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Ani tohto roku nezostali Ilavčania bez vianočnej
výzdoby na Mierovom námestí.
Po predminuloročnom
adventnom venci a minuloročnej vianočnej guli,
ktorá sa svojimi nevšednými rozmermi dostala do
Guinessovej knihy rekordov ako najväčšia vianočná ozdoba na svete, rozhodol sa ilavský realizačný
tím pre tohtoročné Vianoce zvoliť striedmejší variant
a postaviť na Mierovom námestí betlehemskú jaskyňu
s jasličkami, spoločne s vianočným stromčekom.
Keď sme v sobotu ráno
nastupovali na pracovisko, nikomu sa akosti nechcelo, padal hustý dážď,
naťahovali sme na seba čo
sa dalo a vtedy som si povedala: „To nič, to nám len
z neba padajú Ferkove slzy,
lebo mu je ľúto, že tu nie je
s nami, o chvíľu to prejde“...
a aj tak bolo, do večera sa
počasie už držalo, len sem tam malá prehánočka.
Hoci fyzicky s nami pán
Šúkala nebol, celý deň sme
cítili jeho prítomnosť. Neopakovateľnú
atmosféru
dokázal vytvoriť Ing. Janko Straňák a gazdinka Ing.
Jarka Rexová nielen celodenným občerstvením, ale
i radou, pomocou a povzbudivými slovami. Vďaka patrí Violke Bakošovej,
Ľudke Lackovej a chalanom – veveričkám z TSM
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Vianoce na námestí

Ilava na čele s riaditeľom
Ing. Petrom Kočkárom,
obetavému riaditeľovi DK
Andrejovi Škvarovi, ktorý
s nami po celý deň mokol
pri inštalovaní žiaroviek.
Tá pravá atmosféra však nastala, až keď sme boli všetci
spolu – čiže takmer úplná rodina Šúkalová, Guru,
pracovníčky z DK a mnohí
ďalší. Potešili tetušky z klubu dôchodcov vynikajúcou
chutnou zemiakovou babou
a plackami.
Záverečnou bodkou za
prácou bola tichá kahančeková spomienka na Ferka
Šúkalu, ktorý nás len pred
niekoľkými týždňami náhle tragicky opustil. Nepatrila mu však len symbolická
minúta ticha, ale celý deň
s naším kolektívom.
Názory na stromček a betlehem na námestí sa rôznia.

Ani pre nás nie je stromček
podľa našich pôvodných
predstáv - riedke nepravidelné halúzky a ešte aj ne-

Cena: 6 Sk (0,20 €)

utíchajúci vetrisko, ktorý
zoskratoval viaceré svetelné reťaze. Nuž nie vždy sa
všetko podarí tak, ako si
človek naplánuje. Teší nás
však aspoň tých pár dospelých, či detí, ktorí sa tu počas dňa pozastavia, odfotia
sa so zvieratkami...
Ktorým sa nepáči, ostáva rok na to, aby vymysleli niečo iné, nové a krajšie.
Budeme sa na ich výkon tešiť. V mene celého kolektívu prajem všetkým občanom mesta krásne, pokojné,
v zdraví a rodinnej pohode
prežité vianočné sviatky,
ku ktorým možno prispeje
i chvíľkové postátie pri betlehemskej jaskynke ...
-RA-

Advent 2008...
Čas adventu je obdobím, keď viac ako inokedy chceme byť so svojimi blízkymi a túžime cítiť teplo nielen zo
sálajúcich kozubov, ale najmä zo sŕdc rozohriatych láskou. Láska je tá, ktorá prišla na svet v podobe malého
Dieťaťa a túži v nás prebývať počas celého roka, v každom okamihu, nielen počas Vianoc. Preto Vám, drahí čitatelia, prajeme, aby sa radosť zo sviatkov Božieho
narodenia stala Vašim spôsobom života, aby každý deň
Láska nachádzala otvorené dvere Vašich sŕdc, dotýkala
sa najcitlivejších kútov Vašej duše a liečila jej rany.
Všetko dobré Vám želá
Redakcia Ilavského mesčníka a kolektív Domu kultúry v Ilave
Pokojné a radostné vianočné sviatky všetkým čitateľom praje Kultúrna komisia pri MsÚ a poslanci MZ
Ilava.

2

Ilavský mesačník

Triedenie odpadu
- informácie

Dňa 25. 11. 2008 Technické služby mesta Ilava vykonali zber vytriedeného
papiera. O odbere vytriedeného papiera TSM jednali s firmou Ludoprint a.
s., Bobot. Táto firma v ponuke výkupu zberového
papiera uviedla, že časopisy a letáky nie sú vhodné
pre ich spracovanie. Nakoľko vieme, že občania
triedia predovšetkým takýto papier, požiadali sme
Zberné suroviny o odber
vytriedeného papiera. Po
rokovaní s pánom riaditeľom závodu v Považskej

Bystrici nám Zberné suroviny pre zložitú situáciu na
trhu so zberovým papierom odmietli vytriedený
papier odobrať. O tom, aká
bude situácia so zberovým
papierom v roku 2009 riaditeľ závodu Zberných surovín v Považskej Bystrici
nevedel povedať.
Pozberaný papier - 5,86
tony sme napokon odviezli
na Bobot. Nakoľko papier
nespĺňal kvalitatívne požiadavky firmy Ludoprint ,
oznámili nám, že zmiešaný papier nemáme voziť.
TSM Ilava

Stil Taxi

(0904 614 328) ďakuje
svojim klientom za prejavenú priazeň
v roku 2008 a zároveň praje príjemné prežitie vianočných a novoročných
sviatkov, ako aj veľa zdravia, osobných
a pracovných úspechov v nastávajúcom
roku 2009.

Ďakujeme,
APOLLO zdravotná poisťovňa, a.s.
ďakuje všetkým svojim klientom za
prejavenú priazeň a vernosť.
Neustále si získavame väčšiu dôveru
a naše služby súvisiace s poskytovaním verejného zdravotného poistenia bude od 1. januára 2009 využívať
už takmer 500 000 poistencov.

Vyhodnotenie Sviečky
za nenarodené deti

V týždni od 26. 10. 2008
do 2. 11. 2008 sa uskutočnili aktivity v rámci projektu Sviečka za nenarodené deti. Ústredným dňom
bol 2. november – sviatok všetkých verných zosnulých. Cieľom projektu
bolo upriamiť pozornosť
na hodnotu života a stráviť čas pri modlitbe za nenarodené deti, ich rodičov
a obnovu kultúry života. Do projektu sa zapojili dobrovoľníci z viac ako
60 miest a obcí Slovenska,
čo bolo približne 130 farností. Do Fóra života sa
dostali maily z celého Slo-

Dôležité informácie pre našich nových poistencov:
o nový preukaz poistenca APOLLO ZP dostanete v priebehu decembra 2008,
o do 8. januára 2009 odovzdajte svojej
predchádzajúcej zdravotnej poisťovni preukaz poistenca a taktiež európsky preukaz
zdravotného poistenia, ak ste jeho držiteľom,
o bezodkladne oznámte zmenu zdravotnej poisťovne vášmu zamestnávateľovi,
o v priebehu januára 2009 oznámte zmenu
zdravotnej poisťovne svojmu lekárovi.

venska. Vďaka štedrosti
občanov aj z nášho mesta,
získalo celkovo Fórum života 240 000 Sk (7 966,54
EUR), na činnosť zameranú na ochranu života. Tieto prostriedky budú konkrétne použité na letáky,
prednášky, advokačné a legislatívne aktivity, Email
Fóra života, náklady spojené s prevádzkou projektu Zachráňme životy a na
kampaň 25. marec – Deň
počatého dieťaťa. Fórum
života môže vyvíjať svoju
činnosť takmer výlučne iba
vďaka darom od individuálnych darcov, preto Vám
všetkým úprimne ďakujeme.
-r-

Matrika
Narodenie:
Soňa Jarníková
Evelyn Ivanová
Dávid Hakáč
Blahoželáme jubilantom:
85 rokov:
Adam Masár
Elena Siranová
75 rokov:
Antónia Janigová
Ľudmila Janušková
Štefan Kováč
Navždy nás opustili:
Gizela Kotlabová
Margita Melišová
Margita Vargová
Okienko do štatistiky:
Za sledované obdobie sa do
nášho mesta prisťahovalo 5
občanov k trvalému pobytu, 6
bolo z trvalého pobytu odhlásených. Tri manželstvá boli rozvedené.
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Mikuláš v uliciach Ilavy
Nielen tradičné stretnutie so svätým Mikulášom na
námestí a v dome kultúry,
v materskej a základnej škole, ale i rôzni anjeli, čertice,
predavačky v ilavských obchodoch vo veselých kostýmoch (pozri www.ilava.sk),
vyvolávali úsmev na tvári
deťom i dospelým. Okrem
toho k nám zavítal i Autobus
dobrej vôle z hontianskej dediny Hrušov. Približne tridsiatka malých koledníkov
a heligonkárov okrem vinšovačiek ponúkala v dome
kultúry i domáce koláče,
ktoré im na cestu po Slovensku napiekli mamy a babičky. Koledníci z Hrušova už
13 rokov navštevujú v predvianočnom období hlavne
detské domovy a domovy
dôchodcov. U nás sa predviedli aj ako šikovní hudobníci, napriek tomu, že na heligónkach sa učia hrať iba od
tohtoročnej jari. Podvečer už
v dome kultúry šušťali papieriky od sladkostí, deti tancovali, mnohé leštili podlahu

v sále DK kolenami :) a zatancoval si aj Mikuláš s čertom a anjelom. Nepodarilo
sa možno jediné – tradične

navštíviť deti „na detskom“
v ilavskej NsP, nakoľko oddelenie bolo od 1.12. zrušené.
-OT-

Prvý adventný koncert
s Limbačkou

Začiatkom adventného
obdobia sa v rímsko-katolíckom kostole v Ilave
predstavil Folklórny súbor
Limbačka z Levíc. Takmer
dvadsať účinkujúcich pripravilo pre divákov vyše
hodinové pásmo hovoreného slova, vinšov a kolied
z celého Slovenska. Súbor
mohli naši občania vidieť
aj na augustovom Bartolomejskom jarmoku a veríme, že sa v Ilave stretneme aj do tretice, keď k nám
prídu na jar s veľkonočným
pásmom spevu a tancov.

Vianočný
slovník
• A.D. (latinská skratka anno
domini = v roku Pána), označenie kresťanského letopočtu, začína sa narodením Ježiša Krista
• Betlehem (hebr. Bét-lehem
= dom chleba) – palestínske
mesto asi 8 km južne od Jeruzalema, rodisko kráľa Dávida. Podľa Matúšovho a Lukášovho evanjelia sa Betlehem
preslávil narodením Ježiša
Krista z Panny Márie. Nad
jaskyňou, v ktorej sa predpokladá Ježišovo narodenie, dal
cisár Konštantín Veľký vybudovať Baziliku Narodenia
Pána
• Betlehem – trojrozmerné alebo maľované výtvarné dielo alebo dielo ľudovej
umeleckej výroby zobrazujúce scénu Ježišovho narodenia. Za pôvodcu betlehemskej tradície sa pokladá sv.
František Assiský, ktorý postavil prvý živý betlehem na
vrchu Gracciu v roku 1223
• Emanuel (hebr. Immanuel = Boh s nami) – symbolické meno podivuhodného
chlapčeka, ktorého narodenie prorokoval Izaiáš okolo
roku 735 pred Kr. Narodenie
z panny malo byť znamením
a zárukou, že Boh chráni svoj
národ
• Oktáva – latinský výraz pre
osem dní. Prvých osem dní
vianočného obdobia sa slávi
ako sviatok. Vianočná oktáva sa začala sláviť v 7.stor.
• Polnočná sv. omša – začala sa sláviť pravdepodobne
v polovici 5. storočia, keď
bola za pápeža Sixta III. posvätená Bazilika Panny Márie. V Jeruzaleme sa začala
sláviť polnočná svätá omša
už koncom 4. stor.
• Vianoce – slávenie narodenia Ježiša Krista, sú po Veľkej
noci najstarším kresťanským
sviatkom. V Ríme sa slávili
už okolo roku 330
-r-
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Verejné mestské zastupiteľstvo (vyberáme zo zápisnice)
Posledné tohoročné verejné
mestské zastupiteľstvo sa konalo
9.12.2008 v DK Ilava. Z najdôležitejších bodov uvádzame:
Finančno-majetková
komisia
prehodnotila zvýšenie daní z nehnuteľností na území mesta Ilava
z doterajších 45 Sk / m² na 70 Sk /
m². Nakoniec poslanci schválili
návrh 60 Sk / m². Na budúci rok sa
bude rekonštruovať ZŠ na Medňanskej ul. vo výške 38 mil. Sk - z tejto čiastky bude mesto financovať
5% a zostatok 95 % bude hradené
z Eurofondov. Pripravuje sa projekt riešenia záplav Podhradského
potoka spolu so Slovenským vodohospodárskym podnikom. Projekt
bude vyfinancovaný z Eurofondov
a jeho čiastka sa pohybuje okolo
100 mil. Sk. Schválil sa ÚPN mesta, ktorý stál 1 900 000 Sk. Mesto
zaplatilo iba 100 000 Sk, zostatok
bol vyfinancovaný z Eurofondov.
Poslanec Ing. Hrubý a predseda
športovej komisie predniesli návrhy o umiestnení dvoch kontajnerov
pri ihrisku v Ilave,aby si školáci zabezpečili po svojich akciách upratovanie a opravu multifunkčného
ihriska. Poslankyňa pani Holbová
prečítala podrobný prehľad investičných akcií v KD Iliavka, nakoľko
je veľmi sklamaná, že jej poslanci
neodsúhlasili opravu KD. Primátor Š. Daško privítal Ing. Vanku,
poslanca VÚC za Trenčiansky kraj.
Ten podrobne poinformoval o porade, ktorá sa má konať na TSK. Informoval aj o úvere, ktorý si TSK

zobral vo výške 1 miliarda a 200 tis.
Sk. Podotkol, že mu je ľúto, že neprešlo financovanie okružnej križovatky v Ilave. Primátor oznámil,
že vyšla výzva Moderná škola, kde
môže získať ZŠ Ilava z Eurofondov
5 mil. Sk s našou 5 % spoluúčasťou.
Projekt prinesie nové výukové kurzy, postupy atď. Finalizáciu projektu doťahuje externá firma.
Ing. Hrubý podotkol, že by sa mal
konečne preveriť stav nelegálneho
napojenia občanov, ktorí si pripojili dažďovú kanalizáciu do splaškovej kanalizácie. Keď sú veľké dažde,
občanom Zámockej ul. tečú popred
domy splašky z kanalizácie.
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo:
Návrh rozpočtu Mesta Ilava
a rozpočet TSM na rok 2009 a návrhy rozpočtu mesta na rok 2010,
2011.
2. Vyhodnotenie rozpočtu mesta
k 30. 9. 2008.
3. Stanovisko HK k rozpočtu na
roky 2009 až 2011.
4. Programovú štruktúru rozpočtu.
5. Zmeny rozpočtu mesta predložené jednotlivými oddeleniami.
6. Žiadosti sociálno-bytovej komisie.
7. Žiadosti športovej komisie.
8. VZN č. 4/2008 o určení času
a miesta prihlásenia dieťaťa do školy.
9. VZN č. 5/2008, ktorým sa
menia niektoré všeobecne záväzné nariadenia mesta a organizačné

smernice mesta v súvislosti so zavedením meny Euro.
10. VZN č. 6/2008 o podmienkach určovania a vyberania dane
z nehnuteľností na území mesta
Ilava.
11. VZN č. 7/2008 o miestnych
daniach.
12. Dodatok č. 3 k organizačnej
smernici č. 2/2006 zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Ilava.
13. Nájomnú zmluvu so spoločnosťou Ilfes s.r.o., so sídlom Štúrova
753/68, 019 01 Ilava.
14. Dodatok č. 1 k zmluve o zverení majetku mesta do správy,
Technické služby mesta, Hurbanova 132/26, 019 01 Ilava.
15. Zmluvu o vzájomnej spolupráci pri rozvoji priemyselnej zóny
Ilava medzi Mestom Ilava a spoločnosťou SEGERS s.r.o., Šulekova 4,
811 06 Bratislava, IČO: 43 803 610.
16. Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve č. ZBZ 1/127/2007 zo
dňa 08.01.2008 uzatvorený medzi
mestom Ilava a spoločnosťou Lidl
Slovenská republika v.o.s., so sídlom Veľkosklad potravín Lidl, Púchovská 12, 914 41 Nemšová, IČO:
35 793 783, konajúcej prostredníctvom svojho spoločníka Lidl Holding Slovenská republika s.r.o., so
sídlom Veľkosklad potravín Lidl,
Púchovská 12, 914 41 Nemšová.
17. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Ilava okrem ZŠ

Ilava.
18. Dodatok k zmluve s TSM Ilava.
19. Program porád poslancov
a MZ.
20. Žiadosti mestských výborov.
21. Stanovenie podmienok voľby
hlavného kontrolóra Mesta Ilava.
22. Návrh na vyplatenie odmien
poslancom MZ za rok 2008.
23. Návrh na vyplatenie odmeny za rok 2008 primátorovi mesta
a HK mesta Ilava.
24. Návrh na zrušenie VZN č.
1/2006 o poplatkoch za úkony vykonávané Mestským úradom v Ilave účinného dňom 16.03.2006
v znení dodatku č. 1.
25. Plán porád na rok 2009.
Mestské zastupiteľstvo neschválilo:
- Vyplatenie odmien jednotlivým poslancom Mestského zastupiteľstva Ilava za rok 2008 Vyplatenie odmeny primátorovi mesta
Ing. Štefanovi Daškovi za rok 2008
v sume 100% jeho schváleného mesačného platu, vyplatenie odmeny
hlavnému kontrolórovi Mesta Ilava
Ing. Jozefovi Tichému za rok 2008
v sume 100% jeho schváleného mesačného platu.
- Žiadosť NsP Ilava, rozšírenie
oslobodenia dane prípadne zníženia dane z nehnuteľností.
Podrobnú zápisnicu zo zasadania Verejného mestského zastupiteľstva si môžu občania pozrieť na
vývesnej tabuli mesta alebo na
www.ilava.sk

Záverečná fáza rekonštrukcie ilavskej väznice
Podľa riaditeľa Ústavu na výkon
trestu odňatia slobody a Ústavu
na výkon väzby v Ilave Ladislava
Reseka, si rozsiahlu rekonštrukciu vyžiadal nielen doterajší stav
budovy, ktorá je z roku 1890, ale aj
zmena legislatívy týkajúca sa nových požiadaviek na ubytovanie
odsúdených i obvinených. Väzni
musia mať zo zákona v cele zabezpečený priestor veľký minimálne
3,5 m2, a najmä oddelené sociálne
zariadenie.
Pre odsúdených by mala byť budova pripravená do konca roka
2008. Po tomto termíne by mali
byť k dispozícii i nové priestory pre
prijímanie obvinených. Novinkou
v ústave bude i kompenzačná cela
určená pre jedincov, ktorí sú agresívni voči sebe samým. Nie je v nej
žiadny nábytok, obložená je mäk-

kým materiálom, takže väzeň si
v nej nemôže ublížiť.
Pôvodný rozpočet na rekonštrukciu bol viac ako 55 miliónov
Sk (1,825 milióna eur). V rámci verejného obstarávania vyhrala firma s rozpočtom vyše 54 miliónov
Sk (1,792 milióna eur). Niektoré
práce sú navyše, ktoré projektant,
a najmä pamiatkári, nepredpokladali. Rekonštrukcia Ústavu
na výkon trestu odňatia slobody
a Ústavu na výkon väzby v Ilave
sa začala v roku 2006. Financovaná je zo štátneho rozpočtu. Podľa
riaditeľa ústavu sa vďaka nej zvýši
i bezpečnosť v priestoroch väznice. Po dokončení prác budú upravené priestory na ubytovanie, čiže
väzenské cely a takisto bude pripravený i priestor na prijímanie
obvinených.
-r-
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Päť záberov starej Ilavy
Trenčiansky samosprávny kraj vydal oficiálny kalendár na rok 2009 s tematikou dobových fotografií z
archívu sklenených platní negatívov Dr. Martina Abraháma Pattantyussa, ktorý
bol na prelome 19. a 20. storočia ilavským väzenským
lekárom. Popri svojej práci bol nadšeným turistom
a fotografom. Jeho fotografie nám poodhaľujú vtedajšiu prírodu, urbanizmus a k
tomu nás uvádzajú do vtedajšej spoločnosti Ilavy a jej
okolia z konca 19. storočia
Na jeho fotografiách možno vidieť vtedajšiu šľachtu,
úradníkov práve tak ako aj
obyčajných ľudí. Fotografie
oplývajú svojou vonkajšou,

ako aj vnútornou kvalitou,
na ktorých môžeme obdivovať množstvo detailov
(mnohé fotografie od Dr.
Pattantyussa sa nachádzajú
v historických fotogalériách
Ilavy a Klobušíc). Musíme
vyzdvihnúť to, že spomedzi
12 záberov až 5 z nich pochádza priamo z Ilavy, čo
naše mesto ukazuje v dobrom svetle. Je len na škodu
veci, že kalendár nie je dostupný verejnosti, ale len na
propagačné účely TSK.
Aj keď Dr. Pattantyuss nebol profesionálnym fotografom, môžeme mu právom
ďakovať za jedinečné a neopakovateľné zachytenie nám
tak vzdialenej minulosti.
-mt-

VYHLÁSENIE

dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Ilava
Mestské
zastupiteľstvo
v Ilave v zmysle § 18a, ods. 2
zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, uzn. MZ č.
7/2008 zo dňa 09.12.2008
vyhlasuje
deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Ilava na
3. marec 2009 na zasadnutí
MZ Ilava.
USTANOVENIE
podrobností o spôsobe
a vykonaní voľby hlavného
kontrolóra mesta a náležitosti prihlášky
Mestské
zastupiteľstvo
v Ilave v zmysle § 18a, ods. 3)
zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, uznesením MZ č. 7/2008 zo dňa
9.12.2008
ustanovuje
Podrobnosti o spôsobe
a vykonaní voľby hlavného

kontrolóra mesta a náležitosti prihlášky nasledovne:
1. Deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta je
osobitným vyhlásením určený na 3.3.2009 na zasadnutí MZ. Vyhlásenie dňa
konania voľby bude najneskôr do 22.01.2009 zverejnené na úradnej tabuli mesta,
internetovej stránke mesta,
v mestskom rozhlase a v Ilavskom mesačníku.
2. Kandidát na funkciu
hlavného kontrolóra mesta musí odovzdať svoju písomnú prihlášku spolu s prílohami uvedenými nižšie
v zalepenej obálke s názvom
„Voľba HK - Neotvárať!“ najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na MsÚ v zmysle
§ 18a, ods. 2, (t.j. v odtlačku
prezentačnej pečiatky podateľne MsÚ na zalepenej obálke musí byť vyznačený najneskorší dátum 17.2.2009).

Kaštieľ v
Klobušiciach, 1892 – rodina Šipekiovcov s priateľmi.
Súčasťou prihlášky je profesijný životopis, výpis z registra trestov nie starší ako
3 mesiace, úradne overená
fotokópia dokladu o vzdelaní. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného
kontrolóra mesta je ukončené minimálne vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
a všeobecná prax najmenej 5
rokov.
3. Posúdenie podaných
prihlášok zabezpečí komisia určená mestským zastupiteľstvom, ktorá vyhodnotí
splnenie podmienok jednotlivých kandidátov a vydá
zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra
mesta.
4. Na zvolenie hlavného
kontrolóra mesta je potrebný
súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých poslancov MZ. Ak
ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, MZ ešte
na tej istej schôdzi vykoná
druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole

volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola
volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom
platných hlasov. V druhom
kole volieb je zvolený ten
kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov.
Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje
žrebom.
5. K samotnej voľbe hlavného kontrolóra mesta je určená
3-členná volebná komisia.
6. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov MZ.
7. Primátor mesta s právoplatne zvoleným hlavným
kontrolórom mesta uzavrie
pracovnú zmluvu najneskôr
v deň skončenia funkčného
obdobia predchádzajúceho
hlavného kontrolóra mesta
(31.03.2009). Deň nástupu do
práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra
mesta.
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Matica slovenská sa stará
o kultúrny rozvoj národa, a tým
o zachovanie jeho pamäti. Práve
to prezentovali dňa 29. novembra 2008 matičiari Trenčianskeho a Trnavského kraja kultúrnym podujatím v Dome kultúry
v Ilave pod názvom „Trenčín, Trnava – ruža voňavá“. Program
pripravili Domy Matice slovenskej v Ilave a v Galante. V pásme
slova, hudby a tancov vystúpili
súbory a sólisti, ktorí verejnosti
ponúkli svoje umenie nielen talentom, ale aj srdcom. Každé vystúpenie odmenil vrúcny potlesk
návštevníkov. A nielen to. Diváci
potleskom odmeňovali umelcov
a ľudových umelcov aj v priebehu
vystúpenia, zapájali sa do pesničiek a ich rytmu.
Stretnutie matičiarov, ktoré podporila Nadácia Matice
slovenskej a osobným darom
predseda MS Ing. Jozef Markuš
DrSC., otvorila príznačná zvučka
slovenskej ľudovej piesne z Cífera – Trenčín, Trnava – ruža voňavá. Po jej odznení sa prítomným prihovorila predsedníčka
Krajskej rady Matice slovenskej
Trenčianskeho kraja Mgr. Ružena Hromádková. V príhovore sa
okrem iného zmienila aj o poslaní krajských rád MS v upevňovaní vzájomnosti a súdržnosti
medzi krajmi Slovenska približovaním regionálnych rozdielností a identít. Projekt Matičné
mosty, ktorého súčasťou bolo aj
uvedené podujatie, je zároveň
prejavom slovenskej národnej ce-
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„Trenčín, Trnava – ruža voňavá“
listvosti a zhodnosti. Riaditeľka
Domu Matice slovenskej v Ilave
Janka Valigurčinová pozdravila
návštevníkov a hostí, delegáciu
Trnavského kraja vedenú riaditeľom Domu MS PaedDr. Ivanom
Lipovským, osobitne privítala
poslancov MsÚ Ilava, prednostu MsÚ Ing. Ľubomíra Turcera
a prednostku Obvodného úradu
v Galante PaedDr. Aničku Pilárikovú, ktorá je zároveň predsedníčkou Spolku zahraničných
Slovákov v Maďarsku. Priblížila výber programu z geografický širšieho územia oboch krajov
v zaostrení na pestrosť a svojráznosť piesní, tancov a zvykov
i na záujmy v kultúrnej oblasti
dnešnej mládeže. Potom už javiskový priestor zaplnil orchester
Základnej umeleckej školy v Ilave Brillant a naplno sa rozzvučali
melódie jedenástich akordeónov
a ďalších hudobných nástrojov.
Nasledoval blok ľudových umeleckých súborov z Trnavského
kraja. Ženská spevácka skupina
Nádej pri Miestnom odbore MS
v Košútoch, Citarové kvarteto pri
kultúrnom dome v Jelke, ktorého
účinkujúci sú maďarskej národnosti, ale v ich podaní Slovenské
mamičky spievala celá sála. Na
pódiu sa striedali: Tanečný súbor
mládeže Paso Doble z Veľkých
Úľan rezkými južanskými tancami, sólový výstup speváka Petra

Ženská spevácka skupina Nádej z Košút.

Šrámka zo Šale, silnej speváckoumeleckej osobnosti. Mladšiu generáciu ďalej reprezentoval Hiphopový súbor zo Sládkovičova.
Svoje spevácke umenie prezentoval aj moderátor Peter Fahn.
Javiskový priestor zaplnil
35-členný Zmiešaný spevácky
zbor Ilavan pod taktovkou dirigentky Mgr. Jarmily Piškovej.
Precítené vystúpenie vystriedal moderný tanec Cheerlieders
Cherries so ZUŠ Ilava. FS Hájiček
z Chrenovca-Brusna nás efektným zvukom trombitov preniesol
do slovenských hôr. S ním účinkovala aj 84- ročná Mária Podolová v komickom pásme „Na priedomí na lavičke“. Svojím umením
zaujala početná folklórna skupina mladých ľudí pri Miestnom odbore Matice slovenskej

v Trenčianskej Turnej Večernica.
V jej programe zazneli rezonujúce melódie hry na píle, čo bolo
hodnotným vyvrcholením reťazca programu, ktorý dunel plnosťou slovenskosti, spolupatričnosti
a návštevník tlieskal a spevom sa
vedno zapájal do programu.
Domy Matice slovenskej v Ilave a v Galante vykonali kusisko
záslužnej práce nielen pre obyvateľov Ilavy a okolitých obcí,
pre matičiarov, ale ukázali cestu
udržovania patriotizmu v takých
eposoch vystúpení, aké odzneli
v to odpoludnie v Ilave. A ja, ako
návštevník až z poslednej dedinky kraja, som si pri vystúpeniach
žartovne v parafráze názvu jedného slovenského filmu hovoril:
Sedím v Ilave a je mi dobre.
Dr. Otto Gáťa

Maľovaná škola

„Maľovaná škola“ je názov výstavy výtvarných prác žiakov pri príležitosti 55. výročia založenia ZUŠ Ilava.
Na vernisáži vo vestibule Domu kultúry Ilava - v príjemnom štylizovanom prostredí pri tlmenom osvetlení
a horiacich sviečkach - dňa 25.11.2008
privítala riaditeľka školy Mgr. Ružena
Hromádková žiakov, rodičov, zástupkyňu riaditeľky ZUŠ Mgr. Jarmilu Piškovú a pozvaných hostí: predsedníčku kultúrnej komisie Violu Bakošovú,
členku kultúrnej komisie Mgr. Boženu
Slávikovú, predsedu RŠ ZUŠ Bc. Tibora
Turzu, vedúceho oddelenia kultúry pri
MsÚ Mgr. Andreja Škvaru a riaditeľku
Domu Matice slovenskej v Ilave Janku
Valigurčinovú.
Vernisáž spríjemnil svojím vystúpením pán učiteľ František Letko s Bar-

borkou Bartekovou hrou na zobcovú
flautu a v krátkom programe účinkovalo aj gitarové duo Katka Cedzová a Maroško Dubnička. Riaditeľka školy potom upriamila pozornosť prítomných
na informačné panely zo života školy,
ktoré predstavujú výstižný súhrn úspechov, akcií, projektov a prácu kolektívu
ZUŠ za predošlé päťročné obdobie.
Výstavu obrazov, umiestnených vo
veľkej sále, uviedla pani učiteľka Mgr.
Dana Vlčková. Predstavila obrazy, ktoré sú ukážkou vyspelých výtvarných
umeleckých zručností, sú zrelou ukážkou prepracovaných štúdií a predovšetkým predstavujú milú detskú tvorivosť a fantáziu.
Výstavu a informačné panely o škole
si môžete prísť pozrieť do konca decembra.
-RH-

Výborné 2. miesto v regionálnej súťaži v hre na plechový dychový nástroj v Trenčíne nedávno získal žiak ZUŠ Ilava Stanislav
Remšík, ktorého vedie p.učiteľ Jaroslav Letko. Stanka poznáme
z rôznych vystúpení a koncertov školy. K úspechu blahoželáme.
-RH-
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Sladké Vianoce
s Ilavským mesačníkom
Kokosové „Rafaelo“
200g kokosovej múčky, 2dl
sladeného
kondenzovaného
mlieka, lúpané mandle
Z kokosu a mlieka vypracujeme
hmotu a necháme ju vychladnúť.
Do kúskov vtlačíme mandľu a zaguľatíme. Obalíme v kokose.
Vanilkové rožteky s orechami
220g hladkej múky, 70g práškového cukru, 140g masla, 1 žĺtok, 70g orechov, 2 vanilkové
cukry
Maslo vymiešame s cukrom
a vanilkovým cukrom, pridáme
žĺtok. Potom vmiešame jemne
mleté orechy s múkou a dôkladne spracujeme. Všetky suroviny
musia mať rovnakú teplotu. Cesto necháme 1-2 hodiny odpočinúť pri izbovej teplote. Tvarujeme rožteky, upečené obaľujeme
v práškovom cukre s vanilkou.
Parížske rožteky
Cesto: 300g hladkej múky,
120g práškového cukru, 250g
Hery, 90g mletých orechov, 2
žĺtka
Krém: 2 vajcia, 4 žĺtka, 300g
práškového cukru,,375g masla ušľaháme nad parou.
Spracujeme cesto a vtláčame do
formiček. Po upečení a vychladnutí striekame na rožteky krém.
Dáme stuhnúť a potom krémovú
časť máčame v čokoládovej poleve.
Linecké zlepované koláčiky
(Originálny recept
z Rakúskeho Linca)
360g polohrubej múky, 120g
práškového cukru, 240g masla,
4 varené prelisované žĺtky, ½ citróna (šťava + kôra)
Múku preosejeme, zmiešame
s práškovým cukrom a pridáme
rozsekané stuhnuté maslo. Dlaňami rozdrobíme a do jamky
uprostred dáme prelisované žĺtky, šťavu a nastrúhanú kôru z citróna. Vypracujeme cesto a dáme
na hodinu do chladu odpočinúť.
Vyváľame plát na 5 mm, vykrajujeme tvary, do polovice vykrojíme
stred. V mierne vyhriatej trúbe
upečieme doružova. Zlepujeme
ríbezľovým alebo malinovým
lekvárom. „Okaté“ tvary najskôr
pocukrujeme a potom prilepíme
k plným tvarom.
Poznámka: Do cesta sa dáva
výhradne maslo, s iným tukom
by to nebolo ono.

Trubičky
Cesto: 350g hladkej múky,
250g tuku (Hera), 1/8 l šľahačky
Náplň: 250g jabĺk, 350g práškového cukru, 2 bielky
Vypracujeme cesto, necháme
hodinu v chladničke uležať. Tenko
vyvaľkáme, krájame na 2 cm široké prúžky a navíjame s presahom
na kovové trubičky. Na vymazanom plechu upečieme. Vychladnuté trubičky plníme jablkovým
snehom. Do šľahača dáme jemne
nastrúhané jablká, cukor a bielka.
Šľaháme, až je sneh tuhý.
Šuhajdy
200g čokolády na varenie, 2x
čokoláda Kaštany, 250g masla, 1
Salko, 120g tuku, mandle alebo
oriešky
Čokolády rozohrejeme so 100%
tukom. Salko varíme 2 hodiny
a vychladnuté ušľaháme s tukom.
Do papierového košíčka dávame
čokoládu, krém zo Salka, oriešok
alebo olúpanú mandľu a opät čokoládu.
Mocca oválky
Cesto: 210g hladkej múky, 70g
práškového cukru, 140g masla,
50g mletých orieškov, 20g jemne
mletej kávy
Krém: 60g masla, 80g cukru,
1 žĺtok, trochu silnej studenej
kávy
Vypracujeme cesto a necháme v chlade odpočinúť. Vyvaľkáme a vykrajujeme oválky. Na
vymastenom plechu upečieme.
Vychladnuté zlepujeme krémom.
Ten pripravíme z vymiešaného
masla s cukrom, žĺtkom a kávou.
Zlepené oválky polejeme bielou
čokoládou
Vianočka
90dg hrubej múky (otepliť),
20dg tuku (maslo; Visa..), 15dg
práškového cukru, ½ l mlieka,
5dg kvasníc, 4 žĺtka, citr, kôra,
vanilkový cukor, postrúhaný
muškátový oriešok, 5 g soli, 5dg
mandlí, 10dg hrozienok
Urobíme kvások z trochy mlieka. Do ostatného mlieka rozmiešame 4 žĺtka, roztopené maslo
a zamiesime cesto. Keď vykysne,
zamiešame doň hrozienka a mandle. Rozdelíme na 9 častí, ktoré
spracujeme na dve menšie vianočky: naspodok spletieme 4 časti, na ne poukladáme tri a navrch
dve. Celý koláč potrieme žĺtkom,
necháme pokysnúť a pečieme pol
hodinku na 150 stupňoch, neskôr
zvýšime na 250 stupňov.

Dňa 6. 12. 2008 žiaci zo Základnej školy v Hornej Porube prišli potešiť deti, rodičov a všetkých členov Zväzu
sluchovo postihnutých do DK v Ilave. V pásme predviedli divadielko, hru na hudobný nástroj, spev a recitáciu.
Na záver prišiel Mikuláš s čertom i anjelom a obdaroval
najmenších sladkosťami.
Mgr. Milena Trochanová, Mgr. Erika Behanová,
Mgr. Jana Staňová, ZŠ Horná Poruba

Vianoce s CVČ Ilava
22.12. – 10.00 hod. – ZŠ Ilava

Vianočný
stolnotenisový turnaj
23.12. – 10.00 hod.

Maľované Vianoce
29.12. – 10.00 hod.

Súťaž v stavaní snehuliakov
30.12. – 10.00 hod.

Múdra hlavička - sudoku
2. január 2009 - 10.00 hod.

VEĽKÁ NOVOROČNÁ
SÁNKOVAČKA
zraz pred ZŠ Ilava

INTERNETOVÝ KLUB

Každý deň počas prázdnin - 9.00 – 15.00
(okrem štátnych sviatkov)

Veselé prežitie
vianočných sviatkov
a šťastný nový rok 2009
Vám želá CVČ Ilava
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Z histórie Ilavy (1550 – 1780) - III. časť
Všeobecne o mestských knihách. Mestské knihy obsahujú evidenciu obyvateľov mesta,
konkrétne hláv rodín – domácností. Pri každom mene sa dozvedáme informáciu, akú časť
domu konkrétna osoba vlastnila, ďalšou informáciou je tzv.
„dlh“ od príslušnej časti domu.
Pod týmto zápisom sa nachádza
celý rad individuálneho počtu chotárnych názvov menovanej lúky, role, či pasienku, ktoré
obyvatelia užívali. To znamená, že čím viac chotárnych názvov má dotyčná osoba spísaných pod svojím menom, tým
viac obhospodarovala - vlastnila. Avšak do úvahy musíme brať
nielen kvantitu, ale aj veľkosť
pozemku, ktorá sa pohybovala
od celého pozemku až po jeho
osminu. Každý chotárny názov,
ktorý sa v mestských knihách
nachádza, bližšie lokalizuje polohu polí, lúk a oráčin. Za tieto
pozemky, ktoré obyvatelia obrábali, platili tzv. „slobody“. Je
to teda forma daňovej povinnosti, keď mali zemepánovi za
užívané pozemky platiť finančnú dávku. V zrkadlovom obraze
oproti slobodám sa nachádza
„šacúnek“. Pravdepodobne ide
o celkovú hodnotu domu, ako
aj pozemkov, lebo vo všetkých
prípadoch je suma v zlatých niekoľkonásobne vyššia ako výška
slobôd.
Domnievame sa, že pri
všetkých známych mestských
knihách aj tu šlo o určitú formu urbárneho súpisu, z ktorých
sa dozvedáme, aké pozemky
konkrétny obyvateľ Ilavy vlastnil, z ktorých platil zemepánovi určitú hodnotu – daň domu
a z pozemku.
V mestských knihách neraz
zachytili popri rutinných zápisoch aj rôzne dodatkové informácie, z ktorých môžeme
rekonštruovať celkové dianie
v mestečku. Aj kvôli týmto informáciám je obsah mestských
kníh cennejší.
Magistrát v tomto prípade plnil účel prostredníka aj vo vyjednávaniach so zemepánom,

V dnešnom čísle IM vyberáme z diplomovej práce
Mgr. Miroslava Tomana zaujímavé informácie zo života Ilavčanov od 16. po 18. storočie. Uvedieme si príklady nariadení a povinností, ktoré upravoval magistrát
mestečka s richtárom, teda v dnešnej reči mestské zastupiteľstvo a primátor.
dohodol, keď žiadal splatiť predpísanú sumu peňazí v náhradný
termín. V nasledujúcich záznamoch si uvedieme príklady,
s ktorými sme sa pri našom výskume stretli.
V roku 1584 sa prostredníctvom magistrátu mestečka spisovala evidencia pôdy, ktorú
vlastnili obyvatelia Ilavy. Magistrát mestečka evidoval túto
pôdu pre potrebu Mikuláša Ostrožiča. Záznam je príkladom
toho, že v mestečku v tej dobe
existovala evidencia pozemkov,
evidenciu neviedol zemepán,
ale magistrát mestečka.
Dňa 14. apríla 1653 končil
úrad richtárovi Pavlovi Černejovi, keď vrátil pečať (oddal pečať). Úrad končil aj prísažným
„obecným starším“ Jurajovi
Bystrickému a Mikulášovi Hrehušovi, pričom za minulý rok
od obyvateľov mestečka prijali
mestské peniaze tak zo slobôd,
dlhu, ako aj zo šacúnka. Peniaze sa taktiež vyberali zo „šnúry,
ako aj z rováša“, teda od dlžníkov. Peniaze sa vyberali aj z chotára, mosta a vína, z ktorých prítomní vzali určitú časť a vydali
potvrdenie, kde uviedli, že pri
zostávajúcich peniazoch už nezostali žiadne mestské peniaze.
Zaujímavý údaj, z ktorého sa
dozvedáme, že ukončenie richtárskeho úradu nazývali oddaním (richtárskej – mestskej) pečate. Keďže v mestskej truhle už
neostali žiadne mestské peniaze,
to znamená, že ich ako peňažnú
dávku odviedli zemepánovi.
V roku 1676 odpustil zemepán Ilavy výber daní z cenzu
k 24. aprílu sumu 11 zlatých,
keď na jeho rozkaz vyberal peniaze dňa 24. júna richtár – Juraj Janovic osobne od každého
obyvateľa. Keď sa mal 10. janu-

ára vyberať vianočný cenz, tak
ho zemepán taktiež odpustil,
avšak s tou podmienkou, že na
cenz k 29. septembru mali obyvatelia vyplatiť okrem pevne
stanovených 100 toliarov, v jednom termíne ďalších 200 toliarov a k tomu 30 zlatých. Zo sto
vybraných zlatých sa každému
obyvateľovi – vlastníkovi celého domu odpustil 1 zlatý, čo dohromady dáva počet 86 celých
usadlostí. Zvyšných 14 zlatých
mestečko dalo tým osobám,
ktoré žiadali zemepána o oddialenie platenia (... na utratu tych
osob, ktery chodili za panom).
Správa vnútorného života
v mestečku. Na základe zachovaných písomností sme sa dozvedeli, že jednou z povinností
magistrátu mestečka bolo vypracovávanie štatútov – nariadení. Magistrát vyplácal dlhy
z pozostalosti zomrelých osôb,
riešil susedské spory medzi
obyvateľmi formou rozhodcovských rozhodnutí, ktoré vykonávali zástupcovia mesta z radov prísažných. Tieto spory sa
väčšinou neriešili v richtárskom
dome, ale priamo v spornom
mieste (časť pozemku). V skúmaných dokumentoch sme našli doklady takýchto úprav – nariadení.
Dôležitou udalosťou pre
mestečko bolo vypracovanie štatútu o varení piva, ktoré sa uskutočnilo v dome richtára Mikuláša Hrehuša dňa 22. septembra
1655. V prvom bode sa hovorí,
že ktokoľvek, kto by chcel kupovať slad v okolitých dedinách za
účelom uvarenia piva, resp. na
výrobu tvrdšieho alkoholu (gorelky), bude obecnými staršími
a richtárom pokutovaný sumou
12 zlatých, ktoré sa majú zaplatiť
na ilavský kostol.

V druhom bode sa ustanovuje, to, že sa pivo môže variť nepretržite, avšak z každej strany mestečka po 3 várkach piva.
Z jednej strany sa mal začiatok
ustanoviť u Martina Kováča,
ďalej u Fabuša a Bertu, z druhej
strany u Orechovského a Juraja Škadru, Mikuláša Pekára. Ak
by sa stalo, že by niekto porušil
tento dodatok bude pokutovaný
na ilavskú farnosť 12 zlatými.
V treťom bode sa hovorí o jarmokoch, na ktorých pivo môžu
pivovarníci variť bezodplatne,
t.j. slobodne. A keby sa náhodou
navarené pivo v jarmočný deň
nepredalo, môžu si ho na tento účel navarené pivo predávať,
až kým sa nepredá. V ďalšom
bode sa píše, že pre prípad svadby môžu variť pivo aj tí, ktorí
nie sú pivovarníkmi, môžu si ho
pre vlastnú potrebu za účelom
svadby navariť. V piatom bode
je zmienka o ľuďoch z okolitých
dedín – cezpoľní, ktorí by chceli navariť pivo. Ustanovenie im
toto dovoľuje, ale s podmienkou, aby od várky piva zaplatili
zemepánovi 2 zlaté.
Posledný bod zaväzuje všetkých pod hrozbou pokuty, ak
by sa stalo, že by toto ustanovenie niekto porušil, či už vedome,
alebo nevedome, tak zaplatí pokutu na ilavskú farnosť vo výške
12 zlatých.
V štatúte o varení piva sa dá
nahliadnuť do časti vtedajšieho
života, kde sa formou nariadení
upravovalo jeho varenie. Veľkú
výhodu, ale aj určité povinnosti mali obyvatelia mestečka, keď
boli oslobodení pri príležitosti
jarmokov a svadieb od platenia
zemepánovi, avšak boli viazaní
tým, že nemohli kupovať slad
na okolitých dedinách, aj vtedy,
ak by to bolo pre nich finančne
únosnejšie. Podľa nášho názoru
sa týmto nariadením mal podporovať obchod v rámci mestečka.
Aj v budúcom čísle IM budeme pokračovať v opise príkladov evidencie a nariadení
v mestečku.
-MT-
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Mestská knižnica
Josef Češka:
„ZÁNIK ANTICKÉHO SVETA“
Praha, Vyšehrad 2000

Celoživotné dielo českého autora opisuje situáciu v Rímskej ríši
od vlády cisára Diokleciána až po
zánik ríše v roku 476.
Proces rozkladu ríše autor sleduje už od prvých storočí p. K.
Podrobne opisuje hlboké sociálne,
ako aj ideové premeny antickej spoločnosti tej doby, lebo tu boli položené základy neskoršej stredovekej Európy, ktorá bola založená na
barbarskom vplyve na antické dedičstvo po Rímskej ríši. Veľkú pozornosť venuje duchovným problémom v rámci kresťanstva a jeho
šíreniu predovšetkým od chudobnejších vrstiev ku vrstvám bohatším. Napríklad cisára Diokleciána
vydesilo zistenie, že vplyv kresťanstva prenikal až na cisársky dvor.
Preto bolo roku 302 veľa úradníkov donútených vzdať sa kresťan-

skej viery a z armády boli prepustení všetci kresťania. Do vydania
milánskeho ediktu roku 313 boli
kresťania horlivo prenasledovaní,
ako napríklad v Nikomédii kde

Derniéry ilavských divadelníkov
Koncom novembra mohli
naši diváci poslednýkrát
uzrieť tri javiskové predstavenia ilavských divadelných súborov. Regionálny
DS Hugo sa rozlúčil s rozprávkovým muzikálom Soľ
nad zlato, DS Malá Múza
uviedla drámu Š. Králika
Trasovisko a komédiu M.
Gavrana Hľadá sa nový
manžel. Sály sa po trikrát
naplnili, mnohí si prišli

pozrieť diela už po niekoľkýkrát. Je to pre divadelníkov dobré znamenie - že
záujem o ich činnosť stále
rastie. Najbližšie sa všetci
spoločne môžeme tešiť na
aprílovú komédiu Jozefa
Hollého Kubo, ktorú uvedie DS Malá Múza v spolupráci so štyrmi hosťujúcimi súbormi: DS Pod vežou,
DS Pod plachtou, DS Hugo
a FS Strážov.
-mp-

Záber z pripravovanej komédie J. Hollého: Kubo.

bol zborený tunajší veľký kostol.
Biskup Anthimos bol sťatý a veľa
kresťanov bolo upálených. V diele je tiež spomenutá úloha barbarských národov, ktoré v dobe ich
sťahovania postupne prenikali na
územie ríše, ktorú rozvrátili.
V období neskorej antiky
vzrástla úloha armády až natoľko,
že sa z jej radov volili cisári. Obdobie Diokleciánovej vlády je dôležité aj tým, že zaviedol tzv. tetrarchiu, čo môžeme preložiť ako
vládu štyroch. Na čele východnej
a západnej časti ríše boli augustovia, ktorých podriadení boli dvaja
cézarovia. Tí ich mali, ak nadišiel
ich čas, vystriedať. Išlo o administratívnu reformu, ktorá mala
za cieľ lepšie spravovanie rozľahlej
ríše a odstrániť už v tej dobe zdanlivú suverenitu senátu. Dioklecián
sa nechal titulovať ako pán a boh
(dominus et deus). Zaviedol tak
absolutistický spôsob vládnutia.
Provincie nechal zoskupiť do väčších celkov – diecéz. Jeho reformy
boli však len krátkodobé, a tak sa
kríza aj naďalej prehlbovala. Jedným z dôsledkov krízy boli aj čas-

té striedania sa cisárov, z ktorých
mnohí nevládli viac ako 3 roky
(boli zavraždení zväčša armádou),
čo veľmi negatívne vplývalo na politickú situáciu v ríši. Nepriaznivá
politická situácia, barbarské vpády, zlá ekonomická situácia obyvateľov ríše, nevyhnutne vyústila
k zániku Západorímskej ríše. Východorímska ríša sa však dokázala z tohto obdobia úpadku lepšie
vysporiadať a dokázala nájazdom
„barbarov“ čeliť ešte ďalších 1000
rokov.
Je nepochybné, že dejiny Rímskej ríše, ako aj jej zánik, môžeme chápať ako jeden veľký experiment, kde veľké ríše vznikajú práve
tak, ako zanikajú. Lepšie osvetlenie
týchto faktov nám v konečnom dôsledku môžu pomôcť lepšie pochopiť to, čo sa deje aj v súčasnosti a to
v tom, že žiadne štátne zriadenie tu
nie je nastálo, to sa bude vždy vývojom meniť. Túto myšlienku nám
môže lepšie osvetliť toto dielo, ktoré môžu využiť práve tak študenti
histórie, stredných škôl ako aj obyčajným záujemcom o dejiny.
-mt-

Z redakčnej kuchyne...
Blíži sa koniec roka, a teda
je tu čas akejsi bilancie, či
plánov na rok budúci...
Treba spomenúť, že post
šéfredaktorky, ktorou bola
od samého vzniku IM (rok
1994) pani Anna Riecka, bol
v auguste zmenený, z dôvodu jej prestupu na nové pracovisko (matrika). Nespomínam si, či jej niekto za
celé jej obdobie, kedy viedla
Ilavský mesačník POĎAKOVAL. Nuž tak robím aspoň touto formou... Keď si
zalistujem v číslach od tých
najstarších, naozaj vidno
vývoj a skvalitnenie obsahu
i tlače. Bolo mi cťou, že som
po nej na čas prevzala novinárske žezlo ja, a je mi jasné, že stále sa je čo učiť, či
zdokonaľovať.
V budúcom roku by sme
chceli s redakčným kolegom
M. Tomanom priniesť čitateľom návrat k rubrikám
Rozhovory pri čaji (stretnutia so zaujímavými ľuďmi
nielen ilavského regiónu),

Zdravie naše každodenné,
Anketa, pokračovať v rubrikách Profil (predstavovanie ilavských organizácií),
Z umeleckých príspevkov,
Ilavské podzemie, Z listu čitateľa, či Z histórie Ilavy.
Radi by sme predstavili
aj novú rubriku Ilavské ulice, v ktorej postupne predstavíme nové, či vznikajúce
objekty a lokality, o ktorých
domáci možno ani nevedia.
Tiež to bude rubrika Kalendárium, kde budeme spomínať na najvýznamnejšie
osobnosti nielen ilavskej
histórie. Neobídeme pri tom
ani Iliavku a Klobušice. Samozrejme tradičné príspevky mestskej knižnice, matriky, či športu ostávajú, ako aj
najnovšie aktuality z mesta,
nemocnice alebo kultúry.
Na záver by som chcela
poďakovať všetkým minulým i budúcim prispievateľom k skvalitneniu našich
novín.
M. Pajanková
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Pozvánky na
podujatia v Ilave
december 2008 – výstavná sieň DK Ilava - stále
prebieha výstava obrazov bretónskeho výtvarníka, žijúceho na Morave Moarch Miška Evenu.
Výstava potrvá do konca roka.
21.12. 2008 o 16.00 hod – sála DK Ilava, Galakoncert Daj Boh šťastia..., Živý Betlehem a koledníci z Mikušoviec . Dobrovoľné vstupné
bude použité ako benefičný príspevok na opravu strechy RK kostola v Ilave.
Január 2008 – vestibul DK Ilava - výstava
ilavského fotografa Milana Mogoru.
11.1. 2008 o 19.00 hod - sála DK Ilava, duo
Bon Ami – Ľubomír Turcer a Edit Hrehušová
v programe Zbierka klasiky, koncert spojený
s krstom CD, vstupné dobrovoľné

Ilavský mesačník
Blíži sa čas VIANOC, kedy si
všetci vzájomne želáme šťastie,
zdravie, lásku, pokoj, Božie požehnanie a všetko len to najlepšie a najkrajšie. Je to aj čas, kedy
začíname premýšľať nad tým,
čo všetko sme počas uplynulého
roku prežili, urobili dobré, alebo
nestihli urobiť. Je to aj čas, kedy je
potrebné sa poďakovať za všetko,
čo sme od života, od svojich priateľov a darcov dostali a čím nám
kto pomohol. Členovia nášho
klubu sú vďační Mestskému zastupiteľstvu, poslancom i zamestnancom MsÚ a DK ILAVA
za všetko, čím nám v roku 2008
pomohli a poskytli nám finančné prostriedky i možnosť sa stretávať 1x za mesiac v DK po celý
rok.
Taktiež ĎAKUJEME všetkým našim sponzorom z mesta ILAVA a blízkeho
okolia, ktorí nám finančne i materiálne v roku 2009 pomohli.
Ich sponzorské príspevky vždy
používame na nákup vitamínov
a podporných liekov na zlepšenie
imunitného systému pre našich
členov, hlavne pre tých ktorí sú
na invalidnom vozíčku.
Je nám veľmi ľúto, že jeden
z našich sponzorov a sympatizantov si už naše POĎAKOVANIE
nemôže v Ilavskom mesačníku
prečítať a ani mu ho už nemôžeme osobne doručiť, lebo odišiel
nečakane spomedzi nás. Aj keď
sme ho na poslednej ceste s úc-
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„POĎAKOVANIE “
tou a milou spomienkou vyprevadili, chceme sa s Vami podeliť
v spomienkach na neho a preto
sme zalistovali v našej Kronike,
z ktorej sme vybrali jeho venovanie k 10. výročiu zloženia nášho
klubu SM Ilava :
Z príležitosti 10. výročia založenia Klubu SM ILAVA VEN
OVANIE od nášho kamaráta
FERKA ŠÚKALU – Hortus ILAVA:
... Poznaním Vás, Vašich osudov, vyjasňuje sa mi zákon života. Je to hodnota, ktorá sa nedá
nikde nájsť, dostať ani kúpiť,
musí sa len prežiť... Obdivujem
Vašu statočnosť a silu, s ktorou
prekonávate osud života Vážim
si tých, ktorí sú s Vami a pomáhajú Vám.
Udržte a zveľaďujte si tento
Váš klub SM, pretože je to kútik,
v ktorom môžete prežiť veľa krásnych chvíľ, tešiť sa z priateľov,
lebo sám byť šťastný a iných blažiť, to je pravé poslanie človeka ...
V mene našej firmy HORTUS
ako i v svojom prajem Vám do
ďalších rokov života veľa zdravia,
vzájomného porozumenia a veľa
šťastných dní ...
Ďakujem Vám, že ste mi dali
tú česť napísať do Vašej Kroniky
týchto pár úprimných viet.
Váš priateľ Ferdinand ŠÚKA-

LA v. r. ILAVA, máj 2004 (K venovaniu bola prikreslená veľká
Slnečnica – symbol SM-károv.)
V mes. MÁJ roku 2009 chceme
pri príležitosti 15. výročia založenia nášho klubu spolu so Slovenským zväzom Sclerosis Multiplex
so sídlom v Trnave zorganizovať
a uskutočniť celoslovenskú akciu
– 8. ročník „KROK so Sclerózou
Multiplex“ na Mierovom námestí mesta ILAVA pod záštitou p.
primátora Ing. Štefan DAŠKU,
za pomoci MsÚ a DK Ilava. Tento návrh sme na MsÚ predložili
za prítomnosti našej prezidentky SZSM - p. Fajnorovej, hostí
z iných klubov SM a p. primátora p. Ing. Dašku vo februári t. r.,
kedy sme mali výročnú členskú
schôdzu a vtedy medzi nás prišiel aj p. Ferko Šúkala. Priniesol
nám červené ruže a hlavne nám
prízvukoval, že aj on nám chce
pomôcť a zúčastniť sa. Škoda, že
sa mu to už nesplní, ale my sľubujeme, že určite budeme na neho aj
vtedy myslieť. Modlitbou za neho
sme sa mu poďakovali za všetko,
čo pre nás doteraz s láskou urobil. Rád pomáhal zdravotne postihnutým i v ZO SZZP Pruské
a aj v Ilave.
S nami sa zoznámil vo FN
v Bratislave na I. neurologickej
klinike u p. prof. MUDr. Traub-

nera, ktorý je čestným prezidentom SZSM. Sedeli sme v malom
hlúčiku na chodbe skoro každý
večer a vzájomne sme sa navštevovali, ak niektorý pacient SM
bol práve na preliečení či vyšetrení. Vtedy sa nás tam na odbornom vyšetrení stretol väčší počet
pacientov z nášho regiónu. Veľmi
ho zaujala naša spolupatričnosť
a vzájomné priateľstvo, ale i veselosť a životaschopnosť aj napriek
tomu, že viacerí z pacientov SM
sedeli na invalidných vozíčkoch.
Pridal sa k nám, povzbudil nás,
obdivoval a aj finančne podporil. Prisľúbil pomoc a jeho sľub sa
odvtedy každoročne stal skutočnosťou. Kedy mohol rád prišiel
medzi nás a vždy s kvetmi.
ČESŤ jeho pamiatke a jeho
celej rodine veľa sily zmieriť sa
s jeho nečakaným odchodom.
Želáme Vám všetkým šťastné,
požehnané, radostné a pokojné VIANOCE naplnené láskou,
prežiarené vzájomným porozumením a toleranciou. V roku
2009 Vám všetkým želáme stále
dobré zdravie, lásku, šťastie, pokoj, Božie požehnanie, vzájomné pochopenie a toleranciu, úctu,
schopnosť a možnosť pomáhať si
navzájom. Nech Vám všetky dni
v budúcom roku prinesú vďačnosť a radosť v srdci, pokoj v duši
a telesné i duševné zdravie.
Za všetkých členov klubu SM
ILAVA
Anna Pappová
predsedníčka klubu SM ILAVA

Bedmintonový Mikuláš prišiel do Ilavy
V nedeľu, 7.12.2008, popoludní sa Športová hala Sokola Ilava
naplnila malými aj veľkými bedmintonistami. Pozvanie prijali
aj naši kamaráti z dvoch najväč-

ších trenčianskych klubov: CEVA
a M-ŠPORT. Okolo 50-ky detí aj
dospelých zažilo 5 hodín zábavy,
súťaženia, ale hlavne bedmintonu. Nechýbal ani naozajstný Mi-

Výsledky turnaja:
Kategória najmenších: 1. Ninka Klačková Sokol Ilava
2. Jakub Horák Sokol Ilava
3. Janko Lukačko Ceva Trenčín
Kategória do 15 rokov: 1. Adam Horák Sokol Ilava
2. Lucia Grenčíková Ceva Trenčín
3. Maťa Bažíková M-šport Trenčín
Na záver sa konal mikulášsky GERIA-CUP rodičov vo štvorhre.
Úroveň rodičovského bedmintonu pobavila hlavne deti, ale bojovalo
sa ako o život.
Výsledky GERIA-CUP: 1. Lukačka-Lukačková CEVA Trenčín
2. Klačko-Horáková Sokol Ilava
3. Dužek-Wildová M-šport Trenčín
1.bedmintonový Mikuláš v Ilave sa mimoriadne vydaril a už teraz sa
tešíme na ďalší ročník.
Marian Horák

kuláš, balíčky plné sladkostí, ale
ani slzy najmenších po prehratom zápase. Tie však po otvorení
balíčka rýchlo vystriedal úsmev
a čokoládové fúzy. Mikuláš utrpel

potupnú bedmintonovú prehru
od 6-ročnej Klárky Ondračkovej z CEVA Trenčín /najmladšej
účastníčky turnaja/.
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Seriál o mužstvách MLMF Ilava – 1. diel
Aquatec (v sezóne 2007/08 pod
názvom Red Black)
- Aktuálne umiestnenie v tabuľke:
1. miesto
- Priemerné umiestnenie v tabuľke: 1. miesto
- Počet dosiahnutých/inkasovaných gólov: 154 gólov/55 gólov
- Najdlhšia séria po sebe vyhratých/prehratých zápasov: 10 zápasov/1 zápas
- Najlepší strelec mužstva: Pagáč
Peter – 53 gólov (1. miesto v tabuľke
všetkých strelcov)
Mužstvo Aquatec patrí v aktuálnej
sezóne k najúspešnejším mužstvám
a právom mu zatiaľ patrí popredná
priečka v tabuľke. Je to mužstvo s kvalitnými hráčmi, čo nakoniec potvrdila skutočnosť, že i napriek neočakávaným absenciám hráčov v mužstve
dokázali vyhrávať zápasy a zimovať
budú na 1. mieste. Hneď v úvode sezóny sa museli zaobísť bez útočníka
Petra Mikuláša, ktorý v minulej sezóne figuroval na popredných miestach
tabuľky strelcov. Okrem neho sa zranil i tvorca hry Boris Cabaj a v strede
sezóny obranca Michal Vrábel a útočník Milan Grajcarik. Ako jediné mužstvo, ktoré ich zatiaľ v sezóne porazilo
bol FC Klomat V1, čím im prekazilo
sériu neporaziteľnosti viac ako jeden
rok. Netreba však zabudnúť ani na
stabilné opory v bráne Tomáša a Rada
Cabaja, ktorí niekedy svojimi výbornými zákrokmi vyrážali dych. Veľká
kolektívnosť mužstva a hlavne skúsenosť hráčov (Jána Marienku, Romana
Sviečku, Martina Živčica, Petra Ptáčka, Miroslava Straňáka) a v neposled-

Nakoľko sa skončila jesenná časť MLMF Ilava, na nasledujúce zimné mesiace som pripravil pre priaznivcov športu a hlavne
futbalu 4-dielny seriál o doterajšom účinkovaní našich mužstiev
v aktuálnej sezóne MLMF 2008/09. Na úvod treba poznamenať,
že to je len môj osobný pohľad na celé dianie súťaže, ktoré som
získal monitorovaním mužstiev počas svojich miniligových zápasov. V tomto čísle mesačníka si predstavíme nasledovné mužstvá
MLMF Ilava: Aquatec, Long Island a Kozáci.
nom rade i momentálne zatiaľ najlepšieho strelca súťaže Petra Pagáča ich
predurčuje k výborným výkonom na
ihrisku. Dúfame však, že sa rýchlo
zotavia i ostatní hráči, aby sme mohli
vidieť plnú silu tohto úspešného mužstva našej súťaže.
Long Island
- Aktuálne umiestnenie v tabuľke:
10. miesto
- Priemerné umiestnenie v tabuľke: 9. miesto
- Počet dosiahnutých/inkasovaných gólov: 62 gólov/164 gólov
- Najdlhšia séria po sebe vyhratých/prehratých zápasov: 1 zápas/9
zápasov
- Najlepší strelec mužstva: Tomanica Jozef – 12 gólov (30. miesto v tabuľke všetkých strelcov)
Mužstvo Long Islandu nastupovalo do tohtoročnej sezóny ako nováčik
a každý očakával, ako si bude počínať
v našej súťaži. Lukáš Novosad a Jozef Tomanica prišli do tohto mužstva
z Buildersu, takže nejaké skúsenosti zo
zápasov z predošlej sezóny mohli priniesť i do Long Islandu. Pomerne mladé mužstvo tvoriace predovšetkým
hráčmi z mestskej časti Klobušíc si
vstup do sezóny vydobylo tesnou vý-
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hrou práve z Buidersom, čo ich mohlo
príjemne motivovať do ďalších zápasov. Aj keď sa postupne prepadávali až
na koniec tabuľky, výkonnostne niekedy príjemne prekvapili. Preto určitý
herný potenciál tam je, čo môžu naplno presadiť v ďalších častiach sezóny.
Mladí hráči Long Islandu môžu prekvapiť, k čomu prispievajú i výborní
hráči na čele s Jozefom Tomanicom,
či Lukášom Porubčanom, netreba zabudnúť ani výborného brankára Petra Fila. Boli sme svedkami, že niekedy
i proti papierovo silnejším súperom
veľakrát dobrými pokusmi ohrozovali súperovu bránku, chýbala však už
len koncovka. Budeme im preto držať
palce, aby svoj mladý kolektív hráčov
naplno využili, zbytočne sa nevylučovali a snáď sa od nich nejakého toho
prekvapenia v tejto sezóne ešte dočkáme.
Kozáci
- Aktuálne umiestnenie v tabuľke:
7. miesto
- Priemerné umiestnenie v tabuľke: 5. miesto
- Počet dosiahnutých/inkasovaných gólov: 91 gólov/82 gólov
- Najdlhšia séria po sebe vyhratých/prehratých zápasov: 3 zápasy/3

zápasy
- Najlepší strelec mužstva: Palkovič Rudo – 37 gólov (2. miesto v tabuľke všetkých strelcov)
Kozáci sú momentálne vekovým priemerom najstaršie mužstvo
v MLMF Ilava, čo však na ich výkone
absolútne neuberá, skôr naopak, veľakrát dokážu potrápiť a zvíťaziť s mladým a silných mužstvom, čo dokázali
hneď v prvom zápase s Eurošrotom,
minuloročným druhým mužstvom
celkovej tabuľky. Veľkým plusom
mužstva je, že majú dobré rozdelené pozície jednotlivých hráčov, takže
každý vie, či hrá obrancu alebo útok.
A obrana je u Kozákov veľmi zodpovedná a kvalitná, čo vidieť i na pomerne nízkom počet inkasovaných gólov.
Treba však pochváliť i brankára Radomíra Štefanca, ktorý prestúpil práve zo
spomínaného Eurošrotu. Samozrejme
základ okrem ťahúňov mužstva (Mariana Francisciho, Miloša a Braňa Košúta, Petra Martiška), ktorí už odohrali niekoľko ročníkov MLMF Ilava,
dopĺňajú ďalší útočníci ako Rado Mikula, Peter Bajzík a nová posila Daniel Kvasnica obliekajúci i dres dubnických Aquabel. Nemožno zabudnúť
ani na tvorcu hry Júliusa Barkáča,
ktorý presnými nahrávkami veľkou
mierou prispieva k dobrým výsledkom mužstva. K mužstvu Kozákov
neodmysliteľne patrí i stálica a útočník Rudo Palkovič, ktorý niekedy
z vyslovene nereálnych situácií dokáže skórovať a už roky bojuje s mladými hráčmi MLMF Ilava o najlepšieho
strelca sezóny.
Bc. Michal Klobučník
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