ILAVSKÝ
MESAČNÍK
Kultúrno-spoločenské noviny obyvateľov mesta Ilava

Vážení spoluobčania,
v súlade s prísľubom a programom si Vás dovoľujem oboznámiť
s prácou, ktorú som od nástupu
vykonal a podeliť sa o problémy,
s ktorými som sa za krátku dobu
stretol a ktoré sa dotýkajú mesta,
zamestnancov a Vás.
Chcem Vás ubezpečiť, že nie som
len primátorom tej časti obyvateľstva, ktorá mi vo voľbách dala dôveru, ale som primátorom všetkých
občanov bez rozdielu veku, náboženstva či politickej príslušnosti a nie je mi ľahostajný ani jeden
problém, ktorý sa dotýka občana. Vážim si každého, kto to myslí s mestom a jeho občanmi dobre
a chce pre skvalitnenie života a spokojnosť nás niečo pozitívne urobiť.
Vítam každú radu, podnet či akúkoľvek pomoc, ale aj objektívnu
a konštruktívnu kritiku, ak pomôže
riešiť problémy mesta a občanov.
Výkon funkcie primátora alebo
poslanca mestského zastupiteľstva
je záväzkom každého z nás, ktorý
sme na seba prevzali z rúk občanov
a pri výkone svojho poslania sme
zodpovední predovšetkým Vám,
pre Vás, sme tu, aby sme slúžili.
Uvedomujem si, že zmena v osobe primátora prináša so sebou na
jednej strane entuziazmus a nadšenie z toho, že prinesie mestu
a Vám nový impulz rozvoja a kvality práce, no prináša aj sklamanie
mnohých z výsledkov volieb. Hlavne tým z Vás, ktorí ste dali dôveru

iným kandidátom.
Život však ide ďalej a primátor
bez podpory a pomoci občanov nie
je schopný sám naplniť ciele, ktoré predložil Vám voličom v programe. Vedomý si zodpovednosti voči
Vám, netajil som sa tým, že pre
skvalitnenie práce mestského úradu, v záujme priblíženia sa občanovi bude potrebné prehodnotiť
systém práce jednotlivých oddelení
a zamestnancov mesta. Nikdy som
však nespochybnil odbornosť a profesionalitu zamestnancov mesta
skôr, ako som si skutočne neurobil
a nevyhodnotil na základe objektívnych a pravdivých informácií reálny obraz.
Osobne som bol zaskočený správaním sa bývalého vedenia mesta
a niektorých zamestnancov, dokonca i poslanca MZ, keď sa dozvedeli
o výsledkoch volieb a následne na
prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Dokonca aj teraz po voľbách a nástupe do funkcie sa podsúvajú verejnosti názory a tvrdenia
hraničiace s arogantnosťou, nepochopením a podceňovaním Vás
občanov, voličov. Vraj Vy ako voliči ste boli uvedení do omylu, rozhodovali ste bez rozumu, s emóciami a podobne. Mňa ich správanie
neprekvapilo, ale zrejme mnohých
z Vás áno.
Dávam na vedomie, že po skončení I. slávnostného zastupiteľstva
prišiel za mnou jeden z poslancov
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MZ a povedal mi, počulo
to aj pár najbližších osôb,
že som vyhral voľby podvodom. Len ťažko môže
človek so štipkou zdravého rozumu pochopiť, ako
môže nezávislý kandidát,
ktorý na organizáciu volieb nemá žiadny vplyv,
vyhrať voľby podvodom.
Preto Vážený pán poslanec Vás vyzývam, ak ste
to teda vyslovili a ešte nekonali, konajte svoju povinnosť poslanca a občana
a oznámte toto orgánom
činným v trestnom konaní. Zároveň preto, že tieto noviny sú verejným médiom, dúfam a verím, vedomý si absurdnosti, zlomyseľnosti
a nepravdivosti tvrdenia, že tento výrok zaregistrujú orgány činné v trestnom konaní a budú konať, ja som pripravený, dúfam, že
aj dotyčný pán poslanec, lebo neverím, že bude konať sám. Naviac
toto správanie len potvrdilo všetko
to, čo preniklo na verejnosť, že moja
osoba na poste primátora je pre určité kruhy, osoby neprijateľná a aj
preto niektorí zo zamestnancov
mesta vážne zvažujú túto situáciu
riešiť rozviazaním pracovného pomeru.
Čo si má človek myslieť o stratégii odmeňovania uplatnenej v uplynulom období odstupujúcim vedením, ak určitým pracovníkom boli
udelené odmeny vo výške 10 000 –
70 000 - Sk, ktoré sú v rozpore s kritériami systémovosti, racionality,
spravodlivosti, efektívnosti a kvalifikovaného motivovania pracovníkov. Na druhej strane však direktívnym rozhodnutím ostatným
zamestnancom mesta boli udelené
odmeny bez akéhokoľvek kritéria
zásluhovosti, odbornosti, zodpovednosti alebo dĺžky zamestnania,
ale podľa kritéria rovnostárstva,
podcenenia, či v kritických prípadoch (ekonomické oddelenie) krité-
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ria úplnej dehonestácie práce a prínosu, ktorý pre mesto prinášajú,
čím tieto odmeny stratili akýkoľvek
motivačný prvok.
V súvislosti s predchádzajúcim
volebným obdobím dávam verejnosti na známosť, že v závere roka
2006 boli jednotlivým pracovníkom
mesta podľa funkčného zaradenia
od upratovačiek cez pracovníkov,
pracovníčok referátov a oddelení,
vedúcich oddelení a tak ďalej navrhnuté a vyplatené odmeny v intervale od 3 000 – 70 000 Sk. Uvedený návrh bol u časti pracovníkov
(pár osôb) výrazne nadhodnotený
z hľadiska ich funkcie, zaradenia,
vzdelania, praxe, výkonu v porovnaní s inými pracovníkmi (väčšina pracovníkov), ktorí boli výrazne podhodnotení, alebo ich odmeny boli primerané. Dávam obyvateľstvu a zamestnancom mesta
prísľub a záruky, že v budúcnosti
sa takýto spôsob navrhovania a vyplácania odmien nebude opakovať
a systémovo učiním všetky opatrenia aj personálne, a to už v blízkej
dobe po nástupe nového prednostu
MsÚ, Ing. Turcera, od 1.2.2007.
Zo zákonných dôvodov nie je
možné v plnom rozsahu a detailne
pokračovanie na str. 2
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Predstavujeme:
ĽUBOMÍR TURCER

prednosta Mestského úradu Ilava
Narodil sa 6. 7. 1959 v Považskej Bystrici,
býva s manželkou a dvomi dcérami na sídlisku
Skala v Ilave.
Vzdelanie a kvalifikácia:
1974 - 1978 SPŠ Strojnícka v Považskej Bystrici. Technológia strojárenskej výroby. Maturitná skúška i z matematiky a ruského jazyka.
1978 - 1982	Vysoká škola dopravy a spojov v
Žiline. Všeobecné strojárstvo ukončené štátnicou a inžinierskym diplomom.
1991 - 1994 Štátna jazyková škola pri Obchodnej akadémii v Považskej
Bystrici ukončená štátnou skúškou z anglického jazyka.
Október 2001 Pracovná stáž vo firme Static Control Components v meste Reading v Anglicku za účelom vyškolenia na renováciu laserových tonerových kaziet.
Pracovné skúsenosti:
August 1982 -jún 1987 Považské strojárne - Považská Bystrica.
Druh podniku: strojárenský podnik.
Funkcia: samostatný projektant –technológ.
Činnosti: Projekty na umiestňovanie technologických zariadení v
špeciálnej a v leteckej výrobe.
Júl 1987 - máj 1993 SOU strojárske v Považskej Bystrici.
Druh podniku: stredná technická škola.
Funkcia: zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti.
Činnosti: Riadenie 120 členného kolektívu, ktorý materiálne zabezpečoval vzdelávací proces vrátane riadenia ekonomického úseku a TPV. Zabezpečovanie externých dodávok a prác. Vybudovanie dievčenskej školy, bakalárskeho štúdia , zváračskej školy. Riadenie zákazkovej výroby v rámci vedľajšej hospodárskej činnosti. Výučba anglického jazyka a strojárskej tech-
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dokončenie zo str. 1
zverejniť menovite veľkosť odmien
jednotlivých pracovníkov. O stave
som informoval aj Vami volených
zástupcov – poslancov MZ a hlavného kontrolóra mesta.
Každý občan si môže spraviť
úsudok o nezdravých praktikách
odmeňovania na mestskom úrade v poslednom období, ak si porovná to, že odmeny niektorých
najbližších spolupracovníkov bývalého vedenia mesta presahovali
2 až 14- násobok odmeny ostatných
zamestnancov mesta vrátane riaditeľov a vedúcich hospodárskych
pracovníkov škôl, pričom boli prípady, že pracovník s menšou praxou a nižším vzdelaním mal 2 – 5násobnú odmenu ako napríklad
niektorí kvalifikovaní a dlhoroční
pracovníci ekonomického oddelenia s praxou 20-30 rokov s úplným
stredným alebo dokonca vysokoškolským vzdelaním.
Zároveň dávam na vedomie, že
stav, ktorý som prebral na MsÚ
v súvislosti s počtom stránkových
dní a hodín nie je podľa mňa uspokojivý pre verejnosť mesta, a preto som vydal pokyn, aby sa od

1.2.2007 zvýšil počet stránkových
dní z doterajších 3 o 1 na 4 a ako
nestránkový ostane 1 deň.
Tiež dávam na vedomie, že som
vydal pokyn Oddeleniu vnútornej
správy a Personálnemu referátu
(Ing. Fusková) na zverejnenie voľných neobsadených pracovných
pozícií a už v tomto čísle na inom
mieste nájdete informácie o neobsadených pracovných pozíciách v organizačnej štruktúre MsÚ
a DK.
Záverom by som sa chcel poďakovať všetkým občanom za pomoc,
povzbudivé slová a prejavenú dôveru a ochotu spolupracovať pri plnení úloh a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Len spoločná snaha a úsilie všetkých o lepší a kvalitnejší život v našom meste je zárukou napredovania a splnenia toho, čo sme
si predsavzali.
Prosím Vás, priatelia, aby ste mi
aj naďalej boli nápomocní pri výkone funkcie primátora v záujme
mesta a Vás všetkých, bez rozdielu
veku, vierovyznania alebo politickej príslušnosti.
Ing. Štefan Daško
primátor mesta

nológie. Zabezpečovanie medzinárodných výučných listov s holandským
partnerom.
Jún 1993- október 19 Teleki Holding International a.s., Považská Bystrica.
Druh podniku: Firma zaoberajúca sa zahraničným obchodom . Dovoz
automobilov Renault, počítačov, kozmetiky a papierenského tovaru.
Funkcia: riaditeľ obchodnej divízie.
Činnosti: Zahraničná korešpondencia, organizácia stretnutí, príprava
správ a vyhodnotení trhu. Prezentácia komodít na slovenskom trhu. Jednania so zahraničnými partnermi. Riadenie marketingu v dcérskych spoločnostiach. Riadenie cca 50 podriadených v piatich dcérskych spoločnostiach.
November 1995 - MOTOKOV Slovakia, s.r.o. -Žilina.
december 1997
Druh podniku: dovozca automobilov – Jaguar, Hyundai.
Funkcia: riaditeľ pre obchod a marketing.
Činnosti: Organizácia stretnutí so zahraničnými partnermi. Vypracovávanie objednávkových a predajných plánov. Príprava výročných správ, hodnotových analýz a marketingových prieskumov v anglickom jazyku.
Riadenie marketingu a tvorba marketingovej stratégie v spolupráci s najvplyvnejšími elektronickými a tlačovými médiami. Organizácia výstav. Organizovanie dílerskej siete pre Slovensko. Riadenie obchodného oddelenia.
Január 1998 - marec 2002	Ing. Ľubomír Turcer - Obchod & Marketing.
Druh podniku: Zriadenie vlastnej firmy na základe živnostenského
oprávnenia .
Hlavné činnosti: Budovanie dílerských sietí , spolupráca so zahraničnými investormi. Spracovávanie marketingových prieskumov (napríklad v oblasti obchodovania so stavebninami so spotrebným materiálom pre laserové, atramentové a ihličkové tlačiarne a s minerálnymi vodami). Služby v oblasti zahraničného obchodu, marketingu a reklamy. Tlmočenie a preklady
v anglickom jazyku, výučba anglického jazyka a hry na klasickú gitaru. Poradenstvo a podieľanie sa na realizácii vybudovania firiem pre renováciu laserových tonerových kaziet a distribúciu ostatného spotrebného materiálu
pre tlačiarne na Slovensku a v Čechách. Manažérske služby, tlmočenie preklady v anglickom jazyku.
Apríl - september 2002 ZTS Špeciál a.s. Dubnica nad Váhom.
Druh podniku: Veľká strojárska firma, pôvodne zameraná na výrobu vojenskej techniky.
Funkcia: obchodný manažér - špecialista.
Činnosti: Vyhľadávanie klientov doma i v zahraničí so zameraním na
nové civilné programy. Jednania, preklady a tlmočenie v angličtine. Vypracovávanie obchodných ponúk a cenových návrhov.
Október 2002 - máj 2004 Regionálne poradenské a informačné centrum
Trenčín.
Funkcia: poradca v oblasti marketingu, manažmentu a finančného riadenia. Lektor pre uvedené oblasti.
Činnosti: Podnikateľské poradenstvo, spracovávanie podnikateľských
zámerov, štúdií, marketingových prieskumov a grantových projektov podľa
metodiky EU, lektorská činnosť, tlmočenie a preklady v angličtine.
Jún 2004 – november 2004Tartex, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom.
Druh podniku: Výrobno-obchodná firma. Obalové materiály a baliace
stroje, antikorózne obalové materiály, a prípravky hlavne pre strojárstvo.
Funkcia: produkt manažér - špecialista na antikorózne obaly a produkty.
Činnosti: Vyhľadávanie odberateľov, prieskum trhu, poradenstvo, preklady internetových materiálov z angličtiny.
December 2004 -súčasnosťZTS LR NaJUS a.s. Dubnica nad Váhom.
Druh podniku: Strojárska firma, zameraná na výrobu náradia, prípravkov, jednoúčelových strojov a výrobných liniek.
Funkcia: obchodný manažér – zahraničný obchod.
Činnosti: Vyhľadávanie klientov doma i v zahraničí so zameraním na
nové výrobné programy. Jednania, preklady a tlmočenie v angličtine. Vypracovávanie obchodných ponúk a cenových návrhov. (Práce vykonávané
súbežne na živnosť: výučba angličtiny, prekladateľské a tlmočnícke služby,
koncertné vystúpenia).
Iné informácie: Absolvoval som kurzy obchodnej psychológie u firmy
MBI –Rakúsko. Ovládam prácu s PC– editory Excel a Word, Power point a
Corel Draw. Pracujem s internetom. Vlastním vodičské oprávnenie kategórie B.
Záľuby: Hra na gitaru, komponovanie hudby, spev, dekoratívne písmo,
cestovanie a záhrada.
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Prvé zasadnutie
mestského parlamentu
Druhého januára sa zišli novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva na svojom prvom zasadnutí, ktoré sa nieslo v slávnostnom duchu. Po príhovore primátora Ing. Pavla Čiernika, oznámil predseda volebnej komisie,
Ing. Marián Šlesarik, výsledky decembrových volieb do samosprávy mesta Ilava. Následne pristúpil
novozvolený primátor mesta Ing.
Štefan Daško k prevzatiu insignií
a zloženiu zákonom predpísaného
sľubu a podpisu do pamätnej knihy mesta. Tento istý akt vykonali
všetci poslanci. Ing. Štefan Daško
sa vzdal mandátu poslanca mestského zastupiteľstva z dôvodu nezlučiteľnosti s funkciou primátora mesta. Na jeho miesto nastúpil
náhradník Ivan Slámka. Poslankyňa Viola Bakošová predniesla
sľub a poslanci sľub potvrdili svojím podpisom do pamätnej knihy. Po tomto slávnostnom obrade
sa prítomným v sále prihovoril novozvolený primátor mesta Ing. Štefan Daško.
„Novozvolený primátor mesta Ing. Štefan Daško poďakoval
všetkým prítomným a poprial im
do nového roka veľa zdravia, šťastia, radosti, spokojnosti a Božieho
požehnania a vydarenú cestu Ilavou. Je si plne vedomý svojho volebného programu. Aj roky predtým pracoval ako poslanec, stojí si za všetkým, čo povedal. Všetko hovoril verejne a podpísal sa pod
to. Už raz prehral a porážka je spojená aj s vecami, ktorým sa nechce
venovať.
Bol očiernený v novinách a po
predložení vyjadrení z polície nebol jeho príspevok uverejnený. Ing.
Čiernikovi oznámil, že sa nehanbí za to, čo hovoril. Teší sa na spoluprácu s občanmi a poslancami.
Poďakoval sa rodine a požiadal
rodiny spolupracovníkov o trpezlivosť, pretože práca je obeta a prežijú v nej veľa času. Má ambíciu pritiahnuť do práce nových ľudí, oslovil všetky politické strany v meste
na členov komisií a mestských výborov. Chce začať riešiť vzťahy medzi Ilavou a mestskými časťami, za
svojho zástupcu ponúka Ing. Mária Hrubého a váži si, že kandidoval a je v mestskom zastupiteľstve.
S pokorou prosí mestské zastupiteľstvo, ktoré schvaľuje zástupcu, o jeho schválenie. Všetkých čaká veľa
práce, chce sa zbaviť zášti, hnevu,

urobilo sa toho veľa, Ilava sa pohla
dopredu a je rád, že bol pri tom. Ďakuje občanom, že prišli a sľubuje, že
aj keď sa nebude dať urobiť všetko,
je tu vždy pre občanov. Bude mať
snahu pomôcť vo všetkých starostiach, trápeniach a bolestiach. Ešte
raz ďakuje .“
Ďalej sa už zasadnutie riadilo
presne stanoveným 15 bodovým
programom. Poslanci schválili za
zástupcu primátora Ing. Mária
Hrubého. Schválili ďalej zriadenie
komisií a ich predsedov :
Finančno-majetková komisia Helena Matovičová
Komisia stavebná a verejného
obstarávania – Ing. Ján Straňák
Komisia pre kultúru a vzdelávanie – Viola Bakošová
Komisia životného prostredia –
Ivan Slámka
Sociálna a bytová komisia – Daniela Jurenová
Komisia na ochranu verejného
záujmu – Milan Pagáč
Komisia na prešetrenie sťažností
– Milan Košík
Členovia jednotlivých komisií
budú schvaľovaní na najbližšom
zasadnutí MZ. V budúcnosti primátor plánuje rozšíriť počet komisií – komisiu stavebnú a verejného
obstarávania rozdeliť na dve komisie, komisiu pre kultúru a vzdelávanie rozdeliť na dve komisie a zriadiť
novú komisiu pre šport.
V jedenástom bode programu poslanci schválili jednotlivých
predsedov mestských výborov
v mestských častiach.
Mestský výbor - Mesto, Kukučínova, SNP – Bc. Tibor Turza
Mestský výbor - Medňanská –
Ing. Straňák
Mestský výbor - Skala – Milan
Pagáč
Mestský výbor - NsP – Mgr. Karol Dubčák
Mestský výbor -Sihoť – Milan
Košík
Mestský výbor - Klobušice – Ján
Bezecný
Mestský výbor - Iliavka – Viera
Holbová
Členovia mestských výborov
budú schvaľovaní na najbližšom
zasadnutí MZ, kde predsedovia
predložia návrhy členov.
Pred diskusiou poslanci ešte
schválili plat primátora. Ing. Hrubý predniesol návrh na základný
plat primátora, ktorý sa zmysle §
11 ods. 4 písm. i zákona č. 369/1990

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3
ods. l a ods. 2 zákona č. 253/1994
Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov vypočíta 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. 253/1995 Zb.z.
v znení neskorších predpisov, čo
v podmienkach mesta je 2,6 – násobok s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu, t.j. od 2. januára 2007.
Prednesený návrh bol poslancami jednohlasne odsúhlasený.
Diskusia :
Primátor mesta Ing. Štefan
Daško vysvetlil nedorozumenie,
ktoré vzniklo na jeho predvolebnom mítingu, čo sa týkalo položených otázok od občanov.
p. Bakošová vyjadrila potešenie
z veľkého počtu prítomných občanov s vierou, že v takomto veľkom
počte sa budú niesť aj ich ďalšie rokovania.
p. Košút – sa informoval o nevyužitom priestranstve pozemku p.
Adamčíka, ktorý špatí Mierové námestie. Na jeho otázku odpovedala
p. poslankyňa D. Jurenová.
p. Zubárik - za sídlisko Skala blahoželá novému primátorovi a verí,
že sa bude snažiť pracovať pre ľudí.
Ťaží ho, že bývalý primátor vyzdvihol mesto

ako okresné, ale štátna správa tu
neexistuje. Treba prehodnotiť vyššie dane, ktoré boli schválené ako
pre okresné mesto. Ďalej poukázal
na neúmerné zaťaženie na vývoz
tuhého odpadu, poplatok na osoby
je nespravodlivý, žiada platiť dane
od nádoby a nie od osoby.
Primátor uviedol, že každý rok
sa schvaľuje výška poplatkov za
daň z nehnuteľnosti a za odpad,
predstavy sú rôzne, musí byť kompromis. Nechceme ľudí obrať o peniaze za smeti a dane, ale poplatky
musia byť, sú stanovené zákonom.
p. Búrik – praje veľa úsilia. K tvrdeniu Ing. Čiernika ohľadom Indupolu povedal, že ešte nie je rozhodnuté, na 11. januára 2007 je zvolané
prerokovanie o výrobe. Je to tvrdenie proti tvrdeniu.
p. Poliak – poslanci sa sťažujú, že
občania nechodia na zastupiteľstvo,
ale oni sa na porade dohodnú a na
verejnom mestskom zastupiteľstve
sa nevie, o čom sa jedná. K tomu, či
Ilava je alebo nie je okresné mesto
– vďaka Dubničanom tu okres nie
je, rozhodli o tom, keď nie je v Dubnici, nebude ani v Ilave.
Primátor mesta Ing. Štefan Daško
po schválení uznesenia , ktorý poslanci schválili, ukončil zasadnutie. Poďakoval prítomným za účasť
a podporu. Podal návrh, že ďalšie zasadnutie MZ bude v priestoroch DK Klobušice. Poďakoval poslancom, že zvolili za jeho zástupcu
Ing. Mária Hrubého.
-ra-

Vítame prvého občana
Na prvého občana v roku 2007 sme si v ilavskej nemocnici museli počkať až do 7. januára 2007. Manželom Zuzane a Radkovi Kezniklovým sa narodil synček Daniel. Jeho váha bola 3,30 kg a meral 53 cm.
Maličkému Danielovi prajeme krásne a šťastné detstvo a rodičom veľa radosti, zdravia a spokojnosti!
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Zmeny súvisiace s autobusovou dopravou
v regióne nášho mesta
Tak, ako avizovali už viaceré slovenské denníky, rozhlasové i televízne spoločnosti, v pondelok, 8.1.2007
vyvrcholila známa, ostro sledovaná
mediálna kauza týkajúca sa zachovania víkendových autobusových spojov v ilavskom regióne - zrušených na
sklonku roka 2006 - medzi vedením
mesta Ilava a starostami ďalších troch
obcí a kompetentnými predstaviteľmi
SAD, a.s. Trenčín, resp. zástupcami
Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Treba pripomenúť, že kauza s úspešným koncom. V súvislosti so spomínanými udalosťami prinášame malú rekapituláciu toho, čo sa v grafikone autobusovej linky číslo 302 403 medzi
Ilavou a Iliavkou udialo a čo sa po 1.
februári 2007, ktorý je hraničným termínom akceptácie všetkých dohodnutých zmien, v nových cestovných poriadkoch objaví.
Ø V sobotňajších spojoch:
· zavedie sa spoj s odchodom o 5.00
hod. zo zastávky „Ilava-Iliavka, konečná“ do zastávky Ilava-NsP s označením „6“
· zavedie sa spoj s odchodom o 6.35
hod zo zastávky „Ilava-NsP“ do zastávky „Ilava-Iliavka konečná“ s označením „6“

· bude zrušený existujúci spoj č. 30
odchádzajúci o 8.20 zo zastávky „Ilava-Iliavka konečná“ do zastávky „Ilava-NsP“
· bude skrátený existujúci spoj č.
27 odchádzajúci o 7.35 zo zastávky
„Dubnica n/V-kolonky“ do zastávky
„Ilava-Iliavka konečná“, nakoľko premávať bude iba do zastávky „IlavaNsP“
· bude upravený odchod existujúceho spoja č. 28, odchádzajúceho zo zastávky „Ilava-Iliavka konečná“ a to
z času 7.00 hod na čas 7.30 hod.
· na existujúcich spojoch č. 74 a 63
sa znamienko „x“ vypustí a spoje budú
premávať od pondelka do nedele
Ø V nedeľňajších spojoch budú
premávať nasledovné spoje:
· zo zastávky „Ilava-Iliavka konečná“ spoj s odchodom o 5.00 hod do zastávky „Ilava-NsP“
· zo zastávky „Ilava-NsP“ spoj s odchodom o 7.00 hod. do zastávky „Ilava-Iliavka konečná“
· zo zastávky „Ilava-Iliavka konečná“ spoj s odchodom o 12.30 hod. do
zastávky „Ilava-NsP“
· zo zastávky „Ilava-NsP“ spoj s odchodom o 15.00 hod. do zastávky „Ilava-Iliavka konečná“

STRANA ZELENÝCH - základná skupina v Ilave, sa chce
prostredníctvom Ilavského mesačníka poďakovať všetkým občanom mesta Ilavy a jej mestských častí, za ich podporu a prejavenie
dôvery v komunálnych voľbách r. 2006 a popriať im veľa zdravia,
šťastia osobných a pracovných úspechov v r. 2007.
Strana zelených základná skupina v Ilave, sa po prvýkrát v r.
2006 zúčastnila samostatne komunálnych volieb a zároveň sa stala aj najúspešnejšou samostatne kandidujúcou stranou. Tieto výborné výsledky sme dosiahli vďaka kvalitnému výberu kandidátov
na post poslancov z radov našich členov a našich sympatizantov.
Lepšie umiestnenie dosiahla len koalícia troch politických strán
KDH, HZD, SDKÚ.
Bc. Tibor Turza
predseda ZS Strany zelených

Poďakovanie

Už niekoľko mesiacov poskytuje svoje služby v meste a teší nás MEDULIENKA-centrum pre všetkých, ktorí majú radi chvíle relaxu a príjemnej pohody.
V pokojnej atmosfére naplnenej tónmi jemnej povznášajúcej hudby vás tu
vždy rada privíta pani Simonka Janíčková. Je to milá, zhovievavá žena, ktorá poskytovanými masážami sa nielen dotýka vášho tela, ale i pohladí vášho ducha.
Svojím obetavým, láskyplným prístupom si získala veľa dobrých zákazníkov. Tí
tu môžu navštíviť saunu, solárium a hydromasážnu vańu. Okrem toho je možné
posedieť si pri šálke.dobrého čaju a prečítať zaujímavé knihy.
Keď som do Medulienky vstúpila po prvýkrát, mala som na chvíľu pocit, že som
v raji . A ten pocit vo mne navždy zostal. Preto chcem jeho tvorkyni- pani Simonke
z celého srdca poďakovať. K poďakovaniu pripájam skromné prianie, aby takýchto
„ malých rajov“ bolo v našom meste čoraz viac.
Ak ste ubolení, smutní alebo unavení a chcete si oddýchnuť, príďte do Medulienky a určite odídete spokojní.			
Gabriela Hudecová

· zo zastávky „Ilava-Iliavka konečná“ spoj s odchodom o 17.00 hod. do
zastávky „Ilava-NsP“
· zo zastávky „Ilava-NsP“ spoj s odchodom o 18.42 hod do zastávky „Ilava-Iliavka konečná“.
· zo zastávky „Ilava-Iliavka konečná“ spoj s odchodom o 21.05 hod. do
zastávky „Ilava-NsP“
· zo zastávky „Ilava-NsP“ spoj s odchodom o 22.40 hod. do zastávky „Ilava-Iliavka konečná“
· zrušené budú nedeľné spoje - spoj
č. 34 s odchodom o 9.20 hod. zo zastávky „Ilava-Iliavka konečná“ a spoj
č. 29 s odchodom o 11.30 hod. zo zastávky „Ilava-NsP“ do „Ilava-Iliavka
konečná“
Ø V celotýždňových spojoch:
· odchody spojov - školského spoja č.35 s pôvodným odchodom o 13.25
hod. zo zastávky „Ilava-NsP“ do „Ilavy-Iliavka konečná“ a rovnako i spoja
č. 54 s pôvodným odchodom o 13.45
hod. zo zastávky „Ilava-Iliavka konečná“ do zastávky „Dubnica n/V-ZTS“
- budú posunuté o 5 minút, teda na
13.30 hod., resp. 13.50 hod.
Do pôvodného stavu spred konca
roka 2006 sa vrátia i zrušené spoje týkajúce sa prepravných nárokov občanov Hornej Poruby, Krivokláta a Vršateckého Podhradia. Naviac, potešiteľná
je správa, že z dôvodu zabezpečenia
nadväznosti autobusových spojov na
vlak prichádzajúci z Púchova do želez-

OZNAM

ničnej stanice Ilava o 18.55 hod. budú
z autobusovej zastávky „Ilava-žel.stanica“ pri aktuálnych spojoch realizované
posuny odchodov autobusov približne
o 5 minút neskôr. Kompetentní teda
urobili to, čo mali, čo sa od nich očakávalo. Teraz sú na rade občania. Aby
dokázali, že opätovné a celkom určite
nie ľahko vydobyté zmeny sú potrebné
a opodstatnené. Aby po čase nebol naporúdzi opäť argument, že spoje jazdia
úplne prázdne a treba ich zrušiť.
Zostáva poďakovať. Predovšetkým
poslankyni MZ za miestnu časť Iliavka pani Viere Holbovej, obyvateľom
tejto horskej lokality a všetkým, ktorí
boli pri riešení tohto problému akýmkoľvek spôsobom nápomocní, poslancovi Trenčianskeho samosprávneho
kraja, pánovi Antonovi Vankovi, starostom okolitých obcí, partnerom za
rokovacím stolom – predstaviteľom
Trenčianskeho samosprávneho kraja a SAD – ktorí boli vedením pracovných jednaní poverení a v neposlednej
rade tiež zástupcom početných médií,
SITA, TASR, Pravda, Považský Obzor,
TV JOJ, TA3 a TV Považie, bez ktorých
pomoci si úspešné zvládnutie celého
problému možno iba veľmi ťažko predstaviť. Viackrát to zdôraznil a osobnú
spokojnosť a poďakovanie všetkým
zainteresovaným vyjadril aj primátor
mesta Ilava, Ing. Štefan Daško.
Ing. Jozef Tichý
hlavný kontrolór mesta

Mestský úrad ILAVA oznamuje nasledovné voľné pracovné
miesta v zmysle organizačnej štruktúry mesta Ilava:
- vedúci Domu kultúry ILAVA
- odborný referent na sekretariáte primátora
- samostatný odborný referent na referáte správy a školstva oddelenia vnútornej správy
a voľné pracovné miesta na kratší pracovný úväzok:
- správcovstvo a upratovanie v Dome kultúry Iliavka
- správcovstvo a upratovanie v Dome kultúry v Klobušiciach
- samostatný odborný referent na úseku preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia – požadované
vzdelanie prírodovedného, lesníckeho alebo poľnohospodárskeho smeru.
Záujemcovia môžu písomné žiadosti spolu so životopisom, kópiou dokladu o vzdelaní (s výnimkou prac. činností s prevahou fyzickej práce) a súhlasom so spracúvaním osobných údajov v databáze uchádzačov o zamestnanie zasielať na adresu: Mestský úrad, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava.
Tlačivo „Súhlas so sprac. os. údajov v databáze uchádzačov o zamestnanie“ je možné stiahnuť si na internetovej stránke mesta v sekcii Tlačivá a formuláre, vyzdvihnúť si na odd. vnútornej správy - personálnom referáte alebo uviesť súhlas priamo v podpísanej žiadosti.
Ing. Ľ. Fúsková, odd. vnútornej správy
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S chuťou do nového roku

Prihováram sa Vám prostredníctvom IM, aby som v prvom
rade poďakoval za dôveru, ktorú
som dostal v posledných komunálnych voľbách a súčasne poinformoval aj ostatných obyvateľov Ilavy o dianí na sídlisku Skala. Bývanie na Skale je v očiach mnohých spoluobčanov z iných mestských častí kľudným, čo môžem potvrdiť. Tento dojem vytvára fakt,
že sídlisko je obkolesené lesmi. Ale
tak, ako aj v iných mestských častiach ľudia i tu žijú so svojimi problémami a ťažkosťami. Napríklad
len v minulom roku sa konečne podarilo prinútiť Povodie Váhu, aby
odstránilo prerastené stromy okolo
potokov, ktoré ohrozovali zdravie
a majetky bezprostredne bývajúcich rodín. Drevo odviezli, ale haluzinu nechali na kopách a aj napriek viacerým urgenciám ju neodstránili. Pravdepodobne to opäť
zostane na pracovníkov TSM. Samozrejme boli aj negatívne ohlasy občanov na výrub stromov, ale
tých, ktorých neohrozovali. Boli
vymenené zastaralé žiarovky verejného osvetlenia na celom sídlisku za nové, oveľa šetrnejšie. Okrem
toho postupne boli zriadené aj nové
osvetľovacie telesá, čím sa osvetlili tmavé kúty a to po hlavnú cestu
do Iliavky, okolo PD a cesta vedúca
od cesty na Prievidzu k radovej zástavbe.
Možno mnohých prekvapí informácia, že časť sídliska Skala nebola
dostatočne pokrytá televíznym signálom. Preto ešte pred 20-timi rokmi sme si svojpomocne zriadili spoločnú anténu, umiestnenú na kopci Batina. Starostlivosť, prevádzku
a údržbu dostal do vienka mestský
výbor Skala, ktorý zabezpečoval
prostredníctvom odborníkov nutné
opravy. Od 1.12.2006 je to už minulosť, pretože sme zabezpečili firmu,
ktorá zaviedla na sídlisko káblovú
televíziu. Túto doteraz využíva už
viac ako 60 účastníkov, tým členom mestského výboru odpadla
jedna zo starost, veď systém slúžil
21 rokov a bol čím ďalej tým ťažšie udržiavať ho v prevádzke a televízny signál mnohé rodiny nemali
z dôvodu, že boli v tieni od vykrývača v Trenčianskej Závade.
Ďalšou dobrou správou je, že PD
Košeca akceptovalo niekoľkoročnú požiadavku, aby chov dobytka
bol v Ilave zrušený z dôvodu nedostatočnej hygieny na dvore, čo veľmi strpčovalo život v okolitých domoch. Dobytok sa má sťahovať do
Košece. Mesto môže priestor po-

stupne zaradiť do koncepcie rozvoja a v budúcnosti celú zónu skrášliť. Celá plocha je v novom územnom pláne uvedená ako nebytová
výstavba. Na sídlisku existuje 1 obchod s potravinami , 2 pohostinstvá, 2 detské ihriská s kĺzačkami, chýba hracia plocha na loptové športy. Deti využívajú blízku
lúku v iliavčanskej doline. Na sídlisku nie je vhodná plocha na zriadenie takéhoto ihriska. . Autobusové spoje sú uspokojivé okrem spojov
vypravovaných priamo zo sídliska
hlavne v ranných hodinách. Občania využívajú spoje z Iliavky, H. Poruby a Valaskej Belej.
Z pripomienok občanov, ktoré by
bolo dobré zaradiť do investičných
akcií v budúcnosti je vyasfaltovanie
autobusového otoča, ktorý je vybetónovaný, ale za roky je už zvetraný
a na mnohých miestach poškodený,
úprava resp. zväčšenie ústia potoka
z Iliavky vlievajúci sa do Porubského potoka. Blízko bývajúci občania
majú obavy z potencionálnych záplav.
Občania sídliska ďalej prezentujú, aby boli vyasfaltované cesty po
sídlisku . Tento problém nevidím
optimisticky pre veľký objem financií. Zriadenie parkovacích plôch
pri bytovkách vidím reálnejšie. Čo
sa týka návrhu občana zo sídliska,
aby bol zriadený chodník do iliav-

čanskej doliny pre bývajúcich chatárov, môžem povedať len toľko,
že tento návrh nebudem podporovať a to z finančnej náročnosti diela, taktiež i z dôvodu, že dotknuté
pozemky nie sú v majetku mesta.
A najhlavnejší dôvod prečo nerealizovať podobnú požiadavku vidím v tom, že obyvatelia chát nie
sú občania nášho mesta. Mesto nedostáva na nich ani podielové dane
od štátu, tie berú mestá s ich trvalým pobytom. Dosť financií nás
stojí odvoz komunálneho odpadu
z celej doliny, inak by bola dolina
zasypaná smeťami. Radšej podporím investíciu na vydláždenie plochy v centre mesta – prechod okolo mestskej zvonice spájajúca ulicu
Ružovú a Farskú.
Vážení čitatelia,
nadpis môjho článku som volil
optimisticky, lebo Ilava potrebuje
optimizmus. Ja osobne som nemal
záujem už kandidovať, avšak okolnosti, občania a v neposlednom
rade volebný program ma k tomuto rozhodnutiu opäť presvedčili.
Množstvo hlasov, ktoré som získal
vo voľbách, ma veľmi prekvapilo
a dalo im i mne za pravdu, že som
urobil dobre. Na dedinách i v malých obciach v každých komunálnych voľbách zohrajú veľkú úlohu
i emócie. Ilava je malé mesto, všetci
sa tu zväčša poznáme, preto i v posledných voľbách boli emócie prítomné. Vo väčších mestách tomu
tak nie je. Na jednom z príkladov

chcem len potvrdiť, že ľudia volili
pod vplyvom emócií, nie pragmaticky. Z nášho mesta máme vo VÚC
Trenčín 4 poslancov. Väčšie mestá majú po 1 poslancovi a niektoré žiadneho. Všetci 4 poslanci boli
na kandidátkach , ale ani jeden neprešiel v našich komunálnych voľbách, a práve títo ľudia majú čo povedať do zdravotníctva, stredného
školstva, do kultúry, dopravy, budovania ciest... . Tieto kompetencie majú poslanci VÚC. Na predvolebných mítingoch zazneli z úst
občanov mnohé otázky ,týkajúce
sa spomenutých oblastí, pretože
sa priamo dotýkajú nášho mesta.
Máme tu nemocnicu, strednú školu, SAD, cesty I. a II. triedy, aj ten
kruhový objazd, na ktorý sa mnohí
občania spytovali na hlavnej križovatke v meste, je v ich kompetencii,
pretože križujúce sa cesty sú štátne
cesty , teda rozhodnúť môžu len poslanci VÚC, či budú alebo nebudú
peniaze na prípadnú výstavbu. Je
na novom vedení mesta úzko spolupracovať s našimi poslancami vo
VÚC, aby pomohli mestu zrealizovať úlohy, ktoré sú už rozbehnuté
prípadne i ďalšie, ktoré nám život
prinesie. Za veľké pozitívum považujem veľký záujem o dianie v meste vyjadreným veľkým počtom kandidátov a čo ma najviac potešilo
i mnoho mladých , ktorí boli ochotní ísť „predať svoju kožu na trh“.
To je dobrá a priaznivá skutočnosť
do budúcnosti.
- M. Pagáč -

Ilavan opäť zažiaril
Členovia speváckeho zboru
ILAVAN tradične v čase vianočných sviatkov tešia svojím vystúpením obyvateľov
nášho mesta a zúčastňujú sa
i ďalších vystúpení. V minulom roku účinkovali v evanjelickom kostole v Trenčíne,
v rímsko-katolíckom kostole
v Mikušovciach, v tomto roku
v domácom kostole Všetkých
svätých, v kostole Sv. Jakuba
v Dubnici nad Váhom a v penzióne v Dubnici nad Váhom.
S radosťou sledujem aktivity
tohto speváckeho zboru za posledných pár rokov a zisťujem,
že ich repertoár sa neustále
rozširuje, spev je krajší a precítenejší. Teším sa z ich vystúpení, napĺňajú ma pohodou a hrdosťou na to, že naše mesto má
takého skvelého reprezentanta.
Vďaka patrí všetkým členom
zboru, ktorý vedie MUDr. Ele-

mír Teicher a zároveň ich skvelým dirigentkám – pani Mgr.
Jarke Piškovej a Violke Winklerovej za ich obetavú prácu.
Želám Ilavanu veľa dobrých

sponzorov, aby svojím spevom mohli tešiť nielen domácich poslucháčov, ale častejšie
sa predstaviť i v neďalekom zahraničí.
Gabriela Hudecová

„Překonejme filmové
hranice Bílých Karpat“

Koncom decembra mala ilavská kultúrna obec možnosť zúčastniť sa prvého podujatia
v oblasti kultúry, ktoré bolo
spolu financované z prostriedkov Európskej únie. K realizácii boli využité Prostriedky fondu mikroprojektov, ktorý spravuje euroregión Biele Karpaty.
Bol to projekt „ Překonejme
filmové hranice Bílých Karpat „ . V rámci neho bolo možné pozrieť si niekoľko zaujímavých českých filmov, pobesedovať o nich a stretnúť sa

s mladým študentom – občanom nášho mesta Petrom Martiniskom, ktorý je spoluúčastníkom projektu. Ďakujem za
jeho aktivitu v tomto projekte.
Je predzvesťou toho, že prísun
prostriedkov do oblasti kultúry
pre potreby rozvoja duchovných
hodnôt je možný a je výzvou pre
nás všetkých.
Je mi ľúto, že napriek veľkej
mediálnej a účinne propagovanej kampani sa akcie zúčastnilo tak málo obyvateľov nášho
mesta. - G.H.-
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Nezodpovednosť a arogancia nepozná hranice
Čistá voda
a
vzduch,
zdravé životné prostredie okolo nás
je to, čo si
všetci prajeme mať. Túžbou každého občana mesta je prejsť sa krásnou prírodou, poľnou cestou a pokochať sa krásami okolia. V okolí nášho mesta je možné stále nájsť
veľa krásnych zákutí s peknými
vyhliadkami na panorámu mesta,
mestské časti a na rôzne zaujímavosti. Je veľa miest, kde prítomnosť človeka nezanechala doposiaľ
žiadne stopy a je radosť takýmto
miestom prejsť. Žiaľ nie všetky
miesta zostali nedotknuté a je na
ne pekný pohľad aj v súčasnosti.
Jednaním niektorých ľudí, ktorí si
prírodu pomýlili s odpadkovým
košom, začalo takýchto miest
opäť nezmyselne pribúdať. Zaiste
tomu napomáha aj veľmi mierna
zima, ktorá neznížila ich mobilitu
v katastri mesta. Pre niektorých
„občanov“ je výhodnejšie voľne
vyhodiť takýto odpad, niekedy aj
nebezpečný, priamo vedľa poľnej
cesty, zaviesť ho k Váhu, či ho jed-

noducho vhodiť do potoka a takto
sa podľa ich názoru elegantne zbaviť problému. Žiaľ skoro vždy je to
v konečnom dôsledku na úkor nás
všetkých. Už zopárkrát sa podarilo pracovníkom mesta v spolupráci s občanmi, ktorí takéto konanie
oznámili, vinníkov odhaliť a zjednať nevyhnutné opatrenia na odstránenie nepovolenej skládky.
Ale nie vždy je to možné riešiť takýmto spôsobom. Veľakrát je takýto odpad vyvážaný pod rúškom
tmy a vinník je prakticky s odstupom času nezistiteľný. V tých-

Po prečítaní uvedeného článku,
ktorý bol uverejnený v Ilavskom
mesačníku
č. 12/2006, mi nedá nereagovať na skutočnosti, ktoré autor
uvádza. Úvod článku je venovaný
historickým hodnotám fotografií, ktoré sú vystavené v Kultúrnom dome v Ilave, a potrebe zachovať niektoré zaujímavé podujatia nášho mesta pre budúcnosť.
Ďalej autor článku uvádza, že zachytil na videozáznam koncert
operného speváka, odhalenie pamätnej tabule, či obdivuhodný adventný veniec. Podstatou článku
však nie sú tieto aktivity, nakoľko
sa im autor venuje len okrajovo,
ale predvolebné stretnutia na post
primátora. Podľa pohľadu autora, má takýto záznam predvolebných stretnutí záujemcov o funkciu primátora okrem historickej
ceny aj nespornú informačnú hodnotu a prinajmenšom osvieži pamäť a uľahčí rozhodovanie pri nasledujúcich komunálnych voľbách. Tu sa mi žiada položiť otázku, pre koho má historickú a informačnú hodnotu a komu osvieži
pamäť a rozhodovanie, keď autor
robí záznam ako súkromná osoba?

Učiteľka života – reakcia na článok

Ja, ako poslanec, bývalý aj súčasný, neviem o tom, že by bol autor
článku poverený alebo požiadaný
vedením mesta, aby takéto videozáznamy vykonal. Pre koho tieto
videozáznamy vykonáva v článku
neuvádza, ale pravdepodobne pre
svoje súkromné účely.
Z tohtoročnej predvolebnej
kampane sa mu podarilo zaznamenať stretnutia Ing. Čiernika
a Ing. Daška. Ďalší dvaja kandidáti so záznamom nesúhlasili a jeden z nich to vyjadril aj verejne. Ja
osobne som autorovi článku odkázal, že si neprajem, aby videozáznam na mojom predvolebnom
stretnutí vykonal. Toto moje upozornenie si autor aj telefonicky
preveril, pričom som mu zopakoval, že si to neprajem, čo rešpektoval.
Chcel by som tu uviesť niekoľko mojich postrehov a dôvod prečo vlastne reagujem na článok.
Predvolebné stretnutie s obyvateľmi organizuje a zvoláva kandidát
na primátora a na týchto stretnutiach prezentuje svoju osobu, svo-

to zostávajúcich, neriešiteľných
prípadoch bude musieť mesto zabezpečiť vyčistenie predmetnej lokality na vlastné náklady a zamedziť rozširovaniu takejto skládky aj do budúcnosti. Je potrebné
však povedať, že vždy ide o veľmi
finančne nákladnú záležitosť. Posledným prípadom, ktorý je v tejto dobe riešený na meste, je rozrastajúca sa skládka odpadu pri
kanáli v mestskej časti Klobušice,
kde bol na konci minulého roka
vyvezený nebezpečný komunálny
odpad z autoopravovne. Nakoľko

je myšlienky a predstavy. Preto by
som považoval prinajmenšom za
seriózne, aby bol vopred osobne
požiadaný o súhlas, s možnosťou
vzhliadnuť záverečnú formu spracovania záznamu, prípadne uplatniť svoje pripomienky a danie súhlasu s jeho ďalším publikovaním.
Tieto podmienky by mali byť stanovené a dohodnuté vopred.
Autor článku uvádza aj stanoviská Slovenského národného
strediska pre ľudské práva v Bratislave, kde vybral, že odborná teória a prax sa zhodujú v tom, že
hranice prípustnej kritiky sú širšie
u politika konajúceho vo verejnej
funkcii ako vo vzťahu k súkromnej osobe. Ďalej sa v stanovisku
uvádza, že podľa ustálenej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské
práva sa politik nevyhnutne a vedome vystavuje pozornej kontrole každého svojho slova a činu, tak
zo strany novinárov, ako aj širokej
verejnosti. Preto musí politik prejavovať viac tolerancie, a to najmä
vtedy, ak sám robí verejné vyhlásenia, ktoré pripúšťajú kritiku. Pod-

boli zaistené dôkazy, ktoré môžu
veľmi napomôcť k zisteniu páchateľa je šanca, že mesto bude v tomto prípade úspešné a bude následne nekompromisne konať voči počínaniu vinníka aj v spolupráci
s odborom životného prostredia.
Je však na nás všetkých, aby sme
k takýmto veciam neboli ľahostajní a v prípade zistenia takýchto skutočností tieto neodkladne oznámili pracovníkom mesta, resp. poslancom a členom MV,
ktorí sú povinní v takejto veci neodkladne konať. Veď v konečnom
dôsledku tu ide o nás všetkých
a o naše spoločné prostriedky,
ktoré môžu byť vždy využité efektívnejšie. Chceme mať čisté a pekné nielen mesto, ale aj jeho okrajové časti a katastrálne územie.
Nedajme preto priestor takýmto
nezodpovedným ľuďom, ktorým
vzťah k prírode a ostatným občanom nič nehovorí a ktorí si nevážia ani toho, o čo sa veľakrát s láskou a radosťou starali predošlé generácie. Myslime na to, že aj po
nás tu budú chcieť ľudia žiť dôstojne v čistej prírode bez komunálnych a nebezpečných odpadov.
Ing. Mario Hrubý
zástupca primátora mesta

ľa ich názoru, možno toto východisko použiť aj v súvislosti s činnosťou a aktivitami kandidáta na
funkciu primátora v rámci predvolebnej kampane. Stredisko zastáva názor, že pokiaľ ide o verejné
predvolebné zhromaždenie v rámci predvolebnej kampane kandidáta na verejnú funkciu, ktorá sa
koná na verejnom mieste, nie je
potrebný súhlas kandidáta na vyhotovenie záznamu z tohto stretnutia.
Chcel by som vyjadriť nesúhlas
s týmto stanoviskom, nakoľko sa
v tomto stanovisku poukazuje na
politika. Kandidát na primátora
nie je politikom, politikom sa stáva a verejnej kontrole podlieha,
keď je vo verejnej funkcii a je platený z verejných prostriedkov alebo
rozhoduje o nakladaní s verejnými
prostriedkami. Ďalej by som chcel
upozorniť, že sa jedná len o názor
uvedenej inštitúcie, ktorý nemá
žiaden právny podklad. Tu by som
požadoval citovať právnu normu,
ktorá to umožňuje a nie názor inBc. Tibor Turza
štitúcie.
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Mestská knižnica

Bernardini Enzo:
„kniha tajomných miest“,
Bratislava, príroda 2006

Dobrého zdravia vám, pánom pravdy, ktorí nenesiete žiadnu
vinu, ktorí budete existovať naveky vekov.
(Kniha mŕtvych)
Aj keď šíreniu vývinu ľudskej
civilizácie, pokroky vedy a techniky, archeologické výskumy, ap.
priniesli mnoho odpovedí na nevysvetliteľné vzniknutie prazvláštnych miest a diel (napr. Moai – veľké sochy na Veľkonočnom ostrove,
pevnosť Inkov na Machu Pischu,
Stonehenge – megalitický britský monument, a i.), aj tak zostalo
ešte veľa záhadných javov ,mnoho
tajomných miest, veľa otázok, pre
ktoré jasné odpovede neexistujú.
Toto knižné putovanie medzi
mýtami a záhadami minulosti sa
skladá z troch častí: posvätné miesta, symbolické krajiny, zmiznuté
mestá.
Magická príťažlivosť posvätných
miest pretrváva tisícročia. Obrovská a pompézna, neuveriteľná stavba egyptskej civilizácie, Cheopsova pyramída, okúzľovala v každej dobe a je jedinou pamiatkou zo
siedmich divov sveta, ktorá sa nám
zachovala.
Podľa Herodota bol Cheops
(2613 rokov pred Kristom) krutý
a nezmieriteľný, zatiaľ čo jeho súčasníci si ho pamätali ako osvieteného vládcu. Prečo sa ale nikdy nenašla jeho múmia a jeho poklady ?
Existovali z hľadiska astronómie
a náboženstva nejaké úzke vzťahy

morského pobrežia. Koho predstavovali? Prečo a kedy ich jedni obyvatelia postavili a iní zase zbúrali?
Prečo bol ostrov vyľudnený, akou
technikou vytvorili a vztýčili sochy?
Petra, zabudnuté skalné mesto,
Atlantída, Babylon, Knossos – Minóov palác, Angkór v Kórei – opustený a znova objavený a ešte ďalších
50 fascinujúcich pokladov ľudstva.
Podrobné fakty, výskumy, vedecké aj hypotetické závery dokumentované krásnymi fotografiami,
sa iste stanú pre čitateľov poznávacím a umeleckým zážitkom.
- Ľ. L. Možno sa ešte pamätáš ...
Akúže nám to vtedy hrali,
veselú a či ťahavú?
Mala si v tvári páľavu
a ústa sa ti usmievali ...

medzi pyramídami a nebeskými
konšteláciami?
Posvätný a magický Stonehenge, chrám modrých kameňov. Ako
bolo možné postaviť ho a odkiaľ
pochádzali obrovské kamene?
Bolo to posvätné pohrebné
miesto, obyčajný chrám Slnka, alebo niečo zložitejšie, napr. astronomické observatórium?
Peruánska púšť neďaleko Nazca: zdobia ju prierezy obrovských
zvieracích figúr a hustá sieť veľmi
dlhých čiar, ktorých celistvosť možno vidieť len zhora. Kto, kedy a prečo vytvoril toto obrovské dielo?
Na Veľkonočnom ostrove,
uprostred Tichého oceánu, sa zachovalo asi 600 veľkých sôch stojacich v skupinách na kraji vysokého

Január v DK ... Január v DK
1. 1. 2007 – piatok – sála DK - PLES OBCHODNEJ AKADÉMIE
27. 1. 2007 – sobota – sála DK - Rodičovská zábava ZŠ

Prešli už roky, prefŕkli.
Ku tomuto dňu sa vráťme ako
k studni,
ako sa ku studienke vracia laň,
skalopevne mi stisni dlaň
a nezabudni, nezabudni....

Narodenie:
Meek Jacob Nigel
Filip Hudec
Simona Krcheňová
Alex Púš
Lukáš Behan
Michelle Beňová
Filip Christopher Žáčik
Daniel Keznikl
Manželstvo uzatvorili:
PaedDr. Katarína Holbová
a Dr. Armando Pannella
Blahoželáme jubilantom:
90 rokov:
Ľudmila Nýblová
85 rokov:
Júlia Brtáňová
Alžbeta Hírešová
Emília Janíková
Agneša Strapková
80 rokov:
Oľga Jankovičová

12. februára 2007 oslávia
PERLOVÚ SVADBU
30. výročie od uzavretia manželstva

75 rokov:
Mária Krajčovičová
Anton Mičuda
Gizela Rebrová
Gustáv Šupák

K ich krásnemu výročiu želajú veľa lásky, zdravia, radosti a manželského porozumenia
tri dcéry, dvaja zaťovia a päť
vnúčat !

Navždy nás opustili:
Jaroslav Paholek
Stanislav Mintál
Anton Vrtík
Ján Slivka
Mária Nemlahová

PAVEL a DANIELA
SCHILLEROVCI

OZNAM!
Centrum voľného času v Ilave
v spolupráci s Považským osvetovým strediskom poriada dňa
15. februára 2007
o 9.00 hod. v DK Ilava

WORKSHOP
na tému

VERBÁLNA A
NEVERBÁLNA
KOMUNIKÁCIA.

Lektorkou workshopu je PhDr.
Oľga Škvareninová z FF UK
v Bratislave, katedra žurnalistiky.
Cena workshopu na jedného
účastníka je 450,- Sk
Záujemcovia sa môžu prihlásiť
v CVČ na
Členovia Malej Múzy opäť nesklamali. Živý betlehem v ich podaní zaujal
nielen maličkých...

Matrika

čísle telefónu 44 65 184
do 31. januára 2007

Okienko do štatistiky:
Za sledované obdobie sa do
nášho mesta k trvalému pobytu prihlásilo 17 občanov, 18 občanov sa z trvalého pobytu odhlásilo. Jedno manželstvo bolo
rozvedené.
Pred piatimi rokmi zavreli sa
dve knihy života.
Vtedy stíchol dvor, osirela záhradka i dom.
Ako ťažko je bez Vás dvoch...
Otecko, mamička, spite svoj
večný sen,
v srdciach ste stále s nami,
spomienky krásne zostali
nám len....
V mesiaci január 2007
uplynulo 5. výročie od úmrtia našich drahých rodičov

Terézie Hajasovej
a Jána Hajasa

Venujte im s nami tichú
spomienku. S láskou spomínajú deti s rodinami
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Zimná príprava sa začala
I keď počasie vonku skôr pripomína pokročilú jar, musíme začiatok prípravného obdobia našich
futbalistov nazvať zimným. V druhom týždni nového roku 2007 začali s prípravou muži a dorastenci MFK Ilava. Muži pod vedením
hrajúceho trénera Júliusa Barkáča absolvujú prípravu v domácich
podmienkach a v období od začiatku februára do konca marca odohrajú 12 až 14 prípravných stretnutí s družstvami z okolitých futbalových klubov. Vedúcim družstva zostáva Jozef Porubčan z Tunežíc. Súťaž by sa mala začať podľa dostupných informácii 1. apríla 2007 majstrovským futbalovým
stretnutím v Horovciach. Podobný
charakter ma i príprava dorastu,
ktorý v jarnej časti povedie tréner
Ing. Emil Gašpar. V jeho náročnej
práci mu bude pomáhať asistent
trénera Peter Letko z Tuchyne a vedúci družstva Milan Pagáč.
Dorastenci začnú majstrovským
futbalovým stretnutím v Moravanoch už 18. marca 2007.
V druhej polovici januára 2007
vstúpia do prípravy starší žiaci MFK Ilava pod vedením nádejného trénera Michala Daška.
Vzhľadom na to, že jeho otec, Štefan Daško, dostal dôveru občanov

nášho mesta a zasadol do kresla primátora, otázka jeho asistenta
zostáva otvorená.
Práve táto skutočnosť, že primátorom mesta je bývalý aktívny futbalista Ilavy a Púchova Ing. Štefan
Daško, vnáša do futbalu v našom
meste nové perspektívy okolo rozvoja futbalu.
Tieto však musia byť podporené
dobrou prípravou našich futbalistov o športové zápolenie na futbalovom ihrisku v jarnej časti súťažného ročníka 2006 – 2007. Súťaž starších žiakov sa začína už 17. marca
2007. Naši starší žiaci ju začnú majstrovským futbalovým stretnutím
v Šimonovanoch. Mladší žiaci pod
vedením trénerov Michala Schillera a Michala Barkáča začnú svoju
súťaž až 22. apríla 2007 stretnutím
v Beluši a z tohto dôvodu sa zatiaľ
do tajomstiev futbalového umenia
zaúčajú v telocvičniach ZŠ Ilava.
Domáce prípravné futbalové stretnutia odohrajú naši futbalisti na
pomocnom ihrisku pri železničnej
trati, na ktoré Vás srdečne pozývame.
Om
Prípravné futbalové stretnutia
mužov:
Sobota 3. februára 2007 o 14.00
hod. Horné Srnie – Ilava
Nedeľa 4. februára 2007 o 13.00

Putovný pohár starostu
zostal v Košeci

V sobotu 20. januára 2007 sa
naši starší žiaci zúčastnili halového futbalového turnaja o Putovný pohár starostu obce Košeca. Najviac sa im vydarilo prvé
stretnutie, v ktorom zvíťazili nad
domácimi rovesníkmi, ktorí sa
nakoniec stali držiteľmi najcennejšej trofeje. V ďalšom stretnutí
s Ladcami získali bod. V stretnutí so Streženicami naši futbalisti doplatili na nepremieňanie gólových príležitosti a tak vyšli bodovo naprázdno. Podobne bolo
tomu i v stretnutí s Novou Dubnicou. Výsledkom toho je až štvrté miesto v konečnej tabuľke turnaja. Treba však napísať, že vzhľadom na predvedené výkony, je to
kruté umiestnenie. Zvlášť pre-
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to, že ešte v poslednom stretnutí
s Novou Dubnicou, v prípade víťazstva to mohlo byť prvé miesto.
Táto skutočnosť svedčí o vyrovnanosti tohto nesporne hodnotného
športového podujatia.
Výsledky MFK Ilava: FK Košeca 2 : 0, TJ TATRAN Ladce 1 : 1, TJ
Streženice 2 : 4 a MFK Nová Dubnica 2 : 4.
Konečná tabuľka turnaja:
1) FK Košeca 7 b.,
2) MFK Nová Dubnica 7 b.,
3) TJ Streženice 5 b.,
4) MFK Ilava 4 b.,
5) Tatran Ladce 4 b.
Najlepším strelcom turnaja sa
stal Daniel Egly z Ilavy a v bránke
sa najviac darilo Lukášovi Filkovi
z Košece.
- o.m. -

hod. Ilava – Nová Dubnica
Sobota 10. februára 2007 o 13.00
hod. Ilava – Pruské
Nedeľa 18. februára 2007 o 13.00
hod. Košeca – Ilava
Sobota 24. februára 2007 o 13.00
hod. Ilava – Borčice
Nedeľa 25. februára 2007 o 9.30
hod. Dubnica n. V. – Ilava
Sobota 3. marca 2007 o 13.00
hod. Ilava – Horné Srnie
Nedeľa 4. marca 2007 o 11.00
hod Ilava – Tr. Teplá
Sobota 10. marca 2007 o 14.00
hod. Ilava – Horná Poruba
Nedeľa 11. marca 2007 o 13.00
hod. Ilava – Košeca
Sobota 17. marca 2007 o 13.00
hod. Ilava – Beluša
Sobota 24. marca 2007 o 11.00
hod. Ilava – Koš. Podhradie
Prípravné futbalové stretnutia
dorastu:
Sobota 3. februára 2007 o 12.00
hod. Horné Sŕnie – Ilava
Nedeľa 4. februára 2007 o 11.00
hod. Ilava – Nová Dubnica
Sobota 10. februára 2007 o 11.00
hod. Ilava – Ladce
Nedeľa 11. februára 2007 o 10.00

Našim dorastencom sa
na umelej tráve darilo
Po starších žiakoch a mužoch
si víťazstvo v halovom turnaji zaknihovali i dorastenci MFK Ilava.
Naši dorastenci sa v púchovskej
športovej hale 29. decembra 2006
zúčastnili futbalového turnaja
dorastencov. Hralo sa na kvalitnej umelej tráve a pre všetkých
zúčastnených to bol nesporne
hodnotný športový zážitok. O prvenstve v zaujímavom turnaji rozhodla pri rovnosti bodov lepšia
bilancia vzájomných zápasov medzi našimi dorastencami a Hornou Porubou 5:2 a 3:4.Výsledky:
Ilava – Prečín 3:4, Barták 2, Gašpárek – Orávik 3, Hrenák, Praznov – H. Poruba 1:2, P. Tomana –
Kapko, J. Staňo, H. Poruba – Ilava
2:5, R. Staňo, M. Staňo – Daško 2,
Gašpárek, Pružinec, Šupák, Prečín – Praznov 3:5, Boško, Orávik, Krčmárik – P. Tomana 2, Beluský, Brigant, P. Šaradín, H. Poruba – Prečín 5:1, P. Drážkovec 2,
Kapko, T. Staňo, R. Staňo – Orá-
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redakcie. Vyhradzujeme si právo na výber, krátenie a redakčnú úpravu príspevkov.

MESAČNÍK

hod Nemšová – Ilava ( UT )
Sobota 17. februára 2007 o 11.00
hod. Ilava – Nemšová
Nedeľa 18. februára 2007 o 11.00
hod. Košeca – Ilava
Sobota 24. februára 2007 o 11.00
hod. Ilava – Pruské ( muži )
Nedeľa 25. februára 2007 o 8.00
hod. Dubnica n. V. – Ilava
Sobota 3. marca 2007 o 11.00
hod. Ilava – Horné Srnie
Sobota 10. marca 2007 o 12.00
hod Ilava – Horná Poruba
Nedeľa 11. marca 2007 o 11.00
hod. Ilava – Košeca
Prípravné futbalové stretnutia
starších žiakov:
Sobota 17. februára 2007 o 11.00
hod. Košeca – Ilava
Nedeľa 25. februára 2007 o 10.00
hod. Ilava – Nemšová
Sobota 3. marca 2007 o 9.00 hod.
Ilava – Ladce
Nedeľa 4. marca 2007 o 13.00
hod. Ilava – Košeca
Sobota 10. marca 2007 o 10.00
hod. Ilava – Horná Poruba
Nedeľa 11. marca 2007 o 10.00
hod. Nemšová – Ilava

vik, Ilava – Praznov 7:1, Letko 2,
Pagáč 2, Daško, Samek, Garažia
– P. Tomana, Praznov – H. Poruba 3:1, P. Tomana, P. Šaradín, P.
Kostelanský – T. Staňo, Prečín –
Ilava 2:2, Orávik, Boško – Daško,
Pružinec, Praznov – Prečín 4:4,
P. Tomana 2, P. Kostelanský 2
– Orávik 2, Boško, Hrenák, Ilava – H. Poruba 3:4, Letko, Samek, Daško – M. Staňo 2, R. Staňo, J. Staňo, H. Poruba – Prečín
4:4, Habánek 2, J. Puček, M. Staňo – Otradovec 2, Orávik 2, Ilava – Praznov 3:2, Daško 2, Porubčan – P. Šaradín, P. Kostelanský.
1.	Ilava
6 3 1 2 23:15 10
2.	H. Poruba 6 3 1 2 18:17 10
3. Praznov 6 2 1 3 16:20 7
4. Prečín
6 1 3 2 18:23 6
Najlepším strelcom bol Orávik (Prečín), autor 10 gólov, ktorý
skóroval v každom zápase. Turnajové stretnutia rozhodoval Karol Oselský z Považskej Bystrice.
om

INZERCIA
l Prevezmem do prenájmu
obchodný priestor na prízemí
v centre mesta Ilava.
tel. 0905 548 415, 042 432 8138

