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Výnimočné stretnutie...
Každoročne v októbri sa
predstavitelia mesta stretávajú v dome kultúry na
spoločenskom posedení
s občanmi nad 70 rokov.
Tohtoročné stretnutie však
bolo i niečím výnimočné.
PhDr. Jozefovi Genzorovi
bola udelená Cena mesta
Ilava.
O tom, že tieto stret-

nutia majú zmysel, svedčí množstvo poďakovaní,
najmä od tých, ktorí aspoň raz za rok stretnú starých známych... Veľa našich starších spoluobčanov
už nie je zdravotne na tom
najlepšie a tak sa viacerí
stretajú pravidelne iba na
tomto podujatí.
Anka Riecka program

moderovala a minútou ticha si prítomní uctili pamiatku všetkých, ktorí nás
opustili od minuloročného stretnutia. Kultúrny
program pripravili žiaci a učitelia ilavskej základnej umeleckej školy.
Primátor mesta, Ing. Štefan Daško, odovzdal Cenu
mesta Ilava jazykovedcovi, koreanistovi a filipinistovi, prekladateľovi
z angličtiny a kórejčiny,

dlhoročnému pracovníkovi Slovenskej akadémie
vied PhDr. Jozefovi Genzorovi (1939) za dlhoročné
pôsobenie v oblasti vedy
a kultúry. O dobrú náladu
sa postaral vedúci Zmiešaného speváckeho zboru
Ilavčan, Vendo Michalík
so svojou harmonikou.
Tak dovidenia o rok, priatelia...
-ot-

Komunálne voľby 2010
sa uskutočnia dňa

27. 11. 2010
v čase

od 7.00 hod. do 20.00 hod.
VYHLÁSENIE

PhDr. Jozef Genzor a Ing. Štefan Daško, primátor mesta

Primátor mesta Ilava a vedenie MsÚ v Ilave dementujú údaje uvedené v Spravodaji č.1 a Spravodaji č.2, ktoré boli distribuované v jednotlivých
mestských častiach. Pokladá ich za účelovo skreslené a diskreditačné. Zároveň vyjadrujeme poľutovanie nad tým, že sa opozičný kandidát a jeho
prívrženci uchýlili k takejto forme predvolebnej
súťaže.

2

Ilavský mesačník

Poslanci podľa obvodov
Volebný obvod č. 1
Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci.
Kandidáti:
1. Peter Bielik, 23 r., študent, KDH
2. Pavol Čiernik, Ing., 46 r., prednosta obvodného úradu, KDH
3. Daniela Gašparová, Ing., 43 r., poľnohospodársky inžinier, SZ
4. Ľudmila Haasová, 58 r., vrchná sestra, SMER
5. Kamil Horák, 48 r., živnostník, KDH
6. Ľudmila Hujová, 50 r., štátny zamestnanec, SDKÚ-DS
7. Gabriela Mahdalíková, 57 r., nezamestnaná, KSS
8. Katarína Mináriková, Ing., 28 r., ekonóm, ND
9. Peter Mišík, 54 r., čašník, SMER
10. Anton Vanko, Ing., 61 r., štátny úradník, SNS, ĽS-HZDS
Volebný obvod č. 2
Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci.
Kandidáti:
1. Vladimír Bagin, Ing., 42 r., manažér, SNS, ĽS-HZDS
2. Silvia Baginová, RNDr., 34 r., profesorka, KDH
3. Martin Batla, Ing., 29 r., technicko-hospodársky pracovník, SMER
4. Alexander Hajaš, 57 r., mechanik, KDH
5. Dana Hrubišková, 58 r., učiteľka, SNS, ĽS-HZDS
6. Dana Schillerová, 54 r., súkromný podnikateľ, SZ
7. Ľubomír Stareček, Ing., 27 r., finančný maklér, KDH
8. Gabriela Šlesariková, 42 r., zdravotná sestra, SZ
9. Rastislav Turčík, Mgr., 29 r., súkromný podnikateľ, SDKÚ-DS
Volebný obvod č. 3
Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.
Kandidáti:
1. Viola Bakošová, 60 r., technik, SDKÚ-DS
2. Karol Dubčák, Mgr., 49 r., mediátor, KDH
3. Renáta Filiačová, 27 r., disponent nákupu, SZ
4. Viera Heisarová, 57 r., súkromný podnikateľ, SZ
5. Iveta Jankovýchová, 47 r., knihovníčka, ND
6. Milan Jašurek, Mgr., 52 r., výsluhový dôchodca, SMER
7. Veronika Magutová, 50 r., účtovníčka, KDH
8. Pavol Šupák, Ing., 47 r., logistik, SMER
9. Marián Vala, Ing. 37 r., vedúci dokumentačného strediska, SaS
Volebný obvod č. 4
Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.
Kandidáti:
1. Anton Bartek, 42 r., robotník, KDH

Mestská volebná komisia
pre voľby do samosprávy obcí
konané dňa 27. 11. 2010
Mária Martišková, SaS
Oľga Jarolímová, SDKÚ
Peter Mrázik, KSS
Oľga Máčayová, ND
Júlia Dolinská, HZDS – SNS
Alfonz Trenčan
– Strana zelených
Štefan Batla – Smer
Václav Faltus – KDH

Na svojom prvom zasadnutí 6. 10. 2010 si členovia
zvolili predsedu, ktorým sa
stala pani Júlia Dolinská,
podpredsedom pán Alfonz
Trenčan.
Zapisovateľkou
mestskej volebnej komisie
bola menovaná Ing. Stanislava Vrtíková.

2. Peter Bielik, Ing., 52 r., živnostník, KDH
3. Marián Burík, 66 r., dôchodca, SZ
4. Etela Eglyová, RNDr., 56 r., vedúci lekár oddelenia, SMER
5. Milan Košík, 42 r., technik, SDKÚ-DS
6. Tibor Máčay, PhDr., 51 r., prekladateľ-tlmočník, ND
7. Ivan Slámka, 47 r., súkromný podnikateľ, SZ
8. Jozef Toman, Ing., 52 r., výrobný manažér, nezávislý kandidát
Volebný obvod č. 5
Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.
Kandidáti:
1. Ivan Ferech, 43 r., vedúci strediska správy ciest, SZ
2. Karol Fischer, 68 r., dôchodca, SNS, ĽS-HZDS
3. Beata Kováriková, Ing., 62 r., dôchodkyňa, SDKÚ-DS
4. Milan Porubčan, 44 r., robotník, SMER
Volebný obvod č. 6
Vo volebnom obvode sa volí 1 poslanec.
Kandidáti:
1. Anton Bajzík, Ing., 40 r., riaditeľ spoločnosti, SDKÚ-DS
2. Viera Holbová, 67 r., dôchodca, SMER

OZNÁMENIE
V zmysle zákona č. 346/1990 Z.z. , § 10
o voľbách do orgánov samosprávy obcí
primátor mesta Ing. Štefan Daško
určil
volebné okrsky pre voľby do samosprávy obcí dňa
27. 11. 2010 v Ilave nasledovne:
Okrsok č. 1 budova DK Ilava:
Ulice : Kukučínova, SNP, Záhumenská, Mierové
námestie, Košecká, Farská, Moyzesova a Ružová.
Okrsok č.2 Základná škola Ul. Medňanská:
Medňanská, Skala, Jesenského, Hollého, Kalinčiakova
Okrsok č.3 Základná umelecká
škola Ul. Pivovarská:
Ľ.Štúra, Štefánikova, Hviezdoslavova, Pivovarská,
Sládkovičova
Okrsok č.4 Technické služby mesta:
Sihoť, kpt. Nálepku, Záhradnícka, J.L.Bellu, Hurbanova, Nádražná
Okrsok č. 5 Kultúrno-spoločenský
dom Klobušice:
celé Klobušice
Okrsok č. 6 Kulúrny dom Iliavka:
celá Iliavka
Ing. Štefan Daško
primátor mesta
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Pre Vás Ilavčania:

Využili sme roky 2007 – 2010 aj na prípravu akcií na obdobie 2011 – 2014

Budovanie z EÚ fondov

- Rekonštrukcia koryta Podhradského potoka
- Rekonštrukcia časti verejného osvetlenia
- Zberný dvor Ilava, separácia odpadu
- Rekonštrukcia a opravy chodníkov
- Dokanalizácia v Klobušiciach
- iná infraštruktúra mesta podľa výziev

Investície z vlastných a externých zdrojov:

- zateplenie a opravy fasád MŠ, výmena okien na DK Ilava,
- detské ihriská preliezky (r.2011)
- opravy ciest a chodníkov, modernizácia TSM, rozhlasu, sietí

Investície cez privátny sektor:

- ďalší obchodný reťazec(BILLA,TESCO,JEDNOTA COOP...)
- rozšírenie areálu KAUFLAND, nové pracovné miesta, nové príjmy pre mesto
- nový výrobný závod, nové pracovné miesta, nové príjmy pre mesto
- pokračovanie bytovej výstavby v lokalite Ul.SNP, Medňanská ul.

Životné prostredie:

- Kultivovať verejné priestranstvá, ošetrovanie, výsadba novej zelene, údržba parkov
- Podporovať program separovaného zberu, čistota mesta
- Zásadne vystupovať proti skládkam pri Váhu a inde, štrkovniam a podobne

Sociálna oblasť:

- spolupráca s NsP v Ilave, podpora ZPS občanov, dôchodcov, zariadení soc. služieb
- pomáhať občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
- ďalej zabezpečovať zdravotné pomôcky pre invalidov a prestárlych

Šport,kultúra,školstvo:

- Rozvoj a podpora športu a športových klubov, kultúry a školstva spoločne a v súlade
s programom poslancov za stranu SMER.

Efektívne využívame čas a zdroje, budujeme, chceme a vieme, s výsledkami.
Ďakujem SMER-u za podporu, program máme spoločný s kandidátmi na
poslancov: RNDr. Etela Eglyová, Viera Holbová, Ľudmila Haasová, Peter
Mišík, Ing.Martin Batla, Ing. Pavol Šupák, Mgr. Milan Jašurek, Milan
Porubčan, ako aj s Ing. Jozefom Tomanom. Ich podporou zvyšujete
pravdepodobnosť plnenia môjho, nášho programu.
Som otvorený spolupráci s poslancami, ktorí sa stotožnia s mojím volebným
programom.
Mítingy: piatok 19.11.2010 18:00 hod. Iliavka, pondelok 22.11.2010 18:30
hod. Klobušice, streda 24.11.2010 18:30hod. Ilava ( v domoch kultúry)
Ing. Štefan Daško kandidát na primátora

č.1
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Mgr. Karol Dubčák, 49 r.
Kandidát na funkciu primátora mesta Ilava
za Kresťanskodemokratické hnutie

Primátor spája ľudí, aby
boli krajšie mestské časti
mesto lepšie hospodárilo

2

sa nám tu príjemne žilo

Kandidáti pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva v Ilave
za Kresťanskodemokratické hnutie
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7
Bc. Peter Bielik, 23 r.
študent

Ing. Pavol Čiernik, 46 r.
prednosta obvodného
úradu TN

Volebný obvod č. 1

volebná miestnosť

21
Kamil Horák, 48 r.
živnostník

Dom kultúry
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29

Mgr. Karol Dubčák, 49 r.
mediátor

Veronika Magutová, 50 r.
účtovníčka

Volebný obvod č. 3 volebná miestnosť ZUŠ Pivovarská

Milí spoluobčania,
prešlo ďalšie volebné obdobie a je znova na nás, koho
si vyberieme za správcu nášho mesta. Funkciu
primátora som mal, aj vďaka Vám, možnosť vykonávať
tri volebné obdobia. Som rád, že dnes nestojí predo
mnou otázka, či mám znova kandidovať na túto funkciu.
Dnes mám, podobne ako Vy, možnosť vybrať si zo
štyroch uchádzačov o post primátora.
Z môjho pôsobenia za končiace volebné obdobie v
komisii pre výstavbu aj z ďalších verejne dostupných
zdrojov som nadobudol presvedčenie, že ak sa má naše
mesto rozumne rozvíjať, potrebuje zmenu. Pojmy ako

18

2

RNDr. Silvia Baginová, 34 r. Alexander Hajaš,
stredoškolská profesorka
mechanik

Volebný obvod č. 2

5
Bc. Anton Bartek, 42 r.
robotník

57 r.

volebná miestnosť

36
Ing. Ľubomír Stareček, 27 r.
finančný maklér

ZŠ

8
Ing. Peter Bielik, 52 r.
živnostník

Volebný obvod č. 4

volebná miestnosť

TSM

transparentnosť, zodpovednosť, efektívna komunikácia
a hlavne hospodárne nakladanie so zdrojmi mesta
súčasné vedenie nerešpektuje. Toto treba zmeniť.
Kandidát na primátora č. 2 – pán Dubčák, je pre mňa
zárukou rozumného hospodárenia. Zásady a postoje,
ktorými sa riadi, poznám. Som presvedčený, že ich
využije v prospech nášho mesta, v prospech nás
všetkých. Preto spolu s ním kandidujem ako poslanec v
mestskej časti Stred, preto mu dám svoj hlas.
Ing. Pavol Čiernik

Ilavský mesačník
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VOLEBNÝ PROGRAM
1.Zlepšenie spolupráce mesto – občan
- prioritou môjho volebného programu je starostlivosť
o potreby obyvateľov
- mesto otvorené občanovi
- občan musí cítiť, že sme tu pre neho
- občan na 1. mieste
2. Poriadok a čistota mesta
- pravidelný zber veľkoobjemového odpadu 1x
týždenne
- pravidelné čistenie mestských častí min. 2x týždenne
- čistota ovzdušia (pravidelná kontrola Indupol)
3. Mestské cesty a chodníky
Väčšina mestských ciest a chodníkov je vo veľmi
zlom stave
- pripraviť zoznam všetkých ciest a chodníkov, ktoré
sa musia opraviť
- určiť priority v spolupráci s poslancami
- vyčleniť peniaze v rozpočte mesta
- možnosť financovania z fondov EÚ
4. Detské ihriská
- všetky ihriská vybudované cca pred 10 rokmi sú
v zlom stave, alebo boli ich časti odstránené pre
možnosť úrazu
- postupne vybudovať 6 detských ihrísk
- nové ihrisko stojí od 3500 do 7000 €
- zakúpiť nové koše a lavičky
- sprísniť kontroly psíčkarov pracovníkom mesta
5. Mestské cintoríny
- vysporiadanie pozemkov Iliavka, Klobušice
- zakúpenie suchého WC do Iliavky

Ing. Peter Kočkár

Kandidát na primátora mesta Ilava
Občan musí cítiť, že sme tu pre neho
6. Domov pre prestárlych a sociálne slabších
- mesto nemá žiadnu vhodnú budovu
- financovanie z prostriedkov EÚ
- mesto + súkromný sektor
- aspoň bunky
- hľadať ďalšie možnosti
7. Mestské kúpalisko
- mesto nemá peniaze na obnovu kúpaliska
- hľadať možnosti financovania
- fondy EÚ
- mesto + súkromný sektor
- súkromný sektor

Míting:
22.11.2010 Iliavka čas konania 17,00 – 19,00 hod.
23.11.2010 Ilava čas konania 17,00 – 19,00 hod.
24.11.2010 Klobušice čas konania 17,00 – 19,00 hod.
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Kandidáti na poslancov Mestského zastupiteľstva v Ilave za stranu SMER - SD
Volebný obvod č. 1 - dom kultúry

Volebný obvod č.3 - ZUŠ Ul. Pivovarská

Ľudmila Haasová

Mgr. Milan Jašurek

Volebný obvod č. 2
- ZŠ Ul. Medňanská

Peter Mišík

Volebný obvod č. 4
- TSM Sihoť

Ing. Pavol Šupák

Vážení spoluobčania, predstavujú sa vám ôsmi kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva v Ilave. Kandidujú za stranu SMER
- sociálna demokracia. Nie sú všetci členmi tejto strany. Všetci však
majú záujem podieľať sa na rozvoji nášho mesta a na zabezpečení
dôstojných podmienok pre život občanov v meste. Podporte nás a my
budeme presadzovať vaše záujmy. Osobne sa môžete s nami stretnúť
na predvolebných mítingoch: DK Ilava 18.11. o 17. hod., DK Iliavka 19.11. o 18. hod. a DK Klobušice 22.11. o 18,30 hod.

POĎAKOVANIE

Ing. Martin Batla

RNDr. Etela Eglyová

Volebný obvod č. 5
- DK Klobušice

Volebný obvod č. 6
- DK Iliavka

Ing. Marian Vala

– kandidát na poslanca MZ
s podporou SaS

Mestské
múzeum v Ilave ďakuje
PhDr. Jozefe Košeckej za aktívnu spoluprácu s múzeom
a pomoc pri obstarávaní zaujímavej
literatúry, týkajúcej
sa histórie nášho
mesta.

a žiačka pána učiteČarovná flauta uznanie
ľa Františka Letku - Barbora

Milan Porubčan

Viera Holbová

Foto: K.J.

Pod týmto názvom sa konal v Nižnej na Orave dňa
11. 11. 2010 9. ročník súťaže
základných umeleckých škôl
Slovenska, organizovaný MŠ
SR. V celoslovenskej súťaži
v hre na zobcovú flautu, žiačka pani učiteľky Eleny Vaňovej - Nina Klačková, získala vo svojej kategórii čestné

Barteková, sa umiestnila na
výbornom 3. mieste.
Súťažiace žiačky korepetovala pani učiteľka Mgr. Jarmila Pišková. Za vynikajúcu
reprezentáciu ZUŠ Ilava a za
dobré umiestnenie, všetkým
ďakujem a blahoželám.
Mgr. Ružena Hromádková
riaditeľka ZUŠ

8

Ilavský mesačník

Kandidáti na poslancov Projekt „Ilava- úprava
do MZ v Ilave - SDKÚ - DS Podhradského potoka“

Ing. Anton Bajzík

Milan Košík

riaditeľ spoločnosti,
volebný obvod č.6

technik,
volebný obvod č. 4

Ing. Beata Kováriková

Viola Bakošová

Ľudmila Hujová

Mgr. Rastislav Turčík

dôchodca,
volebný obvod č.5

štátny zamestnanec,
volebný obvod č.1

technik,
volebný obvod č.3

súkromný podnikateľ,
volebný obvod č.2

Na základe iniciatívy primátora mesta Ilava Ing. Štefana
Dašku bolo krátko po jeho nástupe do funkcie vyvolané jednanie so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p.
Stretnutie sa uskutočnilo
v máji 2007 v závode Nimnica za prítomnosti primátora
mesta Ilava Ing. Štefana Dašku,
vtedajšieho riaditeľa Odštepného závodu SVP, š.p. Piešťany pána Ľubomíra Kysuckého
a prednostu MsÚ v Ilave Ing.
Ľubomíra Turcera. Na tomto
jednaní sa dohodol ďalší postup protipovodňových opatrení s cieľom zamedziť opakovaniu sa povodní z roku 2006.
Konkrétne opatrenia vykonal
odštepný závod v dvoch etapách. Najskôr bol kráčajúcim
bagrom prehĺbený úsek v dĺžke
2000 m od firmy Zempra, s.r.o.
až po križovatku toku s traťou v intraviláne obce Košeca.
V druhej etape bolo prehĺbené koryto od firmy Zempra,
s.r.o. až po sútok Podhradského a Porubského potoka. Z ro-

kovania vzišla i myšlienka definitívneho doriešenia regulácie
Podhradského potoka s možnosťou využitia fondov EU.
Mesto Ilava vyvinulo značné
úsilie spolu s projekčnou firmou a oslovilo vlastníkov priľahlých pozemkov, aby dali
súhlas vstupu mechanizmov
v prípade realizácie projektu.
Projekt bol 3.11.2010 napokon
podaný cez ústredie SVP, š.p.
v Banskej Štiavnici. (pozri obrazové prílohy „Projekt titulná
strana“ a „Potvrdenie z ministerstva o prijatí“).
V súčasnosti je projekt v štádiu posudzovania na Ministerstve životného prostredia SR.
Hodnota diela je 4 333 004 Eur.
Veríme, že naše úsilie bude zavŕšené jeho schválením.
Ing. Štefan Daško
primátor Mesta Ilava
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Úspešné a podané projekty volebného obdobia za roky 2007 - 2010
PROJEKT
Územný plán mesta
Cieľ projektu:
Zlepšenie podmienok pre efektívne vykonávanie stratégie regionálnej politiky vypracovaním
záväzného územnoplánovacieho
dokumentu. Súčasne bude tvoriť
základ pre aktivity v rámci programovacieho obdobia rokov 2007 2014.
Hodnota projektu:
1 918 586,00 Sk
Zdroj EU: 75%
Zdroj ŠR+vlastné zdroje: 25 %
PROJEKT
Rekonštrukcia areálu ZŠ na
Medňanskej ulici v Ilave, učebný
pavilón 1, učebný pavilón 2, školská jedáleň, telocvičňa vrátane
prístavby
Cieľ projektu:
Skvalitnenie vyučovacieho a výchovného procesu žiakov a zníženie energetickej náročnosti daných
prevádzok
Hodnota projektu: 1 233 798,73 €
Zdroj EU: 85%
Zdroj ŠR+vlastné zdroje: 15 %
PROJEKT
Získajme nové poznatky modernými formami
Cieľ projektu:
Prestavba vzdelávacieho systému základnej školy v rámci vedomostnej ekonomiky s orientáciou
na moderné formy a informačnokomunikačné technológie
Miesto realizácie projektu: Medňanská 514/5, Ilava
Trvanie realizácie projektu:
10/2009 - 09/2011
Výška nenávratného finančného
príspevku: 153 497,60 €
PROJEKT
Cez Karpaty na vohľady
Cieľ projektu:
Hlavným cieľom projektu je
podpora kultúrneho rozvoja a spolupráce cezhraničných regiónov
Valašskokloboucka a Ilavskodubnicka v oblasti tradícií ľudovej kultúry a tradície ochotníckeho divadelníctva regiónu.
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007 až 2013
Hodnota projektu:
61 705,07 €
Zdroj EU: 85%
Spoločným dielom Ilavskodubnicka a Valašskokloboucka v oblasti tradícií ľudovej kultúry bolo muzikálové predstavenie Perinbaba,
v ktorom spolupracovali folklórne

a divadelné súbory.
Muzikálové predstavenie bolo
prezentované v prihraničnom regióne, čím bol naplnený cieľ prioritnej osi rozvoja regionálnych, kultúrnych tradícií a spoločenských
aktivít, podporujúcich súdržnosť
a atraktívnosť prihraničného regiónu. Podpora kultúrneho rozvoja
v jednotlivých regiónoch bola skvalitnená vďaka obnove technického
a materiálového vybavenia (zvukové a svetelné zariadenie, vonkajšie javiská, kostýmy, hud. nástroje)
kultúrnych inštitúcií a organizácií.
Zdroj ŠR+vlastné zdroje: 15 %
PROJEKT
Európa pre občanov
Cieľ projektu:
Spájať ľudí z miestnych spoločenstiev v rámci Európy, aby zdieľali a vymieňali si skúsenosti, názory a hodnoty, aby sa učili z histórie
a tak vytvárali svoju budúcnosť.
Podporuje výmeny a diskusie medzi európskymi občanmi z rôznych
krajín a rôznymi spôsobmi.
Schválený NFP: 10 900 €
PROJEKT
Dni slovensko-českej kultúry
Cieľ projektu:
Využitie slovensko-českého potenciálu miest Klimkovice a Ilava
na prehĺbenie cezhraničnej spolupráce a podporu a zachovanie slovensko-českej kultúry v oblasti.
Schválený NFP: 22 869.41 €
PROJEKT
Rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny
Cieľ projektu:
Zvýšenie konkurencieschopnosti a kultúrnoturistického potenciálu mesta, zvýšenie kvality bezpečnosti verejných priestranstiev.
Celkové výdavky:
766 745,53 €
Podaná žiadosť na projekt
PROJEKT
Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta ILAVA
Cieľ projektu:
Cieľom projektu je zabezpečenie kvalitného a hospodárneho
verejného osvetlenia ako verejnoprospešnej služby pre obyvateľov
a návštevníkov mesta.
Hodnota projektu: 263 000 €
Podaná žiadosť na projekt
PROJEKT
Zberný dvor ILAVA
Cieľ projektu:

Vybudovanie zberného dvora
na oddelené zložky komunálneho odpadu v rámci separovaného
zberu, investície do modernizácie a mechanizácie systému separácie.
Hodnota projektu: 360 000 €
PROJEKT
Nákup literatúry pre knižnicu
DK
Zámery, ciele a výsledky projektu:
Dôvodom našej žiadosti je výrazné zredukovanie rozpočtu na
akvizíciu kníh na rok 2010. Už rozpočet na rok 2009 bol krátený na
výšku 2323 €. S novým rozpočtom,
ktorý nám priznali vo výške 500 €
sme veľmi nespokojní, keďže budeme musieť takmer úplne obmedziť
nákup literatúry všetkých žánrov.
Tieto vyhliadky sú pre našu knižnicu priam likvidačné, tým viac, že
sme spádová knižnica so značnými
nárokmi aj na náučnú literatúru.
Hodnota projektu: 3110 €
5% spoluúčasť z vlast. fin.
prostriedkov
PROJEKT
Internetová stránka mesta Ilava
- www.ilava.sk
Jedným z prvých povolebných
rozhodnutí primátora a jeho zástupcu po nástupe do funkcie, bol
návrh na nové vybudovanie internetovej stránky mesta, ktorá
by zodpovedala vyššou kvalitou
i štandardom prezentácie mesta
Ilava. Okrem toho mala splniť aj
požiadavku primátora, poskytnúť
väčšiu interakciu mesta s občanmi
o zámeroch mesta, prostredníctvom otvorenej internetovej diskusie.
Z niekoľkých riešiteľských a cenových ponúk bola vybraná pre
tvorbu stránky ako najvhodnejšia
ponuka od firmy Maurit s.r.o, v zastúpení Ing. Ľuboša Magáta, nakoľko aj overené referencie firemných
aplikácií zodpovedali kritériám aj
predstavám formy budúcej ilavskej
stránky.
Po predložení dôvodov a vysvetlení vízií pre rekonštrukciu stránky,
ktoré podal primátor, viceprimátor a informatik mesta na mestskom zasadnutí, bolo na uznesení
MsZ č.4/2007 odsúhlasené financovanie mestskej stránky sumou
119 000 Sk. Po prvých úspechoch
medzi občanmi, návštevníkmi
stránky aj oceneniach v súťažiach
bol podaný neskôr ďalší návrh na
jej rozšírenie a zefektívnenie o vi-

deogalériu, audiogalériu s využitím hlásení mestského rozhlasu na
stránke, následne aj športový portál Mgr. Michala Klobučníka, virtualizácia prezentácie vybraných
objektov mesta Ilava a rozšírenie
o stránky partnerských družobných miest Györ, Mikolow a Klimkovice a rozšíril sa aj webhosting
stránky.
V inováciách na web stránke
mesta sa bude pokračovať i naďalej.
Ocenenia v súťaži:
Najlepšia bezbariérová stránka
samospráv - Zlatý erb 2007
Najlepšia elektronická služba samospráv poskytovaná UPVS Mesta
Ilava - Zlatý erb 2008
Prednosťou stránky je aj bohatá
fotogaléria a jej pravidelná aktualizácia, o ktorú sa starajú pracovníci
DK (predovšetkým Mgr. Miroslav
Toman, Oľga Tomášová,) pod vedením Mgr. Andreja Škvaru, Ing.
Jozef Tichý a Mgr. Anna Bakošová
v oblasti športu. Na administrácii
web stránky sa podieľa desiatka administrátorov, ktorí sú zo zamestnancov i pridelených pracovníkov,
ktorí za pridelenú oblasť zodpovedajú aj pravidelnou aktualizáciou.
Hlavnými administrátormi sú zástupca primátora a informatik, ktorí majú plný prístup na stránku,
ostatní majú prístupové práva podľa hierarchie vybraných činností
a pracovného zaradenia. Informatik zodpovedá za celkový chod aj
koordináciu stránky a administrátorov, s prednostom MsÚ rieši tiež
zmluvné a obchodné podmienky
inovácií.
Aktuality: všetci administrátori s pridelenými právami pre časť
„Aktuality“
Úradná tabuľa: všetci administrátori s pridelenými právami pre
časť „Úradná tabuľa“
Rozhlasová moderácia na stránke: Mgr. Alena Teicherová, Mgr.
Andrej Škvaro a Mgr. Miroslav Toman
Video záznam, úpravy a video
strih: Mgr. Andrej Škvaro, Mgr.
Miroslav Toman a informatik
Nové kultúrne akcie, kalendár
podujatí: Oľga Tomášová, Mgr. Andrej Škvaro
Doplnkové technické zabezpečenie pre činnosti na web stránke
mesta:
Fotoaparát Canon EOS 400 D,
Videokamera HDD, Audio modul
pre rozpoznávanie signálu z PC na
rozhlasovú ústredňu, samostatný
PC s audio modulom, diaľkovo pri-

Pokračovanie na str. 10
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Dokončenie zo str. 9

pojený k rozhlasovej ústredni, Plánovací SW pre časovanie záznamu
správ, Audio SE SoundBooth pre
spracovanie audia záznamu rozhlasu na stránku, Pinnacle 12 pre
strih a konverziu videa, Široký rozsah doplnkového free SW pre konvertovanie zvuku, obrazu a videa
Regulácia Podhradského potoka - Sihoť
Rok 2006 bol jasným varovaním,
čo môže spôsobiť vodný živel. Po
záplavách na Sihoti v roku 2006
bolo na základe iniciatívy primátora Ing. Štefana Daška a prednostu
MsÚ Ing. Ľubomíra Turcera vyvolané jednanie na Slovenskom vodohospodárskom podniku v Nimnici, kde sa dohodlo prebágrovanie
Podhradského potoka v mestskej
časti Sihoť. Následne mesto iniciovalo podanie grantového projektu, ktorého výsledkom je úprava
Podhradského potoka. Len vďaka
týmto prvotným úpravám koryta
nedošlo v roku 2010 k opätovnému
zaplaveniu Sihote.
Bezplatný prístup na internet
v knižnici DK
Národný projekt MK SR – Internetizácia knižníc
Celková obstarávacia cena predmetu výpožičky: 405 581,94 Sk
Technické vybavenie projektu:
server IBM s operačným systémom Solaris, UPS GE match 1500
(záložný zdroj napätia), 24 - portový switch (sieťový prepínač) LINKSYS SR224, 8 monitorov LCD 17‘‘
napojených na 8 koncových zariadení Sun Ray, Tlačiareň IBM Inforprint 1612 Express

Výstavba športových šatní
2 681 967,80 Sk z vlast. fin.
Prístupová cesta ku garážam
Moyzesova ul. 1 004 454,70 Sk
z vlast. fin.
Futbalové a multifunkčné umelotrávnaté ihriská na ZŠ Medňanská ul.
Spolu za obidve ihriská:
4 651 499 Sk
cudzie + vlastné zdroje
- z toho:
- Futbalové ihrisko 2 363 966 Sk
cudzie zdroje: SFZ, UEFA, minist. školstva, podnik. subj. mesta,
podnik. subj.+fyzické os.
vlastné zdroje: vrátane oplotenia
+podložie pod ihrisko
- Multifunkčné ihrisko
1 899 205 Sk
vlastné zdroje: - vybudovanie ihriska vrátane podložia pod ihrisko
- Osvetlenie pre obidve ihriská 388 328 Sk
Splašková a dažďová kanalizácia IBV Klobušice
2 588 969,90 Sk z rozp. + príspevkov občanov
274 775 Sk z vkladu FO
Komunikácie IBV Klobušice
9 259 897,14 Sk z úveru
Rekonštrukcia Hurbanova ul.
1 367 040,47 Sk z vlast. fin. prostr.
mesta
1 468 151,19 Sk z úveru
Rekonštrukcia sociál. zariadení v DK 757 033,70 Sk z vlast. fin.
prostrd. mesta
Prístupová

komunikácia

ku garážam, Kukučínova ul.
53 249,90 Sk z vlast. fin. prostr.
mesta
1 942 294,57 Sk z úveru
Rekonštrukcia Zámockej ul.
- pokládka asfaltového koberca
- rekonštrukcia a modernizácia
1 187 132,14 Sk z úveru
Splašková kanalizácia
- Zámocká ul. (časť)
1 074 032,50 Sk z vlast. fin. prostr.
mesta
Rekonštrukcia hygienických
zariadení na požiarnej zbrojnici - 294 858,20 Sk z vlast. fin.
Oplotenie ihriska ZŠ, Ul. Medňanská - 440 505 Sk z vlast. Fin.
Chodník k bytovke č. 472
- Ul. Kukučínova
159 536,80 Sk z vlast. fin.
Cesta k bytovke č. 177 na Sihoti
- 662 110,29 Sk z vlast. fin.
Dofinancovanie ihrísk Medňanská - 760 876,50 Sk z vlast. fin.
Svetelné prechody, štátna cesta
č. 1/16 - 1 793 120,40 Sk z vlast. fin.
Suterén DK Ilava - zatekanie –
havária - 737 788,90 Sk z vlast. fin.
Oprava splaškovej kanalizácie
MŠ Ilava - 370 000 Sk z vlast. fin.
DK Iliavka - sklad paliva, izolácia suterénu - 78 187,76 € úverové
zdroje

Rekonštrukcia kotolne DK Ilava - 77 932.99 € úverové zdroje
Vybudovanie okružnej križovatky s prispením Slovenskej správy ciest a LIDL v.o.s - 115 969,56 €
z vlast. fin.
Rekonštrukcia podláh ZŠ - zo
ŠR - 15 109,72 € zo ŠR
Dar zdravotníckych pomôcok
pre zdravotne alebo telesne postihnutých občanov od nórskej
spoločnosti Hjelpemiddelsentralen
Z celkového počtu 33 pomôcok,
je: 11 invalidných vozíkov, 20 invalidných rolátorov a 2 adaptéry na
WC
Výmena okien v materskej škôlke Ilava a Klobušice
Na obstaranie nákupu okien prebehla elektronická aukcia v súlade
so zákonom o verejnom obstarávaní.
36 777 € z vlast. fin. (po úspore
25%)
„Primátor mesta Ilava, Ing. Štefan Daško, ďakuje všetkým poslancom mestského zastupiteľstva,
ktorí aktívne podporili svojím hlasovaním jednotlivé projekty a investičné akcie. Zároveň vyjadruje
poďakovanie všetkým pracovníkom Mestského úradu v Ilave, ktorí
sa podieľali na príprave a realizácii
jednotlivých projektov a investičných akcií ako i pedagógom zainteresovaným do projektov.“
Ing. Štefan Daško
primátor

Vyberáme zo zasadnutia MZ mesta Ilava ,
konaného dňa 12. 10. 2010 v KSD KLOBUŠICE
- Návrh Dodatku č.1 k VZN č.
4/2009 o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení zriadených na území mesta Ilava.
Dôvod na zmenu bol ten, že finančné prostriedky určené VZN
č.4/2009 zo dňa 15.12.2009, platného od 1.1.2010 nepostačovali na financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu ZUŠ, čo bolo podložené
predkladanými dokladmi zo ZUŠ.
Na základe uvedených skutočnos-

tí je potrebné rozpočet ZUŠ upraviť
o sumu 8929 €. Navrhuje sa tieto finančné prostriedky presunúť z rozpočtu MŠ vo výške 3370 €, ktoré sa
ušetria v rozpočte MŠ Klobušice,
kde bol ukončený pracovný pomer
1 pedagogického zamestnanca od
1.9.2010 z dôvodu zníženia počtu
detí v MŠ v Klobušiciach, z rozpočtu
CVČ 3000 € a presun 2559€ z položky 651002 úroky banke na stredisku
0170 Transakcie verejného dlhu.
- zmeny rozpočtu v súvislosti

s Dodatkom č. 1 k VZN č. 4/2009
o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava - ponížiť finančné prostriedky v rozpočte MŠ Klobušice
v mzdách vo výške 3370 Eur, ponížiť 2559 Eur z položky 651002 úroky
banke na stredisku 0170 Transakcie
verejného dlhu.
- poverenie primátora mesta v zmysle § 11 odsek 4 písmeno b)
Zákona o obec-

nom zriadení
č. 369/1990
Z.z. v znení neskorších predpisov vykonať zmeny v rozpočte mesta do výšky 20 000 Euro, uvedená právomoc sa týka kapitálového
aj bežného rozpočtu.
- zmena rozpočtu na stredisku
Komunálneho odpadu 0510 v súvislosti s nákupom kontajnerov na
komunálny odpad a na separovaný zber odpadu – navýšiť položku 633004 Nákup odpadových nádob o 5000 Eur a položku 637012
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Poplatky za uloženie odpadu na
skládku navýšiť o 12 tis. Eur (zmena v súvislosti s navýšením poplatku z UNIKOMASU od 1. 8. 2010)
a poníženie položky 635004 Údržba
nádob na komunálny odpad o 2 tis.
Eur, poníženie položky 637004 Odvoz odpadu o 7 tis. Eur. Ostatné finančné prostriedky vo výške 8 tis.
Eur navrhujeme presunúť z položky 651002 úroky banke zo strediska
0170 Transakcie verejného dlhu.
- schválenie žiadosti TSM o zakúpenie nákladného vozidla na vývoz veľkoobjemových kontajnerov
- nákup vozidla bude realizovaný
a zahrnutý do rozpočtu mesta na
rok 2011.
- Schválenie žiadosti na použitie
finančných prostriedkov z Rezervného fondu na – asfaltovacie práce
vo výške 27 tis. €.
Ing. Janušek
informoval,
že na porade predložil cenovú ponuku firmy STRABAG na dodatočné asfaltovacie práce v meste Ilava vo výške
24 tis.€. Navrhoval tieto asfaltovacie práce prefinancovať z časti
ušetrených finančných prostriedkov vyčlenených na výmenu okien
v MŠ, čo by bolo približne 6 tis.€
a ostatné finančné prostriedky navrhuje použiť z rezervného fondu. Jedná sa o asfaltovacie práce
na Farskej ulici ku kaplnke, výjazde z Ružovej ulice a na Mojzesovej
ulici, ktoré nebolo možné zahrnúť do projektu CMZ, nakoľko nie
sú to pozemky mesta, ale mali by sa
opraviť, aby boli ulice ucelené.
- p. Jurenová sa spýtala, či sa aj
Medňanská ulica bude opravovať.
Primátor informoval o pripravovanom projekte na rekonštrukciu
chodníkov a jeden z nich bude aj na
Medňanskej ulici.
- p. Hujová chcela vedieť zostatok
financií v rezervnom fonde po odčítaní za financovanie spomínaných
asfaltovacích prác. Primátor vysvetlil, že mesto dostane ešte cca 40 tis.
€ do konca novembra. Ing. Janušek
podotkol, že v rezervnom fonde určité percento musí zostať a nakoniec
Ing. Turcer prednosta MsÚ oboznámil prítomných so zostatkom, ktorý
činí cca 240 tis. € /približne 7.2 miliónov Sk/.
- Informácia o platbách za práce na CMZ formou predfinancovania. Ing. Janušek bližšie informoval o platbách za práce
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na CMZ a zdôraznil, že 95% sumy
za práce na CMZ budú preplatené
z fondov EÚ už v tomto roku alebo
začiatkom budúceho roka.
- Žiadosť JUDr. Márie Zimanovej, bytom Moyzesova 861/31, 019 01
Ilava o zrušenie ťarchy a to predkupného práva mesta Ilava k pozemku KN-C parc. č. 42/9 v k. ú.
Ilava, zapísaného na LV č. 2141, ktorého je výlučnou vlastníčkou a k pozemku KN-C parc. č. 42/2 v k.ú.
Ilava zapísaného na LV č. 2647, ktorého je spoluvlastníčkou v podiele
24/174-tin. Predkupné práva budú
zrušené, nakoľko pominuli dôvody
ich zriadenia.
- Žiadosť JUDr. Mária Zimana,
bytom Moyzesova 861/31, 019 01 Ilava o zrušenie ťarchy a to predkupného práva mesta Ilava k pozemku
KN-C parc. č. 42/8 v k. ú. Ilava, zapísaného na LV č. 2667, ktorého je
výlučným vlastníkom a k pozemku
KN-C parc. č. 42/2 v k.ú. Ilava zapísaného na LV č. 2647, ktorého je
spoluvlastníkom v podiele 24/174tin. Predkupné práva budú zrušené,
nakoľko pominuli dôvody ich zriadenia.
- schválenie žiadosti Alojza Behana a manželky Ľudmily, obaja bytom Skala 644/63, 019 01 Ilava o odkúpenie nehnuteľnosti vo
vlastníctve mesta Ilava a to pozemku KN-C parc. č. 525/6 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 21m2 ,
zapísaného na Správe katastra Ilava
na LV č. 1500 v k.ú. Ilava. Žiadosť
o odkúpenie tohto pozemku bola už
v minulosti schválená uznesením č.
4/99 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave, konaného dňa
22.06.1999 pod bodom C/3, odpredaj bude realizovaný v zmysle tohto
uznesenia. Nakoľko sa jedná o predaj pozemku pod stavbou (garážou)
vo vlastníctve žiadateľov, odpredaj
je v súlade s § 9a, odst. 8, písm. b zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov.
Kupujúci uhradí správny poplatok
za vklad vlastníckeho práva na LV
do KN na Správe katastra v Ilava.
- schválenie žiadosti Jozefa Slivku
a manželky Anny, obaja bytom Skala 645/61-5, 019 01 Ilava o odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku
KN-C parc. č. 525/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 21m2 , zapísaného na Správe katastra Ilava na
LV č. 1500 v k.ú. Ilava. Žiadosť o od-

kúpenie tohto pozemku bola už
v minulosti schválená uznesením č.
4/99 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave, konaného dňa
22.06.1999 pod bodom C/3, odpredaj bude realizovaný v zmysle tohto
uznesenia. Nakoľko sa jedná o predaj pozemku pod stavbou (garážou)
vo vlastníctve žiadateľov, odpredaj
je v súlade s § 9a, odst. 8, písm. b zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov.
Kupujúci uhradí správny poplatok
za vklad vlastníckeho práva na LV
do KN na Správe katastra v Ilava.
- Žiadosť právnickej osoby ILFES,
s.r.o. so sídlom Ilava, Štúrova 753/63
o generálnu opravu budovy strechy
kotolne na Štúrovej ulici v Ilave.
- pani Matovičová aj Ing. Hrubý odporučili dať do uznesenia
do časti ukladá, úlohu pre OVa ŽP
a MO, aby kompletne preverili skutkový stav strechy kotolne na Štúrovej ulici 753/68 v Ilave, či oprava je
nevyhnutná a na nasledujúcej porade a zasadnutí MZ predložili informáciu aj s vyčíslením nákladov na
opravu.
Odpredaj
nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a to
pozemku KN-C parc. č. 888/2 – záhrady o výmere 1146 m2 zapísaného na Správe katastra Ilava na LV
č. 1500 k.ú. Ilava fyzickým osobám Peter Trochan a manž. Milena, obaja bytom Ilava, kpt. Nálepku 178/1 za kúpnu cenu 22 800
Eur. Kúpna zmluva bude zohľadňovať všetky podmienky stanovené vo vyhlásení obchodnej verejnej
súťaže.
- Zrušenie ťarchy a to predkupného práva mesta Ilava k pozemku KN
– C parc. č. 1133/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 66m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na
LV č. 3355 v k.ú. Ilava vo vlastníctve
právnickej osoby INVESTIL, s.r.o.
so sídlom Hurbanova 135/32, 019 01
Ilava .
- schválenie žiadosti Jany Zermeghovej, bytom Ilava , Dlhé Nivy
č. 146, mestská časť Klobušice o nájom nebytových priestorov – časti
nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta
Ilava a to budovy s. č. 55 – kultúrno-spoločenský dom, situovanej
na pozemku KN-C parc. č. 183 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1320m2 , zapísané na Správe
katastra Ilava na LV č. 1100 v k.ú.
Klobušice, za účelom zriadenia ka-

derníctva ( pánske. dámske, detské)
a služieb spojených so skrášľovaním
ľudského tela (líčenie. nechtový dizajn, spoločenské a svadobné účesy
a pod.). So žiadateľkou bude spísaná
zmluva o uzavretí budúcej nájomnej
zmluvy o nájme nebytových priestorov v termíne do 20.10.2010 na dobu
trvania minimálne 2 roky. Nájomná
zmluva bude spísaná pred otvorením prevádzky so stanovením otváracích hodín.
- schválenie žiadosti ZUŠ o bezplatné poskytnutie priestorov v DK
Ilava pre činnosť Literárno-dramatického odboru ZUŠ v rozsahu 4,5
hod. týždenne.
- Pani Jurenová za sociálno-bytovú komisiu predniesla informáciu
o odstúpení rodiny Húserkovej od
zmluvy o prenájme bytu na Medňanskej ul. Byt bude rezervovaný
pre rodinu Játiovú z dôvodu uvoľnenia budovy bývalej Veterinárnej
správy pre potreby polície a priestory, kde sídli polícia, budú odovzdané
ZUŠ Ilava.
- schválenie návrhu udelenia ceny
mesta Ilava PhDr. Jozefovi Genzorovi za jeho dlhoročnú spoluprácu
s mestským múzeom a knižnicou
a za šírenie dobrého mena Mesta Ilava na Slovensku i v zahraničí.
- schválenie zmluvy o prenájme nebytových priestorov medzi ZŠ Medňanská, č 514/5 Ilava
a Metodicko-pedagogickým centrom Tomášikova 4 Bratislava, za
účelom organizovania vzdelávania
učiteľov MŠ v rámci projektu „Vzdelávanie pedagogických pracovníkov
MŠ ako súčasť reformy vzdelávania“.
- Ing. Tichý, hlavný kontrolór
mesta Ilava, informoval o pretrvávajúcich problémoch spojených s prevádzkou KINO-BARU
- hlavný kontrolór mesta Ilava
zabezpečí premeranie prípustných
hodnôt hluku vyplývajúcich z vyhlášky Ministerstva zdravotníctva
SR č. 549/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií
a o požiadavkách na objektivizáciu
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, v bezprostrednom okolí pohostinského zariadenia
KINO-BAR v Ilave, predovšetkým
v odpoludňajších a nočných hodinách.
(skrátené, celý zápis z MSZ si môžete pozrieť na www.ilava.sk alebo
na vývesných tabuliach mesta)
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„Posolstvom mojich kníh je dávať nádej“
Mária Hamzová

Stretnutie jednej z najčítanejších autoriek románov pre
ženy Márie Hamzovej s ilavskými čitateľkami 9. novem-

bra v dome kultúry prinieslo
ženám veľa poznatkov o tvorbe tejto autorky strednej generácie, ktorá si aj popri náročnej

práci lekárky - neurologičky
a troch deťoch nájde čas na literárnu tvorbu. Ňou uzaviera trio svojich životných lások
(rodina-práca-tvorba).
Mária Hamzová doteraz vydala 6 kníh a na ceste k čitateľkám je siedma pod názvom
Zlomený kvet. Ich spoločnou
črtou je šťastný koniec, pretože tým chce dať ťažko skúšaným ženám nádej, že všetko
sa môže obrátiť na dobré, čo
je dôležité nielen v jej povolaní lekárky, ale aj v duchovnom

svete žien. Ilavské čitateľky
ocenili, že jej knihy sú písané citlivým spôsobom. Cítiť
z nich lásku k človeku a túžbu
zdolávať nepríjemnosti života
„optimistickým nasadením“
za pomoci dobroprajných ľudí.
V mene čitateliek našej knižnice želáme pani Hamzovej
veľa šťastia a úspechov v osobnom a pracovnom živote a samozrejme aj v tom tvorivom spisovateľskom.
-LL-

Zber gaštanov v základnej škole
Keď sa dieťa hrá na jeseň
s gaštanmi, fascinované ich
farbou, tvarom a kôrou, skrátka vzhľadom, je prirodzené,
že neuvažuje nad ich využitím
pre človeka. Rôznymi svojimi
časťami nám tento strom poskytuje nemalý úžitok.
Pagaštan konský pochádza z Balkánu, z Turecka a zo
severného Grécka, odtiaľ sa
rozšíril do celej Európy. V súčasnosti je významnou farmaceutickou surovinou, hoci
pôvodne sa ním liečili kone.
Rastie pri cestách, v parkoch,
alejách. Popísaný sa objavil až
v 16. storočí ako liečivka pre
„dýchavičné kone“.
Pagaštan konský (Aescu-

lus hippocastanum) je mohutný, až tridsať metrov vysoký
strom. Jeho hustá, košatá a vysoko klenutá koruna je hrubo
rozkonárená a bohato olistená. Tmavozelené listy má dlhostopkaté, veľmi veľké, dlhé
až dvadsaťpäť centimetrov.
Ich zloženie je podobné dlani.
Po opadnutí zo stromu ostáva
po listoch zvláštna jazva, podobná konskej podkove, odkiaľ pochádza aj názov stromu. Kvitne od mája do júna.
Nádherné kvety sú zoskupené
do veľkých vzpriamených metlín, ľudovo nazývaných sviečky. V jeseni dozrievajú v zelenom, mäkkoostnatom obale,
veľké, lesklé červenohnedé se-

mená – gaštany, s priemerom
až šesť centimetrov. Majú tvrdú, kožovitú šupku, nevoňajú
a sú horkotrpké. V plnej zrelosti „vyskakujú“ z obalu a padajú na zem. Zbierame z neho
kvety, semená, listy, prípadne
kôru. Semená zbierame celkom zrelé, keď spadnú zo stromu. Gaštany zberáme v auguste, v septembri a v októbri.
Gaštan využívame pri liečbe
hemoroidov, vredov predkolenia, kŕčových žíl, pri zápale žíl, pri výskyte trombózy...
Ovplyvňuje poruchy periférneho prekrvovania (studené
nohy, fialové ruky) a poruchy
prekrvovania
koronárnych
ciev na psychogenínovom
podklade. Pomocou gaštanu
možno ovplyvňovať aj niektoré formy migrény. Prípravky
z gaštanov majú aj mierne antisklerotický účinok a môžeme ich teda použiť na liečbu aj
prevenciu mozgových príhod.
Zlepšujú funkciu nadobličiek
a bránia vzniku opuchov. Plody používajú ľudoví liečitelia
pri reumatizme, dne, ischiasi, ak je narušené vylučovanie
žlče, pri bronchitíde a zlom
trávení.
Iba nezrelé semená pagaštana konského a ich zelený obal

môžu byť vo väčšom množstve nebezpečné pre deti, lebo
obsahujú saponíny. Ak sa po
požití objavia príznaky otravy, teda bolesť hlavy a brucha,
silný smäd, rozšírené zrenice,
chorobná ospalosť, treba vyhľadať pomoc lekára.
V októbri sa konal zber gaštanov aj v našej škole. Do zberu sa zapojilo veľa žiakov. Žiaci
spolu nazbierali 255,9 kg gaštanov. Najlepší zberač nazbieral až 66 kg. Ale i ostatní sa nedali zahanbiť. Všetci zberači
boli odmenení. Svojou aktivitou pomohli zvieratám v lese,
aby ľahšie prečkali zimu, pretože nazbierané gaštany budú
slúžiť ako ich potrava počas
studených a dlhých zimných
dní.
Mgr. Júlia Šebešová,
uč. ZŠ Ilava
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110. výročie vzniku ilavského spevokolu
Nedeľné popoludnie 17. októbra 2010 patrilo členom ilavského spevokolu. V priestoroch
nášho rímsko-katolíckeho kostola oslavovali svoje 110. výročie vzniku. V úvode sa predstavili hostia Dagmar Mišíková
a Lukáš Behan a ženský spevácky zbor Sŕňan z Horného Sŕnia, ktorých prítomní odmenili
búrlivým potleskom. Potom už
celý kostol patril iba oslávencom.
V štyroch speváckych vstupoch
sa publiku predstavili mnohými
známymi i menej známymi piesňami pod dirigentskou taktovkou Mgr. Jarmily Piškovej a Violy Winklerovej. Celý koncert sa
niesol vo vynikajúcej atmosfére, za čo patrí nesmierna vďaka
nielen kolektívu mužov a žien
zo spevokolu, ale i vnímavému
publiku. V sprievodnom slove
prítomných previedla históriou
i súčasnosťou moderátorka A.
Riecka.
Od roku 1991, kedy bola obnovená činnosť speváckeho zboru, uskutočnili viac ako 300 vystúpení nielen na Slovensku,
ale i v Česku, Poľsku, Maďarsku, Chorvátsku a Rakúsku.
Nezabudlo sa ani na tých, ktorí
z rôznych dôvodov už nemôžu
byť členmi tejto úžasnej rodiny, chvíľkou ticha a prekrásnou
piesňou si pripomenuli bývalých
kamarátov, ktorí zomreli.
Každý, kto si našiel čas a prišiel v nedeľu 17. októbra na tento
koncert odchádzal plný emócií,
dojmov a obdivu. Obdivu k ľuďom, ktorí žijú medzi nami a našli si spoločnú záľubu. Jej výsledkom je radosť a potešenie nielen
pre seba, ale najmä pre druhých.
Každému členovi spevokolu patrí vďaka, obdiv a uznanie.
Veľa radosti a úspechov do
ďalšej desaťročnice!
Prvá storočnica
Prvá hodnoverná správa
o činnosti ilavského spevokolu je
z rokov 1636 až 1639, kedy kantor šľachtickej evanjelickej školy
ilavského gymnázia Štefan Pilárik založil a odborne viedol žiacky spevokol tejto školy. V rokoch
1695 – 1783 história dokladá
činnosť chrámového spevokolu

ilavského hradu trinitárov, ktorý účinkoval pri bohoslužbách
v kláštornom kostole.
Od roku 1900 nás historické
pramene oboznamujú o úspešnej takmer nepretržitej činnosti ilavského spevokolu pod
vedením riaditeľa banky Mikuláša Hrubišku (1871 – 1937). Ten
v roku 1900 okolo seba sústredil
mladých i starších milovníkov
spevu a sám ich dirigoval. Jeho
dôstojným nástupcom sa stal

situácia v rokoch 1968-1969 sa
podstatne zlepšila, verejné účinkovanie vytrvalých členov Ilavanu sa obmedzovalo len na vystúpenia v Ilavskom kostole. Tento
stav zaznamenávame až do roku
1980. V tomto roku Michal Števko odchádza do Nitry a funkciu
odovzdáva Jarmile Bielikovej,
vydatej Živčicovej. Starostlivosť
o členov spevokolu opäť preberá
Michal Kostelný, ktorý do Ilavy
dochádza z Trenčianskych Tep-

v roku 1925 ilavský učiteľ, organista Štefan Raus. V roku 1935
bol spevokol Okresným úradom
v Ilave schválený a zaregistrovaný pod novým menom Spevokol
Ilavan.
Štefan Raus viedol a dirigoval
spevokol až do roku 1943. Keď
na jdenásťročnú školu v Ilave
nastúpil na učiteľské miesto Michal Kostelný, prevzal od Štefana
Rausa nielen funkciu organistu,
ale aj vedenie Spevokolu a stal
sa jeho dirigentom. V roku 1950
sa z politických dôvodov, v záujme svojej rodiny musel tohto
miesta vzdať. Ilavský kostol zostal náhle bez organistu. Situáciu vyriešil 70 ročný Štefan Raus,
ktorý opäť zasadol ku klávesniciam v kostole a snažil sa aspoň
pri veľkých sviatkoch nebojácnu
časť spevokolu udržať pohromade. V tom mu pomáhal aj Michal Kostelný. Pre vysoký vek
a zlý zdravotný stav však musel
pán Raus tieto funkcie prestať
vykonávať. V roku 1957 preberá jeho obe funkcie odborný
učiteľ a organista Michal Števko. Napriek tomu, že politická

líc a všemožne sa snaží jadro
spevokolu udržať v činnosti. Vo
februári 1990 sa chrámový zbor
stretol so ženským zborom pri
dome kultúry, s cieľom nacvičiť
pašie. Odvtedy tieto zbory spievali spolu.
2000 - 2010
Novodobá história spevokolu sa začína písať dňom 5.9.1991,
kedy došlo k definitívnemu zlúčeniu a dirigentom zboru sa
stal Mgr. Dušan Winkler. Zbor
účinkoval pod patronátom DK
Ilava a mal spočiatku 32 členov.
V roku 1996 Mgr. Dušan Winkler vážne ochorel a činnosť
v spevokole musel zanechať. Spevokol opäť ostáva bez dirigenta.
Zásluhou riaditeľky ZUŠ sa dirigovania ujalo trio dirigentiek
z radov učiteľov: Viola Olnerová,
Jarmila Pišková a Mária Revická.
V roku 1998 prestala z vážnych
zdravotných problémov dirigovať pani Mária Revická.
Členovia ilavského spevokolu pod vedením svojich dirigentiek Violy Olnerovej a Jarmily
Piškovej odborne rástli, cieľavedome rozširovali svoj reper-

toár a srdečným spevným prejavom šírili dobré meno nášho
mesta nielen po Slovensku, ale
i na mnohých zahraničných vystúpeniach. V roku 2000 dôstojne oslávili svoje sté výročie.
Sme v roku 2001. Spevokol vedie
duo dirigentiek Jarmila Pišková
a Viola Olnerová. Okrem bohatej škály vystúpení doma absolvoval spevokol zájazd do Levoče.
V máji sa rozlúčili s dlhoročným
dirigentom, vynikajúcim spevákom a organistom Michalom
Kostelným. Spevokol sa s ním
rozlúčil priamo na jeho pohrebe v jeho rodisku v Kotešovej. 15.
marca preberá funkciu vedenia
po MUDr. E. Teicherovi pán Jozef Hladký.
Tradičným vystúpením v penzióne v Dubnici nad Váhom
otvorili dňa 4. januára rok 2002.
O dva dni vystúpili na trojkráľovom vianočnom koncerte v Bolešove, 13. januára absolvovali vianočný koncert v Hričove
a mnoho ďalších vystúpení.
Nie je možné vymenúvať všetky roky a ani zďaleka všetky vystúpenia, ktoré náš oslávenec
absolvoval. Nedá sa však nespomenúť ich účinkovanie v zahraničí: Maďarsku, Chorvátsku,
Poľsku, Česku, v Jezuitskom
kostole v Bratislave, v Trenčíne,
v okolitých obciach a mestách.
Bez ich prítomnosti si nevieme
predstaviť ani jednu akciu poriadanú v našom meste, či už
ide o veľkonočné sviatky, oslavy
oslobodenia, vianočné sviatky...
Svojim spevom obohacujú každé
podujatie a rozdávajú ľuďom radosť a potešenie.
Dňa 22. januára v tomto roku
bol Zmiešaný spevácky zbor
Ilavčan zaregistrovaný ako Občianske združenie Ilavčan. Do
vedenia sa dostáva pán Vendelín
Michalík.
Činnosť nášho spevokolu je
bohatá, a je o to vzácnejšia, že
spevokol si organizuje mnohé
spoločné posedenia, podujatia,
výlety, zájazdy. Je to jednoducho jedna veľká rodina, ktorá má
v súčasnosti 32 členov. Rodina,
ktorá drží pohromade už celých
110. rokov!
Š. Madarasz
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Spomienky Ferka Jakúbka II.
Život po vojne
Konečne bolo po vojne.
V Ilave začal pulzovať nový
život a obchody boli plné
rôznych tovarov. Nie však
nadlho, keďže sme sa pridali k Rusom. Niektorí občania, ktorí boli odvezení do
koncentračných táborov sa
vracali domov. Boli ako živé
mŕtvoly, len kosť a koža.
1. októbra 1945 som musel narukovať na vojnu do
Trenčína. Dostal som sa
medzi samú dôstojnícku elitu, a to napriek tomu, že
som dovtedy samopal alebo
pušku nikdy nevidel. Zato,
keď bolo treba niečo pekne napísať, nato som bol ja.
Začalo to menovkami nad
posteľami vojakov, neskôr
som dostal do rúk kroniku
a už to šlo... 28. októbra,
teda ani nie o mesiac, som
bol povýšený na slobodníka. To už niečo znamenalo. Na izbe sme bývali traja
– ja, Tóno a jeden skladník
z prodôstojníckej kuchyne. Hovorili nám trojlístok.
Maľoval som rôzne obrazy
dôstojníkom, dokonca aj ich
portréty, čo darúvali svojim
frajerkám. Títo dôstojníci mali vojny už vyše hlavy
a keďže mali peniaze, pili
a zabávali sa. Brávali ma,
aj s Tónom na posedenie do
hotela Tatra. To bol život...
Na Vianoce sme už boli desiatnici. Boli to pre mňa dva
roky rekreácie. Keď som mal
ísť do civilu, plakal som. Lúčili sme sa ako jedna rodina.
Môj veliteľ mi navrhoval,
aby som zazupoval a odporúčal ma na Vojenský zemepisný ústav do Prahy. Nešiel
som – bolo to ďaleko. Možno by som bol dnes generál...
Začal som pracovať sám
pod otcovou firmou. Písal

som firemné tabule na štítkoch domov – BAŤA, ROLNÝ NEHERA, VKUS a iné.
Zistil som, že podnikanie sa
vypláca. Raz prišlo ku mne
pekné dievča a priniesla mi
štyri kusy ručníkov na hlavu, vystrihnutých z padákov. Vraj, či by som ich mohol vymaľovať – do jedného

ložil na stôl kufor, z ktorého vytiahol asi päťsto bielych viazaniek, vraj, nech
mu ich pomaľujem. Dával
mi sto korún za kus. A tak
som začal – kovboj na koni,
indiáni, palmy, plachetnice, futbalisti, či rôzne ornamenty zdobili tieto viazanky. Dokonca som si urobil aj

rohu Benátky, do druhého
Eifelovu vežu a rôzne iné
významné mestá. Keďže
som nemal farbu na látku,
použil som farby na obrazy a vec bola hotová. Šatky
boli také pekné ako z továrne. Keď sa v nich prešla po
meste, to bolo obdivovateľov! Netrvalo dlho a rozbehla sa u mňa veľkovýroba. Robil som dlho do noci.
Raz prišiel ku mne jeden
pán, lepšieho vzhľadu a po-

šablóny, jemnou pištoľkou
na farby som ich nastriekal
a detaily som potom dorábal ručne. Prišiel za mnou
ešte asi trikrát. Potom som
ho odmietol. Mal som totiž
nával práce. V tom čase sa
totiž maľoval aj kostol v Ilave. Maľoval ho staručký maliar pán Škovránek z Bytče
a ja som mu pomáhal. Veľa
ma naučil a naše maľby dodnes zdobia ilavský kostol.
Náš kostol bol jeho posled-

ným dielom. Zomrel ako
82-ročný.
Okrem kostola som maľoval aj všetky kaplnky v okolí. O jednej z nich som sa dopočul aj zaujímavú legendu
od istej starej panej. Rozprávala mi, že keď mala asi
šesť rokov, hrávali sa s dievčatami pri cintoríne v priekope plnej kvetov. Raz, keď
sa tam hrali, objavili tu
sochu Panny Márie. Uvili jej veniec z kvetov a hrali sa s ňou. Po týždni však
socha zmizla... Oproti tejto
panej, bývajúcej na Ružovej
ulici, býval aj istý advokát,
doktor Barický. Mal peknú ženu, ktorá bola aj veľmi pobožná. Vo svojej izbe
mala sochu Panny Márie,
ku ktorej sa často modlievala. Podľa doktora Barického, jej manžela, až pričasto, na čo sa neraz aj hneval.
Jedného dňa, keď pani Barická nebola doma, využil
jej neprítomnosť, sochu zobral a vyhodil ju do priekopy pri cintoríne, kde ju našli
spomínané dievčatá. Keď sa
jeho manželka vrátila domov, prvé, čo urobila, bolo,
že otvorila izbu. Keď zistila,
že socha v nej nie je, upadla
do mdlôb. Keď ju prebrali, neprehovorila ani slova.
O dva dni náhle zomrela.
Až potom si manžel uvedomil, čo urobil – bol to trest
Boží. Vybral sa na miesto,
kde hodil sochu a keďže ju
našiel, zobral ju domov. Na
počesť tejto tragickej udalosti dal na miesto, pri cintoríne, postaviť kaplnku
a sochu do nej umiestnil.
Na čele tejto stavbičky sa
nachádza nápis: ORA PRO
NOBIS SANCTA MARIA.
Podľa poviedok F. Jakúbka: Moje veselé i smutné spomienky na Ilavu, spracovala
Lenka Teicherová
Autor obrazu „Kaplnka“
František Jakúbek (obrázok)
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Pozvánky na podujatia
v Ilave
28.11.2010 /nedeľa/ v dome kultúry o 16.00 hod.
I. ADVENTNÁ NEDEĽA - KONCERT ZUŠ ILAVA
29.11.2010 /nedeľa/ v dome kultúry o 15.00 hod.
Tradičné spoločenské posedenie so zrakovo postihnutými občanmi mesta pri príležitosti Dňa nevidiacich.
30.11.2010 /utorok/ v dome kultúry o 16.00 hod.
ZUZANA BOBOVSKÁ – JESENNÉ POTULKY
Vernisáž výstavy výtvarníčky z Považskej Bystrice, členky Umeleckej besedy Slovenskej. Autorka sa venuje olejomaľbe, pastelom, a netkanej tapisérii - Art protis.
Výstava potrvá do 19. decembra 2010, otvorená v pracovných
dňoch od 8.00 – 17.30 hod., v utorok do 15.00 hod., cez víkendy
počas podujatí v DK

Matrika

5.12.2010 /nedeľa/ na námestí a v DK o 16.00 hod.
II. ADVENTNÁ NEDEĽA – Stretnutie so sv. Mikulášom, vystúpenie žiakov súkromnej ZUŠ z Trenčianskej Teplej
11.12.2010 /sobota/ v dome kultúry o 19.00 hod.
Neil Simon: DOMÁCE VÄZENIE (tragikomédia)
V hviezdnom obsadení hrajú: Zdena STUDENKOVÁ, Jozef VAJDA, Marta SLÁDEČKOVÁ, Zuzana TLUČKOVÁ, Peter SKLÁR
Réžia: Juraj NVOTA
Otto je starnúci muž, ktorý prežíva svoje najhoršie životné obdobie. Vonku za oknom je veľká horúčava a mesto trpí častými
výpadkami el. energie. Býva spolu so svojou ženou Mimi v byte
na 14. poschodí, jedného z tých nových činžiakov. Práve je prepustený z práce a čaká na vhodnú príležitosť ako túto skutočnosť
oznámiť manželke...
Viac na predstavení v DK Ilava. Vstupné: 12 Eur, predpredaj
vstupeniek v DK Ilava a v mestskej knižnici
12.12.2010 /nedeľa/ v rímsko-katolíckom kostole o 18.15 hod.
/po sv. omši/
III. ADVENTNÁ NEDEĽA – koncert GOSPEL FAMILY
The Gospel Family tvorí 43 ľudí z Novej Dubnice a blízkeho okolia. Umeleckým vedúcim je Juraj Hort. Repertoár piesní tvoria
prevažne tradičné gospelové „evergreeny“ (Happy day, I will follow him...), ale aj klasika (Va pensiero – Nabucco), pop (piesne
z benefičného koncertu Thank you Michael Jackson), slovenské
chrámové piesne, ako aj zborové chorály k jednotlivým sólovým
piesňam rôznych štýlov.
19.12.2010 /nedeľa/ v dome kultúry o 16.00 hod.
IV. ADVENTNÁ NEDEĽA – DAJ BOH ŠŤASTIA...
Tradičný najkrajší koncert ilavských umeleckých súborov
Materské centrum Dubáčik v spolupráci s DK a CVČ oznamuje,
že máme otvorené každý utorok o 9. 30 hod. Pripravené sú tvorivé dielne pre deti a súbežne je otvorená malá herňa. Tešíme sa
na milé stretnutia s našimi deťmi. Sídlime v DK, vchod zboku,
prvé poschodie. Program - november: 23.11. Výroba anjelikov
pomocou otláčania ručičiek, 30.11. Pohybové aktivity – lopty,
fitlopty

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

Narodenie:
Alex Ďurech
Tatiana Jantová
Kristína Juríčková
Emily Ľudmila Beňová
Šimon Kováč

Ferdinand Šukala
9.11.1941 - 6.11.2008

Dňa 6.11.2010 uplynuli dva
roky od tragickej nehody,
pri ktorej nás nečakane
opustil náš milovaný otec,
manžel, dedko.
Navždy zostane v našich
srdciach. Venujte mu tichú
spomienku.
Manželka a deti s rodinami.

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

Manželstvo uzatvorili:
Zuzana Balážová
a Michal Letko
Mária Závadová
a Michal Mikláš
Mgr. Jana Mikušová
a Mgr. Michal Gregor
Daniela Bombová
a Peter Antala
Andrea Mikolášová
a Tomáš Miklovič
Blahoželáme jubilantom:
70 rokov
Marta Dolinská
Ivan Dolinský
Juliana Mičudová
Anna Šelingová
75 rokov
Oľga Lefčíková
85 rokov
Jozef Hrehor
Navždy nás opustili:
Mária Bartáková
Okienko do štatistiky:
Za sledované obdobie sa do
nášho mesta prisťahovalo 10
občanov, z trvalého pobytu sa
odhlásilo 12 spoluobčanov.

INZERCIA
 Lukratívna práca v kancelárii 7 eur/ hod. v Dubnici
nad Váhom.

Kontakt: 0908 454 552

16

Ilavský mesačník

90. výročie organizovanej telovýchovy v Ilave – XI. časť
Rok 1997
Budova Sokolovne vyžadovala na údržbu každý rok veľké náklady. Vzhľadom na stály
nedostatok financií , výbor sa
snažil nájsť východisko ako tento problém vyriešiť. Na výborovej schôdzi 19.6.1997 po zvážení
všetkých okolností, výbor prijal
návrh na odpredaj Sokolovne
aj pozemkov firme JAMP s.r.o.
Predajnú zmluvu podpísali V.
Wiederman, M. Pagáč a M. Horák. 23.10.1997 bol zvolený výbor v zložení: Wiederman, Pagáč, Mišík, Horák M., Strýček,
Janušek, Mišech, Horáková,
Kasanická, Trenčanová. Výbor
schválil členov , ktorí mohli manipulovať s financiami na činnosť a použitie financií pri výstavbe haly a podobne.
Vyhodnotenie oddielov:
Karate: 24 členov + 31 mládeže. Tréneri: Horák K. Cyprich,
Trenčanová- tretia výkonnostná skupina. Na majstrovstvách
Slovenska v karate v kumite sa
umiestnili na 2. mieste.
DFC: 24 členiek mládeže sa
pripravovalo na súťaže v dorasteneckých a žiackych súťažiach
pod vedením trénerov Mgr. Čepelu a Mgr. Slávika. Hlavným

trénerom bol J. Matejov, ktorý
viedol 18- členný kolektív v západnej skupine SNL. Výmenné sústredenie sa uskutočnilo
v Nemecku.
Tenisový oddiel: 28 členov +
22 z radov mládeže pokračoval
vo svojej činnosti. Muži hrali majstrovskú ligu a umiestnili sa na 6 mieste. Dorastenci na
turnajoch v Pov. Bystrici, Žiline, Dubnici, Trenčíne a v Tlmačoch získali prvé body.
SVS ženy: Cvičení sa pravidelne zúčastňovalo 17 žien. Okrem
aerobiku bolo obohatené o jogu,
strečing, posilňovňu a loptové
hry. Cvičiteľkami boli Horáková, Vrtelová a Kasanická.
Volejbal: 14 účastníkov reprezentovalo našu TJ v okresnom
turnaji Púchov - Pov. Bystrica
a obsadili 2. miesto. Družstvo
„MIX“ postúpilo do 3.kola. Trénerom zostal M. Pagáč.
Vodáci: 30 -členný kolektív viedol Ing. Čermák a Gabčo. Zúčastnili sa odomkýnania
vody: Belanka, Nitrica, Liešťany. Pre deti pripravili: Váh Ilava
- Klobušice. Zamykanie vody:
Ottova chata – Belušské Slatiny.
Zorganizovali zájazd do Oravského Podzámku a Dolného

Stolnotenisový klub

Stolnotenisový klub Ilava-Klobušice usporiadal dňa 1. 11.
2010 priateľské stolnotenisové stretnutie žiakov ŠZŠ Ilava
a ZŠ Nová Dubnica. Zvíťazili žiaci ZŠ Nová Dubnica 14:10.
ŠZŠ Ilava reprezentovali žiaci: Staňo F., Ursík D., Bota J.,
Bota V., Sendrej J. a Straňák J.
Stretnutie sa uskutočnilo v rámci prípravy na turnaj o Pohár riaditeľky ŠZŠ Ilava, ktorý sa uskutoční dňa 24. 11. 2010
v Ilave za účasti žiakov ŠZŠ Ilava, Pov. Bystrica, Púchov,
Trenčín a Dubnica.
Putovný pohár budú obhajovať žiaci ŠZŠ Ilava, ktorí sa
zúčastnili pred dvoma týždňami na Majstrovstvách Slovenska v stolnom tenise ŠZŠ, ktoré sa konali v Bytči a žiak ŠZŠ
Ilava Švaňa René tam obsadil druhé miesto.
Za stolnotenisový klub Kminiak Ján

ILAVSKÝ

Kubína.
Turisti mali 13 dosp. členov
+ 15 mládežníkov (Tréner VI.
Strýček). Okrem pešej turistiky sa rozvíjala aj cykloturistika. Bludári putovali za krásami
Slovenska. Pre zlé počasie bola
účasť na ,,Ilavskej 25–ke“ mini-

málna.
Výbor telovýchovnej jednoty uzavrel dohodu o používaní
telocvične do postavenia športovej haly so ZŠ Ilava na Medňanskej ul.
-PK-

Majsterky sveta z oddielu

karate Sokol Ilava!
Od stredy 27. 10. do nedele 31. 10. 2010 sa v talianskom meste Carrara uskutočnili Majstrovstvá sveta
seniorov, juniorov, kadetov
a detí WTKA v karate.
Z Ilavy dostali nomináciu
do reprezentácie Slovenska, na
základe dlhoročných vynikajúcich výkonov, dve dievčatá.
Mirka Zlatošová – ženy
+60kg kumite, Vladimíra Karasová – dievčatá 14r + 54kg
kumite.
Po striebornej medaile
z majstrovstiev Európy Bibiany Valkovej, nám pre Ilavu vybojovali dievčatá tituly
Majster sveta, stiebro a bronz
v týchto kategóriách.
Vlaďka Karasová 14r
- Kumite snabon shobu individual
- Kumite shobu sanbon team		
-Kumite point individual			
- Kumite point team			
Mirka Zlatošová ženy
-Kumite shobu sanbon team		
- Kumite ippon team			
- Kumite point team			
-Kumite shobu sanbon individual

3. miesto
2. miesto
1. miesto
1. miesto
3. miesto
2. miesto
2. miesto
1. miesto

Chcem poďakovať dievčatám za vzornú reprezentáciu a vynikajúce výkony v zápasoch celosvetovej konkurencie karate.
Taktiež chcem poďakovať celému trénerskému a organizačnému tímu karate Sokol Ilava za trpezlivú dlhoročnú prácu s mládežou, ktorá začala prinášať aj svetové výsledky.
Horák Kamil
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