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Výjazdové rokovanie poslancov v Klobušiciach
občania s nadšením uvítali!

Druhé zasadnutie mestského parlamentu sa uskutočnilo v kultúrnom dome miestnej
časti Klobušice. Na zasadnutie
prijali pozvanie primátora mesta členovia jednotlivých komisií
zriadených pri MZ, členovia občianskych výborov a s početnou
prítomnosťou i samotní občania
tejto mestskej časti.
Rokovanie poslancov sa riadilo 13 bodovým programom,
po ktorom nasledovala podnetná diskusia zo strany občanov. Najmä starší spoluobčania
privítali takúto možnosť vyjadrenia sa, pretože pokiaľ by mali
cestovať na zastupiteľstvo do Ilavy, mnohí by určite neprišli, či
už zo zdravotných, časových, či
vekových problémov. Na moju
otázku , či sa im páči takéto výjazdové zasadnutie poslancov,
všetci odpovedali jednoznačným „ÁNO“! Najmä v prípade,
ak sa v programe prerokováva
niečo , čo sa týka priamo tejto mestskej časti, prípadne tak
závažné rozhodnutie, akým bol
v minulosti napríklad odpredaj
zámočku.
K tomuto smerovali aj viaceré
otázky a sťažnosti od obyvateľov Klobušíc. Zmenou vlastníka
tohto objektu dochádza k viacerým nedorozumeniam a sťažnostiam . Nový majiteľ si napríklad ohradil svoj pozemok, čím
znemožnil občanom bývajúcim
v jeho blízkosti prístup motorovým vozidlom ku svojim domovom. Na jednej z prístupových
ulíc si zase nemenovaný podnikateľ urobil skládku dreva,
a tým opäť znemožnil prechod

cez ulicu.
Občania reagovali i na rozšírenie nepríjemnej buriny
v priestoroch parku a apelovali
na poslancov a vedenie mesta,
aby sa čím skôr začalo rokovanie s novým majiteľom, i čo sa
týka údržby samotného parku.
Zasadnutie mestského parlamentu v Klobušiciach prinieslo mnohé nové poznatky, ktoré priblížili poslancom z Ilavy
a Iliavky život našich spoluobčanov v tejto mestskej časti.
V závere diskusie uvoľnila
a spríjemnila chvíle rokovania
pani Magdaléna Hrubá, ktorá v mene Únie žien odovzdala
kyticu nielen primátorovi , ale
i všetkým ženám zastúpeným
v mestskom zastupiteľstve.

Zápisnicu zo zasadnutia , zloženie jednotlivých komisií i členov občianskych výborov, si

môžu občania prečítať vo vývesnej skrinke MsÚ na požiarnej zbrojnici.
-r-

Oznam redakčnej rady
Redakčnú radu Ilavského mesačníka tvoria členovia
Kultúrnej komisie pri MZ v Ilave:
Viola Bakošová – predseda, členovia: Mgr. Ružena
Hromádková, Mgr. Božena Sláviková, Anna Riecka,
Peter Martinisko a Boris Novák.
Redakčná rada oznamuje obyvateľom mesta, že príspevky do IM treba odovzdať do 15. dňa v príslušnom
mesiaci vložením do schránky umiestnenej na prízemí
budovy DK Ilava, poštou alebo osobným doručením
na podateľňu Mestského úradu Ilava. Po tomto termíne už nebude možné robiť úpravy v odoslanom príspevku.
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Ako vyberáme pracovníkov mestského úradu?
Pretože si uvedomujeme zodpovednosť voči občanom mesta a jeho
voleným zástupcom, ako i nutnosť
obsadenia pracovných miest na
mestskom úrade tak, aby bol predpoklad dlhodobej všeobecnej spokojnosti s vybratými uchádzačmi,
zvolili sme tímový a profesionálny
prístup k výberu a hodnotenie podľa vopred stanovených kritérií.
Výber pracovníkov vykonal primátor mesta, prednosta a personalistka. Takto organizovaný výber
minimalizuje neobjektívnosť a je
spravodlivý voči všetkým účastníkom výberu.
Pri výbere vedúceho domu kultúry sme zvolili nasledovné kritériá:
 Vzdelanie v oblasti kultúry a jeho vhodnosť pre pozíciu - váha
kritéria 15%.
 Vhodnosť predchádzajúcej praxe (práca s ľuďmi, technický rozhľad, organizovanie kultúrnych
akcií), skúsenosti a kontakty
v danej oblasti – váha kritéria
25%.
 Ovládanie PC (Excel, Word,
Power Point) – váha kritéria
20%
 Vodičský preukaz a aktívne jazdenie – váha kritéria 5%
 Vystupovanie, verbálna komunikácia, vzhľad – váha kritéria
15%
 Ochota pracovať
popoludní
a cez víkendy – váha kritéria 5 %
 Jazykové znalosti ( angličtina
10%, nemčina 5% )- váha kritéria
celkom 15%
Celkom mohol ideálny kandidát
získať 100%. Žiaľ, takého sme nena-

šli, ale vybrali sme najlepšieho zo
všetkých záujemcov. Hoci si musí
veľmi rýchlo urobiť vodičský kurz,
( za toto kritérium sme mu nepridelili percentá) aj tak dosiahol najväčší počet bodov.
Pre pracovníčku sekretariátu
boli zvolené nasledovné kritériá
výberu:
 Vzdelanie a jeho vhodnosť pre
pozíciu - váha kritéria 20 %.
 Vhodnosť predchádzajúcej praxe- 20%
 Ovládanie PC (Excel, Word) –
20%
 Vodičský preukaz a aktívne jazdenie – váha kritéria 5%
 Vystupovanie, verbálna komunikácia, vzhľad – váha kritéria
15%
 Ochota pracovať
popoludní
a cez víkendy – váha kritéria 5 %
 Jazykové znalosti ( angličtina

5%, nemčina 10% )- váha kritéria
celkom 15%
Podľa vyššie uvedených kritérií
sa môže každý kandidát, či kandidátka ohodnotiť sám a neurobí
v hodnotení zásadnú chybu. Pokiaľ boli uchádzači s vyrovnaným
skóre, zvolili sa doplňujúce kritériá (napríklad miesto bydliska,
vhodnosť imidžu pre príslušnú pozíciu a pod.). Ani v prípade výberu
sekretárky sme nenašli 100% kandidátku. Problém bol v tom, že ani
jedna účastníčka nemala štátnicu z nemeckého jazyka. Tento jazyk bol na tejto pozícii preferovaný
vzhľadom na zloženie investorov
v regióne. Žiaľ, mnohí schopní potenciálni kandidáti sa zamestnali
v zahraničných firmách, podnikajú
alebo odišli za slušným zárobkom
do zahraničia.
Vážení občania! Samozrejme

si uvedomujeme, že nevyhovieme
každému. Dá sa polemizovať o kritériách, ich váhe a podobne. Podstatné však je, že sme zabezpečili
informovanosť o pozíciách, rovnosť šancí a maximálnu objektivitu. Odozvy od Vás občanov nenechali na seba dlho čakať. V žiadnom prípade však nemôžeme pokladať za rozhodujúce kritérium
výberu trvalý pobyt v meste Ilava
alebo akceptovať uchádzača, ktorý
má úplne iný profil, ako bolo stanovené v kritériách. Takýto prístup
by viedol k nutnosti, výber skôr či
neskôr opakovať a vystavili by sme
sa podozreniam z neobjektívnosti
a protekcionárstva. Podobný prístup k obsadzovaniu pozícií v meste Ilava budeme uplatňovať i v budúcnosti.
Ing. Ľubomír Turcer
prednosta mestského úradu

Okienko do štatistiky – obsadenie
voľných pozícií mesta Ilava
Po vyhlásení a uverejnení oznamu o voľných pracovných miestach
v zmysle organizačnej štruktúry
mesta Ilava v minulom čísle Ilavského mesačníka bolo na MsÚ Ilava osobne alebo poštou doručených
cca 70 žiadostí, v ktorých sa uchádzači o zamestnanie zaujímali
hlavne o pracovné miesto v oblasti
administratívy, na sekretariáte primátora, na referáte správy a školstva, v oblasti životného prostredia,

Informácia pre občanov
mestskej časti Ilava-Klobušice
MV Klobušice má snahu riešiť dlhotrvajúcu neutešenú situáciu
ohľadom zastavovania autobusových spojov v mestskej časti Klobušice. Preto touto cestou žiada všetkých občanov, aby v prípade zistenia nezastavenia autobusovej linky uvedenej v cestovnom
poriadku, túto skutočnosť neodkladne oznámili poslancom MZ,
resp. členom MV Klobušice, ktorí ju budú následne riešiť. Je potrebné minimálne uviesť dátum, čas, linku resp. smer a ŠPZ vozidla. Taktiež je potrebné oznámiť každú neochotu zastaviť a vydať cestovný lístok na autobusových spojoch, ktoré majú uvedenú v cestovnom poriadku ako zástavku mestskú časť Klobušice.
V prípade, že je odôvodnená požiadavka na zastavovanie autobusového spoja, ktorý iba prechádza cez mestskú časť Klobušice, je
potrebné túto požiadavku adresovať na poslancov MZ. Tieto návrhy budú postúpené vedeniu mesta pre prípadné rokovania so zástupcami SAD Ilava.
Ing.Mario Hrubý
poslanec MZ Ilava

na ekonomickom úseku i v oblasti
kultúry. Z týchto žiadostí a zo žiadostí evidovaných za posledný rok
bolo po dôkladnom prehodnotení
všetkých zaslaných materiálov vybratých celkovo 29 žiadateľov, ktorí
boli pozvaní na pohovor. Pohovory
sa konali na obsadenie funkcie vedúceho Domu kultúry v Ilave (bolo
pozvaných všetkých 7 uchádzačov,
ktorí mali záujem priamo o pozíciu vedúceho Domu kultúry Ilava)
a obsadenie miesta na sekretariáte
primátora. Ako vedúci domu kultúry bol vybraný pán Andrej Škvaro a na sekretariát primátora mesta
bola z 22 pozvaných kandidátok vybraná pani Andrea Juríčková, o ktorých sa dozviete bližšie už v tomto
čísle IM. Okrem toho v článku Ing.
Ľubomíra Turcera, prednostu MsÚ,
sa dozviete o spôsobe výberu vhodných kandidátov na obsadenie uvedených funkcií.
Voľné pracovné miesta s kratším pracovným úväzkom boli riešené nasledovne:
· správcovstvo a upratovanie v Dome kultúry Iliavka – prišla l žiadosť – túto činnosť bude vykonávať p. Pavol Holba.
· správcovstvo a upratovanie v Dome kultúry v Klobušiciach – prišlo 5 nových žiadostí a ďalšie 2
boli v evidencii – na základe doporučenia poslancov a MV v Klo-

bušiciach na túto funkciu bola vybratá p. Ľudmila Bezecná.
· samostatný odborný referent na
úseku preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia – požadované
vzdelanie prírodovedného, lesníckeho alebo poľnohospodárskeho
smeru , prišlo 6 žiadostí, vzhľadom na veľmi krátky úväzok 4 h
týždenne a hlavne odbornosť, bol
vybratý p. Ján Ďurech, pričom
administratívnu agendu bude vykonávať zamestnanec na oddelení územného plánovania a investičnej výstavby.
Agendu na referáte správy a školstva oddelenia vnútornej správy
v súčasnosti vykonáva právnik mesta a bude sa riešiť zmenou organizačnej štruktúry pravdepodobne
prerozdelením do náplní práce existujúcich zamestnancov mesta v najbližšom období.
Na záver treba ešte dodať, že
uchádzačov, ktorí neuspeli, vedieme
na základe ich súhlasu so spracúvaním osobných údajov v evidencii
po dobu jedného roka odo dňa doručenia žiadosti na MsÚ, o čom sú
písomne informovaní. Zároveň ďakujeme všetkým za prejavenú ochotu pracovať v oblasti verejného záujmu.
Ing. Ľubica Fúsková
odd. vnútornej správy
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Predstavujeme nových
pracovníkov
Odborný referent na sekretariáte
primátora mesta:
ANDREA JURÍČKOVÁ, 31 r.
Býva v Ilave, je absolventkou SOUP v Pruskom,
pracovala ako referentka v Poisťovni Otčina, ako
vedúca personálneho oddelenia vo Váh Obuv spol.
s.r.o., naposledy na odbore referátu pre personálne
oddelenie v LEONI AUTOKABEL SLOWAKIA .
Ovláda francúzsky, ruský a nemecký jazyk,
prácu s PC WORD, EXCEL, ANET, je vlastníčkou vodičského preukazu
skupiny B.
Vedúci Domu kultúry v Ilave:
ANDREJ ŠKVARO, 23 r.
Býva v Pruskom, v súčasnosti končí štúdium na
Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, odbor etnológia a etnomuzikológia. Je
absolventom Stredného odborného učilišťa elektrotechnického v Dubnici nad Váhom. Od roku
2006 popri štúdiu vyučuje na Súkromnej umeleckej škole v Trenčianskej Teplej hru na keyboard. Je
vlastníkom osvedčenia Projektový manažér – občianske združenie Sova
Trenčín. Ovláda pasívne francúzsky, anglický a ruský jazyk, prácu s PC:
Microsoft Windows, Office, Internet, Corel Draw, programy na spracovanie videa a audia (ADOBE PREMIERE, ADOBE AUDITION, Windows
Movie Maker, Cool Edit Pro).
Napriek mladému veku sa práci v oblasti kultúry venuje dlhodobo. Od r.
2000 je členom divadelného súboru Malá Múza v Ilave, moderuje mnoho
spoločenských podujatí, realizuje krátke dramatické útvary: biblické príbehy, akadémie, mládežnícke podujatia,
je spoluorganizárotom viacerých koncertov v obci Pruské. V roku 2005
zrealizoval filmový dokument (kamera, strih a spracovanie fotodokumentácie) o práci dobrovoľníkov v Indii. V roku 2006 založil divadelný súbor
„Hugo“ v Pruskom, odborne spolupracoval pri vypracovávaní žiadostí na
získanie dotácií na kultúrne podujatia v obci , spolupracoval pri spracovaní filmového dokumentu o obci Pruské, odborne spracoval monografiu
obce. V minulom roku režíroval muzikál „Tajomstvo kríža“, s ktorým sa
predstavil DS „Hugo“ i na našom ilavskom javisku.
V tomto roku bol organizátorom plesu pre mládež a rodiny z regiónu
v Pruskom.



Postup pri výrube stromov
Žiadosť sa podáva na výrub
drevín, ktoré podliehajú schvaľovaniu t.j.:
Stromy s obvodom nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou
a krovité porasty s výmerou nad 10
m2, výrub stromov nad 80 cm meraných vo výške 130 cm nad zemou,
ak rastú v súkromných záhradách
a záhradkárskych osadách.
Žiadosť obsahuje:
a) Meno, priezvisko a trvalý pobyt
alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa.
b) Katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom
drevina rastie, kópiu katastrálnej
mapy alebo iný doklad, umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne.
c) Súhlas vlastníka pozemku, na
ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom.
d) Špecifikáciu dreviny, ktorá sa
má vyrúbať, najmä jej druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad
zemou alebo tesne pod miestom
jeho rozkonárenia, ak túto výšku

nedosahuje.
e) Odôvodnenie žiadosti.
f) Správny poplatok - fyzická osoba
200 Sk
g) Správny poplatok - právnická
alebo fyzická osoba oprávnená
na podnikanie, ktorej predmet
činnosti súvisí s podanou žiadosťou
Súhlas sa nevyžaduje:
Na stromy s obvodom do 40 cm
meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou
do10 m2.
Výrub stromov do 80 cm meraných vo výške 130 cm nad zemou,
ak rastú v súkromných záhradách
a záhradkárskych osadách.
Pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových
ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu.
Pri bezprostrednom ohrození
zdravia alebo života človeka, alebo
značnej škody na majetku.
Tlačivo sa dá vyzdvihnúť na
MsÚ Ilava odd. územného plánovania a invest. výstavby u p. Rendekovej.
Ján Ďurech

Poštové doručovateľky
v ohrození

Už nejedenkrát sme sa na
stránkach nášho IM venovali problematike túlavých psov, upozorňovali a vyzývali ich
majiteľov k dodržiavaniu povinností, vyplývajúcich z držania zvierat a povinností chovateľov psov. Napriek týmto výzvam
a upozorneniam je ešte stále samozrejmosťou stretávať sa v našich uliciach so zatúlanými alebo túlavými psami. Veľkým
problémom sú tieto zvieratá
pre naše poštové doručovateľky, ktoré si svoju povinnosť musia splniť bez ohľadu na to, či na
nich spoza nízkeho plota nepriateľsky zazerajú bystré oči a ostré
zubiská, nehovoriac o tých, čo sa
voľne túlajú po uliciach.
Na 5. február 2007 tak ľahko
nezabudne doručovateľka L. Ď,
ktorú v miestnej časti Klobušice
uhryzol pes. So žiadosťou o spoluprácu pri znižovaní pracovnej
úrazovosti poštových doručovateliek požiadala Slovenská pošta
i Mestský úrad Ilava s náväznosťou na IM, aby obyvatelia rešpektovali ich požiadavku.
Dôrazne preto, opätovne upo-

zorňujeme majiteľov psov, aby
vykonali bezpečnostné opatrenia vedúce k zamedzeniu úniku psov. V prípade ohrozenia
– ublíženia na zdravíje povinnosťou držiteľa psa,
nahradiť vzniknutú škodu spôsobenú zvieraťom podľa všeobecne platných predpisov.
Ak v budúcnosti nenastane náprava a psy sa budú naďalej voľne pohybovať po uliciach ,
v zmysle Poštových podmienok článok 43, odstavec 5, Slovenská pošta pozastaví doručovanie do domácností, v ktorých sa voľne pohybujú zvieratá
a ohrozujú bezpečnosť poštového doručovateľa.
-ra-

Oznam

Riaditeľka
Materskej
školy Klobušice oznamuje,
že zápis detí do materskej
školy na nasledujúci školský
rok 2007/2008 sa uskutoční v dňoch 1.3. – 31.3.2007.
Prihlášky si rodičia môžu
vyzdvihnúť denne v MŠ
Klobušice.
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Úspešná finančná
„injekcia“ z eurofondov
Mestu Ilava sa podarilo získať
finančné prostriedky z eurofondov. Kto o ne žiadal, o akú finančnú čiastku ide a na aký účel bude
použitá, sme sa spýtali Ing. Januška, ved. odboru výstavby MsÚ Ilava.
„Mesto Ilava sa uchádzalo v minulých rokoch o finančné prostriedky z eurofondov, kde sme stretávali
s problémom nevysporiadaných
vlastníckych vzťahov k pozemkom,
k nehnuteľnostiam, na ktoré sme
žiadali finančné prostriedky: napr.
budova ZŠ Hviezdoslavova ul. Jednou zo základných podmienok je
vlastníctvo k danej budove a k pozemku. Bez vlastníctva k týmto nehnuteľnostiam je projekt určený na
vyradenie a k neúspechu. Túto podmienku nebolo potrebné deklarovať
v žiadosti o fin. príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci výzvy
Operačného programu – základná infraštruktúra (ďalej OPZI) pre
opatrenie 3. 3. - Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry
v oblasti regionálnej politiky. Bola
to výzva pre mesto, ktorú sme chceli využiť spolu so Slovenskou agentúrou Životného prostredia Žilina .Spoločne sme spracovali žiadosť o fin. príspevok z programu
OPZI pod názvom „ Podpora trvalo udržateľného rozvoja mesta
Ilava prostredníctvom spracovania
územno-plánovacej dokumentácie,
ktorú sme podali dňa 30.3.2006 na
Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja SR ako riadiacemu orgánu pre
OPZI. Dôvodom spracovania žiadosti bola skutočnosť, že Mesto Ilava malo spracovaný Územný plán
mesta Ilava z r. 1981 ako súčasť
územného plánu Sídelného útvaru Dubnica nad Váhom. V priebehu rokov 1995 – 2005 územný
plán mesta bol 7x zmenený a doplnený. Zmeny a doplnky boli spracované formou priesvitiek a územný plán mesta strácal prehľadnosť
. Toto bol jeden z hlavných argumentov uvádzaných v žiadosti o finančný príspevok z OPZI. Dňa 6.
2. 2007 po necelom roku obdržalo
mesto písomné stanovisko Min. výstavby a reg. rozvoja SR , že mestu
bol schválený fin. príspevok vo výške oprávnených nákladov na projekt, ktorý predstavuje sumu 1 mil.
920 tis. Sk , čo je 95% schválených
nákladov. Výška príspevku Európskeho fondu (ďalej EF) pre reg. rozvoj predstavuje čiastku 1 mil. 440

tis. Sk, čo je 75% oprávnených nákladov a 384 tis. Sk príspevok štátneho rozpočtu , čo predstavuje 20%
oprávnených nákladov. Päť percent
predstavuje spoluúčasť mesta na financovaní uvedeného projektu.
V súčasnosti mesto zaslalo Ministerstvu výstavby a reg. rozvoja SR akceptačný list , kde súhlasí
s podmienkami uvedenými v liste
zo dňa 6. 2. 2007 a s podmienkou,
že projekt bude dokončený do 31.
8. 2008.
Budete sa po prvom úspechu pokúšať o ďalšie získanie financií a dotácií na investičné akcie v meste?
Máte pripravené projekty, resp. žiadosti ?
„Tak, ako som uviedol, investičné projekty sú viazané na vlastnícke
vzťahy k nehnuteľnostiam. Máme
spracované projekty napr. rekon-

štrukcia Kultúrneho domu v Ilave
(pozostávajúcu z rekonštrukcie kotolne, výmena okien so zateplením
obvodového plášťa), ale prekážkou
podania žiadosti je nevysporiadaný
pozemok pod budovou kultúrneho
domu..“.
O odpoveď na otázku, prečo nebol doposiaľ vysporiadaný pozemok pod budovou DK Ilava, som
požiadala Ing. Slávika – vedúceho
majetkového oddelenia:
„Pôdorys DK Ilava a jeho blízkeho okolia tvoria nasledujúce pozemky:
p.č. KN 8/2 – zast. plochy a nádvoria o výmene 81 m2
p.č. pkn 120 – zast. plochy a nádvoria o výmere 100 m2
p.č . pkn. 121 – zast. plochy a nádvoria o výmere 393 m2
p.č. pkn. 122 – zast. plochy a nádvoria o výmere 782 m2
p.č. pkn. 123 – zast. plochy a nádvoria o výmere 418 m2
Pozemok p.č. KN ½ bol vždy
vlastníctvom mesta Ilava. Pozemok p.č. pkn 122 získalo mesto bez-

Medzinárodný deň žien
8. marec je označený ako Medzinárodný deň žien vo väčšine
kalendárov na svete.
Ženy v minulosti museli bojovať o svoje práva študovať, pracovať, voliť, či zakladať si účty
v banke. Skutočným dôvodom
existencie MDŽ je možnosť uvedomiť si, čo všetko sa ženám doteraz podarilo dosiahnuť a čo by
ešte chceli dosiahnuť. Je pripomienkou na štrajk newyorských
robotníčok v marci 1908. V roku
1975 bol uznaný Organizáciou
Spojených národov ako medzi-

národný sviatok a odvtedy tento
sviatok akceptovali mnohé krajiny sveta, vrátane vlád Európskej
únie. Už v Amsterdamskej zmluve
z roku 1996 sa všetky štáty EÚ zaviazali uplatňovať rodové hľadisko vo svojej politike, čo dnes platí aj pre Slovensko. V marci 2005
navrhla európska komisia vytvoriť Európsky inštitút pre rovnosť
pohlaví.
Nový inštitút začne fungovať
v tomto roku a bude sledovať presadzovanie rovnakých práv mužov a žien. Bude bojovať proti dis-

platným prevodom na základe protokolu o prechode vlastníctva nehnuteľných vecí z majetku SR do
vlastníctva obce zo dňa 30.5.2006,
a to od SR – KÚ v Trenčíne. Pozemok p.č. pkn. 823 ha v súčasnosti
na liste vlastníctva Krajského úradu
v Trenčíne , jeho prevod na mesto
nie je možný v súčasnosti riešiť, nakoľko bol naň uplatnený reštitučný
nárok fyzickou osobou. Tento rieši
Obvodný pozemkový úrad v Pov.
Bystrici a ku dnešnému dňu nie
je doriešený. Pozemky pkn. č. 120
a 121 sú v správe SR – Slovenského pozemkového fondu. Dňa 17. 7.
2006 mesto Ilava cestou regionálneho odboru SPF v Považskej Bystrici požiadalo o kúpu týchto pozemkov. Dňa 29. 9. 2006 nám SPF listom oznámil, že tieto pozemky nie
je možné z ich strany odpredať a odporúča majetko-právne vysporiadanie vyvlastnením, a to na základe § 108 stavebného zákona. Proces
vyvlastnenia sa v súčasnosti rieši“.
Za rozhovor Ing. Januškovi a Ing.
Slávikovi ďakuje
-rakriminácii na základe pohlavia,
pretože EÚ uplatňuje princípy
rodového hľadiska – gender mainstreaming. Predsedníčkou Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť Európskeho parlamentu je
pani Anna Záborská.
Aj keď sa dnes situácia a postavenie žien v mnohých ohľadoch zlepšila, chýba osveta a výchova už od útleho detstva. Ženy
by mali byť aktívne, samostatné
a nezávislé....
8. marec zároveň znamená
predstaviť si svet, v ktorom si ženy
a dievčatá môžu byť isté, že našej spoločnosti záleží na ich názoroch, hodnotách a na ich snoch.
PRI PRÍLEŽITOSTI SVIATKU
MDŽ ŽELÁME VŠETKÝM ŽENÁM VEĽA ŠŤASTIA A ZDRAVIA !!!
-rr-

Poďakovanie

Kultúrna komisia pri MZ v Ilave v novom zložení má už za sebou prvé zasadnutie, na ktorom bol prítomný i prednosta MsÚ
Ing. Turcer. Zloženie komisie, v ktorom sa snúbi mladosť nových
tvárí so skúsenosťou starších kolegov, dáva prísľub širšej koncepcii kultúrneho života v našom meste.
Na fotografii časť členov komisie - zľava: Peter Martinisko, Boris Novák a Mgr. Božena Sláviková.

Dňa 27. januára 2007 sa v Dome kultúry Ilava konalo rodičovské posedenie, na ktorom ste
sa mohli nielen príjemne zabaviť pri hudbe skupiny Rafaróza,
ale si aj odniesť cenu z losovania
krásnych sponzorských darov.
Preto Rada rodičov spolu s vedením Základnej školy v Ilave ďakuje všetkým sponzorom, ktorí
podporili túto spoločenskú akciu
formou vecného alebo finančného daru. Výťažok bude použitý
na zakúpenie pomôcok pre žiakov našej školy.
- B.J.-
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Koniec sveta, Klobušice a nič ďalej ...
(Sú Klobušice na okraji záujmu mesta?)
V IM č. 12/06 ma zaujal článok dôchodcu J. Kobzu, s myšlienkami ktorého sa úplne stotožňujem. Chcel by som upriamiť pozornosť verejnosti aj na
opačný koniec Ilavy – na územie
okolo Váhu v mestskej časti Klobušice. Cesta popri vážskom kanáli je v každom ročnom období

a za každého počasia, miestom
na prechádzky obyvateľov mesta, rekreačné športovanie (bežci,
korčuliari, cyklisti a lyžiari), alebo aj miestom stretávania sa zaľúbených.
Preto ako päsť na oko pôsobí vznikajúca skládka odpadov
v Klobušiciach pri moste cez kanál. Občania Klobušíc ich tam
nevynášajú, pretože predchádzajúci primátor mesta s obdivuhodnou ľahkosťou vydal súhlas
na zrušenie nášho jediného prechodu cez železničnú trať bez náhrady, preto nemajú prístup. Čo
je však zarážajúce, z prípadov,
ktoré sa podarilo odhaliť, znečisťovateľmi boli firmy, súkromní podnikatelia a pár občanov –
všetko len z Ilavy! Naposledy sme
obchádzali odpadky, ktoré boli
výsledkom pedantného upratovania súkromného autoservisu v Ilavy. Počas cestovania po
diaľnici ma zaujal fakt, že polia
okolo Dubnice nad Váhom a Ilavy sa každú jeseň zelenajú zasiatou oziminou, len v Klobušiciach
a v časti Prejty sú polia len preorané. A sme pri koreni problému.
Poľnohospodárske družstvo sa
potrebuje denne zbavovať veľkého množstva fekálií a klobušické

polia sú na tento účel ako stvorené. Nikomu z kompetentných nevadí, že močovka je vypúšťaná na
polia v bezprostrednej blízkosti
vodného zdroja! Toto sa už vôbec nejedná o nutné vyhnojovanie poľa, ale zrejme už i o podozrenie z trestného činu alebo prečinu, pretože fekálne vozy sa tu

nepretržite točia od skorej jesene do neskorej jari, privážajú obrovské množstvá močovky a každý vie, akú priepustnosť majú

pôdy v okolí Váhu. Kompetentní
pracovníci poľnohospodárskeho
družstva by sa mali prísť pozrieť,
najmä v čase snehovej prikrývky,
na tie odporne páchnuce a odporne vyzerajúce „hnedé pásy“ v snehu popri vodnom toku. A vodiči
na diaľnici hneď cítia, že prechádzajú cez Ilavu ... Neverím, že by
proti takémuto spôsobu zbavovania sa močovky neboli
u nás v platnosti príslušné
vodohospodárske a ekologické zákony, podliehajúce
normám EÚ. Toto by mala
byť parketa pre príslušný
odbor životného prostredia.
V zime si prajeme to, aby
ju rýchlo zakryla vysoká tráva. Bolo by dobré, keby sme
mohli ukončiť neustále pokusy o odhaľovanie znečisťovateľov aj mestskej časti
Klobušice, skôr než sa z našej mestskej časti stane jedno veľké hnojisko, či smetisko. Verme, že občania si
vstúpia do svedomia a konečne si uvedomia to, že súčasný stav prírody sa nesnažíme
udržať len pre nás, ale i pre ďalšie
naše generácie.
- Mgr. Drahoš Slávik -

Matrika
Narodenie:
Nikola Švančarová
Andrej Hloušek
Adam Poláček

Manželstvo uzatvorili:   
Alena Trnková
a Miloš Sládek
Martina Čamborová
a Tibor Žilka
Blahoželáme jubilantom:
85 rokov:
Elena Václavová
80 rokov:
Alojz Kvasnička
75 rokov:
Mária Hrehorová
Vladimír Januščák
Navždy nás opustili:
Ján Slivka
Mária Nemlahová
Peter Červenka
Ľudevít Ptáček
Okienko do štatistiky:
Za sledované obdobie sa do
nášho mesta k trvalému pobytu prihlásilo 18 občanov, 16
sa z trvalého pobytu odhlásilo.
Šesť manželských párov bolo
rozvedených.

SPOMÍNAME

Dňa 12. marca 2007 uplynie 10
rokov, čo nás vo veku 43 rokov
opustil náš drahý syn, brat,
manžel , otec a starý otec
LADISLAV BARČÍK

Svedomie

Mať čisté svedomie v mnohých prípadoch znamená myslieť i na druhých.
A pretože „nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch“, nešťastím
môže byť aj strata, či odcudzenie peňazí. Som šťastný, že sú medzi
nami ešte ľudia svedomití, zodpovední a takí, ktorí majú čisté svedomie. Stalo sa mi, že som svoj kabát odniesol do čistiarne aj so 4 tisíckami vo vrecku. Našťastie ich pozorný pracovník zberne, pán Anton Híreš, nedal vyčistiť spolu s kabátom. Štyri tisícky tak neprešli
chemickým čistením, ale vrátili sa mi späť do rúk .
Za takýto vzácny čin mu i touto cestou veľmi úprimne ďakujem.
- J. Nemlaha -

Bez Teba slnko nesvieti,
keď slzy zastrú krásne nebo.
Kamkoľvek sa oči pozrú,
všade hľadajú len Teba.
Zhasli oči, ktoré nám boli
také drahé,
dotĺklo boľavé srdiečko,
ktoré sme mali tak radi,
stuhli ruky, ktoré tak pilne
pracovali.
Ostala spomienka, bolesť
a žiaľ.
So smútkom v srdci
spomína sestra a manželka s rodinou



Ilavský mesačník

Mestská knižnica
Carrére, Emanuel:
„PROTIVNÍK“,
Bratislava, Slovart 2004

vek. Ženu
a deti miloval. Samozrejme, tak
ako každý
populárnejší muž,
aj on si po
čase našiel
milenku.
Aj jej kupoval nákladné dary a trávil s ňou drahé dovolenky. Keď sa začalo schyľovať
k odhaleniu jeho lží, Romand sa
rozhodol pre radikálny rez .... Zavraždil celú svoju rodinu, dokonca aj svojich svokrovcov. Po tomto hroznom čine sa pokúsil o samovraždu. Akoby zázrakom prežil.

Príbeh úspešného lekára Romanda bol inšpirovaný skutočnou
udalosťou, ktorá sa stala vo Švajčiarsku v roku 1993. Autor románu
sa s doktorom Romandom osobne stretal a dokonca sa zúčastnil aj
súdneho procesu s ním. Napokon
sa rozhodol, že o ňom napíše knihu, aby čitateľskej verejnosti krok
za krokom pomohol objasniť Romandov otrasný čin. Romand celých 18 rokov klamal všetkých ľudí
okolo seba takmer vo všetkom. Za-

rážajúce je, že nielen vlastní priatelia, ale dokonca ani najbližšia rodina netušila, že Romand je absolútny
klamár a podvodník. Celých 18 rokov úspešne predstieral, že je lekár
pracujúci vo Svetovej zdravotníckej
organizácii v Ženeve. Svojej manželke a dvom malým deťom zabezpečil luxusný život. Všetci okolo
neho si ho vážili, lebo bol úspešný,
mal vynikajúcich priateľov, kontakty na odborné kapacity, no napriek
tomu bol skromný , skôr plachý člo-

Celý život som túžila vidieť baletné predstavenie naživo. Tento
sen sa mi splnil 15.1.2007. A nielen mne, ale hlavne dievčatám
z tanečného odboru Základnej
umeleckej školy v Ilave.
V tento deň sme s očarením
prežívali rozprávkový príbeh baletu Luskáčik od Petra Iľjiča Čajkovského v prekrásnych priestoroch Slovenského národného divadla. Nádherná scéna, kostýmy,
úžasná hra svetiel, vynikajúca
hudba a v neposlednom rade výborné výkony tanečníkov – to
všetko tvorilo jeden nezabudnu-

Sny sa plnia
teľný zážitok, ktorý sme si odnášali z Bratislavy. Dievčatá mali
vzácnu príležitosť vychutnať si
hudbu naživo v podaní divadelného orchestra, nasávať neopakovateľnú atmosféru divadelnej
sály a celého predstavenia. Mali
možnosť vidieť baletné majstrovstvo tanečníkov a porovnávať sa. Veď mnohí z nich boli
z baletnej školy a v ich veku. Bola

to silná inšpirácia a motivácia
pre naše dievčatá. Ony najlepšie
vedia, koľko úsilia a námahy sa
skrýva za zdanlivo jednoduchými a ladnými pohybmi tanečníkov. Každý pohyb pozorne sle-

Autor románu sa pokúša nájsť ten
spúšťací mechanizmus, ktorý rozbehol Romandove choré správanie.
A tak sa dozvedáme o jeho celkom
normálnom detstve, o štúdiách na
strednej škole, o jeho zlyhaní na
medicíne, o zvláštnych vzťahoch
s priateľmi a neskonalej sile podvádzať vždy a všade.
Spolu s autorom sa pýtame, ako
je možné, že sme tak nevšímaví
k okoliu, k ľuďom, k udalostiam?
Z čoho „doktor“ Romand žil a živil rodinu, kde bral peniaze na luxusný život, nákladné dary? Je veľa
nejasností a nezrovnalostí v jeho živote.
Podľa autora tohto románu je
možné tento príbeh chápať nielen
ako zločin, ale možno aj ako modlitbu.
- I. J. dovali a potom so svojimi pani
učiteľkami analyzovali.
Baletné
predstavenie
sa
všetkým veľmi páčilo a možno
sa v ten deň v niektorom srdiečku našich dievčat zrodila túžba
stať sa primabalerínou. Ktovie,
možno raz aj Ilava bude mať svoju hviezdu v národnom divadle.
Veď sny sa plnia!
Mgr. Jarmila Pišková
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HISTORICKO - ASTRONOMICKÁ
SPOLOČNOSŤ

V minulom čísle Ilavského mesačníka sa objavila krátka správa o
projekte PŘEKONEJME FILMOVÉ HRANICE BÍLÝCH KARPAT, ktorého spoluúčastníkom
bol občan nášho mesta Peter Martinisko. Považujem za dôležité doplniť túto správu o obsažnejšiu informáciu.
PETER MARTINISKO je predseda a jeden zo zakladajúcich členov HISTORICKO - ASTRONOMICKEJ SPOLOČNOSTI, ktorá
bola partnerom uvedeného projektu. Spoločnosť vznikla 17. 5.
2004 ako nástupca AMAVET-u
842 a je zaregistrovaná ako občianske združenie so sídlom v Ilave. Ďalšími zakladajúcimi členmi sú: Peter Mrázik, Miroslav Toman, Monika Martinisková...
Ich cieľom vyplývajúcim zo stanov je: - rozvoj osobnosti detí a

mládeže prostredníctvom neformálneho vzdelávania detí, mládeže a dospelých v oblasti historických vied, astronómie a techniky
-vytváranie podmienok na systematickú a pravidelnú výchovnú
prácu s deťmi a mládežou, orientovanú predovšetkým na účelné využívanie ich voľného času
- záchrana hradu Lednica, konzervácia a obnovenie niektorých
jeho častí - budovanie pozitívneho vzťahu detí a mládeže k historickým a kultúrnym pamiatkam
prostredníctvom hradu Lednica
K hlavným aktivitám patria:
- organizácia
astronomických
podujatí
- poriadanie výstav a workshopov na hrade Lednica s cieľom
obnovy a záchrany kultúrneho
dedičstva
- organizácia školení a seminárov s orientáciou na prírodné
a historické vedy

- účasť na celoštátnych a medzinárodných súťažiach v rôznych
oblastiach vedecko-technických
a medzičasových aktivít
- organizácia kultúrnych podujatí pre deti, mládež a dospelých
- spolupráca s kultúrnymi a detskými inštitúciami
- organizácia domácich a zahraničných sústredení
Aby táto spoločnosť mohla
úspešne fungovať, je závislá od finančných prostriedkov, ktorých
pri každej dobrovoľnej činnosti nikdy nie je dosť. Preto sa obraciame na dobrodincov, ktorí sú

ochotní podporiť ušľachtilé aktivity Historicko-astronomickej
spoločnosti. Ešte stále majú možnosť pri koncoročnom zúčtovaní
venovať 2% zo svojich daní na adresu:
Historicko-astronomická spoločnosť , Skala 668/3, 019 01 Ilava
č. účtu: 8656 530/5200
IČO: 37918231
Vopred ďakujeme tým, ktorí sa
rozhodnú svojim finančným príspevkom podporiť činnosť tejto
spoločnosti.
- G. Hudecová -

Pozvanie do divadla
Po úspešných vystúpeniach
v Dubnici nad Váhom a ďalších
obciach trenčianskeho kraja
sa predstaví ilavskému obecenstvu Divadelný súbor Vápeč pri Obecnom úrade v Hornej Porube veselohrou v troch

dejstvách   od Emila Gỏllnera
„Aká bolesť – taká medicína“.
Hru naštudoval režisér Stano Meliš , ktorý Vás spolu s hercami DS Vápeč pozýva  do sály
Domu kultúry v Ilave 4. marca
2007 o 15.30 hod.

Do školy „Rozprávkovým
chodníčkom“
Pripravenosť dieťaťa na vstup do
základnej školy - zápis do 1. ročníka
Aká bolesť – taká medicína.
Zľava: Božena Pučeková, Terka Drestová a Stano Meliš

V dňoch 6.2. – 7.2.2007 sa v
Základnej škole v Ilave, Medňanská ul. uskutočnil zápis žiakov do
1. ročníka. Zápisu sa zúčastnilo
65 budúcich prváčikov, no 15 rodičov požiadalo o odklad školskej dochádzky.
Zápis sa uskutočnil novou formou. Téma zápisu bola „Do školy rozprávkovým chodníčkom“.
Budúci prváčikovia sa takto
mohli zoznámiť nielen s rozprávkovými bytosťami – Marfušou,
Popoluškou, vílou, vodníkom,
princeznou, ale porozprávať sa aj
s pani učiteľkami.
Všetci sa prejavili ako smelí,
múdri a zdatní žiaci. Želáme im,
aby sa im v škole darilo, aby chodili do školy radi a radi sa učili.
Mgr. Marta Turzová
ZŠ Medňanská

Jedným z najdôležitejších poslaní MŠ je príprava detí na základnú školskú dochádzku. Veľmi často diskutovanou témou pred nástupom dieťaťa do ZŠ je otázka,
či je dieťa dostatočne zrelé a bude
teda schopné zvládnuť záťaž školskej výuky, alebo robiť odklad povinnej školskej dochádzky. Vstup
detí do 1. ročníka ZŠ znamená veľký nápor na nervovú sústavu. Dieťa sa stretáva s nárokmi školského
systému, ktorý od neho požaduje
podanie určitého výkonu, musí sa
tiež vyrovnať s autoritou učiteľov
a obhájiť svoje miesto medzi rovesníkmi. Niekedy spôsobuje aj rôzne

komplikácie v psychickej, ale aj fyzickej oblasti.
Predpokladom úspešnej prípravy detí predškolského veku na
vstup do ZŠ je aj intenzívna spolupráca rodičov a učiteľov MŠ. Dieťa
sa v prostredí MŠ správa inak ako
v domácom prostredí. Rozhovory
s rodičmi v mnohých prípadoch
pomáhajú vyriešiť problémy, na
ktoré by učiteľka bez poznania objektívnych príčin a rodinného pozadia nenašla správnu odpoveď,
riešenie. Výchovné pôsobenie prináša očakávaný výsledok.
Dni 6. a 7. 2. 2007 boli pre deti
z MŠ Ilava dňami s veľkým D – zá-

pis do I. ročníka ZŠ. Deň, na ktorý sa predškoláci nielen tešili, ale aj
trochu obávali. V areáli školy nás
privítali pani učiteľky, pán riaditeľ, ale i žiaci s programom. Po ňom
sa deti s rodičmi rozišli k jednotlivým stanovištiam, kde individuálne komunikovali s učiteľkami, za
čo dostali odmenu, na záver košík.
Odmenou pre učiteľky bol šťastný a žiarivý úsmev detí. Hlavným
mottom učiteľa je jeho dôvera v žiaka. Želajme si, aby sa s uvedeným
mottom stotožnili všetci učitelia,
a tým prispeli k rozvoju „plne fungujúcich osobností.“
-MŠ Ilava, B. Mogorová -
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Druhý polrok školského roku v ZUŠ Ilava
Je takmer koniec februára a
naši žiaci, študenti i učitelia majú
za sebou úspešných päť mesiacov.
Dosiahli sme výborné výsledky:
- na celoslovenskej súťaži „Čarovná flauta „ prvé miesto a
čestné uznanie
- na celoslovenskom festivale
„Musica Camerata „ strieborné
pásmo
- na regionálnej speváckej súťaži
„Bystrická podkova“ diplom a
uznanie za najlepšiu interpretáciu
- na mestskej výtvarnej súťaži
„Ilavská pevnosť“ štyri ocenenia.
Na začiatku roku - 18. januára
2007 - sme usporiadali „Novoročný koncert“, ktorým sme privítali
prvé dni ďalšieho roka.
Vo februári - 14.2.2007 - bol
v sále školy koncert pod názvom
„Romantický Valentín“. Pretože hudba spája ľudí celého sveta, zvolili sme tento sviatok lásky
aj ako oslavu porozumenia, úcty
a dobra prostredníctvom romantických skladieb. Nežné a známe
melódie, šlágre i piesne zazneli v podaní žiakov i učiteľov, sólistov, komorných zoskupení a orchestra školy. Valentínsku náladu
umocnila pôsobivá výzdoba koncertnej sály. So žiakmi výtvarného odboru ju pripravila pani uč.
Mgr. Dana Vlčková, ktorá koncert aj moderovala a svojím milým a vtipným slovom vytvorila
príjemnú, ba až komornú atmosféru. Ďakujeme všetkým, ktorí spolu s nami strávili valentínske po-

poludnie pri hudbe.
V marci pripravujeme „Jarnú
paletu“ -výstavu výtvarných prác
žiakov vo vestibule DK Ilava. Jarné dni si spríjemníme verejným
koncertom a vystúpením skupín
tanečného odboru.
V apríli to budú dve nedeľné
hudobné popoludnia v rámci koncertov „ XIII. ročníka Ilavskej hudobnej jari 2007“.

Na máj sme si pripravili výchovné koncerty pre deti MŠ a
ZŠ, s ktorými navštívime aj okolité obce.
Záver školského roka už tradične bude patriť našim absolventom, ktorí sa verejnosti predstavia
slávnostným koncertom.
Žiaci sa pod vedením svojich
triednych učiteľov už teraz pripravujú na mnohé prehliadky, fes-

tivaly a výstavy v regióne, v kraji,
ale aj na celoslovenské súťaže.
MILÍ NAŠI PRIATELIA - aj
zásluhou Vašej úprimnej podpory
sa nám z roka na rok lepšie darí.
Okrem uvedených aktivít nás budete môcť vidieť a počuť na viacerých akciách v meste.
Tešíme sa na Vašu priazeň a
na spoločné chvíle pri hudbe, tanečných vystúpeniach a na výstavách.
Mgr. R. Hromádková
riaditeľka ZUŠ

Valentínsky koncert ukončil orchester manželov Vaňových známou melódiou od Webera „Memory“,
ktorá navodila romantickú náladu všetkým prítomným. Ďakujeme za krásny zážitok !

Netradičný karneval

Dňa 31. januára 2007 sme sa
s deťmi z Materskej školy Ilava
pripravili na vytúžený karneval,
ale nie hocijaký. Netradičný bol
práve v tom, že v krásnych maskách , za potlesku rodičov a dobrej hudby, sa predviedli nielen
deti, ale aj pani učiteľky. A práve v tom bol náš karneval netradičný. Spoločným tancom v maskách sme vytvorili jeden „veľký
rozprávkový svet.“ Odmena pre
každú masku bola veľmi sladká,
tak ako i občerstvenie, ktoré zabezpečila riaditeľka Mgr. Janka
Harušincová.
Ďakujeme
všetkým,
ktorí nás finančne podporili, ale
aj všetkým, ktorí sa na príprave
karnevalu podieľali.
O rok sa tešíme zas !
Jana Cíbiková
Dolinská Božena

Penzión
DANIEL
Využite nové
ubytovacie kapacity
Ul. Moyzesova 1022/72,
Ilava

telefón:
0905 161 716
0908 774 444
E-mail:
hkdca@hkdubnica.sk
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Tradícia koncertov v základnej umeleckej škole pokračuje
Už tradične každý mesiac poriada Základná umelecká škola
v Ilave žiacky koncert,
na ktorom vystupujú a svoj
talent preukazujú mnohí žiaci
školy.
Aj v roku 2007 nadväzuje škola na dlhodobú tradíciu a už
18.1.2007 pokračovali
v koncertnej činnosti v sále školy. Vystúpenie žiakov uvádzala Mgr. Jarmila Pišková ,
ktorá svojím veľmi príjemným
a kultivovaným prejavom pozdvihla celkovú atmosféru podujatia. Koncert otvorila absolventka II. stupňa Mária Podmajerská, zahrala nám na klavíri
džezovú etudu chopinovského
charakteru od Milana Dvořáka
. Okrem nej nás svojím hudobným prejavom potešili ďalší žiaci hrou na rôznych hudobných
nástrojoch . Mohli sme si vypočuť klavír, akordeón, keyboard,
flautu i ďalšie dychové nástroje v podaní chlapcov i dievčat,
ktorí boli i doprevádzaní svojimi učiteľmi. Záver patril oktetu
– súboru ôsmich hráčov. Tí nám
zahrali skladby od A. Vivaldiho a Gustáva Petra. Súbor vedú
manželia Vaňovci. Spoločne sa
zaslúžili o diplom z celoslovenskej súťaže a reprezentovali školu na mnohých koncertoch. Nie
sú však jediní úspešní. Významné ocenenia získali viacerí žiaci
Základnej umeleckej školy v Ilave.

Na novoročnom koncerte predviedli žiaci svojou hrou
malé majstrovstvo, ktorého rozvoj mnohých z nich určite vynesie i na významnejšie koncertné pódiá. Aj napriek relatívne
nízkemu počtu poslucháčov to
bol vydarený koncert. Všetkým
účinkujúcim patrí vďaka za vynaložené úsilie. Žiakom za snahu a úsilie urobiť niečo naviac,

učiteľom za ich obetavú a trpezlivú prípravu.
Príjemnú atmosféru koncertu
starostlivo sledovala riaditeľka
ZUŠ Mgr. Ružena Hromádková
a to nielen okom, ale i fotoobjektívom.
Tým, ktorí sa podobného podujatia ešte nezúčastnili, odporúčam, aby dopriali trochu radosti
sebe i účinkujúcim a prišli si vy-

Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu
a poľovnícke združenie Borokové Vápeč
v spolupráci s Domom kultúry v Ilave
pozývajú širokú verejnosť na tradičnú

Chovateľskú prehliadku
poľovníckych trofejí

18. 3. 2007 (nedeľa) od 10.00 hod. v Dome kultúry Ilava.

chutnať chvíle príjemnej pohody na ďalšom koncerte, ktorý sa
uskutoční v marci.
- Gabriela Hudecová -

ELEKTROSAT
Marian Lužák
Telefón:
0904 504719
E-mail:
elektrosat@ilnet.sk
Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok:
8.30 - 12.00
12.30 - 17.30 hod.
Sobota :
8.30 - 12.00 hod.
Satelitné paraboly, konventory, satelit. digitálne prijímače, pripojenie na internet,
CD,DVD,
komponenty
výpočtovej
techniky ....

Cenová bomba:
USB pamäťový kľúč
2 GB len za 990,- Sk!
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Klub slovenských turistov Tuláci Ilava
Turistický kalendára 2007
Termín Akcia
Termín
1.1
Novoročný výstup na Vlčinec
August
6.1
Vršatec – Červený Kameň	26.8.
11.2	
Omšenská Baba
September
24. – 25.2	 Zimné stretnutie turistov TK na Baske
1.9
18.3
Zahájenie 100 jarných kilometrov Sokol	2.9
24.3
Letecká 50 – ka Beckov – Kubrá
30.9
22.4	
Jilemnického 25 – ka Manínska tiesňava 6.10
28.4	
Dubnická 30–ka
7.10
Máj
Veľká Fatra Gaderská a Blatnická dolina 14.10
Jún
Lietava – Súľov	20.10
15. – 17.6 Letný zraz turistov TK Stará Myjava
10.11
10.6
Homôlka – Vápeč – Ilava	24.11
Júl
Malá Fatra	26.12	
5. – 8. 7 Slovenský zraz turistov Makov
31.12	
le.

Akcia
Slovenský raj – stanový tábor TOM
Pominovec – cyklo
Vysoké Tatry
Ilavská 25 – ka
Púchovský okruh zdravia
Kľak
Košecký hrad – Háj – Sokol – Ilava
Výstup na 101 hradov Slovenska – Vršatec
Okolo Červeného Kameňa
Čičmany – Strážov
Jesenné stretnutie turistov TK Inovec
Rozlúčka pod rozhľadňou na Lopeníku
Štefanský výstup na Vápeč
Silvestrovský výstup na Strážov

Počas roka sa môžu vyskytnúť zmeny v termínoch a trasách.Sledujte informácie vo výveske klubu alebo sa informujte na dole uvedenom čís-

Ďalšie akcie sa budú do plánu dopĺňať počas roka podľa podmienok. Informácie o doplňovaných akciách budú včas vo výveske klubu.
Informácie na tel. 0902 233 869 Lukáš Podhajský										
					

Mestská liga malého futbalu
v Ilave po jesennej časti

Rozpis zápasov – sezóna
2006/2007
12. kolo 15. 5. 2007
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00

Eurošrot - Hasiči
FC Klomat V1 - IL Sport
Builders – Skala
Las Belas – Wimbledon
Texas – C.M.K Leones
Fofo 03 – Kozáci

* OV MLMF v Ilave oznamuje všetkým hráčom mestskej ligy,
ako aj priaznivcom malého futbalu v Ilave, že začiatok jarnej časti 22. ročníka sa stanovuje na deň
18.marca, kedy sa odohrá 12. kolo
podľa rozlosovania.
* Tradičný „Zimný halový turnaj“ sa bude konať v Dubnici nad
Váhom v športovej hale Spartaku
v dňoch 3.-4. marca 2007.

Štartovné na turnaj: mužstvá
z MLMF Ilava
600,- Sk
ostatné družstvá
800,- Sk
Predpokladaný počet mužstiev
– 20
OV zároveň žiada mužstvá ML
v Ilave, aby sa pre veľký záujem

o tento turnaj nahlasovali dostatočne včas !
* Zasadnutie OV MLMF sa
koná každý pondelok o 18.00 hod.
v salóniku reštaurácie Moravec
„café“.

Ilavský mesačník
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Valentínské poháre do Ilavy a Dubnice
Peknou tradíciou je halový futbalový turnaj starších a mladších
žiakov Valentínsky pohár, ktorý každý rok poriada MFK Nová
Dubnica v spolupráci s Mestským
úradom Nová Dubnica. Turnaja
sa zúčastňujú pravidelne i naši
mladí futbalisti. V každej kategórii štartovali štyria účastníci, ktorí sa stretli každý s každým. Medzi staršími žiakmi vyhrala MFK
Ilava, ktorá zaváhala iba s poslednou Novou Dubnicou. V mladšej kategórii nedali nikomu šancu chlapci z Dubnice, ktorí s prehľadom zdolali všetkých súperov.
Potešiteľné je, že ihneď za nimi
skončili mladší žiaci z nášho mesta.
Výsledky:
Starší žiaci: Ilava – Košeca 4:3,
Ilava – Kolačín 7:1, Ilava – N.
Dubnica 2:2, Košeca – Kolačín
1:3,
Košeca – N. Dubnica 8:2,
Kolačín – N. Dubnica 7:3.
Poradie:

1. Ilava, 13:6 – 7, 2. Kolačín,
11:11 – 6, 3. Košeca, 12:9 – 3, 4.
N. Dubnica, 7:11 – 1.
Najlepším brankárom bol Rekem (N. Dubnica), najlepším hráčom Kvasnička (Kolačín) a najlepším strelcom Kršák (Ilava).
Mladší žiaci: Ilava – Košeca
4:0, Ilava – N. Dubnica 2:1, Ilava
– Dubnica 0:3, Košeca – N. Dubnica 1:2, Košeca – Dubnica 1:13,
N. Dubnica – Dubnica 1:2.
Poradie:
1. Dubnica, 18:2 – 9, 2. Ilava,
6:4 – 6, 3. N. Dubnica, 4:5 – 3, 4.
Košeca, 2:19 – 0.
Najlepším brankárom bol Bortel (Ilava), najlepším hráčom Laskovič (Košeca) a najlepším strelcom Szücs (Dubnica).
Rozhodovali Faltejsek a Švec.
-O.M.V súvislosti s turnajom a dopravou chlapcov do Novej Dubnice vyslovujem poďakovanie pánom Hoštákovi, Starečkovi a M.

Hrubiškovi, ktorí vlastnými autami dopravili chlapcov na turnaj
do Novej Dubnice a späť do Ilavy.
Ing. Štefan Daško
primátor mesta

Víťaz Valentínaskeho pohára
- družstvo starších žiakov MFK
Ilava.

Počasie futbalu praje
Vzhľadom na priaznivé poveternostné podmienky mohli
v sobotu 3. februára 2007 začať naši futbalisti maratón prípravných futbalových stretnutí.
Každé družstvo odohrá asi 14
prípravných futbalových stretnutí. Po nich už v druhej polovici marca sa začnú neúprosné
zápolenia o majstrovské body.

Práve vtedy sa ukáže ako reprezentanti nášho mesta pristúpili a absolvovali zimnú
prípravu. V tomto čísle prinášame vylosovanie 4. ligy dorastu a krajskej súťaže starších
žiakov, ktorí začínajú svoje súťaže ako prví.
Vylosovanie mužov a mladších žiakov prinesieme v aprílovom vydaní.
-O. M-

Dobrými výkonmi k umiestneniu mladších žiakov prispel talentovaný brankár Tomáš Bortel.

Mladší žiaci MFK Ilava štvrtí

Futbalový klub ZTS Dubnica
usporiadal v sobotu,3. februára,
v mestskej športovej hale futbalový turnaj žiakov ročníkov 1994 a
1995 – Dubnica Cup 2007. Sedem
družstiev z ilavského regiónu
hralo systémom každý s každým
1 x 20 minút. O vyrovnanosti jednotlivých družstiev svedči, že o
prvenstvo do poslednej chvíle bojovali tri celky – domáci Dubničania, Borčice a Pruské. Pretože
všetci mali po 15 bodov, rozhodlo
skóre, ktoré mali najlepšie Borčice. Naši mladí futbalisti i napriek
tomu, že zdolali víťaza turnaja,
skončili až na štvrtom mieste.

Výsledky našich futbalistov:
Dubnica – Ilava 3:2, Košeca – Ilava 3:1, Ilava – Borčice 3:1, Ilava – Pruské 1:2, Ilava – Ladce 8:0, Ilava – N. Dubnica 4:2.
Poradie: 1. Borčice 24:8 – 15, 2.
Dubnica 27:13 – 15, 3. Pruské
19:12 – 15, 4. Ilava 19:11 – 9, 5.
Košeca 20:26 – 7, 6. Nová Dubnica 23:21 – 4, 7. Ladce 2:39 – 0.
Najlepším hráčom sa stal Patrik
Burdej (Borčice), v bránke sa najviac darilo Dávidovi Medekovi
(Dubnica) a 12 gólmi kontá brankárov zaťažil Juraj Mihálik (Košeca), za čo obdržal cenu pre najlepšieho strelca.

V novopostavenej atraktívnej budove
v Košeckej ulici nájdete:

OPTIKA - Anton Bagin
Otváracie hodiny:

Pondelok – Piatok
Streda :

8.30-15.30 hod.
len do 12.00 hod.
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Vylosovanie IV. ligy
dorastencov
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Vylosovanie krajskej
súťaže starších žiakov

16. kolo - 18. 3. o 12.30 h. Piešťany – Handlová, Skalica – Šaštín,
Hlohovec – Vrbové, D. Vestenice - AS Trenčín B, Hrnčiarovce – Radošovce, Holíč - J. Bohunice, Prievidza B – Radošina, Moravany – Ilava

16. kolo – 17. 3. o 14.30 h. Stará Turá - Horné Sŕnie, AAC Trenčín B
– Domaniža, Chynorany – Nemšová, Plevník - N. Dubnica, Podolie - Tr.
Stankovce, N. Mesto C – Bošany, Šimonovany – Ilava, Beluša - Handlová

17. kolo - 25. 3. o 12.30 h. Moravany – Piešťany, Ilava - Prievidza B,
Radošina – Holíč, J. Bohunice – Hrnčiarovce, Radošovce - D. Vestenice, AS Trenčín B - Hlohovec, Vrbové – Skalica, Šaštín - Handlová

17. kolo – 24. 3. o 15.00 h. Beluša - Stará Turá, Handlová - Šimonovany,
Ilava - N. Mesto C, Bošany – Podolie, Tr. Stankovce – Plevník, N. Dubnica
– Chynorany, Nemšová - AAC Trenčín B, Domaniža - Horné Sŕnie

18. kolo - 1. 4. o 13.00 h. Piešťany – Šaštín, Handlová – Vrbové, Skalica - AS Trenčín B, Hlohovec – Radošovce, D. Vestenice - J. Bohunice,
Hrnčiarovce – Radošina, Holíč – Ilava, Prievidza B - Moravany

18. kolo – 31. 3. o 15.00 h. Stará Turá – Domaniža, Horné Sŕnie – Nemšová AAC Trenčín B - N. Dubnica, Chynorany - Tr. Stankovce, Plevník
- Bošany, Podolie – Ilava, N. Mesto C – Handlová, Šimonovany - Beluša

19. kolo - 8. 4. o 13.00 h. Prievidza B –Piešťany, Moravany – Holíč,
Ilava – Hrnčiarovce, Radošina - D. Vestenice, J. Bohunice – Hlohovec,
Radošovce – Skalica, AS Trenčín B – Handlová, Vrbové - Šaštín

19. kolo – 7. 4. o 15.30 h. Šimonovany -Stará Turá, Beluša - N. Mesto C,
Handlová - Podolie, Ilava – Plevník, Bošany – Chynorany, Tr. Stankovce
- AAC Trenčín B, N. Dubnica - Horné Sŕnie, Nemšová - Domaniža

20. kolo - 15. 4. o 13.00 h. Piešťany – Vrbové, Šaštín - AS Trenčín B,
Handlová - Radošovce, Skalica - J. Bohunice, Hlohovec – Radošina, D.
Vestenice – Ilava, Hrnčiarovce – Moravany, Holíč - Prievidza B

20. kolo – 14. 4. o 15.30 h. Stará Turá – Nemšová, Domaniža - N. Dubnica, Horné Sŕnie - Tr. Stankovce, AAC Trenčín B – Bošany, Chynorany
– Ilava, Plevník – Handlová, Podolie – Beluša, N. Mesto C - Šimonovany

21. kolo - 22. 4. o 13.30 h. Holíč – Piešťany, Prievidza B – Hrnčiarovce, Moravany - D. Vestenice, Ilava – Hlohovec, Radošina – Skalica, J.
Bohunice – Handlová, Radošovce – Šaštín, AS Trenčín B - Vrbové

21. kolo – 21. 4. o 16.00 h. N. Mesto C - Stará Turá, Šimonovany – Podolie, Beluša - Plevník, Handlová – Chynorany, Ilava - AAC Trenčín B, Bošany - Horné Sŕnie, Tr. Stankovce – Domaniža, N. Dubnica - Nemšová

22. kolo - 29. 4. o 13.30 h. Piešťany - AS Trenčín B, Vrbové – Radošovce, Šaštín - J. Bohunice, Handlová – Radošina, Skalica – Ilava, Hlohovec – Moravany, D. Vestenice - Prievidza B, Hrnčiarovce - Holíč

22. kolo – 28. 4. o 16.00 h. Stará Turá - N. Dubnica, Nemšová - Tr. Stankovce, Domaniža – Bošany, Horné Sŕnie – Ilava, AAC Trenčín B – Handlová, Chynorany – Beluša, Plevník – Šimonovany, Podolie - N. Mesto C

23. kolo – ut 1. 5. o 14.00 h. Hrnčiarovce – Piešťany, Holíč - D. Vestenice, Prievidza B – Hlohovec, Moravany – Skalica, Ilava – Handlová,
Radošina – Šaštín, J. Bohunice – Vrbové, Radošovce - AS Trenčín B

23. kolo – 5. 5. o 16.30 h. Podolie - Stará Turá, N. Mesto C – Plevník, Šimonovany – Chynorany, Beluša - AAC Trenčín B, Handlová - Horné Sŕnie, Ilava – Domaniža, Bošany – Nemšová, Tr. Stankovce - N. Dubnica

24. kolo - 6. 5. o 14.00 h. Piešťany – Radošovce, AS Trenčín B - J. Bohunice, Vrbové – Radošina, Šaštín – Ilava, Handlová – Moravany, Skalica - Prievidza B, Hlohovec – Holíč, D. Vestenice - Hrnčiarovce
25. kolo - 13. 5. o 14.00 h. D. Vestenice – Piešťany, Hrnčiarovce –
Hlohovec, Holíč – Skalica, Prievidza B – Handlová, Moravany – Šaštín,
Ilava – Vrbové, Radošina - AS Trenčín B, J. Bohunice - Radošovce
26. kolo - 20. 5. o 14.30 h. Piešťany - J. Bohunice, Radošovce – Radošina, AS Trenčín B – Ilava, Vrbové – Moravany, Šaštín - Prievidza B,
Handlová – Holíč, Skalica – Hrnčiarovce, Hlohovec - D. Vestenice
27. kolo - 27. 5. o 14.30 h. Hlohovec – Piešťany, D. Vestenice – Skalica, Hrnčiarovce – Handlová, Holíč – Šaštín, Prievidza B – Vrbové, Moravany - AS Trenčín B, Ilava – Radošovce, Radošina - J. Bohunice

24. kolo – ut 8. 5. o 16.30 h. Stará Turá - Tr. Stankovce, N. Dubnica – Bošany, Nemšová – Ilava, Domaniža – Handlová, Horné Sŕnie – Beluša, AAC
Trenčín B – Šimonovany, Chynorany - N. Mesto C, Plevník - Podolie
25. kolo – 12. 5. o 16.30 h. Plevník - Stará Turá, Podolie – Chynorany, N.
Mesto C - AAC Trenčín B, Šimonovany - Horné Sŕnie, Beluša – Domaniža, Handlová – Nemšová, Ilava - N. Dubnica, Bošany - Tr. Stankovce
26. kolo – 19. 5. o 17.00 h. Stará Turá – Bošany, Tr. Stankovce – Ilava, N.
Dubnica – Handlová, Nemšová – Beluša, Domaniža – Šimonovany, Horné
Sŕnie - N. Mesto C, AAC Trenčín B – Podolie, Chynorany - Plevník
27. kolo – 26. 5. o 17.00 h. Chynorany - Stará Turá, Plevník - AAC Trenčín B, Podolie - Horné Sŕnie, N. Mesto C – Domaniža, Šimonovany – Nemšová, Beluša - N. Dubnica, Handlová - Tr. Stankovce, Ilava - Bošany

28. kolo - 3. 6. o 14.30 h. Piešťany – Radošina, J. Bohunice – Ilava,
Radošovce – Moravany, AS Trenčín B - Prievidza B, Vrbové – Holíč,
Šaštín – Hrnčiarovce, Handlová - D. Vestenice, Skalica - Hlohovec

28. kolo – 2. 6. o 17.00 h. Stará Turá – Ilava, Bošany – Handlová, Tr.
Stankovce – Beluša, N. Dubnica – Šimonovany, Nemšová - N. Mesto C,
Domaniža – Podolie, Horné Sŕnie – Plevník, AAC Trenčín B - Chynorany

29. kolo - 10. 6. o 14.30 h. Skalica – Piešťany, Hlohovec – Handlová, D. Vestenice – Šaštín, Hrnčiarovce – Vrbové, Holíč - AS Trenčín B,
Prievidza B – Radošovce, Moravany - J. Bohunice, Ilava - Radošina

29. kolo – 9. 6. o 17.00 h. AAC Trenčín B - Stará Turá, Chynorany - Horné Sŕnie, Plevník – Domaniža, Podolie – Nemšová, N. Mesto C - N. Dubnica, Šimonovany - Tr. Stankovce, Beluša – Bošany, Handlová – Ilava,

30. kolo - 17. 6. o 14.30 h. Piešťany - Ilava, Radošina - Moravany, J.
Bohunice - Prievidza B, Radošovce – Holíč, AS Trenčín B – Hrnčiarovce, Vrbové - D. Vestenice, Šaštín – Hlohovec, Handlová - Skalica

30. kolo – 16. 6. o 17.00 h. Stará Turá – Handlová, Ilava – Beluša, Bošany – Šimonovany, Tr. Stankovce - N. Mesto C, N. Dubnica – Podolie, Nemšová – Plevník, Domaniža – Chynorany, Horné Sŕnie - AAC Trenčín B
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