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Október – mesiac úcty k starším
Pod kôrou stromov letokruhy
snáď sto rokov má každý druhý
na tele vrásky narobil im čas.
Staroba prišla,
hlávku kloní ako klas
čo z jedného zrna snáď
tisíce zmnoží
tá mladosť klíči
v každom z nás

Cena: 0,20 € (6 Sk)

V tomto čísle...
• Volebné príspevky
do VÚC...
• Kultúrne
pozvánky...
• Rozhovory o
futbale...
• Prevencia chrípky...

(autorka je býv. občianka Ilavy)

Foto: M. Pajánková
V pondelok 5. októbra sa
v DK Ilava uskutočnilo slávnostné otvorenie Pofestivalovej
prehliadky filmov o životnom
prostredí Envirofilm. Pred 15
rokmi ho po prvý raz zorganizovala Slovenská agentúra
životného prostredia. Zástupkyne agentúry Ing. Dagmar
Rajčanová a Mgr. Alenka Bobulová sa otvorenia v Ilave zú-

V septembri sa v DK Ilava konalo okrem tradičného uvítania
nových detičiek aj posedenie s jubilantami. Darček odovzdávala za MSÚ poslankyňa V. Bakošová, za SPOZ sa zúčastnila
A. Riecka.
-r-

Envirofilm s príchuťou kina
častnili a spolu s primátorom
mesta Ing. Štefanom Daškom
odovzdali 10 obrazov organizáciám, ktoré napomáhajú
rozvoju nášho mesta. Pofestivalová prehliadka súťažných
dokumentárnych filmov s en-

vironmentálnou tematikou trvala v DK Ilava do piatka, 9. 10.
podľa programu. Pre návštevníkov boli okrem veľkorozmerného premietacieho plátna pripravené fotografie a výtvarné
práce pod názvom: Sprievod-

ná výstava ocenených prác 14.
medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže
ZELENÝ SVET, ktorú si mohli
pozrieť občania vo vestibule
a hlavne v sále domu kultúry.
-mt-

DS HUGO vo viedenskom divadle THEATER BRETT
V sobotu 26. septembra
2009 Regionálny divadelný
súbor HUGO odohral muzikál Soľ nad zlato pre Slovákov
žijúcich vo Viedni v divadle
Theater Brett. Podľa slov organizátorky podujatia, pani
Eleny Mandíkovej, popri profesionálnych umeleckých súboroch ako Radošinské naivné divadlo, Divadlo Andreja
Bagara Nitra, Divadlo Jozefa
Gregora Tajovského Zvolen,
DS HUGO bol prvým amatérskym divadelným tele-

som, ktorý vo Viedni hosťoval pre slovenskú komunitu.
Predstavenie sa divákom páčilo, herci boli odmenení silným potleskom. Súbor bude
vo Viedni hosťovať aj s muzikálom Perinbaba v decembri
2010.
Premiéra muzikálu Perinbaba je plánovaná na 18.-20.
decembra 2009 v Dome kultúry Ilava. Miestenky na predstavenie si môžete rezervovať
od decembra 2009.
-ľs-

Foto: Ľ. Stareček
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Poďakovanie
23. septembra 2009
sa v našom meste uskutočnila
celonárodná
zbierka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska: „Biela pastelka“. Naša ZO ÚNSS so
sídlom v Dubnici ďakuje dvom tímom dobrovoľníkov a vedeniu škôl
za ochotu a pomoc pri
zbierke.

Na základnej škole
žiačky Simona Vráblová a Mária Králiková vyzbierali 108,61 € (3.272
SK). Michaela Čamborová a Ivana Gábrišová, študentky OA Ilava, robili
zbierku priamo v celom
meste. Vyzbierali 86,86 €
(2.617 SK).
Ďakujeme
všetkým
spoluobčanom a obyva-

Voľby do

samosprávnych krajov
V zmysle zákona č. 303/2001 Z.z., časť II., §6
o voľbách do Samosprávnych krajov primátor
mesat Ing. Štefan Daško určil
Volebné okrsky pre voľby do Vyššieho
územného celku dňa 14.11.2009 v Ilave nasledovne:
Okrsok č. 1 - budova DK Ilava: 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 - Slobodáreň Nemocnica s poliklinikou: Ľ. Štúra, Štefánikova, Hviezdoslavova, Pivovarská, Sládkovičova
Okrsok č. 5 Kultúrno-spoločenský dom
Klobušice: celé Klobušice
Okrsok č. 6 Kultúrny dom Iliavka: celá
Iliavka

teľom okolitých obcí,
ktorí prispeli na dobrú vec, ako aj pracovníkom DK Ilava pri propagácii zbierky. Peňažné
prostriedky budú použité na špeciálne programy pre nevidiacich a slabozrakých.
za ZO ÚNSS v Dubnici n/V, Alena Tomanová

Z krátkych
oznamov...
 Základná škola v Ilave oslavuje koniec rekonštrukcie budovy a teda „nové otvorenie“
6. novembra 2009 o 13.00hod.
v Dome kultúry Ilava. Podujatie
je prístupné pre širokú verejnosť
Bližšie z tejto udalosti v budúcom
čísle IM.
-r Centrum voľného času pozýva na cvičenie jogy, ktoré sa koná
každý štvrtok v priestoroch DK
Ilava. So sebou je potrebné priniesť si karimatku a deku. Informácie na t.č.: 0908/141 060
-ev Video rozhovor s primátorom
v relácii TV Považie:
Záujemcovia si môžu pozrieť rozhovor primátora Ing. Štefana Dašku v TV Považie z relácie „Na rovinu“. Kliknite na: http://www.ilava.
sk/video/z-diania-v-meste
-r V telocvični obchodnej akadémie na Hviezdoslavovej ulici sa
každý pondelok a štvrtok o 18.30
hodine koná cvičenie kalanetiky. So sebou si treba priniesť karimatku alebo deku, prezuvky
a dobrú náladu
-oa-

Matrika
Narodenie:
Daniel Holbus
Tatiana Beniaková
Katarína Basilová
Klára Petrovská
Manželstvo uzavreli:
Mgr. Dušan Petričko
a Mgr. Dominika Barteková
Radovan Baráth
a Ing. Jana Kalusová
Ing. Martin Pecháček
a Ing. Petra Šimková
Miloš Suchánek
a Zuzana Juríková
Anton Bagin
a Tatiana Jurišicová
Milan Kantorík
a Andrea Čačková
Miroslav Čelko
a Elena Zubová
Vladimír Barényi
a Mgr. Monika Gieciová
Ing. Martin Schiller, PhD.
a Lucia Rendeková

Blahoželáme jubilantom:
75 rokov:
Oľga Čugová
Mária Reisenauerová
Anastázia Rendeková
Rudolf Vala
Anna Žilková
85 rokov:
František Jakúbek
90 rokov:
Františka Jancová
Navždy nás opustili:
Alžbeta Dzurková
Jozef Čurík
Okienko do štatistiky:
V sledovanom období sa do
nášho mesta prisťahovalo 12
občanov, z trvalého pobytu sa
odhlásilo 9 občanov.
Anna Riecka
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Spomienky
na exkurziu
Na konci minulého školského roka sme sa zúčastnili exkurzie v Bratislave, preto sa
chceme podeliť so svojimi zážitkami. Jej cieľom bola návšteva Národnej banky Slovenska a prehliadka košického
zlatého pokladu uloženého na
Bratislavskom hrade.
V NBS sme mali možnosť
pozrieť si expozíciu, ktorá bola
zameraná na históriu slovenskej koruny a jej nedávny prechod na euro. Potešilo nás,
že sme si mohli vlastnoručne
vyraziť pamätnú mincu Národnej banky Slovenska. Pracovníčka NBS, Ing. Martina
Solčányová, si pre nás pripravila zaujímavú prezentáciu
o eurosystéme, povinnostiach
centrálnych bánk jednotlivých
štátov EÚ a cenovej stabilite.
Túto tému umožnil lepšie pochopiť krátky animovaný film.
Na záver prehliadky sme sa
vyviezli na najvyššie - 31. poschodie NBS, z ktorého bol
krásny výhľad na mesto a okolie. Zažiť niečo takého sa určite
nepodarí hocikomu.
Naša exkurzia pokračovala
návštevou košického zlatého
pokladu, ktorý je z dôvodov
rekonštrukcií jeho pôvodného umiestnenia v Košiciach,
dočasne presťahovaný na Bratislavský hrad do priestorov
bašty Luginsland. Expozícia
obsahuje 2 920 zlatých mincí,
tri medaily, renesančnú reťaz
dlhú 214 cm a medenú schránku.
V malej hradnej koncertnej
sále nám naša spolužiačka Terézia Poliaková zahrala na klavíri , čo bolo príjemné ukončenie nášho výletu.
Všetko toto sme mohli zažiť
vďaka programu Poznaj svoje
peniaze, ktorého generálnym
sponzorom je nadácia
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Radošinci v Ilave
2. októbra sme mohli po
rokoch privítať v dome kultúry opäť Radošinské naivné divadlo s predstavením
To najlepšie z RND, v réžií Juraja Nvotu. Týždeň
pred predstavením bolo
vypredané a takmer 500
divákov sa výborne bavilo v necelej dvojhodinovke
divadelno – hudobno-fil-

movej koláže najúspešnejších scén a piesní zo svojej tvorby. Celým večerom

divákov sprevádzal zakladateľ a principál divadla
Stanislav Štepka, ktorý
zároveň aj v jednotlivých
scénach účinkoval. Vďaka
filmovým ukážkam si spoločne zaspomínali aj na legendárnych členov RND,
Katarínu Kolníkovú a Jána
Melkoviča. V predstavení
zazneli aj jeho nezabudnuteľné melódie v interpretácii popredných protagonistov súčasného RND.

4

Ilavský mesačník

OBCHODNÁ AKADÉMIA
V ILAVE vás informuje:
Za sebou máme iba necelé
dva mesiace nového školského
roka a už boli bohaté na viaceré udalosti:
■ Európsky deň jazykov na
Obchodnej akadémii v Ilave
Dobrý deň! - Guten Tag! Good day! - Godday! - Hyvää
päivää! - Bonjour! - Buenos
dias! - Buona giornata! - Jó napot!
Tento pozdrav, ale i ďalšie
frázy používané v zdvorilostnej komunikácii, sa objavili na
plagátoch v budove našej školy. Všetky v dvadsiatich troch
úradných jazykoch krajín Európskej únie, aby týmto spôsobom pripomenuli dátum 26.
september - Európsky deň jazykov. Akciu pripravila predmetová komisia jazykov, hlavnými organizátormi boli žiaci
prvého cudzieho jazyka, ktorí
radi privítali takéto spestrenie vyučovacích hodín i života
v škole. Plagáty zaujali nielen
svojím netradičným obsahom,
ale aj výtvarným spracovaním. Upozornili na jazykové
bohatstvo Európy a pripomenuli potrebu učiť sa cudzie jazyky, či už na študijné účely,
pre profesijné potreby, alebo
iba pre potešenie.
Mgr. Eva Vyhňárová
■ Kurz na ochranu života
a zdravia - študenti 3. ročníka absolvovali v dňoch 9. - 11.
septembra 2009 povinný Kurz
na ochranu človeka a zdravia.
■ Veľtrh vysokých škôl v Bratislave - dňa 6. októbra 2009 sa
študenti 4. ročníka zúčastnili
Veľtrhu VŠ, práce a cestovného ruchu v bratislavskej Sibamac aréne. Veľtrh otvoril minister školstva Ján Mikolaj.
Len v prvý deň sa ho zúčastnilo asi 150 000 študentov z celé-

ho Slovenska. Naši štvrtáci sa
zaujímali hlavne o štúdium na
slovenských a českých VŠ.
■ Filmové predstavenie v DK
Ilava - vo štvrtok 8. októbra
2009 sa študenti OA zúčastnili
filmového predstavenia s ekologickou tematikou.
■ Projekt knižnice - V rámci
rozvojového
projektu
„Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc“ získala Obchodná akadémia v Ilave grant vo výške 3 290,- €.
Z týchto prostriedkov vybudujeme knižnicu, ktorá bude
študentom k dispozícii od januára 2010.
■ Stužkové slávnosti - Je tu
aj čas dlho očakávaných stužkových slávností našich štvrtákov - budúcich maturantov.
V piatok 16. októbra 2009 sa
konala stužková slávnosť triedy 4. C v S-klube v Nemšovej. Trieda 4. B - bude mať
túto slávnosť 30. októbra 2009,
trieda 4. A - 4. decembra 2009,
obidve tiež v Nemšovej.
Plánujeme v novembri 2009:
■ Imatrikulácia našich nováčikov - prváčikov sa bude
konať v piatok 13. novembra
2009 v DK Ilava. Tešíme sa
na to, aké krkolomné úlohy si
pripravia tretiaci pre prvákov,
aby sa aj takto neoficiálne stali
„pravými“ študentmi OA.
■ 16. november 2009 - Deň
otvorených dverí Obchodnej
akadémie v Ilave. Pozývame
všetkých záujemcov - žiakov
ZŠ, ich rodičov a učiteľov, aby
v tento deň v čase od 8,00 do
13,00 hod. navštívili obchodnú akadémiu, prezreli si jej
priestory a oboznámili sa so
vzdelávacím programom našej školy.
Ing. Zuzana Novosádová

Foto: M. Kušnierová

Na kolesách
proti rakovine 2009
22. septembra patrili ulice mesta Ilava špeciálnej základnej škole, ktorá sa zapojila v poradí už do VII. ročníka
celoslovenskej kampane Na
kolesách proti rakovine. Kampaň je športovo-kultúrnovzdelávací projekt, ktorý škola realizuje v spolupráci so
Slovenským paralympijským
výborom. Jej zakladateľom je
bývalý paralympionik Radovan Kaufman. Pri jej zrode
v roku 2003 Radovan intenzívne pomáhal, počas nej však
prehral svoj boj s rakovinou
a vo veku 25 rokov zomrel.
Kampaň sa stala významným
projektom Slovenského paralympijského výboru, ktorý
ako hlavný organizátor prijal
myšlienku zbierky finančných
darov na prístroje v boji proti rakovine. Aj v tomto ročníku bola symbolom zbierky
hračka JoJo, ktorú si účastníci
mohli „kúpiť“ za nimi určenú
symbolickú sumu. Vyzbieraná finančná čiastka na podporu boja proti rakovine bude
určená na nákup prístroja
REAL-TIME PCR slúžiaceho
k výskumu rakoviny na Slovensku. Prístroj bude zakúpe-

ný prostredníctvom nadácie
Výskum rakoviny, ktorá je už
dlhoročným partnerom projektu. Počas predchádzajúcich
ročníkov sa podarilo zakúpiť
tri prístroje – WAVE system
v roku 2006, Pulzná elektroforéza v roku 2007, MICROM
v roku 2008 a časť finančných prostriedkov bola použitá na zakúpenie pomôcok
pre paralympijských športovcov. V meste Ilava sa v tomto
ročníku do kampane zapojilo viac ako 500 ľudí. Celková vyzbieraná suma vo výške 559,- € /cca 16 840,- Sk
(z toho 162,- € bolo vyzbieraných v spolupráci so ZŠ s MŠ
v Hornej Porube) bola odoslaná na účet verejnej zbierky
číslo 4001198272/7500. Špeciálna základná škola ďakuje
všetkým občanom, ale i návštevníkom mesta Ilava, ktorí
sa zapojili do kampane Na kolesách proti rakovine a svojím
finančným príspevkom a absolvovaním stanovenej trasy
na nemotorovom dopravnom
prostriedku aktívne prispeli
k boju proti rakovine.
Kušnierová Miroslava
asistent
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Osvienčim
Do poľského Osvienčimu sme
šli my tretiaci spolu s druhákmi
v pondelok ráno dňa 14.9.2009.
Mysleli sme si, že nebude najstrašnejší koncentračný tábor pôsobiť
tak pochmúrne. Mýlili sme sa. Ani
365 slnečných dní do roka nezaženie hrôzu, ktorou je aj po desaťročiach toto miesto nasiaknuté. Objekt bývalých vojenských kasární
pôsobí veľmi úhľadne a skutočne
vojensky. Viete si predstaviť, ako
po pravouhlých cestách pochodovali vojaci a spôsobne sa rozchádzali do jednotlivých barakov.
Strohé tehlové stavby priam vyžarujú vojenského ducha. Viete, kam
idete, myslíte si, že viete, čo vás tam
čaká. Hneď za bránou vás však obleje. Prehliadkovú trasu síce môžete dodržať, ale keď sa rozhodnete
najprv bezcieľne blúdiť po tábore
a necháte si hlavné bloky nakoniec,
budete mať lepšiu predstavu o tom,
čo sa v Osvienčime dialo. Vo vedľa seba stojacich barakoch číslo 4
až 7 sú hlavné expozície. Najprv sa
dozviete o funkciách tábora, modely vám majú pomôcť predstaviť si, ako Židov, Poliakov, Rómov
či politických väzňov privážali na
rampu, ako ich triedili, posielali
do plynových komôr, ako vyzerali kremačné pece a ako fungovali.
Realita príde v susednom bloku
číslo 5, ktorý má názov Evidencia
zločinov proti ľudskosti. Ak očakávate, že tam nájdete zoznam viac
než milióna obetí, ktoré v Osvienčime zomreli, ich príbehy ako ob-

žalobu nacistov, zabudnite. Na
dvoch poschodiach sú v jednotlivých miestnostiach s veľkosťou
väčších tried za sklom uložené
osobné veci väzňov. Nie pekne poskladané vo vitrínach s popiskami
komu patrili, či z ktorého roka pochádzajú. Nie, sú to obrovské kopy
osobných vecí ľudí, ktorí boli len
číslami, masou, z ktorej denne po
rannej porade oddelili tisíc či päťtisíc a tie potom odpísali zo zoznamu. Zostala po nich obrovská
kopa plechových mís, misiek, pohárov a nočníkov. V ďalšej miestnosti zasa kopa zubných kefiek,
holiacich štetiek, hrebeňov. V ďalšej hŕba okuliarov. Náboženských
rúch. Detského oblečenia. Hromada protéz - najmä nôh. Príde ešte
horšie. Na mnohých hrôzostrašne
pôsobí miestnosť s vlasmi. Haldy
vlasov žien, ktorým už predsa neboli nanič. Napchali ich do vriec
a odviezli do tovární do Nemecka,
kde z nich utkali látku. Vo vitríne
je len zvyšok toho, čo nestihli odviezť. Topánky. Vrch z kožených
topánok. Zošliapaných, novších,
ženských aj mužských. Nie sú
spárené, sú len nakopené. A medzi nimi detské topánočky. Kufre.
Cestovné - kožené, prútené, tašky
plátené, košíky, niektoré s menom
majiteľa a spiatočnou adresou. Beznádejná kopa nádejí, kam si zbalili najnevyhnutnejšie veci pred odchodom za prácou do Nemecka.
Skončili ako ich majitelia - na jednej hromade. Zábery nakopených

nahých mŕtvych tiel s vytetovanými číslami sa v mysli prelínajú
s hŕbou kufrov, ktoré kedysi patrili
k telám. Ďalšie bloky s témou ako
život väzňov či životné podmienky
sa zdajú oproti Bloku 5 priam banálne. Až pokým neprídete k plynovým komorám a kremačným
peciam. Sú malé. Šatňa, kam nahnali mužov aj ženy s deťmi, kde
sa museli vyzliecť donaha. Ženy,
ktoré sa nahé neukázali ani svojmu
mužovi. „Sprchy“, z ktorých však
„tiekol“ plyn. Tu sa začal zbytočný
boj o prežitie. Po otvorení komôr
nachádzali ľudí na kopách. Naspodu boli deti a ženy, úplne hore
muži. Tí najsilnejší sa po ich telách
šplhali za poslednými zvyškami
vzduchu. Aj pece boli malé. Štyri
v rade a ku každej viedli koľajnice.
Po nich dotlačili kovový valec, ktorý zasunul mŕtve telá do ohňa. Tri
kilometre od osvienčimského tábora, tiež za humnami rodinných

domov dedinky Brzezinka, nacisti
postavili nový tábor. Tristo príšerných drevených barakov, štyri krematóriá a za bránou vlastná rampa s výstupiskom. Jednoducho,
Osvienčim už bol malý. Dnes je tu
len niekoľko barakov, po ostatných
zostali len týčiace sa komíny. Na
trojposchodových pričniach boli
natlačené stovky väzňov. Hoci je
Brzezinka rozlohou obrovská, pocit stiesnenosti je intenzívny. Každým krokom po drevených podvaloch akoby ste zašliapavali ľudskú
dôstojnosť. Odchádzate z neho
s pocitom smútku za všetkých šesť
miliónov obetí. Ten však všetku
hrôzu „len“ dokumentuje. Osvienčim a ostatné nacistické koncentračné tábory sú miestom, kde sa tá
hrôza konala. A tam si uvedomíte
dedičstvo zlyhania ľudskosti a humanity.
Text a foto: Evka Rovná
a Barbora Šedíková, 3.B

to stihli v hodine dvanástej. Vďaka tejto rekonštrukcii však hrad
získa opäť svoju dávnu tvár, ktorá nám bude po ďalšie desaťročia
pripomínať bohatstvo a moc vtedajšieho panstva.

Vrátili sme sa unavení, ale bohatší o nové zážitky. Takýto hodnotný výlet si určite radi kedykoľvek zopakujeme.
Text a foto:
Mgr. Lýdia Horáková

Po stopách čachtickej pani
Prvý októbrový víkend bol ako
stvorený na výlet. Dňa 3. októbra
sa žiaci 2.B a 3.B zúčastnili historickej výpravy „Po stopách čachtickej pani“. Slnkom zaliaty obzor a bezoblačná obloha boli už
od rána prísľubom krásneho dňa.
Neodolali sme tomuto volaniu
a vyrazili sme. Cieľom našej cesty boli Čachtice, ktoré v poslednej
dobe preslávil veľkofilm Juraja
Jakubiska o Alžbete Báthoryovej.
Navštívili sme miestne múzeum,
kde sme si so zatajeným dychom
vypočuli povesť o hradnej pani
a ukrutnostiach, ktoré páchala na
svojich poddaných. Pri pohľade
na „železnú pannu“, vďaka ktorej
sa vraj mohla oddávať krvavým
kúpeľom, nám tuhla krv v žilách.
Chlapci obdivovali historické
zbrane, dievčatá zas dobové kos-

týmy a šperky. Súčasťou expozície
boli aj archeologické nálezy pozostávajúce z mamutích kostí a klov.
Ďalšia naša zastávka bola na hrade Beckov, ktorý podľa legendy nesie meno po dvornom bláznovi. Je
jedným zo strážnych považských
hradov, ktorý dokázal odolať nájazdom Tatárov i Turkov. Keďže
v roku 1729 vyhorel, našli sme už
len zlomky z jeho niekdajšej krásy. Napriek tomu bolo čo obdivovať. Z hradu je totiž nádherný výhľad na Považské Podolie, svahy
Bielych a Malých Karpát i na Považský Inovec. V roku 1996 boli
ruiny hradu spevnené a sprístupnené verejnosti. Dozvedeli sme
sa však, že Beckov čaká omnoho
rozsiahlejšia rekonštrukcia, ktorá
znemožní prístup na tento hrad
aj na niekoľko rokov. Takže sme
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Výzva
K voľbám do samosprávnych
krajov chodí najnižší počet ľudí
- len 10%-15%.Väčšina ich ignorovala , plánuje ignorovať a predpovede sú, že aj teraz nebude účasť
väčšia.
Tieto voľby nie sú zbytočné.
Rozvoj Ilavy, Ilavska-Dubnicka,
regiónu, okolitých obcí závisí od
pomoci, spolupráce a finančných
investícií TSK. Preto tam musia
sedieť naši a aktívni ľudia.
Bez pomoci TSK by bol problém hlavne finančný aj s realizáciou okružnej križovatky
a LIDL-a. TSK nám môže, ale aj
nemusí budovať, rekonštruovať,
opravovať cesty, stredné školy,
u nás konkrétne obchodnú akadémiu ,strednú školu v Pruskom,
stredné školy v Dubnici. Kraj má
dosah a kompetencie v oblasti zdravotníctva, siete nemocníc,
zdravotnej služby, dopravy. Koľkí z nás vedia, že v Územnom pláne TSK je zakomponovaný cestný
obchvat Ilavy smerom na Valaskú
Belú, Prievidzu. Realizácia stojí.
Pomôžte mi podporou a hlasmi
ísť do toho, otvoriť tento problém
a skúsiť. Viem, je to nadľudsky
ťažké a na dlhé trate. Ale to bola
aj okružná križovatka s LIDLOM,
rekonštrukcia ZŠ na Medňanskej
ul., projekty CMZ a rekonštrukcie Podhradského potoka...V najbližších rokoch územím pôjdu
investície do rozšírenia podnikateľských kapacít(KAUFLAND,
možno HCC). Súkromné investície potiahnu kus cesty ďalej. Na
napojenie, na dokončenie obchvatu, už tak nezostane dlhý úsek.
Dajte mi možnosť v zastupiteľstve TSK otvoriť túto požiadavku
a presadzovať ju spolu s inými.

Poďakovanie Samosprávnemu
kraju(TSK) a poslancom

Ale nech už budete voliť kohokoľvek, príďte voliť v čo najväčšom počte. Dajme si v IlavskoDubnickom volebnom obvode
č.2 spoločný cieľ, že dosiahneme
v rámci volebných obvodov v TSK
najväčšiu percentuálnu účasť.
Vyzývam, spojme sa pre tento
cieľ! Ten by mohol byť spoločný
všetkým nám - Ladčania, Tunežičania, Košečania, Zliechovčania,
Rovňanci (K. Rovné), Podhraďania, Kopčania, Horno-Porubania,
Ilavčania, Iliavčania, Klobušičania, Prejťania, Dubničania, Novodubničania, Kolačínci, Borčičania, Bolešovania, Kameničanci,
Slavničania, Podhorania zo Slávnického Podhoria, Sedmerovania, Bohuničania, Krivokláťania,
Prušťania, Vršatci, Tuchyňania,
Mikušovania,
Červeno-Kameňania, Dúlovania. Poďme voliť!
Nech sa píše o Ilavsko-Dubnicku
ako o regióne, volebnom obvode,
kde bola v rámci TSK a možno aj
Slovenska najväčšia percentuálna
účasť. Volebný akt väčšine z nás
nezoberie viac ako 30 minút.
Ing. Štefan Daško primátor mesta Ilava, nezávislý kandidát č. 9 na
poslanca do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja
Foto: M. Toman

Otvorenie ilavského LÍDL-a sa bude konať 19. novembra 2009.
Bližšie z tejto udalosti v budúcom čísle IM.

V súvislosti so zasadnutím zastupiteľstva TSK a schválením kúpy pozemkov
pod cestami II. Triedy v správe TSK od
mesta Ilava, ďakujem Predsedovi TSK
a všetkým poslancom TSK, ktorí za túto
transakciu hlasovali. Považujem tento
prístup ako veľmi ústretový pre mesto
a ako finančnú pomoc na vybudovania
Okružnej križovatky. Finančné zdroje
z predaja sme použili do financovania
Okružnej križovatky v Ilave. Zároveň
tým dávam najavo môj úplne odlišný
názor na ojedinelé stanoviská niektorých poslancov MZ v Ilave, ktoré boli reprodukované aj v MY Noviny Stredného Považia dňa 25.8.2009 (str.2, článok
„Poslanci hovoria, že ich samosprávny
kraj oklamal“).Túto kúpu TSK nemal
v pláne, prihliadol na potrebu mesta
Ilava. Na príprave a výstavbe OK v Ilave majú veľký podiel aj pracovníci mesta Ing. Slavík z majetkového oddelenia
a Ing. Janúšek z výstavby ako aj Mgr.
Dianová - právnik mesta.Stálo to neskutočnú námahu, boli takí, ktorí pomáhali
a boli takí, ktorí sústavne spochybňovali, napádali, hľadali dôvody prečo to nejde a nie ako na to.“Kto chce hľadá cesty,
kto nechce hľadá dôvody a kladie prekážky“. Ďakujem aj Zastupiteľstvu mesta Ilava, poslancom, že vačšinovo vždy
hlasovali tak, aby sa veci mohli hýbať
a posunúť smerom dopredu až do vybudovania Okružnej križovatky a LIDLA,
napriek tomu, že aj tu boli hlasy, ale ojedinelé, menšinové, ktoré postup priebežne spochybňovali, ale nenavrhovali
iné, alternatívne, ale hlavne reálne riešenia. Poďakovanie patrí občanom mesta,
všetkým, ktorí podpisom petície za križovatku a LIDL sa výrazným spôsobom
pričinili o realizáciu týchto 2 stavieb.
Spomeniem pána Jozefa Poliaka a hlavne ing. Jozefa Tomanu, ktorí svojimi zásadnými príspevkami na prelomovom
marcovom VZ MZ v Ilave presvedčili
váhajúcich poslancov, aby podporili realizáciu zámeru aj s finančným prispením mesta. Ďakujem znova všetkým
občanom mesta, ktorí podporili moju
petíciu na vybudovanie OK s LIDLOM
prípadne až do výšky 165.000,-EUR ako
príspevku, spolupodielu mesta. Som
rád, že priame náklady mesta ani zďaleka nebudú v takej výške.
Pár čísel:
584.000,-EUR celkové náklady OK
50.000,-EUR príspevok štátu cez SSC
vybavený aktivitami mesta a tými, ktorí
nám pri tom aktívne pomáhali od Ing.
Vanka občana Ilavy a poslanca TSK,
cez SSC,š t. tajomníka a ministra dopravy pôšt, telekomunikácií, gen. Riaditeľa
SSC a ďalších.
Cca 417.000,-EUR finančný príspe-

vok LIDLA ako hlavného a rozhodujúceho investora, bez ktorého by OK nebola.
Cca 47.000,-EUR finančné prostriedky od LIDLA za spoločenskú hodnotu
vyrúbaných drevín, túto sumu prvý majiteľ pozemku odmietal mestu zaplatiť,
príjem mesta.
Cca 57.000,-EUR suma za predaný
pozemok pod LIDLOM prvému majiteľovi. minulým vedením mesta, minulým zastupiteľstvom, príjem mesta.
Cca 116.000,-EUR príspevok mesta
do križovatky, súvisiaci s investíciou
49.800,-EUR suma za predané pozemky pod cestou II. Triedy, ktoré by
inak TSK neodkupoval, príjem mesta.
Pri zrátaní príjmov a výdavkov v súvislosti s OK je vidieť, že uvedené príjmy
a výdavky sú vybilancované a mesto to
neúmerne finančne nezaťažilo. Navyše vzorovo budú usporiadané vlastnícke vzťahy k pozemkom, pozemky pod
chodníkmi bude vlastniť mesto, pod
krajskou cestou II. Triedy TSK a štát,
SSC bude vlastniť pozemky pod št. cestou I. triedy.
Som rád, že vec, investíciu definitívne, aj finančne uzatvárame. Verím, že
vám priatelia, občania, to bude slúžiť
k spokojnosti. LIDL otvára 19.11.2009,
Okružná križovatka je funkčná. Spolu
s Rekonštrukciou ZŠ Medňanská (na
deň 06.11.2009 v piatok o 13 hodine vás
pozývam aj na Deň otvorených dverí na
ZŠ Medňanská po rekonštrukcii a kolaudácii. Príďte pozrieť, kde a ako sa
budú učiť vaše deti, vnuci, vnučky) sú
to najväčšie tohtoročné investičné aktivity v meste. Ubezpečujem všetkých, že
mesto ich aj finančne zvláda. A to preto,
že rozhodujúce a dominantné finančné zdroje pri jednej aj druhej investícii
nie sú mestské, z našej kasy, ale externé, nenávratné. Finančné podiely mesta
v jednej aj druhej investícii nepresahujú
20% z celkovej výšky. Navyše pri OK pri
zohľadnení takých príjmov súvisiacich
so stavbou a územím ako prvotný predaj pozemku pri križovatke, predaj pozemkov TSK pod cestami a za výrub
drevín je investícia v kladných číslach čo
sa týka mesta Ilava. Pevne verím, že podobným spôsobom na budúci rok sa začnú v meste Ilava realizovať aj investičné projekty z prostriedkov EÚ, ktoré sú
podané a v súčasnosti sú posudzované
a schvaľované na centrálnych orgánoch
a to Rekonštrukcia Centrálnej mestskej
zóny(cca 730.000 EURO) a Rekonštrukcia koryta Podhradského potoka a jeho
sútoku s Porubským.(cca 2,800.000,EURO). Ilava to potrebuje a Ilava si to
zaslúži.
Ing. Štefan Daško
Primátor mesta Ilava
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Ing. Milan Staňo, starosta obce Horná Poruba,
45 rokov, ženatý, 2 deti
Vážení občania, blížia sa voľby do VÚC, voľby ktoré rozhodnú o zložení poslancov regionálnej samosprávy. Touto cestou Vás chcem osloviť o účasť na týchto
voľbách a o Váš hlas v nich.
Ponúkam svoje dlhoročné skúsenosti v samospráve, komunálnej politike a štátnej správe, ktoré som doteraz využil v prospech rozvoja obce Horná Poruba, jej
obyvateľov a tieto chcem využiť k rozvoju celého regiónu v prospech Vás všetkých.
Rozvíjajme náš región spoločnými silami.

Vážení spoluobčania – program 5xZ!
Som názoru, že človeka nerobia slová, ale hlavne činy. Za uplynulé 4 roky
som sa snažil ako starosta obce Pruské pracovať
tak, aby tie činy boli aj vidieť. Dnes sa blížia voľ by
do TSK. Aj keď sa to nezdá,
ale pre náš región, a teda
aj pre každého z vás, budú
mimoriadne dôležité. Objem peňazí, ktoré bude
kraj spravovať, je značný
a dnes môžeme korektne a zmysluplne usmerniť tok peňazí do celého nášho regiónu.
Prosím o Vašu podporu. V prípade zvolenia ako poslanec VÚC predložím program 5xZ :
1, Zlepšenia pre seniorov - riešenie problémov domovov
soc. starostlivosti, stabilizácia financií pre našich občanov odkázaných na pomoc štátu a VÚC
2, Záchrana nemocnice,- obnovenie predovšetkým chirurgických služieb, ktoré potrebuje celý náš okres
3, Zabezpečenie stability stredných škôl - v okrese Ilava,
pružné riešenie ich financovania
4, Zrekonštruovanie komunikácií VÚC - v okrese Ilava,
ktoré potrebujeme všetci a nielen pred voľ bami, ale stále
5, Zaistenie priehľadného toku europeňazí do regiónu napriek snahe starostov obcí mnohé projekty skončili
v zásuvkách a bez vysvetlenia sa nerealizovali.
Len a len s vami, vážení občania, sa podarí zrealizovať
tieto ciele. Dovoľujem si teda požiadať o dôveru a chcem
prehlásiť, že každoročne zverejním odpočet mojej konkrétnej práce pre región.
Spolu to určite dokážeme!
MUDr. Viliam Cíbik PhD.

Ing. Anton Vanko, poslanec TSK
Štvorročné funkčné obdobie
ubehlo ako voda a opäť budeme
vo voľbách do samosprávnych
krajov rozhodovať o tých, ktorým
svojím hlasovaním dáme právo
rozhodovať o veciach, ktoré sa týkajú nás občanov.
Sám som pred štyrmi rokmi
rozmýšľal, či má význam ísť k volebnej urne a dať niekomu z kandidátov svoj hlas.
Dnes po skúsenostiach, ktoré mám, môžem povedať, že má.
Tie kompetencie, ktoré majú samosprávne kraje zo zákona, sa dotýkajú nás občanov takmer denne.
Stačí si len pozrieť cesty, po ktorých sa denne pohybujeme. Len ciest
II. a III. triedy, ktoré spadajú do pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja – TSK - máme v Ilavskom okrese 127 km, máme 5
stredných škôl / v Ilave, Dubnici n/V a Pruskom/, máme domovy dôchodcov a ďalšie sociálne zariadenia.
TSK koordinuje s rozhoduje o rozvoji svojho územia v spolupráci s obcami a mestami, ústrednými organizáciami štátnej správy, ale
i samostatne.
Chcem povedať, že i do kvality cestovania autobusmi môže TSK veľa
povedať. Len za rok 2009 budú dotácie pre SAD Trenčín cez 9 mil. €.
Nechcem tu uvádzať všetky projekty a aktivity, ktoré sa nám za
uplynulé štyri podarili. Uvediem len, že z priorít, ktoré sme si my poslanci za Ilavský okres stanovili, okrem pomoci nemocnici v Ilave, boli
splnené všetky.
Z uvedených kompetencií vidieť, že každý, kto má právo voliť, by
toto právo mal využiť a dať svoj hlas tým, ku ktorým má dôveru..
Ten rozsah kompetencií som nevymenoval celý. Uviedol som len
tie najdôležitejšie, ale o všetkých rozhoduje 45- členné zastupiteľstvo
TSK, v ktorom má Ilavský okres 5 poslancov. O tom, ktorí to budú,
môže rozhodnúť viac ako 40 tisíc voličov okresu Ilava.
Rozhodnú tí, ktorí voliť prídu, ale nepriamo i tí, ktorí voliť neprídu.
Na sľuby pred voľbami sme všetci už alergickí a neveríme im.
Ja osobne nič nesľubujem, a ak dostanem vašu dôveru, moje heslo z predchádzajúcich volieb, že i v minulosti som pracoval pre ľudí,
bude platiť i naďalej. Toto heslo nemám prečo meniť, a bude záležať
len od vás občania, či sa rozhodnete k voľbám ísť a komu odovzdáte
svoj hlas.
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BRATISLAVA, 8. október
2009 - Nezisková organizácia
eSlovensko, o.z. v spolupráci s partnermi dnes predstavila a pokrstila nový vzdelávací projekt pre deti a mládež
OVCE.sk. Projekt OVCE.sk
prináša nový slovenský animovaný seriál, ktorý sa vracia
k tradíciám pôvodnej kreslenej tvorby pre deti a mládež.
Jeho prvé štyri časti sa citlivou
formou venujú hrozbám ako
je pedofília, grooming (vytváranie dôverného vzťahu dospelého s dieťaťom za účelom
neskoršieho sexuálneho zneužitia), zverejňovanie a zneužívanie osobných údajov a fotografií na internete, rasizmus
a xenofóbia, či otázka pravdivosti informácií uverejnených
na internete. Pre nižšiu vekovú
kategóriu detí má seriál pôsobiť ako prevencia, mládeži nastavuje zrkadlo jej nevhodného
správania na internete, dospelých divákov majú rozprávky
poučiť i pobaviť. Rozprávky
majú klasickú podobu príbehu
boja dobra a zla so záverečným
ponaučením. Využívajú archetypové postavy (múdry bača,
naivný Jano, nevinné ovečky,
zlý vlk a podobne). Zároveň
odzrkadľujú súčasnú kultúru detí a mládeže a ich životný
štýl. Rozprávky režíroval popredný slovenský animátor Jaroslav Baran, autorom scenára
je Miroslav Drobný. Hlasy postavičiek v slovenčine nahral
herec Jozef Vajda (na snímke),
v maďarčine Csongor Kassai
a v rómčine Patrik Vrbovský.
Dostupné budú verzie pretlHugolín Martin Gavlovič patrí k prvým trom Slovákom v zozname svetového
kultúrneho dedičstva UNESCO. V jednej z jeho básní sa píše, že každý národ je
taký, aké má korene..., ako sa
správa k svojej minulosti. No
kým iné národy majú svojich
kultúrnych velikánov v úcte,
Gavlovičovi „tečie v zatuchnutej krypte na hlavu“.
Obec Pruské preto v spolupráci s rehoľou Menších bratov
– Františkánov realizovala
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OVCE.sk

Nový projekt o nástrahách
internetu určený deťom i rodičom

močené do posunkového jazyka, či doplnené anglickými titulkami. „Projekt OVCE.
sk je súčasťou projektu Zod-

povedne.sk, ktorého cieľom je
šírenie osvety o rizikách internetu a nových technológií.
Prostredníctvom príbehov zo

sveta zvierat sme sa snažili deti
zábavnou formou upozorniť
na nástrahy virtuálneho sveta,“ hovorí Miroslav Drobný,
prezident eSlovensko, o.z. Detský portál OVCE.sk prinesie
okrem rozprávok aj rôzne hry,
komiksy, maľovanky, tapety
(obrázkové pozadia do počítača) či plagáty s motívmi oviec
a baranov. Jedným z partnerov projektu Zodpovedne.sk,
v rámci ktorého portál OVCE.
sk vznikol, je spoločnosť T-Mobile Slovensko. Šéfka korporátnej komunikácie spoločnosti
Denisa Šulcová hovorí: „Internet a mobilná komunikácia je
dnes bežnou súčasťou života
detí. Ich bezpečnosť vo virtuálnom svete je pre nás prioritou
a aj preto sme sa rozhodli pre
partnerstvo s eSlovensko. Prísľub ochrany detí v tejto oblasti
napĺňame konkrétnymi krokmi - pripravujeme viaceré nástroje, ktoré umožnia rodičom
mať úplnú kontrolu nad tým,
aké stránky ich deti navštevujú a na aké sa naopak nedostanú.“Partnermi projektu OVCE.
sk sú Ministerstvo vnútra SR,
Slovenský výbor pre UNICEF,
spoločnosť T-Mobile Slovensko, a. s. a spoločnosť SK- C,
a.s. Projekt Zodpovedne.sk je
spolufinancovaný Európskou
úniou v rámci komunitárneho
programu Safer Internet plus.
Aj naše mesto Ilava je partnerom projektu OVCE.sk, čo dokladujeme aj prostredníctvom
našej web stránky www.ilava.
sk v rámci banera www.zodpovedne.sk.
-mpu-

Úspech regionálneho projektu
„...Čiň dobre, když múžeš. Duši si pomúžeš.
Jestli máš mnoho bohactva v dospelej starosti,
učiň dobre, komu múžeš podle všej ščedrosti...“
v rámci vyhláseného grantu Všeobecnej úverovej banky (VÚB), pod názvom „Poklady môjho srdca“ projekt
rekonštrukcie krypty H.
M. Gavloviča. Vďaka úsiliu
všetkých zainteresovaných,

hlavne obce Pruské a VÚB
v Ilave, vďaka ústretovosti Krajského pamiatkového úradu – menovite p. Mgr.
Márie Ružôňovej a provinciála františkánskej rehole pátra Ing. arch. Juraja Andreja

Mihályho sa dielo podarilo
úspešne dokončiť. Krypta je
upravená a už teraz je možnosť vstúpiť na miesta posledného odpočinku pátra H.
M. Gavloviča a tiež pruštianskeho rodáka Juraja Jakušiča,
vesprémskeho a jágerského
biskupa, ako i ďalších bratov
františkánov a pripomenúť si
ich nehynúci odkaz.
-pp-
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Hudobná návšteva z Klimkovíc
Dňa 10.10.2009 sa dom kultúry naplnil mladými muzikantami umeleckých škôl
z Ilavy a českých Klimkovíc.
Po prvýkrát sa stretli dva školské orchestre na spoločnom
koncerte pod názovm „Hudba
letí svetom“. Prítomné obecenstvo, účinkujúcich i hostí privítal primátor mesta Ing. Pavol Daško.
V úvode koncertu zazne-

lo príjemné spevácke duo Petra a Dominika Matuščinové
s klavírnou korepetíciou Mgr.
Jarmily Piškovej, ktorá toto
výnimočné podujatie aj moderovala. Potom už patrilo pódium hosťujúcemu orchestru
ZUŠ Klimkovice. Svojim vystúpením nám priblížil krásu
hudby severských krajín. Na
úvod druhej časti koncertu zahral na trúbke náš nádejný ta-

lentovaný žiak Stanko Remšík
Veiglovu Romancu s klavírnym sprievodom p.uč. Violy
Winklerovej. Vo vystúpení orchestra Brillant ZUŠ Ilava dominovala rôznorodá pestrosť
žánrov. Aj keď je o 10 rokov
mladší, ako klimkovický orchester, poslucháčov určite zaujal kvalitným hudobným prejavom. V závere odzneli slová
vďaky, úcty a vízie ďalších per-

spektívnych stretnutí od riaditeľky Mgr. Blaženy Bräuerovej
z Klimkovíc i riaditeľky Mgr.
Ruženy Hromádkovej. Úžasné stretnutie mladých umelcov dvoch krajín má nesmierny význam pre ich osobný a aj
kolektívny rozvoj. Výmena informácií a exkluzívny priamy
zážitok zo spoločného vystúpenia orchestrov zostane dlhý
čas príjemnou spomienkou
nielen žiakom a študentom,
ale aj nám všetkým zúčastneným.
R.H

Pocta Ferkovi Jakúbkovi
Spomienka na
biskupa J. Vojtaššáka
Zmoknuté utorkové ráno nenasvedčovalo, že tento deň sa
stane aj príjemným dňom.
Regionálna pobočka Politických väzňov Zväzu protikomunistického odboja ILAVA,
PÚCHOV a POVAŽSKÁ BYSTRICA, DOM Matice slovenskej
a MO Matice slovenskej v ILAVE pripravili – 6. októbra – spomienkovú pietnu akciu k štvrtému výročiu odhalenia pamätnej
tabule biskupovi Mons. Jánovi
VOJTAŠŠÁKOVI.
Približne 15 minút pred 10. hodinou sa začali schádzať účastníci tejto pietnej spomienky pred
chrámom, ktorý je zasvätený
Všetkým svätým. Spomienky sa
zúčastnili – riaditeľka ZŠ- Mgr.
Oľga ĎURECHOVÁ, vychovávateľka ŠK pri ZŠ pani Soňa
BURDEJOVÁ., riaditeľka CVČ pani Mgr. Anna BAJZOVÁ a riaditeľka ZUŠ v ILAVE, Mgr. Ruženka HROMÁDKOVÁ.
Privítali sme predstaviteľov

25. septembra organizoval SZZP v Dome kultúry
v Ilave priateľské posedenie
pri hudbe. Mimo našich členov si prišli posedieť i členovia z okolitých zväzov, napr.
Pruské, H. Poruba, Beluša,
Ladce, Košecké Podhradie,
Streženice, Sverepec, Púchov,
Dubnica n/V a Nová Dubni-

krajskej organizácie PV ZPKO
TRENČÍN, ktorú viedol jej predseda Ivan MASÁR. Tesne po desiatej hodine sa ujal slova predseda Regionálnej pobočky ILAVA,
Štefan GAŽÁK, ktorý privítal
vzácnych hostí, ako aj predstaviteľa mesta Ilavy, pána Ing. Ľubomíra TURCERA. Po privítaní
predniesla aktuálnu báseň pani
Janka VALIGURČINOVÁ, riaditeľka Domu Matice slovenskej v ILAVE. Po skončení básne
sa ujal slova pán Ivan MASÁR,
ktorý nás oboznámil so životnou dráhou biskupa Mons. Jána
VOJTAŠŠÁKA, počas obdobia,
keď ho prenasledovala a väznila
„ľudová demokracia“. Zároveň si
prítomní účastníci pripomenuli
71. výročie vyhlásenia autonómie Slovenska.
Potom sme sa spoločne pomodlili „Otče náš“, rozlúčili sa
a rozišli do svojich domovov
s príjemnými pocitmi.
Marián Burík

9. októbra o 16. hodine dom
kultúry privítal viac než 80 hostí, ktorí prišli zablahoželať jubilantovi - 85. ročnému Ferkovi
Jakúbkovi - maliarovi a významnému obyvateľovi Ilavy. V úvodnom programe vystúpil Zmiešaný
spevácky zbor Ilavan. Jubilantovi
zablahoželala predsedníčka kultúrnej komisie - Violka Bakošová.
Alenka Teicherová, ktorá oslávencovi darovala v mene pracovníkov
DK ikonu Bohorodičky - Filermos,
prítomných sprevádzala aj nasledovným programom. Ten pokračoval vernisážou vo výstavnej sále
DK na druhom poschodí. A. Teicherová vo svojom príhovore vyslovila myšlienku, že by
sme si mali pripomínať
popri už nežijúcich významných osobnostiach
- rodákoch, najmä osobnosti žijúce, tak ako to
je u Ferka Jakúbka, ktorý sa k láske k svojmu
rodnému mestu podobne ako básnik vo svojich
veršoch vyznáva svojimi
obrazmi, kde zobrazuje
existujúce, ako aj už neexistujúce zákutia Ilavy.
Osobnosť jubilanta vyzdvihol v príhovore aj

Posedenie pri hudbe
ca. Je to príležitosť na pekné
stretnutia dôchodcov.
Do tanca nám hral a spieval
p. Jancovek s dcérou Miškou.
Po večeri sa uskutočnila veľká tombola. Takmer pri každom stole sa niekto potešil

výhre. V takejto príjemnej
pohode strávili dôchodcovia
celé poobedie.
Rozchádzali sme sa až vo
večerných hodinách spokojní a s úsmevom na tvári. Je
to jedna z akcií, ktorú pre

primátor mesta Ilava - Ing. Štefan
Daško. Svojou prítomnosťou túto
významnú kultúrno - spoločenskú udalosť poctil aj bývalý primátor Ilavy - Ing. Pavol Čiernik,
terajší poslanec TSK. Ten v mene
svojho brata Vdp. Petra Čiernika,
ktorý sa nemohol slávnosti zúčastniť, daroval v jeho mene portrét,
na ktorom je sám oslávenec. Prednosta MsÚ Ing. Ľubomír Turcer
zahral na svojej gitare jubilantovi
niekoľko piesní.
Ferko, zo srdca Ti prajeme do
ďalších rokov najmä pevné zdravie, radosť zo života a aby sme sa
s Tebou mohli stretnúť pri podobných milých podujatiach.
-mt-

Foto: M. Toman

svojich členov poriada SZZP
v Ilave.
Aj takýmto spôsobom sa
snažíme zviditeľniť naše
malé mestečko.
Ďakujeme všetkým členom
a hosťom za účasť a dobrú náladu.
Výbor SZZP v Ilave
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Mestská knižnica

REYNOLDS, J. L.:
„hIstOrIe tAJných sPOlků,
ORGANIZAcí A SEKT“
Praha, Brána 2008

Či chceme, alebo nechceme,
tak nás vždy budú sprevádzať
osudy rôznych siekt a tajných
organizácií z pohľadu nezainteresovaného pozorovateľa.
François Bérenger Saunière
je zaujímavá historická postava. Vzdelaný, ctižiadostivý a pohľadný tridsiatnik musel byť asi
sklamaný a možno aj zdeptaný,
keď prišiel na miesto svojho nového pôsobenia. Pre kňaza s vysokými ambíciami by mohlo
byť Rennes-le-Château v tieni
Pyrenejí, štyridsať kilometrov
od Carcassonne, rovnaké ako
pôsobenie na Mesiaci.
Rennes-le-Château (Čitatelia
titulu Da Vinciho kód spoznali, že autor Dan Brown použil

už na začiatku knihy názov tejto
osady k identifikácií záhadnej
smrti, od ktorej sa potom odvíja
celý dej).

Poďakovanie

Mestská knižnica ďakuje
všetkým svojim priaznivcom
za knižné dary, ktoré obohatili jej fond, najmä o vzácne tituly, ktoré sa už nedajú kúpiť.
Ďalšie potešili návštevníkov
knižnice, ktorí sa stali ich novými vďačnými majiteľmi.
Osobitná vďaka patrí primátorovi mesta Ing. Štefanovi
Daškovi a rodine Ing. Vladimíra Turzu.
Aj malí, aj veľkí
Malí „predškoláci“, budúci
používatelia knižničných služieb navštívili knižnicu, kde
si prostredníctvom detských

Foto: M. Toman

kníh, rozprávali o tom, ako
prichádza jeseň, ako sa zvieratá chystajú zazimovať. Škoda len, že medzi nimi neboli aj
dinosauri, ktorí ich tak v knihách fascinovali.
Študenti 1. roč. OA v Ilave
boli na hodine informatickej
výchovy v knižnici oboznámení o sieti slovenských knižníc, o informačných zdrojoch,
o výpožičnom procese a knižničných službách a ich využívaní aj prostredníctvom internetu a on-line katalógov
knižníc.
Ľ.L.

Saunièrov kostol bol zasvätený Márii Magdaléne. Vybudovali ho na mieste, kde sa konala pred viac než 1000 rokmi
svadba Dagoberta II. A Giselle
de Razés, ktorá bola dynasticky
spriaznená s Merovejovcami.
Saunièr tu vraj učinil významný objav, keď pomáhal pri
jeho prestavbe. Ťažký kameň,
ktorý slúžil pôvodne ako oltár,
bol podopieraný štyrmi stĺpmi.
Saunière odstránil dosku a zistil, že jeden zo stĺpov je dutý
a skrýva štyri staré pergameny. Dva z nich obsahovali údaje o genealogickej línii a ostatné
dva boli popísané záhadnými
kódmi. Po expertíze boli rozšifrované a ich obsah bol priam
vzrušujúci: A Dagobert II Roi
et á Sion est ce tresor et il est lá

mort (Kráľovi Dagobertovi II.
a Sionu patrí tento poklad a on
je tu mŕtvy.), znelo ako znamenie, keďže na základe poslednej
vety a údajnej genealogickej línie identifikoval, že sa tu nachádza hrob Ježiša Krista.
Je pravdou, že Ježišov hrob
objavil vo francúzskej obci Rennes-le-Château miestny kňaz
Saunière, pri rekonštrukcii svojho kostola, ktorý tak mal získať
prostriedky na opravu svojho
kostola a na prepychový život,
alebo to bolo všetko úplne inak?
Autor sa pokúša odhaliť pozadie nielen u sekty Sionského
priorstva – strážcov sv. Grálu,
ale aj u ostatných tajných organizácií, ktoré viac či menej zasahujú spoločenské dianie až do
súčasnosti.
-mt-

MY POP STAR

Trenčianskeho kraja 2009
IV. ročník speváckej súťaže jednotlivcov
PROPOZÍCIE

Vyhlasovateľ:
Súkromná základná umelecká škola v Považskej Bystrici
Krajské centrum voľného času v Trenčíne
MY – sieť regionálnych novín (Prieboj, Obzor, Trenčianske noviny)
Usporiadateľ: Centrum voľného času Ilava
Termín: 27. 10. 2009 (utorok)
Miesto: CVČ Ilava
Začiatok: 9:00 hod.
Účastníci:
I. kategória 11 – 14 rokov
II. kategória 15 – 18 rokov
Odborná porota vyberie na postup do krajského kola
z každej kategórie troch súťažiacich.
Podmienky súťaže: Súťažiaci zaspieva 2 ľubovoľné populárne piesne bez hudobného sprievodu, z toho jednu v slovenskom jazyku.
Prihlášky: Prihlášky budú k dispozícii na ZŠ, SŠ, ZUŠ,
CVČ a na internetovej stránke www.cvcilava.ic.cz
prihlášku je potrebné odovzdať najneskôr do 22.10.2009
v CVČ Ilava
Vybavuje: Mgr. Alena Porubčanová – a.porubcanova@
centrum.sk t.č. 44 65 184 (je možné prihlásiť sa aj telefonicky)
Mgr. Anna Bajzová, riaditeľka CVČ Ilava
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Pozvánky na podujatia v Ilave - november 2009
3.11.2009 /utorok/ v DK Ilava od 15.30 hod.
ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Srdečne pozývame všetkých občanov.
7.11.2009 /sobota/ v DK Ilava od 7.00 - 12.00 hod.
BURZA ZBERATEĽSKÝCH ZAUJÍMAVOSTÍ
Jesenný „blší trh“ na ktorom môžete kupovať či predávať starožitnosti, pohľadnice, známky, telefónne karty, porcelán, drobný nábytok, sklo, odznaky, časopisy, mince, angličáky, modely či rôzne
zaujímavosti... Vstupné dospelí 0,5 €, deti zdarma.
8.11.2009 /nedeľa/ v Dome kultúry Ilava o 16.00 hod.
KONCERT BRATISLAVSKÉHO CHLAPČENSKÉHO ZBORU
Vynikajúci súbor spolupracuje so sólistami zvučných mien /Peter Dvorský atď./, so sólistami populárnej hudby, podieľa sa na
nahrávaní filmovej hudby, je nositeľom mnohých vyznamenaní
a ocenení. V súčasnosti ho navštevuje cca 90 chlapcov vo veku od
7 - 25 rokov, koncertná zložka má 45 členov. V jeho podaní môžete počuť gregoriánske chorály a omše, rovnako ako štylizácie
ľudových piesní, národné piesne či tvorbu súčasných skladateľov.
Vstupné 2 €. Predaj hodinu pred vystúpením.
15.11.2009 /nedeľa/ v DK Ilava o 16.00 hod.
MONODRÁMA KONTRABAS
Hrá: Pavol Pivko /pochádza zo Streženíc/
„Monodrámu Kontrabas od Patricka Sűskinda som si vybral
preto, lebo ma zaujala na prvý pohľad svojou ľudskou pravdivosťou“(PP). Na prvý pohľad vidíme relatívne spokojného človeka, ktorý si prežíva svoje každodenné povinnosti. Je
síce zamestnaný, hrá v štátnom orchestri, ale jeho srdce túži
po niečom úplne inom - nemateriálnom. Hmotné veci sú pre
neho niečím úplne zbytočným, čo človeka nerobí šťastným, ba

priam ho to zväzuje... Ako sa náš kontrabasista vzoprie osudu a sebe samému...Nechám ctenému divákovi na posúdenie....
Vstupné dobrovoľné.
22.11.2009 /nedeľa/ v DK Ilava o 16.00 hod.
MONODRÁMA LIST OTCOVI
Hrá: Lukáš Šepták, Réžia: Jana Oľhová
List, ktorý Kafka napísal svojmu otcovi, patrí k jeho najzaujímavejším literárnym počinom. Najmä preto, že sa jedná o Kafkovu
najhlbšiu vnútornú výpoveď, o výpoveď krutej životnej drámy v
spolužití s autoritatívnym otcom. Monodráma, naštudoval náš
rodák-študent herectva AU v B. Bystrici Lukáš Šepták.
Vstupné dobrovoľné.
25.11.2009 /streda/ v DK Ilava o 19.00 hod.
LENKA FILIPVÁ – KONCERT THE BEST OF TOUR
Speváčka a gitaristka študovala na pražskom konzervatóriu a potom na Medzinárodnej hudobnej akadémii v Paríži odbor klasická gitara. Doteraz vydala 10 radových albumov a 4 klasické
gitarové. Väčšina z nich bola ocenená ako zlaté alebo platinové.
Koncertovala vo všetkých krajinách Európy, Japonska, USA a Kanade, získala Grand Prix na gitarovom festivale v Nizozemských
Antilách, v roku 1997 českú Cenu Grammy a podnikla dve koncertné turné s Francisom Cabrelom.
Vstupné 10 € do 20.11. po tomto termíne je vstupné 12 €. Predpredaj v DK Ilava, v pracovných dňoch od 7.00 - 17.30, v utorok
do 15.00 hod.
28.11. 2009 /sobota/ v DK Ilava o 16.00 hod.
ROZPRÁVKA ZLATÁ PRIADKA - vstupné dobrovoľné.
29.11. 2009 /nedeľa/ v DK Ilava o 16.00 hod.
ADVENTNÝ KONCERT ZUŠ ILAVA

Ilavský mesačník

13

Je najvyšší čas myslieť na prevenciu chrípky
Chrípka je infekčné ochorenie vyvolané vírusom. Klinicky prebieha ako akútne
zápalové ochorenie horných
dýchacích ciest. Jej nástup je
obvykle náhly, z plného zdravia. Často začína zimnicou,
bolesťami hlavy, teplota stúpa
na 39 - 40 ºC. Chorý má bolesti
svalov a kĺbov, suchý, dráždivý kašeľ, nádchu, pocit sucha
a škriabania v hrdle. Ku klinickým príznakom dochádza
za 1 až 3 dni od infikovania sa.
Pokiaľ nevzniknú komplikácie, príznaky po 3-5 dňoch odznejú. K úplnému uzdraveniu
obvykle dôjde do 2-4 týždňov
od prvých príznakov.
Chrípkové vírusy sa šíria
kvapôčkovou infekciou, t.j.
kašľaním a kýchaním. Spravidla sa šíria z osoby na osobu,
hoci niekedy sa môžu ľudia
nakaziť dotknutím sa niečoho, čo má na sebe chrípkový
vírus a následným dotknutím sa svojich úst alebo nosa.
Väčšina zdravých dospelých je
schopná nakaziť druhých už 1
deň predtým, ako sa vyvinú
symptómy a do 5 dní od vzniku ochorenia.
Z hľadiska získania chrípkovej infekcie sú rizikovou
skupinou osoby so zníženou
imunitou a deti predškolského veku. Z hľadiska závažnosti priebehu ochorenia sú
to osoby s rôznymi chronickými ochoreniami, napr. kardiovaskulárneho
systému,
metabolickými ochoreniami
a chronickými ochoreniami
dýchacích ciest
V žiadnom prípade by sa
ochorenie nemalo podceňovať a malo by sa vyležať. V dôsledku toho, že vírus chrípky
naruší a oslabí sliznicu dýchacích ciest, môže dôjsť ku

komplikáciám a to najmä vírusovému zápalu pľúc a tiež
k druhotnej infekcii baktériami a vzniku hnisavému zápalu
stredného ucha, prínosových
a čelových dutín, nosa, priedušiek a zápalu pľúc.
Ako sa chrániť pred chrípkou?
Prevencia vzniku a šírenia chrípky a chrípke podobných ochorení sa zameriava
na zabránenie prenosu vírusov z chorého na zdravého
človeka, ako aj na posilnenie
celkovej odolnosti organizmu a tiež špecifickej odolnosti proti chrípke. Je preto potrebné udržiavať telo v dobrej
fyzickej kondícii, podporovať
správnu životosprávou, snažiť sa o každodenný pobyt na
čerstvom vzduchu, jednoducho povedané, otužovať organizmus. Taktiež netreba zabúdať, že v chladnom období
je dôležité vhodne sa obliekať,
čo môže taktiež zabrániť prechladnutiu.
Keďže sa chrípka prenáša vzduchom dôležité je časté účinné vetranie miestností najmä v školách, škôlkach,
upratovanie navlhko. V čase
epidémie chrípky je vhodné
vyhýbať sa podujatiam, kde je
veľká koncentrácia ľudí (kiná,
divadlá, diskotéky a pod.).

Tí, čo na chrípku ochoreli
by v žiadnom prípade nemali ochorenie podceňovať. Nemali by ochorenie prechodiť,
mali by sa liečiť. Z hľadiska
ďalšieho šírenia infekcie je
veľmi dôležité, aby obmedzili na najnižšiu mieru kontakt s ostatnými ľuďmi počas
trvania príznakov ochorenia,
aj keď sú tieto príznaky ľahké. Netreba zabúdať, že keď ste

chorí, základom je používať
papierové vreckovky jednorazovo, po použití ich zahodiť
a umyť si ruky.
Najefektívnejšou ochranou
pred chrípkou je však očkovanie. Jednou z rozhodujúcich
a vysoko účinných možností,
ako sa chrániť pred ochorením, je očkovanie proti chrípke. Očkovať sa je možné až do
vypuknutia epidémie chrípky.
Očkovaná osoba je chránená pred ochorením 14 dní po
podaní očkovacej látky. Očkovacia látka je dostupná vo
všetkých verejných lekárňach
a očkovaciu látku, ktorú hradí
zdravotná poisťovňa predpisuje ošetrujúci lekár na recept
a vydáva sa v lekárňach.
RNDr.PhDr.Martina Mutalová, RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici, /4327115,
pb.mutalova@uvzsr.sk

Z umeleckej tvorivosti...
Z umeleckej tvorivosti (k pamiatke zosnulých...)
Hladím ťa rukou v letnom vánku
a ukladám ťa nežne k spánku.
Desivá smrť čiernym rúchom zahalená
tá nemala byť tvoja vyvolená.
Pokladu obal je už studený
do útrob zeme ticho vložený.
Do nenávratna hlas znie clivý
Do diaľky volá: „prebuď sa!“
Ruky bôľom sa chvejú
a s hrudkou hliny hrajú sa.
Chcem výsostným právom dotknúť sa neba
Roztrhnúť mraky a vidieť teba.
Pohladiť vlasy, stisnúť dlaň
a povedať ti:
„Pri poslednom súde hrdo vstaň...“
(Autorka ja bývalá občianka Ilavy)
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90. výročie organizovanej telovýchovy v Ilave – II. časť
Obdobie rokov 1930-40 je poznamenané búrlivým rozvojom
futbalu, čo dokazuje vzrastajúci
záujem zo strany obyvateľstva.
Do mužstva prichádzajú ďalší
hráči: K. Mrzúch, Chmelík, Solár,
Vaněk, Zavadil, Koval. V roku
1935, pri príležitosti 300. výročia založenia ilavského pivovaru,
bol usporiadaný turnaj o putovný pohár za účasti hráčov z Púchova, Dubnice, Horného Srnia,
ktorý vyhrala usporiadajúca Jednota Sokol Ilava. Postupne prichádzajú do mužstva ďalší hráči
: Hajdúch, Pipa, Sirvoň, Roháč,
Faigel, Zacho Uj, Hodúl, Susedík
a Plucnár.
Po vzniknutí tzv. Slovenského
štátu nastáva reorganizácia futbalu, do ktorej sa zapája ilavský futbal ako ŠK Ilava. Vedúcim sa stal
staviteľ p. Kolík a nastáva „ zlatý
vek Ilavského futbalu“. Pán Kolík
zaistil trénera p. Nečasa z Viedne, ktorý pracoval v Dubnici (bol
trénerom národného mužstva
Rakúska). Jeho požiadavky boli
vysoké – 100 korún a večeru za
tréning. Na tréning chodilo 4050 hráčov. Z tretej triedy futbalisti ŠK Ilava postupne postupovali
až do divízie. Zaslúžili sa o to hráči: Černil, Rizman, Lhečka, Nosek, Bezecný, Popluhár, Litecký,
Hrehor, Talužek, Bláha, Psotný,
Lacko, Helia, Jonák, Gašparec,
Kafka, Belo, Mazák, Ing.Smrček,
Opršal a Hatala a funkcionári: B.
Kolík, J. Dolinský, G. Dolinský,
Mrzúch, ako tréner bol Fail. Keď
začala II. svetová vojna, 7 hráčov
narukovalo a oslabené mužstvo
z divízie vypadlo.
V ďalších rokoch sa postupne
dostávali do výboru noví funkcionári a snažili sa vytvoriť podmienky na zlepšenie našej ďalšej
činnosti.
Významnou udalosťou v roku
1936 bola návšteva prezidenta Dr.
Eduarda Beneša v Ilave. Okrem
hlásenia okresného náčelníka
četníctva ho privítal člen okresného výboru dekan Beriak a starosta Raus. Na privítaní sa zúčastnili
tiež naši členovia v rovnošatách.
V roku 1938 nastali pre našu TJ
smutné dni , pretože podľa nariadenia vlády Slovenskej krajiny č.
70 z 5. 12.1938 a výmerom č. 1038
/ 1938 bola TJ Sokol Ilava rozpus-

tená a všetok majetok zaistený.
Podobný osud stihol aj TJ Orol.
Ako náhrada za tieto organizácie sa vytvorila Hlinkova mládež,
ktorá mala spájať v sebe kultúrnu,
športovú a brannú činnosť. Sokolovňu obsadzuje Hlinkova garda

počali v telocvični cvičiteľskú
a organizačnú prácu. Pre ďalší úspešný priebeh cvičenia bola
nutná rekonštrukcia priestorov,
zriadenie šatne, náradovne, WC
a zborovne. Zároveň sa previedla
rekonštrukcia osvetlenia. S ma-

a kino dostáva názov ,, Považan,,.
Cvičebné náradie Sokola a Orla
bolo uschované v Sokolovni. Činnosť vyvíjal len futbalový klub
pod názvom ŠK Ilava. Zásluhou
Ing. Smrčka, ktorý ako správca pri výstavbe hydrocentrály
prispel k budovaniu nového futbalového ihriska a za spolupráce
s obecným zastupiteľstvom bolo
vybudované kúpalisko s drevenými kabínami a so sprchami.
Pozemky na tieto športoviská darovala ,, Pozemková spoločnosť.,,
Skončením II. svetovej vojny,
keď bola 8. apríla Ilava oslobodená rumunským vojskom, sa aj pre
TJ Sokol začalo blýskať na lepšie
časy. Sokolovňu dostal do užívania Sväz slov. mládeže. Kino prevzala Slovenská filmová spoločnosť na základe znárodnenia čsl.
filmu. Telocvičná jednota Sokol
nebola v novej republike obnovená. Priaznivci Sokola hľadali
možnosť vytvorenia novej telovýchovnej organizácie. Dňa 20.
septembra 1945 sa konala zakladajúca schôdza za účasti 150 záujemcov. Bol vytvorený Slovenský telovýchovný spolok v Ilave.
Na prvej výborovke na návrh Ing.
Smrčka bol obnovený názov SOKOL. Na MNV bola podaná žiadosť o navrátenie Sokolovne, čo
bolo 8.10.1945uskutočnené.
Bývalí členovia v októbri za-

liarskymi prácami veľmi pomohol člen – maliar p. Habánek. Telovýchovná jednota preberá od
MNV kúpalisko do bezplatného užívania na 10 rokov. Jednota mala 116 členov a perspektívu
ďalšieho rastu. Cvičilo 90 žiakov
a 60 žiačok, ktorí mali možnosť

bezplatne užívať kúpalisko a bábkové divadlo, ktorého činnosť obnovila s. Gabrišová. Previedla sa
zbierka na kroje. Vyzbieralo sa
30 000 Kčs, za ktoré sa pre cvičencov zakúpilo 162 úborov. V roku
1947 sa zúčastnilo 85 členov TJ
na okresnom cvičení v Pov. Bys-

trici, 102 členov na župnom zlete
v Trenčíne, na vystúpení vo Valašských Klobúkoch 42 členov,
na župnej akadémii v Trenč. Tepliciach 26 členov a na oslavách
SNP v Martine 40 členov, na župných závodoch dorastu na náradí
v Novom Meste nad Váhom 15
členov. Elán a nadšenie členov TJ
malo stále stúpajúcu tendenciu.
Okrem cvičenia sa členovia hromadne zúčastnili rôznych brigád
na vylepšenie podmienok nielen
na cvičenie, ale tiež na rozšírenie
svojich činností. Najdôležitejšou
udalosťou v roku 1948 bol župný
sokolský zlet, ktorý sa konal v Ilave 30. júna a nemal páru nikdy
predtým, ani potom. Bol otvorený veľkým sprievodom. Zúčastnilo sa ho 1283 účastníkov, aktívne cvičilo 1270 cvičencov, ktorým
sa prizeralo okolo 5000 divákov.
Celkový príjem bol 4 409,- Kčs.
Pre členov bol usporiadaný výlet
do Malej Fatry a Demänovských
jaskýň. Rok 1949 bol poznačený
zjednotením telovýchovy. Cvičiť sa prestalo, pretože Sokolovňa
bola zoštátnená a prevzal ju zoštátnený štátny film, ktorý zakázal cvičenie. Po rôznych protestoch dovolili našim členom cvičiť
až 20. januára v roku 1950.
Bez akýchkoľvek rokovaní zrušili reštauráciu, hrať
bábkové divadlo, ktorého
inventár sa rozkradol. Situácia sa zlepšila až v roku
1953, keď štátny film vrátil
Sokolovňu telovýchovnej
jednote. V Sokolovni, ktorá bola dosť poškodená,
musela byť prevedená generálna oprava za 60 000,Kčs. V roku 1954 dostala
naša TJ od ÚV-DŠO Sokol odmenu 5 000,- Kčs
za vzorné plnenie rozvoja. V roku 1955 bol predsedom V. Wiedermann
a po jeho odchode funkciu
prebral V. Horák. V tomto období bola činnosť zameraná na nácvik prostných na
I. spartakiádu. V roku 1958 bol
predsedom Ing. Dolinský, ktorý
zabezpečil generálnu opravu Sokolovne – parkety vo veľkej sále ,
šatne, WC, strecha a fasáda v celkovej hodnote 224. 000,- Kčs.
Pripravili P. Koval, V. Horák
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Hneď prvé turnaje sezóny
2009-2010 ukázali, že poctivá
letná príprava ilavských bedmintonistov mala význam.
V sobotu 12. 9. 2009 sa uskutočnil 1. domáci turnaj GP-B
do 11,13,15 rokov. Viac ako 40
detí z oblasti západ bojovalo
o prvé medaily.
V kategórii do 11 rokov potešil výkon Ninky Klačkovej, ktorá po tesnej prehre až vo finále
získala striebro. Jakub Horák
skončil tesne pod medailami.
Svoj prvý turnaj zvládli na
jednotku Tamarka Prostináková, Kristínka Petrujová a Danko Kolman.
V kategórii do 15 rokov
Adam Horák poriadne vytrápil
svojich starších a nie len o hlavu vyšších súperov. Po víťazstve
v skupine tesne prehral až vo fi-
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Adam Horák - víťaz v kvalifikácii na
1. Grand Prix A v bedmintone

nále s Lukášom Slobodníkom
z Dolného Ohája.
Pochvalu si zaslúžia aj Rad-

ka Grečná a Táňa Šlesariková,
ktoré sa nezľakli zdatnejších
súperov a bojovali o každý bod.

Hneď ďalšiu sobotu 19. 9.
2009 sa na domácej pôde konal 1. kvalifikačný turnaj na
GRAND PRIX A do 15 rokov.
O 12 postupových miest tvrdo
bojovalo 35 chlapcov a dievčat
oblasti západ.
Z našich štartoval len Adam
Horák, ktorý potvrdil svoju formu. Po 3 víťazstvách
sa prebojoval do finále, kde
v najkrajšom zápase na turnaji zvíťazil nad Paľom Holákom z GYM Partizánske. Tento
úspech prikrášlil ešte 3. miestom vo štvorhre.
-kh-

Mestská liga malého futbalu
Dňa 16. augusta 2009 sa začal
jubilejný 25. ročník Mestskej ligy
malého futbalu v Ilave. Okrem 11tich mužstiev z minulej sezóny, sa
do ilavskej miniligy prostredníctvom športového portálu prihlásilo i mužstvo z Ladiec a zavŕšili
tak tucet tohtoročných ašpirantov k získaniu titulu MLMF sezóny 2009/2010. Nový ročník miniligy prináša okrem navýšenia
mužstiev i výraznú zmenu hracieho systému. Oproti minulému
ročníku, ktorý sa hral trojkolovo,
(každý s každým) sa tohtoročný
odohrá dvojkolovo. Po skončení základnej časti sezóny nastupuje systém Play-off, do ktorého
postupuje prvých 8 mužstiev základnej časti. Play-off sa hrá na
2 víťazné zápasy, v prípade rovnosti bodov po druhom zápa-

se nastupuje rozstrel zo značky
pokutového kopu (5 pokutových
kopov). Mužstvá, ktoré nepostúpia do play-off (9. až 12. miesto)
hrajú o umiestnenie. Započítavajú sa im len body zo vzájomných
zápasov, ktoré odohrali v základnej časti. Mužstvá, ktoré vypadnú zo štvrťfinálových bojov, takisto hrajú o umiestnenie (5. až
8. miesto). Koniec prestupov, ako
i nahlásenie nového hráča, sa stanovuje 4. kolá pred ukončením
základnej časti sezóny 2009/2010.
Celkovo nás teda čaká sezóna
plná napínavých zápasov, kde sa
práve v tom poslednom rozhodne o víťazovi 25. ročníka MLMF
Ilava. Viac informácií o Mestskej
lige malého futbalu nájdete aj na
www.futbalilava.sk
Mgr. Michal Klobučník

Tabuľka mužstiev po 9. kole MLMF Ilava sezóny 2009/2010
Poz. Mužstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Aquatec
Las Belas
Texas
Eurošrot
Builders
FC Klomat V1
Silver Arrows
IL Sport
1. FC Ulej
Kozáci
CMK Leones
Long Island

Z

V

R

P

Góly

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

7
7
7
6
6
6
4
4
3
3
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
2
3
3
3
5
5
6
6
8
9

98
77
77
56
79
49
56
47
49
50
43
31

Ink.
góly
45
41
46
35
64
43
57
62
62
76
92
89

Body
21
21
21
18
18
18
12
12
9
9
3
0

Tabuľka strelcov a strelcov - seniorov po 9. kole MLMF Ilava sezóny 2009/2010
Poz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hráč
Mužstvo
Ševela M.
Texas
Sviečka R.
Aquatec
Topák J.
Las Belas
Cabaj B.
FC Klomat V1
Golej F.
Las Belas
Martinka L.
Builders
Bér D.
Texas
Fulec I.
Aquatec
Palkovič R.
Kozáci
Kovács T.
IL Sport
Strelci - seniori (nad 35 rokov)
Palkovič R.
Kozáci
Košút M.
Kozáci
Galus A.
CMK Leones
Masár V.
Eurošrot
Kolman D.
Eurošrot
Marienka J.
Aquatec
Golej R.
Las Belas
Krištof J.
Las Belas
Živčic M.
Aquatec
Francsici M.
Kozáci

Góly
31
23
23
22
22
22
20
20
20
19
20
7
6
6
5
5
4
3
3
2
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Futbalové rozhovory
Igor, ako ste sa dostali k futbalu vy? Kam siahajú vaše futbalové začiatky?
K futbalu ma priviedol môj
otec, ktorý tiež hrával aktívne
futbal. Začal trénovať 9- ročných
chlapcov v Ilave a ja som začal
trénovať s nimi. Tu siahajú moje
futbalové začiatky. Po dvoch rokoch strávených v Ilave som prešiel do Dubnice, kde hľadali nové
posily.
Ako rodený Ilavčan - zahrali
ste si vôbec aj v mládežníckych
mužstvách nášho mesta?
Áno, hrával som v Ilave za
mladších žiakov pod vedením
môjho otca.
Po prestupe do Dubnice nastala vo vašom živote zaiste veľká zmena, zrazu ste museli na
tréningy dochádzať. Bolo vôbec možné skĺbiť školu, futbal
a voľný čas?
Keďže som býval priamo pri
škole, nebolo až také ťažké skĺbiť
všetky tieto povinnosti, pretože
som zo školy išiel priamo na tréning a z tréningu domov. Takže
som odišiel ráno z domu a vrátil som sa večer. Ťažšie to bolo
v tom, že nebolo až toľko voľného času, čo mi až tak veľmi nevadilo, no keď bolo veľa povinností
v škole, musel som riadne zabrať.
Hrávate na pozícii záložníka, prečo práve tento post? Netúžili ste byť útočníkom, ktorý
strieľa góly ako „na bežiacom
páse“?
V Ilave som hrával na poste
útočníka, no po prestupe do
Dubnice ma premiestnili na post
záložníka, ktorého hľadali a potrebovali.
Už niekoľko rokov tvoríte neoddeliteľnú súčasť dubnického
A- mužstva, nechceli ste zmeniť pôsobisko a skúsiť šťastie aj
v inom klube? Určite nejaké ponuky boli...
V Dubnici som spokojný a som
vďačný za šancu, ktorú som
dostal ako 16-17-ročný, trénovať a hrávať za A-mužstvo, kde
som dodnes. Určite by som rád

ILAVSKÝ

spoznal aj iné mužstvá, iné prístupy, spoznal nových ľudí a nabral nové skúsenosti, všetko ukáže čas...

hráča?
Z pozície hráča? Táto otázka
by mala byť smerovaná na vedenie klubu, ja ako hráč naďalej
trénujem a hrám.
Odchodmi opôr z vášho mužstva ste prešli „omladzova-

OPORA ZADNÝCH
RADOV Z ILAVY
Igor Držík patrí
už niekoľko rokov
k stabilnému pilieru dubnického mužstva. Rodák z Ilavy
si v aktuálnej sezóne
futbalovej Corgoň
ligy vybojoval pozíciu kapitána v dubnickom mužstve....

A čo zahraničné kluby, ktorý
je tým vaším „ srdcovým“?
Nemám konkrétny „srdcový
tím“, no rád si pozriem zápasy
anglickej a nemeckej ligy.
Do aktuálnej sezóny ste vstúpili s kapitánskou páskou na
drese. Je to pre hráča veľká
pocta, ale aj obrovská zodpovednosť. Ako ste sa tejto úlohy
zhostili vy?
Kapitánom som bol už aj
v predchádzajúcej sezóne, v prípadoch, keď Andrej Porázik nemohol nastúpiť, takže som nejaké tie kapitánske skúsenosti
nabral. Samozrejme je to pocta,
no zároveň i úloha tím podržať,
podporiť...
Dubnické mužstvo patrí spolu s Podbrezovou a Banskou
Bystricou do spoločnosti F –
Partner, ktorá koordinuje aktivity týchto klubov, vďaka tejto spolupráci sa očakávalo isté
zlepšenie. Ako sa však zatiaľ
ukazuje spolupráca pomohla
len Banskej Bystrici, keď získala dubnické opory. Ako sa táto
spolupráca javí vám – z pozície

cou kúrou“, čaká vás kus tvrdej práce. Ako dlho bude trvať,
kým opäť budú Dubnici patriť
priečky v strede Corgoň ligovej

tabuľky?
Dubnica je známa tým, že
každý rok omladzuje káder
a dáva príležitosť mladým, talentovaným chalanom. Uvidíme,
ako sa zhostia svojej šance a čo
nám prinesie budúcnosť. Každý
hráč v mužstve dúfa v čo najlepšie umiestnenie.
A čo rodina? Manželka a dcéra sú vašimi najväčšími fanynkami?
Áno, manželka i dcéra Saška
ma vo futbale podporujú. Dokonca pozeráme spolu futbal
a sme presila proti manželke,
keď je futbal v televízii. Ak sa dá,
chodia ma spoločne podporiť na
tréning, či zápas.
Dubnické mužstvo už v minulosti neraz ukázalo, že dokáže hrať pekný futbal pre svojich fanúšikov a vie potrápiť aj
mužstvá z prvých priečok našej
ligy, preto vám chcem zaželať,
aby ste ako kapitán zažíval tieto veľké a cenné víťazstvá.....
Ďakujem veľmi pekne a želám vašim čitateľom veľa dobrých futbalových zážitkov nielen
v Dubnici.
Ďakujem.
Filiačova Renata

OLYMPIJSKÝ FESTIVAL HVIEZDIČIEK, NÁDEJÍ
Nový školský rok je v plnom prúde a na našej Základnej škole v Ilave sa dňa 18. septembra 2009 uskutočnil „OLYMPIJSKÝ FESTIVAL
HVIEZDIČIEK A NÁDEJÍ“. Akcia
sa konala na mestskom futbalovom
ihrisku v spolupráci základnej školy,
centra voľného času (CVČ) a mesta
ILAVA.
Žiaci mali možnosť ukázať svoje pohybové a športové schopnosti
v jednotlivých disciplínach: šprint
na 50 m, beh na 200 m, hod kriketovou a tenisovou loptičkou, skok do
diaľky z miesta, hod basketbalovou
loptou obojručne
Z kolektívnych športov to bola vybíjaná a minifutbal. Doplnkovými
disciplínami boli: preskok cez švihadlo, beh s pipi loptičkou i skoky vo
vreci. Za snahu v doplnkových športoch boli malí športovci odmenení
sladkou odmenou.
Olympijské hviezdičky tvorili žia-

ci 1. - 2. ročníkov a olympijské nádeje deti 3. - 4.ročníkov.
Záver bol pre všetkých veľkým vyvrcholením, pretože deti mali možnosť stáť na stupňoch víťazov a vžiť
sa do pocitov ozajstných športovcov
na olympiáde.
Všetci víťazi boli za svoju snahu
ocenení medailami, diplomami, vecnými cenami i sladkými odmenami.
Hlavným zmyslom tohto „OLYMPIJSKÉHO FESTIVALU“ bolo podnietiť deti pre pochopenie významu
športu pre život. Myslím si, že sa
nám to všetkým organizátorom podarilo a „mladí športovci“ nám ukázali, čo sa v nich skrýva a čo všetko
dokážu.
Na záver chcem touto cestou poďakovať pani riaditeľke CVČ i pracovníčkam CVČ za výbornú spoluprácu pri organizovaní tohto
veľkého dňa.
Mgr. Lýdia Horáková
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