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Belos Trans Pro brázdi naše ulice

Tento 100% univerzálny komunálny nosič náradia s možnosťou
využitia po celý rok je novým prírastkom na technických službách
nášho mesta s prívlastkom „autíčko
pre všetko“.
Dôvodom, prečo tento stroj nachádza uplatnenie po celý rok, je
bohatá ponuka príslušenstva. Veľmi
dôležitá je i rýchlosť a jednoduchosť
pripojenia akýchkoľvek adaptérov
pomocou hydraulických rýchlospojok a rýchlozávesov. Dokonalým
riešením je pohon všetkých zariadení hydrauliky, čo zaisťuje tichý chod
stroja a jeho bezporuchovosť. Ako
hnací agregát je použitý jeden z najlepších motorov na svete, japonský
dieselový motor Kubata s výkonom
27,36 alebo 45 HP turbo. Tieto motory spĺňajú emisné limity EURO 2
a v spotrebe paliva patria medzi veľmi úsporné. Agregát je do stroja zabudovaný s dôrazom na ľahký prí-

stup pri kontrole a údržbe.
Toto „autíčko pre všetko“ bude po
našich uliciach a parkoch jazdiť ako

rotačná nožová kosačka so zberom
a vyhadzovačom i mulčovačom,
vretenová kosačka, snehová radlica,

rozmetadlo, rotačný kartáč valcový
i so zberom a vykonávať mnohé iné
funkcie .

Mestu povodne nehrozia

Prebiehajúce práce na čistení a prehlbovaní Porubského a Podhradského potoka nám dávajú záruku,
že naši občania by sa v budúcnosti nemali obávať
hroziacich povodní a záplav. Fotografie zachytávajú
prácu na Porubskom potoku a celkový pohľad pred
sútokom týchto dvoch potokov.
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Z rokovania mestského zastupiteľstva

Dňa 15.11.2006 sa uskutočnilo
verejné rokovanie mestského zastupiteľstva. Podľa rokovania poslancov nič nenasvedčovalo tomu,
že poslanci v tomto zložení zasadali poslednýkrát.
Bolo prerokovaných 11 bodov
programu. Poslanci schvaľovali
žiadosti finančnej komisie o sociálnu výpomoc občanom, prerokovali a schválili VZN č. 6/2005
o podmienkach určovania a vyberania daní, ďalej VZN č. 2/2005
o nakladaní s odpadom a VZN č.
5/2006 - prevádzkový poriadok
pohrebísk a domov smútku. Poslanci ďalej prerokovali vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta
za tri štvrťroky, zmeny rozpočtu, ktoré sa týkali skôr len presunu finančných prostriedkov medzi rôznymi kapitolami v záujme
vyrovnaného plnenia rozpočtu za
celý kalendárny rok. Novinkou
bolo prerokovanie viacročného
rozpočtu na roky 2007 až 2009,
Táto novinka vnikla z dôvodu nových predpisov vlády o narábaní

s verejnými financiami. Poslanci vzali na vedomie pripomienky
dotknutých orgánov, právnických
osôb a občanov, týkajúce sa pripravovanej výstavby bytov a občianskej vybavenosti medzi Ilavou a mestskou časťou Klobušice
a správy o výchovno-vzdelávacej
činnosti škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Ilavy na

VOĽBY

Rozhodnutím predsedu NR SR č. 63/2006 Z.z.
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí boli
vyhlásené voľby do obecných zastupiteľstiev a voľby starostov (primátorov) obcí a určený deň ich konania na

2. decembra 2006

Voľby sa konajú v určený deň

od 7.00 hod. do 20.00 hod.

Jeseň života – prameň
bohatstva a múdrosti

Život je dnes uponáhľaný, náročný. Musíme pracovať, chodiť do
školy, platiť účty... . stále zrýchľujúci sa kolobeh. Ale i tak by sme nemali zabúdať na tých, ktorí nám
vytvorili podmienky pre život, ktorí nás vychovali, na všetkých tých,
ktorí sú starší ako my. Veď staroba
je tiež jednou z etáp ľudského života. Čaká každého z nás. Prichádza
tak pomaly, že si ju niektorí uvedomia v poslednej chvíli a nestihnú si

rok 2005-2006 a podobne.
Po hladkom priebehu rokovania odovzdala na záver poslankyňa Viola Bakošová v mene
všetkých poslancov kyticu kvetov primátorovi mesta Ing. Pavlovi Čiernikovi. Poďakovala mu za
vzájomnú spoluprácu, ktorá existovala počas celého volebného obdobia . Zdôraznila, že všetci po-

ju vychutnať. Sú ľudia, ktorí tvrdia,
že nie je čo vychutnávať. Proti ich
tvrdeniu stoja životy mnohých, ktorí svoju jeseň života prežili v nádherných pokojných farbách. Staroba je predsa veľkou príležitosťou tešiť sa z toho, čo sme v živote prežili
a tešiť sa z toho, čo prežívajú ľudia
okolo nás. Život človeka je vzácnym
darom, ktorý treba milovať a brániť
v každej jeho fáze. Musíme ho rešpektovať a zveľaďovať, a to od jeho

počiatku až po prirodzený zánik.
Je potrebné, aby vo verejnosti
vzrastalo vedomie, že starí ľudia sú
v každom prípade prameňom bohatstva, ktorý je nedocenený. Nedovoľme, aby tí, skôr narodení, mali
dôvod cítiť, že sa im úcty nedostáva.
A to nielen v októbri, ktorý OSN vyhlásila za Mesiac úcty k starším. Počúvajme sa navzájom, zamyslime sa
nad významom povedaného. Rešpektujme názory starších a majme
pochopenie pre nedočkavosť a snahu mladých o život bez kompromisov. Aj o tom je generačná kontinuita, aj o tom je ľudské spolužitie.
Mgr.Jana Koštialiková

Podhradský potok v novom „šate“
Ako máme možnosť vidieť
na priložených fotografiách,
ale i pred niekoľkými dňami na
vlastné oči, mestu Ilava sa podarilo zabezpečiť práce na vyčistení

a prehĺbení Podhradského potoka, ktorý to už nutne potreboval.
Brehy potoka sú navýšené o 1,5
metra a koryto prehĺbené minimálne o 0,5 metra. Takto spev-

nený a upravený breh bude slúžiť pre spokojnosť a bezpečnosť
našich spoluobčanov minimálne
jedno ďalšie desaťročie .

slanci spolu s primátorom mesta
pracovali s najlepším vedomím,
zabudli na svoju stranícku príslušnosť, všetok svoj um a schopnosti odovzdali v prospech plnenia úloh a v prospech občanov
nášho mesta. Primátor poďakoval
a potvrdil jej slová, že bez dobrej
spolupráce s poslancami by nebolo možné dosiahnuť to, čo sa
za posledné 4 roky podarilo zrealizovať aj napriek všetkým ťažkostiam a problémom, ktoré bolo
nutné prekonať.
- M.Pagáč-

Matrika
Narodenie:
Šimon Ferenec
Ema Melišová
Filip Janco
Miriam Melová
Ester Sarah Derková
Manželstvo uzatvorili:
Stanislava Majerová
a Miroslav Poláček
Andrea Korytinová
a Ľubomír Ďurky
Jana Vavríková
a Daniel Lehotský
Ľudmila Suchomelová
a Michal Beňo
Veronika Makovcová
a Michal Adam
Alica Kováčiková
a Vladimír Ševčík
Marianna Mišíková
a Tomáš Dudáš
Mária Prekopová
a Jozef Hladký
Blahoželáme jubilantom:
80 rokov:
Ondrej Kameništiak
Helena Pištová
75 rokov:
Alžbeta Dzurková
Blažej Gajdoš
Štefan Roháč
Helena Vlasatá
Navždy nás opustili:
Margaréta Staňová
Okienko do štatistiky:
Za sledované obdobie sa do
nášho mesta k trvalému pobytu
prihlásilo 15 občanov, z trvalého pobytu sa odhlásilo 15 občanov. Jedno manželstvo bolo
rozvedené.
- a.š.-
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Správnou výživou za zdravím

Naše zdravie a náchylnosť na choroby sú podmienené nielen dedičnosťou, ale najmä naším životným
štýlom. Či už pochádzame z rodiny,
kde sa jej členovia dožívajú vysokého veku, alebo nie, naše šance zostať
dlho aktívny a nepodliehať chorobám, môžeme zvýšiť zredukovaním
rizikových faktorov v našom štýle
života. Telesnú pohodu si môžeme
zlepšiť v každom veku osvojením si
zdravých návykov. Z tohto dôvodu
by sme si dobré životné návyky mali
vypestovať už odmalička. Veď zdravo sa stravujúce dieťa, ktoré prijíma

v potrave dostatočné množstvo základných živín, bude nielen menej
náchylné na bežné detské ochorenia,
ale oveľa rýchlejšie sa z nich aj uzdraví. A navyše, správne stravovacie návyky, ktoré mu vštepíme už v detstve,
bude dodržiavať aj v dospelosti.
Práve preto bol celý mesiac október v našej škole tematicky zameraný
na zdravú výživu a ochranu zdravia.
Sme súčasťou siete škôl podporujúcich zdravie. Na nástenke sme vytvorili „pyramídu zdravia“, z ktorej
sa deti dozvedeli o všetkých výživných látkach potrebných pre zdravý

rast a správny chod organizmu. Následná vedomostná súťaž nás utvrdila o tom, že deťom nechýbajú vedomosti z tejto oblasti, že poznajú i riziká, ktoré pramenia z nesprávneho
zloženia stravy.
16.10. pri príležitosti Svetového
dňa výživy, sme uskutočnili aj súťaž „ O najzdravšiu desiatu.“ Žiaci
1.-9. ročníkov mali možnosť zapojiť
sa do nej a urobiť tak niečo pre svoje zdravie. Víťazné desiaty boli bo-

hato zastúpené vitamínmi, vlákninou a bielkovinami. V tomto mesiaci sme veľmi úzko spolupracovali
i so školskou jedálňou. Na jedálnom
lístku prevládali čerstvé zeleninové
šaláty, prívarky, ryby, či prídavky
v podobe ovocia.
Veríme, že aktivity v tomto mesiaci neboli ojedinelé, a že v tomto duchu budú žiaci napredovať aj v ďalšom období. Veď dobré životné návyky, ktoré u detí vypestujeme, sa
stanú návodom pre zdravý životný
štýl, keď dospejú.
Mgr. Jana Koštialiková

Zrakovo postihnutí pozvanie
Obchodná akadémia Ilava informuje: prijali

• 20. októbra 2006 Veronika Prekopová zo 4.B triedy reprezentovala školu v recitačnej súťaži Koyšove Ladce.
• 8. novembra 2006 študenti 3. A a 3. B absolvovali exkurziu do NR
SR. Okrem prehliadky priestorov sa zúčastnili besedy s bývalým ministrom financií p. Ivanom Miklošom. Vo večerných hodinách si pozreli divadelné predstavenie Veľké šťastie od B. S. Timravy v divadle
P.O. Hviezdoslava.
• 10. novembra 2006 si pre rodičov, učiteľov, ale najmä pre seba,
úspešne pripravili stužkovú slávnosť študenti triedy 4.B pod vedením
tr. uč. Ing. Brindzovej. Už sa tešíme na 8. decembra , kedy sa bude konať stužková slávnosť 4.A.
• 14. novembra 2006 sa konalo ustanovujúce valné zhromaždenie
novej študentskej spoločnosti s názvom BEEWILL, ktorá tým oficiálne otvorila svoju podnikateľskú činnosť. Študentská spoločnosť funguje v rámci voliteľného predmetu aplikovaná ekonómia už druhý
školský rok. BEEWIll, š.s., plánuje vyrábať najmä učebné pomôcky
a predávať tovar UNICEF.
• 16. novembra 2006 zorganizovala OA Ilava „deň otvorených dverí“ určený žiakom
• 9. ročníka ZŠ, ich rodičom a učiteľom. Každý rok sa návštevnosť
zvyšuje, čo sa odráža aj na počte záujemcov o denné štúdium. V popoludňajších hodinách študenti
• 3. ročníka pripravili v DK Ilava imatrikuláciu „nováčikov“ – študentov 1. ročníka a nových učiteľov. Táto tradičná akcia je medzi študentami veľmi obľúbená.		
Ing. Zuzana Novosádová

Pri príležitosti Dňa nevidiacich
sa v Ilave každoročne uskutočňuje stretnutie zástupcov mestského
úradu so zrakovo postihnutými
občanmi žijúcimi v tomto meste
na Považí.
Inak tomu nebolo ani tento
rok, a tak sme sa 13. novembra
opäť stretli na slávnostnom posedení v Dome kultúry v Ilave.
Po privítaní účastníkov stretnutia nasledoval kultúrny program,
v ktorom účinkovali žiaci ilavskej
umeleckej školy, svojím spevom
a hrou na harmonike, flaute a klavíri nám spríjemnili spoločné
chvíle. Potom sme si vypočuli príhovor primátora mesta, Ing. Pavla
Čiernika, v ktorom okrem iného
vyjadril uznanie a obdiv zrakovo
postihnutým ľuďom.
Aj napriek svojmu handicapu
sa dokážu popasovať s mnohými
problémami a plnohodnotne sa
zaradiť do života spoločnosti.
Predsedníčka našej ZO ÚNSS

Dubnica nad Váhom, Milka Motyčáková, sa pri prípitku poďakovala v mene nás všetkých predstaviteľom Ilavy za pozvanie na
toto stretnutie., za milé slová i finančný príspevok mesta venovaný
našej organizácii. Bol použitý pri
organizovaní pobytu našich členov na chate Giliánka pri Bolešove. Účastníci na ňom získali veľa
informácií o zmenách legislatívy
v sociálnej oblasti, vyskúšali si
chôdzu s bielou palicou, sprievodcovia sa zoznámili s pravidlami
sprievodu nevidiaceho a venovali
sa vychádzkam do okolitej prírody a spoločenskej zábave.
Pri malom pohostení patril záver stretnutia spoločnej diskusii
hostiteľov i hostí. Predstavitelia
mesta týmto malým posedením
pri príležitosti Dňa nevidiacich,
jednoznačne deklarovali svoju
úctu zrakovo postihnutým, a preto im za organizáciu tohto milého
podujatia patrí naše poďakovanie.
„Považan“

AKO SME ZAČALI TENTO ŠKOLSKÝ ROK:

Základná umelecká škola v Ilave má v školskom roku 2006/2007 spolu 435 žiakov, ktorí študujú v troch odboroch – hudobný 207 žiakov, výtvarný 88 žiakov a tanečný 140 žiakov.
Pre vás všetkých (deti, študentov, dospelých, pre ženy, aj mužov) ponúkame novinku: orientálny tanec, spoločenský tanec, tanečný aerobik i cvičenie mamičiek
s deťmi.
Príďte medzi nás, môžete zaujímavo využiť svoj voľný čas !
S vystúpeniami pre verejnosť sme začali už v septembri:
- 24.9. – účinkovalo klarinetové trio na slávnostnom udeľovaní titulu čestného
občana mesta Ilavy
- 6.10. – sme mali spoločný koncert so ZUŠ Klimkovice v Českej republike pod
názvom „Hudba letí svetom“
- 20.10. – boli udelené ocenenia výtvarným prácam žiakov v súťaži „Ilavská pevnosť“ pri príležitosti jej 150. výročia
- 25.10. – bol koncert v sále ZUŠ pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, spojený
s výstavou výtvarných prác žiakov
- 13.11. – sme mali program na stretnutí Únie nevidiacich v DK Ilava
MÁME 1. MIESTO V CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽI !
Súťaž „Čarovná flauta“ sa konala v dňoch 9. a 10.11.2006 v Nižnej na Orave.

Vo svojej kategórii už po druhýkrát dosiahla naša žiačka GABRIELA KVASNIČKOVÁ vynikajúci výsledok - l. miesto a víťazný pohár. Príjemným prekvapením bolo aj Čestné uznanie pre ďalšiu našu žiačku Adrianu HOLBOVÚ. Blahoželáme súťažiacim a zároveň triednej učiteľke pani ELENE VAŇOVEJ a korepetítorke Viole WINKLEROVEJ:
Pripravujeme:
- 20.11. vystúpenie tanečného odboru pre žiakov ZŠ v Dubnici nad Vánom
- 23.11. koncert žiakov v sále ZUŠ
- 24.11. účasť školského orchestra na celoslovenskej súťaži v Bratislave
- 24.11. vystúpenie tanečného odboru v Červenom Kameni
- 3.12. adventný koncert v kostole v Pruskom
- 3.12. výstava výtvarných prác Zimná paleta v DK Ilava
- 10.12. adventný koncert v kostole v Ilave
- 14.12. spoločný koncert hudobného a tanečného odboru vo Valaskej Belej
- 17.12. vystúpenie na mestskom koncerte „Daj Boh šťastia“
- 19.12. tanečné etudy v DK Ilava
- 20.12. vianočný koncert v sále ZUŠ
Okrem uvedených akcií to budú mikulášske koncerty, triedne vianočné besiedky, vystúpenia na požiadanie spoločenských organizácií a novoročný koncert v januári. 		
TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ !
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Mestská knižnica
Šimulčíková Jana:
„Kukučie mláďa“,
Bratislava, ML 2006

Klementína je iná ako jej ôsmacki spolužiaci. Líši sa od nich farbou
pleti a oni ju pokladajú za Rómku,
hoci nie je. Dávajú jej to aj patrične
najavo, no ona sa ako inteligentné
dievča s výborným prospechom,
vie voči nim obrniť,
hoci aj zarytým mlčaním. Iná je aj jej sestra Lucia, vôbec sa nepodobajú.
Mama síce Tine
tvrdí, že svoju exotickú krásu zdedila
po španielskej prababičke, ale ona tomu
akosi neverí. Všetky
okolnosti a súvislosti
sú viac menej nepresvedčivé.
Pochybnosti sa prehlbujú tým viac, keď sa zoznámi
s mladou rómskou husľovou virtuózkou Melankou, ktorú si rodičia adoptovali. Jej mama – veštica – Tine vyveští, že žije v cudzom
dome, že rodičia ju majú radi, ale
ešte viac ich k nej viaže povinnosť.
Do života jej zasiahne nejaká žena,
a ak nepodľahne jej zvodom, čaká
ju úspešný život. Slová veštby sa začínajú napĺňať, hneď ako príde list
z Kanady, ohlasujúci príchod tajomnej ženy. V dome sa zmení at-

mosféra, list zmizne a podnikavý
otec urýchlene pošle Tinu s krstnou
mamou Magdou na prázdninový
pobyt do horskej rekreačnej oblasti. Zhodou okolností žena z Kanady nepríde najskôr do bytu rodičov,
no rovno na rekreačnú chatu. Krstná
mama „stratí nervy“
a Tine povie pravdu
o jej pôvode a to, čo
Tina nejasne tušila, že je adoptovaná.
Kanaďanka ázijského pôvodu sa po štrnástich rokoch vrátila, aj s právnikom,
aby si svoju dcéru,
u ktorej adopcia neprebehla podľa platných zákonov, odviedla so sebou do Kanady.
Alebo, žeby sa radšej uspokojila s
„výkupným za Tinu?“
Ale je to naozaj Klemina matka? Ako sa Tina, rozumné dievča,
ale v citlivom vekovom období zachová?
Tento tajuplný príbeh je určený
trinásť a štrnásťročným dievčatám,
no zaujme aj rodičov, lebo sa ich nepriamo spytuje, kedy, ako a či vôbec
povedať pravdu osvojeným deťom.
- Ľ.L. -

V nedeľu sa ilavské detské publikum mohlo potešiť rozprávkovou
hrou Princezná Frndolína. Podujatie pripravili deti z literárno-dramatického odboru Súkromnej základnej umeleckej školy v Trenčianskej Teplej – pobočka Ilava, pod vedením M. Pajankovej.
Touto cestou by sme chceli poďakovať mestskému úradu, domu
kultúry a DS Malá Múza v Ilave, za vytvorenie výborných podmienok pre vznik hry, ktorú si budú môcť počas celého roka pozrieť aj
deti z okolitých materských a základných škôl.
-m.p.-

Danko Mikloš ako rytier Stanko zo Strachova a Martina Balážová ako princezná Frndolína.

Klub výtvarníkov pri CVÈ Ilava
a autorka Vás pozývajú

n a

v ý s t a v u

MargitaMelišová

cestou insity...
Autorka sa narodila pred 80 - timi rokmi v
Skalitom, detstvo prežila v Lietave a od roku
1954 žije v Ilave. Trvalý inšpiračný zdroj pre svoju
tvorbu nachádzala v rôznorodom, na bohatstvo
príhod a zážitkov, pestrom dedinskom živote.
Na svojich plátnach zobrazuje
krásy prírody
rodného kraja, neskôr ju inšpirovala prekrásna
ilavská krajina. Insitné umenie býva deklarované ako
naivné. Najadekvátnejší výraz pre tento druh umenia
je odvodením od slova INSITUS - vrodený, neškolený,
originálny. Sila výtvarného umenia Margit y
Melišovej spočíva v originalite a
neopakovateľnosti výtvarného prejavu a všetko,
čo urobí nesie jej vlastný odtlačok a stáva sa jej
osobitým štýlom. Počas svojho tvorivého obdobia sa
prezentovala na klubových výstavách v Trenčíne,
Dubnici nad Váhom, Ilave, terajšia výstava v dome
kultúry je jej prvou autorskou výstavou.

V Dome kultúry Ilava do 1. 12. 2006 v
pracovných dňoch od 8.00 - 16.00 hod.

November v DK ... December v DK
20. 11. – 1. 12. – DK - výstavná miestnosť - Výstava obrazov ilavčanky
	Margity Melišovej
25. 11. - sála DK - Katarínska diskozábava
30. 11. - Mierové námestie od skorých ranných hodín príprava a práca na
		rekordnom adventnom venci
3. 12. - 16.00 – Mierové námestie
Zapálenie I. adventnej sviečky , slávnostný zápis do Guinnesovej
knihy rekordov, kultúrny program
5. 12. - 16.30 - Mierové námestie , sála DK, Stretnutie s Mikulášom
10. 12. - 16.00 - Mierové námestie - Zapálenie II. adventnej sviečky,
program ďalej pokračuje adventným koncertom ZUŠ Ilava
v rímsko – katolíckom kostole v Ilave
17. 12. - 16.00 - Mierové námestie - Zapálenie III. adventnej sviečky,
program pokračuje v sále DK tradičným vianočným koncertom:
„Daj Boh šťastia...“
22. 12. - 16.00 - Mierové námestie - Živý betlehem + zapálenie poslednej
adventnej sviečky
26. 12. - sála DK - Štefanská discotéka

Ilavský mesačník
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Vážení občania,
štyri roky uplynuli ako voda a ja stojím pred Vami
s programom na ďalšie volebné obdobie.
Pre tých, čo pochybujú, že môžem prísť aj po 12 rokoch
vo funkcii primátora s novými nápadmi a cieľmi,
ponúkam svoj volebný program na roky 2006-2010,
s ktorým Vás podrobne oboznámim na stretnutiach.
Je naplnený náročnými cieľmi, podložený však reálnymi možnosťami a koncepčne ucelenou predstavou
o tom, čo všetko mesto potrebuje.
Sú to náročné ciele aj pre skúseného funkcionára
samosprávy, ale pri dobrej spolupráci s poslancami
mestského zastupiteľstva, kolektívu spolupracovníkov, vďaka podpore a porozumeniu občanov mesta,
sú to ciele dosiahnuteľné.
Ak mi dáte svoju dôveru, urobím, čo bude v mojich
silách, aby sa sľuby premenili na skutky.
Zároveň si Vás dovoľujem pozvať na predvolebné
mítingy

v piatok 24. 11.2006 o 17,00 h.
do DK v Klobušiciach
v utorok 28. 11. 2006 o 17,00 h.
do DK v Iliavke
v stredu 29. 11.2006 o 17,00 h.
do DK v Ilave

Ing. Pavol Čiernik

Kandidát na Primátora mesta ILAVA,

Poslanca MZ(Sihoť), volebné číslo 2

Ing. Štefan Daško, 42 rokov, ženatý

Vzdelanie: EU Bratislava Fakulta podnik.
managementu,
Zamestnanie: Leasing Slovenskej Sporiteľne, a.s. člen skupiny SLSP a ERSTE
BANK. Manager finacovania a investícii, leasing.
Pracovné a komunálno-politické skúsenosti: ObÚ Ilava,
STAVOMAC s.r.o. – Asistent finančného riaditeľa,
AUTOFITSERVIS a.s. – Ekonomicko-finančný riaditeľ
ČSOB Leasing a.s.,VB LEASING SK s.r.o.
- Riaditeľ krajskej pobočky Trenčín
V r.1990–2002 Poslanec MZ, Predseda
Fin.-majetkovej komisie,Zástupca Primátora.V r. 2002 Kandidát na Primátora s druhým počtom hlasov.So synom Michalom
tréner futbal. mužstva Ilavy v KS súťaži starších žiakov.
Volebné motto: Dajte mi šancu zmeniť
to, čo sa Vám nepáči..
Prezrel čas na zmenu Primátora , ku prospechu a spokojnému životu všetkých nás

občanov, nielen pre úzke elity mesta, bez zvýhodňovania verných, protekcie a zneužívania
funkcie na zvýšenie osobného profitu.
Zásady práce vo funkcii: (Desatoro Primátora)
1, Náročnosť na seba a svojich podriadených
2, Otvorenosť, slušnosť, ústretovosť, komunikatívnosť a ochota pomocť občanom mesta
3, Profesionalizmus, čestnosť a ľudskosť pri
výkone funkcie Primátora
4, Oddanosť výkonu funkcie a obyvateľom – u mňa angažovanie sa súbežne v podnikaní priamom či nepriamom neprichádza
do úvahy,
5, Nezneužívanie funkcie pre seba, svoju
rodinu, priateľov
6, Prvoradý je záujem a prospech mesta a
jeho obyvateľov
7, Riadiť sa zákonnými normami, ale aj nepísanými etickými vzormi správania sa, to
napr. znamená nemať osobný prospech cez
tretie osoby a nezneužívať a nevyužívať pri
tom výhody a poznatky, vedomosti vyplývajúce z funkcie.
8, mať na pamäti, že v prvom rade treba pomáhať slabým, zdravotne postihnutým, sociálne slabým a odkázaným,dôchodcom, deťom.
9, Nakladať s majetkom a financiami mesta
zodpovedne efektívne, neplytvať prostriedkami mesta nezodpovedne, aj keby to malo priniesť krátkodobé osobné preferencie.
10, Pracovať efektívne, poctivo, tvori-

vo, aby moji nástupcovia mohli prirodzene
nadviazať na výsledky môjho pôsobenia.
Volebný program predstavím počas kampane a na mítingoch
v Ilave v Dome Kultúry dňa 24.11.2006
v piatok o 18:30 hod
V Iliavke 27.11.2006 v pondelok o 17:00
hod
V Klobušiciach 23.11.2006 vo štvrtok
18:00 hod
na ktoré Vás srdečne pozývam.
Z volebného programu:
Náprava a riešenie vecí a problémov, ktoré
zanedbalo a nezvládlo terajšie vedenie mesta,
konkrétne Primátor Ing. Čiernik.
1, Realizácia skutočnej reformy základ.
školstva s podporou a investovaním do vybavenia školy a obnovy škol. dvora na príjemný
športovo oddych. komplex pre žiakov a verejnosť.
2, Konečné vyriešenie hanby Ilavského
športu, vedenia mesta a futbalu v Ilave - vykopanej jamy pre futbalové ihrisko, na ktorom sa
za cca 6 rokov nepreložilo ani krížom slamky.
Dávam športovej verejnosti verejný prisľub, že
v priebehu volebného obdobia bude ihrisko
vybudované a bude sa na ňom trénovať a hrať.
3, Zapojím mesto do projektu, v ktorom
80 slovenských miest sprevádzkovalo šport.
ihriská s umelotráv. povrchom a osvetlením
a vybudujem v meste takéto ihrisko.
4, zastavím budovanie problémových výrob typu INDUPOL, z ktorých majú občania

mesta obavy o svoje zdravie, zdravie svojich
detí a najbližšich a ich bezpečnosť.
5, vylepším a hlavne poľudštím komunikáciu vedenia mesta s občanmi,vyhnem sa
aféram,spôsobu riešenia a rozhorčeniu občanov Sihote a mesta, aké vzbudilo vedenie
mesta pri unáhlenom a chaotickom rušení
II.ZŠ a pri násilnom vynútení výstavby bytovky a súčasnom zrušení zelenej plochy medzi bytovkami.
6, Pripravím tréning. plochu na trénovanie žiakov- pre zlý výber miesta pre výstavbu
šatní bola zničená plocha slúžiaca na tento
účel , ktorá šetrila hl. futbal. ihrisko.
7, doriešim financovanie a budovanie šatien na futbal. ihrisku vzhľadom na rozostavanosť.
8, zasadím sa o reguláciu sútoku a korýt Košec.o a Porubského potoka a čistenie
a údržbu.
9, vylepším bezpečnost dopr.-komunikač. systému ciest v meste - kruhový objazd
centrálna križovatka , tlačitkové semafory
pre chodcov na hl. ceste fara, Kukučínova,
cintorín.
10, kľúčový dôraz na skrášlenie a čistotu
mesta, výsadbu zelene, oddych. zón pre občanov .
11, max. rozšírim počet stránkových dní
a hodín na MsÚ pre občanov a vytvorím
podmienky na rýchle a profesionálne vybavenie potrieb občanov v styku s úradníkmi
mesta.
Ing. Štefan Daško
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Ing. Mario Hrubý

nezávislý kandidát na funkciu primátora mesta Ilava
manažér, 35 rokov, ženatý, manželka Alena a dcérka Ema

Môj život je od mojich mládežníckych
čias spojený s mestom Ilava, ktoré som
úspešne reprezentoval na rôznych matematických a športových podujatiach,
súťažiach, neskôr počas štúdia na SPŠ
v Dubnici nad Váhom aj v turistike, kde
som dosiahol pre turistický oddiel v Ilave významné ocenenia a umiestnenia
v rámci celého Slovenska. Popri týchto
aktivitách som niekoľko rokov aktívne
hrával aj veľmi obľúbenú mestskú ligu
v malom futbale a volejbal za VO Sokol
Ilava. Po ukončení štúdia na SVŠT Bratislava, odbor silnoprúdové inžinierstvo
som pracoval 7 rokov ako testovací technik špecialista v EVPÚ, a.s. Nová Dubnica. V súčasnej dobe pracujem už tretí rok v spoločnosti Power-One, s.r.o.
Dubnica nad Váhom, ktorá je najväčším
výrobným závodom tejto celosvetovej
korporácie v Európe ako manažér kvality. Popri zamestnaní od r.2001 súkromne podnikám v oblasti tvorby internetových prezentácií, programovaní a v

tvorbe grafických návrhov.
Od r.1998 až do začiatku r.2006 som
v MZ Ilava zastával funkciu poslanca za
mestskú časť Klobušice, takže mám niekoľkoročné aktívne skúsenosti s komunálnou prácou. Počas tohto môjho pôsobenia v MZ som sa stal predsedom MV
Klobušice a predsedom a členom výborov
pracujúcich pri MZ. Na začiatku roku
2006 som odstúpil z funkcie poslanca MZ
na základe môjho nesúhlasu so spôsobom jednania predstaviteľov mesta, ktoré
malo nepriaznivý dopad na občanov mesta a mestskej časti Klobušice a ktorých
niektoré rozhodnutia výraznou mierou
negatívne ovplyvnili život občanov.
Do týchto volieb idem ako nezávislý
kandidát, nezaťažený minulosťou. Myslím si, že prvoradým v činnosti predstaviteľov mesta má byť presadzovanie záujmov čo najväčšieho počtu občanov
mesta a mestských častí, u ktorých priazeň by som sa v týchto voľbách rád uchádzal. Nikdy som nebol a nie som členom
žiadnej politickej strany a preto moja nezávislosť nie je iba nejakou frázou. Som za
serióznu prácu, ktorá bude vykonávaná
plne odborne spôsobilými pracovníkmi,
ktorí sa vyznajú vo svojom obore a sú príkladom aj pre ostatných. Nemienim zasahovať do činností jednotlivých odborov
a útvarov mesta, ale ako každý občan budem vnímavo sledovať ich kroky a budem

Klobušice 29. 11. o 17.00 hod.
Iliavka 27. 11. o 17.00 hod.
Ilava 28. 11. o 17.00 hod.

pripravený v prípade potreby zaujať odpovedajúce stanovisko a prijať vhodné konštruktívne riešenie. Som otvorený každému jednaniu a som presvedčený, že dobré rozhodnutie môže vzísť iba s korektne
vedenej diskusie. Zároveň by som si veľmi prial, aby sa v nadchádzajúcom období
podarilo dosiahnuť väčší záujem občanov
mesta o dianie v meste nevynímajúc aktívnejší prístup pri rozhodovaní o veciach
verejných, pretože aj toto je spôsob ako
lepšie poznať problémy a požiadavky občanov mesta, ktoré je potrebné riešiť.
Ako kandidát na funkciu primátora
mesta budem v prípade môjho zvolenia
presadzovať a podporovať:
- korektný spôsob komunikácie a otvorené jednanie
- čerpanie finančných prostriedkov
z podporných fondov na realizovanie
investičných zámerov mesta
- korektné a vyvážené prerozdelenie finančných prostriedkov medzi všetky
mestské časti podľa jasne definovaných pravidiel
- väčšiu samostatnosť a nezávislosť
pre komisie MZ a mestské výbory pri
rozhodovaní o použití finančných
prostriedkov
- realizáciu výstavby nových bytov a rodinných domov
- rekonštrukciu a výstavbu ciest a chod-

níkov v meste
- voľno-časové a športové aktivity pre
mládež, rekonštrukciu a výstavbu
plôch pre šport a oddych
- zlepšenie informovanosti občanov
o dianí v meste a pripravovaných aktivitách prostredníctvom elektronických médií
- združenia a spolky pôsobiace v meste
- podnikateľské aktivity na území
mesta s dôrazom na dodržiavanie
platných environmentálnych noriem
- pokračovanie rekonštrukcie námestia vrátane opravy fasády starej budovy MsÚ
- dobudovanie IBV Klobušice podľa
plánovaného projektového zámeru
- pokračovanie výstavby kanalizačnej
siete v mestskej časti Klobušice
- rekonštrukciu mestských cintorínov
Chcem popriať všetkým občanom
mesta aby ich voľba pri týchto komunálnych voľbách bola tou najlepšou pre
mesto, tou ktorá prinesie žiadané zlepšenie činností mesta a jeho rozvoj.

Klobušice 28. 11. o 17.00 hod.
Iliavka 24. 11. o 16.00 hod.
Ilava 27. 11. o 19.00 hod.
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Smerom
k ľuďom

Ostatné politické strany a hnutia materiál nedodali.

Príspevky pre komunálne voľby 2006 sú uverejnené bez štylistickej a jazykovej úpravy.
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Medzinárodný deň
školských knižníc

V roku 1999 vyhlásila Dr.
Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského
knihovníctva, Medzinárodný deň
školských knižníc, ktorý si pripomíname každý rok 23. októbra.
Tohtoročnou témou tohto dňa je:
Čítanie. Poznávanie. Konanie.
Školská knižnica na Základnej
škole v Ilave je veľmi skromná,
nedostatok financií nám nedovoľuje pravidelne zveľaďovať knižný fond. To nás však neodradilo
a pri príležitosti Medzinárodného
dňa školských knižníc sme pripravili niekoľko pekných podujatí.
Záštitu nad organizáciou prevzali
Mgr. M.Cillerová, zást. riad. školy, Mgr. O. Ďurechová a Mgr. L.
Horáková. Pomoc nám poskytol
aj pán K. Horák, člen Rady školy,
začo mu touto cestou vyjadrujeme naše poďakovanie. Hneď ráno
23. októbra si žiaci mohli vypočuť rozhlasovú reláciu, ktorú pripravila Mgr. Ľ. Ladecká, vedúca školskej knižnice. Predstavila
knihu ako prameň múdrosti, ako
dobrého spoločníka, ktorý poteší,
poučí, zabaví a rozveselí. V relácii priblížila aj tvorbu spisovateľa Petra Holku, ktorý pochádza
z Považskej Bystrice. Žiaci si vypočuli ukážku z novely Normálny cvok.
V tento deň mohli žiaci 3. a
4. roč. privítať vzácneho hosťa.
Naše pozvanie prijal spisovateľ
Juraj Oravec, rodák z Trenčína.
Deti sa na besedu s ním dôkladne
pripravili. Pod vedením triednych
učiteliek deti prečítali jeho knihu rozprávok Slimáčik Čik a pripravili k nej aj veľa pekných ilustrácií. Beseda so spisovateľom
bola živá, deti so zaujatím rozprávali o príhodách Slimáčika Čika
a poradili autorovi, ako by mohli
príhody ďalej pokračovať. Spisovateľ im sľúbil, že napíše pokračovanie knihy a požiadal deti,
aby mu pomohli do novej knihy
nakresliť obrázky.
Žiaci 5. 6. a 7. roč. privítali spisovateľa a vydavateľa Milana Húževku, autora mnohých povestí,
pre ktoré čerpal námety zo života
ľudí v našom regióne. V úvodnej
časti podujatia si prítomní vypočuli povesť v podaní K.Koštialikovej, žiačky 5.A triedy, s ktorou
zvíťazila v súťaži Šaliansky Maťko. Rozprávanie M. Húževku bolo
veľmi zaujímavé a žiakov upúta-

lo. Keďže diela tohto autora žiaci
poznajú, mohli sa aktívne zapojiť
do besedy a získať nové poznatky
o jeho živote a tvorbe. Na záver
besedy sa uskutočnila autogramiáda , pri ktorej p. Húževka podpisoval knihy, ktoré si deti priniesli.
Medzi žiakov 8. a 9. roč. zavítal
cestovateľ , fotograf a autor niekoľkých cestopisov, Ivan Bulík,
ktorý pochádza z Trenčína. Žiaci
sa zoznámili s jeho knihami. Štyri svety a Návraty.
Deťom sa beseda páčila, ocenili pútavý prejav hosťa a jeho
zmysel pre humor.
S cieľom vzbudiť u detí záujem o knihy a čítanie, zabezpečila
Mgr. M. Cillerová, zást. riad.školy, výstavku kníh spojenú s predajom. Deti tu našli širokú ponuku
beletrie, rozprávok, cestopisov,
encyklopédií a cudzojazyčných
slovníkov. Žiaci prejavili o knihy veľký záujem,o čom svedčí aj
veľké množstvo predaných kníh.
O tom, že sa podujatia venované
Medzinárodnému dňu školských
knižníc našim žiakom páčili,
svedčia aj ich vyjadrenia:
V našej škole sa pri príležitosti Medzinárodného dňa knižníc
uskutočnila beseda so spisovateľom a cestovateľom Ivanom Bulíkom. Bola veľmi poučná a zábavná. Napísal 3 knihy a v najbližších dňoch sa má do kníhkupectiev dostať aj jeho štvrtá
kniha. Táto bola aj témou našej
besedy. Autor nám porozprával
o svojich zážitkoch a o krásach
Afriky. Stretol sa s mnohými africkými kmeňmi, ktorých príslušníci možno ešte bieleho človeka
nevideli. Objavil aj také kmene,
o ktorých si ľudia mysleli, že už
vymreli. Na svojich cestách zažil
veľa príhod, o ktorých si môžeme
prečítať v jeho knihách. Najviac
sme sa zasmiali na jeho zážitkoch
z Nepálu. Jeho knihy obsahujú aj
nádherné fotografie, ktoré si určite každý rád pozrie.
/ K. Horáková, 8.A/
Beseda so spisovateľom Ivanom
Bulíkom sa mi veľmi páčila. Tento
človek mi bol veľmi sympatický.
Všetkým sa páčil jeho zaujímavý
koníček, a to cestovanie. O svojich cestách napísal pekné knihy
, v ktorých rozpráva o svojich zážitkoch z ciest. Približuje v nich
život ľudí, ktorí bojujú o prežitie
v krutej divočine. Všetci tí, kto-

rí navštívili túto besedu, s nadšením počúvali jeho príbehy. Tým
spolužiakom, ktorí sa besedy nemohli zúčastniť, odporúčam, aby
si kúpili jeho knihy alebo si zašli
do knižnice a požičali si ich. Budú
sa im určite páčiť.	 
/L.Živčicová,8.A/
Beseda so spisovateľom pánom
Milanom Húževkom mi priniesla neobyčajný zážitok. Stretnúť
sa na besede s niekým, s kým sa
stretávali na besedách aj moji rodičia, je naozaj niečo pekné. Na
besede sme sa dozvedeli hlavné
informácie o autorovi, no porozprával nám aj zážitky z detstva.
Pán Húževka pôsobil na mňa veľmi príjemným dojmom. Je to veľmi múdry a inteligentný človek,
ktorý veľmi zaujímavo rozprával.
Bolo zaujímavé osobne spoznať
spisovateľa, od ktorého som už čítala knihu. Páčilo sa mi to.
/N. Bajzíková,7.A/
Na besede sme sa rozprávali
s pánom spisovateľom o tom, ako
žil, koľko mal súrodencov, kde sa
mu dobre písalo, odkiaľ čerpal
námety a odpovedal na mnoho
ďalších otázok. Bol to pekný zážitok. Bolo mi cťou, že som mohla byť na besede. Teraz si s väč-

šou chuťou prečítam ďalšie jeho
knihy.
/K.Koštialiková,5.A/
Dnes bola beseda so spisovateľom Jurajom Oravcom, ktorý
napísal knihu Slimáčik ČIK. Veľmi sa mi páčilo hlavne, keď rozprával, ako vymyslel názov tejto
knižky. To ma pobavilo. Tiež spomínal, že mu obrázky maľovali
deti. Neskôr sme mu dávali rôzne otázky. Na konci som dostala
podpis do pamätníčka s kresbou
slimáčika.
/S.Kuchyňková,3.b/
Páčilo sa mi, že ujo spisovateľ
chcel, aby sme mu poradili ďalšie príbehy, ktoré by zažil Slimáčik Čik v druhej knihe.
/ M. Hireš, 3. A/
Zaujalo ma, že ujo Oravec má
veľa koníčkov, ktorým sa venuje
vo voľnom čase. V mladosti veľa
športoval, teraz chystá výstavu
svojich obrazov a možno napíše
aj ďalšiu knihu.
/ A. Holbová, 3. A/
Páčilo sa mi, ako sa pán spisovateľ rozhodol napísať knižku s príbehmi, ktoré vymyslel pre
svojho syna. Potešilo ma, že túto
knižku dal ilustrovať deťom , lebo
sú vraj tvorivejšie ako dospelí.
/ K. Racková, 3.A /

Ilavský Halloween
Na bláznivej párty sa jedli najmä zemiaky.

Bláznivý sviatok masiek a strašidiel odštartovali v utorok podvečer v Ilave. Halloween sa konal už po tretí raz v miestnom pube
na okraji mesta.
Od šiestej do ôsmej sa tam najskôr vybláznili deti. Potom nastúpili dospelí, ktorí v zábave vôbec nezaostali za svojimi ratolesťami.
„Na vyhlásený ilavský halloween som sa chystal už aj vlani. Teraz
mi to konečne vyšlo,“ priznal sa ani nie tridsiatnik Roman v maske piráta. Na halloweenovskú párty pricestoval až z Považskej Bystrice. Pilo sa najmä varené víno, grog a krvavá Mary, ale nezaostávali ani pivári. Najobľúbenejším pokrmom boli pečené zemiaky.
Nechýbali štýlové barmanky v čiernom s čarodejníckymi klobúkmi, ktoré mali po celú noc ruky plné práce. Ilavský halloween sa
skončil až nadránom.
(prevzaté z Plus jeden deň 2. 11. 2006)
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Vyberáme z nemeckého školského časopisu

HALLO!
Für alle, die Deutsch lernen wollen

2

DER HERBST IST SCHON DA!

Lest mit!
Oktober 2006

Der Herbst ist eine sehr schöne Jahreszeit. Die Bäume sind sehr farbig.
Sie haben verschiedene rote, gelbe und grüne Farben. Die Leute
Die Grundschule in Ilava

sammeln die Kartoffeln. Die Kinder bauen die Drachen. Sie brauchen nur
ein wenig Wind und schon fliegen sie.

/L.StaĖová,8.B/

DER HERBST IST SCHON DA!

Der Herbst ist eine sehr schöne Jahreszeit. Die Bäume sind sehr farbig.
Sie haben verschiedene rote, gelbe und grüne Farben. Die Leute

HERBSTSEITE

Im September beginnt der Herbst. Diese Jahreszeit kommt mit

sammeln die Kartoffeln. Die Kinder bauen die Drachen. Sie brauchen nur

neuen, lustigen Farben. Die Natur ist orange, gelb, braun und rot. Die

ein wenig Wind und schon fliegen sie.

Kinder basteln Drachen und beim starken Wind lassen sie fliegen. Alle

/L.StaĖová,8.B/

Kinder sind lustig, weil der Winter immer stärker wird. Draußen regnet es,
es ist kalt und es ist früh dunkel. Die Nebel ist dicht, manchmal friert es.
Aber das Wetter ist manchmal auch sehr schön. Alle Leute
arbeiten im Garten. Sie sammeln Äpfel,Birnen,Pflaumen und
Graben Kartoffeln aus. Der Herbst ist sehr schön.
/J.Kuljaþková, L.Živþicová, 8.A/

Ilavský mesačník
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Koštovka sa vydarila
S myšlienkou usporiadania podobného podujatia sme sa zaoberali už niekoľko rokov dozadu. Ako
si mnohí pamätajú, DK Ilava vždy
na jeseň v spolupráci zo záhradkárskymi osadami uskutočňoval
výstavu záhradkárskych produktov. S myšlienkou „koštovky“ prišiel pán Pajanek z Košece, ktorý
je dlhoročným odborníkom v oblasti ovocinárstva a v minulých rokoch sa veľakrát zúčastňoval na súťažiach ako degustátor vín. Keďže však Ilava nie je vinárska oblasť, stále sme zvažovali. Až pri surfovaní internetom sme zistili, koľko
máme v našom okolí páleníc, a tak
vznikol nápad, postupné oslovovanie mnohých jednotlivcov i organizácií, početná korešpondencia....
a nakoniec - sobota 11.11.2006 I. ročník Ilavskej koštovky.
Či to bol dobrý nápad, či sa jeho
tradícia uchová, a v akom rozsahu
budú pokračovať jeho ďalšie ročníky, ukáže čas.
Je však pravdou, že každý , kto
mal chuť na dobrú zábavu, domáce
špeciality i „koštovku“ páleného, si
v sobotu prišiel na svoje.
Vyjadrenie jedného z odborníkov – degustátorov hovorí za všetko: „Gratulujem, nasadili ste vysokú latku, držím palce do ďalších
ročníkov...“
Výsledky:
Kategória iné:
Boli dodané 3 vzorky:
Fabušová Terézia- Nemšová –
ražňovica
p. Holbová- Mikušovce – jablko
– slivka
Ondrej Hladký- Ilava – čerešňa
Vyhodnotenie:

1. cena Ražňovica Terézia Fabušová - Nemšová
2. cena čerešňovica Ondrej Hladký - Ilava
3. cena jablko - slivka p. Holbová
- Mikušovce
Katégoria - jablko:
Bolo dodaných 7 vzoriek:
Fabušová Terézia- Nemšová,
Markovič Peter - Ilava, Milan Koníček- Nemšová, Peter MartišekKlobušice, Tomáš Miroslav - Ilava,
Ondrej Mesík - Plevník – Drieňové,
pán Majdan - Beluša
Vyhodnotenie:
1. cena Fabušová Terézia - Nemšová
2. cena Ondrej Mesík – PlevníkDrieňové
3. cena pán Majdan - Beluša
Kategória – hruška:
Boli dodané 4 vzorky :
Ľudmila Živčicová - Ilava, Milan
Koníček - Nemšová, Terézia Fabušová - Nemšová, p. Majdan- Beluša
Vyhodnotenie:
1. cena Milan Koníček - Nemšová
2. cena Fabušová Terézia - Nemšová
3. cena p. Majdan - Beluša
Kategória - slivka:
Bolo dodaných 11 vzoriek:
Markovič Peter - Ilava, Jankovič
Anton - Pruské, Terézia Fabušová Nemšová, Milan Koníček- Nemšová, Ferdinand Šukala - Ilava, Anna
Štefancová - Tuchyňa, Pavol Červenák - Tuchyňa, Anton Galus - Ilava,
Vladimír Pecháček - Tuchyňa, Vladimír Pecháček- Tuchyňa, Bér Ľu-

Rekvalifikačné štúdium - opatrovateľka
Slovenského Červeného kríža

Slovenský Červený kríž, SÚS v Považskej Bystrici, otvára rekvalifikačné štúdium - opatrovateľka SČK. Štúdium je určené pre záujemcov
, ktorí chcú poskytovať opatrovateľské služby súkromne, v agentúrach
opatrovateliek v SR, ale i v zahraničí.
Študujúceho pripravuje odborne, teoreticky i prakticky na kvalifikovanú a individuálnu prácu. Absolventi po úspešnom zvládnutí skúšok
získajú osvedčenie, a tým aj spôsobilosť k výkonu opatrovateľskej práce.
Štúdium končí záverečnými skúškami z teoretickej a praktickej časti.
V kurze sa budúce opatrovateľky Slovenského Červeného kríža oboznámia so základmi fyziológie starých ľudí, ich najčastejšími chorobami,
úrazmi, naučia sa poskytovať prvú pomoc, poznať životosprávu diabetikov starých ľudí, detí, hygienickú starostlivosť v domácnostiach, základy opatrovateľskej techniky v domácnostiach a v agentúrach opatrovateliek SČK.
Záujemcovia o rekvalifikačný kurz sa môžu prihlásiť osobne alebo písomne na sekretariáte Územného spolku Ul. M.R. Štefánika č. 148/27
Považská Bystrica, telefonicky na čísle 042 432 1340.
ÚzS SČK, Považská Bystrica

Spokojnosť na strane návšteníkov.
bomír - Pruské – Podvažie,
Vyhodnotenie:
1. cena Anton Jankovič - Pruské
2. cena Anton Galus - Ilava
3. cena Ľubomír Bér – PruskéPodvažie
Šerpa a cena Miss pálenka na I.
ilavskej koštovke pripadla podľa la-

ickej poroty SLIVKE pána Ľubomíra Béra z Pruského – Podvažia.
Cena I. vicemiss laickej poroty
patrila hruške pani Terézii Fabušovej z Nemšovej a II. vicemiss sa
stala slivka pána Antona Jankoviča
z Pruského.
Víťazom gratulujeme!

Rekvalifikačné štúdium
osobný asistent postihnutého
Slovenský Červený kríž, SÚS v Považskej Bystrici ,otvára v mesiaci
november – december 2006 rekvalifikačné štúdium - osobný asistent
postihnutého. Kurz je určený pre záujemcov vykonávať osobnú asistenciu pre zdravotne postihnutých a starých ľudí. Osobnou asistenciou sa
podporuje nezávislosť občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, jeho
pracovné, vzdelávacie, rodinné a občianske aktivity, ktoré smerujú k jeho spoločenskej integrácii.
Absolventi po úspešnom zvládnutí skúšok získajú osvedčenia , a tým
aj spôsobilosť k výkonu osobného asistenta pre zdravotne postihnutého občana. Štúdium sa končí skúškami z teoretickej a praktickej časti. V kurze sa budúci asistenti Slovenského Červeného kríža oboznámia
s prístupom k ľuďom s postihnutím, psychológiou osobnosti, sociálnou
rehabilitáciou, činnosťou osobnej hygieny, obväzovou technológiou, fyziológiou ľudského tela, naučia sa poskytovať prvú pomoc, životosprávu,
základy dietetiky a diétny režim, podávanie liekov, s internými a akútnymi ochoreniami.
Záujemcovia o rekvalifikačný kurz sa môžu prihlásiť osobne alebo písomne na sekretariáte Územného spolku Ul. M.R. Štefánika č. 148(27
Považská Bystrica , tel. na čísle 042 4321340.
ÚzS SČK, Považská Bystrica

Rekvalifikačné štúdium masér Slovenského
Červeného kríža

Slovenský Červený kríž, SÚS v Považskej Bystrici, otvára rekvalifikačné štúdium masérov SČK – základná masáž klasická. Štúdium je určené pre záujemcov, ktorí chcú poskytovať masérske služby v domácnosti, vo fitnes centrách, kúpeľoch, športových kluboch,
súkromne, ale i v zahraničí.
Pripravuje študujúceho odborne, teoreticky i prakticky na kvalifikovanú a individuálnu prácu. Absolventi po úspešnom zvládnutí
skúšok získajú osvedčenie, a tým aj spôsobilosť k výkonu masérskej
práce doma v SR a v zahraničí. Štúdium končí záverečnými skúškami z teoretickej časti a z praktickej časti .
Záujemcovia o rekvalifikačný kurz sa môžu prihlásiť osobne alebo písomne na sekretariáte Územného spolku Ul. M .R. Štefánika č.
148 / 27 Považská Bystrica, telefonicky na čísle tel. 042/ 4321340.
ÚzS SČK, Považská Bystrica
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Odišiel futbalista, tréner
Ľudovít Badura
Mestský futbalový klub Ilava so
zármutkom oznamuje, že nás navždy
opustil

Ing. Ľudovít Badura (1951),

bývalý ligový futbalista Spartaka
Trnava (1974-1981), futbalový tréner
Spartaka Dubnica nad Váhom, tréner
extraligového futsalového klubu ŠK
Makroteam Žilina a kormidelník tímu
malého futbalu ŠK Program Dubnica nad Váhom. Ing. Badura
viedol vysokoškolský výber Slovenska vo futsale na Akademických majstrovstvách sveta vo Fínsku. V Ilave pôsobil s určitými
prestávkami od roku 1994 až do konca svojho života ako futbalista a tréner.
Venujme mu tichú spomienku!

Počasie nedovolilo dohrať

4. a 5. novembra 2006 sa majstrovskými futbalovými stretnutiami starších žiakov a dorastu ukončili majstrovské futbalové súťaže Západoslovenského kraja. Muži vzhľadom na krajne nepriaznivé počasie svoje stretnutie
v Horovciach neodohrali, a tak sa súťaže nedohrali podľa pôvodného plánu.
Ako sa naše futbalové družstvá po jesennej časti súťažného ročníka
2006 - 2007 umiestnili, vidíme na priložených tabuľkách.
Mestský futbalový klub touto cestou ďakuje našim futbalistom, trénerom a vedúcim družstiev za obetavú prácu pri rozvoji futbalu v Ilave.
Jarná časť súťažného ročníka 2006 – 2007 sa začne 17. a 18. marca 2007.

1. ročník
Športový deň
stolnotenisového Využiť posledné dni babieho leta, urobiť niečo pre zdraturnaja
vie a tiež si zasúťažiť, mohli žia-

Miestny odbor Matice slovenskej v Ilave usporiadal pri príležitosti výročia Dňa boja za slobodu
a demokraciu, 17. novembra 2006,
I. ročník stolnotenisového turnaja,
ktorý sa konal v telocvični ZŠ Ilava, Medňanská ul. Turnaja sa zúčastnilo 26 hráčov.
Výsledky:
Dievčatá: Janka Sojková
Chlapci: Peter Kandráč
Muži: Jozef Kvasnica
Víťazom srdečne blahoželáme!

ci ZŠ v Ilave v piatok 20.10.2006.
V kolektívnych loptových hrách
(vybíjanej, prehadzovanej, volejbale, malom futbale) sa zapojilo
13 tried druhého stupňa v športovom areáli a v telocvični v budove ZŠ na Hviezdoslavovej ulici. Víťazmi v malom futbale boli
6.A,7.A,8.B,9.B, vo vybíjanej
– dievčatá 6.A, prehadzovanej
– dievčatá 7.B, 8.A a vo volejbale
9.A. Víťazom blahoželáme!
Mgr. Bambušková V.

Autoškola – Milan Novotka
oznamuje širokej verejnosti, že

od 17. 10. 2006 je autoškola

v priestoroch pivovaru na Pivovarskej ulici.
Prihlásiť sa môžete denne od
10.00 do 11.00 hod. alebo na

č. t. 0903 451 980, 042 / 44 65 826

ILAVSKÝ

PORADIE v TABUĽKÁCH
po jesennej časti
I. trieda MUŽI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ladce
Ilava
Udiča
Visolaje
Horovce
Brvnište
Dulov
Papradno
Prejta
Pružina
Plevník
Beluša
Mikušovce
Šebešťanová

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Trenčín B
Piešťany
Ilava
Vrbové
Holíč
J. Bohunice
Nováky
Moravany
Šaštín
Skalica
Handlová
Hlohovec
Radošovce
D. Vestenice
Hrnčiarovce
Radošina

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Šimonovany
Beluša
Nemšová
Plevník
Nová Dubnica
Podolie
Handlová
Chynorany
Nové Mesto C
Ilava
Domaniža
TTS Trenčín
Stará Turá
Horné Sŕnie
Bošany
Tr. Stankovce

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

9
10
9
8
8
8
7
6
5
5
4
3
2
1

4
1
2
3
1
1
3
0
2
1
3
3
2
0

1
3
3
3
5
5
4
8
7
8
7
8
10
13

32:13
30:20
35:17
47:23
31:22
21:22
32:25
29:35
18:34
23:22
27:29
15:26
9:28
14:47

31
31
29
27
25
25
24
18
17
16
15
12
8
3

IV. liga DORAST Severozápad
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

11
11
11
11
9
9
8
7
6
6
5
5
4
4
2
1

4
1
1
1
1
1
0
0
2
1
2
0
2
1
3
0

0
3
3
3
5
5
7
8
7
8
8
10
9
10
10
14

61:12
47:17
47:20
49:29
47:23
44:33
35:48
22:29
17:25
20:25
26:28
24:40
21:33
36:46
17:44
16:77

37
34
34
34
28
28
24
21
20
19
17
15
14
13
9
3

43:8
40:13
50:17
35:18
30:30
37:31
38:22
31:30
23:36
32:27
32:33
15:50
16:34
9:23
22:45
16:52

38
36
30
29
27
26
25
25
21
20
19
13
12
11
10
4

50:11
47:12
13:11
23:19
19:18
16:19
14:37
14:30
6:45

21
21
13
12
12
9
9
6
4

Krajská súťaž Sever - starší žiaci
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

12
12
10
9
9
8
8
8
7
6
6
4
4
3
3
1

2
0
0
2
0
2
1
1
0
2
1
1
0
2
1
1

1
3
4
3
6
5
5
6
8
7
8
10
10
10
11
13

Oblastná súťaž mladších žiakov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Beluša
Nová Dubnica
Brvnište
Ilava
Lednické Rovne
Ladce
Pružina
Podmanín
Košeca

8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
7
4
4
4
3
3
2
1

0
0
1
0
0
0
0
0
1

1
1
3
4
4
5
5
6
6
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