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Projekt centrálnej mestskej zóny
Príčiny
odstránenia
ďalšieho stromu
pagaštanu
konského.

Začiatkom septembra
začali práce na rekonštrukcii CMZ, s ktorou
súvisia aj obmedzenia
pohybu občanov v parku. Rekonštrukčné práce
sa dotkli asfaltového povrchu komunikácie pre
peších. Niektoré stromy
boli odstránené na základe aktuálneho posudku z roku 2009. Rekonštrukčné práce sú
realizované
firmou
STRABAG Bratislava.
Celkové
rekonštrukčné práce na regenerácii
CMZ budú realizované

z nenávratného príspevku vo výške 766 745,53 €,
z čoho spoluúčasť mesta bola vo výške 5 %.
Na základe posudku

sa prikročilo k výrubu
niektorých drevín, čo sa
potvrdilo najmä pri gaštanoch, ktoré po odpílení javili známky vnútornej devastácie kmeňa.
Zdravotný stav hodnotí
odborník Pavol Kuliha
ako významne zhoršený. Fyziologická vitalita
je zhoršená, pretože polovica dreviny je značne preschnutá. Príčinou preschnutia podľa
p. Kulihu je poškodenie
spôsobené v minulosti inštaláciou amatérsky
zhotovenou väzbou - re-

ťazou, ktorá sa postupne hrúbkovým prírastkom dreva zarezávala
do kmeňa a spôsobuje
postupné odumieranie
polovice stromu. Viditeľné sú aj bližšie neidentifikovateľné plodnice
drevokazných húb, čo je
dôkaz pokročilého rozkladného procesu dreva.
V súčasnej dobe tento
defekt predstavuje veľmi
vysoké riziko ohrozenia
bezpečnosti, hrozí zlom
preschnutej časti koruny, tzv. karate efekt.
-mt-
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Verejná zbierka „Biela pastelka“
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizuje celonárodnú verejnú zbierku „Biela
pastelka“, ktorej výnos bude použitý na sociálne poradenstvo,
vykonávanie sociálnej rehabilitácie a podporu programov
a aktivít pre nevidiacich a ťaž-

ko zdravotne postihnutých občanov.
Verejná zbierka prebieha od
1. júla 2010 do 31. septembra
2010, pričom hlavný deň zbierky v tomto roku pripadol na
22. september 2010. V tento
deň aj vo vašom meste dobro-

Čo prináša jeseň...
Skončil sa čas prázdnin
a letných dovoleniek, prichádza trochu upršaná a nostalgická jeseň.
September je mesiacom
mnohých zmien, a to nielen
pre žiakov, či študentov...
Vážení čitatelia, aj vo vedení nášho mesačníka nastala
zmena. Šéfredaktorka Mgr.
Magdaléna Pajanková odišla
pracovať do zahraničia, preto by som sa jej v mene celej

redakčnej rady a Kultúrnej
komisie pri MZ v Ilave chcela poďakovať za doterajšie
vedenie Ilavského mesačníka a popriať jej veľa úspechov
v ďalších aktivitách, najmä
v tých spisovateľských...
Veríme, že bude našou stálou prispievateľkou a dopisovateľkou, čím obohatí náš
mesačník o zahraničné príspevky.
-r-

Spomienka na významnú udalosť
27. augusta sme si opäť pripomenuli významnú udalosť
v našej histórii kladením vencov k pamätníku SNP na Mierovom námestí. Uplynulo už
66 rokov a my – súčasníci- touto pripomienkou vzdávame hold všetkým účastníkom

povstania. I keď okres Ilava
nebol súčasťou povstaleckého
územia, veľa občanov z nášho
regiónu bolo zapojených do
odboja proti fašizmu, preto
nesmieme zabudnúť na toto
obdobie, na ich statočnosť ...
-r-

PhDr. Jozef Borišinec

súdny a úradný prekladateľ angličtiny a nemčiny
adresa: Dedovec 1900/418
Považská Bystrica 017 01
tel.:

042/4261070, 0902 303 076

e-mail: minatom@stonline.sk

voľníci ponúkali biele pastelky
ako symbol sveta neviditeľných
línií, symbol sveta nevidiacich a prejav ľudskej solidarity
a dobrej vôle za finančný príspevok 1 euro, alebo dobrovoľný príspevok. Zbierka je
povolená rozhodnutím Ministerstva vnútra SR č. MV – SVS
– 233004- 2010/06932. Verejná zbierka „Biela pastelka“ sa
stretla s vašim porozumením
a podporou, za čo vám ďakujem.
Mgr. Silvia Ondrejičková,
ved. KS ÚNSS

Poďakovanie
Mestské múzeum v Ilave
ďakuje MUDr. Rastislavovi Řeháčkovi, ktorý v septembri 2010 daroval mestskému múzeu chlapčenský
a dievčenský kroj z Hornej
Poruby a šabľu väzenského
dozorcu z obdobia slovenského vojnového štátu.

INZERCIA
 Výhodne predám kombinovaný sporák ELEKTROLUX zachovalý, málo používaný. Pôvodná cena 13.000
- Sk, teraz cena dohodou.

Tel. č. 042/ 4465040
 Lukratívna práca v kancelárii / 7 eur/ hod. / v Dubnici nad Váhom.
Kontakt: 0908 454 552
2. septembra uplynul
rok od smrti nášho
milovaného manžela,
otca a starého otca
Jána Schöna.

Mgr. Adriany Sojkovej
poskytujúca právne služby v oblasti občianskeho, obchodného,
pracovného a rodinného práva

(nad reštauráciou Fontána)
tel. 042/432 85 15
0904 578 903

mail: adriana.sojkova@gmail.com
web: www.advokatdca.sk

Narodenie:
Matej Gračka
Eliška Kuricová
Alžbeta Kuricová
Martin Janco
Šimon Gombár
Manželstvo uzatvorili:
Anna Králiková
a Jozef Macho
Marika Bartáková
a Karol Chmelina
Mgr. Elena Kopačková
a Ing. Ľubomír Ďuriš
Dáša Palčeková
a Matej Gelien
Eva Kameništiaková
a Zdeněk Káčer
MUDr. Peter Stareček
a MUDr. Mária Kvaššayová
Radoslav Mikula
a Lucia Abrahámovská
Ing. Arch. Peter Pšenčík
a Mgr. Janka Mojtová
Blahoželáme jubilantom:
70 rokov
Jozef Bagin
Ján Egly
Mária Grnáčová
Jozef Chromiak
Emil Šebo
75 rokov
Anna Pagáčová
Mária Pribolová
Mária Škundová
80 rokov
Anna Funová
85 rokov
Anna Stratená
90 rokov
Jozef Bugala
Navždy nás opustili:
Vladimír Samaš
Božena Krištofová
Rastislav Janco
Anna Mogorová

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

oznamuje zmenu svojho sídla na adresu
Námestie Matice slovenskej č. 1713 v Dubnici nad Váhom

Matrika

Venujte mu
tichú spomienku.
Manželka a deti
s rodinami.

Okienko do štatistiky:
Za sledované obdobie sa do
nášho mesta prisťahovalo 18
občanov, odhlásilo sa 11 spoluobčanov.
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Slovenskú premiéru hry zaznamenala aj STV 2
Nový činoherný divadelný súbor Pod plachtou sa po
prvýkrát prezentoval krátkym scénickým vianočným
zamyslením na benefičnom
koncerte v r. 2008. Odvtedy
pomáha pri rôznych podujatiach v meste (rozprávkové
lesy, jarmoky, plesy...).
Jeho zakladateľ, 19-ročný
Daniel Mikloši, (naposledy
stvárnil Kuba v rovnomennej divadelnej hre) sa v nedeľu 12. 9. predstavil ilavskému
publiku aj ako mladý nádejný režisér. So svojím tímom
a hosťujúcimi kolegami z DS
Malá Múza odohrali malú
komédiu rakúskej autorky
Vereny Kanaan „Alergia,“
ktorá sa zaoberala hľada-

Je tu september a nedá mi
nespomenúť na stretnutie
spolužiakov po 50 rokoch
z ilavskej základnej školy, ktoré sa konalo 19. júna
2010. Prví pozvaní prichádzali do reštaurácie Moravec Caffé už na pravé poludnie, hoci začiatok stretnutia
bol stanovený o hodinu neskôr. Žiaci bývalej 8.A a 8.B
triedy (1960) - dnes už rodičia a starí rodičia, sa teda
rozhodli pomyselne zastaviť
čas a zaspomínať si na roky
prežité v školských laviciach.
Nesmelé počiatočné vzájomné spoznávanie sa vystriedala neskoršia radosť - prešedivelí páni to mali podstatne
ľahšie ako dámy so zmenenými dievčenskými menami a účesmi. Dojemný bol
príchod pána učiteľa Alfonza Lališa s manželkou Darinkou, ktorí neváhali merať
cestu až z Ponickej Huty pri
Banskej Bystrici. Práve on
začal samotné spomienkové „vyučovanie“ u Moravca.
Dochádzku triedy skontrolovali organizátori popoludnia. Milým pokračovaním

ním ideálneho partnerského
páru. Vo výborných hereckých kreáciách sa predstavili
Mária Tarabová a Peter Domáň. A hoci išlo o prvý čino-

herný krok DS Pod plachtou,
záujem sme mohli zaznamenať aj zo strany médií. V nedeľu dopoludnia na rozhlasovej stanici Regina bola na

Stretnutie po rokoch...
stretnutia bolo prijatie zúčastnených v priestoroch
MSÚ, kde každého osobne
privítal primátor mesta Ing.
Štefan Daško, za čo mu touto cestou ďakujeme. Po jeho
krátkom príhovore nasledovala príjemná diskusia na
tému života v našom meste
a stretnutie pokračovalo opäť
v reštaurácii.
V tento deň bolo „v ško-

le“ 42 žiakov. Minútou ticha
si prítomní uctili pamiatku
pätnástich zosnulých spolužiakov. Na rad prišla aj krátka rozprávačská životná mozaika každého zúčastneného
spolu s rodinnými i triednymi fotografiami. Spomínalo sa aj na ďalších triednych
učiteľov: p.Turzu, p. Mikovú,
p. Haasovú... V spoločnom
rozprávaní a rôznych prí-

ilavskú premiéru odvysielaná malá kultúrna pozvánka, ktorú v piatok s hercami pripravil Michal Herceg.
Na premiéru prišla dokonca
aj Slovenská televízia, ktorá
natočila okrem inscenácie
aj rozhovory s tvorcami i divákmi. Novému súboru želáme veľa tvorivých síl a radosti zo spoločných stretnutí.
S Danielom Miklošim – ako
hercom- sa znovu stretneme
v pripravovanej francúzskej
dráme „Oskar a dáma v ružovom“, ktorou sa v premiére 16.1. 2011 po 15 rokoch
ukončí činnosť ilavského DS
Malá múza.
-mpaj-

spevkoch padol návrh zorganizovať ďalšie stretnutie skôr
ako za 50 rokov. Stretnutie
pokračovalo v duchu ľudových pesničiek s harmonikou Vendelína Michalíka vo
veselej nálade do neskorých
nočných hodín.
Ďakovný list pre organizátorov stretnutia od pána učiteľa Lališa bol už len peknou
bodkou a milou spomienkou
za úspešným podujatím.
Julka Stráňavská (Masaryková), Vendo Michalík

Spoločná fotografia, ktorá bude všetkým zúčastneným pripomínať vzácne chvíle stretnutia.
Foto: O. Tomášová
Foto: Milan Mišík
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Vyberáme zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave konaného 31.08.2010
Mestské zastupiteľstvo na
svojom zasadnutí rokovalo
o nasledovných témach (výber):
- vyhodnotenie rozpočtu
Mesta Ilava a TSM za 1 polrok
2010

- informácia o zvýšení poplatku za uloženie komunálneho odpadu na skládku
- dočerpanie úveru schváleného VUB na výmenu okien
v DK Ilava
- VZN č. 1/2010 o podmien-

OZNAM

a petičných listín nájdete na
internetovej stránke Ministerstva vnútra SR, prípadne o ne
môžete požiadať na Mestskom
úrade – evidencia obyvateľstva
č.dv. 115.
Politické strany a hnutia musia taktiež v termíne
3.10.2010 do 24.00 odovzdať
nominácie člena do mestskej
volebnej komisie. Nominácie
treba odovzdať na MsÚ – evid.
obyvateľstva, č.dv. 115.
Politické strany a hnutia
musia v termíne najneskôr
7.11.2010 do 24.00 hod. odovzdať nominácie členov do
okrskových volebných komisií. Nominácie treba na MsÚ
– evid. obyvateľstva č.dv. 115.
115.Nezávislí kandidáti nemajú
v zmysle zákona možnosť nominovať svojich zástupcov do
volebných komisií.
Volebná kampaň na komunálne voľby začína 17 dní pred
dňom volieb a končí 48 hodín
pred dňom volieb. Kampaň
teda začína dnom 10.11.2010
a končí sa dňom 25.11.2010!
Vedenie kampane mimo určeného času je zakázané!

Mestský úrad, odbor vnútornej správy oznamuje, že podľa
§ 27 zákona SNR č. 346/1990
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, sa komunálne
voľby uskutočnia dňa

27. novembra 2010.
Svoj hlas môžete odovzdať
vo volebných miestnostiach
v čase od
7.00 do 20.00 hod.

Politické strany a hnutia,
a nezávislí kandidáti na post
primátora mesta a poslancov
mestského zastupiteľstva musia najneskôr do 3.10.2010 do
24.00 hod. odovzdať svoje
kandidátne listiny zapisovateľke mestskej volebnej komisie Ing. Vrtíkovej (č.dv.116,
matrika – budova býv. okresného úradu). Nezávislí kandidáti musia v tomto termíne
spolu so svojou kandidatúrou odovzdať i petičné hárky
(v našom meste v zmysle zákona postačuje 200 podpisov občanov). Vzory kandidátnych

Výsledky referenda
Okrsok č.

Počet zapísaných
voličov

Počet
Počet ne- Počet
platných platných zúčasthlasohlasonených
vacích
vacích
voličov
lístkov
lístkov
1.
1002
191
2
193
2.
1024
216
1
217
3.
790
156
1
157
4.
973
192
0
192
5.
661
134
0
134
6.
92
28
3
31
Spolu
4542
917
7
924
Počet zúčastnených voličov predstavuje 20,34 % z celkového počtu

kach držania psov na území
mesta Ilava
- VZN č. 2/2010 o miestnom
referende
- dodatok č. 6 k VZN č.
2/2005 o nakladaní s odpadom
a poplatkoch za komunálne
odpady
- informácia o podpise kúpnej zmluvy KZ č. 5/82/2010 zo
dňa 12.08.2010, ktorou mesto
Ilava od fyzickej osoby p. Romana Kalusa, bytom Kukučínova ul. 691/41, 019 01 Ilava nadobudlo nehnuteľnosť
a to pozemok KN-C parc. č.
888/2 – záhrady o výmere 1146
m2 v k. ú. Ilava uplatnením si
predkupného práva uvedeného v čl. V. kúpnej zmluvy KZ č.
3/20/2008 zo dňa 07.03. 2008.
- informácia, že dňa 2. 8.
2010 prišli na účet mesta finančné prostriedky za projekt,
ktorý pripravilo mesto v zastúpení Mgr. Anny Bakošovej
pre žiakov ZŠ z piatich európskych miest, zo štyroch krajín „Európa pre občanov“
v
rámci medzikultúrneho
dialógu vo výške 10 932,93 €.
Tieto prostriedky prišli do
troch týždňov od zdokladovania projektu.
- informácia o riešení pozemkov okolo budovy „kotolňa“ na Ulici Štúrovej v Ilave, ktorá je vlastníctvom mesta
Ilava.
- informácia o plánovanom
opakovanom podaní žiadosti
na čerpanie prostriedkov z EÚ
zo strany Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p. –
OZ Piešťany na stavbu „Ilava –
úprava Podhradského potoka“
v priebehu mesiaca septembra
tohto roku.
- sťažnosť rodiny Flochovej
a rod. Prostinákovej na rušenie nočného kľudu a výtržnosti, ktoré sa pravidelne opakujú
v piatky a soboty na Farskej ulici v Ilave.
- žiadosť Technických služieb mesta /TSM Ilava/ o zakúpenie nákladného vozidla na
vývoz veľkoobjemových kontajnerov s tým, že do budúceho
MZ riaditeľ TSM Ilava predloží
analýzu nákladov a porovna-

nie s externou službou.
Mestské
zastupiteľstvo
schválilo (vyberáme):
1.
Financovanie projektu
na výmenu okien v Dome kultúry Ilava vo výške 9880 Eur,
z nevyčerpanej časti úveru,
poskytnutého VUB na základe úverovej zmluvy č. 2/2010/
UZ zo dňa 4.2.2010 vo výške
166 000.
- Splátkový kalendár nedoplatku na dani z nehnuteľnosti
za rok 2010 vo výške 6011,08.Euro a nedoplatku na poplatku
za komunálne odpady za rok
2010 vo výške 6405,75- Euro
pre neziskovú organizáciu Nemocnica s poliklinikou Ilava, so sídlom Štúrova 3, 019 01
Ilava a to formou mesačných
splátok za komunálne odpady vo výške 533,81 Euro (posledná splátka by bola zaplatená vo výške 533,84 EUR dňa
20.10.2011) a za daň z nehnuteľnosti vo výške 500,92 Euro
(posledná splátka by bola zaplatená vo výške 500,96 Euro
dňa 20.10.2011).
- Odpredaj nehnuteľnosti
vo vlastníctve mesta Ilava a to
pozemku KN-C parc. č. 888/4
– záhrady o výmere 194 m2,
zapísaného na Správe katastra
Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava, právnickej osobe Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom K dolnej stanici 7282/20A,
911 01 Trenčín za kúpnu cenu
1 €. Kupujúci uhradí správny
poplatok za vklad vlastníckeho
práva na LV do KN na Správe katastra v Ilava. Prevod nehnuteľnosti je v súlade s písm.
e, ods. 8, § 9 a zákona NR SR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.
- Text vyhlásenia obchodnej
verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku KN – C
parc. č. 888/2 – záhrady o výmere 1 146 m2, zapísaného na
Správe katastra Ilava na LV č.
1 500 v k. ú. Ilava.
(skrátené, celý zápis z MSZ si
môžete pozrieť na www.ilava.
sk, alebo na vývesných tabuliach mesta)
-r-
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Večer atletických hviezd
Večer atletických hviezd v Ilave sa páčil. Nielen návštevníkom Bartolomejského jarmoku,
ale i samotným hviezdam ...
Dominique Darden: Boli ste
fantastickí, pozdravujem Ilavu!
Tak a máme to úspešne za sebou. Nielen podujatie, na ktoré
sme sa ako radoví fanúšikovia
atletiky všetci tešili – Atletický
most 2010 – ale i športovo-spoločenskú akciu v Ilave, ktorá mu
predchádzala a ktorá organizátorom tohto najväčšieho medzinárodného atletického mítingu
na Slovensku mala pomôcť zaplniť tribúny Mestského štadióna v Dubnici nad Váhom.
Neviem posúdiť, či Večer atletických hviezd, ktorý sa v piatok večer v Ilave počas Bartolomejského jarmoku konal,
nejakým výrazným spôsobom
nedeľňajšiu päťtisícovú návštevu na dubnickom štadióne naozaj ovplyvnil. O mítingu sa
bubnovalo všade vôkol, v podstate bol za skromné, naozaj iba
symbolické vstupné, kto teda
chcel, mohol sa ho zúčastniť.
Som však presvedčený o inom,

ne doliehal, nútiac ich improvizovať a robiť niektoré drobné
chybičky, ktoré si pred Večerom
atletických hviezd vôbec ne-

domácim atlétkam, viacnásobným majsterkám Slovenskej
republiky a slovenským reprezentantkám, Martine Margo-

Viki Zahradníčková - tretia zľava.
pripúšťali, dvom sympatickým
čiernym Američankám, Nicole
Leachovej a Dominique Dardenovej a ich reprezentačným
kolegom, Jeffovi Porterovi a Jamaalovi Torranceovi sa v Ilave páčilo. Dávali to na každom
kroku spontánne najavo, o Petrovi Svobodovi z Českej repub-

lienovej a Viki Zahradníčkovej,
ktoré usporiadatelia na slávnostnom predstavovaní hviezd
Atletického mosta 2010 pred
domácim publikom odprezentovali so všetkými poctami ...
Čo dodať na záver? Som presvedčený, že minimálna investícia, ktorú mesto Ilava do
tejto netradičnej, zato však veľmi prestížnej a príťažlivej spoločenskej udalosti vložilo v podobe symbolických hostiteľských
prezentov sa nestratí a prinesie

svoje ovocie. Veď už to, že primátor mesta Ilava, Ing. Štefan
Daško dekoroval na stupni víťazov jednu z najväčších hviezd
dubnického atletického mítingu, Američana Wallace Spearmona po jeho rekordnom triumfe na šprintérskej dvojstovke
nebolo dielom náhody. Bol to
prirodzený dôsledok toho, že
o Ilave sa v priestoroch dubnického atletického stánku počas
uplynulého víkendu hovorilo v superlatívoch. Výstižne to
zhrnula skvelá americká prekážkarka, stála účastníčka svetovej výkonnostnej TOP dvadsiatky, ktorá sa v piatok objavila
v Ilave celkom nečakane a na
poslednú chvíľu, Dominique
Darden. Keď som ju po odbehnutí svojej disciplíny objavil
v priestoroch novinárskej mixzóny, radostne ma objala a ešte
raz sa vrátila ku svojej piatkovej neohlásenej návšteve Ilavy:
„Povedali mi, že je u vás veľká
oslava, nemohla som si ju nechať ujsť. Boli ste fantastickí,
pozdravujem Ilavu!“
Slová, ktoré nemôžu nepotešiť a musia naplniť dušu každého jedného lokálpatriota obrovským zadosťučinením. Naplnili
aj tú moju - ilavskú! Ďakujeme,
Dominika a všetci spoločne Ti
z Ilavy odkazujeme – tiež ste
boli fantastickí, tešíme sa o rok!
-tch-

Ďalšia majstrovská osemstovka
Viki Zahradníčkovej
Autogramiáda.
že bezpochyby pomohol mestu
Ilava. Mestu ako takému, jeho
imidžu, prestíži i samotnému
menu vo svete. Nikdy predtým
som v angličtine nepočul Ilavu
skloňovať toľkokrát, ako tomu
bolo v sobotu a nedeľu počas
dubnického mítingu.
Napriek časovému stresu,
ktorý v piatok podvečer na domácich usporiadateľov a ich
zahraničných hostí nemilosrd-

liky už ani nehovoriac. Toho
Dni slovensko-českej kultúry
v Ilave milo prekvapili a ako povedal, cítil sa v Ilave ako doma.
Keď som mu v nedeľu odpoludnia potriasal pravicou, ako
čerstvému, dnes už dvojnásobnému šampiónovi dubnického mítingu, priateľsky do mňa
strčil ramenom, neodpustiac
si otázku, ako dopadol jarmok
v Ilave. Páčilo sa zrejme aj dvom

Okrem titulu do zbierky jedna strieborná a dve bronzové
medaily. Tri týždne po Atletickom moste 2010, na ktorom ilavské atletické nádeje na domácom kultúrno-spoločenskom pódiu asistovali pri predstavovaní svetových atletických hviezd,
radostná správa prišla z Bratislavy. Viki Zahradníčková, elitná pretekárka dubnického AK Spartak, žiačka ZŠ na Medňanskej ulici v Ilave, si na víkendových majstrovstvách Slovenskej republiky žiactva v atletike pripísala na svoje konto ďalší,
v poradí už svoj tretí tohtoročný majstrovský titul a potvrdila
punc najrýchlejšej slovenskej polkárky vo svojej vekovej kategórii. Správa je o to radostnejšia, že zatiaľ čo dubnický Spartak so ziskom desiatich medailí (3 - 2 - 5) patril na šampionáte k najúspešnejším, Viki si z tejto medailovej kolekcie, popri
majstrovskom titule na 800 m (2:24,61), priviezla domov ďalšie
tri cenné kovy. Jeden strieborný, za štafetu na 4 x 300 m ,dva
bronzové za 200 m prekážky a štafetu na 4 x 60 m. Srdečne blahoželáme!
(tch)
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DNI SLOVENSKO – ČESKEJ KULTÚRY
Družobné
mestá
Ilava
a Klimkovice pripravili v minulom roku úspešný projekt, ktorý
bol zameraný na využitie a prezentáciu kultúrneho potenciálu
oboch partnerov s cieľom využiť tradičné akcie (jarmoky,
rôzne mestské podujatia...) Zaujímavosťou pre obidve mestá
je skutočnosť, že vznikli v prvej
polovici 14. storočia. Najstaršia
známa zachovaná listina, dotýkajúca sa minulosti Ilavy, bola
vydaná v Trenčíne v r. 1339, teda

takmer súčasne ako je datovaný vznik Klimkovíc. Keď však
prekročíme pár storočí...zmluva o partnerstve medzi Ilavou
a Klimkovicami bola uzavretá v r. 2008, spolupráca medzi
školami bola však nadviazaná
omnoho skôr, už v r. 1954, a tá
kultúrna sa začala písať dátumom 20.8.2010.
Prvá časť projektu Dni slovensko – českej kultúry sa realizovala práve počas tradičných
Bartolomejských slávností a za-

Ochutnávka jedál. Foto: O. Tomášová

Vytvárníčky z Nitry. Foto: Miko

FS Laštek. Foto: M. Toman
čínala v našom meste dvomi
výstavami. Prvú výstavu pod
názvom Mestečko očami detí
predstavili verejnosti na prízemí
DK, kde sa svojimi výtvarnými
dielami prezentovalo približne
150 žiakov. V obrázkoch, ktoré
vytvorili naši mladí umelci je
vyjadrená láska k svojmu rodnému mestu. Svojimi očami a detským výtvarným rukopisom
nám ukázali čaro miest, ktoré
si dospelí vo svojom uponáhľanom svete niekedy nevšímajú.
Výstava významného českého
výtvarníka Stanislava Holinku
bola nainštalovaná vo výstavnej
sieni DK. Jeho maliarska tvorba
je poznačená životnými skúsenosťami, je plná pocitov a predstáv, stvárňujúca konkrétny dej
alebo filozofiu, ktorá vychádza
z existencie a činnosti ľudí. Vyhýba sa abstrakcii a svoje témy
predkladá divákovi zrozumiteľným, väčšinou figurálnym
výrazom. Medzi výtvarnými
technikami prevláda pastel,
tempera, akryl a olej...
Vernisáže sa zúčastnili aj vý-

Výtvarný plenér.

FS Strážov. Foto: M. Toman

znamní hostia: Primátor mesta
Ilava Ing. Štefan Daško, prednosta MsÚ Ing. Ľubomír Turcer, starosta mesta Klimkovice, Ing. Pavel Malík, zástupca
Mestského zastupiteľského zboru Györu Peter Schmidt, predseda Spolku na pamiatku Barossa, z Poľska zástupca primátora
Adam Putkowski.
Príjemnú atmosféru vernisáže nám dotvoril spevácky zbor
z Klimkovíc.
Po slávnostnom otvorení
dvoch zaujímavých výstav, ktoré
kurátorsky pripravila Mgr. Alena Teicherová, sa primátor mesta Ilava a starosta mesta Klimkovíc spolu s kurátorkou, ktorá ich
sprevádzala v dobovom kráľovskom odeve previezli na historickom koči až na námestie, kde
sa uskutočnilo slávnostné otvorenie podujatia Dni slovenskočeskej kultúry . V úvode bohatého popoludňajšieho programu,
ktorý moderovala Anna Riecka, sa ilavskej verejnosti predstavili klimkovické mažoretky.
Páni z dychovej hudby Vesel-

Ilavský mesačník
ka dokázali, že svoj názov nesú
právom, ilavské publikum nielen rozveselili, ale i rozospievali
a len veľmi neradi počas veľkého potlesku uvoľňovali pódium
ďalším svojim kolegom. Skupina AIŠA vzbudzovala pozornosť
už svojím príchodom. Pôvabné
klimkovické ženy – brušné tanečnice- nesúce názov Absolútne impozantné šokujúce amatérky dokázali, že amatérky ani
zďaleka nie sú. Ich tance chytili za srdcia nielen pánov (čo by
bolo celkom pochopiteľné), ale
i všetky dámy a slečny.
Popoludnie plné klimkovickej kultúry ukončili svojím vystúpením folklórno - hudobná
skupina Třinástka a spevácky
zbor. Ilavskému – slovenskémudivákovi sa česká – klimkovická kultúra páčila, o čom svedči-

7
Prijatie u starostu mesta Klimkovice.

Foto z Klimkovíc.
a českej kuchyne. Potešením
pre oči a dušu bol výtvarný plenér umelcov, tvoriacich pri DK
v Ilave. Okrem vystavených obrazov a maľovaných tričiek, si
diváci mohli pozrieť tvorbu výtvarníkov priamo v plenéri...
Milovníci spevu, hudby a tanca sa zabávali vo dvore u Furmana na ľudovej veselici až do

Vernisáž vytvárných prác detí a výtvarníka Stanislava Holinku.

li najmä búrlivé potlesky počas
jednotlivých vystúpení.
Okrem kultúrneho programu,
ktorý bol naozaj veľmi hodnotný, sa v našom mestskom parku
uskutočnili aj rôzne sprievodné
podujatia. Niektorí návštevníci
si mali možnosť vyskúšať svoje
schopnosti pri streľbe z luku, iní
sa povozili na koňoch a tí s mlsným jazýčkom si pochutnávali
na jedlách tradičnej slovenskej

skorého rána. Do tanca im hral
a spieval Milan Sloboda.
Ilavské súbory predviedli
svoje umenie v Klimkoviciach
11.9.2010. Našim českým priateľom sa predstavil orchester
Brilant zo ZUŠ s repertoárom
skladieb na príjemné počúvanie. Malé i veľké tanečnice z tanečného odboru s oduševnením predstavili svoje ponímanie
moderného tanca a dvojica Paľ-

Tanec zaľúbených z muzikálu Mystérium.

ko a Janka predviedli úvodný tanec zaľúbených z muzikálu Mystérium. Vyvrcholením
programu bolo vystúpenie detskej folklórnej skupiny Laštek
a folklórneho súboru Strážov,
ktorý s temperamentom jemu
vlastným prezentoval časť svojho programu. Publikum s nadšením prijalo vystúpenie súborov z nášho mesta. Prekvapením
pre nás bolo, že medzi návštev-

níkmi jarmoku sme stretali aj
Ilavčanov, ktorí prišli pozrieť
a ochutnať špeciality ostravskosliezskeho regiónu. Viac ako
polstoročné priateľstvo medzi
Klimkovicami a Ilavou bolo cítiť
všade, aj medzi divákmi sledujúcimi program, ktorí sa veľmi
pochvalne a s uznaním vyjadrovali k programu, ktorý im priniesli deti aj dospelí z Ilavy.
- at- ar – mk -

Foto: M. Toman

Tanečnice z tanečnej skupiny Cherries.

Kultúrna komisia pri
MZ v Ilave vyslovuje poďakovanie organizátorom, účinkujúcim
a všetkým tým, ktorí prispeli k úspešnému
priebehu Bartolomejského jarmoku a Dní Slovensko – Českej kultúry.
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Mestská knižnica
Jan, Keller:
„třI SoCIáLní SVěty“

Praha, Sociologické nakladatelství 2010
„Je ťažké prebiť sa medzi tých najbohatších. Rozhodne
je ľahšie a oveľa bezpečnejšie sa v týchto kruhoch narodiť.“
Ch. W. Mills
Elita, stredné vrstvy, deklasovaní. Tri sociálne svety, ktoré sa od seba prudko vzďaľujú
a žijú v nepomeriteľných podmienkach.
Autor, známy český sociológ, sa v tejto veľmi zaujímavej knihe zaoberá premenami
sociálnej štruktúry dnešnej
postindustriálnej spoločnosti.
Obhajuje teóriu, podľa ktorej spoločnosť prechádza od
„pouhé nerovnosti k naprosté
nesouměřitelnosti,“ čo pokladá za hrozbu pre demokraciu
a pre budúcnosť otvorenej spoločnosti.
Je postavenie privilegovaných vrstiev zdôvodnené ich
schopnosťami a výkonom?
Prečo sa úspešní sťahujú do
opevnených komunít, kedy
prechádza štát sociálny v štát
trestajúci?
Kde miznú robotníci?
Rozoberá aroganciu financií (kradnúť je nebezpečné,
ak nemáte už mnoho peňazí),
vzdelávanie v službách zisku,
sociálny štát v službách zisku,
kastu vyvolených, kriminalizáciu chudoby, vedecké zastieranie pomerov, a pod.
Základom celej logiky troch
sociálnych svetov je rozdelenie
na tých, ktorí sú v rámci systému skutočnými držiteľmi

moci a vplyvu, ďalej na tých,
ktorí sú z hľadiska potrieb
mocných a celého systému
akokoľvek využiteľní, a konečne na tých, ktorých tí hore, ani
tí uprostred prakticky k ničomu nepotrebujú.
Asi aj sto rokov sa už diskutuje o tom, či má pre fungovanie tržného systému nejaký
význam existencia tých, čo sú
z neho vylúčení.
Čo sa týka kasty vyvolených,
autor v knihe definuje elitu
diskrétnu a elitu pomocnú.
Analyzuje najnovšie pojednanie o svetovej elite autora
Davida Rothkopfa, bývalého
vysokého úradníka Clintonovej administratívy.

Rothkopf tvrdí, že celosvetovo celému dianiu dominuje
zhruba šesť tisíc najmocnejších ľudí.
Je to akási elita elity, ktorá
dnes ovplyvňuje osudy politikov, tak ako ich kedysi ovplyvňovali voliči.
Ich rozhodnutia zasahujú do
osudov miliónov bez hraníc na
všetkých kontinentoch, mimo
kontrolných
mechanizmov
národných inštitúcií a mimo
existujúcich tržných regulácií.
Najmä v prípade finančníkov
ide o skutočnú „moc bez hraníc“.
Okrem finančníkov patria
do svetovej elity šéfovia významných štátov, patróni tlače, vrchní manažéri veľkých
korporácií, ropní magnáti, riaditelia technologicky najvyspelejších firiem, špičky armády, veľkí akcionári a vlastníci
tisícky najväčších národných
firiem, niekoľko náboženských lídrov, vedcov a umelcov, ako aj pár významných
teroristov a mafiánov.
Rothkopf aj naznačuje prečo
sú títo ľudia v pozadí a prečo
svoju obrovskú moc realizujú
nepriamo, akosi v zastúpení.
Je to tak preto, lebo neexistuje celosvetová vláda. Takže
kaste najmocnejších neostáva nič, len ťahať za povrázky
a ovplyvňovať tých, ktorí majú
vplyv na národnej úrovni.
Kniha je vhodná aj pre súčasných a nastávajúcich vysokoškolákov, aby si lepšie
uvedomili, čo ešte potrebujú
k naplneniu svojich ambícií
okrem kvalitného vzdelania,
vlastných schopností a presvedčenia o svojej výnimočnosti.
Ľ.L.

POZVÁNKA
pre všetky ženy – čitateľky /a nielen pre ne/, ktoré si obľúbili spisovateľku

Máriu H a m z o v ú,

v praktickom povolaní lekárku - neurologičku.
Stretnutie s touto autorkou sa uskutoční 9. novembra /utorok/ o 16,30 hod.
v Mestskej knižnici alebo v zasadačke Domu kultúry v Ilave.
Akékoľvek prípadné zmeny tohto stretnutia budú včas oznámené.

Knižné novinky

Prírastky v septembri
Beletria:
Všade dobre, na Haiti peklo /
cestopis I.Janko
Trhač srdca /B.Vian
Samochod srdca /P.Jaroš
Intimita vlkov/J.Heriban
Ružový trojuholník / J.Heriban
Krásna beštia /R.Jamesová
Poštovní úřad /Ch.Bukowski
Geraldova hra /S.King
Domček jedným ťahom /
V.Šikulová
Topánky z papiera /
D.Fulmeková
Červené sárí /J.Moro
Rivers of Babylon 3 zv./
P.Pišťanek
Špinavá hra /S.Brownová
5 titulov angl. klasiky
v angličtine
Detská literatúra:
Mačacie dievča /T.Brezina
Nový začiatok /T.Brezina
Záhada hmlistej hory /A.Marx
Skellig /D.Almond
Rozprávky pre neposlušné deti
a ich rodičov /D.Tarageľ
Útok čiernych čarodejníc /
T.Brezina
Verný kamarát /J.Dale
Učiť sa mi zachcelo /M.Števková
Človiečik a človiečka /
Z.Teisingerová
Rozprávky siedmich morí /
J. Uličiansky /
Odborná literatúra:
Moderní historie světa
Pedagogika voľného času /
E.Kratochvílová
Holokaust /W.Benz
Najkrajšie mestá Slovenska
Dieťa v ohrození /
zborník autorov
Týrané dieťa /K.Fuchsová
Úvod do antropológie /B.Malík
Emoční inteligence /Ch.Wilding
Manažment v sociálnych
službách /E.Dudinská
Řízení lidských zdrojú /
J.Koubek
Základy ekonomiky podniku /
D.Martinovičová
Vplyv mena na život /
P.Le Rouzic
Proti rakovine nie sme
bezmocní /D.Servan-Schreiber
Geriatria a geriatrické
ošetrovateľstvo /F.Németh a kol.
6 titulov jazykovednej literatúry
a konverzačných príručiek
/ruština, španielčina,
chorvátčina, angličtina

Ilavský mesačník
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CVČ v Ilave praje
všetkým deťom, pedagógom a ostatným zamestnancom škôl, do nového školského roka veľa
síl, úspechov a tvorivosti. Tak ako každý rok,
aj teraz otvárame krúžky rôzneho zamerania.
Prihlášky do krúžkov
si môžete vyzdvihnúť
v CVČ denne od 8:00
hod. do 16:00 hod..

Zoznam záujmových
krúžkov CVČ Ilava
t.č. 44 65 184
Spoločensko -vedné
1. Tanečný
2. Tanečný 2
3. Slniečko
4. Hviezdička
5. Divadelno-dramatický
7. Klub učiteľov
8. Mladý podnikateľ
9. Klub mladých
– štvorlístok
10. Literárny klub

Oznamujeme, že Bedmintonový oddiel TJ Sokol Ilava v
spolupráci s CVČ Ilava otvára
v školskom roku 2010/2011

Kultúra a umenie
1. Klub ľudových remesiel
- Keramický krúžok
- Paličkovanie
- Otvorená dielňa
- Maľba na sklo
- Olejomaľba

Tréning: pondelok a štvrtok 14:30 hod. – 16:00 hod.
Srdečne vás pozývame.
Kontakt: Marián Horák,
0905 644227,
ilsportbar@gmail.com

Foto: Archív CVČ

Bedmintonový
krúžok
BEDMINTONOVÝ
KRÚŽOK.

Materské centrum Dubáčik
oznamuje, že znovu po prázdninách začína fungovať 28. septembra o 9.30 hod. v priestoroch DK
v klubovni Malej Múzy na 1. poschodí (vchod zboku DK). Budeme
sa stretávať každý utorok v rovnakom čase. Súbežne budú pre najmenšie deti organizované tvorivé
dielne v spolupráci s CVČ a otvorená malá herňa pre
deti.
Tešíme sa na vašu účasť, pretože je veľmi dôležitá pre
ďalšie fungovanie MC.

Informatika
1. Internetový klub
2. Počítačový 1
3. Počítačový 2
Veda a technika
1. Tvorivé dielne
2. Zaujímavá fyzika
3. Matematika tvorivo
4. Objaviteľský
Jazykové
1. Anglický jazyk
2. Anglický jazyk
3. Francúzsky jazyk
4. Slovenčina cez internet
V prípade odovzdania
Vzdelávacieho
poukazu
do CVČ bude vybratý ZÚ
zdarma.

Foto: Archív CVČ

10

Ilavský mesačník

Pozvánky na podujatia v Ilave
4.10. – 8.10.2010 /pondelok až piatok/ v sále domu kultúry
ENVIROFILM 2010
Pofestivalová prehliadka zo XVI. ročníka filmov o životnom
prostredí. Dopoludnia premietanie pre školy, popoludní vždy
od 17.30 hod. premietanie pre verejnosť. Vstup voľný.
Envirofilmu 2010, tak ako každý rok, dominuje medzinárodná prehliadka súťažných filmov. Filmoví tvorcovia z 31 krajín celého sveta prihlásili do 16. ročníka 165 filmov. Výberová komisia vybrala 56 filmov, ktoré hodnotila medzinárodná
festivalová porota. Tie najlepšie, najzaujímavejšie, môžete si
pozrieť aj v Ilave, spolu so sprievodnou výstavou detských výtvarných prác Zelený svet.
Viac o filmoch na plagátoch a na ilavskej webovej stránke.
9.10.2010 /sobota/ od 9.30 – 17.00 v dome kultúry
TANEČNÝ DEŇ
Výučba rôznych tanečných štýlov moderného tanca. Považské osvetové stredisko v spolupráci s oddelením kultúry v Ilave organizuje školu moderného tanca pre tanečné skupiny
trenčianskeho kraja, ale aj pre širokú verejnosť.
Motto: Naučme sa objavovať a rozvíjať svoj tanečný talent.
O 16.00 hod. Prezentácia tvorby tanečných kolektívov -vystúpenie - pre verejnosť. Vstup voľný.

15.10.2010 /piatok/ od 19.00 hod. v dome kultúry
ROCKOVÁ ILAVA 2010
/koncert amatérskych rockových kapiel/
PELLMELL 59 (Drietoma), DRÍST (Bolešov), THE LETTERS
(Púchov), ROZPAD (Ilava), STILL BLEEDING (Dubnica nad
Váhom). Vstupné 3 €. Predaj vstupeniek pred koncertom.
17.10.2010 /nedeľa/ o 15.00 hod. v Rím.- kat. kostole v Ilave
KONCERT Zmiešaného speváckeho zboru Ilavčan pri príležitosti 110. výročia založenia spevokolu.
Hostia: Ženský spevácky zbor Srňan z Horného Srnia, Spevácke duo Dagmar Mišíková a Lukáš Behan
30.10.2010 /sobota/ od 7.00-11.00 hod. v dome kultúry
BURZA /nielen pre/ ZBERATEĽOV
Podujatie, na ktorom môžete kupovať, predávať, či vymieňať
všeličo možné od starožitností po rôzne drobnosti, milé veci
a vecičky...
Vstupné 0,50 €, deti zdarma.
V mesiaci októbri tiež pripravujeme tradičné posedenia s dôchodcami v Ilave i mestských častiach Iliavka a Klobušice /na
pozvánky/

Aktuálne informácie vždy na
www.ilava.sk , tel. DK 44 555 70-72

Ilavský mesačník
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90. výročie organizovanej telovýchovy v Ilave – IX. časť
Rok - 1988
Úlohou výboru TJ bolo zaktivizovať cvičenie žien a obnoviť cvičenie mužov. Ženy cvičili v telocvični ZŠ na Medňanskej ulici dvakrát
týždenne pod vedením cvičiteliek
Pružincovej, Markovej, Poláčkovej a Zemanovej. Cvičenie pozostávalo z rytmickej gymnastiky
a aerobiku. Trénerky vypomáhali
aj pri nácvikoch aerobiku v Pruskom a mali záujem o svoj odborný rast. Bolo však potrebné doriešiť ich odmeňovanie. Po odchode
starších cvičiteľov naliehavou úlohou zostalo zabezpečenie zaškolenia aspoň 2 cvičiteľov. Stolnotenisový oddiel nemal stálu miestnosť,
kde by mal trvale rozložené hracie
stoly, nemohol pravidelne trénovať, čo vplývalo na ich výsledky.
Z 22 zápasov, 3 vyhral, 2 remízoval a 17 prehral, preto vypadol
z okresného majstrovstva I. triedy.
Oddielu sa nepodarilo vytvoriť ani
jedno žiacke družstvo, hoci v meste boli dve základné školy.
Tenisový oddiel zlepšil prácu
s mládežou. Na tréningoch sa zúčastňovalo 10 chlapcov a 8 dievčat.
Turnaj žiakov a dorastencov vyhral Igor Bezecný. XIII roč. ,, Memoriálu Ing. Fr. Smrčka ,, vyhral L.
Matejička.
Oddiel karate sa predovšetkým
zameriaval na disciplínu. Oblasť
výkonnostného športu bola zameraná na zvýšenie technickej vyspelosti a jej vyvrcholením boli skúšky dvakrát do roka. Pravidelne sa
zúčastňovali na majstrovských súťažiach organizovaných krajským
výborom ČSTV a KLK seniorov.
Trénermi boli Kamil a Branislav
Horákovi a J. Opatovský. Finančné výdavky si členovia hradili
z vlastných prostriedkov, brigád
a diskotéky. O dobrú prácu sa
pričinil predseda odd. Ing. Gabriel Vanko, pokladník Pavol Hanko , tréner Kamil Horák a asistenti trénera Jozef Daško a Dagmar
Kaniová. Svoju výkonnosť si cvičenci preverovali na súťažiach Považského a Pohronského pohára
a Veľkej ceny Martina. Pekné výsledky v seniorskej súťaži dosiahol
K. Horák -2. miesto, dorastenec J.

Mahút - 3. miesto, na Univerziáde
a Slovenskom pohári B. Horák - 2.
miesto.
Turistický oddiel zintenzívnil
svoju činnosť a získal titul ,,Vzorný
oddiel I. stupňa“.
Na školách vytvorili žiacke oddiely turistiky. Zároveň zvyšo-

sku, ale aj v Čechách./ 75 km na
vode v Čechách, v apríli za ťažkých
podmienok z Milochova po Trenčín, Revúcu od Vyšnej po Biely Potok, v máji a v júni splavili za 7 dní
rieky v južných Čechách: od Sušice po Horožďovice..., Vltavu od
Lenory po Český Krumlov, Malše

vali počet organizovaných akcií
v pešej a vodnej turistike. Členovia pešej turistiky sa zúčastňovali na všetkých letných a zimných
zrazoch. Začínalo to vianočným
výstupom na Vápeč, v januári sa
konal celoslovenský zraz v Trnave,
vo februári v Slovenskom raji, kde
z chaty Podlesok robili pochody
do okolia, v marci začali vo Vrátnej doline robiť 100 jarných km,
v júni boli na krajskom zraze v Rimavskej Sobote, v auguste Tuláci zorganizovali ,, Ilavskú 25-ku,,.
Pod vedením Vlada Strýčka a členov oddielu Ľuba Juríka, Františka Noska vyčistili 35 značkových
chodníkov.
Vedúcim vodnej turistiky bol
Anton Nýbl a pod jeho vedením
splavovali rieky nielen na Sloven-

od Kaplice po Vešelín. V auguste Hron ...., v septembri Dunajec
a Oravu/. Na oprave lodí odpracovali viac ako 600 hodín a 60 hod.
na čistení okolo Váhu.
Futbalový oddiel: Mladších žiakov trénovali Ondrej Mišech a Ľubomír Matejov, veľa času im venoval Zdeno Martinka. Starší žiaci
mali dvakrát v týždni tréning v telocvični a na ihrisku. V halovom
turnaji v SOU-ZŤS obsadili zo 6
účastníkov 3. miesto. Na halovom
turnaji v Púchove sa umiestnili na
3 mieste. Ako najlepší strelec bol
uznaný L. Staňo. V jarnej časti z 22
zápasov 10 vyhrali a 2 remízovali,
10 prehrali. V jesennej časti mali
10 zápasov, všetky vyhrali a obsadili I. miesto so ziskom 20 bodov.
Dorast mal v príprave dosť ťaž-

ké podmienky. Pod vedením Pavla Poliaka z 26 zápasov získali 25
bodov. V jesennej časti ich začali
trénovať Vlado Hujo. Pod jeho vedením sa im začalo dariť a skončili na 12. mieste. Muži v jarnej časti z 26 zápasov obsadili 12. miesto.
V lete bolo badať určité zlepšenie
a obsadili 4 miesto. Najlepšími
strelcami boli Jung a Mišík / 13 gólov/. V priebehu súťaže boli zranení Palček / operácia hornej čeluste
/ a Jakuš / chrbtica /.
Ženy – futbalistky ukázali nielen chuť do hry, ale aj postupné
zlepšovanie ich hry. Na halovom
turnaji v Rožňove pod Radhoštem
a na ,,Putovnom pohári TJ“ získali 2. miesto, na turnaji v Lietavskej
Svinnej a v Košeci 3. miesto. Zorganizovali 3 diskotéky a zisk z nich
venovali na zakúpenie výstroja.
Rok -1989
Naša TJ Jednota zakončila svoju prácu bez výročnej členskej
schôdze. Počas roka však športová
činnosť v oddieloch pokračovala.
Futbalový oddiel pokračoval v činnosti vo všetkých oddieloch. Muži
hrali v krajskej súťaži v I.A triede
a umiestnili sa na 3. mieste. Trénera Ľ. Koyša, vystriedal K. Bystrický. Dorastencom, mladším a starším žiakom sa v okresnej súťaži ani
v jednej skupine nedarilo a mali čo
robiť, aby nemuseli bojovať o záchranu.
Turisti okrem značkovania turistických chodníkov čistili tiež
horské studničky. Zúčastňovali sa
na rôznych turistických akciách.
Podobne vodní turisti menej splavovali rieky a naďalej prevádzali
úpravy lodí.
Ženy naďalej dvakrát týždenne
cvičili aerobik, muži svoju činnosť
v tomto období ani nezačali. Oddiel stolného tenisu súťažil v okresných súťažiach. Karatisti naďalej
prevádzali v mužských zložkách
svoj výcvik a okrem toho sa sústavne venovali mládeži. Zúčastnili sa
Považského pohára v karate.
Telovýchovná jednota Ilava tradične usporiadala Memoriál Ing.
Františka Smrčka, Memoriál Ing.
Jozefa Dolinského a Ilavskú 25 –
ku.
-PK-
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3. ročník - Firma cup 2010
Súťažné družstvá firiem sa dočkali očakávaného turnaja. Po neúspešných pokusoch pre počasie,
konečný termín turnaja bol stanovený na 4. 9. 2010. I keď počasie
ani tentokrát nebolo veľmi priaznivé, turnaju nezobralo na atraktívnosti a hráči šírili okolo seba
pokojnú atmosféru.
Hralo sa v dvoch skupinách,
kde hral každý s každým a následne podľa umiestnenia navzájom. Víťazmi sa stali zamestnanci ÚVTOS a ÚVV Ilava, ktorí do
3. ročníka Firma Cup 2010 nastupovali s odhodlaním vyhrať do
tretice, a tak putovný pohár pri-

mátora mesta zostáva u nich natrvalo. Aj keď svoj úvodný zápas
prehrali, nevzdali sa a bojovali
naplno vo všetkých zápasoch. Finále hrali s tým istým súperom
ako úvodný zápas. Prvenstvo si
obhájili výsledkom 4:2 nad družstvom Leoni.
Umiestnenie:
1.) ÚVTOS a ÚVV Ilava
2.) Leoni
3.) Eurošrot
Najlepší strelec: Balucha
(ÚVTOS a ÚVV Ilava)
Najlepší brankár:
Janke (Leoni)
-abak-

Foto: P. Bakoš

Medzinárodné stretnutie dorastencov
Slovensko – Severné Írsko
9.9.2010 sa odohral na ihrisku mesta Ilava medzinárodný
zápas mladých futbalistov Slovenska a Severného Írska.
Dramatickosť futbalového zápolenia zvýšilo nepriaznivé
počasie, ktoré naplno preverilo ich futbalové umenie. Nechýbali šance na strane domácich, ale aj na strane hostí. Z tohto
stretnutia víťazne vyšli reprezentanti Slovenska, pre ktorých
zápas skončil výsledkom 2:0.
Pozitívne môžeme hodnotiť, že zástupcovia Slovenského
futbalového zväzu na základe kvality ihriska a jeho upraveného okolia vybrali práve areál mesta Ilavy, s ktorým v plnej
miere vyjadrili spokojnosť.
-abak-

Foto: P. Bakoš

Raketon

tenis, bedminton, stolný tenis
V deň sviatku a pracovného
voľna - 15. 9. 2010 sa uskutočnil 3. ročník memoriálu Viktora
Wiedermanna – Raketon. Znovu
sa stretli nadšenci a hlavne ľudia,
ktorí ho poznali, aby si aj týmto
turnajom pripomenuli jeho úsilie,
ktoré venoval aj tomuto športu.
Počasie sa umúdrilo a prialo všetkým súťažiacim a hlavne

nás neposlalo do šatní ako po iné
roky. Výsledky aj tu potvrdili, kto
sa venuje pohybu celý život.
Konečné poradie na prvých
miestach:
1.) Peter Mišík
2.) Dušan Mišík
3.) Ladislav Oleš st.
4.) Ladislav Oleš ml.
5.) Milan Pagáč st.
-abak-

Stolnotenisová súťaž 6. ligy

Stolnotenisová súťaž 6. ligy začala 10. 9. 2010. Naše družstvo hralo prvý zápas so Zliechovom. Za SK Klobušice hrali
Kopačka, Slivka, Kminiak, Mutala, Ďurinová, Zboran, Pavlík. V súťaži je 15 mužstiev a skončí sa 15. 4. 2011.
Za SK Klobušice Ján Kminiak
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Mestská liga malého futbalu Ilava
Úspešne máme za sebou jubilejný 25. ročník Mestskej ligy malého futbalu v Ilave. Bol to ročník,
ktorý bol naplnený mnohými
zmenami, či už zmenou vedenia
v priebehu ročníka, či zavedením
noviniek a inovácií do miniligy.
Do súťažného ročníka sa prihlásilo 12 mužstiev, z toho mužstvo
FC Ulej bolo na základe troch
kontumácií vylúčené zo súťaže.
Prvýkrát v histórií mestskej ligy
bol zavedený iný hrací systém ako
v predošlých ročníkoch. Eurošrotu sa tak po desiatich rokoch svojej existencie v MLMF Ilava podarilo konečne siahnuť na víťaznú
trofej a stalo sa tak i historicky
prvým víťazom Mestskej ligy malého futbalu v Ilave, kedy bol prvýkrát použitý tento hrací systém.
Okrem tejto prevratnej zmeny,
došlo v súťaži k výmene lôpt, zmene a úprave súťažného poriadku,
inovácii zápisov o stretnutí, zavedeniu spravodlivého trestného

systému, navýšeniu odmien a pohárov pre mužstvá a jednotlivcov.
Samozrejme napredovať a zavádzať novinky chceme aj v tom nastávajúcom ročníku. Poďakovanie
v mojom mene patrí celému výboru MLMF a jeho riadnym členom, bývalému vedeniu MLMF
za odovzdanie organizácie mestskej ligy malého futbalu v dobrom
stave, ďalej Andrejovi Pagáčovi za
bezproblémové zabezpečenie pohárov ako aj členom MFK (Mgr.
Anne Bakošovej, Petrovi Mišíkovi, či Ľubomírovi Holbovi) za spoluprácu pri organizovaní letného
turnaja o Štít mesta Ilava 2010.
Vyhodnotenie a ocenenie najlepších mužstiev sezóny 2009/2010
prebehlo bezprostredne po finálovom zápase Mestskej ligy malého futbalu v Ilave, jednotlivci boli
ocenení počas prebiehajúcej konferencie MLMF Ilava.
Mgr. Michal Klobučník
predseda MLMF Ilava
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