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Nové plastové okná do škôlok
Forma výberu dodávateľa
plastových okien v Materských
škôlkach v Ilave a Klobušiciach
bola zvolená forma on-line elektronickej nákupnej aukcie. Na
realizáciu e-aukcie bola vybratá firma WELL management
s.r.o. Bojnice, vlastník licencie
e-aukčného softvéru PROe.biz.
Predpokladané náklady na výmenu okien boli vyčíslené na

čiastku 43 000 € s DPH.
Aukcia prebiehala v dvoch
častiach:
V prvej časti - zadávacie kolo
- oslovenie dodávateľov, celkový
počet oslovených 25, aby sa do
07. 09. 2010 prihlásili a dali svoju ponuku. Túto možnosť využili šiesti oslovení. V tomto kole
bola najnižšia ponuka 48 808 €
s DPH.

V druhej časti - súťažné kolo,
ktoré sa uskutočnilo dňa 07. 09.
2010 vo firme WELL management s.r.o. Bojnice, kde prebehla samotná e-aukcia. Za MsÚ
Ilava boli prítomní: Ing. Daško
Štefan – primátor, Ing. Turcer
Ľubomír - prednosta, Harušincová Janka – riaditeľka MŠ Ilava
a Ing. Janušek Stanislav – vedúci oddelenia výstavby a životné-

ho prostredia. Účastníci on-line
postupne znižovali svoju cenu,
až na konečnú výšku 36 777 €
s DPH. Po skoro dvojhodinovej
aukcii sa víťazom stala firma
REAL-IR s.r.o. Považská Bystrica s najnižšou cenou.
Úspora oproti predpokladaným nákladom: 6 852,93 €
Ing. Janušek Stanislav

Považská vodárenská spoločnosť, a.s. pripravuje projekt
Projekt:
„Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava.“
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. pripravuje projekt
„Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava“ podľa
„Operačného programu životného prostredia.“ Hlavnými
špecifickými cieľmi projektu je intenzifikácia komunálnej ČOV Dubnica nad Váhom
a prebudovanie komunálnej
ČOV Ilava na centrálnu čerpaciu stanicu. Je to za účelom
zabezpečenia potrebnej kapacity ČOV Dubnica nad Váhom
a dosiahnutia limitných ukazovateľov vypúšťaného znečistenia, zvýšenia a zabezpečenia
pripojenia na verejnú kanalizáciu min. 85 % existujúcich producentov v projektovom území
a vybudovaním 39 932 m gravitačnej kanalizácie.
Na vybudovanú kanalizáciu
bude napojených 6 070 nových
producentov splaškových odpadových vôd. Kapacita ČOV

Dubnica nad Váhom po intenzifikácii bude 49 286 ekvivalentných obyvateľov.
V rámci projektu je i dobudovanie verejných vodovodov
s využitím kapacity stávajúcich
vodárenských sústav. Vybuduje
sa 13 891 m vodovodného potrubia, na ktoré by sa malo pripojiť 3 222 nových odberateľov
pitnej vody.
Do tohto projektu je zahrnutá aj aglomerácia Ilava s miestnou časťou Klobušice. V tejto
aglomerácii je vyprojektovaná
splašková kanalizácia v dĺžke
4 680 m s celkovým počtom

237 ks kanalizačných prípojok
prevažne v lokalite Klobušice.
Napojenosť obyvateľstva je veľmi dôležitá, aby projekt naplnil ciele a zámery operačného
programu. V tejto oblasti Považská vodárenská spoločnosť,
a.s., pripravovala projekt tak,
aby obyvateľom vyšla v čo najväčšej miere v ústrety s možnosťou napojenia na verejnú
kanalizáciu a pri tom úzko spolupracovala s mestom Ilava.
Pre okres Ilava má tento projekt veľký význam v oblasti životného prostredia. Považská
vodárenská spoločnosť, a.s.

počíta po ukončení schvaľovacieho procesu so začatím jeho
realizácie v roku 2011, v dĺžke trvania výstavby 33 mesiacov a jedným rokom skúšobnej
prevádzky.
Ing. Ján Balušík
Generálny riaditeľ

Súčasťou parku bude
pitná fontána aj
skateboard rampa
Rekonštrukčné práce
v parku pokračujú pokladaním dlažby a vytváraním tzv. skateboard
rampy a betónovej lavice
pre skateboard. Súčasťou
parku po rekonštrukcii bude aj nový parkový mobiliár ako lavičky,
kreslá, smetné koše, ale
aj pitná fontána a informačný panel. Pod mestskou vežou sa pripravuje
priestor na asfaltovanie.
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Ilavský mesačník

Komunálne voľby 2010
Upozorňujeme politické strany, kandidátov na funkciu primátora mesta Ilava, ako aj nezávislých kandidátov a poslancov, že v Ilavskom mesačníku č. 11 / 2010 si môžu uverejniť
svoju prezentáciu. Veľkosť priestoru bude závisieť od počtu
príspevkov a každý kandidát bude mať rovnaký priestor.
Nakoľko sa tohtoročné voľby uskutočnia dňa 27. 11. 2010,
je dôležité, aby bol Ilavský mesačník vydaný skôr, preto je potrebné, aby ste príspevky doručili najneskôr do 10. 11. 2010 na
adresu redakcie.

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov
Mestského zastupiteľstva
v Ilave 27. novembra 2010
Mestská volebná komisia v Ilave
podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov vyhlasuje, že pre voľby
poslancov mestského zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:
Vladimír Bagin, Ing., 42 r., manažér, Ilava, Jesenského 525, Slovenská národná strana, Ľudová
strana – Hnutie za demokratické
Slovensko
Silvia Baginová, RNDr., 34 r.,
profesorka, Ilava, Skala 653, Kresťanskodemokratické hnutie
Anton Bajzík, Ing., 40 r., riaditeľ spoločnosti, Ilava – Iliavka č.55,
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
Viola Bakošová, 60 r., technik,
Ilava, Štúrova 372, Slovenská demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana
Anton Bartek, 42 r., robotník,
Ilava, Sihoť 256, Kresťanskodemokratické hnutie
Martin Batla, Ing., 29 r., technicko-hospodársky pracovník, Ilava, Jesenského 548/49, SMER – sociálna demokracia
Peter Bielik, 23 r., študent, Ilava, Mierové námestie 881, Kresťanskodemokratické hnutie
Peter Bielik, Ing., 52 r., živnostník, Ilava, Mierové námestie 881,
Kresťanskodemokratické hnutie
Marián Burík, 66 r., dôchodca,
Ilava, Kpt. Nálepku 181/9, Strana
zelených

Pavol Čiernik, Ing., 46 r., prednosta obvodného úradu, Ilava,
Záhumenská 495, Kresťanskodemokratické hnutie
Karol Dubčák, Mgr., 49 r., mediátor, Ilava, Sládkovičova 737/68,
Kresťanskodemokratické hnutie
Etela Eglyová, RNDr., 56 r., vedúci lekár oddelenia, Ilava, Kpt.
Nálepku 206/59, SMER – sociálna
demokracia
Ivan Ferech, 43 r., vedúci strediska správy ciest, Ilava – Klobušice, Dlhé Nivy 327/53, Strana zelených
Renáta Filiačová, 27 r., disponent nákupu, Ilava, Ľ. Štúra 372/4,
Strana zelených
Karol Fischer, 68 r., dôchodca,
Ilava – Klobušice č.87, Slovenská
národná strana, Ľudová strana –
Hnutie za demokratické Slovensko
Daniela Gašparová, Ing., 43 r.,
poľnohospodársky inžinier, Ilava,
SNP 510/3, Strana zelených
Ľudmila Haasová, 58 r., vrchná sestra, Ilava, Farská 82, SMER
– sociálna demokracia
Alexander Hajaš, 57 r., mechanik, Ilava, Jesenského 570, Kresťanskodemokratické hnutie
Viera Heisarová, 57 r., súkromný podnikateľ, Ilava, Ľ. Štúra
373/6, Strana zelených
Viera Holbová, 67 r., dôchodca,
Ilava – Iliavka č.4, SMER – sociálna demokracia
Kamil Horák, 48 r., živnostník,
Ilava, Záhumenská 1050, Kresťanskodemokratické hnutie
Dana Hrubišková, 58 r., uči-

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby primátora mesta
v Ilave 27. novembra 2010
Mestská volebná komisia v Ilave podľa § 23 zákona SNR č.
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby primátora mesta zaregistrovala týchto kandidátov:
Štefan Daško, Ing., 46 r., primátor, Ilava, Kukučínova 473/27,
nezávislý kandidát
Karol Dubčák, Mgr., 49 r., mediátor, Ilava, Sládkovičova
737/68, Kresťanskodemokratické hnutie
Peter Kočkár, Ing., 55 r., technik, Ilava – Klobušice, Zámocká
238/53, nezávislý kandidát
Jiří Slavík, Ing., 53 r., stavebný inžinier, Ilava, Kukučínova
691/41, Strana zelených

Predvolebné mítingy
Ing. Štefan Daško
19. 11. 2010
o 18.00 hod.
DK Iliavka
22. 11. 2010
o 18.30 hod.
DK Klobušice
24. 11. 2010
o 18.30 hod.
DK Ilava
Ing. Jiří Slavík
18. 11. 2010
o 17.00 hod.
DK Klobušice
19. 11. 2010
o 17.00 hod.
DK Ilava
20. 11. 2010
o 17.00 hod.
DK Iliavka
Ing. Peter Kočkár
22. 11. 2010
o 17.00 hod.
DK Iliavka
23. 11. 2010
o 17.00 hod.
DK Ilava
24. 11. 2010
o 17.00 hod.
DK Klobušice
Mgr. Karol Dubčák
22. 11. 2010
o 18.30 hod.
DK Ilava
23. 11. 2010
o 17.00 hod.
DK Klobušice
RNDr. Etela Eglyová, poslankyňa za stranu SMER
18. 11. 2010
o 17.00 hod.
DK Ilava – sála
teľka, Ilava, Skala 652, Slovesnká
národná strana, Ľudová strana –
Hnutie za demokratické Slovensko
Ľudmila Hujová, 50 r., štátny
zamestnanec, Ilava, Kukučínova 691, Slovenská demokratická
a kresťanská únia – Demokratická
strana
Iveta Jankovýchová, 47 r., knihovníčka, Ilava, Kpt. Nálepku 249,
NOVÁ DEMOKRACIA
Milan Jašurek, Mgr., 52 r., výsluhový dôchodca, Ilava, Hviezdoslavova 323, SMER – sociálna demokracia
Milan Košík, 42 r., technik, Ilava, Kpt. Nálepku 239, Slovenská
demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana
Beata Kováriková, Ing., 62 r.,
dôchodkyňa, Ilava – Klobušice,
Zámocká 239, Slovenská demokra-

tická a kresťanská únia – Demokratická strana
Tibor Máčay, PhDr., 51 r., prekladateľ-tlmočník, Ilava, Kpt. Nálepku 246/18, NOVÁ DEMOKRACIA
Veronika Magutová, 50 r., účtovníčka, Ilava, Štúrova 372/4,
Kresťanskodemokratické hnutie
Gabriela Mahdalíková, 57 r.,
nezamestnaná, Ilava, Pivovarská
404, Komunistická strana Slovenska
Katarína Mináriková, Ing.,
28 r., ekonóm, Ilava, Pivovarská
429/10, NOVÁ DEMOKRACIA
Peter Mišík, 54 r., čašník, Ilava, Kukučínova 473/27, SMER –
sociálna demokracia
Milan Porubčan, 44 r., robotník, Ilava – Klobušice, Betlehemská 177/8, SMER – sociálna de-

Ilavský mesačník
mokracia
Dana Schillerová, 54 r., súkromný podnikateľ, Ilava, Medňanská 516/9, Strana zelených
Ivan Slámka, 47 r., súkromný
podnikateľ, Ilava, Kpt. Nálepku
250/26, Strana zelených
Ľubomír Stareček, Ing., 27 r.,
finančný maklér, Ilava, Kalinčia-
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kova 705, Kresťanskodemokratické hnutie
Gabriela Šlesariková, 42 r.,
zdravotná sestra, Ilava, Pivovarská
405/37, Strana zelených
Pavol Šupák, Ing., 47 r., logistik,
Ilava, Pivovarská 413/53, SMER –
sociálna demokracia
Jozef Toman, Ing., 52 r., výrob-

ný manažér, Ilava, Kpt. Nálepku
237, nezávislý kandidát
Rastislav Turčík, Mgr., 29 r.,
súkromný podnikateľ, Ilava, Kukučínova 472, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
Marián Vala, Ing., 37 r., vedúci
dokumentačného strediska, Ilava,

Pivovarská 415, Sloboda a Solidarita
Anton Vanko, Ing., 61 r., štátny
úradník, Slovenská národná strana, Ilava, Záhumenská 501, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko
-predseda volebnej komisie-

Vyberáme z neplánovaného /mimoriadneho/ zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Ilave, konaného dňa 21. 9. 2010
Mestské zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí rokovalo o
- stanovení počtu poslancov do komunálnych volieb v roku 2010.
Ing. Hrubý oboznámil prítomných
s dôvodom zvolania tohto neplánovaného MZ a vyzval pani Riecku Annu,
ktorá zabezpečuje voľby do samosprávy v našom meste, aby predniesla návrh na určenie volebných obvodov podľa
mestských častí v znení § 9 zákona SNR
č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí a počtu poslancov mestského zastupiteľstva podľa súčasného
počtu voličov v jednotlivých mestských
častiach.
Podľa návrhu je v meste Ilava pre volebné obdobie 2010-2014 navrhnutých:
- 6 volebných obvodov /návrh je
v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 346/1990
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí v znení neskorších predpisov/.
- 13 poslancov mestského zastupiteľstva /návrh je v zmysle § 11 ods. 3 písm.
f) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov/.
Rozdelenie jednotlivých obvodov
s nasledovným počtom poslancov:
Obvod č. 1: (Mierové námestie, Kukučínova, SNP + nové bytovky, ÚVT
a UVV, Košecká, Moyzesova, Farská,
Ružová, Záhumenská). Počet voličov
1 002, počet poslancov 3
Obvod č. 2: (Medňanská, Jesenského,
Hollého, Kalinčiakova, Skala). Počet voličov 1 024, počet poslancov 3
Obvod č. 3: (Štúrova, Pivovarská,
Sládkovičova, Štefániková). Počet voličov 790, počet poslancov 2
Obvod č. 4: (J. L. Bellu, Kpt. Nálepku,
Sihoť, Záhradnícka, Hurbanova). Počet
voličov 973, počet poslancov 2
Obvod č. 5: Klobušice. Počet voličov
661, počet poslancov 2
Obvod č. 6: Iliavka. Počet voličov 92,
počet poslancov 1
K prednesenému návrhu mali pripomienky poslanci:
- Slámka Ivan, ktorého zaujímalo,
podľa čoho sa určovali počty poslancov
v jednotlivých obvodoch.

- Pagáč Milan sa spýtal na minimálny
počet voličov v jednom obvode.
Pani Riecka Anna im vysvetlila, že
podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, môže v 1 volebnom obvode voliť do
1000 voličov a počet poslancov sa určoval podľa aktuálneho počtu obyvateľov
v jednotlivých mestských častiach a tiež
pripomenula, že sa tam zarátavajú aj bezdomovci a väzni z ÚVTOS a ÚVV Ilava
/ústav na výkon trestu odňatia slobody
a ústav na výkon väzby/, ktorí si požiadali o volebné preukazy.
- Poslankyňa Bakošová Viola upozornila na fakt, že všetci zvolení poslanci sú
poslanci pre mesto a robia spoločne pre
mesto a navrhla, aby sa pristúpilo k hlasovaniu.
Nakoľko už k tomuto bodu nemal
nikto pripomienky, Ing. Hrubý dal hlasovať. Poslanci 9 hlasmi hlasovali za,
zdržal sa 1 poslanec, 3 poslanci neboli
prítomní.
/Zdržal sa Slámka Ivan, neprítomní
Mgr. Dubčák Karol, Horák Kamil, Bezecný Ján/.
Po schválení počtu poslancov do komunálnych volieb Ing. Hrubý predniesol
návrh na zrušenie bodu B/7uznesenia č.
7/2006 zo dňa 16.8.2006, kde bol určený
počet poslancov a počet volebných obvodov pre voľby do samosprávy.
Poslanci 9 hlasmi hlasovali za zrušenie, proti bol 1 poslanec, 3 poslanci neboli prítomní. /Proti bol Slámka Ivan,
neprítomní Mgr. Dubčák Karol, Horák
Kamil, Bezecný Ján/.
Potom Ing. Hrubý odporučil Oddeleniu všeobecná vnútorná správa pripraviť „Oznámenia o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre
voľby do orgánov samosprávy obcí 27.
novembra 2010“ a vyvesiť na príslušné
schválené volebné obvody v termíne 65
dní pred komunálnymi voľbami.
Na podnet pána prednostu, ktorému sa ohlásila pani Mikulová, ktorá zastupuje všetkých obyvateľov bytového
domu na Farskej ulici, že príde na MZ
riešiť pretrvávajúce problémy s rušením
nočného kľudu a mimoriadnej hlučnosti

pohostinského zariadenia KINO-BAR,
Ing. Hrubý požiadal hlavného kontrolóra Ing. Tichého, aby oboznámil prítomných s postupom riešenia opakujúcich sa
žiadostí - sťažností obyvateľov bytového
domu na Farskej ulici.
Ing. Tichý informoval, že hlavný
problém je, že sťažnosti – žiadosti nie sú
na obmedzenie prevádzkového času, ale
na rušenie nočného kľudu, zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta Ilava v nočných a ranných hodinách, najmä po záverečných hodinách v pohostinskom
zariadení KINO-BAR, kedy návštevníci
tohto zariadenia robia hluk na spomínanej ulici.
Pripomenul, že riešenie z pozície mesta je dosť problematické a vinníci sú ťažko postihnuteľní, udržiavanie nočného
pokoja by malo byť záležitosťou polície.
Predniesol aj návrhy ako prevenciu
pre budúce obdobie, ktoré zhrnul do 4
bodov:
1. Predvoláme majiteľa a zodpovedného vedúceho prevádzky KINO-BAR, Ing.
Jaroslava Žalúdka na 29.9.2010 o 12.00
hod. na MsÚ v Ilave za účelom aktívneho riešenia pretrvávajúceho problému
a prekonzultujeme s ním potrebné kroky
pre zlepšenie súčasnej situácie.
2. Dohodneme pracovné stretnutie
kompetentných predstaviteľov mesta
s vedením ObO PZ v Ilave /v prvej polovici októbra 2010 /v záujme presadenia monitorovania ulíc a verejných
priestranstiev mesta príslušníkmi polície, najmä v inkriminovaných nočných
hodinách.
3. Využijeme všetky dostupné spoločenské a legislatívno-právne normy, vrátane platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta číslo 1/2007 o pravidlách
času predaja v obchode a času prevádzky
služieb a upravíme prevádzkovú dobu
KINO-BARU na únosnú mieru.
4. Pri príprave budúcoročného rozpočtu sa budeme snažiť tiež akceptovať
návrh sťažovateľov k zakúpeniu kamerového systému a k jeho prípadnej inštalácii v problémových zónach mesta.
K tomuto dlhodobo pretrvávajúcemu
problému sa vyjadrili:

- poslankyňa Bakošová Viola, ktorá
navrhovala znížiť prevádzkový čas do
22.00 hod. z dôvodu sústavného narušovania nočného pokoja.
- poslankyňa Hujová Ľudmila, ktorá
sa informovala, kto mu môže zatvoriť
prevádzku.
- poslankyňa Jurenová Daniela upozornila, že na základe viacerých sťažností nedošlo k náprave, treba pretrvávajúci
problém rázne riešiť a obmedziť prevádzkový čas do 22.00 hod.
- poslanec Ing. Hrubý dal návrh, aby
sa po osobnom pohovore prevádzkovateľovi KINO BARu, na základe sťažností určili podmienky a ak sa bude situácia
opakovať, tak sa prevádzka musí zavrieť.
Potom vystúpila pani Mikulová Eva
za obyvateľov bytového domu na Farskej
ulici a upozornila, že tieto problémy pretrvávajú už sedem rokov a predniesla, čo
všetko podnikli pre riešenie problému,
ale zatiaľ k náprave nedošlo, ale sa stále
zhoršujú - nielenže sa ruší nočný kľud,
ale aj cez deň je z prevádzky produkovaná hlučná hudba, ktorá narúša bežný život na ulici, v raňajších hodinách sa tam
potulujú opilci a robia výtržnosti.
Žiada, aby sa s konečnou platnosťou
vyriešil tento dlhotrvajúci problém.
Tiež predniesla požiadavku mestu a oddeleniu výstavby a životného
prostredia /OV a ŽP/ na zamietnutie
prípadnej žiadosti pána Ing. Jaroslava
Žaludka, majiteľa prevádzky KINO-BARu o zmenu účelu stavby „Tržnica – prístavba“, určenú stavebným povolením na
takú činnosť, ktorá by podobne ohrozovala okolitých obyvateľov ako prevádzka
KINO-BARu.
Ing. Hrubý dal návrh, aby sa predložená požiadavka dala aj do uznesenia ako
odporúčanie MZ a dal za to aj hlasovať.
Poslanci 10 hlasmi hlasovali za, 3 poslanci neboli prítomní.
Ing. Hrubý dal požiadavku, aby sa
právničke mesta a hlavnému kontrolórovi mesta uložilo navrhnúť do budúceho MZ také opatrenia voči prevádzkovateľovi KINO-BARu, aby skončili všetky
pretrvávajúce problémy s rušením nočného pokoja.
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Györ je pekné mesto. Na internete sa dočítate všetko podstatné. Pôvodne sa po latinsky volalo Arrabona, neskôr Ráb, Yanik
Kale a teraz Györ. Má i svoj termálny aquapark. Za mestom je
veľký priemyselný park, produkujúci autá známe ako “audiny“. Viackrát môžete počuť alebo čítať, ale vždy sa oplatí aspoň
raz vidieť. Určite by sa oplatilo mesto navštíviť, tým viac, že
naše mesto má s Györom nadštandardné vzťahy. Tak som informoval o Györi vždy i svojich
známych. Nerád používam názov „Klub dôchodcov“, ihneď by
som ho nahradil názvom „Klub
aktívnych seniorov“. Môj návrh
v klube navštívíť Györ ako radoví občania sa stretol s pochopením a záujmom. Ale ako začať
s prípravou? Azda skúsime urobiť prvé kroky počas Bartolomejského jarmoku.
Rád stretávam ľudí. Ideálne
miesto na stretávanie je práve
spomínaný jarmok. Toľko tvárí,
niektoré som nevidel i niekoľko rokov a pri niektorých som
si musel často položiť otázku:
„Taký je mi známy, ale ako sa
len volal?“ Priateľ hovorí, že on
má rovnaký problém, ale často
používa i otázku“ Kam som si to
položil?“ Zrejme to ide s vekom.
A tak som počas Bartolomejského jarmoku stretol i doktora
Petra Schmidta s priateľmi Šándorom a Matyášom ako zástupcov Györu, ktorí boli do Ilavy
pozvaní ako aj ostatní reprezentanti družobných miest z Moravy a Poľska. Nebol som si istý, či
ma ešte pozná, ale spoznal. Privítali sme sa a nasledovala niekoľkominútová diskusia, ktorá
by sa dala nazvať slovenskomaďarsko-nemecko-anglicko–
ruský konverzačný horor. Ale
záver bol príjemný. Dostal som
od doktora Petra Schmidta uistenie, že ak prídeme do Györu
i len ako radoví obyvatelia Ilavy, budeme vítaní v Györi rovnako srdečne. A to bolo to podstatné a dôležité.
Termín dvojdňového poznávacieho zájazdu sme si stanovili na 15. a 16. septembra, jeden deň bol sviatok, a tak som
predpokladal, že druhý sa už dá
akosi oželieť. Bol som si istý, že
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Györ je pekné mesto...
je to dobrý dátum až do toho
okamihu, keď som zistil, že nejaký dobrák vypravil špeciálny
vlak zo Žiliny do Šaštína na púť.
Zrazu sme mali o päť účastníkov menej. Je to nepríjemné, ale
pochopiteľné. Redukujeme teda
počet. Ďalšia rana prišla o niekoľko dní. Štyria potenciálni

na pešej zóne sa zastavujeme.
Na úrovni prvého poschodia je
portrét muža, ktorého si obyvatelia Györu veľmi ctia. Gábor
Baross tu má i pamätnú dosku.
Už chápem, prečo nás pán doktor Peter Schmidt požiadal, aby
sme mali dve kytičky so slovenskou trikolórou. Medzi venčeky

účastníci oznámili, že nemôžu
ísť, pretože nemajú ešte vykopané zemiaky. Nechápem, ale
redukujem počet účastníkov
ešte raz. Naraz je tu otázka, či
zájazd nezrušiť. Nezrušili sme
a dobre sme urobili.
Dvojdňový pobyt sme mali
rozdelený do troch častí. Voľno, tak aby sme mohli prejsť
trhoviskom, centrom mesta,
prípadne navštíviť nejaký supermarket, druhá časť bola poznávacia a tretia oddychová.
Prehliadku mesta sme začali
o 2. hodine poobede. V bazilike
sa dá príjemne posedieť a počúvať výklad. Sme prekvapení,
nakoľko na našu počesť nám
miestny profesionálny organista pán Lászlo Cziglényi zahral
tri dobové skladby. V bazilike nájdete niekoľko stavebných
slohov, všetky pozoruhodné. Poznanie je o to cennejšie, že dostávame informácie od fundovaného sprievodcu. Nasleduje
pohodlná prechádzka po pešej
zóne s odborným výkladom. Na
námestí pochopíte, prečo získalo mesto európske ocenenie
za ochranu pamätných budov.
Udržiavané barokové, renesančné i ostatné stavby sú toho
dôkazom. Pred jednou budovou

na pamätnej tabuli, ktoré tam
pripevnil náš primátor, pripevňujeme i naše kvetiny. Krásne
je i divadlo v meste. Uvítanie na
radnici je nad naše očakávanie.
Pred radnicou nás víta a o histórii radnice informuje zástupca primátora dr. Rudolf Ottófi.
O chvíľu pripevňujeme druhú
kyticu k buste Gábora Barossa na prvom poschodí. Nemám
ani pripravený oficiálny príhovor, a tak, keď som vyzvaný,
aby som povedal niekoľko slov,
hovorím len to, čo cítim. Ďakujem maďarským organizátorom
a hostiteľom i Aničke Šatkovej
a všetkým, ktorí mi pomáhali návštevu pripraviť. Verím, že
hovorím i za ostatných.
Po privítaní a prehliadke
radnice si myslím, že teraz už
bude len večera v nejakom lacnejšom penzióne alebo hoteli
a ubytovanie. Nie je tomu tak.
Autobusom cestujeme niekoľko
kilometrov za mesto. V miestnosti peknej reštaurácie, do ktorej vstupujeme, je prestreté pre
päťdesiat ľudí. Víta nás vedúci a majiteľ reštaurácie. Praje
všetkým dobrú chuť. Halászle je
skutočne výborné. Vínko na prípitok a na lepšie poznanie tiež.
Jazykovú bariéru nám pomá-

ha úspešne zdolávať Mgr. Betka Balónová a Erika, Judita,
Alinka, Ingrid, Slovenky, ktoré v meste pracujú a žijú. Maďarskí priatelia Zoltán Czaplár
s manželkou Alinkou, Šándor
Impert i Matyáš Kreicz sú tu
tiež. Pomáhali s organizáciou
a programom.
Po večeri sme ubytovaní
v miestnych kasárňach, väčšinou v dvojlôžkových izbách.
Program na dnešný deň skončil.
Zo všetkého máme veľa dojmov
a ja nemôžem ani zaspať. Pokúšam si odpovedať na niektoré otázky, ale nedarí sa mi to.
Neviem, či majú naši hostitelia
zákon o vlastenectve, ale je zrejmé, že vlastenectvo majú v krvi.
Lepšie povedané, v srdci. Myslím si, že by sa to zišlo aj nám.
Druhý deň je pohodový. Po
raňajkách už len presun do
aquaparku a oddych až do poobedia.
Pri raňajkách nás navštívil
i plukovník Kovacz, veliteľ kasární, a zaželal nám, aby sme sa
dobre cítili a že nám praje príjemný deň. V aquaparku dostávame magnetické náramky
a môžeme celý deň oddychovať.
Každému je zrejmé, že sa o nás
starajú viac ako sme očakávali. A vraj máme zľavu dokonca
i v jedálni aquaparku. Musíme
ale poznať heslo. To heslo znie:„schmidt“. Je to milé.
Skúšam to, objednávam si halászle a pivo. Pri platení hovorím heslo “schmidt“ a pozerám
na účtenku. Skutočne je tam –
10%. „Peter, Peter, všetko ide,
len sa musí chcieť,“ myslím si,
a Ty určite chceš.
Lúčime sa podvečer. Na včerajšej večeri spomínal doktor
Peter Schmidt všetkých, ktorí
prispeli k lepšiemu vzájomnému
poznaniu. Všetkých som poznal
a poznám. Som rád, že k Jožkovi Sabadkovi, Paľovi Čiernikovi, súčasnému primátorovi
Štefanovi Daškovi, ilavskému
spevokolu a výstave ikon Alenky Teicherovej bude možné prirátať i radových občanov z Ilavy
a okolia, ktorí mesto navštívili
v septembri 2010.
Mám z toho príjemný pocit.
A som tomu rád.
Ing. Josef Rosenbaum
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10. október – Deň duševného zdravia
Svetovou federáciou pre duševné zdravie /WFMH/ bol v roku 1992 vyhlásený 10. október za Deň duševného zdravia. Tento deň je zároveň podporovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou.
Téma tohtoročného Svetového dňa duševného zdravia znie:

„Duševné poruchy a dlhodobé telesné ochorenia.“

Podľa slov riaditeľky kancelárie WHO na Slovensku,
MUDr. Dariny Sedlákovej,
MPH 10. október slúži na zvýšenie povedomia širokej verejnosti o tom, ako si pestovať
a čo najdlhšie si udržať duševné
zdravie, ale aj o tom, aké duševné choroby a s akými následkami najviac trápia ľudí vo svete.
Tento deň má význam aj z toho
dôvodu, že téma duševného
zdravia je u nás dlhé desaťročia tabuizovaná a naša verejnosť má skreslené a nesprávne
názory na psychické poruchy.
Pritom duševné zdravie sa týka

každého z nás. Svetová zdravotnícka organizácia definuje
zdravie ako stav úplnej telesnej,
duševnej a sociálnej pohody.
Z toho vyplýva, že duševnému
zdraviu by sa mala venovať rovnaká pozornosť a starostlivosť
ako telesnému zdraviu.
Podľa štatistických informácií cca 27% populácie EÚ trpí
niektorou z diagnostikovateľných duševných porúch, duševné ochorenia sú na 3. mieste invalidizácie. Vo svete podľa
štatistík WHO pritom len menej ako polovica chorých dostane pomoc. Alarmujúce je, že

Rehabilitačný pobyt
zrakovo-postihnutých
V dňoch 3. – 5. septembra 2010 sa osemnásti zrakovo-postihnutí členovia ZO z Dubnice nad Váhom zúčastnili rehabilitačného pobytu v hoteli BONUMS. Hotel sa nachádza v peknom
horskom prostredí medzi Belušskými Slatinami a Mojtínom.
Naši členovia sa učili orientovať v horskom prostredí za pomoci
bielej palice. Pobyt sa mohol uskutočniť aj vďaka každoročnému
príspevku Mestského úradu Ilava.
Za ZO ÚNSS Dubnica n/V. Alena Tomanová

Foto: R.M.

počet ľudí s diagnostikovanou
a liečenou duševnou chorobou
sa v posledných dvadsiatich rokoch výrazne zvýšil. Dôvodom
nie je len lepšia diagnostika, ale
aj absolútny nárast počtu ochorení vo všetkých vekových skupinách, vrátane detí a mládeže.
Odhaduje sa, že na svete trpí
len na depresiu 121 miliónov
ľudí. Depresia je najrozšírenejšie psychické ochorenie a Svetová zdravotnícka organizácia
/WHO/ ju označila za chorobu, ktorá najčastejšie vyraďuje človeka z bežného života.
Krivka počtu ľudí trpiacich na
depresiu má rastúcu tendenciu
a podľa odhadov WHO bude
v roku 2020 depresia spolu so

srdcovo-cievnymi ochoreniami najčastejším ochorením.
Jedným z dôvodov, prečo
u nás organizuje Liga za duševné zdravie Dni duševného
zdravia, ktoré sa konajú každoročne práve okolo 10. októbra je informovanosť populácie o duševných poruchách.
Kampaň je zameraná okrem
zvýšenia informovanosti verejnosti o problémoch súvisiacich
s psychickými ochoreniami aj
na aktívnejšie zapojenie duševne postihnutých ľudí do spoločenského života.
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Oddelenie
podpory zdravia

Poďakovanie
22. septembra 2010 sa v našom meste uskutočnila celonárodná zbierka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska
„Biela pastelka“.
Naša ZO ÚNSS so sídlom v Dubnici nad Váhom, ďakuje
dvom tímom dobrovoľníkov a vedeniu škôl za ochotu a pomoc pri zbierke. Prvý tím robil zbierku na Základnej škole
v Ilave a boli to žiačky základnej školy: Natália Remenárová, Katarína Cedzová, Sophia Figurová a Patrícia Lysáková. Vyzbierali 91,03 EUR.
Druhý tím tvorili študentky Obchodnej akadémie v Ilave:
Dominika Medňanská a Eva
Katerinčinová. Pohybovali
sa v meste Ilava a vyzbierali
67,48 EUR. Ďakujeme obyvateľom mesta a okolitých
obcí, ktorí prispeli na dobrú vec.
Tiež ďakujeme pracovníkom Kultúrneho domu Ilava
pri propagácii zbierky. Peňažné prostriedky budú použité na špeciálne programy
pre nevidiacich a slabozrakých.
za ZO ÚNSS v Dubnici n/V.
Alena Tomanová
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Obchodná akadémia v Ilave informuje:
V školskom roku 2010/11 má
naša škola 11 tried a v nich 333 žiakov. Z toho je 8 tried 4-ročného
denného maturitného štúdia v odbore obchodná akadémia a 3 triedy
2-ročného denného pomaturitného štúdia v odbore sociálno-právna
činnosť.
V októbri 2010 sa rozbehla aj záujmová činnosť žiakov - krúžky.
Žiaci si mohli zvoliť napr. Redakčný
krúžok - tvorba školského časopisu AKADEMIK, Krúžok mladých
účtovníkov, Písanie na stroji a na
počítači, Matematický krúžok, Literárno-dramatický krúžok, Angličtina a nemčina hravo a iné.
Pre verejnosť boli otvorené kurzy anglického a nemeckého jazyka
pre pokročilých a prípravný kurz na
získanie certifikátu z anglického jazyka City & Guilds.
Aktivity v septembri a októbri:
Poznávací zájazd pre zamestnancov OA Ilava a ich rodinných príslušníkov do Ríma - 14. - 18. september 2010.
V dňoch 14., 16. a 17. 9. 2010 žiaci
3. ročníka OA absolvovali Kurz na
ochranu človeka a zdravia.
6. októbra 2010 si všetci žiaci pozreli v DK Ilava envirofilm s názvom Architekt odpadu.
Žiaci 4. ročníka sa vo štvrtok
7. 10. 2010 zúčastnili Veľtrhu vysokých škôl, ktorý sa každoročne
koná v Sibamac aréne v Bratislave.
Na veľtrhu sa prezentovala väčšina

VŠ zo SR, ale aj veľký počet VŠ zo
zahraničia, najmä z ČR a anglicky
hovoriacich krajín.
V piatok 15. 10. 2010 navštívili našu školu zástupcovia rakúskej
firmy LKW Walter, ktorá sa zaoberá špedíciou a logistikou. Žiaci 3.
ročníka budú mať možnosť precvičiť si nemecký jazyk v praxi formou
besedy.
Ing. Zuzana Novosádová
Obchodná akadémia v Ilave sa
pridala k medzinárodného projektu „Povedz Nie! závislostiam
a Áno! zdravému životu a športu“.
V projekte je zapojených 7 krajín
z EÚ: Bulharsko ako hlavný organizátor projektu, Španielsko, Malta, Taliansko, Poľsko, Rumunsko
a Slovensko, ktoré zastupuje naša
škola - Obchodná akadémia v Ilave.
Zástupcovia žiakov OA si pripravili prezentácie o problematike závislostí a prevencii závislostí na Slovensku, ktoré v dňoch 12. - 20. 10.
2010 osobne prezentovali v meste
Karlovo v Bulharsku. V rámci medzinárodného večera propagovali
slovenské výrobky, pamiatky, tradície a kultúru Slovenska a Trenčianskeho kraja. Cieľom tohto projektu
je výmena skúseností a hľadanie
nových riešení a postupov v súvislosti s primárnou prevenciou drogových závislostí.
Mgr. Miroslava Rýdza
koordinátorka prevencie závislostí

CVČ INFORMUJE...
Centrum voľného času Ilava po septembrovom nábore
otvorilo 38 záujmových útvarov, ktoré navštevuje spolu 673
detí, mládežníkov a dospelých.
Ak by mali ešte deti záujem pracovať v nejakom krúžku aj po uzatvorení bilancie, nie je to problém, kedykoľvek
v priebehu školského roku môžu podať prihlášku a pripojiť
sa k ostatným.
CVČ Ilava poriada v mesiaci október:
Obvodové kolo vo Veľkom futbale pre žiakov ZŠ
Okresné kolo vo Veľkom futbale pre žiakov ZŠ
Okresné kolo v Bedmintone pre žiakov ZŠ a SŠ
Okresné kolo vo Florbale pre žiakov ZŠ a SŠ
Protidrogové prednášky na ZŠ okresu Ilava
Tvorivé dielne na ZŠ okresu Ilava
Kurz pletenia z papiera v CVČ Včielka Púchov

Foto: ZŠ

ENVIROFILM V ILAVE
V Ilave sa prvý film v rámci ENVIROFILM-u začal premietať v DK dňa
4. 10. 2010. Aj naša škola sa s nadšením
zúčastnila tohto podujatia. Žiaci 6.- 9.
ročníka si pozreli filmy s názvom POSLEDNÁ VÔĽA JEDNÉHO TIGRA
a MISIA NA ZÁCHRANU ĽADOVÝCH MEDVEĎOV. Deti so záujmom pozerali život tigra a ľadového
medveďa. Dozvedeli sa, aký mali zvieratá život a ako to nakoniec s nimi dopadlo.
NoprenástématikaENVIROFILM-u
týmto neskončila. Žiaci 6.A a 6.B triedy
sa pod vedením pani zástupkyne Mgr.
Cillerovej v rámci projektového vyučovania venovali osudom spomínaných
zvieratiek a na základe získaných vedomostí vypracovali veľmi zaujímavé
projekty.
Veronika Ďurašková, žiačka 6.B triedy, vytvorila zaujímavú anketu o prínose Envirofilmu . Zisťovala u spolužiakov, ako sa im páčil Envirofilm, aký
prínos mal pre nich a aký majú názor
na ochranu životného prostredia.
Janka Garážiová zo 6.B triedy napísala príbeh „Posledná cesta zlomeného chvosta“. V tomto príbehu položila

množstvo podnetných otázok, nad ktorými by sa mala zamyslieť väčšina ľudí.
Nikolka Borovská, žiačka 6.A napísala príbeh o tigrovi, ktorý aj veľmi
pekne ilustrovala.
Aj Dominika Hírešová, žiačka 6.B,
vyjadrila svoj názor: „Podľa mňa Envirofilm je veľmi užitočný, pretože nás
učí o ochrane prírody, zvierat a rastlín.
Dozvedela som sa veľa zaujímavostí
o tigroch a ľadových medveďoch. Filmy, ktoré som videla v rámci Envirofilmu, sa mi veľmi páčili. Teším sa na
budúci rok.“
ENVIROFILM je medzinárodný
festival filmov, televíznych programov
a videoprogramov s tematikou ochrany
prírody a životného prostredia, ktorý sa
organizuje každý rok. Cieľom festivalu
je predstaviť, konfrontovať a podnecovať v medzinárodnom meradle tvorbu
filmov, televíznych programov zameraných na ochranu prírody a životného prostredia, rozširovať poznanie ľudí
a zvyšovať ich aktivitu pri riešení tejto
problematiky, ako aj napomáhať výchove k starostlivosti o prírodu a životné prostredie.
Budjačová Ľubica

Úspech ZUŠ Ilava
Celoslovenský vzdelávací projekt pre školy UMENIE ZBLÍZKA pracuje s reprodukciami diel zo zbierok Galérie mesta Bratislavy. Pomocou nich sprostredkováva umelecké diela školám na celom Slovensku. V tomto roku sa do neho
zapojilo 290 škôl z celého Slovenska. Počas trvania projektu realizovali žiaci
vlastné interpretácie diel rôznymi technikami a médiami (maľba, kresba, plastika, objekt, inštalácia, akcia, fotografia, divadlo, text, poézia). Výsledné práce zaslalo takmer 100 škôl z rôznych regiónov Slovenska. Odborná komisia výtvarných a galerijných pedagógov vybrala 31, ktoré sú prezentované na výstave v
Pálffyho paláci Galérie mesta Bratislavy.
Aj exponát žiačky Michaely Bolebruchovej zo ZUŠ Ilava výtvarného odboru
pod vedením pani učiteľky Mgr. Zdenky Cíbikovej podľa reprodukcie Rudolfa
Fila „Maľuje“ (Rembrand) 1977 je vystavený v Galérii mesta Bratislava. Osobne
si ho žiaci mohli pozrieť 12. 10. 2010 na výstave, pričom sa zúčastnili aj na tvorivých dielňach GMB a pozreli si naše hlavné mesto.
K vynikajúcemu úspechu srdečne blahoželám!!!
Mgr. Ružena Hromádková, riaditeľka ZUŠ
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Pozvánky na podujatia v Ilave
30. 10. 2010 /sobota/ od 7.00 -11.00 hod. v dome kultúry
BURZA /nielen pre/ ZBERATEĽOV. Podujatie na
ktorom môžete kupovať, predávať či vymieňať všeličo možné
od starožitností po rôzne drobnosti, milé veci a vecičky...
Vstupné 0,50 €, deti zdarma.
9. 11. 2010 /utorok/ o 16.30 hod. v mestskej knižnici v DK

Stretnutie s Máriou Hamzovou

Obľúbená autorka ženských románov prijala pozvanie mestskej knižnice na stretnutie s čitateľmi.Vstup voľný
16. 11. 2010 /utorok/ o 15.30 hod. v DK v Iliavke
Zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Pozývame všetkých občanov Ilavy.

Foto: K.J.

Netradičná dopravná
výchova
Žiaci 3. – 4. ročníka základnej školy prežili dňa 21. 9. 2010
zaujímavý deň. V spolupráci
s KO PZ Trenčín sa uskutočnila netradičná dopravná výchova, kde si žiaci overili jazdu
zručnosti na bicykloch i kolobežkách a u príslušníkov polície mali možnosť overiť si vedomosti z dopravnej výchovy.
Zaujímavá bola ukážka si-

mulátora nárazu. Vyskúšali si
ju menšie i väčšie deti. Nebol
to najpríjemnejší zážitok, ale
skutočnosť pri dopravnej nehode je určite horšia. Deti sa
oboznámili s činnosťou záchranárov pri dopravnej nehode a všetko čo s tým súvisí.
Odmenou boli informačné letáky a na občerstvenie minerálka.
Poďakovanie patrí všetkým,
ktorí sa na príprave projektu
podieľali.
- kj -

Foto: K.J.

18.11. – 9.12.2010 vo výstavnej sieni domu kultúry

ZUZANA BOBOVSKÁ: JESENNÉ POTULKY

Výstava vynikajúcej výtvarníčky z Považskej Bystrice, členky
Umeleckej besedy slovenskej. Autorka sa venuje väčšinou
olejomaľbe, pastelom a netkanej tapisérii – Art protis.
Vernisáž výstavy sa uskutoční 18.11. /štvrtok/ o 16. 00 hod.
Srdečne vás pozýva oddelenie kultúry.

Aktuálne informácie vždy na
www.ilava.sk , tel. DK 44 555 70-72
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Barokový hostinec ako súčasť najstaršej zástavby mesta časť 1.
Ilava, ktorá bola pôvodne
kráľovským majetkom, pričleneným k hradu Trenčín sa
po výstavbe hradu stala centrom vlastného tzv. Ilavského
panstva, ku ktorému patrili aj
okolité mestečká a dediny: Ilava, Beluša, Prejta a majer Ilávka, ktorého chod zabezpečovali príjmy z mýta a z dedičného
richtárstva. Už v polovici 15.
stor. získal hrad i panstvo Ján
Huňady, po ňom Matej Korvín, ktorý ho daroval Blažejovi Maďarovi. V rodu 1495 sa
majiteľom panstva a zemepánom Ilavy stal Štefan Zápoľský,
ktorý ho vlastnil až do roku
1526. Aj keď kráľ Vladislav II.
Jagelovský udelil opätovne Ilave mýtne a jarmočné výsady,
ostala v podstate poľnohospodárskou obcou – resp. malým
mestečkom, ktoré bolo v područí zemepána hradu, nakoľko
ten zastával obyčajne aj funkciu mestského richtára a jeho
obyvatelia mu boli povinní
poddanskou službou a robotami. Rozmach mesta však od
počiatku súvisel najmä s výberom mýta, konaním jarmokov
a v neskoršom období aj s privilégiom variť pivo.
Podstatný rozmach Ilavy,
a to najmä v stavebnej činnosti
súvisel s príchodom rodiny Ostrožičovcov z Giletinca v pol.
16. storočia, kedy bratia Mikuláš a Ján získali hrad a panstvo
za verné vojenské služby od

Staré ilavské domy

kráľa Ferdinanda I. Habsburského. Práve predstavitelia
tohto rodu sa pričinili o prestavbu hradného komplexu,
ale aj o výstavbu a zariadenie
farského kostola a mestského
pivovaru. Na základe vykonaného stavebno-historického
výskumu je možné predpokladať, že z rovnakého obdobia pochádza aj suterén skúmaného objektu barokového
hostinca (prvá stavebná etapa),
ktorý pozostáva z dvoch, vedľa
seba umiestnených obdĺžnikových priestorov, zaklenutých
valenými klenbami s odtlačkami po drevenom šalovaní,
ktoré sú dôkazom stredovekej
stavebnej techniky. Nakoľko
múry súčasného nadzemného
objektu nedosadajú na murivá
suterénu, rovnako ako severné
nárožie objektu je posunuté severozápadným smerom a stredový pilier klenby prízemia
nedosadá na žiadny existujúci
múr v suteréne, predpokladáme, že tento je pozostatkom
staršieho objektu, domu, ktorý
bol postavený na juhovýchodnej strane námestia niekedy
v 16. storočí. O bližšom využití
tohto objektu, ktorý sa nachádzal pod Lahôdkami nemáme
dostatok informácií.
Rovnako nejasný je aj vznik
objektu z druhej stavebnej

Ilavské podzemie - renesančná zaklenutá pivnica zaniknutého objektu, ktorý postavili niekedy v 16. storočí. -mt-

fázy, kedy s využitím staršieho
suterénu vznikol blokový dvojpriestorový objekt, dĺžkovo
orientovaný do námestia.
Severovýchodnú časť pôdorysu tvoril takmer štvorcový priestor, zaklenutý valenou
klenbou s lunetovými výsečami s hranami upravenými
do tvaru hrebienka, dosadajúcou na stredový pilier, na
juhozápadný múr, ku ktorej
sa napájal hĺbkovo orientovaný prejazd, zaklenutý valenou
klenbou s lunetovými protistojnými výsečami, s hranami upravenými do tvaru hrebienka. V priestore prízemia
skúmaného objektu však nebolo možné vykonať sondážny
pamiatkový výskum, a preto
nedokážeme spresniť podobu tohto objektu – existenciu
okenných a dverných otvorov, tvar hlavného vstupného
portálu ani omietkové vrstvy.
Keďže sa v objekte nezachovali
okrem hrebienkových klenieb
žiadne iné prvky či detaily, ktoré by umožnili spresniť vznik
stavby, je možné tento určiť na
základe datovania analogicky
zaklenutých priestorov (máme
na mysli zaklenutie pomocou
hrebienkových klenieb, dosadajúcich na stredový pilier,
ktorý je pri zachovaných stavbách Ilavy pomerne častý). Ta-

kýmto spôsobom je zaklenutý
priestor trinitárskeho oratória
(dnes väzenskej kaplnky), pod
ním sakristie pôvodne trinitárskeho kostola (dnes farský
kostol, ktorý je súčasťou areálu
Ilavskej väznice) ako aj krypta, nachádzajúca sa pod ním,
ktorých vznik je datovaný do
obdobia okolo roku 1700, pričom rovnaký spôsob zaklenutia za nachádza aj v rohových
miestnostiach mestského pivovaru, ktoré autori pamiatkového výskumu datovali do obdobia rokov 1630 – 1635. Keďže sa
jedná o pomerne veľké časové
rozmedzie používania tohto
spôsobu zaklenutia, kladieme
vznik nami skúmaného prízemného objektu z 2. stavebnej etapy rámcovo do 2. pol. 17.
stor., pričom charakter priestorov napovedá, že už v tomto
čase plnil špecifickú funkciu,
nebol klasickým obytným objektom, ale vznikol ako hostinec resp. krčma.
Na jej existenciu poukazuje
aj písomná zmienka z mestskej
knihy Ilavy, v ktorej sa pri opise požiaru v roku 1695 uvádza,
že vyhorelo takmer celé mesto,
okrem ulice, vedúcej od Váhu,
od panskej krčmy po Madowarovu chalupu.
Skrátené, pokračovanie nabudúce.
Autor: Mgr. K. Zvedelová
Spoluautor: Mgr. M . Toman

Jeseň života...
Život človeka predstavuje jednu veľkú knihu, ktorá sa postupne zapĺňa rôznymi životnými skúsenosťami, smutnými
i veselými zážitkami od bezstarostného detstva až do obdobia staroby. Roky sa míňajú uprostred všetkých starostí a radostí...až jedného dňa príde nečakane, potichu a nepozvaná....jeseň života...staroba... môže byť krásna, pokojná, plná
teplých spomienok, ale aj plná smútku a trápenia...
Už 20 rokov je mesiac október venovaný úcte starším. Preto
ako darček v tomto mesiaci začíname uverejňovať poviedky
podľa spomienok nášho spoluobčana Františka Jakúbka, ktoré určite potešia nielen tých skôr narodených, ale i mladých
ľudí, ktorí si budú môcť aspoň trošku predstaviť ako žili ľudia
v Ilave pred niekoľkými desiatkami rokov.
- at -
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Spomienky Ferka Jakúbka I.
Narodil som sa 4. októbra
1924. Jediná ilavská pôrodná
baba bola vtedy pani Mária
Vronková. Keďže som uzrel
svetlo sveta na sv. Františka,
dali mi meno po ňom. Otec sa
narodil 6. 12. 1898, teda na
sv. Mikuláša, a tiež mu dali
meno Mikuláš...
V kostole zasvätenom
Všetkým svätým v Ilave, ma
ilavský kanonik ThDr. Chorenyi pokrstil a začali ma
volať Feri. Moja mama ma
starostlivo opatrovala, sestra
môjho otca, Anička, chodila
so mnou na prechádzky a vozila ma v čiernom drevenom
vozíku s drevenými kolesami
(vraj robili veľký šramot). Ako
chlapci sme sa v ňom neskôr
vozievali a kolesá sme močili
v potoku, aby sa nerozpadli.
Mama a otcova sestra slúžili u veľmi zámožnej pani Kralisanovej. Volali ju aj „pani
veľkomožná“. Jej rodina
boli veľmi dobrí ľudia, židia.
Mama ma k nim často brávala, pani Kralisanová ma volala „Bubinko“... Cítil som sa
u nich ako doma. Mali nádherné izby a pekné starodávne zariadenie. Nebolo dňa,
aby k nim niekto neprišiel na
návštevu. Moja mama nestačila nosiť na stôl rôzne jedlá
a maškrty. Samozrejme, ušlo
sa aj mne. Jedlá, ktoré zostali, mama nosila domov, lebo
otec mal ešte sedem súrodencov.
Moja babka bola zavčasu
vdova, lebo manžel Adam zomrel v mladom veku. Jej muž
bol roľník, mali malé hospodárstvo. Mala sa čo oháňať,
aby uživila deti. Chodila na
roboty do „Rakás“. Tak volali vtedy Dolnú zem. Domov sa
vracala až na jeseň s nejakou
tou korunkou a obživou.
1.septembra 1938 som nastúpil do štvrtej triedy meštianskej školy - hovorilo sa
tomu kurz. Po 14. marci, keď

bol vyhlásený Slovenský štát,
boli skoro všetci učitelia a riaditelia vyhodení zo svojich
funkcií. Prišli nové učebnice,
nové slová a povinný predmet - nemčina. Nemecký vodca Adolf Hitler si podmanil
všetky štáty v Európe. Začala
sa druhá svetová vojna. Moje
plány ísť študovať na umeleckopriemyselnú školu sa
neuskutočnili. Otec hovoril:
„Ferko, poď za učňa ku mne.
Si šikovný, práce je veľa, budeme spolu podnikať.“ Prihlásil ma do učenia a živnostenské spoločenstvo určilo výšku
a dobu učenia na dva roky.
Maliarske remeslo bolo pre
mňa hračkou. Po celú dobu
môjho učenia som písal rôzne
firemné tabule, pútače a reklamy. Ako učňa ma každý
obdivoval a považovali ma
za nadaného chlapca. Všetky
židovské obchody a podniky
prešli do rúk gardistov - arizátorov. Novým majiteľom
som písal firemné tabule nad
obchodmi. Pán Adolf Weiner
- maliarsky majster, u ktorého sa vyučil môj otec, prišiel
jedného dňa k nám a prosil
otca, aby ho vzal k sebe pod
ochranu. Zaplatil štátu tristotisíc korún slovenských,
aby mohol aj so svojou rodinou zostať v Ilave. Robil pod
našou firmou, ale čo zarobil,
nechával si pre seba a svoju
rodinu. Pamätám si, že na
ľavom boku kabáta nosil žltú
židovskú hviezdu vo veľkosti
10 cm. Aké to bolo ponižujúce! Podaktorí kričali: „Aha:
Žid!“ V Dubnici, kde najviac
pracoval aj so svojím synom
Samom, maľoval obchod, ktorý arizoval po Židovi Zingerovi jeden gardista, som napísal
firemnú tabuľu: Šijacie stroje
- rádiá - bicykle. Raz mi hovorí pán Weiner: „Felo, idem
k Bernardovi na pivo, Spricni
esce falby do tej spice a je fajlont!“ V duchu som sa smial

tej jeho výrečnosti. Už
som bol hotový a stále sa nevracal. Zrazu vidím veľa Židov
na nákladnom aute
– i jeho s rodinou.
Mal na sebe košeľu
a pracovné nohavice... Možno, keby nemal pripätú hviezdu
na košeli, neboli by ho
Nemci a gardisti vzali. Zakýval mi na poPortrét F. Jakúbka namaľoval ilavzdrav a utieral si slzy.
ský
rodák, dekan farnosti Bošany,
Bolo mi ho ľúto. Aj
Mgr.
Peter Čiernik.
jeho syna a 14- ročnej
dcéry Margitky, bola pekná, ských Židov, ba aj ostatných –
hoci trochu pehavá... Dodnes v celej Európe.
(pokračovanie nabudúce)
neviem, kam sa títo nešťastní
ľudia podeli. To bol osud ilavPodľa poviedok F.Jakúbka: Moje veselé i smutné spomienky
na Ilavu, spracovala - mpajRudolf Dobiáš (nar. 1934), je v súčasnosti uznávaným slovenským básnikom a spisovateľom, ktorý žije a tvorí v Dobrej pri Trenčianskej Teplej. Jeho spisovateľskú i životnú dráhu
poznačili mnohé nepriaznivé okolnosti. V roku 1953 sa stal
obeťou komunistického režimu...

Druhý jesenný sonet
Rudolf Dobiáš
A máme jeseň. Leto dozrelo,
jablone šťastne donosili plod.
Už odzvonilo zmluvám o dielo,
čas chystá plavbu do pokojných vôd.
Tých farieb vôkol! Zlatých listov pár
mi vľúdny vietor zhodil pod nohy.
Dar a či nedar? Či to milodar
si vymodlikal žobrák úbohý?
Padajú listy, vietor vrzúka,
na starých husliach lúdi novú pieseň.
Vďaka Ti, Bože, aj za túto jeseň,
za tvoje hmly, aj tvoje jablká,
za všetko, čo mi život ponúka,
i za to, čo už zajtra neunesiem.
Z knihy básní: Medzi trávou a vetrom
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Mestská knižnica
Bascomb, Neal:
„lov Na eichmaNNa“

Dunajská lužná, milanium, 2010
Keď Eichmann prišiel začiatkom novembra 1938 prvýkrát do Bratislavy, vtedajšie vydanie Denníka Slovák
obšírne písalo o tom, že „keď
prišla do Bratislavy smutná
správa o okýptení Slovenska
(južné územia), vybuchla slovenská mládež spravodlivým
hnevom proti Židom, ktorí v poslednom čase boli najbezočivejšími
podporovateľmi územného zmenšenia
Slovenska... Slovensko Slovákom, Palestína židákom!“ Na
pozadí primitívnej protižidovskej propagandy sa rýchlo vzmáhal antisemitizmus.
Eichmann sa 8. novembra
stretol s najvyššími predstaviteľmi autonómnej vlády,
vrátane jej predsedu Dr. Tisa,
ktorého upozornil, že treba na
Slovensku zneškodniť určité židovské kruhy tým, že ich
vysťahujú na nedávno stratené južné územia. Eichmann,
ktorý bol šéfom centrály na

vysťahovanie státisícov Židov
z Rakúska, sa dopustil toľkých vojnových zločinov, za
ktoré musel neskôr niesť zodpovednosť.
Lov na Eichmanna je pútavo napísaný príbeh o legendárnej operácii tajnej služby
Mossad – o dolapení jedného
z najhľadanejších nacistických
zločincov – Adolfa Eichmanna. Autor sleduje obersturm-

bannführera SS Eichmanna
počas posledných dní Tretej
ríše ako aj všetky kroky, ktoré podnikol, aby utiekol zo
zajateckého tábora v Nemecku a neskôr za pomoci bývalých nacistov až do Argentíny.
Bascombov napínavý skutočný príbeh čitateľovi najprv
priblíži, ako dvaja lovci nacistov, jeden nemecký štátny
žalobca a jeden slepý bývalý
väzeň v nacistickom tábore
vypátrali, kde sa Eichmann
nachádza a ako agenti Mossadu jedného z architektov masového vyvražďovania Židov
nakoniec chytili na predmestí
Buenos Aires.
Vďaka prístupu k odtajneným archívnym dokumentom
a starostlivej rešerši svedeckých výpovedí, rozhovorov so
zúčastnenými a Eichmannových memoárov vznikol bestseller a zároveň dokument
zachytávajúci útek a zajatie
jedného z najprominentnejších nacistických pohlavárov.
Kniha, ktorá vyšla pri príležitosti 50. výročia chytenia A.
Eichmanna je pre slovenského čitateľa doplnená o Eichmannovom „pôsobení“ na
Slovensku koncom roka 1938.

Čitateľská súťaž Zlatá rybka 2009
Aj deti z našej základnej
školy sa ešte vo februári zapojili do čitateľskej ankety pre
knižnice Zlatá rybka, ku ktorej vyhodnoteniu sa pristúpilo až koncom septembra.
Za Detskú knihu roka 2009
hlasovalo až 1802 detských
čitateľov, čo je dvojnásobok
v porovnaní s predošlým ročníkom. Deti navrhli 378 titulov. Hlasovanie organizovali detské oddelenia knižníc,
ktorých sa dovedna zapojilo
23. Najviac hlasovacích lístkov (503) zaslala Knižnica pre mládež mesta Košice.
Deti z našej knižnice poslali
až 60 hlasovacích lístkov.
Víťazom sa stala kniha spi-

sovateľky Gabriely Futovej
a ilustrátorky Martiny Matlovičovej – Královej Dokonalá Klára, ktorá získala 98
hlasov. Na druhom mieste je
opäť Gabriela Futová so svojou knihou – Hľadám lepšiu
mamu a tretia naj kniha je

Danka a Janka od Márie Ďuríčkovej.
Zo všetkých hlasovacích
lístkov vyžrebovali detskú čitateľku z Mestskej knižnice v
Bojniciach, ktorá získala sľubovaný darček – balíček pekných kníh.

PhDr. Jozef Borišinec

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

042/4261070, 0902 303 076

e-mail: minatom@stonline.sk

Knižné novinky

Prírastky v októbri

Beletria:
Nočné motýle / K.Tholtová
Kód 9 / J.Banáš
Druhý verdikt / M.Palmer
Netvor z Florencie / D.Preston
Boss všetkých bossov / G.Murín
Piata hora / P.Coelho
Inter City / M.Zimková
Prvá smrť v rodine /
I.Dobrakovová
Biomanželka / M.Viewegh
Holá veta o láske / D.Dušek
Môj príbeh z háremu / J.Lauren
Nový život bez chlapa / Buless
Sladký ocko / L.Kleypasová
Falošná stopa /J.Deaver
Medzi štyrmi stenami /
M.Ďuranová
Biela pyramída / H.Hausdorf
Nevidím, nepočujem, milujem /
I.Kučerová
S koňom v tvári a maslom na
hlave / L.Kollárová
Náučná literatúra:
Drogové závislosti / A.Nociar
Život je teď / A.Grün
Lov na Eichmanna / N.Bascomb
Coburgovci a Slovensko /
R.Holec
Praktická korešpondencia /
S.Líšková.
Písanie na počítači pre
samoukov / J.Zaviačič
Templári a Assasíni /
J.Wasserman
Dejiny Slovenska a Slovákov /
M.S.Ďurica
Dějiny Německa / H.Müller
Dějiny Francie /M.Ferro
Dějiny Itálie / G.Procacci
Detská literatúra:
Chlapci padli z višne, dievčatá
z jahody / G.Futová-R.Brat
Nick Twisp v putách / C.D.Payne
Malý princ / Exupéry
Úkryt grófa Draculu / T.Brezina
Monštrun z Dračieho jazera /
T.Brezina
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Poďakovanie
Touto cestou ďakujem priateľom
a známym za prejavy útechy a kvetinové dary pri odprevadení na poslednej ceste mojej manželky Márie Žůrkovej rod. Hrivňákovej, ktorá zomrela
21. augusta 2010 vo veku nedožitých 65
rokov.
Manžel Antonín a syn Drahoslav
s rodinou

Touto cestou ďakujem primárovi
OAIM / oddelenie akútnej intenzívnej
medicíny/ MUDr. Ivanovi Kalivodovi,
kolektívu lekárov a zdravotných sestier,
za príkladnú starostlivosť o moju manželku, Máriu Žůrkovú – Hrivňákovú,
v jej ťažkých životných chvíľach.
Antonín Žůrek, manžel

Technické služby mesta
Technické služby mesta upozorňujú občanov na
zmenu VZN č.2/2005 o nakladaní s odpadom a poplatkoch za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
Dodatkom č. 6, ktorý nadobudol účinnosť 20.09.2010 sa
upravuje Čl. XI. Systém zberu,
prepravy a zhodnocovania
vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu.
Mení sa bod 1 g) nasledovne:
Vlastník alebo správca
nehnuteľnosti je povinný biologicky rozložiteľný odpad -

BRO /napr. odpad zo záhrad
a ďalšej zelene na pozemkoch
právnických osôb, fyzických
osôb/ zneškodňovať na vlastnom pozemku alebo na kompostovisku. Kompostovisko
je pozemok na uloženie BRO
v prenájme mesta Ilava. Prepravu BRO na kompostovisko
si držiteľ odpadu zabezpečuje
sám na vlastné náklady.
BRO z verejných priestranstiev, parkov a cintorínov sa
zneškodňuje na kompostovisku. Zneškodňovanie odpadu
zabezpečuje oprávnená organizácia.

Poľnopotreby Salaj
– veľkoobchod Beluša

ponúka predaj
neskorej kapusty
vhodnej na zimné uskladnenie
Doba predaja:
pondelok – piatok 8.00-15.00 hod.
sobota 9.00 hod. -11.00 hod.
Predaj sa uskutočňuje
v areáli veľkoskladu v Beluši
(smer Mojtín),
vedľa futbalového
ihriska na Slatinskej ulici.

Informácie:
042/4625600

Technické služby mesta upozorňujú občanov, že
v rámci zberu objemných
odpadov do pristavených
veľkoobjemových kontajnerov
sa zakazuje ukladať do kontajnerov biologický odpad /
konáre, tráva, lístie, drevo
a pod./.
V prípade, že občania
takýto odpad uložia do
veľkoobjemového kontajnera,
tento bude na mieste vysypaný, aby občania odpad opätovne pretriedili. Až po vytriedení odpadu bude kontajner
odvezený.
Ing. Kočkár Peter
riaditeľ TSM

Firma Mäsko
vás pozýva

na nákup

chladeného mäsa
a mäsových výrobkov

Matrika
Narodenie:
matúš Domáň
lukáš vala
Tomáš hudok
matej mogora
matúš Kučera
Manželstvo uzatvorili:
ing. ivana Patáková
a ing. michal Doboš
Gabriela hudecová
a Róbert Pagáč
mgr. miroslava Škrátková
a Róbert Rýdzi
ing. Tatiana Porubčanová
a ladislav Gabriš
lucia Sedliaková
a marian Žilka
Blahoželáme jubilantom:
70 rokov
mária Bagínová
Daniela Jurenová
oľga Kotláriková
75 rokov
anna Červená
hedviga Filípková
milan Novotka
Jana Rebrová
80 rokov
Jaroslav Kobza
ladislav Krištof
mária Tomašáková
Navždy nás opustili:
melánia Kuchynková
margita Bieliková
Ľudovít Žilka
antónia Roháčová
anna Bábiková
eva Pavlíková
Okienko do štatistiky:
v sledovanom období sa do
nášho mesta prisťahovalo 8 občanov, z trvalého pobytu sa odhlásilo 12 spoluobčanov.

za výhodné ceny.

Mestské múzeum

Predaj sa uskutoční

p. Milanovi Pagáčovi

na námestí.

historických fotografií
mesta.

každú stredu,
v čase od 10:00 do 15:30 hod.
Z ponuky vyberáme:
Kuracie stehná
Kuracie prsia
Br. krkovica bez kosti
Držky predvarené

1,64 €
3,98 €
3,98 €
2,49 €

ďakuje

za darovanie
INZERCIA

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

Kontakt: 0908 454 552
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90. výročie organizovanej telovýchovy v Ilave – X. časť
Rok 1991-1992
15. 9. 1991 sa rozhodlo, že naša
TJ Jednota sa zmení na TJ Sokol
so všetkými oddielmi.
Na podnet členov futbalového oddielu bola zvolaná výročná členská schôdza, na ktorej sa
futbalový oddiel osamostatnil
a zostali pod názvom TJ Jednota.
Dňa 13. 2. 1992 došlo na spoločnej schôdzi k právnym uzáverom
a k schváleniu rozdelenia majetku. Financie sa rozdelili: 50 % TJ
Sokol - 21 670 Kčs a TJ Jednota
2680 Kčs. Na uvedenej výročnej schôdzi bol zvolený výbor:
Starosta - Horák Kamil, členovia - Strýček, Pagáč, Ohrablová,
Tomašák, Košík, Wiedermann,
Gabčo, Ing. Horák B. a Ing. Smrček.
V TJ Sokol Ilava po rozdelení začali pracovať v tomto zložení: Wiedermann, Ing. Horák B,
Pagáč, Ohrablová, Zemanová.
Za vedúcich oddielov boli zvolení: karate- Horák K., turistika –
Strýček V., vodáci –Gabčo Milan,
futbalový oddiel ženy - Ďurkech,
tenis - Ing. Smrček, volejbal - Pagáč, cvičiteľský zbor ženy - Seyfertová, Kasanická, futbalový oddiel ženy - Mišech, senior klub
Wiedermann.
TJ Sokol Ilava bola dňa 3.2.1992
zaregistrovaná do Československej obce sokolskej na Slovensku. Dňa 14.5.1992 TJ Sokol odkúpila od mesta Ilava kúpalisko
o výmere 3659 m2 a parcelu, na
ktorej stoja šatne a záhrada o výmere 5459 m2 za cenu 90 000
Kčs. Dňa 13. 5. 1992 bola podaná žiadosť o pridelenie identického čísla organizácie v B. Bystrici.
Výbor rozhodol vybudovať pri
kúpalisku dva tenisové dvorce.
Pretože ÚV-Sokol-a nedal sľúbené peniaze na vybudovanie tenisových dvorcov, výbor bol nútený
uzavrieť zmluvy so Slovenskou
štátnou sporiteľňou v Považskej

ILAVSKÝ

Bystrici. Zároveň zadal firme
„Šoška“ objednávku na vybudovanie dvoch tenisových dvorcov.
Výstavbu skončili do konca roka
za sumu 253 380,- Kčs.
Priestory Sokolovne mal v prenájme Nábytok firma Tatria,
s ktorou boli stále problémy s platením nájomného a ani súdnou
cestou sa spor do konca roka nevyriešil. TJ mala 270 členov: muži
- 85 členov, ženy - 42, dorast - 30,
dorastenky - 28, žiaci - 38, žiačky -47. Výsledky hospodárenia
za rok 1992: príjem 306 452 Kčs
, výdavky 296 657,80 Kčs, ročný
zisk 9 794,20 Kčs, celkový majetok mal hodnotu 3.522,628,80
Kčs. Vzhľadom na dobré výsledky hospodárenia výbor rozhodol
dať cvičiteľom odmenu 500 Kčs.
Výsledky oddielov v r. 1992:
karate -92 členov. V súťaži žien
získala I. miesto Jana Trenčanová do 53 kg, II. miesto v kumite,
muži do 60 kg Horák Kamil v súťaži o Slovenský pohár.
Futbal ženy - 44 členiek.
V Moravsko-sliezskej lige získali II. miesto, Medzinárodný
turnaj o Pohár primátora Ilavy I. miesto. Medzinárodné turnaje: V Nemecku - Hausdorf III.
miesto, v Holandsku - UITGEES
II. miesto, vo Švajčiarsku - Lugano 9. miesto. Účasť v týchto súťažiach sa uskutočnila za výdatnej
pomoci sponzorov: Sklárne Lednické Rovne, Slovlak Košeca, Cementárne Ladce a Slovakia Dubnica.
Vodácky oddiel mal 12 členov.
Sporadická činnosť sa prejavila
pri splavovaní riek Dunajec, Váh,
Orava, Hron a pri dokončení klubovne, vylepšovania lodenice
a úprave lodí.
Turistický oddiel - pešia turistika: Okrem uskutočnenia ,,Ilavskej 25“ pravidelne sa zúčastňovali na rôznych zrazoch. Tuláci
a Bludári sa pravidelne podieľali

na údržbe turistických chodníkov .
Rok 1993
Do majetku TJ bolo prevedené
kúpalisko. 5. 6. 1993 boli otvorené tenisové dvorce.
Rok 1994
Bola prevedená výmena členských preukazov podľa návrhu
vedúcich oddielov a inventarizácia základných prostriedkov.
Rok 1995
Aerobiku a nácviku pohybovej
kultúry sa pravidelne venuje 42
cvičeniek. Cvičenie vedú cvičiteľky Horáková a Čepáková.
DFC: V snahe, čo najlepšie sa
pripraviť na pravidelnú súťaž absolvovalo 18 hráčok pod vedením trénerov Ing. Vrtela a Daňu
sústredenie v Nemecku. V rámci
prípravy odohrali zápasy na turnajoch Castricum /Holandsko/,
Eberhaudzeli /Nemecko/ medzinárodný turnaj v Ilave a ďalšie turnaje na Morave, kde nás
úspešne reprezentovali, za čo
môžeme poďakovať sponzorom:
LC Crystal Lednické Rovne, Cementáreň Ladce, Slovlak Košeca
a súkromným podnikateľom.
Rok 1996
Výbor musel riešiť problémy
s nájomcami Sokolovne, ktorí
neplatili nájom a nereagovali na
výzvy, aby spoločne riešili tento
problém. Komisia TJ rozhodla
prevziať Sokolovňu, sálu s príslušenstvom opraviť a sprístupniť
pre činnosť svojich členov. V tomto roku sme zostavili a napísali
našu kroniku vďaka rodákovi –
historikovi Jozefovi MajerechoviMrzúchovi, ktorý naše začiatky,
fotografie a údaje zozbieral. Zápis
a grafickú úpravu previedol Ferko Jakúbek. Fotografie a niektoré údaje nám poskytol náš bývalý
člen pán Pippa ml.
Činnosť oddielov:
Karate: 24 členov + 40 žiaci –
Trénerskú skupinu tvorili K. Ho-

rák, Pažitka, J. Trenčanová, Cyprich, M. Horák, Daško, Vanko.
Skúšobným komisárom sa stal
K. Horák. Oddiel sa zúčastnil
majstrovstiev Slovenska a Pohára stredoslovenského kraja s dobrými výsledkami. Najlepší členovia: Lenko, Košková, Makis,
Šlesariková a Gregorová. DFC
ženy: 18 hráčok bolo na sústredení v Gunzburgu /Nemecko/.
V júni bol medzinárodný turnaj
pod záštitou primátora Ing. Čiernika za účasti 8 družstiev z Nemecka, Moravy a Slovenska. Ilava
obsadila 4. miesto. V zahraničí to
boli turnaje v Brne, Rožňove pod
Radhoštem a Hraniciach na Morave.
Turistický oddiel mal 30 členov
z radu dospelých a 16 mládežníkov. Vedúcim oddielu bol V. Strýček. Okrem účasti na turistických
a cykloturistických zrazoch, oddiel putoval za krásami Slovenska
a tradične organizoval „Ilavskú
25 – ku“. Tenisový oddiel: mal 26
členov a 26 dorastencov a žiakov.
Vedúcim a trénerom bol P. Mišík.
Okrem prípravy členov na rôzne
turnaje /Dubnica n/V, Púchov,
Pov. Bystrica a Trenčín/ zorganizovali memoriál Ing. Fr. Smrčka.
24 členiek oddielu aerobik
trénovali Horáková L. Vrtelová
a Kasanická. Trénerky Vrtelová
a Kasanická sa zúčastnili medzinárodného kongresu aerobiku
v Prahe za účasti trénerov z celého sveta. Volejbalový oddiel mal
14 členov. Pod vedením Milana
Pagáča na stretnutí Ilava, Púchov
a Pov. Bystrica obsadil 2 miesto.
13-členný vodácky oddiel viedol Milan Gabčo. Zúčastnil sa
odomykania vody HornáduHrabušice – Čingov- VrútkyBelá, Strečno- Kokav. Most – L.
Hrádok – Púchov- Dubnica- Nemšová a zamykania vody Púchov
– Dubnica.
- PK -
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