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Projekt miniihriska ÚSPEŠNÝ
Ako sme vás informovali v IM č.
4, mesto Ilava sa uchádzalo o dva
projekty na nové miniihriská.
O projekt „Viacúčelové ihriská“
vypísaný splnomocnencom vlády pre mládež a šport Dušanom
Galisom a o projekt „Miniihriská 2007“ vypísaný Slovenským
futbalovým zväzom . Na oba tieto projekty bola nutná spoluúčasť
mesta na financovanie.
Úspešní sme boli v prípade projektu „Miniihriská 2007“, a tak sa
Ilava stala jedným z päťdesiatich
miest, v ktorých v krátkom čase
vyrastú nové športové plochy. Poslanci MZ ešte na aprílovom zasadnutí schválili spoluúčasť mesta
na financovaní tohto projektu
vo výške 400 tis. Sk. Nové moderné miniihrisko s umelým povrchom bude stáť v areáli školského dvora na Medňanskej ulici.
Projekt vypracoval Ing. Ľubomír
Turcer.
Na stretnutí predstaviteľov
úspešných miest Slovenského
futbalového zväzu a dodávate-

Vážený záujemca,
oznamujeme vám, že vaša lokalita bola na zasadnutí Výkonného výboru SFZ dňa 19.6.2007 schválená pre výstavbu futbalového miniihriska v rámci projektu SFZ „Miniihriská 2007“ Dodávateľom miniihriska o rozmere 40x20 m je spoločnosť SPORTER
s.r.o. Bratislava.
Zároveň si vás dovoľujem pozvať na stretnutie zástupcov
všetkých vybratých lokalít, ktoré sa uskutoční dňa 25. 6. 2007 v
zasadačke SFZ na Junáckej ul. 6 v Bratislave. S pozdravom
Viliam Almáši, manažér projektu

ľa miniihriska dňa 25.6.2007 sa
dohodla postupnosť časového

Návšteva na veľvyslanectve
Dňa 5.júna 2007 navštívil primátor mesta Ing. Štefan Daško,
prednosta MsÚ Ľubomír Turcer
a poslankyňa MZ Viola Bakošová Veľvyslanectvo SR v Budapešti.
Iniciátorkou pozvania bola pani
Zuzana Furíčková , vedúca finančnej sekcie , ktorá sa zúčastnila návštevy nášho mesta s delegáciou z
Gyỏru v máji tohto roku. Na veľvyslanectve prijal našich predstaviteľov veľvyslanec SR Juraj Migaš a pani Zuzana Furíčková. Pán
Migaš prejavil záujem o našu spoločnú návštevu Gyỏru v septembri
2007, ponúkol možnosť prezentácie

nášho regiónu v priestoroch veľvyslanectva formou jeden a pol hodinového programu s výstavou obrazov našich umelcov, ďalej ponúkol
pomoc pri spracovávaní projektu
z Višegrádskeho fondu. Po návšteve veľvyslanectva sme sa zúčastnili návštevy Slovenského inštitútu v
Budapešti, kde nás prijal pán Milan
Kurucz a vnuk Gábora Barossa Baross Pál CRE, FRICS.
Naši predstavitelia s ochotou prijali ďalšie pozvanie návštevy Veľvyslanectva SR v Budapešti, ktoré
by sa malo uskutočniť v II. polovici
septembra.
-ra-

harmonogramu realizácie miniihrísk v rámci Slovenska. Na to,
kedy sa začne s prácami, kedy by
mal byť predpoklad ukončenia
a odovzdania tohto športového
areálu do užívania a aká je spokojnosť mesta s výsledkom rozhodnutia SFZ, sme sa spýtali primátora mesta Ing. Štefana Dašku :
„Samozrejme, že sme spokojní s rozhodnutím SFZ, ale úplná
spokojnosť bude až po vybudovaní
a odovzdaní miniihriska do používania širokej športovej verejnosti. Predbežný termín začatia prác
je stanovený na október 2007 z dôvodu, že na výstavbu bola vybratá i lokalita v Novom Meste nad
Váhom, ktorá žiaľ bude mať pripravené podlažie až v mesiaci september. Z tohto dôvodu bola Ilava
požiadaná o pochopenie a trpezlivosť, aby mohli byť obe budované
v jednom termíne, teda v priebehu
októbra. Do konca mesiaca október by mala byť realizácia miniihriska ukončená.
Chcem vysloviť úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na podaní projektu, spracovateľom, sponzorom, firmám,
funkcionárom SFZ a všetkým
ostatným, ktorí akoukoľvek formou prispeli k tomu, že naše mesto
bude mať o jeden športový areál
viac“.
-ra-
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Bezplatný
internet v
knižnici
V letných mesiacoch sa realizuje národný projekt MK SR
a Slovenskej národnej knižnice v Martine, týkajúci sa informatizácie verejných knižníc na
Slovensku. Realizuje sa zo štrukturálnych fondov EÚ. Cieľom
projektu je vybavenie verejných
profesionálnych knižníc výpočtovou technikou, aby sa tak
vytvorili predpoklady na zriadenie prístupových bodov k internetu. Toto vybavenie umožní poskytovať bezplatný prístup
k internetu pre všetkých občanov bez rozdielu národnosti,
spoločenského postavenia, či finančného zabezpečenia. Projekt
sleduje nasledovné ciele: koordinované, koncepčné vynakladanie finančných prostriedkov do
procesu informatizácie spoločnosti a vedomostného kapitálu
obyvateľov. Praktickým cieľom
je zriadiť v 110 profesionálnych
verejných knižniciach až 760 nových verejne prístupných bodov
k internetu. Hodnota celého projektu je cca 1. mil. EUR.
Vďaka tomu bude aj naša knižnica vybavená 8 kusmi internetových prístupov. Našou povinnosťou vyplývajúcou zo zmluvy
je vytvoriť pre 8 počítačových
terminálov vhodné miesto a zabezpečiť ich pred poškodením,
či stratou. Veríme, že vďaka projektu sa zlepší postavenie knižníc
ako komunitných a informačných centier, zvýši sa návštevnosť
knižníc a hlavne znevýhodnené
a hendikepované skupiny budú
mať bezplatný prístup k internetu.
- I. J. -
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„OBJEKTÍV CHVÁLI“

Dve tváre malebnej Iliavky.

Rodinný dom pána Ladislavova Daňu a jeho zaťa Stanislavova Mutalu je spokojný : „ Starajú sa o mňa!“

„Poznáš ma? Ani ja sa nechcem hanbiť !“

Dokedy ešte?

Určite mi všetci dáte za pravdu, keď poviem, že Iliavka je
nádherná dedinka, kde sa dá
príjemne oddychovať a zároveň
aj načerpať energiu. Donedávna
to určite tak bolo.
Veľmi ma mrzí jedna vec. Nebolo to tak dávno, keď sa v Ilavskom mesačníku písalo o vybudovaní malého detského ihriska,
jediného v celej dedine. Deti
mali radosť a dospelí si takisto mohli oddýchnuť na lavičke
pri ihrisku. Lenže teraz sa to už
nedá. Pýtate sa prečo?
Pred časom sa opravoval dom
kultúry v Iliavke. Doteraz sú
tam z toho rozhádzané tehly,

zničená tráva, zmizla detská kĺzačka a pieskovisko.
Ďalší dôvod je ten, že hneď za
rohom vznikol nový obchod. To
by nevadilo. Lenže z obchodu sa
zrazu stala krčma. Neustále vysedávanie podgurážených pánov
znemožňuje stráviť príjemné popoludnie nielen deťom, ale i dospelým.
A najhoršie na tom je, že svoju“ potrebu“ vykonávajú na tomto ihrisku alebo prípadne do
záhrady susedom. A po tretie:
hneď pod obchodom je studňa!
A sem chodí aj veľa chatárov na
dobrú vodu. Čo myslíte, čo si asi
pomyslia, keď toto uvidia?

Píšem to preto, aby konečne
otvorili oči tí, ktorí s tým môžu
niečo spraviť..
Chceme predsa, aby sa naše

deti mali kde hrať a hlavne, aby
nemuseli mať na očiach opitých
ľudí. Preto sa pýtam, dokedy
ešte?
- J.J.-
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Mestská knižnica
Gillerová, Katarína:
„VŠETKO SA RAZ SKONČÍ“,
Bratislava, Slov. spisovateľ 2006

Simona, hlavná hrdinka tohto
príbehu, vyrastala v harmonickej rodine so svojím mladším
bratom, s ktorým neustále vedie
súrodenecké bitky. Po maturite
nastúpi ako asistentka riaditeľa
v malej súkromnej firme. Od samého začiatku svojej práce sa jej
úspešne darí tajiť svoj milenecký
vzťah so svojím ženatým šéfom.
V kolotoči bežnej reality sa často utieka k spomienkam z detstva, zo stredoškolských štúdií.
Po smrti milovaného otca sa však
život začne drasticky zamotávať.
Jej milenec sa podozrivo rozvádza s manželkou, ktorá je dlho
Naša MŠ Klobušice stojí v prekrásnej záhrade s ovocnými stromami a veľkou trávnatou plochou, ideálnou pre deti predškolského veku.
Chodia do nej deti z Klobušíc aj
Ilavy. V tomto školskom roku integrujeme aj jedno dieťa s Downovým
syndrómom. Ondrejko si vyžaduje
veľa lásky, trpezlivosti a neustálu
blízkosť pani učiteľky či inej dospelej osoby. Veľa činností nezvládne
sám, ale len s dopomocou. Práve tu
nám veľmi začali pomáhať ostatné
deti – už si často všímajú, akú pomoc Ondrík potrebuje. Jeho prítomnosť nás všetkých obohacuje o nové
skúsenosti a deti aj dospelí zažívajú
naozajstnú radosť z pomoci druhému. Ondrík nielenže lásku potrebuje, ale ju aj rozdáva a my sme radi,
že je medzi nami.
Počas roka sme pre deti pripravili
rôzne akcie a podujatia, i to pre deti
najdôležitejšie MDD. Tento sviatok
naše deti oslavujú nie jeden, ale 5
dní. Na týždeň detskej radosti sme
sa dobre pripravili a na všetky zábavné činnosti sme mali 2 verzie –
podľa počasia.
28.05. – pondelok sme s deťmi už
od rána začali vyzdobovať balónikmi a pútačom MŠ a deti obidvoch
tried začali pripravovať aj darčeky
pre svojich kamarátov. Na školskom
dvore sa potom rozprúdila detská
diskotéka, v pauzách s hudobnými
hrami, detskou kapelou a občerstvením (koláčikmi, ktoré pre ne
pripravila pani upratovačka).
29.05. v utorok deti zaujalo hľadanie pokladov (pre každé dieťa)
podľa nájdeného listu s pokynmi od
víly a 1 spoločný poklad, ktorý deti
s chuťou zjedli. Vrecká s malými

nezvestná, aby mohol prekvapivo
Simonu požiadať o ruku. Zamilovaná Simona súhlasí a stáva sa
manželkou a preberá starosť o výchovu dvoch malých detí svojho
muža na svoje plecia. Ovdovená
matka Simony sa až rýchlo zaľúbi do podivného indivídua a tak
nechtiac rozmetá deťom pôvodný harmonický domov. Simona
sa začne veľmi báť o svojho dospievajúceho brata. Keď sa priateľ ich matky nasťahuje k nim domov, začne konať. Podarí sa jej po
úporných zisťovaniach presvedčiť
matku, že to nie je pre ňu vhodný
partner, ktorý celú ich rodinu iba

obmedzuje, že vlastne iba parazituje na naivne zaľúbenej žene. Nakoniec matka „priateľa“ vyhodí,
aby vzápätí zistila, že žila s podvodníkom. A keď sa začne všetko
vracať do starých , dobrých koľají,
Simone sa začne rúcať manželský
vzťah. Pochopí, že jej „skoro dokonalý“ muž miluje svoju exmanželku, ktorá sa prekvapivo vráti...
. Ako sa zavŕši Simonin osud sa
dočítate v ďalšom novom románe
-I.J.Vašej obľúbenej autorky.

Mestská knižnica
oznamuje širokej
čitateľskej verejnosti, že
od 1.7.2007 do
31.7.2007
bude zatvorená,
z dôvodu
rekonštrukčných prác

Týždeň radosti

Matrika
Narodenie:
Matúš Šúkala
Nikolas Remo
Filip Ondraščin
Manželstvo uzatvorili:
Soňa Hučalová
a Jaroslav Dorušinec
Vlasta Rovňaníková
a Ivan Popovič
Aneta Struhárová
a Stanislav Chovanec
Jana Gašparová
a Ľubomír Mihál
Martina Kubišová
a Jozef Belan
Mária Polanská
a Ing. Peter Martinák
Blahoželáme jubilantom:
85 rokov:
Magdaléna Sabadková
80 rokov:
Libuša Mináriková
Anna Skalková
Navždy nás opustili:
Štefan Holba
Pavol Karas
Mikuláš Bartko
Okienko do štatistiky:
Za sledované obdobie sa do
nášho mesta k trvalému pobytu prihlásilo 16 občanov, 14 sa
z trvalého pobytu odhlásilo.
Jeden manželský pár bol rozvedený.

pokladmi si deti nerozbalené niesli
domov.
V stredu 30.05. čakali na deti zábavné a športové súťaže. Počasie
nám prialo a tak aj obľúbené skoky
vo vreci deti absolvovali bez úrazov.
Malé deti padali rovno do náručia
pani učiteľky. Ďalšie zábavné hry
– beh so zmrzlinou, nosenie vajíčok, kroky po papierových kameňoch a triafanie do basketbalového
koša s povzbudzovaním kamarátov
deti dobre zvládli a potom už nasledovala chrumkavá odmena a džúsiky.
Vo štvrtok 31.05. kresbami kriedou pri budove MŠ deti vyzdobili
veselý chodník, za čo získali odmeny – medaily a kakaové kornútky.
01.06. v piatok naše zábavné hry
a činnosti vyvrcholili. Deti obdarovali svojich kamarátov pripravenými darčekmi. Staršie papierovými
vrtuľkami a mladšie srdiečkami –

kvetinkami. V školskej záhrade na
bezpečnom mieste čakala deti opekačka. Staršie deti pri nej asistovali
a s veľkou pomocou našich zamestnancov všetko zvládli a pochutnali
si na špekačkách a zelenom šalátiku. Nasledovala zábava s plážovými balónmi. V triedach čakalo na
deti prekvapenie. Žiarili im očká,
keď našli slávnostne vyzdobené
stoly s obedom a balíčkami. Každý
deň odchádzali deti veselé, plné zážitkov a svojich rodičov zasypávali
informáciami už vo dverách pri odchode z triedy. Na tieto pekné dni,
ktoré potrebovali veľa úsilia a spolupráce všetkých zamestnancov MŠ
a priniesli veľa radosti deťom a s nimi aj dospelým, len tak ľahko nezabudneme a určite aj v budúcom
školskom roku budú na našej MŠ
trvať oslavy MDD celý týždeň.
Tatjana Rišiaňová,
učiteľka MŠ Ilava - Klobušice

SPOMÍNAME

Len ten, kto pozná cenu života,
vie, čo stratil smrťou milovaného
človeka.
Už navždy Ti prestali hviezdy svietiť
a slnko hriať
ale tí, čo Ťa milovali, neprestanú
spomínať.
Dňa 9. 7. 2007 si pripomenieme 25.
výročie, čo nás navždy opustila
Paulína Behanová z Ilavy
Kto ste ju poznali, venujte jej s nami
tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú syn
a dcéry s rodinami.
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Pred nami sú prázdniny...
Školský rok sa končí aj u nás,
v Základnej umeleckej škole v Ilave. Celých desať mesiacov sa učitelia, žiaci a študenti venovali umeniu. V hudobnom odbore to bolo
210 žiakov, vo výtvarnom 87 žiakov a v tanečnom 115 žiakov.
Celých desať mesiacov nás spájala práca, úsilie i námaha, no predovšetkým to boli
krásne chvíle pri hudobnom nástroji, pri palete alebo v tanci. Celých desať mesiacov sme sa spoločne snažili ukázať okoliu, rodine
i priateľom, že sme skvelí a úspešní. V závere školského roka to s hrdosťou konštatujeme a spoločne
- so všetkými našimi fanúšikmi,
s rodičmi a so všetkými známymi
- môžeme byť s výsledkami nášho
snaženia naozaj veľmi spokojní!

skej súťaži
- 2 čestné uznania na regionálnej
súťaži
- 2 pochvalné listy, diplom
a uznanie na regionálnej súťaži
- 11 ocenených výtvarných prác
na regionálnych výstavách
-	3 výtvarné práce postupujú do
celoslovenskej súťaže
O našich aktivitách mnohí
z Vás vedia. Mnohí boli na našich
vystúpeniach, na koncertoch, na
výstavách alebo na iných podujatiach, kde účinkovali naši žiaci i učitelia. Za desať mesiacov to
bolo spolu 97 akcií:
-	38 koncertných vystúpení
- 21 tanečných vystúpení
- 19 interných koncertov
- 12 verejných koncertov
- 7 výstav

Svedčia o tom skvelé úspechy:
- 1 prvé miesto na celoslovenskej
súťaži
- 2 zlaté pásma na celoslovenskej
súťaži
-	4 strieborné pásma na celoslovenskej súťaži
-	3 bronzové pásma na celoslovenskej súťaži
- 1 čestné uznanie na celosloven-

Naše najúspešnejšie akcie boli
podľa mienky rodičov - adventné, vianočné a novoročný koncert,
koncerty Ilavskej hudobnej jari
2007, výchovné koncerty pre MŠ
a ZŠ, koncert absolventov, koncert súrodencov, tanečné vystúpenia a výstavy prác žiakov v budove
školy i v Trenčianskych Tepliciach.
Najatraktívnejšie boli vystúpenia

Poďakovanie
V mene kultúrnej komisie
pri MZ, úprimne ďakujem organizátorom – pracovníkom
DK Ilava, pracovníkom Technických služieb mesta, dobrovoľníkom – mladým ľuďom
z Pruského a Košece, členom
divadelného súboru Malá
Múza, všetkým , ktorí prispeli
k úspešnému zorganizovaniu
tohtoročného rozprávkového
mesta.
Viola Bakošová, preds. Kult.
komisie pri MZ Ilava

spevákov, školského orchestra, gitarového tria a tanečné vystúpenia
cheerleaders - roztlieskavačiek.
Najčerstvejším úspechom je
strieborné pásmo v celoslovenskom akordeónovom festivale „Euro musette – Golden tango“ žiačky Adriany Laskovičovej
a bronzové pásmo pre duo akordeónov Lucia Bajzová a Adriana
Laskovičová z triedy pani učiteľky
Mgr. Márie Miklošovej zo dňa 15.
júna 2007 v Rajeckých Tepliciach.
Takto reprezentatívne sa končí
náš školský rok.
Moje poďakovanie patrí všetkým zamestnancom, ktorí svedomito a zodpovedne pomáhali pri
organizovaní denného života školy a zároveň všetkým kolegom učiteľom za ich obetavú a ušľachtilú
prácu počas celých desať mesiacov
školského roka 2006/2007.
Ďakujem rodičom za podporu, ochotu, starostlivosť, za dobrú
a spoľahlivú spoluprácu.
Vyjadrujem uznanie všetkým,
ktorí sa podieľali na reprezentácii
dobrého mena školy vo všetkých
súťažiach, na festivaloch a na prehliadkach.
Obdiv a uznanie patrí všetkým
žiakom a študentom, ktorí navštevujú základnú umeleckú školu.

Z pera nášho dopisovateľa

Nezvykle teplá zima dávala predpoklad, že tohoročná
jar bude opäť nezvyčajná. Našťastie, jar je presne v takých
rozmeroch, že je prínosom pre
obyvateľov nášho mesta. Žiaľ,
nie je „prínosom“ pre TSM
ILAVA, pretože veľmi priaznivé počasie podporuje rast trávnatých porastov a tým aj ich
zvýšenú kosbu. Musím zodpovedne napísať, že TSM ILAVA
stíhajú pokosiť všetky trávnaté
plochy. Chcem zároveň oceniť
prácu pracovníkov TSM ILAVA, ktorí sa veľmi zodpovedne

starajú o mestskú časť SIHOŤ,
čo aj pozitívne hodnotia obyvatelia SIHOTE. Ako je už nepísaným pravidlom, opakujú
sa prípady ľahostajnosti zopár
obyvateľov, ktorí sa odmietajú
starať o to, ako vyzerá ulica za
„ich plotom“. Mám informácie,
že POVODIE VÁHU, stredisko
NIMNICA, sa pripravuje na
čistenie tokov v areáli nášho
mesta. Ak sa tieto informácie
pretavia do skutočnosti – naše
mesto opeknie do nebývalých
rozmerov.
Marián Burík

Rozširujú tak svoje poznanie a vo
voľnom čase sa venujú príjemnému a užitočnému rozvoju vlastnej
osobnosti. Zároveň sa rozvíja aj
ich kultivované správanie, vystupovanie i konanie.
Ďakujem vedeniu Mesta Ilava,
pracovníkom mestského úradu
i domu kultúry za príjemnú spoluprácu, za finančnú pomoc a za
uznanie našej práce.
Slávnostné ukončenie a záver
školského roka bude dňa 27. júna
2007. Stretneme sa opäť 3. septembra 2007 o 15,00 hod. vo veľkej sále
Domu kultúry v Ilave na otvorení
nového školského roka 2007/2008.
Príjemné prázdniny
a krásnu dovolenku praje
Mgr. Ružena Hromádková
riaditeľka ZUŠ Ilava

ĎAKOVNÝ LIST

adresovaný
Mestskému úradu v Ilave

Riaditeľstvo Detského domova Ilava – Klobušice Vám zo srdca ďakujem v mene všetkých detí i zamestnancov za humánne cítenie, ktoré
sa dostalo našim deťom od Vás.
Vaša materiálna pomoc deťom
pomohla a zároveň ich aj potešila.
Ešte raz Vám za všetko patrí
naša srdečná vďaka. S pozdravom
Mgr. Milena Lengyelová,
riaditeľka DeD Klobušice, 6. 6. 2007
V mene kultúrnej komisie
pri MZ, úprimne ďakujem organizátorom – pracovníkom
DK Ilava, pracovníkom Technických služieb mesta, dobrovoľníkom – mladým ľuďom
z Pruského a Košece, členom
divadelného súboru Malá
Múza, všetkým , ktorí prispeli
k úspešnému zorganizovaniu
tohtoročného rozprávkového
mesta.
Viola Bakošová
preds. Kult. komisie pri MZ Ilava

Ilavský mesačník



Naša prvá súťaž
Žiačky tanečného odboru ZUŠ
Ilava sa 19. mája 2007 po prvýkrát
zúčastnili súťažného zápolenia.
V športovej hale Folimanka v Prahe sa konal 6. ročník Majstrovstiev v cheerleadingu V preplnenej hale bolo množstvo nadšených
divákov a fanúšikov cheerleadingu, ktorí privítali aj nás – jediný
tím zo Slovenskej republiky. Súťažilo 20 skupín v troch vekových kategóriách a v cheer disciplínach. Obsadili sme 11 miesto
v kategórii Senior Dance. Nuž, na
prvýkrát je to výnimočný úspech
v tvrdej konkurencii!
V tanečnej skupine cheerlea-

gingu zo ZUŠ Ilava vystupovalo
13 dievčat pod menom Cherries
a z Prahy si odniesli veľa nových
skúseností, inšpirácií a najmä
chuť do ďalšej práce a odvahu na
ďalšie súťaže.
Dievčatá pobudli v hlavnom
meste Českej republiky tri dni
a okrem zodpovednej prípravy,
nácvikov, priestorových skúšok
a hlavného súťažného dňa si stihli
pozrieť Orloj, Karlov most, Pražský hrad i metro.
Za veľkú podporu ďakujeme
riaditeľke ZUŠ pani Mgr. Ružene
Hromádkovej a zároveň srdečne
ďakujeme prednostovi MsÚ Ing.

Výchovný poradca ZŠ informuje
V školskom roku 2006/2007 končí ZŠ v Ilave 82 žiakov 9.ročníka,
3 žiaci nižších ročníkov a 5 žiakov 4.ročníka, ktorí odchádzajú na
osemročné gymnázium.
Kritériom na prijatie žiakov na stredné školy a stredné odborné
učilištia boli vyučovacie výsledky 6.-9.roč., výsledky MONITORa celoslovenské testovanie žiakov 9. roč. zo SJL a M, účasť na súťažiach
organizovaných pre žiakov ZŠ. Pre štvrtákov boli kritériom na prijatie vyučovacie výsledky 2. - 4. roč., výsledky prijímacích skúšok z M
a SJL, účasť na súťažiach.
Rozmiestnenie:
Gymnázium
8 žiakov
Obchodná akadémia 10 žiakov
Hotelová akadémia	4 žiaci
ZSOŠ 4. roč.
11 žiakov
3. roč.
12 žiakov
SPŠ
12 žiakov
PaSA
2 žiačky

SOU 4. roč.
12 žiakov
3. roč.
10 žiakov
2. roč.	3 žiaci
8-ročné gymnázium 5 žiakov
Prajeme žiakom veľa úspechov v ďalšom štúdiu.
Mgr. Veronika Bambušková

Ľubomírovi Turcerovi za dôveru,
ktorú nám hneď od začiatku prejavil. Našu školu, naše mesto, ale
aj úroveň tanečnej prípravy sme

reprezentovali na veľmi dobrej
úrovni.
Viera Porubanová, učiteľka
ZUŠ a vedúca tímu Cherries

Svätojánska noc
Na Mierovom námestí v parčíku pred múrom väznice sa vo
večerných hodinách pristavovali zvedavci a spýtavo pozerali, čo
sa to tam bude diať. Keďže nás
trošku zaskočila búrka, príprava sa posunula a prípravné práce
prebiehali rýchlosťou odchádzajúceho búrkového blesku. A tak
početní prítomní mohli stráviť
svätojánsku noc príjemným posedením (postátím) pri programe, tanci, ohňovej šou, opekačke....
V programe sa nám predstavili: domáca ilavská rocková kapela PICTURE OF THE
DAY- ktorá má sídlo v DK Ilava,

najmä pánov potešili vynikajúce orientálne tanečnice brušnými tancami z radov šarmantných učiteliek i žiačok Základnej
umeleckej školy v Ilave, ohňová
šou z Banskej Štiavnice i dievčenská country skupina Kamienok z Hladovky na Orave.
Celkovú atmosféru svätojánskej noci vhodne dopĺňali nielen svätojánske mušky a horiace fakle, ale i atypické pojazdné
ohnisko ( fúrik) . Hoci organizácia podujatia takéhoto druhu je
pre organizátorov náročnejšia
ako v priestoroch DK, určite sa
ešte na akciách v parčíku stretneme.
-ra-

Mestský úrad v Ilave prijme
referenta na oddelenie výstavby a životného prostredia
s pravdepodobným nástupom od septembra 2007.
Podmienky prijatia sú nasledovné:
→ minimálne stredná škola stavebná – odbor Pozemné stavby, prípadne Dopravné stavby
→ minimálne 5 rokov praxe v danej oblasti
→ práca s PC (Word, Excel, Outlook, Internet, …)
→ vlastníctvo vodičského preukazu skupiny B
→ bezúhonnosť, flexibilita, samostatnosť, zodpovednosť
→ výhodou je osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na úseku
štátnej stavebnej správy.
Písomné žiadosti spolu s profesijným životopisom, kópiou dokladu
o vzdelaní, prípadne o osvedčení o odbornej spôsobilosti a súhlasom
so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z.
zasielajte najneskôr do 15.7.2007 na adresu: Mestský úrad, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava. Rozhoduje dátum poštovej pečiatky.
Tlačivo – Súhlas so spracúvaním osobných údajov v databáze uchádzačov o zamestnanie je možné si stiahnuť na tejto stránke v sekcii
Tlačivá a formuláre, vyzdvihnúť na personálnom referáte MsÚ Ilava,
prípadne uviesť priamo v žiadosti. Uchádzači, ktorí splnia uvedené
podmienky, budú pozvaní na pohovor.

OZNAM - oddelenia kultúry

Mestský úrad, oddelenie kultúry v Ilave oznamuje širokej kultúrnej verejnosti, že z dôvodu rekonštrukcie hygienických zariadení nebude možné v čase od 23.6.2007 do 18.8.2007 prenajímať
prízemnú časť budovy DK.
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Medzinárodný deň detí 2007 v Ilave Tohoročný Medzinárodný deň
detí sme sa rozhodli pripraviť na
ilavskom námestí pod názvom
Cesta rozprávkovým mestom.
2. 6. 2007 v doobedňajších hodinách sa teda stretli dobrovoľníci
i účinkujúci : žiaci zo Súkromnej
ZUŠ Trenčianska Teplá- pobočka Ilava, Divadelný súbor Malá
Múza, mládež z Pruského, tím
domu kultúry, psovodi, hasiči, poľovníci, chlapci z TSM Ilava, aby
spoločne pripravili stanovištia
a program. V Ilave bolo pod mrakom – bolo by škoda, aby sa náš
nový experiment neuskutočnil len
vďaka dažďu... O sobote sa hovorí,
že je to „mariánsky deň“, a tak sme
ju celú už ráno v kaplnke vložili

do prosby..: “Panna Mária, zariaď,
aby dnes niekto držal nad Ilavou
dáždnik...:)“
Stalo sa. Pár kvapiek po tretej
hodine popoludní vôbec neodradilo malých zvedavcov, a tak mohol tohoročný Detský deň začať.
Hneď v úvode bola pripravená novinka: pevnosť Boyard v sále DK.
Kto ju absolvoval, mohol potvr-

slané na konto Dobrého anjela (nadácia pre onkologických pacientov). Ďakujeme aj všetkým deťom,
ktoré priniesli dopredu avizované
vrchnáky od plastových fliaš. Až
tri banánové krabice budú odoslané do Bátoviec na misijné účely – finančný výťažok z recyklácie
slúži na stavbu pastoračného centra pre deti na Ukrajine. Ak máte
záujem pokračovať v zbierke, môžete celé mesiace nosiť tvrdý plast
do DK Ilava (už bez nároku na
„pozemskú“ odmenu...).
Nuž, dobrá vec sa podarila
a mám nemalé tušenie, že dážď
nás v tento deň obišiel aj pre vyššie spomenuté skutočnosti (Dobrý
anjel, misijná zbierka...). Presnej-

diť, že sa vyplatilo prekonať strach
a zvíťaziť sám nad sebou... Postupne boli v meste deťom k dispozícií
aj ďalšie rozprávkové stanovištia:
Už tradičný Sultán či Vodník s rodinkami, Marfuška, Snehulienka a 7 trpaslíkov, Šípková Ruženka, Zlatovláska, Popoluška, ako
aj Indiánska skupinka, ktorá maľovala detské líčka do neskorých

poobedných hodín. O 17.00 vystúpilo v parku Bábkové divadlo
z Bratislavy s rozprávkou Červená
čiapočka, po ktorom nasledoval
takmer 4 - hodinový koncert country skupiny Kredenc.
Ak sa Vám aj zdalo, že vás v tento rozprávkový deň prepadli v meste zbojníci, vedzte, že vaše dukáty
(v celkovej sume 1500 Sk) boli po-

šie: PRE dobré srdcia detí a rodičov, ktoré sa podelili spoločne so
všetkými organizátormi urobiť radosť nielen nám všetkým, ale aj za
hranicami zdravia alebo republiky... (A predovšetkým Tomu, ktorý držal nad Ilavou ten veľký dáždnik, hoci všade po okolí pršalo...:))
Všetkým vďaka a o rok dovidenia!
Magda Pajanková

Ilavský mesačník



Cesta rozprávkovým mestom

Organizátori
mesto ilava-oddelenie kultúry
divadelný súbor malá múza

Ďakujú za finančnú a materiálnu pomoc sponzorom:
leoni autokabel slovakia, tomi stavebné materiály, vlado bednár z neporadze,
váh obuv ilava, A-mont ilava, lekáreň purus ilava, zvs holding Dubnica n.Váhom,
domáce potreby h&n ilava, ck pribina ilava, autodoprava minárik ilava, ilfes s.r.o.
ilava, jmd špedícia ilava, stolárstvo horák ilava, moravec café ilava, spark-ex
ilava, urbárske a pasienkové, spoločenstvo ilava, pizzeria venezia ilava, sigmia
ilava, evpú-zvs Dubnica n.Váhom, vempo
ilava, zdenka-optik salón ilava, pz borokové-vápeč, economy ilava, orange ilava
Za organizačnú a technickú pomoc ďakujeme:
TSM Ilava, Hokejovému klubu Dubnica
n.Váhom, Základnej škole v Ilave, Ilavskej
väznici, Obci pruské, dubnickým hasičom, pz
borokové-vápeč, violke bakošovej, evke domáŇovej a majke dolinskej, všetkým dobrovoľníkom a priateľom z pruského a košece
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Folklórny súbor Strážov na sústredení
Je to už dávno, keď sme naposledy boli na sústredení. Ale
konečne sa to podarilo. Plní sily
a odhodlania spraviť čo najviac
sme sa zišli v piatok /15. júna/ na
chate Vršatec.
Po ubytovaní a skvelej večeri
sme sa pustili do opakovania tancov a spevov. Na druhý deň sme
začali cvičiť novú choreografiu.
Choreografiu vytvoril Richard
Benech. Je to veľmi dynamický a
dosť náročný tanec. Cvičili sme
celý deň. Večer sme už boli všetci
tak veľmi unavení, že niektorí po
večeri hneď zaspali. Ale tí vytrvalejší sme sa ešte zišli pri ohni
a hrali a spievali sme ďalej. V nedeľu sme tancovali už len doobeda, pretože poobede sme už odchádzali domov.
Bol to náročný víkend, kde sme

spotili veľa tričiek, vypili hektolitre vody a prišli aj k úrazom.
Týmto článkom chcem záro-

Spomienka na dirigenta
ilavského spevokolu
Prvá písomná správa o činnosti speváckeho zboru v Ilave, pochádza už z prvej polovice 17. storočia. Od začiatku 20. storočia
historické pramene v tejto oblasti
sú hodnoverne doložené. Už v roku 1900 oživil tradíciu zborového spevu v našom meste Mikuláš
Hrubiško. Narodil sa v Ilave v roku 1871. Od r. 1892 pôsobil v Ilave ako cirkevný učiteľ na tunajšej
rímsko-katolíckej škole. O rok
neskôr ako učiteľ ilavskej štátnej
ľudovej školy. Bol hudobne vzdelaný učiteľ, ktorý s veľkou láskou
a ochotou odovzdával spevákom
svoje vedomosti. V roku 1898 bol
zvolený za zapisovateľa považskej
pobočky turistického spolku.
Spolok založil vrchný lekár krajinskej trestnice v Ilave. Neskôr
sa stal bankovým úradníkom

v sporiteľni v Ilave, ktorú založil
Eduard Materna. Po jeho smrti
sa stal Mikuláš Hrubiško riaditeľom sporiteľne. Bol tiež veliteľom
hasičského spolku. Túto funkciu
vykonával až do roku 1908 V roku 1927 založil dychovú hudbu
ilavských hasičov. Táto hudba
účinkovala 4 roky. Založil zmiešaný spevokol, ktorý účinkoval
pri príležitostných udalostiach
ako napr. pri spievaní pašií v kostole a pri oslavách štátnych sviatkov. Vedúceho dirigenta ilavského spevokolu vykonával s láskou
až do roku 1925, teda plných 25
rokov.
Zomrel ako 66- ročný v roku
1937 a je pochovaný na našom
ilavskom cintoríne.
Pripomíname si 70. výročie
jeho úmrtia.
-J.J. -

Rekvalifikačné štúdium masér Slovenského Červeného kríža

Slovenský červený kríž, SÚS v Považskej Bystrici otvára v mesiaci júl 2007 rekvalifikačné štúdium masérov SČK – základná masáž
klasická. Štúdium je určené pre záujemcov, ktorí chcú poskytovať
masérske služby v domácnosti, vo fitnes centrách, kúpeľoch, športových kluboch, súkromne, ale i v zahraničí. Absolventi po úspešnom
zvládnutí skúšok získajú osvedčenie a tým aj spôsobilosť k výkonu
masérskej práce doma v SR a v zahraničí.
Štúdium končí záverečnými skúškami z časti teoretickej a z časti
praktickej.
Záujemcovia o rekvalifikačný kurz sa môžu prihlásiť osobne
alebo písomne na sekretariáte Územného spolku ul. M.R. Štefánika č. 148/27 Považská Bystrica, telefonicky na čísle tel. 042/
4321340. SÚS SČK Považská Bystrica

veň aj poďakovať všetkým tanečníkom a hudobníkom, ktorí boli na sústredení, za ich vôľu

a chuť tancovať, hrať, a že obetovali voľný víkend na to, aby sa
súbor mohol prezentovať novým
tancom. A samozrejme poďakovanie patrí aj Rišovi Benechovi
za jeho pevné nervy.
A ešte jedna aktualita na záver:
Určite väčšina z Vás už vie,
že folklórny súbor Strážov oslávi tento rok už 15. výročie svojho vzniku. Stane sa tak 2. augusta. A z toho dôvodu už súboristi
pracujú na programe, ktorý sa
bude konať dňa 29.septembra
v dome kultúry v Ilave. . Bude to
galaprogram, na ktorom vystúpia aj pozvané súbory ako napr.
FS Stavbár zo Žiliny, FS Spinek
z Moravy a ďalšie. Ale o tom vás
budeme ešte včas informovať.
Jana Jakúbková

Srdečne Vás pozývame do novootvorenej
predajne bižutérie a módnych doplnkov

GABRIELA

na Košeckej ulici č. 29/19 v Ilave (oproti optike)
Nájdete tu najširší výber bižutérie
(spoločenskej i extravagantnej),
kabelky, šatky, čelenky, prstene....
a mnoho ďalších doplnkov pre moderné,
ale aj konzervatívne ženy.
Tešíme sa na Vašu návštevu.

Stále sa oplatí byť učiteľom
Doba sa zmenila. Všeobecne sa
konštatuje, že terajšie deti sú akési ľahostajnejšie ku školským povinnostiam a mnohým sa nechce
robiť nič naviac. Neustále však
nachádzam deti, ktorých vôľové
vlastnosti, prístup ku vzdelávaniu
a celkový postoj k životu ma napĺňajú energiou a radosťou.
Niet krajšieho pocitu pre učiteľa, ako keď dokáže nadchnúť žiaka
pre činnosť, ktorá je jeho srdcovou
záležitosťou. Už 13. rok sa venujem
Biologickej olympiáde, kategórii E
a počas týchto rokov som našla
viacerých žiakov, ktorí zanietene
celoročne pracovali, za čo v postupových kategóriách súťaže získali
obdivuhodné výsledky a vzorne
reprezentovali mesto Ilava. Dodnes spomínam na žiačky Moniku
Matuškovú , Vlastičku Rovňanskú
a Barborku Korenačkovú.

V tomto školskom roku školu
úspešne reprezentovala žiačka 7.C
triedy Lenka Tamajková, ktorá sa
v okresnom kole umiestnila na 1.
mieste a v kole krajskom obsadila krásne 5. miesto, so stratou iba
dvoch bodov na 3.miesto Vysoko
oceňujem jej snahu a dlhodobú
svedomitú prípravu.
Aj keď „učiteľovanie“ v terajšej
dobe nie vždy prináša len pekné
momenty, pevne verím, že vždy
budú žiaci, ktorí napĺňajú srdce
učiteľa a dávajú zmysel jeho práci.
Ing. Katarína Hulínková
ZŠ Medňanská, Ilava

INZERCIA
l Predám mrazák 320 litrový, za 5.000- Sk
č .tel.: 0905 585 268
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Jún - mesiac poľovníctva a ochrany prírody

Mesiac poľovníctva a ochrany
prírody - aj takto je pomenovaný tento mesiac. Jeho základnou
úlohou je vytvárať kladný vzťah k
prírode nielen u mládeže ale aj dospelých. Jún nebol vybratý za mesiac poľovníctva a ochrany prírody
náhodou. Je to obdobie, v ktorom
prichádza na svet alebo sa učí prvé
pohyby po prírode potomstvo väčšiny druhov u nás žijúcich zvierat.
Prítomnosť človeka je preto v tomto
období vnímaná divo žijúcou zverou veľmi negatívne. Začína obdobie zvýšenej návštevnosti prírody, či
už za účelom turistiky, alebo zbierania húb. Nie každý návštevník sa
správa v prírode primerane tomu,
načo má príroda slúžiť. Je potrebné,aby si človek uvedomil, že v prírode je na návšteve a podľa toho
sa aj správal. Príroda je domovom
voľne žijúcich živočíchov (vtákov,
zveri, hmyzu a pod.), ktorí sa nevedia brániť proti nezodpovedným
návštevníkom. V tomto období by
sme sa mali snažiť, aby zver mala
pokoj pri hniezdení, kladení a vyvádzaní mláďat. Nerušme ju hlučným správaním sa. Neznečisťujme
prostredie odpadkami, ako to často
býva po turistických akciách. Neviem pochopiť čo núti človeka doviesť bandasky s olejom a vyhodiť
ich do lesa. Prečo počas výstupu na

Vapeč je potrebné hádzať celou cestou petardy? Aký je dôvod v okolí
Váhu, lesných a poľných ciest vyhadzovať vrecia s odpadkami? Prečo
si ľudia založia oheň hockde v lese
či na lúke a po ich odchode zostane smetisko a neraz aj horiaci oheň,
o čom by vedeli rozprávať požiarnici. V poslednej dobe sa stalo módou
jazdenie na motorových vozidlách
po lesoch a lúkach. Zákony to zakazujú, ale to niektorým spoluobčanom zrejme nič nehovorí. Pri
upozornení sa vyhovárajú na to, že
nevideli nikde tabuľu so zákazom
či závoru. Podľa tejto logiky by museli byť tabule na všetkom, čo sa dá
odniesť. Najhoršie je, že aj tabule
so zákazom a závory sa stávajú artiklom pre zlodejov.

Poľovníci v júni
3. miesto: Martin Mišovec
Na počesť mesiaca venovanému
poľovníctvu , ochrane zveri a príVíťazi sa pod vedením svojich
rody Okresná organizácia SPZ v vedúcich zúčastnili celoslovenskéIlava poho kola
r i a d a l a „Prepúšťam Ťa z učenia nášho
súťaže
v i a c e r o a zaraďujem medzi slobodných poľovníkov, K M P P ,
sprievod- v mene nášho patróna sv. Huberta,
ktorá sa
ných ak- v mene našej vrchnosti
konala
a práva nášho starodávneho.“
cií.
8.-9. júna
Dňa 2.
2007 v rejúna 2007 sa v rekreačnom areáli v kreačnej oblasti Kunovská priehraBolešove na Gilianke ,uskutočnilo da a v širokej konkurencii obsadili
okresné kolo KMPP na ktorom sa 17. miesto.
zišlo 82 mladých členov z krúžkov
* Od februára 2007 pripravovaKlubu mladých priateľov poľovníc- lo OKO SPZ v Ilave 23 uchádzačov
tva , aby si zmerali svoje vedomosti o prvý poľovný lístok. Po skončení
a zručnosti. Súťažilo sa v 7 disciplí- odborných prednášok, absolvovali
nach . Na akcii bol prítomný i pre- povinnú trojmesačnú prax a svoje
zident Slovenského poľovníckeho vedomosti prezentovali pred skúzväzu v Bratislave Ing. Marián Lip- šobnou komisiou v sobotu 23.júna
ka a predseda Okresnej organizá- 2007. Po absolvovaní ústnych skúcie SPZ v Ilave Jozef Prekop. Všet- šok zo siedmich predmetov a vyky prvé tri miesta obsadili zverenci konaní doplnkovej skúšky z poľovEugena Janíčka ˇa Ľubomíra Čurí- níctva pre získanie spôsobilosti na
ka z Ilava:
držanie zbraní a streliva pribudlo
1. miesto :Miroslav Staňo
do radov Slovenského poľovnícke2. miesto: Ľuboš Kuchyňka
ho zväzu 23 nových členov. -ra-

Fenoménom našej doby je správanie sa určitej skupiny obyvateľov. Pokúpili si pozemky, vystavali
domy, ktoré ohradili múrom, nainštalovali si videokamery a chránia
si svoj majetok. Ochranu cudzieho
majetku však mnohí z nich neuznávajú. Ako koníček im slúži jazda na
motorkách, štvorkolkách a terénnych vozidlách po lesoch a lesných
cestách neraz i v nočných hodinách.
To, že aj to je niečí majetok, či už
ho vlastník užíva sám alebo niektoré činnosti prenajíma za úplatu
iným, ich nezaujíma. Bezohľadnosť
s akou sa stavajú k ochrane prírody
je do očí bijúca.
Jednou z činností vykonávajúcich aktívnu ochranu prírody je
poľovníctvo. Počas vývoja ľudstva
sa jeho zámery a ciele ustálili do
dnešnej podoby. Úlohou poľovníctva, tak ako ho definuje zákon, je
starať sa o zver, chovať ju, chrániť
a až následne loviť, čo drvivá väčšina poľovníkov aj robí. Počas roka
sa starajú o opravu krmelcov, solísk
a prípravu krmiva na zimné prikr-

movanie. V zime je často treba doplniť krmelce senom. Nezriedka sa
stáva, že poľovnícke zariadenia bývajú vedome poškodzované. Neraz
vidíme rozbité krmelce, rozváľané
soliská, o posedoch na pozorovanie zveri ani nehovoriac. Nezanedbateľnou činnosťou poľovníkov je
i tlmenie túlavých psov a mačiek.
Často dochádza k stretu medzi poľovníkmi a chovateľmi tzv. domácich miláčikov. Rôzne spolky na
ochranu zvierat napádajú poľovníkov keď usmrtia voľne sa pohybujúce mačky alebo psov v prírode. Do ochrany treba ale zahrnúť
aj ochranu voľne žijúcich zvierat
a ich životného prostredia. V rámci pseudoochrany je neraz namiesto
humánneho utratenia, nežiadúci pes, alebo mačka umiestnení na
chate, záhradkárskej osade alebo vypustení do prírody. Mnohé
z týchto zvierat uhynú hroznou
smrťou hladom, prípadne pod kolesami dopravných prostriedkov.
Časť z nich, najmä mačiek, prežije
a stáva sa postrachom pre vtáctvo.
Paradoxne v záhradkárskych osadách, kde by malo hniezdiť vtáctvo
ako prirodzená ochrana proti hmyzu, je toto likvidované mačkami.
Myš má viacej možností na úkryt.
Hniezdiaci vták je pred mačkou
bezmocný. Túlavé psy často uštvú
najmä srnčiu zver. Následky z toho,
že nie je rešpektované prostredie pre
život voľne žijúcich živočíchov, bývajú pre ne katastrofálne. Nebuďme tolerantní k tým čo sa správajú necitlivo k prírode a v nej žijúcej
zveri. V konečnom dôsledku škodia
nám všetkým.
Ján Ďurech

Jablko a či citrón?
Čo rozdávame ?
To boli spýtavé pohľady detí
na vodičov, ktorých kontrolovali
a zastavovali dopravní policajti.
28. mája 2007 sa 10 detí zo 4.A
triedy ZŠ Ilava a p. uč. Mgr. Eva
Vargová zúčastnili dopravnopreventívnej akcie v Ilave na ceste
1/61 pri cintoríne. Akciu“ Jablko
– citrón“ už viac rokov zabezpečuje Generali poisťovňa a.s. s dopravnou políciou a deťmi. Deti sa
veľmi rady zúčastnili tejto akcie,
pretože mohli rozdávať pochvaly – krásne jabĺčko za dodržanie
dopravných predpisov a pokuty –
kyslý citrón – za rýchlu jazdu, porušenie predpisov. Mohli si priamo v teréne zopakovať predpisy a

značky v cestnej premávke a prácu dopravných policajtov. Táto
akcia má výchovný charakter pre
deti aj pre vodičov. Mnohí vodiči,
ktorým deti odovzdávali citrón,
sa pred deťmi hanbili a sľubovali
nápravu. Tých vodičov, ktorí jazdili správne, deti pochválili. So
všetkými vodičmi sa lúčili s pozdravom a želaním bezpečnej a
šťastnej jazdy za volantom.
Prostredníctvom tejto akcie
vychovávame nielen my deti, ale
deti vychovávajú aj samotných
vodičov. Títo žiaci sa zapojili aj
do celoslovenskej súťaže v kreslení na tému: Škola na kolesách“.
Základná škola Ilava
Mgr. Eva Vargová
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Stretnutie abiturientov JSŠ Ilava - 50 rokov po maturite
26. mája 2007 uplynulo 50 rokov
od maturity študentov z Ilavy a jej
širšieho okolia, ktorí maturovali na
vtedajšej Jedenásťročnej strednej
škole v Ilave, pod vedením triedneho profesora Alojza Gazdíka.
Zo 40-tich maturantov sa stretlo
22 bývalých študentov: Ing. František Dobrodenka, MUDr. Marta Fišerová (Krajčová), František
Hrubý, Pavlína Chovancová (Mičudová), Ing. Milan Kolík, Ing. Pavol Kostka, Miroslava Krkošková
(Smondková), Ľubomíra Krupičková (Remšíková), Júlia Kvocerová
(Bridíková), Július Majer, Rudolf
Minárik, Pavel Mokriš, MUDr.
Marta Nedasová (Bagínová), Pavol Petrušek, Mária Pospíchalová
(Letková), PhDr. Ľubica Suchánková, Milan Staňo, Anastázia Šabová
(Kašiarová), Emília Šatková (Dušalová), Doc. PhDr. Jozef Škrovánek,
CSc.Ing.Miloslav Valašík, Pavla
Živčicová (Kuricová).
Žiaľ, 12 spolužiakov nás už na-

50 rokov?
Veď to len včera rozpŕchli sme sa
po teplom lete a školská budova
trochu posmutnela.
Po päťdesiatich rokoch
hľadáme svoje maturitné tablo
po zákutiach školy.
Strieborné vlasy, sem-tam vrásky,
no oči, oči sú jej – plné lásky....
Večer pri rozlúčke stisli sme si ruky
presvedčení o tom,
že ktokoľvek z nás by v úzkosti zaplakal,
sme tu – utrieme mu slzy.

na krátkom, o to však srdečnejšom
posedení, za čo mu patrí úprimné
poďakovanie, pretože nášmu stretnutiu dodalo slávnostný charakter.
Následne sme sa presunuli do
reštaurácie „Moravec“, kde sme si
pospomínali na krásne študentské
časy, ktoré sme počas štúdia pre-

vždy opustilo: Igor Beňo, Ján Benko, Gustáv Doboš, Jozef Hatoka,
Mária Hlaváčková (Matulová), Ján
Jurík, Alena Králiková (Adamcová), Jaroslav Múčka, Ladislav Ružička, Stanislav Ružička, Milan Slaninák a Vojtech Tomík.
Stretnutie sa uskutočnilo priamo na škole. Potom sme prechádzkou cez námestie prešli k budove
mestského úradu, kde nás prijal
primátor mesta Ing. Štefan Daško,

Zelení z celého kraja zasadali v Ilave
Dňa 13. 06. 2007 sa uskutočnila Krajská konferencia STRANY ZELENÝCH, ktorú pripravila
Základná skupina Strany zelených v ILAVE. Najvýznamnejším
hosťom Krajskej konferencii bola
osobná účasť predsedu STRANY
ZELENÝCH, Ing. Pavla PETRÍKA. V JEHO príhovore SZ zazneli
jasné stanoviská a priority na najbližšie tri – štyri roky.
Krajský koordinátor, Ing. Milan
GERGELY, ako aj okresný koordinátor, Ivan SLÁMKA, tieto úlohy pretavili do aktuálnej činnosti
v rámci Trenčianskeho kraja, ako
aj Ilavského okresu.
Napriek takmer 300 km vzdialenosti prijali dňa 28. mája 2007 dvaja
členovia Občianskeho združenia SVK
z Ilavy ( p. Mrázik a Ing. P. Steigauf)
pozvanie a vycestovali do Kysaku pri
Prešove. Rýchlik Excelsior dorazil so
značným meškaním, do neďalekej Veľkej Lodinej sme ale prišli včas. Presne
o jedenástej sa tu pri pamätnej tabuli blízko riečky Sopotnica uskutočnilo
prvé zhromaždenie pietnej spomienky
na posledné obete bojov proti zvyškom
fašistických hord ( banderovcom). 1.
mája v roku 1948 boli v týchto miestach
( neďaleko Prokopovho mlyna) bandou banderovcov v ranných hodinách
usmrtení dvaja hliadkujúci príslušníci
poriadkovej polície : Emanuel Polák (
z Ukrajiny) a Josef Prošek ( z Klatov).

žili. O našu dobrú pohodu sa postaral dobrým jedlom i službami
personál reštaurácie a hudobnou
produkciou pán Vendelín Michalík
so svojou harmonikou.
Dohodli sme sa, že v roku 2010 si
takého stretnutie zopakujeme.
Július Majer

V sobotu, dňa 16. júna sa v Bratislave – Ružinove uskutočnil 13.
zjazd členov STRANY ZELENÝCH. Zjazdu STRANY ZELENÝCH som sa zúčastnil po prvýkrát za Okresnú organizáciu
ILAVA. Milo ma prekvapilo vítanie delegátov členmi Predsedníctva SZ. Okolo desiatej hodiny prišiel nezvyčajný ruch medzi
delegátmi, keďže medzi nás zavítal pán predseda vlády SR, JUDr.
Róbert FICO, podpredsedníčka
ĽS-HZDS, pani Zdenka KRAMPLOVÁ ako aj predseda Výboru
NR – SR pre poľnohospodárstvo,
pán Ján SLABÝ. Hostia vo svojich

príhovoroch k delegátom zdôrazňovali záujem svojich politických
strán o politiku STRANY ZELENÝCH v plnom rozsahu činnosti, no najviac potešil záujem
o nadviazanie bližších stykov zo
strany SMER – SD. Viete, ak by
tento zjazd bol v predvolebnom
období, dalo by sa uvažovať aj ako
o „volebnej kortešačke“. Keďže je
rok po voľbách – tento záujem je
vítaný a bude prospešný pre občanov Slovenska. Po skončení slávnostnej časti v pracovnej atmosfére
sa vykonali dôležité úkony – voľba
predsedu SZ , voľba prvého podpredsedu a ústredného tajomníka,

Prvé spomienkové stretnutie
Boje proti skúseným hrdlorezom sa
odohrávali na mnohých miestach našej
vlasti, cez ktorú si chceli posledné zvyšky
rozprášenej ukrajinskej povstaleckej armády prestrieľať cestu.
Na svojej ceste Zakarpatskou Ukrajinou, Poľskom, ale aj Slovenskom zanechávali spálené príbytky a povraždených občanov. Hrádzu ich výčinom sa
snažila postaviť armáda, bývalí partizáni a hlavne novo vytváraný Zbor národnej bezpečnosti. Práve jeho časť sa
v boji s bandou banderovcom stretla
tu, v priestoroch blízko pamätníka a tu
položili svoje mladé životy aj dvaja jeho
príslušníci.

Oficiálny program stretnutia otvoril
svojím vystúpením folklórny súbor Malošarišanka z Malého Šariša slovenskou
a vzápätí i českou štátnou hymnou. Slávnostnú báseň predniesol Ivan Stropkovský, herec ukrajinského divadla A.Duchnoviča v Prešove. Po krátkom uvítacom
prejave boli predstavení hostia, mnohí
z nich v ďalšom priebehu zhromaždenia
predniesli svoje spomienkové i pozdravné prejavy. Z knihy „Banderovci“ sa
z prečítanej príslušnej kapitoly prítomní
dozvedeli, čo sa tu v máji 1948 odohralo, za akých okolností prišli o svoje životy
dvaja spomenutí policajti.
Po oficiálnom programe si všetci

ktorými sa stali : predseda SZ Pavol PETRÍK, I. podpredsedníčka
Zuzana OLEXOVÁ a ústredným
tajomníkom sa stal pán Martin
JÓNA. Ďalej boli za členov Predsedníctva SZ zvolení dvanásti delegáti z rôznych kútov Slovenska.
Delegáti si zvolili päťčlennú Rozhodcovskú komisiu a päťčlennú
Revíznu komisiu. Delegáti s totálnou väčšinou prijali programové
ciele Strany zelených na najbližšie obdobie. Po skončení pracovnej časti 13. zjazdu sa delegáti
premiestnili do inej bratislavskej
časti, a to na bratislavské Palisády,
kde sa slávnostnou večerou v reštaurácii „ U maminky“ ukončil 13.
zjazd STRANY ZELENÝCH.
-M.Burík zhromaždení prezreli výstavu zbraní
z 2. svetovej vojny.
Na margo podujatia ostáva vysloviť
presvedčenie nás všetkých, že aj dnešní
policajti do bodky splnia nielen služobnú prísahu a literu zákona, ale aj odkaz svojich padlých predchodcov.
V Kysaku sme sa ešte zúčastnili zasadnutia celorepublikového prípravného výboru nášho Občianskeho združenia, ktoré malo pracovný charakter.
S výnimkou Tatier bola naša spiatočná cesta v slnkom rozohriatom
rýchliku „Považan“ doslova peklom.
Nič však nemení na skutočnosti, že spomienkové zhromaždenie malo vysokú
organizačnú úroveň, za čo organizátorom patrí aj naše poďakovanie.
„Považan“
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Prvé úspechy bedmintonistu z Ilavy
Bedminton je dynamický olympijský šport, plný rýchlosti, sily, ale
zároveň aj ľahkosti a citu v ruke,
ktorá drží raketu a udiera do košíka. V Ilave sa hrá od roku 2005
ako doplnkový rekreačný šport,
popri tenise, v športovej hale TJ
SOKOL Ilava. Taký istý čas pravidelne dvakrát v týždni trénujú aj
deti BO SOKOL Ilava.
Sezóna 2006-2007 bola prvou
súťažnou pre Adama Horáka. Aj
keď má ešte len 8 rokov, úspešne
sa zúčastnil 6 turnajov v kategóriách do 11 a 13 rokov po celom
Slovensku. Prvé medaily a dobré
umiestnenia: Grand prix B - kategória do 13 rokov - štvorhra chlapci v Šuranoch: zlatá medaila Majstrovstvá oblasti západ kategória
do 11 rokov – dvojhra- v Trenčíne:
5.miesto - Majstrovstvá SR družstiev do 15 rokov v Prešove /za Mšport TN/: 2.miesto - Majstrovstvá

Trenčína kategória do 13 rokov štvorhra chlapci-: 2.miesto - Majstrovstvá SR kategória do 11 rokov
v Prešove : 7.miesto
Sezónu ukončil ako najmladší
člen rebríčka dvojhry kategórie do
13 rokov na 28.mieste a na 11.mieste štvorhry kategórie do 13 rokov.
Gratulujeme a prajeme Adamovi

veľa ďalších medailí a hlavne chuť
do tréningu. Pozývame všetky
deti vo veku 7-10 rokov, ktoré majú
chuť skúsiť bedminton.
Tréningy sú každý utorok a štvrtok od 15-16:30. Informácie a rezervácie na bedminton pre športovú verejnosť Ilavy a okolia na tel.
čísle 042/4464377.

Atletický klub
Spartak
Dubnica nad Váhom
z poverenia
Slovenského atletického zväzu
usporiada v dňoch

30. júna - 1. júla 2007
na Mestskom štadióne v
Dubnici nad Váhom

JUBILEJNÉ
60. MAJSTROVSTVÁ SR
V ATLETIKE
DOSPELÝCH
Slávnostné otvorenie šampionátu je v sobotu o 15.30 h,
nedeľňajší program
začína o 15.00 h.
VSTUP ZDARMA
Všetko ostatné na stránke
http://www.atletikadubnica.sk

Vodácky prázdninový tábor
Oddiel vodnej turistiky PEREJ
pri TJ Sokol Ilava s podporou MsÚ
Ilava, DK Ilava a ZŠ Ilava poriada
vodácky prázdninový tábor v Pieninách, v termíne 16. – 22. 7. 2007
Tábor je určený pre deti a mládež od 8 rokov. Je zameraný na
získavanie zručnosti pre vodnú
turistiku. Uskutoční sa na rieke
Dunajec v NP Pieniny pod dohľadom skúsených inštruktorov.
Program zahŕňa pešiu turistiku aj cykloturistiku, hry, súťaže,
ale i varenie obeda v prírode a podobné aktivity. V pláne je i návšteva Poľskej republiky. Súčasťou každého večera bude zábavný
program pri táboráku.
Miesto pobytu: kemp Červený

Kláštor. V areáli sa nachádza reštaurácia, bufety, WC, umývarky,
sprchy s teplou vodou a prístrešok.
Cena: 3 500,- Sk
V cene je zahrnuté:
1. cestovné náklady (vlak, autobus)
2. preprava osobných vecí a materiálu (vrátane bicyklov) sprievodným vozidlom
3. stravovanie (zabezpečené
v areáli kempu )
4. poplatky za pobyt v kempe
5. ceny do súťaží a hier
6. poistenie účastníkov
Každý účastník si zabezpečuje sám vlastný stan, spacák, karimatku, bicykel.

Každý účastník musí byť plavec!
Zúčastniť sa môže aj začiatočník.
Podrobné informácie dostaneš
na tel. č.: 0908 729 128
Otázky o tábore a prihlásiť sa

môžeš i na:
milangabco@zoznam.sk
Príď si zašportovať a spoznať
prekrásny kút našej vlasti !

MDD so Slovenskou sporiteľňou a.s., fotoobjektívom....
Tohoto hodnotného športového podujatia sa zúčastnilo takmer
300 detí.

Rozdalo sa 54 medailí, 6 pohárov, 6 cien pre najlepších jednotlivcov a niekoľko hodnotných

Primátor mesta Ilava mal dôvod rozdať množstvo cien.

vecných cien, ktoré venoval primátor mesta Ing. Štefan Daško.
Hlavným sponzorom podujatia bola Slovenská sporiteľňa a.s.
Ďalšími sponzormi boli: Mesto

Pod vysokou sieťou...

Ilava, Nábytok LEA, Investil Ilava, Miroslav Hošták, Jozef Jakúbek a Vladimír Masár. Organizátori všetkým srdečne ďakujú.
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Sen sa opäť nenaplnil
V nedeľu 17. júna 2007 sa majstrovským futbalovým stretnutím
mužov FK Kovo Beluša – MFK
Ilava 5:1 skončil súťažný ročník
2006-2007. Naše družstvo si neviedlo zle, ale sen ilavského fanúšika o postupe družstva mužov do
5. ligy opäť zostal nenaplnený. Po
tejto skutočnosti túžila celá futba-

I. trieda muži

lová verejnosť v našom meste už
niekoľko rokov a preto, by sa touto otázkou mali zaoberať všetci zainteresovaní. A to ihneď, teraz po
skončení súťaže, lebo prestávka je
viac ako krátka.
Nový súťažný ročník 20072008 sa začne už v prvý augustový víkend. V našom meste je dosť

1. Ladce

26

19

4

3

81:24

61

2. Visolaje

26

15

5

6

79:35

50

3. Udiča

26

15

5

6

52:28

50

4. Ilava

26

16

1

9

66:48

49

5. Horovce

26

14

2

10

66:46

44

6. Brvnište

26

13

4

9

40:40

43

7. Papradno

26

13

2

11

53:50

41

8. Plevník

26

11

3

12

54:52

36

9. Beluša

26

10

4

12

44:43

34

10. Dulov

26

9

6

11

47:59

33

11. Pružina

26

9

5

12

45:39

32

12. Prejta

26

7

5

14

35:73

26

13. Mikušovce

26

3

3

20

14:72

12

14. Šebešťanová
26
3
1
22
29:96
10
Visolajam pravdepodobne odpočítajú 15 bodov, takže Ilava bude tretia.

dobrých futbalistov, len sa zdá, že
ich futbal na tejto úrovni už neláka. Dorastenci po celú súťaž naháňali v boji o postup strach svojim
rovesníkom z Trenčína, no stačila jedna administratívna chyba,
následná kontumácia výsledku
s Hrnčiarovcami a bolo po všetKrajská súťaž starších žiakov

4. liga dorast
1. Trenčín B

30

25

4

1

148:17

79

1. Nemšová

30

24

1

5

113:34

2. Vrbové

30

19

5

6

85:50

62

2. Šimonovany

30

22

4

4

75:21

73
70

3. Piešťany

30

18

5

7

83:41

59

3. Beluša

30

21

2

7

87:42

65

4. Ilava

30

18

4

8

73:54

58

4. Plevník

30

19

4

7

73:39

61

5. J. Bohunice

30

18

2

10

77:63

56

5. N. Dubnica

30

18

2

10

68:55

56

6. Nováky

30

18

1

11

89:67

55

6. Handlová

30

16

3

11

69:51

51

7. Holíč

30

16

4

10

68:39

52

7. Podolie

30

15

2

13

62:62

47

kom. Starší žiaci striedali dobré
výsledky so slabšími a tak zostali
verní svojmu umiestneniu z minulých súťažných ročníkov. Družstvo
mladších žiakov splnilo svoju úlohu a opäť v ňom vyrástlo niekoľko
talentov, ktoré budú rozvíjať svoje
futbalové schopnosti v krajskej súťaži starších žiakov. Z priložených
konečných tabuliek je viac vidno,
ako sa našim družstvám darilo.
Touto cestou chcem poďakovať
všetkým hráčom, trénerom a vedúcim družstiev za odvedenú obetavú prácu a popriať im príjemne
prežitie dovolenkových dni.
I. trieda mladší žiaci

8. Moravany

30

12

1

17

48:64

37

8. Domaniža

30

12

3

15

67:67

39

1. Beluša

9. Skalica

30

11

3

16

41:58

36

9. Ilava

30

12

3

15

66:78

39

2. N. Dubnica

16

15

0

1

100:16

45

16

12

0

4

83:23

36

10. Hlohovec

30

11

2

17

49:84

35

10. Chynorany

30

12

2

16

62:84

38

3. Brvnište

16

10

1

5

43:26

31

11. D. Vestenice

30

10

4

16

60:64

34

11. N. Mesto B

30

12

0

18

50:74

36

4. Ilava

16

8

1

7

42:31

25

12. Handlová

30

10

4

16

47:63

34

12. Stará Turá

30

10

2

18

56:65

32

5. Podmanín

16

6

0

10

48:59

18

13. Radošovce

30

9

4

17

43:66

31

13. Horné Sŕnie

30

9

4

17

32:46

31

6. L. Rovne

16

6

0

10

29:79

18

16

5

1

10

30:63

16

14. Hrnčiarovce

30

8

5

17

46:81

29

14. Bošany

30

7

3

20

59:92

24

7 Pružina

15. Šaštín

30

7

5

18

28:67

26

15. Trenčín B

30

6

2

22

29:105

20

8. Košeca

16

4

1

11

34:73

13

16. Radošina

30

3

1

26

28:135

10

16. Tr. Stankovce

30

5

3

22

45:99

18

9. Ladce

16

4

0

12

24:63

12

Eurocentrum Prievidza víťazom 13. ročníka futbalového turnaja MLMF
„O štít mesta Ilava“ a „Memoriálu Jozefa Matoviča“

V sobotu 23. júna 2007 sa v Ilave
na trávnatom ihrisku MFK uskutočnil v poradí už 13. ročník tradičného
futbalového turnaja v malom futbale
„O štít mesta Ilava“ venovaný v posledných rokoch tiež pamiatke dlhoročného člena MLMF v Ilave Jozefa
Matoviča, ktorý predčasne odišiel
z kruhu svojich najbližších a spoluhráčov po tragickej dopravnej nehode v roku 2000. Za prítomnosti
matky, pani Heleny Matovičovej, primátora mesta Ilava Ing. Štefana Daš-

ILAVSKÝ

ku a členky MZ v Ilave pani Violy Bakošovej rozbehol sa po pietnom akte
a položení spomienkovej kytice kvetov na hrob Jozefa Matoviča na ilavskom cintoríne kolotoč päťdesiatich
šiestich zápasov, z ktorého napokon
víťazne vyšiel prievidzský klub Eurocentrum. Na druhom mieste skončil AC Mailand z Kysuckého Nového
Mesta, na tretej priečke domáci Uragán. Štvrté miesto si vybojovala AS
Roma z Dubnice nad Váhom. O primát sa uchádzalo celkom dvadsať

mužstiev v štyroch kvalifikačných
skupinách – A, B, C, D. Kompletný
výsledkový servis aj s fotogalériou je
zverejnený na webovej stránke mesta
Ilava http://www.ilava.sk/. Záverom
je potrebné vyzdvihnúť skutočnosť,
že tak ako všetky akcie organizované MLMF v Ilave, ani tá sobotňajšia
nepostrádala značnú dávku poriadateľského nadšenia a svojou nesporne
vysokou športovo – spoločenskou
úrovňou patrila k najvydarenejším.
(tch)

KST Tuláci Ilava pozýva všetkých
priaznivcov
turistiky:
30. jún – 1.
júl Malá Fatra –Veľký Rozsutec,
Veľký Kriváň
8. júl - Považský hrad – cykloturistika
15. júl - Žihľavník – Baske
29. júl - Beckov – cykloturistika
Informácie: klubová výveska
alebo tel: 0902 233 869
Lukáš Podhajský
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