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Mimoriadne zasadnutie poslancov
Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva zvolal
primátor mesta Ing. Štefan Daško na 18.apríla 2007. Mimoriadne zasadnutie sa uskutočnilo z dôvodu schválenia
spoluúčasti mesta na financovaní viacúčelového ihriska.
Na základe programového vyhlásenia vlády SR sa v oblasti
rozvoja športu začína realizovať
program športovej infraštruktúry a výstavby športových zariadení. Pre rok 2007 bolo dohodnuté,
že na tieto účely bude poskytnutá
finančná čiastka 50 mil. Sk, ktorá sa použije na výstavbu 50-tich
viacúčelových ihrísk. O jedno
z nich sa uchádza i naše mesto.
Primátor Ing. Daško podrobne
vysvetlil prítomným poslancom
i občanom problematiku podania žiadosti. Poslanci si mohli
pozrieť prípravný projekt i na videoprodukcii.
Mesto sa taktiež uchádza o finančné prostriedky v projekte
„Miniihriská 2007“ zo Slovenského futbalového zväzu.
Na oba tieto projekty je nutná
spoluúčasť mesta na financovaní. V prípade úspešnosti v niektorom z projektov nám nové
moderné miniihrisko s umelým

trávnatým povrchom pribudne
v areáli školského dvora na Medňanskej ulici. Poslanci schválili
sumu 400.tis. Sk na projekt „Miniihriská 2007“ alebo 500.is. Sk
na projekt „Viacúčelové ihriská“
vypísaný splnomocnencom vlády
pre mládež a šport Dušanom Galisom, v závislosti na tom, v ktorom bude mesto úspešné.
Primátor Ing. Štefan Daško
a prednosta MsÚ Ing. Ľubomír
Turcer osobne odovzdali oba
projekty na príslušných inštitúciách vo štvrtok 19. 4. 2007.
Po dlhšej rozprave poslanci
napokon schválili i zmenu úverových podmienok schválených
na verejnom MZ č. 3 z pôvodných 15. mil. SK s dobou splatnosti 10 rokov na sumu 20. mil.
Sk na dobu splatnosti 15. rokov.
Z tohoto úveru bude financované kompletné dokončenie inžinierskych sietí na IBV Klobušice
a Zámockej ulici, vrátane kana-

lizácie a zvyšku mestských pozemkov v mestskej časti Klobušice. Navýšenie úveru odôvodnil
primátor mesta potrebou rekonštrukcie ciest (napr. Ul. Hurbanova) v meste Ilava, ktoré by boli
vyfinancované z predmetného
úveru.
Zástupca primátora, Ing. Mário Hrubý, spolu s informatikom
MsÚ Ing. Milanom Pučekom
podali informácie o nutnosti realizácie nových internetových
stránok mesta. Poslanci na ich realizáciu schválili 119. tis. Sk pod-

ľa predloženého rozpočtu dodávateľa.
V závere zasadnutia poslanci
schválili odpredaj nefunkčného
stavebného stroja – nakladača
bagra MF 50HX , ktorý je v majetku mesta umiestnený na hospodárskom dvore technických
služieb mesta Ilava.
Podrobnú zápisnicu z mimoriadneho zasadnutia MZ si
môžu občania prečítať vo vývesnej skrinke MsÚ i na internetovej
stránke mesta: ww.ilava.sk
-ra-

Mesto ILAVA
pozýva občanov na mestské oslavy,

62. výročia oslobodenia mesta
ktoré sa uskutočnia 30. apríla (v pondelok)

o 19.00 hod. na Mierovom námestí v Ilave s nasledovným
programom:
• kladenie vencov k pamätníku • hymna SR - spevokol
Ilavan • báseň • privítanie • príhovor primátora mesta
• vystúpenie spevokolu Ilavan • vystúpenie folklórnych
súborov: DFS Laštek, Vretienko • stavanie mája – FS Strážov
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Ilava privítala účastníkov prvej spoločnej priateľskej schôdzky

Primátori, starostovia a podnikatelia
za jedným rokovacím stolom
V piatok, 20. apríla 2007 , z iniciatívy vedenia Mesta Ilava, sa
uskutočnilo v ilavskom dome
kultúry historicky prvé priateľské stretnutie primátorov miest,
starostov obcí okresu Ilava a početných zástupcov podnikateľskej
sféry okolitého regiónu. Malo naznačiť, ako a kam by mal smerovať ďalší vývoj mestských a obecných samospráv, predovšetkým
vo vzťahu k stále narastajúcemu,
doteraz iba veľmi málo využívanému potenciálu okolitého podnikateľského sektora. Poukázať
na možnosť priameho začlenenia
inštitútu verejnej správy do početných podnikateľských portfólií a následne i perspektívu jej
možnej participácie na výrobných
a obchodných aktivitách firiem
etablovaných na území mesta, či
v jeho najbližšom okolí. Nechýbali konatelia privátnych firiem, ale
ani predstavitelia nadnárodných
spoločností, bez ktorých si svoj
každodenný život dnes už vieme
iba veľmi ťažko predstaviť. Celkovo sa ich napokon vo veľkej sále
domu kultúry zišla rovná dvad-

siatka.
V rozsiahlom, obsahovo veľmi
pestrom a bohatom rokovacom
programe, popri prezentácií zámerov domácich hostiteľov, rezonovali z úst prítomných starostov
a primátorov miest často najmä
požiadavky a návrhy súvisiace
s potrebou vzájomnej regionálnej spolupráce, zatiaľ čo predstavitelia podnikateľskej sféry dávali

prednosť predovšetkým prezentácii svojich výrobných programov a obchodných úspechov. Ne-

chýbali však ani ponuky z oblasti
personálnej a profesijnej spolupráce. Niet sa čo diviť, že bohatá
a plodná diskusia doznievala ešte
aj pri slávnostnom záverečnom
obede.
O tom, že prvé priateľské stretnutie predstaviteľov samosprávy
a podnikateľskej sféry v Ilave bolo
nanajvýš potrebné a osožné určite niet pochýb. Zhodli sa na tom
vari všetci jeho priami účastníci.
Či však budú nasledovať aj ďalšie,
už pracovné stretnutia, to ukáže
až najbližšia budúcnosť. Iba tá dá
jasnú odpoveď na otázku, či ilavská schôdzka sa bude pre budúcnosť označovať iba ako „historicky
prvá“, alebo do jej názvu pribudne aj ďalší prívlastok, pozostávajúci zo slovíčka „prelomová“. Iba
vtedy totiž môže dôjsť k naplneniu myšlienky stojacej pri jej zrode, myšlienky, ktorá by mohla
podstatným spôsobom ovplyvniť
význam a chápanie celej súčasnej
samosprávy. V tom priamom, ale
i prenesenom zmysle slova. Veríme, že tomu tak naozaj bude ...
(tch)

Vypaľovanie trávy
a suchých porastov
Napriek sústavnému zdôrazňovaniu škodlivosti a nebezpečnosti vypaľovania suchej trávy
v jarnom období, každoročne
narastá počet požiarov a výška
spôsobenej škody požiarmi. Zo
štatistických údajov, v roku 2006
takmer 85 % požiarov na Slovensku vzniklo pri vypaľovaní trávy
a porastov.
Na základe uvedeného Mesto
Ilava upozorňuje všetkých občanov , ktorí často riešia upratovanie v záhrade, či na poli vypaľovaním trávy a suchých porastov,
že ich konanie je protizákonné
a dopúšťajú sa priestupku voči
zákonu č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.
V zmysle § 61 zákona č.
314/2001 Z.z. hrozia fyzickej

osobe , ktorá svojvoľne vypaľuje
porasty bylín, kríkov a stromov
alebo zakladá oheň v priestoroch
alebo na miestach , kde by mohlo
dôjsť k jeho rozšíreniu pokuta do
výšky 10 000,- Sk a právnickej
osobe pokuta do výšky 500 000,Sk. Ak tieto osoby protizákonným konaním spôsobia požiar,
hrozí im dokonca trestné stíhanie.
V prípade, ak sa stanete svedkom vypaľovania trávy a lesných
porastov, teda ak sa stanete svedkom porušenia zákona, mali by
ste túto skutočnosť nahlásiť na
políciu /t.j. č. 158/.
V prípade vzniku požiaru je
potrebné tento nahlásiť na ohlasovňu požiarov – t.j. č. 150 resp.
č. 112.
Mgr. Z. Dubničková

PONUKA PRÁCE
Ponúkame prácu upratovačky v Ilave – Klobušiciach
na skrátený prac. pomer. Vhodné aj pre dôchodkyne.

tel:038/ 5320 305 alebo 0910 999 941
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Upozornenie
Obvodný pozemkový úrad
v Považskej Bystrici ako príslušný orgán štátnej správy na úseku
poľnohospodárskej pôdy podľa §
20 písm. c) zákona č. 220/2004 Z.
z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, upozorňuje
na dôsledné dodržiavanie ustanovenia:
§ 3 ods. 1 písm. b) zákona č.
220/2004 Z.z. , ktorým sa ukladá
vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy
povinnosť predchádzať výskytu
a šíreniu burín na neobrábaných
pozemkoch. (pozri taktiež § 3
ods. zák. č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej výrobe)

Každý je povinný zo zákona
chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je
nezastupiteľnou zložkou životného prostredia.
Aby sa zabránilo nežiaducemu stavu šírenia burín, žiadame
všetkých vlastníkov – nájomcov
/užívateľov/ poľnohospodárskych
aj nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie citovaných
zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu
burín, na povinnosť pravidelného
udržiavania trávnatých plôch ich
kosením, čím sa zabráni ďalšiemu
šíreniu burín a škodcov.
Pozornosť treba venovať aj za-

Cesta do Iliavky

Cesta Iliavčanskou dolinou
je vyhľadávanou oddychovou
a prechádzkovou zónou pre mnohých z nás. Je nielen rajom pre
chatárov, ale i pre bežných turistov, ktorí sa chcú pokochať krásami doliny a urobiť niečo pre
svoje zdravie. Cesta z Iliavky nás
vedie okolo chatiek, chát i doslovne viliek. Niektoré nás upútajú viac, niektoré prejdeme bez
povšimnutia. Niektoré zapadnú
do scenérie okolitej prírody, iné
z nej vytŕčajú ako betónové strašiaky uprostred nádhernej zelene. Chatári a chalupári okolie
svojej chatky neustále zveľaďujú,
rozširujú, kultivujú, sadia. To
by nebolo až také zlé, keby nezasahovali do cudzích pozemkov.
A ešte horšie je, že si poupratujú a odpad nahádžu na cudzie.

Takýto príklad môžeme vidieť
i v rúbanici pod Holým vŕškom.
To, že cestári, čistili okolie ciest
ešte na jeseň minulého roku, po
sebe neupratali a malé konáre
nechali na kôpkach, urýchlene
využili majitelia chát a urobili si
tam smetisko. Čo im nebolo treba – šup na voľné priestranstvo.
Veď prejsť 100 metrov ku kontajneru je ďaleko!. A smetiská pri
ceste sa hromadia a znehodnocujú celkový vzhľad z peknej malebnej doliny. Kedy sa už naučíme vážiť si prírodu? Vážiť si to,
čo nie je naše a nielen hromadiť
a zveľaďovať svoje? Ak už nemáme v sebe vrodený cit pre krásu
a životné prostredie, pamätajme a dodržujme aspoň zákony
a dobré susedské vzťahy!
-ra-

burineným poľnohospodárskym
pozemkom, ktoré boli pôvodným
vlastníkom vyčlenené z užívania
družstiev a ŠM ako aj poľnohospodárskym pozemkom vyčleneným do bezplatného náhradného užívania v zmysle § 15 ods. 2
zákona
č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách v znení neskorších
predpisov.
Zo strany Obvodného pozemkového úradu v Považskej Bystrici budú vykonávané previerky
plnenia citovaných zákonných
ustanovení a v prípade zistenia
závažných nedostatkov budú udelené finančné sankcie.
Podľa § 25 ods. 1 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. sa priestupku na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy dopustí ten,
kto spôsobil svojou nečinnosťou
zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti
poľnohospodárskeho pozemku.
Za priestupok môže obvodný
úrad uložiť pokutu až do výšky
20 000,- Sk.
Podľa § 26 ods. 1 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. sa podnikateľ dopustí správneho deliktu,
ak spôsobí svojou nečinnosťou
zaburinenie poľnohospodárskej
pôdy alebo nepoľnohospodárskej
pôdy. Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy uloží podnikateľovi pokutu od 5 000,- Sk do
1 000 000,- Sk za každý hektár
poľnohospodárskej pôdy, ak sa na
ňom dopúšťa deliktu podľa § 26
ods. 1 zákona.
Bc.Z.Dubničková

Matrika
Narodenie:
Patrik Suchánek
Yan Michal Jinge
Mathias Marco Matovič
Jonáš Bagín
Martin Hrehor
Adam Kočkár
Manželstvo uzatvorili:
Soňa Hučalová
a Jaroslav Dorušinec
Blahoželáme jubilantom:
85 rokov:
Anna Bezecná
80 rokov:
Irena Ptáčková
75 rokov:
Ladislav Češko
Karolína Dušalová
Mária Vačšáková
Navždy nás opustili:
Oľga Kasanická
Štefánia Janušková
Pavol Kňažek
Marian Sabadka
Miroslav Sabadka
Janka Sabadková
Mária Krcheňová
Mária Hradecká
Alžbeta Lukáčiková
Vincent Trenčan
Okienko do štatistiky:
Za sledované obdobie sa do
nášho mesta k trvalému pobytu prihlásilo 18 občanov, 18 sa
z trvalého pobytu odhlásilo.
Dva manželské páry boli rozvedené.

Dňa 20. mája 2007 uplynie rok, čo nás vo
veku 84 rokov opustila naša drahá mama,
babička, prababička

HELENA DRŽÍKOVÁ

Zhasli oči, ktoré nám boli také drahé,
dotĺklo boľavé srdiečko,
ktoré sme mali tak radi,
stuhli ruky, ktoré tak usilovne pracovali.
Ostala spomienka, bolesť a žiaľ.
So smútkom v srdci spomínajú dcéry, synovia, vnúčence
a pravnúčence

Smútiace rodiny Janky a Mariana Sabadkových touto cestou ďakujú všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s ich
tragicky zosnulými príbuznými. Kvetinovými darmi
a slovami útechy sa snažili zmierniť ich veľký žiaľ. Touto cestou úprimne ďakujú pracovníkom mestskému
úradu , členom spevokolu Ilavan, žiakom i učiteľom základnej umeleckej školy za dôstojnú organizáciu a priebeh smútočného obradu.
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Oblastná rada matičiarov

Matičná ponuka
Odporúčame navštíviť internetovú stránku www.
matica.sk
• ponuka CD o Matici – 99,- Sk • Slovenský spevník 50,- Sk • Matičný svetový festival slovenskej
mládeže – Vysoké Tatry 1. - 6. 7. 2007 • knižná akcia
„Jar s knihou 2007“ zľavy až 95% • informácie o 1.
Európskom kongrese Matíc slovanských národov • o zahraničných Slo-r.h.vákoch a množstvo ďalších zaujímavostí

13. apríl - Deň narcisov

V Ilave po prvýkrát zasadala Oblastná rada Matice slovenskej
okresov Myjava, Ilava a Trenčín. Predsedov miestnych odborov,
zástupcu riaditeľa Členského ústredia MS z Martina Mgr. Jozefa Liskaya, vedúcu Oblastného pracoviska MS z Trenčianskych
Teplíc Janku Valigurčinovú a predsedníčku Krajskej rady MS
Trenčianskeho kraja Mgr. Ruženu Hromádkovú privítali v zasadačke MsÚ primátor mesta Ing. Štefan Daško a prednosta
Ing. Ľubomír Turcer. Rozhovor sa týkal perspektívy prehĺbenia a upevnenia národného povedomia, zachovávania a rozširovania kultúrneho dedičstva, ale najmä presvedčil prítomných,
že predstavitelia mesta Ilava majú záujem podporovať kvalitné
projekty MO MS.				
-R.H.-

Deň narcisov sa už tradične koná každý rok v apríli. Jeho symbolom
je žltý narcis - kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú v tento deň
na svoj odev, aby aj takýmto spôsobom vyjadrili solidaritu s osobami
postihnutými rakovinou.    Aj tento rok vyšli do ulíc Ilavy s pokladničkami 3 skupiny žiakov spolu s pedagogickým dozorom, aby verejnosť
mala možnosť vhodiť do nich ľubovolný príspevok. Vyzbierali sme 29
252,50 Sk. Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky a prispeli na dobrú vec.
Mgr.Slávka Štefancová, ZŠ Ilava, Medňanská

Návšteva z Maďarska

V dňoch 28.-29. apríla 2007 na pozvanie primátora mesta Ing. Štefana Dašku navštívia naše mesto priatelia z družobného mesta Györ
z Maďarska. Počas necelých dvoch dní strávených v našom meste
okrem prehliadky mesta, návštevy hrobky Gábora Barossa na klobušickom cintoríne, budú si môcť pozrieť i priestory väznice, farského
kostola, zrúcaninu hradu Vršatec, Agrofarmu v Červenom Kameni
i neďaleké kúpeľné mestečko Trenčianske Teplice.

Šikovný majster z Iliavky

Čo všetko dokážu ľudské ruky,
keď sa im chce, keď majú k práci
blízky vzťah, dokazujú i nasledovné fotografie. Náš mladý spoluobčan z Iliavky, Ján Janco, všetok svoj
voľný čas venuje úprave rodinného
domu, v ktorom žije so svojou rodinou a rodičmi. Nádherné zákutia
pre deti, rodičov i pre neho a manželku vytvára doslovne vlastnými rukami. Sám si dokáže odliať
potrebné betónové kusy i vyrobiť
všetko z dreva. Kým sa mu podarilo v strmom svahu za rodinným
domom vykúzliť takéto čarovné
prostredie, prelial veľa potu i ná-

mahy. Ale tá drina, stála za to!
Takéto krásne prostredie dokáže
vytvoriť len človek s kladným vzťahom k práci, rodine a   prostrediu, v ktorom žije. Tento vzťah mu
môžu ostatní obyvatelia tejto mestskej časti iba závidieť, pretože pri
mnohých dvoroch sme radšej náš
fotoaparát schovali.
Budúce zasadnutie nášho mestského parlamentu sa má konať práve v mestskej časti Iliavka. Nebolo
by vhodné poobzerať sa po svojom
dvore? Vyhodiť nepotrebné a skrášliť svoje životné prostredie. Veď
Iliavka je krásna dedinka, učupená

v malebnej okolitej prírode, a tak
by mali vyzerať aj záhradky a dvory jej obyvateľov. Pán Ján Janco je
-ražiarivým príkladom!

Ilavský mesačník



Mestská knižnica
Dán, Dominik:
„SÁRA“, Bratislava, Slovart 2006

Milovníci detektívok Dominika Dána sa môžu s veľkou chuťou
začítať do jeho ďalšieho bestselleru a s napätím očakávať, ako ich
obľúbení detektívi Roman Krauz
a Jozef Fischer vyriešia ďalšiu,
spočiatku jednoducho vyzerajúcu smrť. Teraz vyšetrujú vraždu
vplyvného bankára, ktorého policajti nájdu v jeho dome s prestrelenou hlavou. Zarážajúce je,

že páchateľ nezanechal po sebe
ani jednu jedinú použiteľnú stopu, nechápu ako mohol prekonať
celý rad zabezpečovacích systémov... Je veľa vecí, ktoré nedávajú
žiadny zmysel. Detektívi nenapredujú až do momentu, keď na
oddelení vrážd obdržia záhadný
balíček, ktorý obsahuje videokazetu, na ktorej je bankárova vražda nahraná. Napriek tomu, že na

12. máj – Medzinárodný
deň SESTIER

Sestry rovnako ako v iných
krajinách, aj v podmienkach Slovenskej republiky sú najpočetnejšou skupinou zdravotníckych
pracovníkov. Sestra je nenahraditeľná v starostlivosti a pri práci
s pacientom. Aj keď hlavnú úlohu pri stanovení diagnózy a liečby má lekár, najviac práce pri
pacientovi odvedie sestra. Sestra,
ktorá správne pochopí diagnózu
pacienta, pozná aj liečbu jeho
diagnózy, no najdôležitejší je jej
prístup k pacientovi ako človeku trpiacemu bolesťou, strachom
z neznámeho, útrapami, odlúčenosťou od svojich blízkych,
z čoho vyplýva, že sestra musí
pacienta vnímať ako holistickú
bytosť s jeho bio-psycho-sociálnymi potrebami, aby vedela splniť jeho očakávania.
Prvou priekopníčkou sesterského povolania bola Florence
Nightingaleová – vznešená, morálna, vysoko vzdelaná žena, tzv.
„Dáma s lampou“, alebo „Anjel
Milosrdenstva“, ako ju prezývali

jej pacienti ( vojaci počas krýmskej vojny). Svojou obetavou prácou a novými poznatkami v oblasti starostlivosti o chorých
a zranených sa zaslúžila o zmenu ošetrovateľstva a najmä postavenia sestier. Na jej počesť bol
12. máj, ktorý je aj dňom jej narodenia vyhlásený za Medzinárodný deň sestier.
Z príležitosti tohto dňa chcem
všetkým sestrám a pôrodným
asistentkám v NsP Ilva n.o. poďakovať za ich obetavú prácu,
empatiu a entuziazmus, ktorý
denne prejavujú pri ošetrovaní
svojich pacientov na jednotlivých oddeleniach a ambulanciách. Prajem im nezlomnú vôľu,
stály úsmev na tvári, motiváciu,
zdravie a najmä spokojného pacienta a spoločenské docenenie
ich práce a profesie.
Bc. Anna Wiedermannová
Námestníčka pre
ošetrovateľskú starostlivosť
NsP Ilava n.o.

nej nevidno
tvár
vraha,
všetci ho
sp oz najú
podľa niečoho iného. Ten,
však z nev y s ve t l iteľných
dôvodov
mlčí. Celý
prípad sa
komplikuje a zamotáva, aby zistili, že cieľom útoku vlastne nemusel byť zavraždený, ale niekto
iný... . Na vražde pracovali až
dve partie, ktoré o sebe navzájom
nevedeli. Atraktívna dcéra bankára Sára svojou výpoveďou prí-

Výhercovia
súťaže o knihu

Knihu podľa vlastného výberu získava pani: H. Zelenková,
Centrum I/28-66, Dubnica nad
Váhom.
správne odpovede: Jarunková
Klára: Brat mlčanlivého vlka
Exupéry, S.A.: Malý princ
pad ešte viac zamotá. Kto a prečo
vlastne vraždil? Prečo „korunný“
svedok mlčí? A keď sa už zdá, že je
všetko vyriešené a Sára si napriek
trpkým spomienkam môže vydýchnuť, zistíme, že nič nie je tak,
ako sa zdá .... .Niekto tam v diaľke
už vie, že bohatá Sára ešte iba príde na rad.
-I.J. –

Deti z materskej
školy vítajú jar

Tradične zorganizovali pani
učiteľky z MŠ Ilava, Medňanská
ul. pod vedením p. učiteľky Mackovej, pre deti vyvolávanie a vítanie nastupujúceho ročného obdobia – JARI. Akciu plnú ľudových
tradícií a zvyklostí - pálenie MORENY. Uskutočnili ju 21. marca 2007 pri Porubskom potoku
v mestskej časti Sihoť.
Deti s veľkým nadšením prežívali takéto nezvyčajné ukončenie
zimy. I keď tento rok svojím mohutným žezlom snehu a ľadu priveľmi nevládla, teraz definitívne
prenecháva miesto v kalendári
nastupujúcej jari.
Deti si nacvičili pekné pásmo
plné básní, piesní a riekaniek,
ktorými zimu „zahnali“ a privolali teplé slnko a jar do prírody.
Deti sa dozvedeli o význame
tejto tradície v minulosti. Pálenie Moreny patrí medzi zvy-

ky starých Slovanov a je spájané
s príchodom jari. Morena, bábka
vyrobená zo slamy a starých handier, predstavovala druha zimy.
Spievajúci dedinčania vytvorili procesiu, pri ktorej kráčali na
čele s nesenou Morenou cez celú
dedinu ku potoku. Nakoniec ju
zapálili a hodili do vody. Takýmto spôsobom si zaisťovali príchod
jari.
-Anna Macková-

„S Morenou šla zima spať,
viac sa ku nám nenavráť!
Posledný sneh pije zem,
poď, slniečko, poď už sem!
Príď, slniečko, príď,
od nás neodíď!
Čím ty budeš vyššie,
bude nám jar bližšie.“
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Malá múza opäť príjemne prekvapila

15. apríla 2007 sa veľká sála
Domu kultúry v Ilave napĺňala divákmi, ktorí si prišli pozrieť premiéru divadelnej hry „Rodinné tajomstvo“. Sálou sa niesla príjemná
hudba a na zatvorenej opone sme
si mohli zároveň pozrieť videoprojekciu samých seba, ako prichádzame a usádzame sa. Zaujímavé...
Z letáčika sme sa vopred dozvedeli, že predstavenie je podľa hry
Vinka Moderndorfera „Mamička
umrela dvakrát“, že to bude veľmi
čierna komédia v dvoch dejstvách
a dozvedeli sme sa aj niečo o autorovi. Letáčik nás poučil o tom, čo
je čierna komédia podľa Pavisovho divadelného slovníka a najmä
sme si prečítali osoby a ich herecké obsadenie. Sála a aj balkón boli
obsadené takmer do posledného
miesta. Z reproduktorov nás privítal príjemný hlas a slávnostne
uviedol divadelné predstavenie.
Scéna, hudba, osvetlenie, vtipné
dialógy, komické situácie a najmä
vynikajúce výkony hercov splnili
moje očakávanie výbornej zábavy.
Obecenstvo nešetrilo potleskom,

odmenilo každý dobrý výstup hercov. Diváci citlivo reagovali na
vtip, humor (aj ten čierny) a splynuli s dianím na pódiu. Záverečný
aplauz bol prejavom nadšenia a aj
po skončení divadelného predstavenia väčšina z nás zostala sedieť
v očakávaní pokračovania... Takto
srdečne a dobre som sa už dávno
nezasmiala a nepobavila.
Vhodná voľba komediálnej
hry, ktorá s ľahkosťou nastavuje
zrkadlo verejnosti (rodinné vzťa-

Program Ilavskej hudobnej jari
29. apríl 2007 o 16.00 hod. v Dome kultúry Ilava
Nedeľné hudobné popoludnie je venované Mikulášovi
Schneiderovi Trnavskému. Účinkujú:
- Zmiešaný spevácky zbor ILAVAN
- Ľubica HORVÁTHOVÁ – študentka 2. ročníka
Konzervatória v Žiline – spev
- Dagmar MIŠÍKOVÁ – žiačka II.stupňa ZUŠ Ilava – spev
- Lukáš BEHAN - žiak II. stupňa ZUŠ Ilava – spev
- Janka KRAJČOVIČOVÁ – študentka 3. ročníka hudobnej
fakulty Janáčkovej akadémie múzických umení
v Brne - spev
6. máj 2007 o 16.00 hod. v Rímsko-katolíckom kostole v Ilave
Nedeľné hudobné popoludnie bude v kostole a je venované komornej hudbe.
Účinkovať budú komorné súbory učiteľov a žiakov ZUŠ Ilava.

hy, úcta, láska, životné hodnoty) a spracovanie stále aktuálnej
témy, je prejavom zrelosti režisérky Magdy Pajankovej.
Janka Heisarová, Danka Vlčková, Lukáš Šepták, Michaela
Šlesariková, Peter Domáň, Lenka
Janečková, Andrej Škvaro, Majka Adamová a Ľubo Ďuriš – to sú
herci, ktorí nás svojimi brilantný-

mi i spontánnymi vystúpeniami
držali v objatí hry až do poslednej
chvíle.
Po definitívnom skončení divadla sme sa presunuli na pripravenú recepciu. Ohromilo ma množstvo prítomných mladých ľudí,
fanúšikov a obdivovateľov hercov
Malej múzy. Nechýbali predstavitelia mesta, reportéri regionálnych
rozhlasových a televíznych staníc.
Boli tam príbuzní, priatelia aj
kolegovia ochotníckych divadelných súborov z okolia.
Celým priestorom vestibulu
domu kultúry sa niesli slová vďaky, uznania, obdivu a gratulácie.
Jednoducho – oslava Tálie...
v jednoduchšom, ale o nič menej
slávnostnejšom duchu, ako sme
všetci Slováci prostredníctvom televíznych obrazoviek sledovali
v sobotných večerných hodinách
14. 4. 2007 - Otvorenie nového
Slovenského národného divadla v
Bratislave!
Malá Múza svojím vynikajúcim
predstavením prispela k slávnostnému okamihu divadelného ume- R.H.nia u nás.

Konečne prišla jar

Konečne, vzdychla som si vo
svojom vnútri , keď som sa započúvala do čarokrásnych zvukov jari , podfarbujúcich gitarové
tóny. Ten, kto sa naplno odovzdal
zvukom , ocitol sa na zelenom
koberci , uvidel jarné kvietky, s
ktorými sa pohrával teplý vetrík
a smäd zaháňali dažďové kvapky.
A v takomto prostredí zaznievali
jemné melódie klasickej gitary.
To všetko vnímal človek na
1. koncerte XIII. ročníka Ilavskej hudobnej jari, ktorý otvorili
22.apríla na Deň Zeme moderátori Andrej Škvaro a Mária Pavlíková.
Prítomní diváci v hľadisku sa

započúvali do brilantnej hry na
klasickej gitare účinkujúceho
Ing. Ľubomíra Turcera, autora
prednesených skladieb, textára
i speváka. Ako verejný činiteľ poslucháčom ponúkol svoju druhú
tvár, otvoril svoje vnútro a dotkol
sa sŕdc prítomných v obecenstve.
Prvé nedeľné popoludnie tradičných jarných koncertov v našom
meste obohatila slovami básnika a nežnými melódiami piesní
Edita Hrehušová, ktorá umocnila
celkovú atmosféru koncertu.
Záverečný neutíchajúci potlesk
bol iba malým poďakovaním za
skvelé nedeľné popoludnie.
Mgr. M. Kobzová
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KST Tuláci Ilava pozýva všetkých
priaznivcov turistiky na autobusový
zájazd.
27. 05. 2007 Gaderská a Blatnická
dolina Veľká Fatra
Trasy: Gaderská dolina – Tlstá –
Ostrá – Blatnická dolina
Gaderská dolina – hrad Blatnica
Zmena trás a programu vyhradená. Každý účastník
sa zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo.
Výstroj: vzhľadom na vysokohorský terén je potrebné mať pevnú obuv.
Odchod autobusu a cena bude uvedená vo výveske
klubu na požiarnej zbrojnici alebo na tel. 0902 233869
Podhajský Lukáš. 2 týždne pred akciou. Horám zdar!
KST Tuláci

Adrenalín pracoval...

V marci sme celé družstvo, zostavené zo žiačok 8. a 9. ročníka a pod vedením pani učiteľky
Krejčovej pricestovali na okresné kolo volejbalu do Dubnice
nad Váhom. Čím sme boli bližšie
a bližšie ku škole, tým viac sme
cítili, že stres nám nedá pokoj.
Po žrebovaní nám bolo jasné, že
nás tak ľahko neopustí. Prvý zápas hrali domáce družstvo športová s Novou Dubnicou J. Kráľa.
Domáce vyhrali a my plné obáv
sme nastúpili proti Novej Dubnici. Jednoducho povedané – nemali šance. Plné očakávania a so
stúpajúcou nervozitou sme sa
postavili proti domácim. Prvý
set sme vyhrali, čím do nás vstúpilo nadšenie a aké - také sebavedomie. Po druhom sete zazneli vety: „Hurá! POSTUPUJEME!
My hráme o prvé miesto!“ Už iba

čakanie. Kto vyhrá 3. miesto?
Domáce boli náš tip. Aj to tak
bolo. A nás navštívil opäť stres.
Plné nervozity sme nastúpili
na rozhodujúci zápas. Nervozita. Stres. Čakanie. Výhra? Prehra? To všetko sa nám preháňalo hlavou. Kto z koho ? Prvý set
sme na naše veľké šťastie vyhrali.
Druhý set však nevoňal výhrou.
Prehrali sme bitku, ale nie vojnu.
S trasúcimi sa rukami a nohami
sme nastúpili na rozhodujúci set.
Buď – alebo! Smeče súpera nás
dostali. Ako-tak sme to dohnali
na 15:14. Hvizd. Čo sa stalo? Koniec. Neuveriteľný jeden bodík
nás delil od vysnívaného prvenstva. Odchádzali sme veľmi hrdé
a so vztýčenou hlavou, že sme sa
prebojovali tak ďaleko.
H.Švaňová,B.Pištová
ZŠ Medňanská ul. Ilava

Nedeľná pozvánka do prírody

Ilavský beh na prahu
druhého desaťročia

Chcete stráviť príjemné chvíľky pred nedeľným sviatočným
obedom? Príďte v nedeľu, 13.
mája 2007 o 10.00 hod. na štart
11. ročníka ILAVSKÉHO BEHU
Organizátori – Mestská liga
malého futbalu a Mestský úrad
v Ilave - chystajú okrem skvelej
súťažnej atmosféry pre všetkých
návštevníkov nielen chutné občerstvenie, ale aj tradičnú a bohatú účastnícku tombolu. Viac
sa dočítate na webových stránkach mesta www.ilava.sk, kde si
môžete pozrieť i fotogalériu z jubilejného 10. ročníka spomínaného podujatia.
Na obrátke v Iliavke
budú vítať najmä svojho
Jedným z pravidelných účastníkov Ilavského behu je aj občan
nášho mesta, rodák z Valaskej
Belej, obyvateľ mestskej časti
Iliavka, Štefan KRÁL. Z doterajších desiatich ročníkov Ilavského behu má odbehnutých deväť
a do plného počtu absolvovaných ročníkov mu chýba iba jediný zápis, zhodou okolností ten
prvý, premiérový, z roku 1997.
Jeho minuloročný čas 1:00:49
hod., dosiahnutý v kategórii
päťdesiatnikov, je iba nostalgickou spomienkou na magický
rok 2000, kedy si v Ilave na 13,5
km dlhej a členitej trati v rovnakej vekovej kategórií zaknihoval
svoje osobné maximum s hodnotou 52:04 min. ...
Okrem Ilavského behu má
však Štefan za sebou aj dlhoročnú vynikajúcu športovú kariéru. Je predovšetkým maratóncom „par excellence“. Má
za sebou 94 maratónov, medzi
ktorými osobitné miesto zaujíma budapeštiansky IBUSZ maratón z roku 1988, na ktorom
skončil v absolútnom poradí
medzi tromi tisíckami maratóncov z dvadsiatich ôsmych krajín sveta na veľmi peknom 70.
mieste a vytvoril si skvelý, takpovediac „profesionálny osobák“ s hodnotou 2:46:00 hod.
Má odbehnutých pätnásť ročníkov MMM v Košiciach, z toho
štyri pod tri hodiny, Viedenský
maratón (1991) i veľmi známy
maratónu vo Frankfurte nad
Mohanom (1996, 10 000 účastníkov zo 40 krajín, umiestne-

nie v prvej päťstovke) , ktorý aj
napriek tomu, že v ňom o jednu minútu zmeškal kvalitatívne
veľmi slušnú trojhodinovú hranicu, zanechal v ňom tie najkrajšie a najpríjemnejšie spomienky.
V roku 2004 sa spoločne s ďalšími Ilavčanmi, Vladom Stopkom
a Jozefom Hlávkom zúčastnil na
veľmi známom maratóne v talianskych Benátkach (8 000 bežcov a umiestnenie v prvej tretine
štartovného poľa), je viacnásobným účastníkom najznámejších
českých a slovenských lyžiarskych maratónov ...
Poprajme trojnásobnému víťazovi Bežeckej ligy Považia,
aby sa mu vstup do druhého
desaťročia Ilavského behu nad
očakávanie vydaril a aby svojim spoluobčanom v našej rázovitej a hornatej mestskej časti opäť raz urobil nefalšovanú a
úprimnú radosť. Tí si ju za roky,
čo početné bežecké pole na svojom území so srdečnou pohostinnosťou a rezkou muzikou vítajú, celkom určite zaslúžia. A
pre zmenu, v novembri, poprajme Štefanovi i zavŕšenie rovnej
stovky absolvovaných maratónov. Tak, ako si to pred štartom
blížiaceho sa, čoraz známejšieho a populárnejšieho ilavského
podujatia predsavzal ...
(tch)

INZERCIA
l Dám do prenájmu v Ilave na
Záhumenskej ulici novozrekonštruované priestory vhodné na bývanie i podnikanie. Zn. Vhodné
vidieť. tel.: 0910 671 087. 042 – 44
65 456
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Tenis v Ilave

Na prelome rokov 2006 – 2007
sme usporiadali spolu s Milanom
Vráblom Turnaj štvorhier v hale
Sokol Ilava. Turnaja sa zúčastnilo
8 párov z Trenčína, Považskej Bystrice, Dubnice, Bytče a Ilavy. Víťazstvo si odniesli hráči Bytče D.
Michel a I. Michel. Vo finále vyhrali nad P.Mišíkom a M. Vráblom
po ťažkom boji 3:6, 7:6, 7:6. Na treťom mieste skončili hráči Pov.Bystrice a prekvapenie turnaja Slávik,
Kléma z Kameničian. Víťazi, ale
i ostatní hráči, boli odmenení vecnými cenami.
O dva týždne sme znova usporiadali turnaj, tentoraz v mixách
( žena+muž) , dalo by sa povedať,
majstrovstvá okresu. Zúčastnilo sa
ho 8 párov a hralo sa len na 1 set.
Víťazmi sa stali P.Mišík- D.Mišíková, keď vo finále hladko porazili
pár Prekop-Kovačiková z Dubnice 6:1. V boji o tretie miesto boli
úspešnejší Dubničania Magut Kovačiková, keď po urputnom

boji porazili pár z Trenčína Mrázik - Skalíková 7:6. Tento turnaj
v mixách by sme chceli usporiadať
vždy na Valentína a takto spoločne
aj s manželkami, niektorí s priateľkami, osláviť tento sviatok.
Sezónu 2007 som začal moravským okruhom „Lakota CUP“, čo
je seriál turnajov v dvojhre, štvorhre a v mixách. V rámci možností
som sa prihlásil na 3 turnaje v mixách a 5 turnajov dvojhry a štvorhry. Spolu s manželkou sme prvý
turnaj hrali v Brne,. kde sme premožiteľov našli až vo finále (viď
pavúka). Druhý turnaj sme hrali
v Hrotoviciach, 20 km za Brnom.
Aj tu sme si viedli dobre a obsadili sme 3. miesto, takže zatiaľ
vládne spokojnosť.
Štvorhru sme boli hrať s bratom
Dušanom v Brne. Turnaja sa zúčastnilo 32 párov z celých Čiech.
Tu sme nenašli premožiteľa a turnaj sme na prekvapenie organizátorov vyhrali.
- P.Mišík -

O prípravu futbalového družstva mladších žiakov sa starajú tréneri: Z ľava Michal Barkáč a Michal Schiller.

ILAVSKÝ

Vylosovanie I. triedy
mladších žiakov
10. kolo

22.04.2007		
má voľno Ladce Brvnište L. Rovne Beluša -

o 10.30 hodine
Podmanín
N. Dubnica
Košeca
Pružina
Ilava

11. kolo

29.04.2007		
Beluša Ilava Pružina Košeca N. Dubnica -

o 10.30 hodine
má voľno
L. Rovne
Brvnište
Ladce
Podmanín

12. kolo

6.05.2007		
má voľno Podmanín Ladce Brvnište L. Rovne -

o 10.30 hodine
N. Dubnica
Košeca
Pružina
Ilava
Beluša

13. kolo

13.05.2007		
L. Rovne Beluša Ilava Pružina Košeca -

o 10.30 hodine
má voľno
Brvnište
Ladce
Podmanín
N. Dubnica

14. kolo

20.05.2007		
má voľno N. Dubnica Podmanín Ladce Brvnište -

o 10.30 hodine
Košeca
Pružina
Ilava
Beluša
L. Rovne

15. kolo

27.05.2007		
Brvnište L. Rovne Beluša Ilava Pružina -

o 10.30 hodine
má voľno
Ladce
Podmanín
N. Dubnica
Košeca

16. kolo	3.06.2007		
má voľno Košeca N. Dubnica Podmanín Ladce -

o 10.30 hodine
Pružina
Ilava
Beluša
L. Rovne
Brvnište

17. kolo

10.06.2007		
Ladce Brvnište L. Rovne Beluša Ilava -

o 10.30 hodine
má voľno
Podmanín
N. Dubnica
Košeca
Pružina

18. kolo

17.06.2007		
má voľno Pružina Košeca N. Dubnica Podmanín -

o 10.30 hodine
Ilava
Beluša
L. Rovne
Brvnište
Ladce
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