát prečítal, vôbec neznižuje jej hodnotu.
Pokiaľ sa k nej pôvodný majiteľ
choval šetrne a s úctou, vyzerala
ako nová. Výber bol natoľko pestrý, že mnohí banovali, že si nezobrali viac peňazí.
Táto zaujímavá akcia v nás zanechala veľmi príjemný pocit
a poznanie, že „knihy sú naozaj
ľuďom to, čo vtákom krídla“. Pomáhajú nám dozvedať sa nové
veci o okolitom svete, porozumieť
novým myšlienkam a pojmom.
Kedykoľvek sa nám zachce, prenesú nás do ríše fantázie a kúziel.
Vďaka nim dokážeme lepšie pochopiť nielen ľudí okolo seba, ale
najmä samých seba.
Mgr. Jana Koštialiková

Spomíname a aranžujeme
27. októbra 2009 sme na krúžku SLNIEČKO a HVIEZDIČKA aranžovali venčeky z prírodnín a zároveň sme spomínali na našich zosnulých. K spolupráci sme pozvali pani
Ing. A. Stopkovú, ktorá so svojimi „aranžérmi“, študentami SOUP v Pruskom prišla opäť medzi nás, aby nás zaučila
do tajov tohto krásneho povolania.
Vedúce krúžkov: Mgr. Turzová, Mgr. Krejčová
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Mestská knižnica OBCHODNÁ AKADÉMIA
HOSSEINI, Khaled:
„TISÍC ŽIARIVÝCH SĹNK“
Bratislava, Ikar 2009

„Nauč sa to raz a navždy, dcéra moja: Ako strelka kompasu zakaždým ukáže na sever, tak mužov obviňujúci prst
vždy nájde ženu. Vždy!“
Najúspešnejší autor roka 2008
Khaled Hosseini, afganský spisovateľ a lekár žijúci v emigrácii
v Kalifornii.
Čímže zaujal milióny čitateľov
na celom svete?
Určite to bola emocionálna sila
príbehu tejto knihy, zakomponovaná do krajiny desaťročia sužovanej bojmi, do Afganistanu, kde
čas akoby plynul opačným smerom, kde jeden zlý politický systém strieda ešte horší. Do krajiny,
kde život Afgancov dennodenne
sprevádza bolesť, ponižovanie,
korupcia, hlad a smrť. Tak ako aj
život dvoch rozdielnych žien, Mariam a Laily, ktoré sa nečakane
stretli pod jednou strechou.
Mariam je harami, pankhart.
Jej otec nemal dostatok cti, aby
sa verejne postaral o ňu, i jej matku. Upratal ich na samotu, kde ich
každý štvrtok navštevoval. Bol zámožný, v Heráte mal krásny veľký dom, tri manželky a legitímne
deti. Mariam mal síce rád, ale svoju kvázi česť ešte radšej.
A tak dievčatko vyrastalo v izolácii od sveta s chorou zatrpknutou
matkou, ktorá ju milovala i nenávidela zároveň. Mala len pätnásť
rokov, keď ju otec po smrti matky
upratal druhý raz. Vydal ju do Kábulu za oveľa staršieho, ale silného
chlapa. Osamelé, zradené a zranené dievča sa síce snažilo byť dobrou manželkou, ale neschopnosť
donosiť dieťa ju odsúdila na ponižujúce a hrubé manželovo správanie. To ešte nebolo všetko. V ich
dome sa po ostreľovaní mesta objavila osirelá pätnásťročná susedka Laila, aby zaujala jej miesto
a stala sa druhou manželkou.
Laila bola úplne iná ako Mariam.. Vyrastala rešpektovaná,
obklopená láskou a pozornosťou.
Jej otec bol učiteľom a vychovával ju s tým, že môže v živote dosiahnuť všetko, čo chce. A navyše
zažila aj skutočnú lásku s milovaným Tarikom, chlapcom, ktorému
mína odtrhla nohu. Ten však ešte
stihol s rodičmi emigrovať do susedného Pakistanu, aby sa pripojil
k miliónom utečencov.
Po výbuchu bomby ťažko zra-

nená Laila nemala na výber, aby
prežila, súhlasila s manželstvom.
Počiatočné otvorené nepriateľstvo
oboch žien sa po narodení Lailinej dcéry Azizy vytratilo a z rivaliek sa stali spojenkyne a priateľky.
Keďže Laila neporodila syna, navzájom sa chránili pred narastajúcou hrozivou agresivitou manžela.
Veľmi ich zblížila aj starostlivosť o deti (po troch rokoch sa
narodil aj syn Zalmaj) a Mariam
k nim prechovávala nežné materinské city. Jej tragický osud sa
zavŕšil, keď neváhala v surovom
napadnutí Laily manželom obrátiť proti nemu krompáč na kopanie zmrznutej zeme. Mariam
odmalička túžila po láske, dôstojnom a pokojnom živote. Narodila sa však na nesprávnom mieste,
v nesprávnom čase a nesprávnej
matke.
A Laila? Po čom túžila ona,
keď utrápená rodila syna cisárskym rezom bez narkózy, keď ju
muž prinútil dať milovanú dcéru
do špinavého sirotinca, lebo tak
ušetria viac jedla, alebo žeby preto, lebo si myslel, že nie je jeho?
Afganské ženy sú ešte stále tovarom, zariadením na rodenie
detí.
Dôstojnosť je aj spoločenský
apel Hosseiniho románu. Aby
ženy, aj keď zahalené v burke, cez
jej priezor videli viac ako mužov
obviňujúci prst.
-Ľ.L.-

V ILAVE vás informuje:

Škola rodinných financií
Vzdelávacie centrum Nadácie pre
deti Slovenska už 9 rokov realizuje na
stredných školách v rámci celého Slovenska program finančného vzdelávania Poznaj svoje peniaze. V rámci projektu bol na Slovensku vytvorený prvý
vzdelávací program zameraný na finančné vzdelávanie priamo v komunitách - Škola rodinných financií. Cieľom
projektu Škola rodinných financií je
dostať finančné vzdelávanie do rodín,
k sociálne slabším vrstvám. Cieľovou
skupinou sú ľudia nad 15 rokov – nezamestnaní, mamičky na materskej dovolenke, deti odchádzajúce z detských
domovov, absolventi škôl, dôchodcovia
a samozrejme verejnosť .
Hlavné témy:
Hlavné zdroje príjmov - z čoho sa dá
vyžiť
Ako si hľadať prácu?
Pracovno-právne otázky
Dane, poplatky a odvody
Životné istoty a peniaze
Osobný a rodinný rozpočet

Ako komunikovať s finančnou inštitúciou
Moderné platobné nástroje
Euro – nová mena
Úvery, pažičky, splátky
Poistenie ako finančná služba
Základy investovania.
Obchodná akadémia v Ilave má záujem podieľať sa na zvyšovaní finančnej
gramotnosti širokej verejnosti a preto
sa tiež zapojila do tohto projektu.
Vzdelávanie sa uskutočňuje v jej
priestoroch v mesiaci november pod
vedením lektorky Ing. Jany Živčicovej, ktorá vyučuje na škole ekonomické
predmety a program finančného vzdelávania pre študentov Poznaj svoje peniaze.
O bezplatné vzdelávanie v projekte
Škola rodinných financií prejavilo záujem 40 účastníkov, ktorí získajú študijné materiály a v závere kurzu certifikát
z finančního vzdelávania.
Projekt finančne podporuje:

Súťaž o Detskú knihu roka

Anketa Detská kniha roka je určená detským čitateľom (7-15 rokov), návštevníkom detských oddelení verejných knižníc. Anketa prebehne formou vyplnenia
anketových lístkov, ktoré si môžete vyzdvihnúť v Mestskej knižnici v Ilave, ako aj
na www.infolib.sk. Ukončenie hlasovania je 31. 12. 2009. Z lístkov bude vylosovaný
jeden čitateľ, ktorý získa odmenu.

Hlasovanie sa týka výlučne pôvodných slovenských autorov pre deti.
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Október - Mesiac úcty
k starším

Každoročne v októbri sa predstavitelia mesta stretajú na spoločenskom posedení s občanmi
nad 70 rokov nielen v Ilave, ale
i v Klobušiciach a Iliavke. Tak
tomu bolo i tento rok, kedy primátor mesta, Ing. Štefan Daško,
spolu s poslankyňou Violou Bakošovou popriali všetkým zdravie a pohodu do ďalších ro-

kov. V debate sa ľudia pýtali na
konkrétne veci, ktoré ich trápia v meste, či v jednotlivých
mestských častiach. Primátor
aj pani poslankyňa vysvetľovali a oboznámil občanov s plánmi
a zámermi mesta v najbližšom
období. Pracovníci DK pripravili občerstvenie a všetkým odovzdali i malý darček. Kultúrny
program pripravili žiaci a učitelia ilavskej základnej umeleckej
školy.
-ot-

Foto: O. Tomášová

Za profesorom
Antonom Baginom

Foto: J. Rosenbaum

Krásy jesennej
Prahy

V dňoch 24. a 25. novembra
klub dôchodcov pripravil dvojdňový poznávací zájazd do Prahy. Zájazdu sa zúčastnili i nečlenovia klubu. Cieľom zájazdu bolo
lepšie poznať Prahu, porovnať,
či sa zmenila od doby, kedy ju
niektorí navštevovali i služobne
alebo tu dokonca vojenčili v časoch, keď bola Praha ešte hlavné
mesto spoločného štátu. Niektorí z nás uprednostnili omšu
v chráme sv. Víta pred prechádzkou areálom Pražského hradu,
Zlatej uličky, niektorí sa ponáhľali pozrieť Pražské Jezuliatko,
ale nakoniec sme všetci prešli
po kráľovskej ceste od hradu až
po pražský orloj. A tak už dnes
všetci vieme, že Karlov most je
517 m dlhý, 9,75 m široký a stojí na 16 pilieroch, má 26 /niekedy sa udáva až 30/ súsoší, že bol
založený 9.7.1357 o 5.31 hod. ráno
najvýznamnejším českým panovníkom Karolom IV. , že v roku

1700 behal po dnešnej Karlovej
ulici Gorgos Atalláh el Damški a ponúkal okoloidúcim čiernu
kávu - dovtedy v Prahe neznámu,
a že orloj sa skladá z troch častí.
Tá najdôležitejšia je práve stredná, na ktorú sa takmer nikto nepozerá, pretože je každý zvedavý,
či tí apoštoli skutočne vyjdú. Rovnako sme sa dozvedeli, že po Joachimovi Barrandovi je nazývaná
časť stredných Čiech Barrandienom a že názov pražskej štvrti je
práve pomenovaný po tomto významnom Francúzovi. Cieľom
zájazdu bola i návšteva českého
národného cintorína na Vyšehrade, kde sme sa oboznámili s jeho
históriou, dozvedeli sa viac o Šemíkovi a kňažnej Libuši - povesťami, ktoré sú práve s Vyšehradom spojené. Nakoniec sme si
všetci uctili pamiatku nám dobre známeho speváka Waldemara
Matušku zapálením sviečky na
jeho hrobe (na snímke).
Za klub dôchodcov:
Anna Šatková

V deň liturgickej spomienky obetovania Panny Márie
21. 11. 1992 odišiel na večnosť
mariánsky ctiteľ prof. ThDr.
Anton Bagin v 69. roku života
a v 45. roku kňazstva.
Narodil sa v Ilave roku
1923. Bohoslovecké štúdiá
absolvoval roku 1947 v Bratislave, kde získal doktorát
z teológie. Po jeho dosiahnutí v rokoch 1950-1952 sa dostal do pracovného tábora
(PTP). Ako kňaz Nitrianskej
diecézy pôsobil na viacerých
miestach (Močenok, Čadca,
Rosina, Štiavnik, Turzovka,
Dubnica nad Váhom). Roku
1967 prešiel na Cyrilo-metodskú Bohosloveckú fakultu do Bratislavy, kde prednášal cirkevné dejiny a dejiny
umenia s osobitným zreteľom na Slovensko. Účinkoval tu plných 25 rokov (od
roku 1972 ako profesor) a vo
vzťahu k bohoslovcom sa vyznačoval dobráckosťou Jána
XXIII. Nadväzujúc na tradíciu profesorov Jána Stanislava a Alojza Miškoviča, na
CMBF v Bratislave plne rozvinul svoje vedecké záujmy.
Osobitnú pozornosť venoval
cyrilo-metodskému
obdobiu, ktorého bol dôkladným
znalcom. V jeho historických
štúdiách našli odraz portré-

ty slovenských kňazov - národných buditeľov z 18. a 19.
storočia, kultúrnohistorické
a umelecké pamiatky, ich ikonografia a slovenská archeológia. Spracoval tiež dejiny
miest, ktoré boli blízke jeho
srdcu (Dubnica nad Váhom,
Ilava, Bratislava). V poslednom období sa venoval štúdiu
v amerických univerzitných
knižniciach a vo vatikánskom
archíve. Profesor Bagin bol
pochovaný v rodnej Ilave. On
ako kňaz a historik v našich
národných dejinách hľadal
kresťanské základy a Krista.
To je i našou úlohou - hľadať
v našej súčasnosti kresťanské
základy, hľadať v osobných
dejinách a dejoch Krista. Bibliografia profesora Bagina
obsahuje nad 2000 prác. Sú
to knižné publikácie, skriptá, historické štúdie, články.
Profesor Bagin publicistickou
činnosťou, referátmi i prednáškami, ako aj podnetmi
pre slovenských výtvarných
umelcov popularizoval slovenské dejiny. Svoje práce
uverejňoval v príležitostných
publikáciách,
zborníkoch,
časopisoch i novinách. Prispieval aj do časopisu Posol,
osobitne životopismi svätcov
so vzťahom k Slovensku.
Milan Hromník
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Z histórie Ilavy (1550 – 1780) - V. časť
Všeobecne o pokutách.
Pokuty boli jedným z príjmov mestskej pokladnice.
Financovali sa z nich opravy kostola, školy, používali
sa teda na charitu. Niekedy sa stávali položkou rozpočtu mestečka, keď sa využívali na zriadenie nového
cintorína. Pokuty udeľoval
magistrát mestečka na čele
s richtárom. Dohľad nad
ich vyberaním mali kostolníci (inspectores ecclesiæ),
ktorí boli spravidla dvaja.
Každým rokom popri richtároch boli volení aj noví
kostolníci. Neraz sa stretávame s prípadom, že kostolník v nasledujúcom roku sa
stal richtárom a naopak, ak
niekto bol richtárom, mohol sa v nasledujúcom roku
stať aj kostolníkom. Z neskoršieho obdobia máme
doklady, že kostolníci boli
volení pri voľbe nového
richtára a patrili medzi užšiu obec.
Povaha priestupkov bola
rôzna. Veľkou časťou boli
osočovania, krádeže. Predpokladáme, že agendu písania pokút viedlo mestečko aj omnoho skôr ako od
17. storočia. Na základe našich výskumov sme zistili, že pokutovaným mohol
byť aj občan židovskej národnosti. Čo sa týka výšky
zaplatenej pokuty, musíme konštatovať, že tá bola
individuálna a závisela od
konkrétneho prípadu. Najdôležitejší údaj, ktorý plynie z konkrétneho zápisu
o pokutovaní je bezpochyby údaj o mene a priezvisku niekdajšieho obyvateľa
Ilavy. Porovnaním týchto
mien s existujúcimi menoslovmi starých Ilavčanov
môžeme
získať ucelenejší
Foto: M. Toman

Opäť prišiel čas, kedy uverejňujeme v IM niektoré časti z diplomovej práce Mgr. Miroslava Tomana,
ktorú venoval skúmaniu každodennosti života Ilavy
v novoveku.
pohľad do každodennosti mesta 17. - 18. storočia.
Z pokút sa dozvedáme rôzne reálie, ktoré sa vzťahujú na dianie v mestečku, sú
dôležitými údajmi, ktoré
poskytujú lepší pohľad do
jeho každodenného života.
Údaje o pokutách máme od
polovice 17. do polovice 19.
storočia.
Napr. v roku 1661 všetky
peniaze vybrané od pokutovaných občanov poputovali pre potreby kostola.
Mikuláš Bystrický zaplatil 1 zlatý a 10 dosiek, ktoré
pravdepodobne spotrebovali pri oprave strechy, resp.
interiéru kostola. Juraj Hrehuš z Podvažia taktiež zaplatil 1 zlatý. Jakub Kysielka, ktorý bol hofierom pána
richtára, kvôli bližšie nede-

finovanému prečinu zaplatil 50 denárov. Dňa 14. júla
roku 1662 musel zaplatiť Ján
Bystrický za svoju manželku pokutu vo výške 4 zlaté.
Ten istý deň musel zaplatiť
pokutu 1 zlatý Ondrej Dinča, lebo bol prichytený v istej nezákonnej činnosti. 12.
decembra roku 1695 prijal
Janovic pokutu (odsudku) 1
zlatý a 50 denárov od Žida
Jakuba. Ďalší doklad o tom,
že Židia, ktorí bývali v rámci mesta, mohli byť postihovaní mestským právom.
Roku 1751 bol za kostolníka (inspector ecclesiae)
zvolený Ján Jeleník. Richtárom bol Ján Karecký, keď
odsúdili Mikuláša Strapatého, ako náhradu za trest,
nezaplatil v peňažnej, ale
naturálnej podobe – pár

sviec v hodnote 6 grošov,
ktoré odovzdal na kostol.
Tieto sviece sa určite hodili pre kostol, kde sa sviečky
používali na osvetlenie kostola, prípadne slúžili kňazovi počas čítania. Dňa 27.
októbra Pavol Berta pokutu
zaplatil taktiež vo forme naturálnej dávky pre potreby
kostola, a to jeden funt vosku. Dňa 9. októbra zaplatila
pokutu Katarína Čerňanová na kostol 50 denárov.
Ako sme už v úvode konštatovali, že pokuty za nezistené prečiny nie sú po
obsahovej stránke suchými faktami, ale majú výpovednú hodnotu o jednej
stránke novovekej ilavskej
spoločnosti aj po viac než
300 rokoch. V nasledujúcej časti budeme pokračovať v opisoch pokutovaných
obyvateľov, teda už budeme
vedieť aj za aké priestupky
boli obyvatelia pokutovaní.
-mt-

Ružová ulica na pohľade od kostola z roku 1906. Spolu s ostatnými susednými uličkami a námestím bola v 17. -18. storočí rušným miestom. Môžeme teda predpokladať, že sa tu zaiste pokutovalo.
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Rady záhradkárom na december
Záhradu máme upratanú
a rastliny zazimované pod vetvami čečiny. Na niektorých
miestach mohla napríklad voda
obnažiť korienky alebo cibule
prezimujúcich rastlín. Zbavíme
ich preto všetkých zahnívajúcich
alebo pokrútených trsov a ponecháme iba zdravé dobre vetvené
stonky. Holé miesta so zatiahnutými cibuľami alebo trvalkami zakryjeme mulčovacou
vrstvou, a ak sme to už neurobili skôr, obložíme všetky vysadené záhony vetvičkami čečiny.
Pamätajme tiež na pritienenie
stále zelených kríkov, obzvlášť
na miestach, kde boli kedysi
chránené pred slnkom stenou
vyšších opadavých listnáčov.
Nezabudnime skontrolovať
prezimujúce hľuzy a cibule, či
nie sú napadnuté plesňou. Ak
nejakú objavíme, okamžite ju
odstránime, aby sa pleseň nešírila. Prázdne miesto potom
vyčistíme a vydezinfikujeme
napríklad i niektorým z domácich prípravkov ako je Ajatin.
Preventívne sa proti hubovitým chorobám poistíme pravidelným vetraním, najlepšie za
jasného počasia, rozhodne však
nie za dažďa. Na druhej strane
mierne vlhčíme debničku s uloženými odrezkami a nádoby
s cibuľovinami na rýchlenie.
Akonáhle zistíme, že v otvore
naspodku kvetináča prerastajú korienky, môžeme rastliny
vyniesť na svetlo. Presťahujme
pod strechu všetky hadice, ktoré musíme vopred kompletne
zbaviť vody. Pozrieme sa tiež na
záhradný ventil, či je povolený
a zároveň odpojený od hlavného zdroja vody. Vyprázdnime
tiež všetky nádoby na dažďovú
vodu a otočíme ich dnom nahor.
Ak používame plastové sudy,
bude im rozhodne viac svedčať, keď ich upraceme do kôlne,
pri silnom mraze by mohli popraskať.
V ovocnom sade je najvhodnejší termín na rezanie vrúbľov.
Vyberte dobre vyzreté jednoročné výhonky z južnej strany stromu. Vrúble treba rezať len zo
zdravých, dobre rodiacich stro-

mov. Narezané vrúble zviažte do zväzku, pripevnite na ne
menovky a uložte ich buď v studenej pivnici, alebo parenisku,
prípadne na chránenom mieste v záhradke. Zasypte ich celé
pieskom.
Práve v týchto dňoch, kedy
sa nám ukážu ovocné stromy
v plnej nahote, si môžeme urobiť najlepšiu predstavu o tom,
ako by mal vyzerať následný
rez, ktoré vetvy skrátiť a ktoré
odstrániť úplne. Do samotného
krátenia sa príliš hnať nemusíme, je dostatok času ku koncu
januára alebo počas februára.
Teraz urobíme najlepšie, keď si
budúci rez označíme na dreve
nápadnou farbou alebo lepiacou páskou. Určite to má svoje výhody. Ak niečo pokazíme,
opravíme iba značenie a žiadna
škoda z toho nevzíde. Ostatne
i staré osvedčené pravidlo hovorí: „Dvakrát meraj a raz rež“.
Ak sme to ešte nerobili, môžeme i teraz natrieť vápennou
vodou kmene stromov a kríkov, aby sme ich uchránili pred
prudkým zimným slniečkom.
Ak sme si nekúpili roztok v špecializovanej záhradníckej predajni, môžeme si ho namiešať
z 2 až 2,5 kg páleného vápna,
ktoré rozmiešame v10 litroch
vody. Na zvýšenie účinku môžeme ešte primiešať trochu ílovitej
kaše. Niekto na zlepšenie lepivosti pridáva do zmesi tiež vodné sklo alebo dokonca lepidlo na
tapety (1/2 kg na 10 l), v tom prípade ale treba znížiť dávku vápna na polovicu.
V prípade, že neľudský mráz
stačil na kôre stromov spôsobiť
pukliny, treba poranený strom
čo najskôr ošetriť, aby sa poškodenie nerozširovalo. Prvou
pomocou bude ovinutie kmeňa
tkaninou namočenou v ílovej
kaši, ktoré ochráni strom proti
vysychaniu a vnútornému poškodeniu. Hneď ako pominú
mrazy, vyrežeme ostrým záhradníckym nožom poškodené
miesta až na zdravé drevo a zatrieme štepárskym voskom alebo iným prostriedkom na ošetrovanie rán. Pretože nás čaká

ešte rad mrazivých dní, ovinieme znovu kmeň pásom z netkanej textílie, nech sa poranenie
neopakuje.
Môžete si pripraviť aj odrezky ríbezlí, na jarné sadenie. Je
vhodný čas na postrekovanie
jadrovín a ríbezlí. Pareniskové
okná uložte na suchom mieste.
Po vyschnutí rámy impregnujte
a sklo zatmeľte (ak treba). Pravidelne kontrolujte uložené zásoby zeleniny a kŕmnych okopanín. Ak sa do nich dostali myši,
včas ich vychytajte alebo otrávte, lebo v krátkom čase vedia
narobiť značné škody. V kuchyni na svetlom mieste môžete začať rýchliť vňaťový zeler, petržlen a kuchynskú cibuľu.
Úžitková záhrada
V prvej polovici decembra
rozhoďte na jahodové záhony napoly rozložený maštaľyný
hnoj. Prípadne môžete jahodové záhony chrániť pred holomrazmi čečinou.
Zber čerstvej zeleniny z otvorených záhonov je v tejto dobe
výrazne nižší než v predchádzajúcich mesiacoch, ale aj napriek
tomu sa tu vždy niečo dobré
nájde. Z vonkajších záhonov
môžeme postupne zberať špenát, valeriánku, čierny koreň,
čínsku kapustu a ružičkový kel.
Rastliny, ktoré si uchovávame
na neskorší zber, obložíme vet-

vičkami čečiny, či inak ochránime pred holomrazmi.
V studenom parenisku bude
úroda pravdepodobne bohatšia.
Stále tu ešte môžu vegetovať kaleráb, endívia, hlávkový šalát,
niekedy i karfiol. Keď parenisko
vhodne ochránime proti silným
tepelným výkyvom a za pekného počasia prevetráme, budeme
mať dostatok čerstvej zeleniny
i na štedrovečernom stole.
Až do príchodu silnejších
mrazov môžeme zberať čakanku. Vyrýľujeme ju i s koreňmi
a približne 2 cm nad vegetačným vrcholom odrežeme listy,
ktoré vyhodíme alebo ponúkneme králikom. Korene zatiaľ uložíme v pivnici alebo v hlbšom
parenisku na rýchlenie. S tým
budeme môcť začať už na konci
decembra, kedy ich vysadíme do
vyššej debničky a zakryjeme asi
25 cm vysokou vrstvou kyprej
zeminy. Keď debničku prenesieme na svetlo, vyrazia nám počas
troch až štyroch týždňov čakankové puky, ktoré je už možné
zberať na priamu spotrebu.
V tejto dobe už môžeme začať
i s rýchlením črepníkovej pažítky, ktorú prenesieme zo záhrady
na okenný parapet. Nestavajme
ju však blízko tepelného zdroja, vytiahla by sa a zbledla. Pri
priemernej teplote okolo 15 °C,
primeranej zálievke a dostatku
svetla sa nám čoskoro zazelená
a okolo Vianoc nám poslúži pri
príprave sviatočných pokrmov.

Z ľudových pranostík
Aká zima v decembri, také teplo v júni.
Keď je december studený, je vždy s úrodným rokom spojený.
Keď v decembri mrzne a sneží, úrodný rok nato beží.
Na suchý december nasleduje suchá jar.
Studený december, skorá jar.
Zelené Vianoce - biela Veľká noc.
Aké je počasie na Barboru, také býva až do Vianoc.
Svätá Barbora vetry rozháňa.
Keď na deň Mikuláša sneží, bude požehnaný rok.
Aké sú od Lucie do Vianoc dni, také budú aj mesiace.
Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc.
Keď je hus na Vianoce na blate, na Jozefa bude na ľade.
Keď je na Štedrý deň večer mnoho hviezd, je mnoho zemiakov.
Keď je na Štedrý deň veľa hviezdičiek, na budúci rok je veľa kureniec.
Keď na Narodenie Krista pršať začne, za štyri týždne počasie bude
mračné.
Keď svätý Štefan blato vyfúkal, bude pekná jar.
podľa internetu pripravila -mp-
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Pozvánky na podujatia v závere roka 2009
19. 11. – 3. 12. 2009 vo výstavnej sieni DK Ilava
Výstava – výber z tvorby Petronely Novosadovej - SKLO, ŠPERKY,
OBRAZY. Otvorená v pracovných dňoch od 8.00-17.30 h., utorok
do 15.00 hod., cez víkendy počas podujatí v DK. Vystavené veci sú
predajné.
29. 11. 2009 /nedeľa/ v DK Ilava o 16.00 hod.
ADVENTNÝ KONCERT ZUŠ ILAVA
6. 12. – 20. 12. 2009 vo výstavnej sieni DK Ilava
ORA ET ARS – Skalka 2009
Na Skalke pri Trenčíne sa v tomto roku konal 2. ročník medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia. Jedinečné diela, ktoré
vznikli na tomto podujatí si môžete pozrieť aj v Ilave. Vystavujúci
autori:
Výtvarníci: Eugeniusz Molski, Adam Faglio – Poľsko; Antonín
Mach, František Pavlica – Česká republika; Mihály Szeverényi –
Maďarsko; Brigita Roderová, Stanislav Lubina, Milan Malček, Jozef
Vydrnák - Slovensko
Literáti: Rudolf Dobiáš, Stanislav Štepka, Ondrej Čiliak, Elena Hidvégyiová-Yung, Ján Maršálek
Výstava bude otvorená v pracovných dňoch od 8.00-17.30 h.,
utorok do 15.00 h, cez víkendy počas podujatí v DK.
6. 12. 2009 /nedeľa/ na námestí, potom v DK Ilava o 16.00 h.
STRETNUTIE SO sv. MIKULÁŠOM.
Balíčky treba priniesť do DK Ilava, v pracovných dňoch od 7.0017.30 h., v utorok do 15.00 h. pracovníkom domu kultúry alebo
mestskej knižnice.

Zo začiatku to boli pre ňu
len písmená čudne pospájané
do akýchsi bizarných útvarov.
Mnohým ani nerozumela. Bála
sa ich. Vedela, že sú zlé. Doma
ich nikdy nepočula. Stretávala
sa s nimi vonku na ulici, keď
sa podvečer začali z krčmy vynárať alkoholom podgurážení chlapi. Vždy ju to vystrašilo. Vycivené postavy, neistý
krok – niekedy sa jej zdalo, že
už-už spadnú - mútny pohľad,
zlosť sršiaca z každého pohybu a hlavne tie slová. S malou
dušičkou ich pozorovala, vždy
pripravená na útek. Stávalo sa,
že sa pred krčmou strhla bitka
a vtedy sa tie slová ozývali po
celej dedine. Našťastie pijanov
– ako ich vtedy volali - nebolo v dedine veľa. Každý ich poznal a dedinčania súcitili s ich
rodinami. Občas sa pohádali niektorí susedia kvôli nejakým ,,dôležitým“ dedinským
taľafatkám a vtedy tie slová
lietali ponad plot ako malé, ale
ostré kamienky.
Mnohí jej rovesníci tie slo-

13. 12. 2009 /nedeľa/ v DK Ilava o 16.00 h.
DAJ BOH ŠŤASTIA
Tradičný najkrajší adventný koncert ilavských umeleckých súborov, detí MŠ, ZŠ, DD, ŠZŠ. Jeho súčasťou bude i ŽIVÝ BETLEHEM
v podaní ilavských divadelníkov.
15. 12. 2009 /utorok/ v sále DK Ilava o 15.30 h.
Zasadnutie mestského zastupiteľstva. Srdečne pozývame všetkých
občanov.
20.12.2009 /nedeľa/ v DK Ilava o 16.00 a 19.00 h.
PERINBABA
Nový muzikál DS Hugo. Príbeh kráľovnej zimy, mladých zaľúbencov, potulných komediantov, ale aj výpravná scéna, krásne kostýmy, chytľavé piesne, temperamentné cigánske tance vás odpútajú
od každodenných starostí.
Scenár: Ľubomír Feldek. Úprava textu a réžia: Andrej Škvaro
Vstupné dobrovoľné. Miestenky potrebné na vstup do sály
si môžete prevziať v DK začiatkom decembra 2009.
Pripravuje sa na január:
Veselohra DS Pod vežou: SUSEDKY, tradičná školská zábava ZŠ
Ilava, II. Hugovský ples, ples Obchodnej akadémie Ilava a Základnej umeleckej školy Ilava, najnovšia hra Radošinského naivného
divadla -Mám okno, hudobno-zábavný program
To najlepšie z REPETE, reprízy muzikálu Perinbaba atď.
Aktuálne informácie vždy na www.ilava.sk

Z umeleckej tvorivosti...
Príbeh o ,,tých“ slovách
vá poznali. Všimli si, že ona je
iná. Doberali si ju preto. Raz
jej ktorýsi chlapec povedal:
,,Povedz čapi!“ Zopakovala.
,,A teraz opakuj rýchlo po mne
– ča-pi-ča-pi-...“ Hanbila sa,
že sa dala dobehnúť. Niekedy
pátrala po tých slovách, hľadala ich, zisťovala, kto a kam ich
pred ňou skryl. Intuitívne vycítila, kam sa má vybrať. Cestu
poznala. Šesťročné dievčatká
vedia, ako sa dostať do svojej
dušičky. Brána je hneď vedľa
srdiečka a potom treba prejsť
kúsok doprava a dozadu a nakoniec zostúpiť celkom dolu.
Až tam, kde v záhyboch čiernomodrošedofialovočervenej
hmly je ukrytá duša. Úplne na
samom najspodnejšom mieste
objavila maličkú čiernu skrin-

ku. Tam boli schované. Chvíľkami aj rozmýšľala, že ju vytiahne a otvorí, ale uvedomila
si, že nemá od nej kľúčik. Cítila, že jej nie je súdené nájsť
ho. Niekto ho pred ňou dobre
schoval.
Keď bola trochu staršia, rozhodla sa, že si niektoré z tých
slov ukradne od svojich rovesníkov. Podaktorým boli
bohato dopriate. V duchu si
ich opakovala, prevaľovala
na jazyku, ba skúšala povedať niektoré aj nahlas. Ale nešlo to, von z úst ich nedostala.
Nakoniec to vzdala. Celé roky
sa pokúša naučiť sa vedľa nich
žiť. Nie s nimi, len vedľa nich.
Denno-denne ich počuje, vníma a ešte stále ich nedokáže
prijať, ešte stále jej trhajú uši.

Pôsobia na ňu ako škrípajúce
brzdy áut a niektoré sú neznesiteľné ako zvuk, keď nechtom
zavadíte o tabuľu. Bŕŕŕ !
Len doba sa akosi zmenila.
Pred pár rokmi niekto zavelil na útok a podarilo sa. Tie
slová sa rozťahujú, obsadili
celú krajinu, znejú na každom
kroku. Už nepatria len pijanom, hulvátom, obmedzencom, neschovávajú sa po krčmách a putikách. Sú všade. Sú
,,in“ a ,,cool“ a ak sa predsa len
nájde niekto fajnový, komu
prekážajú, môže celý večer počúvať pípanie....
Jej nechýbajú. Nepotrebuje ich. Naučila sa využívať silu
iných slov. Jej slová nekričia,
neurážajú, neponižujú, netvária sa, že sú moderné a úplne
nenahraditeľné. Vždy povedia, čo je potrebné povedať.
Na malú čiernu skrinku už
takmer zabudla. No občas ju
napadne otázka: Kde sa stratili tí (mamy a otcovia), čo vedia
zamykať takéto skrinky?
Autor: O. Ďurechová

14

Ilavský mesačník

90. výročie organizovanej telovýchovy v Ilave – III. časť
V 50-tych rokoch rozvíjali
činnosť aj ďalšie oddiely. Basketbal sa hrával v Sokolovni a
na letnom ihrisku. V rokoch
1954-55 hrali členovia krajskú
súťaž, ale neskôr, keď upadol
záujem, tento oddiel zanikol.
Cyklistika – v roku 1948: Ing.
Smrček vyhral preteky Tr. Teplá-Ilava- Tr. Teplá. V roku 1955
Ján Báčik vyhral majstrovský prebor mladšieho dorastu a vyhral preteky Zliechov –
Val. Belá – Zliechov.
Lyžiarsky oddiel pod vedením J. Hrehora a J. Prachára
vykonával svoju činnosť hlavne na Homôlke, ale aj na Laštekoch a Batine. Zúčastnili sa aj
okresných pretekov, kde najlepšie výsledky dosiahli J. Hrehor a Ľ. Smrček. Výbor TJ zakúpil pre členov kompletnú
lyžiarsku výstroj.
Pri budovaní hydrocentrály, v rámci areálu bytoviek, bol
vybudovaný aj tenisový dvorec. Jeho iniciátorom bol Ing.
Fr. Smrček. V roku 1945 prešiel do starostlivosti TJ Sokol. V roku 1959 sa v činnosti
TJ Sokol neodohralo nič výnimočné, až nato, že nás navždy opustil František Smrček.
Jemu vďačíme aj za kúpalisko, ktoré sa postavilo v rámci
skúšania betónu použitého pri
výstavbe hydrocentrály. Rok
1960- TJ mala 95 dospelých
členov, 84 dorastencov a 78
žiakov. Predsedom výboru bol
Jozef Strmenský, členmi - Ing.
Dolinský, Ľudmila Bezecná,
Ing. Ľubomír Smrček, Emil
Egly, Viktor Ižvolt, V. Horák ,
J. Borčický a Rudolf Letko.
Futbalový oddiel vykazoval
veľmi zlú činnosť, muži boli
odhlásení z II. triedy. Hral len
dorast v III. triede. Stolný tenis mal 25 členov, zúčastnil sa
okresných a krajských pretekov jednotlivcov, kde sa najlepšie umiestnili Ing. Dolinský,
Grnáč a Pavlík Fr. Turistický
oddiel s 15 členmi viedol František Mazánik. Oddiel usporiadal niekoľko významných
podujatí a viacerí členovia sa

Futbalová jedenástka z rokov 1954 - 1957

zúčastnili
celoslovenského
zrazu. Rok 1961 – predsedom
sa stal Václav Horák, tajomníkom Ing. Jozef Dolinský, členmi výboru Strmenský, From, Ľ.
Smrček, H. Horáková- Nýblová. Pri úprave telovýchovných
objektov sa odpracovalo 648

V činnosti pokračovali lyžiarsky, turistický, tenisový oddiel
a svoju činnosť začali vzpierači pod vedením J. Tlaskala.
Roky 1962-64 sa vyznačovali
slabšou činnosťou, ktorá zaostávala za úrovňou prvých povojnových rokov. Predsedom

Viacnásobní majstri okresu a účastníci krajskej súťaže v tenise
brigádnických hodín. Futbalový oddiel – bola obnovená činnosť prvého mužstva mužov,
ktorí sa umiestnili v III. triede
na 3 mieste. O zlepšenie činnosti sa zaslúžil Fr. Borčický,
Ing. Dolinský, Košík a Martiš.

sa stal Milan Vronka, tajomníkom zostal Ing. Dolinský,
hospodár Fr. Mazánik, členmi
V. Horák, P. Bellobrad, Fr. Borčický, Bielik, V. Ižvolt a Magda
Kotláriková. Členskú základňu tvorili: telovýchova, turisti-

ka, futbal, stolný tenis a tenis.
Všetky oddiely v tomto období
zaznamenali pokles činnosti.
Rok 1965 - nastalo oživenie
činnosti, zmenil sa aj výbor,
na čele ktorého bol opäť Václav
Horák, podpredseda Fr. Borčický, tajomník Ing. Dolinský
Jozef a náčelník Jaroslav Híreš. Pre nedostatok finančných
prostriedkov sa nekonal nácvik na III. celoštátnu spartakiádu.
Futbalový oddiel - prvé mužstvo mužov- po zostupe do III.
triedy si opäť vybojoval postup
do II. triedy. Previedla sa oprava plochy futbalového ihriska
a oplotenie areálu.
Stolnotenisový oddiel je
zaradený do krajskej súťaže
a Ing. Jozef Dolinský sa zaradil medzi 10 najlepších hráčov
súťaže. Turistický oddiel pod
vedením Fr. Mazánika spolupracoval s TJ Spartak Dubnica
a zabezpečil značkovanie turistických trás.
Hokejový oddiel vybudoval
na dvore Sokolovne prírodné
klzisko s umelým osvetlením.
Dorastenci sa prebojovali do
krajskej súťaže.
Pripravili P. Koval, V. Horák
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Malé finále majstrov Slovenska
Pozvanie na memoriál Milana Košíka pre starších žiakov,
konaný 4.11.2009 prijal najlepší výber Slovenska, teda majstri
v jednotlivých krajoch - starších
žiakov.
Počasie neveštilo nič dobré,
ale nakoniec predsa vydržalo
a rovnocenný súboj družstiev
s vyrovnanými výkonmi mohol
začať.
Hralo sa systémom každý
s každým, takže sme mohli vidieť 10 kvalitných zápasov medzi prvoligovými družstvami,
ktorými boli: 1. FC Tatran Prešov, MŠK Žilina, FK Dukla Banská Bystrica, MFK Dubnica, FC
Nitra. Každý hráč vložil do hry
celé svoje futbalové umenie, aj
preto bolo načo pozerať.

Spokojnosť s organizáciou
turnaja vyjadrili jednotliví tréneri a rodičia, ktorí pricestovali so žiakmi. V chladnom počasí
si všetci pochutili na výbornom
a hlavne teplom guláši. Spoľahlivým organizátorom a hlavnou
hybnou silou tohto vydareného
podujatia bola Mgr. Anna Bakošová, športový referent mesta,
ktorej veľmi pomohli členovia
výboru MFK, ale aj M. Pajanková, Anna Bakošová ml. a Dana
Hofericová.
Sme radi, že všetci zúčastnení si aj takto mohli pripomenúť
človeka Milana Košíka, ktorý žil
a pracoval neúnavne pre ilavský
futbal a šport.
Ďakujeme synovi Milana Košíka, ktorý spolu s primátorom

mesta Ing. Štefanom Daškom,
odovzdali poháre víťazným
družstvám.
Konečné výsledky turnaja:
1.) MŠK Žilina
2.) FC Nitra
3.) 1. FC Tatran Prešov
4.) FK Dukla Banská Bystrica
5.) MFK Dubnica
Víťazovi srdečne gratulujeme.
-Pavol Bakoš-

Pozvánka na volejbal
Pre tých, ktorí by si radi
zahrali pravidelne volejbal,
oznamujeme, že tréningy volejbalového oddielu sa konajú každý štvrtok o 18.30 hod.
v telocvični ZŠ na Medňanskej ul. Všetci záujemcovia sú
vítaní.
-r-

Stolnotenisový klub

SK Klobušice

V okresnej súťaži stolného tenisu sa súťaží v 5. a 6. lige. Do 5.
ligy sme sa prebojovali po troch
rokoch. Prvý rok účinkovania v 5.
lige sme zo 14 družstiev obsadili
12. miesto. Splnili sme predsavzatie udržať sa v tejto súťaži, čo považujeme za úspech.
Najlepším hráčom nášho družstva bol Kopačka Štefan, ktorý zo
60 hráčov 5.ligy obsadil v rebríčku 24. miesto. Ďalšími hráčmi, čo
sa pričinili o to, aby sme sa udržali v 5. lige boli Ing. Sládek, Slivka,
Zboran, Pavlík a Kminiak. Výsledky jednotlivých stretnutí sú
zverejňované vo vývesnej tabuli
na KSD Klobušice pravidelne po
odohratí súťažného kola.
Kontakt na SK Klobušice: p.
Kminiak, Wolkerova ul. 204,
Tel. 042/4466868, www.ilava.sk šport

Prenájom športových ihrísk mesta Ilava
I. Multifunkčné ihrisko a futbalové ihrisko z umelej trávy
nachádzajúce sa v areáli ZŠ na Medňanskej ul., Ilava
10 eur /hod.
- pre PO a FO, v čase pondelok - nedeľa
- bez umelého osvetlenia
13,50 eur /hod.
- pre PO a FO v čase pondelok - nedeľa
- s umelým osvetlením
6,70 eur /hod. - bez umelého osvetlenia
10 eur /hod. - s umelým osvetlením
- všetky športové kluby a oddiely, vrátane muži MFK a starí
páni MFK, ktoré sú organizované v meste Ilava, okrem mládežníckych športových mužstiev a oddielov:
Tenis
3,40 eur /hod.
- pre PO a FO bez umelého osvetlenia
6,70 eur /hod
- pre PO a FO s umelým osvetlením
Basketbal, nohejbal, volejbal
5 eur /hod.
Bezplatne:
- žiaci materských a základných škôl a školských zariadení na
území mesta Ilava
- všetky mládežnícke mužstvá a oddiely, ktoré sú organizované v meste Ilava
II. Futbalové ihrisko MFK Ilava
16,60 eur /hod.
- bez šatní a sociálnych zariadení

26,60 eur /hod.
- so šatňami a sociálnymi zariadeniami
Bezplatne:
- všetky mládežnícke mužstvá a oddiely, ktoré sú organizované v meste Ilava, pre mužov MFK
Oznamujeme záujemcom o používanie športových ihrísk,
že prihlásiť sa môžete prostredníctvom internetu len na mailovej adrese: cesta123@gmail.com pani Mgr. Bakošová Anna
0908/544 531.
Poplatok za používanie ihrísk je potrebné uhradiť deň vopred
v priestoroch telocvične ZŠ Medňanská ul.

Pozývame

športové družstvá stredoškolákov
na 3. ročník floorbalového turnaja

„O cenu
primátora mesta Ilava“,

ktorý sa uskutoční 11. Decembra 2009
v areáli ZŠ Medňanská Ilava.
Ucelené tímy sa môžu prihlásiť do 3. 11. u športového referenta (Mgr. A. Bakošová) na t.č.: 0908/544531.
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Futbalové rozhovory
Peťo, ak sa nemýlim k futbalu ťa priviedol otec...
Áno, je to tak. Po bratovi
som začal aj ja ako 10-ročný
hrávať futbal v Ilave pod vedením svojho otca.
Kam smerovali tvoje futbalové kroky potom?
Po troch rokoch strávených v Ilave som spolu s Matejom Ižvoltom a Milanom
Bortelom odišiel do mužstva
mladších žiakov Dubnice
ako záložník.
Zostal si verný dubnickým mužstvám?
Nie. Keďže som pod vedením trénera Dragúňa odohral v prelínačkách len dva
zápasy, nezískal som miesto
v A – mužstve, odišiel som
hrávať do Nového Mesta
nad Váhom, kde som strávil skoro dva roky. V tom čas
hralo mužstvo o postup do
prvej ligy a postup nám ušiel
len o „vlások“.
V sedemnástich rokoch
sa však u teba začali objavovať bolesti chrbta, ktoré
neskôr narástli do obrovských rozmerov.
Presne tak... Zo začiatku
som si myslel, že bolesti súvisia s mojou snahou naplno
trénovať v snahe presadiť sa
v mužstve. Ako sa však neskôr ukázalo bolesti ma začali prenasledovať aj mimo
ihriska. Navštívil som asi
všetkých lekárov – špecia-
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listov, tradičných liečiteľov,
nikto mi však zatiaľ nevedel
a nevie pomôcť...A tak som
sa rozhodol ukončiť svoju

V takom mladom veku
dosť odvážne, ale keďže
v dubnickom klube vedeli
o tvojich trénerskych ambíciách, tvoj rezervný sen sa
začal napĺňať.
Súčasný predseda pred-

BOJOVNÍK
Rozhodol sa
zasvätiť svoj
život futbalu. Od útleho detstva sa
preháňal po
f utbalových
ihriskách
a bol postrachom súperových brankárov. Chcel
sa stať špičkovým futbalistom. Osud
mu však pripravil inú cestu. Zranenie mu jeho plány prekazilo. Svoj sen o vrcholovom športovcovi dosníval
a začal snívať ďalší – stať sa profesionálnym trénerom... Peter Jakuš z Klobušíc...
futbalovú kariéru!
„A čo teraz“ - táto otázka
ti určite rezonovala v hlave.
Zrazu som musel začať
rozmýšľať, čo bude ďalej.
Odišiel som za sestrou a bratom do Anglicka, kde som
mohol v pokoji porozmýšľať,
ktorým smerom sa budem
uberať. Rozhodol som sa
vrátiť domov a skúsiť šťastie
ako tréner...

stavenstva Peter Gergely ma
oslovil a dal mi šancu, za čo
som mu dodnes veľmi vďačný...
Začiatky bývajú skoro vždy ťažké, platilo to aj
v tvojom prípade?
V roku 2005/2006 som si
odkrútil svoj debut pri sedemročných chlapcoch a začiatok to bol naozaj tvrdý...
Z desiatich zápasov sme desať prehrali, na turnajoch

sme skončili skoro vždy poslední... Nikto ma však nekritizoval a postupne sa naše
výsledky začali zlepšovať.
A čo súčasnosť?
Už viac ako rok trénujem
mužstvá 9 a 15- ročných.
Sú to talentovaní mladí futbalisti, ktorí to môžu v budúcnosti dotiahnuť ďaleko.
V mužstve deväťročných trénujem aj veľmi talentovaného Adama Cíbika z Ilavy.
Väčšina mladých futbalistov má svoje vzory. Majú
aj začínajúci tréneri svoje
trénerske vzory?
Pre mňa sú to jednoznačne môj otec a pán Nosický,
pri ktorom som sa veľa naučil.
Aký je zatiaľ tvoj trénersky úspech?
V aktuálnom ročníku sa
nám s mužstvom 15-ročných, po niekoľkých neúspešných štartoch v Nike Cup-u
konečne podarilo prebojovať
medzi osem najlepších mužstiev z celého Slovenska.
Hoci máš len 22 rokov, už
teraz si vlastníkom trénerskej B licencie. Kedy príde
čas získať A licenciu?
Bude to dosť náročnejšie,
aj keď som už splnil podmienku dvojročnej praxe,
získať A licenciu je zložité,
pretože sa kurz neotvára tak
často a záujemcov je veľmi
veľa. Ale budem sa snažiť
získať ju čo najskôr...
- rf-
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