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Najväčšia investičná akcia mesta v tomto roku
bude realizovaná v mestskej časti Klobušice
sa hovorí o finančne veľmi náročných investíciách, ktorých
realizáciu nemôže mesto financovať iba zo svojich vlastných zdrojov. Z tohto dôvodu
bola zvolená možnosť získať
investície z úverových zdrojov,
pretože uvedený problém bolo
potrebné vyriešiť v čo najkratšom čase. Dlhodobé neriešenie týchto problémov prinášalo ľuďom, ktorých sa to priamo
týka, nespočetné množstvo
problémov či už so zhoršenými životnými podmienkami, ktoré roky nepriaznivo
IBV Klobušice a Zámocká
ulica sú v tomto čase miestom
najväčšieho stavebného ruchu
na území mesta Ilava. Mestské
zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 18.4.2007 schválilo
financovanie pripravovaných
investičných akcií realizovaných na území mesta Ilava
z 20 miliónového úveru s 15
ročnou splatnosťou. Z uvedeného finančného objemu bude
15 miliónov preinvestovaných
na vybudovanie mestských
komunikácií, chodníkov, parkovacích plôch a dažďovej kanalizačnej siete na IBV Klobušice a taktiež na dobudovanie
splaškovej kanalizácie na IBV
Klobušice a Zámockej ul.. Jednoznačne sa hovorí o jednej
z najväčších investičných akcií mesta za posledných niekoľko volebných období, ktorá vyrieši dlhodobo neriešený

problém spojený s nedobudovaním IBV Klobušice v súlade
so schváleným projektovým
riešením, ktoré sa realizuje
už takmer 10 rokov. V súlade
s týmito plánovanými prácami bude v priebehu mesiaca
máj realizované komisiou pre
verejné obstarávanie výberové konanie za účelom výberu
realizátora vyššie uvedených
prác v tejto lokalite. V prípade
úspešnosti výberového konania by mala byť už v mesiaci
júl spustená samotná realizácia výstavby doteraz nezrealizovaných častí infraštruktúry
IBV. Zo zostávajúcich finančných prostriedkov v objeme
5 miliónov korún bude prevedená oprava ďalších komunikácií mesta, ktoré sú v najhoršom stave ako napr. Hurbanova
ul. a pod.
V týchto všetkých prípadoch

ovplyvňovali hlavne samotných obyvateľov tohto územia, ale aj predražovaním
samotnej realizácie, nakoľko bolo potrebné priebežne
sanovať vzniknuté havarijné
situácie počas tohto obdobia. Komplexným vyriešením
týchto problémov bude môcť
mesto presunúť svoje aktivity
aj do iných častí mesta, ktoré
čakajú na obdobné investície
pre realizovanie ďalších zámerov mesta.
Ing.Mario Hrubý
zástupca primátora mesta

Výzva

Primátor mesta Ilava,
Ing. Štefan Daško, vyzýva touto cestou všetkých občanov mesta,
ktorí by sa chceli osobne podieľať
na príprave a realizácii projektov súvisiacich s ďalším
skvalitňovaním jeho občianskej vybavenosti, financovaných či už zo štrukturálnych fondov Európskej únie
alebo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, aby sa
kontaktovali na telefónne číslo 042/44 55518, e-mailovú adresu ilava@ilava.sk, alebo osobne na sekretariáte Mestského úradu v Ilave, č.dverí 23. Úspešní predkladatelia projektov budú na základe písomnej dohody
uzatvorenej s Mestom Ilava riadne finančne ohodnotení.

Ing. Štefan Daško, primátor mesta
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Poslanecké rokovanie v Iliavke

Susedia..... Na jednej strane to vraj v Iliavke ide, na druhej nie.
Niekto sa stará a zveľaďuje, chalúpka suseda vyzerá ako zámok
spiacej Ruženky po sto rokoch dlhého spánku

Na zasadnutie verejného
mestského zastupiteľstva cestovali naši poslanci do mestskej
časti Iliavka v utorok 22. 5. 2007.
Už od pätnástej hodiny, keď sa
naši zástupcovia začali presúvať do Iliavky, bolo v ovzduší
cítiť prichádzajúcu búrku, nie
však na rokovaní. Celé zasadnutie 16-bodového programu prebehlo úspešne, za početnej prítomnosti miestnych obyvateľov.
Zasadnutie nenarušil ani výpadok elektrickej energie, práve
naopak poslanci si mali možnosť vychutnať pravú dedinskú

atmosféru (hromy-blesky, veselé švitorenie vtáčikov, kikiríkanie kohúta i nekonečný diskusný
príspevok miestneho vytrvalého
psa...) .
Tak, ako v miestnej časti Klobušice, i v Iliavke občania takéto
výjazdové zasadnutie poslancov
privítali a ocenili. V plodnej diskusii vznášali svoje pripomienky a žiadosti. Iliavčanov trápia
nepostačujúce autobusové spoje, chýbajúci chodník na cintoríne ...
Podrobnú zápisnicu z rokovania si môžu občania prečítať
vo vývesnej skrinke MsÚ, alebo
na internetovej stránke mesta
www.ilava.sk
-ra-

Delegácia župného mesta Győr na
návšteve v Ilave
Na základe dlhoročných družobných vzťahov a pozvania primátora mesta Ilava, Ing. Štefana
Dašku, navštívila Ilavu v posledný
aprílový víkend vzácna návšteva
z maďarského Győru, vedená viceprimátorom mesta, Dr. Rudolfom Ottófim. Desaťčlennú delegáciu tvorili Dr. Klára Horváthová,
zástupkyňa prednostu úradu, Dr.
Péter Schmidt, predseda Nadácie
Gábora Barossa a poslanec mesta Győr, Gyula Varga, tajomník
Nadácie Gábora Barossa, Terézia Tóthné Pappová, vedúca kancelárie Nadácie Gábora Barossa,
Lajos Ferenczy, člen Nadácie Gábora Barossa a poslanec mesta Győr a
Rudolf Delbó, zástupca občianskeho združenia Kruh priateľov GyőrSziget.

Ako vždy, pozorní hostitelia aj
teraz pripravili pre svojich maďarských priateľov bohatý program,
v ktorom po slávnostnom prijatí delegácie primátorom mesta,
Ing. Štefanom Daškom a následnom spoločnom obede, dominovala predovšetkým návšteva hrobky Gábora Barossa na cintoríne v
Klobušiciach. Práve Gábor Baross,
pôvodom Slovák, rodák z Pružiny bol mužom, ktorý nevšednému
družobnému vzťahu šesťtisícovej
Ilavy a stodvadsaťtisícového Győru vtlačil pečať nesmrteľnosti. Nevedomky, desiatky rokov po svojej
smrti.
„Bol veľkým mužom a dlhoročným poslancom uhorského snemu
za mesto Győr. Mužom vzdelaným,
múdrym a rozvážnym. Dnes jeho

Práce na tvorbe novej web
stránky mesta začínajú
Na prezentáciu mesta, jeho histórie, súčasnosti, poskytnutie aktuálnych informácií a servisu širokej verejnosti využíva čoraz viac
miest a obcí moderné technológie,
nevynímajúc web portály. Z dôvodu potreby realizovať takéto portálové riešenie modernými technológiami bolo vedením mesta
rozhodnuté, že sa pristúpi k tvorbe
úplne nového, moderného riešenia
web stránky mesta. Toto riešenie
bude spĺňať tie najnovšie legislatívne požiadavky a stane sa aj súčasťou regionálneho projektu prepojenia web portálov miest Ilava,
Dubnica nad Váhom a Nová Dub-

nica. Realizácia projektu, na ktorý bolo schválené novozvoleným
mestským zastupiteľstvom financovanie sumou 119 000 Sk, potrvá približne tri mesiace, takže už
na konci tohto leta sa mesto bude
môcť prezentovať moderne vybudovaným web portálom, s novým
dizajnom, inzerciou, verejnou diskusiou, prezentáciou firiem mesta, web kamerou a ďalšími zaujímavými riešeniami, ktoré z neho
spravia hodnotný zdroj informácií
pre širokú verejnosť mesta a regiónu.
Ing.Mario Hrubý
zástupca primátora mesta

meno nesie jedna z najvplyvnejších
nadácii v Maďarsku, pôsobiaca v
oblasti rozvoja školstva. Ďakujeme
našim ilavským priateľom za všetko, čo pre dôstojný vzhľad miesta
posledného odpočinku Gábora Barossa urobili a stále robia,“ povedal
pri pietnom akte kladenia vencov o
prvom ministrovi uhorských železníc vedúci maďarskej delegácie, Dr.
Rudolf Ottófi.
Okrem návštevy klobušického cintorína, maďarskí priatelia
so záujmom uvítali aj prehliadku miestneho farského kostola so
všetkými jeho pozoruhodnosťami
a zákutiami. Mimoriadnu pozornosť venovali tiež príležitosti nazrieť za múry ilavskej väznice. Po
návrate spoza nich, na odvrátenie
pochmúrnych myšlienok, celkom
dobre padla koštovka kvalitných
slovenských vín v dome kultúry a
po nej i prehliadka ruín Vršateckého hradu s romantickou večerou
pod jeho panorámou.
„Som rád, že sme mali možnosť
stretnúť sa a pokojne sa porozprávať o problémoch trápiacich obe

naše mestá. Bez ohľadu na ich rozlohu, či počet obyvateľov,“ povedal
po nedeľňajšej spoločnej návšteve
Trenčianskych Teplíc a rozlúčkovom obede primátor mesta Ilava,
Ing. Štefan Daško. „Chceli by sme
s maďarskými priateľmi pre budúcnosť naše vzájomné vzťahy prehĺbiť
a preniesť ich aj do oblasti spoločenského života, kultúry, či športu. A
či nemáme z nášho väčšieho partnera komplex menejcennosti? Nie,
to určite nie ... ,“ zasmial sa zákernej otázke ilavský primátor. „Mesto
Ilava rozhodne má čo ponúknuť a
za skutočnosť, že patrí skôr k menším, než tým väčším mestám sa vôbec nemusí hanbiť,“ dodal s dávkou
diplomatickej pohotovosti šéf Nadácie Gábora Barossa, MUDr. Péter Schmidt.
-tch-
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Návrhy projektov na mestské športoviská
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Stromy nášho života
O tom, že ľudská zloba existuje,
niet pochybností. Každý z nás sa
o tom mohol presvedčiť nespočetne veľakrát, aj keď tí zhovievavejší
a tolerantnejší tvrdia, že ľudia nie
sú v podstate zlí. Sú vraj iba nešťastní ...
Pripúšťam aj túto alternatívu.
Stáva sa to a niet na tom nič mimoriadne. Veď po nočných morách prichádza obyčajne precitnutie. Vyspíme sa, pookrejeme a
stávame sa opäť šťastnými. Z nového dňa, slnečného rána, či rozkvitnutých stromov. Jednoducho

povedané, z prostredia, v ktorom
sme vyrástli, ktoré nás obklopuje.
Vravíme mu U NÁS DOMA. Nie
je dôležité, či ten vzácny kút tvoria susedove stromy na našom pozemku, alebo susedove pozemky
pod našimi stromami. Dôležité je,
že sú .tam Prežívajú nás, symbolizujú naše príbehy, sú stromami
nášho života.
Aj ony však zomierajú. Prirodzene i menej prirodzene, tíško a postojačky. Ako ten náš, na
Kukučínovej ulici. Bolo by prirodzené, ak by zomieral so vztýče-

ZŠ informuje

Vyučovanie žiakov ZŠ (5.B,6.B,7.C,8.C,9.C) v budove
na Hviezdoslavovej ulici bude poslednýkrát 23.05.2007,
t.j. v stredu.
Od 24.05.2007 (t.j. štvrtok) bude vyučovanie v tých
istých časových intervaloch podľa toho istého rozvrhu
hodín v budove ZŠ na Medňanskej ulici.
Stravovanie žiakov je zabezpečené v školskej jedálni
na Medňanskej ulici.		
Mgr. Machová H.

Hudobný repertoár
mestského rozhlasu
Zriadenie mestského, či obecného rozhlasu funguje vo väčšine
miest a obcí. Slúži v prvom rade na
informovanie obyvateľstva o dôležitých zmenách, upozorneniach,
podujatiach, úmrtí. Rozhlas tak
jednoznačne spĺňa oznamovaciu
povinnosť. Hudba iba dopĺňa tieto
oznamy a plní funkciu vyplnenia
priestoru – dáva priestor občanom,
aby zbystrili pozornosť a venovali ju nasledujúcim oznamom. Nie
je možné vyhovieť všetkým. Jeden
by rád počul v mestskom rozhlase rock, iný country, ďalší ľudovky.
Niekto by rád iba slovenské piesne,
iný české, anglické, vážnu hudbu,
ďalšiemu je to úplne jedno, a sú i takí, ktorí by zrušenie oznamov cestou
mestského rozhlasu privítali. Jeden
sa hnevá, že to „hučí“ akurát,
keď príde z nočnej, druhý, keď
si ide ľahnúť pred nočnou, iná
mamička sa sťažuje, že to hrá,
keď jej spí dieťa, ďalšiu pani to
vyrušuje pri jej obľúbenej telenovele, pána akurát, keď si sadne k pivu! A čo má potom chudák občan robiť, nechať všetko

tak a počúvať rozhlas, alebo sa venovať svojim záľubám a potom nevie, čo sa v meste deje?!
Zlaté dobré časy, keď sa všetky
dôležité oznamy jednoducho vybubnovali, kto chcel vyšiel von, vypočul si, kto nie, zostal doma a mal
pokoj. Koľko ľudí, toľko názorov
i toľko chutí. Jeden z názorov občanov sme v posledných dňoch našli i v schránke mestského úradu .
Radi by sme vyhoveli všetkým vekovým kategóriám i tomuto pisateľovi. Do schránky umiestnenej na
prízemí mestského úradu i domu
kultúry vložte malý lístoček :
Mestský rozhlas - hudba, akú si
prajete počuť
Vaše názory a pripomienky budeme radi rešpektovať!
-r-

nými konármi a nebolo to v máji,
v plnom kvete. Bohužiaľ, opak je
pravdou. Neviem komu zavadzal,
ani to, kto a prečo mu to urobil.

Viem iba, že to celkom určite nebol človek nešťastný. Nešťastní ľudia totiž stromy potrebujú ...
-tch-

Strom poznania
Lesy SR, š.p. pripravil v spolupráci s Ministerstvom školstva SR
akciu STROMY POZNANIA. Dňa
24. 4. 2007 zamestnanci LS Košeca
navštívili ZŠ a MŠ v Ilave.
V rámci tejto akcie boli v areáloch škôl vysádzané miniatúrne
arboréta. Základ tvorí päť pôvodných hospodárskych drevín, ktorých zastúpenie na území SR je
dominantné. Sú to: BUK, DUB,
SMREK, BOROVICA, JEDĽA.
Cieľom akcie bolo oboznámiť mládež s týmito drevinami a zároveň ukázať, ako sa dreviny sadia.
Predviesť, čo všetko obnáša práca
v lese. Oboznámiť verejnosť s prácou tých, čo sa celé storočia starali o hospodárenie v lese napriek
tomu, že priemyselná výroba, exhaláty, globálne zmeny a aj necitlivý vzťah návštevníkov lesa im
sťažovali prácu, udržali a v mnohých prípadoch zlepšili stav lesa.
Oboznámiť ich s lesníckymi činnosťami a pripomenúť význam
lesa. Poukázať na rôznosť funkcií

a využitia lesa a jeho produktov.
Les treba chápať komplexne.
Doteraz spoločnosť nedoceňuje všetky funkcie lesa. Verejnosť
zväčša posudzuje len veci, ktoré
je vidieť. Správne obhospodarovanie prináša pre spoločnosť niekoľko úžitkov. Hlavné funkcie lesa sú
vodoochranná, pôdoochranná, estetická, produkcia kyslíka, filtrácia vzduchu a až následne ťažba
a spracovanie dreva. Hospodárenie v lese je riadené zákonmi. Slovenské lesy sú po dlhé desaťročia
obhospodarované na vysokej odbornej úrovni. Dosiahlo sa zvýšenie plochy porastenej lesom. Les
je jedným z trvalo obnoviteľných
zdrojov, a tak treba k nemu aj
pristupovať. Jeho ochrana nemôže
byť samoúčelná. Tak ako obyvateľstvo a celá krajina, aj les prešiel
historickým vývojom a je naivné si
myslieť, že dnes dosiahneme stav,
aký tu bol pred dvoma tisíckami
rokov.
Ján Ďurech

Ilavský mesačník



16. máj – sviatok svätého Jána Nepomuckého
ku 1754. Umiestnili ju v priestore
pred barokovým kostolom v západnej časti parku. Bolo to za účinkovania ilavského farára Andreja
Jozefa Najzera (1753 – 1758). Všetci
sa pamätáme, že vždy na sviatok
Božieho Tela sa procesia zastavila pri prvom oltári u sochy sv. Jána
Nepomuckého. Odtiaľ pokračovala
k trom ďalším na námestí. V máji
zdobili veriaci túto sochu kyticami
orgovánu či pivónií, ale aj horiacimi sviecami. Najviac ich bolo zapálených v nie tak dávnej minulosti
– v prelomových mesiacoch november/december 1989. Večer za svetla
sviec tu znela pieseň „Kto za pravdu horí“. Bývali sme oproti v dome,
boli sme svedkami všetkých týchto aktivít. Dnes niet
sochy, ani podstavca.
Miesto je prázdne.
V štúdii ILAVA
VI/1986 „Barokový
kostol rehole trinitárov v Ilave“ od nášho
historika a kronikára
pána Jozefa Majerecha-Mrzúcha na strane č. 26 sa nachádza
tento text: „Na bočnej stene chóru, nad
oltárom sv. Jozefa –
pestúna je nástenný
obraz sv. Jána Nepomuckého, vyšehradského kanonika, ako
spovedá
kráľovnú,
manželku českého
kráľa Václava IV,...“
Tento obraz namaľoval maliar J. Škovránek roku 1947. Po 50Obraz sv. J. Nepomuckého z r. 1947 na boč- tich rokoch došlo
nej stene malého chóru na epištolovej strane k obnoveniu kostolnej maľovky za pôsokostola, dnes zatretý omietkou.
benia vdp. Františka

Na Slovensku a v celej strednej
Európe patrí sv. Ján Nepomucký
k najväčším uctievaným svätcom.
Jeho sochy nájdeme na mostoch,
rázcestiach, verejných priestranstvách. Jeho obrazy zdobia oltáre,
steny, či výklenky kostolov i kaplniek. Nemožno ho však charakterizovať ako osamoteného „svätca
za dedinou“. Postava sv. Jána Nepomuckého odliata z bronzu v roku
1683 sa stala už v tom istom roku
súčasťou plastík na Karlovom moste v Prahe. Vztýčili ju blízko miesta,
kde tohto učeníka hodili do Vltavy.
Podobnú postavu môžeme vidieť aj
na Milvijskom moste v Ríme.
Aj naši predkovia postavili sochu
sv. Jánovi Nepomuckému ešte v ro-

23. apríla 2007 v nedeľu ráno sa
vybralo 23 dôchodcov na 5- dňovú
rekreáciu do Turčianskych Teplíc.
Čakali nás kúpele. Ubytovali sme sa
v hoteli RELAX. V útulných priestoroch hotela sme sa výborne cítili,
mali sme možnosť objednať si aj masáže. Modrý bazén nám poskytol relaxačný kúpeľ. V aquaparku sa zregenerovalo celé telo, a tak sme mohli
večer absolvovať malé posedenie pri
hudbe. Boli to prekrásne dni, ktoré
sme využili aj na turistiku. Pozreli
sme si zrúcaniny hradu Blatnica a
pri návšteve salaša sme sa osviežili
žinčicou. Domov sme sa vrátili oddýchnutí a dobre naladení.
V našej aktivite sme pokračovali
hneď v sobotu stavaním mája. Naši

Kvašňovského (19911997). Tento obraz
ale nebol zreštaurovaný. Dnes je na tom
mieste iba omietka.
V terajšej dobe, keď
sa stalo priam módou
udávať blížneho, riešiť každý spor pred
súdmi, meniť výpovede pri pojednávaniach, odkaz kňaza
– mučeníka, je dôležitým upozornením
zvážiť hodnotu vypovedaného slova, chrániť povesť druhého,
verne plniť služobné
povinnosti a byť nekompromisným zástancom pravdy. Preto potrebujeme, aby
sa sv. Ján Nepomucký
vrátil medzi nás, a to
na obidve miesta, od- Rok 1989 – pred sochou sv. Jána Nepomuckého
kiaľ musel nedobrovoľne odísť. J. Košecká–Pagáčová

18. máj - Medzinárodný
deň múzeí
Kultúrna verejnosť si v piatok
pripomenula Svetový deň múzeí,
ktorý sa stal sviatkom všetkých
múzejníkov a ich priaznivcov.
Na Slovensku sa Medzinárodný
deň múzeí pripomína podujatiami organizovanými pod názvom
Deň múzeí a galérií, ktoré ponúkajú návštevníkom možnosť
oboznámiť sa nielen s priestormi, zbierkami múzeí a galérií,
ale aj prehliadkou vzácnych exponátov a informáciami o nich,
ktoré sú inak nedostupné.

Aj Mestské múzeum v Ilave
pripravilo pre priaznivcov histórie 18. mája 2007 prednášku
numizmatika Ladislava Janecha „História peňazí od praveku po súčasnosť“, ktorá bola
veľmi zaujímavým rozprávaním
o používaní a druhoch platidiel
v dávnych časoch praveku až po
súčasnosť. Účastníci prednášky
mali jedinečnú príležitosť oboznámiť sa s ukážkami dobových
platidiel, ktoré pochádzali z rôznych historických období, krajín
a vlády panovníkov.
Mgr. Magdaléna Kobzová

Dôchodcovia na cestách za poznaním
i športom

seniori, nám seniorkám, postavili
máj v klube dôchodcov. Samozrejme bolo pritom veselo. Rudkovia
nám zahrali na saxofóne a harmonike. Ostatní sme sa pridali spevom. Večer pokračoval opekačkou.
Vďaka za zorganizovanie týchto
príjemných chvíľ patrí našej obetavej predsedníčke p. Aničke Šatkovej
a ďalším členom klubu, ktorí jej pomáhali .
17. mája 2007 sa uskutočnil XIII.
ročník športových hier zdravotne
postihnutých detí, mládeže a dospelých na futbalovom štadióne – RAVEN a.s. v Považskej Bystrici. Hry

otvoril predseda organizačného výboru Mgr. Arpád Maďar. Veľa úspechov na športoviskách, zdravia a optimizmu v osobnom živote všetkým
súťažiacim poprial primátor mesta
Považská Bystrica MUDr. Miroslav
Adame. Slávnostný sľub o čestnom
súťažení a rozhodovaní zložili súťažiaci i rozhodcovia. Z Ilavy sa športových hier zúčastnilo 20 členov
z našej organizácie SPPZ a deti zo
špeciálnej základnej školy. Súťažilo
sa v trojboji podľa vekových kategórií a zdravotného postihu súťažiaceho. Z našich členov sa umiestnili:
-sl. Zlatica Turská – 3. miesto

v trojboji v kategórii do 50 rokov
- Ingrid Janušková – 1. miesto
v streľbe zo vzduchovej pušky
Naši muži bojovali, ale medailové
miesto neobhájili.
Všetky deti boli odmenené sladkosťami, plyšovými hračkami a spomienkovými darčekmi od našich
sponzorov. Odmenou pre nás boli
ich rozžiarené očká a veselý úsmev
na tvári. Prežili sme krásny športový deň, plný zážitkov, radosti z pohybu a osobných stretnutí. -J.-
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Mestská knižnica
Benzoni Juliette:
„Mečom a jedom“
Bratislava, Remedium 2006

Na základe historických dokumentov podáva známa autorka strhujúce príbehy žien z vysokej spoločnosti, ktoré vraždili
raz z lásky a žiarlivosti, inokedy
zo strachu alebo sebectva. Väčšinou ich však hnala ctižiadostivosť
a túžba po moci.
Hoci sa „hrdinky“ tejto knihy od seba veľmi odlišujú, jedno majú spoločné: aby dosiahli
svoj cieľ, neváhali použiť akékoľvek zbrane a dokázali preliať krv
vlastnej rodiny.
Šestnásť pútavých skutočných
príbehov žien z rôznych epoch
a rôznych národov, počnúc vražednými pohnútkami čínskej cisárovnej Lu z roku 200 pred n.l.,
končiac Versailleskou travičskou
aférou, do ktorej bola zaplatené aj
favoritka francúzskeho kráľa Ľudovíta XIV., Athéonais de Montespan.
Politický a spoločenský život
Francúzska za vlády tohto kráľa,
známeho ako kráľ Slnko (16381715) značne ovplyvňovali jeho
milenky, napr. pani de La Valliére, de Montespan, de Maintenon,
ktoré sa tiež zaslúžili o vrcholný
rozkvet dvorskej kultúry.
Pani do Montespan začala po
rokoch strácať pozíciu kráľovej
favoritky, ktorú ohrozovali ďalšie, mladšie ženy, najmä pani de
Maintenon. Hoci po siedmich deťoch, ktoré kráľovi porodila a vo
svojich 40-tich rokoch bola ešte
stále nádhernou ženou, začala už

pociťovať kráľov slabnúci záujem
a ohrozenie svojej pozície.
Pre svoju záchranu a odstavenie
do Maintenon priviedla k svojmu
dvoru prekrásnu mladučkú Angeliku de Scorailles, ktorá okamžite upútala kráľovu pozornosť.
O mladej Angelike si myslela, že
je hlúpa, naivná, nepriebojná a že
jej postavenie nemôže ohroziť.
Kráľ skutočne opäť začal navštevovať jej sídlo, a zdalo sa, že má
vyhrané. Avšak nepočítala s tým,
že Ľudovít sa do mladej Angeliky
vážne zamiluje, že ona bude prvou
dámou na jeho dvore, že bude mať
všetkého viac, krajšie a bohatšie.
A keď aj otehotnela, zlosť Athénais už nepoznala hraníc. Nedokázala sa ovládať ani pred kráľom
a dokonca na neho urážlivo vries-

100 KNÍH Tatra banky
Mestskej knižnici v Ilave

23. apríla odovzdal Karol Radics, riaditeľ pobočky Tatra banky
v Trenčíne, mestskej knižnici knižný dar – 100 kníh od súčasných
slovenských autorov v hodnote 25
039- Sk.
Súčasťou projektu - 100 kníh
Tatra banky - bola aj beseda o súčasnej literatúre, o jej čítaní a tvorbe, ktorú viedol vydavateľ pôvodnej
literárnej tvorby a šéf Literárnej
a kultúrnej agentúry L.C.A. pán
Koloman Kertész Bagala.
Zúčastnili sa jej študenti Obchodnej akadémie v Ilave, ktorých
aj s vlastnou tvorbou oboznamova-

li spisovatelia Peter Krištúfek a Jozef Dado Nagy.
Títo dvaja tridsiatnici so zvláštnym zmyslom pre humor rýchlo
nadviazali so študentmi priateľský
kontakt a často ich rozosmievali čítaním z vlastnej knihy „Rota pomalého nasadenia“ i vtipnými duchaplnými bonmotmi.
Knihy od autorov - Balla, Földvári, Janovic, Johanides, Grendel,
Klimáček, Mitana, Rakús, Pišťanek, Kapitáňová, Sloboda, Vadas,
Belková, Rusínová a ďalších - sú
už k dispozícii všetkým čitateľom
i statným záujemcom.
-Ľ.L.-

kala: „Je možné, že mám nedostatky, z ktorých ma obviňujete, ale
aspoň nesmrdím ako Vy!“ Bola to
narážka na kráľove skazené zuby a
nepríjemný zápach, ktorý sa okolo
neho šíril, aj napriek tomu, že sa
hojne polieval parfumami.
Mal dokonca prederavené podnebie, čo spôsobovalo, že pri jedle
bol na neho nepríjemný pohľad.
Po roztržke s kráľom sa tajne
vybrala za vešticou, čarodejnicou a ženou znalou rôznych jedov,
Voisinovou. Tá jej opäť pomohla,
ako už toľkokrát predtým, a nielen tejto dáme z vysokých kruhov.
O krátky čas nato kráľova favoritka Angelika De Scorailles začala
chradnúť, čo sa najskôr pripisovalo jej tehotenstvu, až v ústraní zomrela. To už ale naplno prepukli travičské škandály, do ktorých
bolo zapletených až 442 podozrivých. Zatkli aj Voisinovú. Tá aj
napriek sľubnej ochrane de Montespan neprežila. Kráľ bol zdesený čiernymi hlbinami svojho dvora a šľachty a ešte zdesenejší, keď
zistil zainteresovanosť žien, ktoré
kedysi miloval. V prvom momente nariadil pre všetkých hrdelný
súd, no neskôr v ústraní urobil
výnimky.
Cítil totiž povinnosť chrániť legitímne deti a nemohol si dovoliť
verejné súdenie ich matky. Čo mu
ostávalo?
Pozametať stopy, spáliť dôkazy,
ženy potichu varovať a de Montespan potichu „upratať do exilu“.
Ale skôr, či neskôr, vždy nejaké
„dobre skryté“ svedectvo vypláva
na povrch.
V tomto prípade Pamäti policajného dôstojníka, ktoré neskôr
pred šokovanými historikmi odhalili pravdu o strašnej travičskej
afére.
-Ľ.L.-

Matrika
Narodenie:
Romana Púčeková
Lívia Bezecná

Manželstvo uzatvorili:
Mária Balušíková
a Robert Bagín
Zuzana Hamacková
a Ing. Peter Vronka
Martina Útla
a Ladislav Jančovič
Martina Mišechová
a Rastislav Schmidtbauer
Mgr. Mazánikoá Miroslava
a Ing. Jozef Boháčik
Mgr. Silvia Sláviková
a Yehezkel Shaked
Martina Pazderová
a Jaroslav Zobka
Lucia Masárová
a Dušan Mazák
Blahoželáme jubilantom:
85 rokov:
Oľga Haasová
Katarína Turzová
80 rokov:
Milan Novotný
75 rokov:
Blažena Balážová
Gizela Siranová
Navždy nás opustili:
Mária Babčanová,
Paulína Kútna,
Anna Kováčová,
Ján Stratený,
bývalá občianka Mária Pružincová
Okienko do štatistiky:
Za sledované obdobie sa do
nášho mesta k trvalému pobytu prihlásilo 21 občanov, 22
sa z trvalého pobytu odhlásilo.
Dva manželské páry boli rozvedené.

Základná umelecká škola ILAVA
Vás pozýva na

koncert súrodencov

dňa 30. mája o 16,30 hod.
v koncertnej sále ZUŠ.
Tešíme sa na Vašu účasť!

Ilavský mesačník



Trinásty ročník ILAVSKEJ HUDOBNEJ JARI už
minulosťou
Po tri nedele si mohli sympatizanti tradičného jarného ilavského
podujatia vychutnať nádheru vážnej hudby a obdivovať šikovných
umelcov. V programe 13. ročníka
prevládala pôvodná slovenská tvorba a ústrednou myšlienkou tohto
ročníka bolo heslo „Krásne a úspešné Slovensko - viera, nádej a láska“.
V prvom otváracom koncerte 22. 4. 2007 - v sále DK sa divákom
predstavil hrou na gitaru a spevom Ing. Ľubomír Turcer so svojou
hosťkou Editou Hrehušovou.
O týždeň sa sála DK rozozvuča-

la nádhernými piesňami v podaní
Speváckeho zboru Ilavan a sólistami Ľubicou Horvátovou, Dagmar
Mišíkovou, Lukášom Behanom a
Jankou Krajčovičovou. Na klavíri
ich sprevádzala Mgr. Jarmila Pišková.
V nedeľu - 6. mája - sme sa presunuli do miestneho rímsko-katolíckeho kostola. Predstavili sa nám
žiaci a učitelia Základnej umelec-

kej školy v Ilave pod úspešným vedením Mgr. Ruženy Hromádkovej.
V úvode vystúpil komorný súbor
(2 gitary a kontrabas). S úryvkom
z baletu Labutie jazero od P. I. Čajkovského sa hrou na zobcovú flautu predstavila žiačka Kamila Horáková s gitarovým sprievodom
Dušana Milku, učiteľa ZUŠ . Koncert zakončil školský orchester pod
vedením manželov Eleny a Ladislava Vaňovcov .
Záverečný potlesk prítomných
patril nielen tým, ktorí boli aktérmi
tohto nádherného nedeľného popoludnia, ale všetkým, ktorí nám prinášali radosť, potešenie a kultúrne
vyžitie po tri nedele.
Kultúrna komisia pri MZ v Ilave, ktorá je už tradične spolu organizátorom IHJ, ĎAKUJE všetkým
účinkujúcim, pedagogickým pracovníkom, pracovníkom DK,
správcovi farnosti, ako i všetkým,
ktorí si našli čas a prišli podporiť
našich umelcov.
Už dnes sa všetci tešíme na stretnutie o rok - na 14. ročník Ilavskej
-kkhudobnej jari.
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Vernisáž

Oblastné pracovisko Matice slovenskej v Trenčianskych
Tepliciach otvorilo dňa 11. mája
2007 svoje priestory výstave obrazov autorom, ktorí sú členmi
kurzu olejomaľby pri CVČ Ilava. Kurz vedie pani Alenka Teicherová, ktorá podporila nadšenie a chuť amatérskych umelcov
a ako hovorí „...kresliť sa naučíš
tak, že kreslíš. Výchova maliara
to je jeho skúsenosť s kreslením.
A ak je takáto skúsenosť znásobená radosťou z tvorby, s pocitom oddychu a relaxu, tak sa
výtvarný prejav rozvíja, zdokonaľuje...“ Výsledkom sú potom
olejomaľby, ktoré sa v matičných priestoroch predstavili pod
názvom ARTE RELAX. Kurz
pracuje už dva roky a na výstave ho reprezentovalo 17 členov,
ktorých predstavila jedna z nich
- riaditeľka CVČ Mgr. Anna Baj-

zová.
Príjemnú atmosféru vernisáže umocnilo aj jemne ladené komorné hudobné vystúpenie žiačok Petry Bialešovej, Karolíny
Ševčíkovej a pána učiteľa Dušana Milka zo ZUŠ Ilava.
Aj Samko Teicher nás milo
prekvapil precíznym a citlivým

CUDZINEC

prednesom poetického slova od
Teodora Krišku. Vedúca OP Matice slovenskej pani Janka Valigurčinová privítala autorov
vystavovaných prác, divákov
a hostí , medzi ktorými bol primátor mesta Trenčianske Teplice PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta Ilava Ing. Štefan Daško

s manželkou, primátor mesta
Nová Dubnica Ing. Ján Šušaník
s manželkou, predsedníčka krajskej rady Matice slovenskej Mgr.
Ružena Hromádková a predseda
OR SNS z Bánoviec nad Bebravou.
Umenie členov kurzu olejomaľby sme si potom mohli
vychutnať prehliadkou vystavovaných obrazov. Počas prehliadky znela gitarová hudba,
ktorá dotvárala milú a srdečnú
atmosféru tejto jedinečnej výstavy. Výtvarne vypovedanú radosť z tvorby sme mohli vidieť
na každom vystavovanom diele.
Všetkým úprimne blahoželám
k vlastnému úspechu a ďakujem
za to, že svoje umenie rozdávajú
iným pre radosť a potešenie.
Je dobré, že túto výstavu amatérskych umelcov nášho regiónu
si príde do matičných priestorov pozrieť nielen veľa Slovákov,
ale aj zahraniční kúpeľní hostia,
ktorí sú teraz v Trenčianskych
R.H.
Tepliciach.

Učíme deti bezpečnosti
na cestách

Pod záštitou Organizácie
spojených národov a medzinárodnej zdravotníckej organizácie prebehol v dňoch 23.
4. 2007 - 27. 4. 2007 na našej
škole 1. svetový týždeň bezpečnosti cestnej premávky a 1. európsky deň bezpečnosti cestnej
premávky. Túto kampaň sme
podporili aktivitami a zaujímavými podujatiami.
Na triednických hodinách
boli žiaci informovaní o tejto
akcii, oboznámení so základnými pravidlami pre chodcov
a cyklistov, Dopravné situácie

zo skúsenosti detí – kresba na
chodník, Jazda zručnosti na
kolobežkách pod dohľadom
inštruktora z autoškoly p.
Mončeka
V ročníkoch 4. - 8. prebehli
besedy s príslušníkmi polície,
Jazda zručnosti – preteky s autíčkami na diaľkové ovládanie, Návšteva polície v našom
meste.
Cieľom podujatia bolo podporiť „Bezpečnosť cestnej premávky bez nehôd“ a ústrednou témou „ Mladí účastníci
cestnej premávky“. Podujatie
pripravila a organizovala Soňa
Burdejová
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Základná umelecká škola, Pivovarská 662/80, 019 01 ILAVA
PREČO SI VYBRAŤ NAŠU ŠKOLU?
Pretože máme viac ako 50-ročnú históriu, bohatú na výborné výsledky!
Ďalšie opodstatnené dôvody:
- výchova umením zušľachťuje, zlepšuje a prehlbuje duchovné bohatstvo človeka
- štúdiom na našej škole vychovávame žiakov k samostatnosti, k profesionálnej zrelosti účinkovania na verejnosti, upevňujeme ich sebavedomie a sebadôveru
- množstvo nových poznatkov určite žiaci využijú v osobnom živote,
neskôr aj v zamestnaní a v spoločenskom postavení
- nové zručnosti a vedomosti, nadobudnuté v našej škole určite uplatnia v praxi, ale môžu im pomôcť aj pri budovaní kariéry
- manažment školy spolupracuje s rodičmi pri realizácii nápadov
a zmien v inovácii výchovy, vzdelávania a v smerovaní štúdia
- žiaci a študenti našej školy majú možnosť konfrontovať úroveň svojich znalostí a zručností so študentami zahraničných škôl
ČO SA U NÁS DETI NAUČIA?
- základy hudobného, výtvarného a tanečného umenia
- prehľad dejín umenia od doby antickej, cez gotiku, renesanciu, baroko, klasicizmus, romantizmus, až po súčasnosť
- budú vedieť rozlišovať základné formy, druhy a štýly umenia
- naučia sa hrať na rôzne hudobné nástroje, dozvedia sa, kde bola založená prvá tanečná akadémia, čo je freska, kto boli trubadúri, Apollón a jeho múzy a že Phytagoras sa okrem matematiky venoval aj základom hudobnej teórie
PREČO SA NÁM DARÍ a PREČO JE U NÁS DOBRE?
☑ Pretože našou prioritou je podporovať najmä tvorivosť.
☑ Pretože rešpektujeme individualitu žiaka, jeho osobitosti povahy,
charakteru, jeho vlohy, záujem, talent a nadanie.
☑ Pretože je u nás príjemné a tvorivé prostredie.
☑ Pretože naši učitelia využívajú svoju fantáziu, pedagogickú zručnosť,
tvorivosť a skúsenosti.
☑ Pretože učitelia sú trpezliví, láskaví a ochotní pomôcť.
☑ Pretože pedagogický kolektív je spoľahlivý a má profesionálny prístup k deťom.

Príďte aj Vy medzi nás !
Môžete zaujímavo a užitočne využiť svoj voľný čas.

ČO ROBIA NAŠI ŽIACI?
- hudobníci môžu byť členmi školského orchestra, speváckeho zboru,
komorných súborov a zoskupení rôznych nástrojov
- zúčastňujú sa regionálnych, celoslovenských a medzinárodných súťaží, festivalov, výstav, prehliadok a tvorivých dielní
- dievčatá sa môžu stať členkami skupiny mažoretiek, roztlieskavačiek
- žiaci tanečného odboru sa stávajú hercami v hudobno-tanečných
rozprávkach
- mnohí účinkujú na interných koncertoch, na koncertoch pre verejnosť, na vystúpeniach pre rôzne spoločenské organizácie a na akciách
nielen v Ilave, ale v širokom okolí
- vystupujú na vernisážach výstav a na ostatných podujatiach v škole,
v meste
- mnohí sú neskôr vyhľadávaní a stávajú sa členmi folklórnych a divadelných súborov, speváckych zborov, výtvarných klubov a nadobudnuté zručnosti štúdiom na našej škole tak využívajú pre osobnú
radosť a pre radosť celej spoločnosti
ČO VÁM EŠTE PONÚKAME?
- estetické a upravené priestory školy
- vyučovanie na kvalitných hudobných nástrojoch
- podporu vlastnej hudobnej a autentickej výtvarnej tvorby
- využívanie alternatívnych materiálov na výtvarnú tvorbu
- atraktívne podujatia pre žiakov i rodičov
- výlety na hudobné, divadelné a tanečné predstavenia
- exkurzie do zaujímavých umeleckých dielní
- odbornú, metodickú a pedagogickú pomoc
- notový materiál a inú odbornú literatúru z knižnice školy
- prípravu študentov na stredné a vysoké školy umeleckého zamerania
- štúdium pre dospelých vo všetkých odboroch
- novinkou je orientálny tanec, spoločenský tanec, tanečný aerobik, cvičenie mamičiek s deťmi a nová skupina scénického tanca
- návštevu partnerských zahraničných umeleckých škôl
- osobnú účasť na odborných seminároch, školeniach a iných podujatiach
- možnosť ovplyvňovať vývoj, zmenu a smerovanie štúdia ku prospechu žiakov
- podieľať sa na úspechoch našej školy vlastným pričinením
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Naše najnovšie a najčerstvejšie úspechy
POCHVALNÝ LIST dostal na prehliadke súborov v interpretácii
modernej, tanečnej a populárnej hudby dňa 26. apríla 2007 v Novákoch ŠKOLSKÝ ORCHESTER, ktorý vedú učitelia Elena Vaňová a Ladislav Vaňo
ČESTNÉ UZNANIE dostali pedagógovia, korepetítori a škola v Nových Zámkoch
DVE ZLATÉ PÁSMA na Celoslovenskej súťaži v hre na zobcové
flauty „Zahrajže nám píšťalôčka“ v dňoch 5. - 6. mája 2007 v Nových
Zámkoch získali žiačky KATKA BEHANCOVÁ z triedy pána učiteľa
Františka Letku, GABIKA KVASNIČKOVÁ z triedy pani učiteľky Eleny Vaňovej s korepetíciou pani učiteľky Violy Winklerovej
JEDNO STRIEBORNÉ PÁSMO na Celoslovenskej súťaži „Nitrianska lutna“ získala 16. mája 2007 v Nitre v speváckych kategóriách VALENTÍNKA VLČKOVÁ z triedy pani učiteľky Márie Margušovej s korepetíciou pani učiteľky Mgr. Jarmily Piškovej
JEDNO BRONZOVÉ PÁSMO na Celoslovenskej súťaži „Nitrianska
lutna“ získal 16.mája 2007 v Nitre LUKÁŠ BEHAN
Máme za sebou Ilavskú hudobnú jar, koncerty pre mamičky v Ilave,
v Pruskom a o necelé dva mesiace máme za sebou ďalší veľmi úspešný
školský rok.

koncert súrodencov, prijímacie skúšky, záverečný koncert absolventov, výchovné koncerty pre ZŠ, vystúpenia celého tanečného odboru v
Ilave, vo Valaskej Belej a na slávnostné ukončenie vydareného školského roka. 				
-R.H.-

„Umenie je nesmrteľné a láska k nemu nekonečná...“

No dovtedy Vás všetkých ešte srdečne pozývame na:

Vyhodnotenie okresného kola v prednese poézie
a prózy Hviezdoslavov Kubín
Okresné kolo 53. ročníka v prednese poézie a prózy -Hviezdoslavov
Kubín- sa konalo v DK a CVČ Ilava dňa 26.4.2007. Do školských kôl sa
zapojilo 500 detí zo 16 základných škôl a 2 z osemročných gymnázií.
Do okresného kola postúpilo 98 súťažiacich.
I. Kategória - POÉZIA:
1. miesto: Lucia Púryová - ZŠ Hviezdoslavova N. Dubnica
2. miesto: Tomáš Baláž – ZŠ Mikušovce
3. miesto: Samuel Teicher – ZŠ Medňanská Ilava
I. kategória - PRÓZA:
1. miesto: Klaudia Mičeková –
ZŠ Mikušovce
2. miesto: Ema Martináková –
ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica
3. miesto: Lenka Schvandtnerová – ZŠ CI. Dubnica nad Váhom
II. kategória -POĚZIA:
1.miesto: Adam Bajo – Gymn. sv. J. Bosca Nová Dubnica
2.miesto: Mária Badačová – ZŠ s. D.Sávia Dubnica nad Váhom
3.miesto: Veronika Letková – ZŠ Pruské

II. kategória - PRÓZA:
1.miesto: Matej Psotný – Gymnázium Dubnica
2.miesto: Lívia Lezová – ZŠ CIII. Dubnica nad Váhom
3.miesto: Peter Schon – Gymnázium sv. J. Bosca Nová Dubnica
III. kategória - POÉZIA:
1.miesto: porota neurčila
2.miesto: Jordán Raček - Gymnázium sv. J. Bosca Nová Dubnica
2.miesto: Andrea Paulenová - ZŠ Bolešov
3.miesto: Paulína Turzová - ZŠ Košeca
III. kategória - PRÓZA:
1.miesto: Roman Teicher -- Gymnázium Dubnica nad Váhom
2.miesto Pavlína Schonová - ZŠ sv. D.Sávia Dubnica nad Váhom
3.miesto Michaela Tišková - ZŠ CIII. Dubnica nad Váhom
Súťažné kolektívy:
2. miesto: ZŠ Pruské
3. miesto ZŠ Ilava, Medňanská ul.
-ABVíťazom srdečne blahoželáme! 			
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Obchodná akadémia Ilava informuje
Máme sa čím pochváliť:
• V apríli sa v Trenčíne konalo regionálne kolo literárnej súťaže –
Vansovej Lomnička. Svoje recitátorské schopnosti predviedli a umiestnili sa tieto študentky:
Próza: V. Kuchariková (1.A) – 1. miesto
Poézia: Z. Stískalová
(2.C) – 2. miesto
L. Sameková
(2.A) – 3. miesto
• V apríli sa naši postupujúci študenti zúčastnili krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ), kde v silnej konkurencii v kategórii 13 – História obsadil 5. miesto Ľubomír Sekeráš – študent 3.A.
• Obchodnú akadémiu, ale najmä študentskú spoločnosť BEEWILL,
reprezentoval na súťaži MLADÝ LÍDER 2007 študent 3.B. Lukáš Cíbik.
V krajskom kole , ktoré sa konalo 3. mája 2007 vo firme Marpex, a.s.o.
v Dubnici nad Váhom, obsadil obhajobou svojej práce 2. miesto a zabezpečil si tak postup do celoslovenského kola. Držíme mu palce.
• Dňa 4. mája 2007 sa študentka 4.B Ivana Mišechová zúčastnila celoslovenského kola súťaže Mladý účtovník, kde sa stretlo 14 najlepších
mladých účtovníkov z celého Slovenska. Súťaž prebiehala riešením súvislého príkladu z podvojného účtovníctva v počítačovom programe
OMEGA, ktorý Ivana zvládla bez problémov a vyhrala
• I. miesto so získaním titulu „Najlepší mladý účtovník na Slovensku pre rok 2007“. Veľkú zásluhu na tomto úspechu má aj jej vyučujúca
Ing. Anna Mišúnová
• O tom, že záujem našich študentov o vysoké školy je veľký , sme už
písali. Prinášame konečný prehľad:

Podľa tried:
4.A – 33 študentov a 65 podaných prihlášok
4.B – 34 študentov a 76 podaných prihlášok,
absolventi – 14 prihlášok
Podľa univerzít – najväčší záujem :
Ekonomická univerzita BA – 38 prihlášok
Trenčianska univerzita A.D. – 31 prihlášok
Slov. poľnohosp. univerzita Nitra – 15 prihlášok
Žilinská univerzita a Univerzita Cyrila a Metoda Trnava po 9 prihlášok
Univerzita T. Baťu Zlín – 5 prihlášok
Masarykova univerzita Brno - 3 prihlášky
• V marci sa konala externá časť maturitnej skúšky z cudzích jazykov, na ktorú sa študenti pripravovali v novom jazykovom laboratóriu.
Jazykové laboratórium bolo vybudované vďaka finančnej podpore Slovenskej sporiteľne, a.s. Študenti by sa chceli touto cestou ešte raz poďakovať Slovenskej sporiteľni, a. s. za úspešné zvládnutie maturít.
Čo náš čaká:
• Mesiac máj sa na väčšine stredných škôl nesie v duchu maturít. Študenti 4.A a 4. B na OA Ilava budú skladať „skúšku dospelosti“ v dňoch
21 – 23. mája 2007. Želáme im pevné nervy pri učení a veľa šťastia pri
žrebovaní maturitných otázok.
• Študenti 3. ročníka OA Ilava v čase od 21. mája do 1. júna 2007
absolvujú povinnú odbornú prax vo vybraných firmách a organizáciách. Svoje ,pre mnohých, prvé pracovné skúsenosti budú prezentovať
v správach z odbornej praxe.		
Ing. Zuzana Novosádová

Spoločnosť bola založená 27. 11. 2006 so sídlom
na OA v Ilave, Medňanská ul. 822/14, Ilava.

na likvidačnom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo 9. 5.
2007 pod dohľadom pani profesorky Novosádovej, ktorá na OA
Ilava vyučuje predmet APE.
V mene celej spoločnosti by
som sa rada poďakovala pani
profesorke Novosádovej, kto-

BEEWILL, š.s.
Myšlienka študentskej spoločnosti, simulujúcej akciovú, sa na
našej škole realizuje už druhý
rok v rámci voliteľného predmetu aplikovaná ekonómia (APE).
Pri jej založení je potrebné, aby
sa uskutočnilo ustanovujúce
valné zhromaždenie, na ktorom
študenti predmetu APE predstavia svoj podnikateľský plán,
vedenie a orgány spoločnosti.
Tomu všetkému však predchádza upisovanie akcií, ktorých
súhrn tvorí Základné imanie
spoločnosti. Akcie si mohli zakúpiť študenti, profesori a ostatní zamestnanci školy.
Náš kapitál (ZI) tvorilo 100
akcií s menovitou hodnotou 60Sk. Upísaním a splatením akcií
dosiahol kapitál výšku 6000Sk.
Hlavným predmetom podnikania spoločnosti boli Čitateľské denníky 1.2. a 3.ročníka,
ktorý sa počas fungovania spoločnosti rozšíril. Vyskytli sa tzv.
„ sviatkové záležitosti“, čím sme
sa snažili vyhovieť potrebám
našich zákazníkov. Jednalo sa
konkrétne o predaj vianočných
a veľkonočných medovníkov,

laminovanie účtovných osnov,
predaj tovaru UNICEF, o výrobu valentínskych srdiečok, mikulášskych balíčkov a taktiež
zorganizovanie Mikulášskej besiedky v DK Ilava. Našou snahou
bolo čo najviac upútať pozornosť
študentov a profesorov kreatívnymi tovarmi a výrobkami, aby
sa neskôr stali našimi zákazníkmi.
Spoločnosť BEEWILL, š.s.,
bola teda viac obchodnou spoločnosťou ako výrobnou. Táto
skutočnosť veľmi pozitívne
ovplyvnila dosiahnutý zisk spoločnosti. Dôvodom toho bolo,
že pri viac výrobnej činnosti by
mzdy pracovníkov boli vyššie,
avšak pri odchodnej činnosti,
boli mzdy minimálne.
Hlavným motívom spoločnosti bol teda zisk.
Prehľad rozdelenia zisku
Hrubý zisk
5 202 Sk
Daň 19 % pre Ja
988 Sk
Čistý zisk
4 214 Sk
Dividenda na jednu akciu 33 Sk
Náš zisk a najmä výška dividendy veľmi potešila akcionárov

rá to s nami nemala ľahké, pani
riaditeľke a v neposlednom rade
našim zákazníkom, vďaka ktorým sme mali motiváciu ísť ďalej. Veríme, že sú s našimi výrobkami spokojní.
Diana Dorušincová, 3.A
prezident BEEWILI, š.s.

Literárna súťaž Prečo mám rád
Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
Veľký úspech dosiahla žiačka 9.C Simona Reseková, keď v celoslovenskom kole súťaže s medzinárodnou účasťou získala za báseň
Moje Slovensko ocenenie. Svojím talentom presvedčila porotu, ktorá
ohodnotila báseň čestným uznaním.
Slávnostné vyhodnotenie 15. ročníka súťaže sa koná pod záštitou
prezidenta republiky, ktorý prisľúbil účasť na odovzdávaní ocenení
nadaným mladým autorom. K výraznému úspechu Simonke blahoželáme!			
Mgr. B.Sláviková

Moje Slovensko
Chcem sa vybrať tento rok
na potulky svetom,
zmapujem svoj každý krok,
popýšim sa dlhým letom
ponad púšte, oceány,
ponad šíre moria,
tam, kde slnko stále páli,
kde sa ľady tvoria.
Chcem rozprávať všetkým ľuďom
bielym, žltým, čiernym,
odkiaľ som ich prišla pozrieť,
čím sa právom hrdím.

Porozprávam starým, mladým
o tej krásnej krajine,
kde šum vody, vôňa kvetov
každé srdce zahreje.
Zoberiem si mapu sveta
perom spravím srdiečko,
potom hrdo, bez ostychu
zvolám : Tu je Slovensko !
Simona Reseková, 15 r.,
9.C trieda, II. kat.
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Skvelé bežecké podujatie v Ilave nadchlo
pretekárov i divákov
Absolútny víťaz podujatia Miroslav Vanko
Ani prudký a výdatný dážď,
ktorý sa v druhú májovú sobotu
prehnal nad Ilavou, neodradil desiatky nedočkavých priaznivcov
rekreačného, výkonnostného, ale
i toho vrcholového behania, aby
sa hneď v nasledujúce ráno nezačali trúsiť na štart známeho, dnes
už veľmi populárneho Ilavského
behu. Sebavedomie a úprimná
radosť domácich organizátorov
– Mestskej ligy malého futbalu
v Ilave a Mesta Ilava – sa zdvojnásobila najmä v okamžiku, keď
začali tušiť, že v jedenástom ročníku na nich čaká nielen nezvykle početné zastúpenie žiackych
kategórií, ale i mimoriadne kvalitná konkurencia v seniorskom
štartovnom poli. Bolo zrejmé, že
o víťazný vavrín zvedú rozhodujúci súboj najmä dvaja slovenskí
reprezentanti. Doterajší traťový
rekordér, líder ilavských historických tabuliek, Ján Križák (41:46)
a jeden z najúspešnejších vytrvalcov slovenskej atletickej histórie,
Miroslav Vanko. Dlhoročný člen
banskobystrickej Dukly, obliekajúci dnes dres TJ Obal Servisu Košice napokon svoju skvelú
tohtoročnú formu potvrdil a nedal svojim súperom absolútne
žiadnu šancu. Na 13  500 metrov
dlhej trati zvíťazil v novom traťovom rekorde – 41:19 min.
Stojí za povšimnute, že podujatiu,
ktorému v nedeľu po dlhých rokoch chýbal generálny sponzor v
záhlaví, nechýbala ani tohto roku
potrebná iskra a šťava. Skvelý tím
pod taktovkou svojho organizačného šéfa, Ľubomíra Klobučníka,
neponechal nič na náhodu a výsledkom jeho snaženia bolo podujatie, ktoré naplnilo očakávania
športových priaznivcov a svojou
športovou i kultúrno-spoločenskou úrovňou patrilo k najvydarenejším. Tak ako každoročne,
význam podujatia svojou prítomnosťou potvrdil aj samotný primátor mesta, Ing. Štefan Daško,
ktorý sa spoločne so zástupcami
širokého spektra mestských i cezpoľných sponzorov, podieľajúcich
sa na finančno-materiálnom zabezpečení podujatia, zúčastnil
záverečného ceremoniálu sláv-

nostného dekorovania najlepších
pretekárov v štyroch žiackych
a šiestich seniorských vekových
kategóriách.
Ako sa v Ilave po minulé roky
stalo už dobrým zvykom, odmeňovalo sa aj v iných, než vekových
kategóriách.Za najmladšieho pretekára bol vyhodnotený Branislav
Pružinec z Ilavy (ročník narodenia 1991, dosiahnutý čas 1:12:47
hod., 20. miesto v kategórií „A“),

tich rokoch našla aj finančná prémia za traťový rekord a vrchárska
prémia z Kopánky, ktoré si z Ilavy celkom pochopiteľne odviezol
nový líder historických tabuliek,
absolútny víťaz podujatia, Miroslav Vanko. Spoločenským vyvrcholením celého podujatia bolo
tradičné žrebovanie účastníckej
tomboly, s rovnou päťdesiatkou
kvalitných cien v osudí.
Z výsledkov:
Mladší žiaci - 1.-5. ročník ZŠ 800 m: 1. Martin ANDRISÍK ZŠ
Ilava, 2. Vladimír DAŇO Bole-

jeho protipólom Andrej Kusenda z Lysej pod Makytou (1937,
1:10:03, 5. miesto v kategórií „D“),
najrýchlejším domácim pretekárom sa stal Vladimír Stopka (1967,
56:08, 9. miesto v kategórií „B“).
Svojho nového majiteľa si po šies-

šov, 3. Matej ŠVITEL ZŠ Ilava, 4.
Lukáš DLESK ZŠ Trenčín, 5. Lukáš BAGIN ZŠ Ilava
Mladšíe žiačky - 1.-5. ročník
ZŠ - 800 m: 1. Nikola BUČKOVÁ
ZŠ Trenčín, 2. Sára KOPLÍKOVÁ ŠKL Dubnica n/V, 3. Martina

POĎAKOVANIE

Dovoľte vyjadriť naše úprimné poďakovanie pánovi Vladímírovi Stopkovi za menežovanie sponzorských príspevkov a všetkým
sponzorom, ktorí sa podieľali na finančnom a materiálnom zabezpečení XI. ročníka Ilavského behu, predovšetkým firmám –
SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, a.s., SPARK ex, s.r.o., FATRIA A.
& M. BUČEK Dubnica n/V, MBM Slovakia Dulov, Tlačiarni EKONÓM Ilava, Reštaurácii MORAVEC-CAFÉ Ilava, EURO-ŠROT
KOLMAN, LUMAX - Ľuboš Greguška, DUMONT s.r.o., VEMPO Ilava, Bufet ROSA Ilava, DREVOPROGRES Ilava, Stolárstvo
HORÁK, DREVOBEZ Klobušice, GLASS Valaská Belá, ILSPORT
Ilava - pán Ondraščin, TAMAKO, s. r. o. Dubnica n/V, PD Nemšová, SLOVMLYN Myjava, AGROMIX Ilava, PD Košeca, CYKLOŠATKA, MIKROP Poprad, PD Bolešov, TRENAB Trenčín, SANAM – Miroslav Straňák, COMEXTRANS s.r.o., UPD – ČATAJ,
TOMI Ilava, SLOVAKAGRICULTURAL, ...
Úprimné poďakovanie touto cestou vyslovujeme tiež občanom
mestskej časti Iliavka, ktorí už tradične vytvorili pretekárom pohostinné a srdečné prostredie a prispeli tak nielen k vynikajúcej
spoločensko - športovej úrovni samotného podujatia, ale i ku skvelej reprezentácii celého nášho mesta.
Organizačný štáb
XI. ročníka Ilavského behu

ŠVITELOVÁ ZŠ Ilava, 4. Alena
JANUŠKOVÁ ZŠ Ilava, 5. Adriana SLIVKOVÁ ZŠ Ilava
Starší žiaci - 6.-9. ročník ZŠ 1 200 m: 1. Jerguš KOPLÍK ŠKL
Dubnica n/V, 2. Peter GOCMAN
ZŠ Ilava , 3. Erik BARKÁČ ZŠ Ilava, 4. Daniel EGLY ZŠ Ilava, 5.
Lukáš DAŇO Gymnázium Dubnica n/V
Staršie žiačky - 6.-9. ročník ZŠ
- 1 200 m: 1. Denisa RAJNÍKOVÁ ZŠ Pruské, 2. Mária DEMJANOVIČOVÁ PSK Žilina, 3. Lucia
BULÍKOVÁ CVČ Dubnica n/V, 4.
Lucia BABNIČOVÁ ZŠ Ilava, 5.
Mária MAHĎAROVÁ ZŠ Ilava
Muži „A“ - hlavná kategória 13 500 m: 1. Miroslav VANKO TJ
Obal Servis Košice 41:29 min., 2.
Ján KRIŽÁK AŠK Grafobal Skalica 43:07 min., 3. Roman ARBET
JM Demolex Bardejov 45:21 min.,
4. Branislav ARBET JM Demolex
Bardejov 46:05 min., 5. Michal
LUHOVÝ AŠK Grafobal Skalica
48:39 min., 6. Štefan DAŇO Sedmerovec 49:15 min., 7. Juraj HUDÁK OSSR Trenčín 49:46 min.
Muži „B“ - 40-49 roční – 13
500 m: 1. Ján MORAVEC ŠKP
Skalica 45:56 min., 2. Peter GAJDOŠ Kysucké Nové mesto 49:08
min., 3. Peter PORTÁŠIK Grafobal Skalica 50:01 min., 4. Peter
KLOBUČNÍK Jogging klub Dubnica n/V 50:08 min., 5. Vladimír
MARTIŠ Jogging klub Dubnica
n/V 51:34 min.
Muži „C“ - 50-59 roční – 13
500 m: 1. Róbert BERKY AMK
Nové Zámky 52:25 min., 2. Miroslav KOVÁČ Trenčín 52:46 min.,
3. Stanislav SVITÁK AK Žilina
53:08 min., 4. Ján MESZÁROŠ
AGS Prievidza 53:25 min.
Muži „D“ - 60 roční a starší –
13 500 m: 1. Ferdinand HUSÁR
Trenčín 55:54 min., 2. Pavol RAJEC Jogging klub Dubnica n/V
1:11:53 hod., 3. Jozef SEDLÁČEK
Jogging klub Dubnica n/V 1:07:47
hod., 4. Milan JANÍČEK BK Lysá
pod Makytou 1:08:29 hod.
Ženy „E“ - hlavná kategória
– 13 500 m: 1. Zuzana NOVÁČKOVÁ STU Bratislava 53:54 min.,
2. Ľuba KLOBUČNÍKOVÁ AK
Spartak Dubnica n/V 59:48 min.
Ženy „F“ - 35 ročné a staršie –
13 500 m: 1. Alena MOČÁRIOVA
AŠKP Žilina 59:36 min., 2. Eva
BUDÍNSKA OU Poluvsie 1:00:26
hod., 3. Jitka HUDÁKOVÁ Trenčín 1:03:54 hod., 4. Alena BUČKOVÁ AK Spartak Dubnica n/V
(tch)
1:11:43 hod.
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Medailové úspechy mladých karatistov TJ Sokol
Ilava z Majstrovstiev Slovenska Karate
Dňa 21. 4. 2007 sa v Martine uskutočnili Majstrovstvá Slovenska
Karate žiakov a dorastencov.
Po absolvovaní všetkých troch kôl Slovenského pohára mládeže sa
na majstrovstvá Slovenska prebojovalo z Ilavy 7 pretekárov. Medailové
umiestnenie sa podarilo v ťažkej konkurencii vybojovať štyrom našim
pretekárkam v športovom zápase kumite.
1.miesto žiačky do 140 cm Vlaďka Karasová
2.miesto st .žiačky
Bibiana Ondrejková
3.miesto st. žiačky
Anna Šimášková
3.miesto dorastenky
Mirka Zlatošová
Všetkým štyrom gratulujeme a prajeme veľa ďalších športových
úspechov.
Túto sezónu môžeme zatiaľ hodnotiť ako najúspešnejšiu čo sa týka

výsledkov v súťažiach žiakov a dorastencov. Zvýšil sa počet cvičencov
v klube a taktiež ich účasť na súťažiach a seminároch
Zlepšila sa technická úroveň cvičenia a rozšírila o nové prvky Aikida.Jiu Jitsu a Okinawského karate .Podarilo sa nadviazať úzku spoluprácu s pánom Ogawom, ktorý k nám do Ilavy zavíta 19.mája a s ním
približne stovka cvičiacich karatistov zo Slovenska i zahraničia .
Naskytujú sa možnosti účasti našich mladých pretekárov na medzinárodných súťažiach v Európe.
Uvidíme, ako sa klubu podarí vyriešiť finančné zabezpečenie pre
medzinárodnú reprezentáciu. Dúfame, že i naďalej nám budú naši mladí karatisti robiť dobré meno a členskú základňu rozšírime o ďalšie
deti a mládež z Ilavy a blízkeho okolia.
tréner Kamil Horák

Ilavskí futbalisti
na turnajoch
Voľné májové dni využili naši
najmladší a najstarší futbalisti na
účasť na futbalových turnajoch.
Počas prvomájového popoludnia najstaršia generácia futbalistov MFK Ilava si uctila pamiatku
futbalových reprezentantov nášho
mesta, ktorí už navždy opustili naše rady turnajom na ihrisku
v Ilave. Turnaja sa okrem domácich futbalistov zúčastnili i bývali
futbalisti z TJ Štart Tuchyňa a TJ
Jednota Červený Kameň. V troch
turnajových stretnutiach sme
mohli obdivovať neutíchajúcu
chuť a radosť z pohybu po ihrisku dnes už pánov, ktorých vlasy
zdobia šediny. Víťazmi turnaja sa
po zásluhe stali domáci futbalisti
,keď zdolali Tuchyňu 2 : 0 po góloch Jozefa Budiača a Ing. Emila
Gašpara a s Červeným Kameňom
sa rozišli nerozhodným výsledkom 1 : 1, keď konto súperovho
brankára zaťažil gólom primátor
mesta Ilava Ing. Štefan Daško.
Na druhom mieste skončil Červený Kameň po remíze s treťou
Tuchyňou 0 : 0.
Najmladšia generácia ilavských
futbalistov, družstvo mladších
žiakov, sa 8. mája 2007 zúčastnilo futbalového turnaja v Dubnici n. V. Na tomto hodnotnom
športovom podujatí štartovalo 10
družstiev mladších žiakov z ilavského regiónu. Naši futbalisti po
výsledkoch s: Novou Dubnicou
2 : 1, Borčicami 0 : 2, Pruským 0
: 0, a „B“ družstvom Dubnice n.
V. 0 : 0 obsadili v skupine až 4.

miesto. V stretnutí o umiestnenie
sa rozišli s Nemšovou nerozhodne 0 : 0 a neúspech v kopoch zo
značky pokutového kopu 7 : 8 ich
odsunul na 8. miesto v konečnej
tabuľke turnaja. Na tomto turnaji
nešlo ani tak o umiestnenie, ako
o možnosť poskytnúť športové
vyžitie našim najmladším futbalovým nádejam.
-O.M.-

Turnaj mladších žiakov v Dubnici nad Váhom

INZERCIA
l Práca pre ženy z Ilavy
a Klobušíc. Upratovanie kancelárskych priestorov na skrátený
pracovný úväzok. Vhodné aj
pre dôchodkyne.
Kontakt: 038/ 532 0305
		
0910 999 941

Otvorenie turnaja „starých pánov“
urobil pán Vendelín Michalík

KST Tuláci Ilava pozýva všetkých priaznivcov turistiky:
10. 6. 2007
Homôlka – Vápeč – Ilava
15. – 17. 6. 2007 Letný zraz turistov
Trenčianskeho kraja – Stará Myjava
24. 6. 2007
Lietava – Súľov
Informácie: klubová výveska alebo tel: 0902 233 869 Lukáš Podhajský
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Medzinárodné športové stretnutie základných
škôl Ilava- Klimkovice – Mikolow

18. máj bol pre žiakov našej
školy výnimočný. Tento deň bol
venovaný športu, a to s medzinárodnou účasťou. Na pôde školy
sme privítali žiakov a učiteľov zo
susedného Poľska a z Českej republiky.
Stretávanie troch základných
škôl má už svoju tradíciu a trvá už veľmi dlho. S českou školou v Klimkoviciach trvá priateľstvo od roku 1956 a s poľským
Mikolowom od roku 1994. Dobrý nápad bol zrealizovaný, a tak
sa každoročne vždy v inom meste, súťaží a bojuje o putovný pohár. Tento rok bola poriadateľom
športového dňa Ilava.
Po slávnostnom otvorení športového podujatia riaditeľom školy Mgr. Giecim sa prihovoril súťažiacim aj primátor Ing. Daško
i riaditelia družobných škôl, takže si žiaci mohli vypočuť pozdra-

vy v češtine i poľštine. Atmosféru
olympiády dotvárali vejúce vlajky
súťažiach krajín, či sľuby rozhodcov i športovcov.
Hneď po otvorení športového
stretnutia začali najlepší športov-

Mestská liga malého futbalu ILAVA v spolupráci
s Mestským úradom v Ilave organizuje 3. ročník turnaja

„O ŠTÍT MESTA ILAVA“
(Memoriál Jozefa MATOVIČA)

ci jednotlivých škôl súperiť v jednotlivých disciplínach : beh na
60 m, skok do diaľky, beh na 600
m, prehadzovná dievčatá, futbal
– chlapci. S obdivom sme sledovali, ako sa deti v súťažení preko-

návali, ako to všetko brali vážne,
ako sa tešili z víťazstva, či smútili
z neúspechu.
Po zrátaní všetkých získaných
bodov rozhodcovia zverejnili výsledky. Víťaznou školou sa stali
Klimkovice, ZŠ Ilava obsadila 2.
miesto a na 3. mieste skončil poľský Mikolow.
Bol vyhlásený aj najlepší športovec z každej školy. Ilavu najlepšie reprezentovala žiačka Martina
Margolienová. Víťazi dostali medaily a rôzne darčeky.
Tento, pre hostiteľa náročný
deň sa vydaril. Skrýva sa za tým
veľa hodín prípravy, organizovania, vybavovania.
Za úspešné zvládnuté podujatie patrí poďakovanie všetkým
pracovníkom školy, sponzorom
i ochotným rodičom. Deti i učitelia z družobných škôl odchádzali s dobrým pocitom a tešili sa na
ďalšie športové zápolenia na budúci rok v Mikolowe.
Mgr. B.Sláviková

Víťazom 22. ročníka
- WIMBLEDON

konečná tabuľka 22. ročníka Mestskej ligy malého futbalu 2006/2007

sobota 23. júna 2007 o 8.00 hod.
Miesto konania: 4 trávnaté ihriská na štadióne MFK v Ilave
Prezentácia:

7.30 hod.

Účastníci:

mužstvá MLMF – 20 mužstiev bude
rozdelených do 4 skupín po
5 mužstiev, postupujú prví dvaja

Súpisky:

pri prezentácii, maximálne 12 hráčov

Štartovné:

1 000,- Sk

Prihlášky:

do 18.6.2007 na adresu: Ľubomír Klobučník,
Ul. kpt. Nálepku 251,
019 01 Ilava, tel.: 0903 236 896
e-mail: klobucnik@ilava.sk

Občerstvenie:

zabezpečí organizátor. Bufet bude otvorený
od 8.00 hod., nákup na vlastné náklady

Ceny:

1. miesto – 4.000,- Sk + pohár
2. miesto - 3.000,- Sk
	3. miesto – 2.000,- Sk
4. miesto - 1.000,- Sk
Hráči, ktorí sa zúčastnia tohto turnaja, hrajú na vlastnú zodpovednosť!
Tešíme sa na Vašu účasť!

ILAVSKÝ

Slávnostné vyhodnotenie 22. ročníka MLMF sa uskutoční v piatok
25.5.2007 o 18.00 v DK Ilava, kde sa zároveň môžu nahlasovať aj
družstvá do 23. ročníka
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