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Primátor mesta Ing. Štefan Daško odpovedá
na otázky redaktorky z týždenníka TREND
1. Aké sú Vaše skúsenosti: darí
sa firme (spoločnosti), ak ju obyvatelia jej okolia poznajú (ak organizuje napr. deň otvorených dverí) a keď podporuje svoje okolie,
viac? Alebo je pre firmu rozhodujúcejšie, aj v súvislosti s jej „osobným rozvojom“, keď je zameraná
takmer výlučne na svoj rast a profit?
V princípe určite otvorenosť
firmy voči okoliu, verejnosti, či
v určitých najpozitívnejších prípadoch a aj také sú - symbióza
firmy, firiem s okolím je faktorom, ktorý určite neškodí zdravému rastu firmy, naopak s ohľadom na najdôležitejšie aktíva
najúspešnejších firiem, a to aktíva ľudí, ľudského pracovného
potenciálu takýto prístup firmy
robí úspešnejšími, konkurencieschopnejšími,
efektívnejšími. Pracovnici si vyberajú firmy
možno a hlavne podľa mzdy, ale
tí najlepší aj podľa mena, goodwillu firmy.
2. Viete ovplyvniť existovanie podnikateľského subjektu
v priestore, ktorý je pod Vašou
správou - aby bol súčasťou hybnej
sily rozvoja? Ako?
Do určitej miery áno, snažíme sa o komunikáciu s firmami v meste, regióne, informovať o našich plánoch, zámeroch,
nájsť spoločné prieniky záujmov.
Orientačne: máme stabilizované
výšky miestnych daní, snažíme sa
o ústretový a pružný prístup k vybavovaniu ich potrieb a požiadaviek, organizujeme spoločné sedenia samospráva - manažmenty
firiem, informujeme o zámeroch
mesta a koordinujeme so zámermi miestnych firiem.

3. Prosím Vás, spomeňte aspoň jeden príklad (dúfam, že
taký máte) firmy, ktorá je pozitívnym príkladom toho, ako sa správa zodpovedná firma - k svojmu
okoliu - i konkrétnym príkladom
toho, ako to robí.
Spomeniem jeden príklad
nie jednej firmy, ale niekoľkých
pri jednom grantovom projekte
mesta. V priebehu 1.Q 2007 vypísal SFZ na svojich internetových stránkach grant na výstavbu umelo trávnatých futbalových
ihrísk v počte 20 na Slovensku
rozmerov 33x18 m a 20 rozmerov 40x20m. Mesto Ilava sa prihlásilo a podalo projekt. Jednou
z podmienok bolo, aby dokázalo
záväzne získať finančné príspevky z neverejného sektora firiem
v minimálnej výške 250.000 Sk,čo firmy v regióne, v meste pri
osobnom jednaní a oboznámení sa s projektom nám poskytli v priebehu asi 4 dní. Navyše
pridávajú sa ďalšie a ďalšie firmy a plní sa rozpočet na budovanie školského športového areálu
tak ,že dokážeme spolu so zdrojmi z mesta vybudovať aj druhé
miniihrisko dokonca s umelým
osvetlením. Vďaka firmám ako
Spark ex s.r.o., Purus s.r.o., Hermes s.r.o., Zempra s.r.o., Lerton
s.r.o., Leoni Autokabel Slovakia,
Kaufland Slovensko, Aquatec
s.r.o., Investil s.r.o., Sestav s.r.o.,
Slovenská sporiteľňa, D.Kolman
a iné. Firmy veľmi ochotne sponzorsky a darcovstvom sa spolupodieľajú na budovaní športovej
aj inej infraštruktúry. Za to im
patrí vďaka. Za posledných 10
rokov sme tu prešli vývojom miery nezamestnanosti z cca 18% rok

1996 na 2,8%. Ďakujeme úprimne miestny biznis sektor. A tešíme sa na každého, ktorý o naše
mesto prejaví záujem.
4. Aká firma je podľa Vás synonymom nezodpovednej firmy, máte/mali ste takú vo svojom
okolí?
V prvom rade sú to notorickí
neplatiči daní. A úplne konkrétny prípad: najväčšia hanba podnikateľského sektora. V Ilave sa
niekoľko 100 rokov varilo pivo,
bol tu pivovar s tradíciami. Až ho
sprivatizovala firma pána Konárika, známeho to speváka, expolitika, národovca, podnikateľa.
Pivo sa v Ilave dovarilo, priestory
sú nevyužívané, pivovar zomrel,
areál sa ani nerevitalizoval, ničmŕtvo. Nejak mi to neladí s tou
jeho niekdajšou predvolebnou
pesničkou, ako že sa to volala? Už
si ani nepamätám a prestávame
si pamätať ako fungoval pivovar,
ale vieme, že dofungoval a skončil za pána Konárika. Inak ho
pozdravujeme a želáme, aby sa
jeho jadranským hotelom a lodeniciam, jachtám darilo a jemu osobne tiež a aby bol zdravý

a veselý.
5. Ktorá firma najviac ovplyvňuje život obyvateľom i mestu?
Ťažko definovať iba jednu, vážené sú všetky, ktoré poctivo na
území mesta podnikajú a prinášajú pridanú hodnotu mestu
a obyvateľstvu. Z tých najväčších
Leoni Autokabel Slovakia, Kaufland, v blízkej budúcnosti to bezpochyby bude Visteon, Zempra,
Sestav, Spark ex a ďalšie a ďalšie.
Podnikateľský a biznis sektor vôbec je jeden z najzákladnejších
pilierov, na ktorom stojí mesto
a región a určite najdynamickejší
a najživotaschopnejší.
6. Dá sa vo všeobecnosti povedať, či zahraniční investori prinášajú do slovenského súkromného
sektora lepšie mravy? Alebo ako je
to so starostlivosťou a prístupom
slovenských firiem k svojmu okoliu? Vyvíja sa nejako tento vzťah
rokmi, aj v súvislosti s ekonomickým rozvojom Slovenska? Badať
pozitívny vývoj v tomto smere?
Všeobecne sa to dá povedať.
Určite áno aj keď výnimky sú
vždy. Môžeme sa baviť o tom, že
výška mzdy nie je plne k spokojnosti pracovníkov, ale to nebola
ani v minulosti a navyše často aj
od slovenských privatizérov ani
nedostali po poctivo vykonanej
práci zaslúženú mzdu v termíne.
To sa teraz myslím nestáva. Prinášajú lepšie mravy a vyspelejšiu
podnikateľskú a firemnú kultúru
bez ohľadu, že vládna garnitúra často tvrdí opak. Všeobecne:
mravy firiem a manažmentov
sú rádove vyššie ako politických
a úradníckych elít v krajine a sú
vyššie ako bývalých štátopolitických manažmentov.
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Realizácia ciest IBV Klobušice a časti
Zámockej ulice skutočnosťou
Firma Cesty Nitra, a.s., ktorá realizuje práce na infraštruktúre IBV
Klobušice, dokončila v uplynulých
dňoch práce na výstavbe chodníkov a asfaltovaní ciest tohto územia. Spoločne s cestami na IBV
bola pokrytá novým asfaltovým
povrchom aj časť Zámockej ulice,
ktorá bola tiež v havarijnom stave.
Realizáciou týchto prác bol vyriešený dlhodobý problém stavu komunikácií na tomto území. V najbližšom čase budú ešte pokračovať
práce na dokončení športovísk (asfaltového a antukového ihriska),
časti územia s preliezačkami a hojdačkami pre najmenších a celkovej
úprave plôch, aby bolo možné zrealizované dielo odovzdať do trvalého
užívania. Rád by som touto cesto

vyjadril aj v mene občanov bývajúcich na IBV Klobušice a Zámockej
ul. poďakovanie členom MZ Ilava

Z rokovania poslancov
Budova Železničiara odpredaná
Mimoriadne zasadnutie mestského parlamentu zvolal primátor mesta Ing. Štefan Daško na
20.septembra 2007 . V sále DK si
tak poslanci , ako i prítomní občania, hneď v úvode po informácii
primátora mesta, uctili minútou
ticha tragicky zosnulých 4 mladých pracovníkov, ktorých zastihla smrť na území nášho mesta.
Hlavným bodom mimoriadneho zasadnutia bol odpredaj reštaurácie Železničiar. Primátor
v bode č. 5 vyzval Ing. Slavíka,
aby ozrejmil situáciu ohľadom
odpredaja tejto nehnuteľnosti. Ing. Slavík informoval, že ide
o budovu s č. 134 vo vlastníctve
mesta. Na mesto prišli 3 ponuky,
no v minulom MZ č. 8/200 sa nepodarilo schváliť odpredaj nadpolovičnou väčšinou ani jednému záujemcovi. Ďalej oznámil,
že boli vypísané nové podmienky
odpredaja, kde zámer podnikania
zostal a novou podmienkou bola
najvyššia cena.
Prihlásili sa iba 2 záujemcovia a to: Ing. Rafaj s ponukou
7.015.000,- Sk a pani Zubáriková
s ponukou 7.020.0000,- Sk .
Primátor dal hlasovať, kto je
za odpredaj reštaurácie Železničiar s č. 134 vo vlastníctve mesta
p. Zubárikovej. Poslanci 11 hlasmi odpredaj schválili, 1 poslanec
sa zdržal hlasovania a 1 bol neprítomný.
Poslanci v ďalších bodoch

schválili odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Ilava, a to
pozemku p.č. KN 2069/9 – orná
pôda o výmere 12 164 m2 a pozemku p.č. KN 2069/13 – orná
pôda o výmere 4 733 m2, zapísaných na Správe katastra Ilava na
LV č. 1 5000 v k.ú. Ilava, právnickej osobe AB – SPED s.r.o. so sídlom Medová 412, Lednické Rovne.
, odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Ilava a to pozemku
p.č. KN 888/2 – záhrady o výmere 1146 m2, zapísaného na Správe
katastra Ilava na LV č. 1 500 v k.
ú. Ilava, právnickej osobe VISTEON SLOVAKIA s.r.o. so sídlom
Ul. Obrancov mieru 4063/1, Dubnica nad Váhom., odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta
Ilava, a to pozemku p.č. KN 888/4
– záhrady o výmere 194 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava
na LV č. 1 500 v k.ú. Ilava Trenčianskemu samosprávnemu kraju
Trenčín.
Poslanci ďalej na mimoriadnom zasadnutí schválili zmenu
rozpočtu, zvýšenie sumy na akciu „Komunikácie a inžinierske
siete v IBV Klobušice“ o 150 000Sk a zníženie o 150.000.- Sk sumy
na akciu „Rekonštrukcia cesty Ul.
Hurbanova“.
Podrobnú zápisnicu z mimoriadneho zasadnutia našich poslancov si môžete prečítať vo
vývesnej skrinke MsÚ i na internetovej stránke mesta Ilava.

Práce na novom
webportáli
mesta úspešne
pokračujú

a vedeniu mesta za ich rozhodnutia, ktoré boli prijaté v súvislosti s
vyriešením tohto dlhotrvajúceho
problému realizovaním prác, ktoré boli financované z poskytnutých
úverových zdrojov. Takéto riešenie bolo nevyhnutné prijať, nakoľko získanie zdrojov z podporných
fondov nie je možné uskutočniť za
krátky čas a hlavne v tomto prípade išlo o už realizovanú stavbu,
kde je takáto možnosť prakticky
nemožná. Aj napriek skutočnosti, že je niektorými občanmi nášho
mesta spochybňované samotné zabezpečenie splácania poskytnutého úveru a sú podsúvané tvrdenia,
že mesto bude týmto úverom neúmerne zaťažené, je nutné povedať,
že tieto tvrdenia sú zavádzajúce
a mesto vykryje tieto splátky z ďalších nových daňových príjmov,
ktoré súvisia s realizáciou výstavby nových priemyselných objektov.
Týmto vykrytím splátok z novovytvorených daňových príjmov bude
daný ďalší priestor pre nové investičné akcie, ktoré sú pripravované
na realizáciu v našom meste.
Ing. Mario Hrubý,
zástupca primátora mesta

Moderne riešený webportál mesta je nevyhnutnou
súčasťou prezentácie a poskytovania informácií občanom každého mesta a regiónu. Z tohto dôvodu bolo
rozhodnuté o prevedení celkovej komplexnej prestavby webstránok nášho mesta,
nakoľko doteraz použité riešenie nespĺňalo požiadavky kladené na realizáciu takýchto projektov. V súčasnej
dobe finišujú práce na napĺňaní obsahu nového portálu
tímom budúcich administrátorov systému. Termín spustenia tohto projektu je stanovený na mesiac október
a všetci, ktorí sa podieľame
na jeho tvorbe a aktualizácii údajov, pevne veríme, že
výraznou mierou zlepší informovanosť občanov nášho
mesta a okolia. Z tohto dôvodu by som rád oslovil občanov nášho mesta, ktorí vlastnia zaujímavé historické
fotografie mesta a jeho okolia, aby ich poskytli na elektronické spracovanie. Môžete kontaktovať pracovníkov
DK, resp. informatika mesta. Nakoľko súčasťou portálu bude aj zoznam firiem
pôsobiacich v našom meste, je možné v prípade záujmu o umiestnenie stručného
popisu činnosti spoločnosti
a uvedenia kontaktu zaslať
tieto informácie na adresu
informatika@ilava.sk.
Ing. Mario Hrubý,
zástupca primátora mesta

Zlodejka veverička – chodila na naše lies-

Poďakovanie kové orechy a lúskala ich u susedov na lipe.

Zvykli sme si na lúskanie, ale to lúskanie, práskanie bolo ráno, večer,
stále. Manželka pod lipou videla napadanú rašelinu a takto sme zistili
prasklinu na asi 30 m vysokej lipe.
Hneď som požiadal mestský úrad odbor výstavby a životného prostredia o pomoc. Touto cestou ďakujem Mestskému úradu v Ilave za pomoc
a chválim s akou ochotou ma všade prijali.
Ďakujem primátorovi ,Ing. Daškovi, za rýchle rozhodnutie, riaditeľovi technických služieb, Ing. Kočkárovi, za pomoc pri riešení, Milanovi
Pagáčovi za poradenie a posmelenie. Za rýchle a rozumné rozhodnutie
spôsobu zabránenia veľkej havárii Ing. Rexovej a Ing. Januškovi.
Ešte raz vďaka od troch rodín z rodinného domu č. 68/27 v Klobušiciach. Strach a hrôzu odstránil priamo horolezec – stromolezec – my ho
prirovnávame k veveričke, lebo tak sa choval na lipe.
Jozef Gabčo, Ilava – Klobušice 68/27
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Informácia k registrácii pri prenájme
bytov alebo nebytových priestorov
alebo nehnuteľností okrem pozemkov
Zákon č. 511/1992 Zb. o správe
daní a poplatkov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o správe
daní“) bol v poslednej dobe novelizovaný dvomi novelami.
Ø Zákon č. 215/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007 (okrem
§ 14c, ktorý nadobúda účinnosť 1.
10. 2007) v zákone o správe daní
okrem iného novelizoval § 31 Registračná a oznamovacia povinnosť
daňových subjektov novým znením ods. 1 a 2 nasledovne:
(1) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá získa povolenie
alebo oprávnenie na podnikanie je
povinná požiadať miestne príslušného správcu dane o registráciu do
30 dní od získania povolenia alebo
oprávnenia na podnikanie. Na účely tohto zákona sa za deň získania
povolenia alebo oprávnenia na podnikanie považuje deň, keď je fyzická
osoba alebo právnická osoba podľa
osobitných zákonov oprávnená začať podnikať.
(2) Fyzická osoba, ktorá
a) nie je registrovaná podľa odseku 1, je povinná do 30 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú
činnosť (podľa zákona č. 595/2003
Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) alebo v ktorom
prenajala nehnuteľnosť, požiadať
miestne príslušného správcu dane
o registráciu,
b)   je registrovaná podľa odseku
1, je povinná do 30 dní po uplynutí
mesiaca, v ktorom začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť (podľa zákona č. 595/2003 Z.z.
o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov) alebo ktorá prenajala nehnuteľnosť, oznámiť túto skutočnosť miestne príslušnému správcovi dane.
Ø Zákon č. 358/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. októbra 2007 v zákone
o správe daní okrem iného doplnil
a zmenil zákonom č. 215/2007 Z.z.
novelizovaný zákon o správe daní v
§ 31 Registračná a oznamovacia povinnosť daňových subjektov ods. 1
a 2 nasledovne:
(1) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky získa povolenie alebo oprávnenie na podnikanie je
povinná požiadať miestne príslušného správcu dane o registráciu do
30 dní od získania povolenia alebo
oprávnenia na podnikanie. Na účely tohto zákona sa za deň získania
povolenia alebo oprávnenia na pod-

nikanie považuje deň, keď je fyzická
osoba alebo právnická osoba podľa
osobitných zákonov oprávnená začať podnikať na území Slovenskej
republiky.
(2) Fyzická osoba, ktorá
a) nie je registrovaná podľa odseku 1, je povinná do 30 dní po
uplynutí mesiaca, v ktorom na území Slovenskej republiky začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú
činnosť (podľa zákona č. 595/2003
Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) alebo v ktorom
na území Slovenskej republiky prenajala byt alebo nebytový priestor,
alebo nehnuteľnosť okrem pozemku, požiadať miestne príslušného
správcu dane o registráciu,
b)   je registrovaná podľa odseku
1, je povinná do 30 dní po uplynutí
mesiaca, v ktorom na území Slovenskej republiky začala vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť (podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov) alebo na území Slovenskej
republiky prenajala byt alebo nebytový priestor, alebo nehnuteľnosť
okrem pozemku, oznámiť túto skutočnosť miestne príslušnému správcovi dane.
Podľa § 110g ods. 4 novely zákona
o správe daní, fyzická osoba, ktorá
nemala registračnú povinnosť podľa zákona účinného k 31. augustu
2007, je povinná požiadať správcu
dane o registráciu podľa § 31 ods. 2
písm. a) podľa zákona účinného od
1. septembra 2007 najneskôr do 31.
decembra 2007.
V zmysle vyššie uvedených noviel
zákona o správe daní vyplýva registračná alebo oznamovacia povinnosť pre fyzické osoby nasledovne:
Ø Fyzická osoba, ktorá je už zaregistrovaná podľa § 31 ods. 1 zákona o správe daní a pred účinnosťou
novely zákona o správe daní t.j. už
pred 1. septembrom 2007 prenajímala a naďalej prenajíma na území
Slovenskej republiky byt alebo nebytový priestor, alebo nehnuteľnosť
okrem pozemku.
Táto fyzická osoba nemá povinnosť túto skutočnosť oznámiť miestne príslušnému správcovi dane.
Ø Fyzická osoba, ktorá je už zaregistrovaná podľa § 31 ods. 1 zákona o správe daní a začne po účinnosti novely zákona o správe daní
t.j. po 1.septembri 2007 na území
Slovenskej republiky prenajímať byt
alebo nebytový priestor, alebo nehnuteľnosť okrem pozemku.

Zber odpadu s obsahom škodlivín,
železa, papiera a textilu
TSM Ilava oznamujú občanom, že zber uvedených odpadov
sa bude vykonávať v dňoch 1.10.
– 2.10.2007
Zber odpadu s obsahom škodlivín:
- autobatérie
- monočlánky (suché, galvanické články)
- ortuťové žiarivky
- staré alebo nepoužité farby
a ich obaly
- staré alebo nepoužité lepidlá,
laky, rozpúšťadlá a ich obaly
- prostriedky na ochranu rastlín proti chorobám, škodcom, burine, ako aj ich obaly
- vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
(napr. staré chladničky)
- vyradené elektronické zariadenia (počítače, televízory, rádiá)
- železo, papier, starý textil,
koberce, pneumatiky
Žiadame Vás, aby ste uvedené
odpady ponechávali v pôvodných
obaloch, v ktorých boli zakúpené a umiestnili ich do plastového
vreca alebo igelitovej tašky a tieto
vyložili v dňoch 1.10. – 2.10.2007
pri vchodoch bydliska do 14.00
hod.
Lieky a liečivá odovzdajte v lekárni na území mesta Ilava.

Zber objemového odpadu,
drobného stavebného odpadu
Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na veľkoobjemový odpad a drobný odpad
z domácností bude nasledovný:
I. etapa – Ilava: 3.10. –
8.10.2007
Hlavná cesta, Okružná, Betlehemská, Zámocká
II. etapa – Ilava: 10.10. –
15.10.2007
Štúrova ul., Štefánikova ul., Sihoť (SEVAK, bytovka 239, 250, pri
žel. podjazde)
III. etapa – Ilava: 17.10. –
22.10.2007
Kukučínova ul. (kotolňa +
OSP), Medňanská ul. (dvor +
MŠ), Jesenského ul.
IV. etapa – Skala: 24.10. –
29.10.2007
Otoč, PD, garáže, zberné suroviny, radovka
Občania, ktorí sa nemôžu zúčastniť tohto zberu, môžu uvedené komodity odovzdávať na
zbernom dvore v areáli TSM
v pracovných dňoch počas celého
roku v dobe od 6.00 – 13.00 hod.
Veríme, že s vašou pomocou sa
nám podarí vyzbierať čo najväčšie množstvo odpadu.
TSM mesta Ilava

Táto fyzická osoba je povinná
v zmysle § 31 ods. 2 písm. b) novelizovaného zákona o správe daní túto
skutočnosť oznámiť miestne príslušnému správcovi dane, a to do 30
dní po uplynutí mesiaca, v ktorom
na území Slovenskej republiky prenajala byt alebo nebytový priestor,
alebo nehnuteľnosť okrem pozemku.
Ø Fyzická osoba, ktorá nemala
registračnú povinnosť podľa zákona
o správe daní účinného k 31. augustu 2007 a ktorá na území Slovenskej
republiky už pred 1. septembrom
2007 prenajímala a naďalej prenajíma byt alebo nebytový priestor, alebo nehnuteľnosť okrem pozemku.
Táto fyzická osoba je povinná
v zmysle § 110g ods. 4 novelizovaného zákona o správe daní požiadať
správcu dane o registráciu najneskôr do 31.12.2007.
Ø Fyzická osoba, ktorá nie je registrovaná podľa § 31 ods. 1 zákona
o správe daní a začne po účinnosti
novely zákona o správe daní t.j. po
1.septembri 2007 na území Slovenskej republiky prenajímať byt alebo
nebytový priestor, alebo nehnuteľnosť okrem pozemku.

Táto fyzická osoba je povinná
v zmysle § 31 ods. 2 písm. a) novelizovaného zákona o správe daní požiadať miestne príslušného správcu
dane o registráciu, a to do 30 dní po
uplynutí mesiaca, v ktorom na území Slovenskej republiky prenajala
byt alebo nebytový priestor, alebo
nehnuteľnosť okrem pozemku.
Miestna príslušnosť pri prenajímaní bytu alebo nebytového priestoru, alebo nehnuteľnosti
okrem pozemku (ďalej len „nehnuteľnosť“) sa riadi u fyzickej osoby,
ktorá nehnuteľnosť prenajíma, jej
trvalým pobytom bez ohľadu na
skutočnosť, kde na území Slovenskej republiky sa prenajatá nehnuteľnosť nachádza.
Registračné tlačivo Prihláška
k registrácii – fyzická osoba je k dispozícii na každom daňovom úrade,
alebo ho možno získať aj na internetovej stránke Daňového riaditeľstva
SR (www.drsr.sk), v ponuke Daňové tlačivá/ Daňové priznania, hlásenia a ostatné tlačivá – Vzor prihlášky k registrácii – fyzická osoba.
Vydalo: Daňové riaditeľstvo SR
Banská Bystrica, odbor služieb pre
verejnosť, august 2007
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Radovidenie

Matrika

Dom kultúry Ilava
1.-12.10.2007
v pracovných dňoch
od 8.00-17.00 hod.

Narodenie:
Andrea Barényiová
Krištof Meško
Roderik Vronka
Adam Duhár
Soňa Dorušincová
Artur Bagin
  
Manželstvo uzatvorili:
Ing. Slávik Vladimír
a Pavlíková Ingrid
Katrinec Martin
a Babicová Denisa
Ing. Šedo Vladimír
a Jakúbková Jana
Mgr. Janco Juraj
a PharmDr. Mrižová Marianna

František Pavlica - obrazy

Pred nedávnom v týchto miestach vyčíňal vodný živel. Voda zobrala všetko, čo jej prišlo do cesty. Teraz sa stalo nešťastie opäť na
tomto mieste a  vyhasnuté mladé životy pripomínajú už len vence od
pozostalých...
Vyjadrujeme úprimnú sústrasť všetkým rodinám a príbuzným  po
štyroch tragicky zosnulých  mladých ľuďoch.

Narodil sa v r.1971, žije
v Hroznovej Lehote - v malebnej
moravskej obci s bohatou kultúrnou tradíciou. Maľovaniu sa
venoval od mladosti, aj keď zámer študovať na vysokej škole
umeleckého smeru mu nevyšiel.
Od šestnástich rokov chodil medzi výtvarníkov do skupiny pri
Združenom závodnom klube
v Uherskom Hradišti. Tu získal
predovšetkým teoretické znalosti a v praktickom maľovaní
mu pomohli návštevy u maliara
Karla Benedika. Venuje sa maľbe, kresbe, grafike, ilustrácii,
mozaike a v poslednej dobe skúša i plastiku.

Hilda Lojdlová - keramika

Narodila sa v r. 1947, žije a tvorí v Trenčíne. Keramickej tvorbe
sa venuje od roku 2000, je členkou Združenia výtvarníkov pri
Trenčianskom osvetovom stredisku. Jej doménou je komorná
figurálna plastika, v ktorej si
veľmi rýchlo vytvorila originálny autorský rukopis. Je autorkou
s osobitou tvorivou invenciou,
jej plastiky sa vyznačujú remeselnou a výtvarnou kvalitou.
Farebne striedme figúry a figúrky akoby mali vlastnú, krehkú dušu. Vnímavý divák vycíti
možnosť nadviazať s nimi tichý,
väčšinou úsmevný dialóg.

Dva pohľady na historické pamiatky
Neodmysliteľnou stavebnou pamiatkou nášho mesta je zvonica, ktorá stojí v strede mesta a je nemým
svedkom minulosti. Podľa Mateja
Bela ju pravdepodobne dali postaviť
Ostrožičovci.
Zvonica bola stavaná v gotickom
slohu a patrila k farskému kostolu.
Roku 1622 pustošil v Ilave veľký
požiar, ktorému padla za obeť aj gotická zvonica. Všetky zvony sa roztopili. Pri druhom požiari v roku 1695
oheň znova preskočil i na šindľovú
strechu samostatne stojacej zvonice,
strecha zhorela, no zvony sa podarilo zachrániť. Pre nedostatok finančných prostriedkov pôvodnú gotickú
strechu už nepostavili a tak veža dostala náhradnú strechu ihlanovitého
tvaru.
Mala som možnosť pozrieť si túto
historickú stavebnú pamiatku zvnútra. Vo zvonici som objavila aj veľký
rapkáč, ktorým sa v čase pôstu ohlasovalo poludnie, nakoľko v tomto
období zmĺkli aj mestské zvony. Nakoľko je voľne položený a trochu rozsušený, po drobnej oprave by mohol
obohatiť zbierku mestského múzea.
Popri prehliadke jednotlivých poschodí, zvonov, rapkáča a mechanizmu vežových hodín som zosmutnela
pri pohľade na množstvo prachu, pavučín, čo dokazuje, že interiéru sa nevenuje ani tá najmenšia pozornosť.
Navrhovala by som kompetentnému správcovi, aby tejto historickej pamiatke venoval viac pozornosti a na
vhodnom viditeľnom mieste umiestnil aspoň informačnú tabuľu s najdôležitejšími údajmi z histórie zvonice
Denne okolo nej prejde veľa obyvateľov mesta a návštevníkov, ktorých by
informácie určite zaujali.
Iným príkladom zviditeľnenia pamiatky dávnej minulosti je románsky kostolík sv. Jána Krstiteľa z 11.
– 12.. storočia v neďalekom Pominovci.
Od roku 2004 sa na slávnosť hodov poriada v poslednú augustovú

nedeľu dovtedy netradičná púť - na
bicykloch. V tomto roku ma zvedavosť a potešenie z bicyklovania priviedli do malej osady pri Sedmerovci a bola som prekvapená z veľkého
počtu účastníkov tradičnej výročnej
slávnosti, prichádzajúcich práve na
bicykloch.
Farnosti Bolešov treba vyjadriť
uznanie za nápad prilákať ľudí aj z
iných miest a obcí do farnosti a spojiť
ich účasťou na liturgii a posviackou
obľúbeného dopravného prostriedku – bicykla. Pritom každý účastník
si zapamätá, že bol na mieste, kde sa
nachádza jedna z troch najstarších
pamiatok na Slovensku.
Mgr. M. Kobzová

Blahoželáme jubilantom:
80 rokov:
Anna Púčková
Oľga Rochovská
75 rokov:
Mária Matejíčková
Navždy nás opustili:
Poliaková Anna
Caban Milan
Okienko do štatistiky:
Za sledované obdobie sa do
nášho mesta k trvalému pobytu prihlásilo 19 občanov, 19 sa
z trvalého pobytu odhlásilo.

Sú to 4 roky, čo nie si s nami.
Zabudnúť nemôže rodina, známi.
Na hrobe kytica, kahanček svieti,
spomienka manželky a Tvojich detí.
Dňa 1.10.2007 si pripomenieme 4.
výročie smrti a 82 nedožitých rokov
nášho drahého manžela, otca, svokra,
starého otca, brata, švagra

LADISLAVA ČEPELU

S láskou spomína celá smútiaca rodina i členovia Poľovníckeho
združenia Borokové Vápeč, Horná Poruba Ilava.

Národná diaľničná spoločnosť

V zmysle zákona č. 2/2005 naša organizácia zabezpečila vypracovanie strategických hlukových máp (SHM) pre 284,5 km diaľnic,
rýchlostných ciest a ciest I. triedy vo vlastníctve NDS, ktoré mali v
predchádzajúcom roku viac ako 6 000 000 prejazdov vozidiel. SHM
boli zhotovené aj na úseku D1 pri Ilave, preukázali prekročenie prípustných hodnôt hluku vo vonkajšom prostredí v noci podľa NV č.
339/2006 o 0 až 9 dB.
SHM budú podkladom pre zhotovenie akčných plánov, tie je NDS
povinná podľa spomenutého zákona zabezpečiť do 18. júla 2008.
Akčné plány budú predstavovať návrh riešenia hlukovej záťaže konkrétnymi proti hlukovými opatreniami, poradie naliehavosti (na
základe počtu zasiahnutých nadmerným hlukom, miery prekročenia prípustnej hlukovej záťaže, predpokladaného nárastu intenzity
dopravy a pod.) s ohľadom na reálne finančné možnosti.

Ilavský mesačník



Mestská knižnica
Dán, Dominik:
„CELA ČÍSLO 17“,
Bratislava, Slovart 2007

Kamil Puskailer, hlavná postava príbehu, to vo väzení nebude mať ľahké. Inteligentní, slušní a vzdelaní ľudia sa
so strašným prostredím väzenia vyrovnávajú len veľmi
ťažko a dlho. A jeho
čaká 13 predlhých
rokov za vraždu,
ktorú
nespáchal.
Ale to tvrdia všetci
odsúdení... Rýchlo
pochopí, že ak má
prežiť, musí prijať
nepísané a tragicky
hlúpe pravidlá svojich primitívnych spoluväzňov.
Dokáže sa rýchlo prispôsobiť,
ba dokonca v tom príšernom nachádza aj kus príjemného, ktoré mu pomôže to desivé potlačiť. Časom si vydupe aký-taký
rešpekt na cele, niektorých dozorcov získava na svoju stranu.
Aj riaditeľ väznice, s ktorým ho
spája rovnaký koníček – akvaris-

tika – začne ku Kamilovi pociťovať sympatie. Čas uteká a Kamil
prestáva dúfať, že jeho proces
raz otvoria. Náhoda
chce, že vďaka jednému dozorcovi sa o jeho prípade dozvedia detektív Krauz
a Chozé. Spočiatku
sa Kamilovej teórii
o nevine smejú, ale
napokon začnú na
vlastnú päsť pátrať...
Po čase zisťujú nielen to, že Puskailer
naozaj sedí nevinne, ale na svetlo vystúpia omnoho desivejšie fakty a informácie. Kamil „nebol“
vrahom iba preto, aby nestál
v ceste svojej nevernej manželke
a jej milencovi, ale hlavne preto,
aby nebola odhalená široká sieť
pedofilov z vyšších kruhov... ale
to som už prezradila veľa. Skúste a prečítajte, budete prekvapení...
-I.J.-

Obchodná akadémia Ilava

· Slávnostné otvorenie šk.
roka 2007/2008 na Obchodnej
akadémii v Ilave sa konalo v nových priestoroch. Nová adresa sídla školy je Hviezdoslavova
330/17.
V tomto školskom roku bude
na OA študovať 331 žiakov, z toho
254 dievčat.
· Od októbra 2007 začnú svoju činnosť záujmové krúžky pre
študentov, ktoré sú podporované
cez vzdelávacie poukazy. Študenti
si môžu vybrať z týchto záujmových útvarov:
hospodárska
korešpondencia, krúžok mladých podnikateľov, krúžok písania na stroji,
manažment osobných financií,
krúžok mladých účtovníkov,
krúžok WEB stránky, literárno
– dramatický krúžok, matematický krúžok, redakčný krúžok,
študentský parlament, turisticko
– športový krúžok.
Vyučovanie cudzích jazykov je
jednou z priorít OA Ilava. Aj preto bola posilnená výučba o 1 vyučovaciu hodinu v prvom cudzom
jazyku (maturitný). Študenti majú
povinný aj druhý cudzí jazyk (nemecký alebo anglický) a novin-

kou od tohto školského roka je
výučba tretieho jazyka.
V 2. ročníku si môžu študenti
zvoliť formou krúžku tretí cudzí
jazyk – na výber je francúzsky,
kórejský alebo ruský jazyk.
· Obchodná akadémia v Ilave
otvára od októbra 2007 kurzy:
- kurz anglického jazyka pre
začiatočníkov a pokročilých,
- intenzívny prípravný kurz
anglického jazyka na získanie
certifikátu CITY & GUILDS,
- kurz nemeckého jazyka pre
začiatočníkov a pokročilých,
- kurz odbornej angličtiny
a nemčiny,
- kurz účtovníctva – podvojné,
jednoduché, vedenie účtovníctva
na PC,
- počítačový kurz pre začiatočníkov aj pokročilých,
- prípravný kurz matematiky
a slovenského jazyka na MONITOR pre žiakov 9. ročníka.
Záväzný zápis do kurzov je
v pondelok 24.9.2007 o 15,00 hod.
v priestoroch OA, príp. telefonicky sa treba nahlásiť do 28.9.2007
denne od 7,00 do 15,00 na tel. č.
042/4466507 – sekretariát OA IlaIng. Zuzana Novosádová
va.

Z pera dopisovateľa

Drvivá väčšina občanov mestskej časti SIHOŤ spozorovala, že
sa konečne po veľmi dlhých rokoch začalo s čistením Podhradského potoka – a pekne od podlahy.
Je skutočne veľký rozdiel vidieť
riečište očistené, a to, ktoré zatiaľ
nie je čisté. Prijal by som, ak by občania pochopili, že je vhodné sa dlhodobo starať o tieto plochy už teraz, keď je vhodný čas na úpravu
povrchov. Vyrovnať, pohrabať, prípadne aj zasiať trávičku – to nie je
práca, ktorá by sa nedala zvládnuť
každému, kto chce žiť v peknom
prostredí. Možno je teraz vhodný
čas aj na to, aby mesto a TSM pomohli s úpravou tak, aby bol vytvorený chodník pre peších od mostíka ponad Podhradský potok okolo
garáží , okolo záhrad až k mostíku
na „dolnej“ SIHOTI – k rumovisku
Králových. domu.
Isteže, TSM ako i mesto nemôžu
v plnej miere vykonávať všetko tak,
ako si to občania želajú, nakoľko sa
všetko „točí okolo financií a počtu
ľudí“. Možno je však na čase, aby
sa začalo nahlas uvažovať o tom, či
staré listnaté stromy okolo chodníkov po „hlavnej ulici“ Sihoti nenahradiť mladými ihličnanmi.
Listnaté okrasné stromy sú pekné – ale náročné na ich údržbu
i pod nimi. Vejmutovky a duglasky
sú vhodnými okrasnými ihličnanmi, tobôž, keď ich koruny sa dajú
stvárňovať.

Pozvánka
Miestny odbor Matice slovenskej v Ilave poriada autobusový zájazd do obce ČERNOVÁ
a mesta RUŽOMBEROK dňa
27.10.2007 s odchodom autobusu o 07.00 hodine od Domu
kultúry v ILAVE. Účelom tohto
zájazdu je účasť na spomienke
„ČERNOVSKEJ TRAGÉDIE“,
ktorá sa stala v obci ČERŇOVÁ pred 100 rokmi. Cena autobusového zájazdu je 200 Sk.
Vzhľadom k predpokladanej
veľkej účasti občanov nášho
štátu usporiadatelia nedoporučujú, aby účastníkmi tohto
zájazdu boli deti mladšie ako
15 rokov. Prihlášky – záväzné
sa prijímajú do 20.10.2007 na
č.t. 0949 109 356 p. Burík, alebo
v DK Ilava č.t. 042/ 44 555 70.
Na vašu účasť sa tešia usporiadatelia tohto zájazdu.

Už asi ustali debaty o tom, či
bolo od MsÚ ILAVA správne, trvať na poriadaní   BARTOLOMEJSKÉHO JARMOKU   v termíne, keď sa zhodoval s tým
dubnickým. Výber termínu   pochádza z tradície a podľa môjho
názoru bol správny !
Nežičlivci nového poňatia filozofie týchto jarmokov kritizovali,
že bolo málo stánkov, že bolo málo
produktov na kúpu, atď., atď.,...
Treba si však uvedomiť starú filozofiu konania jarmokov, že sa
na nich v prvom rade prezentovala zručnosť remeselníkov. Tam sa
predávali výrobky – väčšinou potravinárske, ale vonkoncom nie
„bazárový tovar“ !!! Tí, ktorí prišli
na tohtoročný jarmok s úmyslom
si niečo pekné a užitočné kúpiť – tí
mali bohatý výber. Jarmok bol aj
o tom, že sa tam stretávali priatelia, prípadne, hľadali nové známosti, dnes sa tomu vraví – kontakty.
Nežičlivci, či lepšie povedané
„veční frfľoši“, hľadali väčšinou
práve to, čo kedysi iba obdivovali –
bazárový tovar, porozkladaný kde
– kade. Ak chce niekto kúpiť lacné
textílie – ten má možnosť ich nakúpiť každý boží deň doma, v Ilave. A má aj šancu (v prípade reklamácie) tovar si vymeniť, či vrátiť.
Usporiadateľom preto prajem,
aby svojej filozofii neustúpili ani
o krok.
-M.Burík František Víťazoslav Sasinek

Čím je škola
Čo je škola nám ?
Je umenia chrám.
Nepovstane, milý brachu,
národ náš zo svojho prachu,
ak nebudú kvitnúť školy
na dedičnej jeho roli !
Čo je škola nám ?
Vzdelanosti chrám.
Škola plní vedou hlavy,
šľachtí srdce, šľachtí mravy,
národu blesk v srdce dáva,
by rozkvitla jeho sláva
Čo je škola nám ?
Blahodárny chrám.
Sláva tomu, ktorý ju miluje,
jarné kvietky v nej pestuje;
slnko naše nezapadne,
keď nám školský svet nezvädne !


Po dvoch mesiacoch prázdnin
sa začal nový školský rok aj v MŠ
v Klobušiciach. Privítali sme deti,
ktoré našu MŠ už poznajú, ale aj
nové deti. Tento školský rok ich
bolo menej a boli to deti väčšie, tak
sme sa zaobišli bez slzičiek a smútku za rodičmi. Všetci si už zvykli
na nové prostredie a začal sa bežný život. Pobyt detí je zameraný
na všestranný rozvoj detskej osobnosti. Jednotlivé výchovno – vzdelávacie zložky sa striedajú tak, aby
si deti osvojili základy rozvíjania
poznania, matematických predstáv, estetickej výchovy, získali základné zručnosti z pracovnej výchovy a radosť z pohybu v rámci
telesnej výchovy a ranných cvičení. Pretože deti v MŠ ešte nemajú
dostatočnú vytrvalosť a skúsenosti, musíme im pripraviť program,
ktorý ich zaujme a zároveň splní svoj cieľ. Využívame na to ilu-
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Vitajte v materskej škole

strované rozprávky, obrázky, pracovné zošity, pracovné listy, ale aj
priame pozorovania, rôzne poku-

sy a experimenty. Aj teraz v období jesene deti z vlastnej skúsenosti
a riadeného pozorovania získa-

vajú poznatky o práci v záhrade,
o ovocí, zelenine, stromoch, zvieratách. Deti pomáhajú pri zbere
ovocia v školskej záhrade, pri starostlivosti o záhony kvetov. Tvoria
si výstavky plodov jesene. Strašiaci, zvieratká z gaštanov a iné plody jesene vyzdobia vestibul MŠ.
Spoločne si pripravíme šarkanov,
s ktorými budeme na pretekoch
rozvíjať pohybovú zdatnosť detí.
V priebehu roka sa u nás stále niečo tvorí, maľuje, robia sa výstavky,
zapájame sa do výstaviek a súťaží
poriadaných inými inštitúciami.
Deti sa môžu zapojiť do tanečného krúžku a oboznamovať sa
s anglickým jazykom. Všetci zamestnanci MŠ sa usilujú, aby deti
v našej MŠ boli spokojné a šťastné
a rodičia, ktorí nám ich zverujú,
prichádzali a odchádzali s pocitom spokojnosti a istoty.
-riaditeľka MŠ Klobušice-

Zoznam záujmových útvarov
na šk. rok 2007/2008 v CVČ Ilava
Úsek spoločenských vied
• Francúzsky jazyk
• Literárno – dramatický
• Folklórny
• Tanečný
• Kuchársko - cukrársky
• Strojopis
• Klub učiteľov
• Orientálny tanec
• Žurnalistický
Kultúra a umenie
• Maľovanie na sklo
• Olejomaľba nad 10 rokov
• Aranžérsky
• Hrnčiarsky
• Modelovanie z hliny
• Drôtovanie
• Pletenie košíkov
• Výroba šperkov
• Tvoríme s fantáziou
Úsek vedy a techniky
• Internetové kluby

• Základy práce na počítači
• Tvorivé dielne
• Informačné centrum mladých
• Papieroví modelári
Úsek prírodovedy
• Poľovnícky
• Rybársky
Úsek telovýchovy a športu
• Stolnotenisový
• Turistický
• Šachový
• Florball
Kurzy
• Kurz práce na pc (word, excel, power point, internet)
• Kurz drôtovania
• Kurz strojopisu
• Kurz pletenia košíkov
• Kurz hrnčiarstva
• Kurz pečenia medovníkov a
perníkov
• Kurz servítkovej techniky

Pozor !
PRI ODOVZDANÍ VZDELÁVACIEHO POUKAZU
BUDE MAŤ ŽIAK, ŠTUDENT, ZÁUJMOVÝ ÚTVAR
ZDARMA.

Cechová truhlica 2007
5.10.2007 (piatok)

od 9.00 - 16.00 hod. v sále DK Ilava budú remeselníci predvádzať svoje remeslo a bude možné ich výrobky si zakúpiť.
Tvorivé dielne pre deti.
O 19. 00 hod. - vystúpi skvelý folklórny súbor Zobor z Nitry.
Na záver programu TANEČNÝ DOM.
Mladí, starí , dospelí i deti sa môžu naučiť ľudový tanec.

Srdečne vás pozývame.
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Ilavský výtvarník Ferko Jakúbek v
týchto dňoch vystavuje svoje obrazy v
Trenčianskych Tepliciach.
Výstava v priestoroch Oblastného
pracoviska Matice Slovenskej - DOM
Pavla potrvá do 25.10.2007.

V nedeľu 23.9.2007 sa v DK Ilava uskutočnilo muzikálové predstavenie na motívy bojnických legiend Kastelán.
Účinkoval Spevácky zbor sv. Martina Bojnice.

CECHOVÁ TRUHLICA 2007

Vydaním priemyselného zákona – zákonný článok VIII. vyhlásený dňa 29.2. a 1.3.1872 v komorách uhorského snemu – sa
remeselnícke cechové organizácie
na Slovensku zrušili. Povedané
vtedajšou rečou remeselníckych
cechových organizácií: „Zavrela sa navždy cechová truhlica ich
života.“ Podujatím Cechová truhlica 2007 chceme oboznámiť verejnosť s kultúrnym dedičstvom
cechových remeselníkov, aby mali
obraz o ich spôsobe života, tradíciách, spôsobe výroby v jednotlivých remeselných odvetviach.
V Ilave pôsobil cech súkenníkov,
klobučníkov, tkáčov, mlynárov,
čižmárov, krajčírov, kožušníkov,
gombičkárov, mäsiarov a garbiarov. Dlhá cesta remeselníckych
cechových organizácií bola popretkávaná zánikom už prežitých
a nepotrebných remesiel, no súčasne zrodom nových praktických
špecializácií. Podujatie je určené
tým, ktorí chcú a majú záujem
podrobnejšie poznať niekdajší život remeselníkov, remeselníckeho
učňovského dorastu.
Dopoludnie bude patriť remeselníkom, ktorí budú školákom
v sále DK predvádzať svoje remeslo. Nebude chýbať workshop pre
deti, na ktorom si vyskúšajú prácu s drôtom, kožou a budú vyrábať darčekové predmety. Večer sa
predstaví Folklórny súbor Zobor,
ktorý pôsobí pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.
Tvorí ho ľudová hudba, dievčenská spevácka skupina a tanečný
súbor. Kmeňová dramaturgická

línia súboru sa orientuje na spracovanie pôvodného folklórneho
materiálu z okolia Nitry a z tekovskej oblasti formou tematických
blokov a je doplnená o programové čísla komornejšieho charakteru z iných kultúrnych oblastí Slovenska, ktoré tvoria samostatný
program. Po vystúpení FS Zobor
prvýkrát uvedieme v Ilave Tanečný dom. V súčasnosti existuje na
Slovensku množstvo folklórnych
skupín a súborov, ktoré sa venujú ľudovému tancu, jeho uchovávaniu, spracovaniu a prezentácii na javisku. Ľudový tanec má
však oveľa viac priaznivcov a nie
každý má možnosť byť členom
takéhoto kolektívu, či už z časových alebo iných dôvodov. Vzniká tu teda potreba nájsť iný spôsob, ako sprístupniť ľudový tanec
úplne každému, nech si ktokoľvek
môže zatancovať bez toho, aby bol
členom súboru a zúčastňoval sa
pravidelných nácvikov a predstavení. Práve z tejto potreby vznikla v 70-tych rokoch v Maďarsku
myšlienka „Tanečných domov“.
Za sprievodu ľudovej cimbalovej hudby a tanečníkov, ktorí
vám názorne ukážu kroky tanca, sa v priebehu hodiny môžete
naučiť jednoduchý ľudový tanec.
A to bez ohľadu na to, či tancujete vo folklórnom súbore, či sa
venujete modernejším tanečným
štýlom, či ste ľudové tance nikdy
netancovali - v Tanečnom dome
má miesto každý - deti, mládež aj
dospelí, laici i tanečníci. Treba sa
prísť pozrieť a vyskúšať. Ste srdečne vítaní.
-š-

Slávnostné popoludnie
Na úvod úryvok z poézie Adriany
Krídlovej z Humenného, 13 ročnej žiačky:
„Koniec
Vtom zazvonil zvonec
a nastal koniec.
Rovnako ak o v rozprávke.
No toto bol koniec nevinnej zábavke.
Koniec nádeje, potešenia i strachu
a človek sa zmenil v hŕstku prachu.“
Aj takéto práce sme mali možnosť čítať, keď sme hodnotili diela autorov. Jednoduché, výstižné
a pekné.
V utorok, 18.9.2007 sa v Dome
kultúry Ilava uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien víťazom literárnej súťaže Literárna
Ilava 2007.
Z Košíc, Humenného, Lučenca, Modry, Kežmarku, Banskej
Bystrice, Prievidze, Čadce, Zvolena, Senice, ale aj z Považskej
Bystrice, Trenčína, Dubnice nad
Váhom a Ilavy prišli autori poézie a prózy.
Na úvod programu vystúpil
mládežnícky divadelný súbor
Laus Aeterna, ktorý patrí pod
Ilavský literárny klub a OÚ Ladce s hrou Kráľ a myš. Po divadle
prišlo na rad ocenenie najlepších
prác a musím uznať, že niektorí
autori majú veľmi vysoký potenciál a svoje verše môžu kdekoľvek publikovať, pretože aj napriek tomu, že sú to žiaci, resp.
študenti, vyrovnajú sa profesio-

nálnym poétom.
Našim potešením je, že medzi
víťazkami boli aj členky nášho
klubu Janka Koyšová, ktorá sa
umiestnila v I. kategórii na treťom mieste a Dáška Illyová v III.
Kategórii na druhom mieste. Srdečne im gratulujeme. Keďže sa
Literárnej Ilavy zúčastnilo 184
súťažiacich, bude pre nás potešením v tomto školskom roku
vyhlásiť II. ročník súťaže.
Po odovzdaní cien prišla na
rad prezentácia kalendára CVČ,
o ktorého uzretie sveta sa postaral Kurz olejomaľby CVČ Ilava
pod vedením Mgr. Aly Teicherovej. Poďakovali sme autorom
olejomalieb, ale aj všetkým
ostatným, ktorí nám veľmi pomohli.
No a na záver sme predstavili CVČ ako organizáciu a upozornili sme deti a mládež na
možnosť zapísať sa do záujmových útvarov, ktoré sa v šk. roku
2007/2008 otvárajú.
d.i.

V pondelok 17. septembra sa v Dome kulltúry Ilava uskutočnila
vernisáž výstavy Ivety Bednárovej, výtvarníčky, žijúcej v Považskej Bystrici.
Olejomaľby, na ktorých dominuje prevažne príroda a kvety si
prišli pozrieť mnohí priaznivci výtvarného umenia a priatelia výtvarníčky, ktorých privítal vedúci oddelenia kultúry pri MsÚ Ilava
Mgr. Andrej Škvaro.
Kurátorkou výstavy bola Mgr. Alena Teicherová a o kultúrny
program sa postaral prednosta MsÚ v Ilave, gitarista a spevák Ing.
Ľubomír Turcer.
Výstavu si v DK môžete pozrieť ešte do 28. 9. 2007.
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Na Ilavskom jarmoku 2007

Čas na konci augusta naši predkovia oddávna nazývajú bartolomejským letom, počas ktorého sa
striedajú horúce letné dni s ochladením. Vraj sa v minulosti dokonca stalo, že na Bartolomeja napadol
aj sneh. Ba nie je ničím nezvyčajným, že tento deň prináša s letnými
búrkami i ľadovec...
To všetko však naše mesto
šťastne obišlo cez víkend 24.-25.
augusta, kedy sa konal tradičný
Bartolomejský jarmok. A hoci naši
susedia v Dubnici nad Váhom súbežne poriadali14.ročník folklórneho festivalu, nedá sa povedať,
že bola núdza o predávajúcich, či
kupujúcich. Naopak, ešte sme si
stihli požičať v rámci kultúrneho
programu aj nezvyčajných hostí,
akých naše mesto ešte nikdy neprivítalo – folklórny súbor Bhutte Khan Manganiar z Indie, ktorý
divácky očaril v piatok podvečer
a v sobotu folklórny súbor z Wallesu Dawnswyr Nantgarw so svojimi waleskými tancami. Ale poďme
pekne poporiadku...
V piatok 24.8. už od skorých
ranných hodín čakala návštevníkov jarmoku široká paleta tovaru,
vrátane ľudových remeselníkov.
Bolo trochu škoda, že svoje sviečkarske, šúpolienkové či košikárske
umenie remeselníci nepredvádzali
v tradičných kostýmoch, ako tomu
bolo po minulé roky. Mohli sme
zazrieť iba jediného remeselníka „baču“ z Trenčína, ktorý predával
nakúpené syrové výrobky /paradoxne/z Českej republiky...

Počas dopoludnia od 9.00 hodiny prebiehalo na ilavskom ihrisku
priateľské futbalové dopoludnie
s medzinárodnou účasťou. A keď
sme už pri hosťoch – na našom
jarmoku sme mohli v tomto roku
privítať nielen pánov starostov
z okolitých obcí a miest, ale aj predstaviteľov poľského mesta Mikolow
a českých Klimkovíc, ktorí si mohli
okrem iného prezrieť aj verejnú výstavu obrazov výtvarníka Jozefa
Hudeka v priestoroch nášho DK.
Kultúrny program na námestí
zábavne odštartoval okolo 14 hodiny Veselý yodlovač
Ing. Ľubomír Turcer, ktorý predstavil v country hudobnom pásme
aj novú spevácku dvojicu – sestry
Domáňové. Po nich nasledovala
stredoveká hudba; gajdoši sa z pódia postupne premiestnili do uličiek medzi stánkami, kde takto vytvorili pravú hudobnú jarmočnú
atmosféru. Už tu chýbal len bubeník, ktorý
kedysi zvykol vyhlasovať najnovšie správy z panovníkovho
dvora. A tak sa aj stalo. Slávnostná fanfára
pážaťa upozornila na
ďalší bod kultúrneho
programu – oficiálne
otvorenie tohtoročného ilavského Bartolomejského jarmoku. Divadelníci z Malej Múzy
sa postarali o historickú štvrťhodinku, kedy
pisár jeho veličenstva
Rudolfa II. prišiel až
z Prahy s povoľovacou
listinou na udelenie
jarmočných práv pre
pána Ilavy Mikuláša
Ostrožiča a jeho ľud.
Súčasťou obradu bola
aj plánovaná poprava

jarmočného zlodeja Lotra, ktorému
však pán Mikuláš napokon udelil
milosť a na polepšenie ho poslal len
do tunajšieho kláštora trinitárov...

Po slávnostných príhovoroch
primátora Ilavy Ing. Štefana Dašku
a jeho hostí, nasledovalo už vyššie
spomínané vystúpenie súboru z Indie, ktoré zožalo zaslúžené ovácie.
Diváci mohli sledovať pravé brušné tanečnice v nádherných kostýmoch, skvelých fyzických kreáciách, za zvukov originálnej indickej
hudby. Po vystúpení sa hudobníci
zmenili na predavačov – možno sa
aj niektorým z vás podarilo dojednať výhodnú kúpu pravej indickej
šatky... Ale to všetko už za zvukov
tónov najmilších – na rade bolo vystúpenie nášho folklórneho súboru
Strážov, ktorý v tomto roku oslavuje 15. výročie vzniku. Diváci ich
spevácko-tanečné číslo privítalo
tradične s veľkým aplauzom, ktorého dôvodom boli v medzihrách
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si každý našiel „to svoje“...

aj ľudové rozprávačky z Prievidze.
Po tanci nasledovalo historické
šermiarske divadlo Ctibor zo Senice, ktoré na polhodinku prevzalo vládu nad naším pódiom. A veru odohrávali sa tu boje skutočne
hororové! Nuž, celkom ako to vie
pre divákov namiešať len parodický „šermírsko-divadelný spolek“
zo Záhoria...
Ani sme sa nenazdali, a bol tu
podvečer. V plynulom prúde predaja, kolotočov a nespočetných
stánkov s občerstvením, sa na svoje
hudobné vystúpenie pripravili tentoraz rockové skupiny, aby potešili
predovšetkým mladú generáciu divákov. Najskôr to bola kapela, ktorá účinkuje pod DK Ilava – Picture Of The Day – prvýkrát sa mestu
predstavila už pred mesiacom počas Svätojánskej noci. O 21. hodine
ju vystriedalo dubnické zoskupenie Anthology, za ktorým nasledovala rockovo-folklórna skupina
Dríst z Bolešova. Jej piesňou Dobrú
noc má milá..., sme sa mohli rozlúčiť s oficiálnou časťou kultúrne-

ho programu jarmočného piatku.
Neoficiálna pokračovala – už od
večera diskotékou v miestnom DK,
grilovačkou na nádvorí za Furmanom, či ľudovou zábavou pred reštauráciou Moravec caffé. Počasie
teplej augustovej noci prialo, a tak
sa pre mnohých „kupujúcich“ pomerne skoro zrodil druhý jarmočný deň – sobota.
Tá patrila na kultúrnom poli

Tak ako po minulé roky, aj záverom tohto leta sa v našom meste
uskutočnil Bartolomejský jarmok. Počas dvoch dní bol pre návštevníkov pripravený pestrý program, v rámci ktorého samozrejme nemohla chýbať ani tradičná ľudová zábava na nádvorí hotela Moravec a na terase pohostinstva Furman.
K tomu, aby sa nielen naši spoluobčania, ale aj návštevníci zo širokého okolia mohli neviazane zabaviť, je v nemalej miere potrebná
veľká tolerancia tých, ktorí bývajú v bezprostrednej blízkosti centra
mesta. Práve vďaka ich ústretovosti sme si mohli v príjemnej atmosfére vychutnať nielen posedenie pri dobrom jedle, ale aj decibelovú
nádielku dvoch hudobných skupín, ktoré roztancovali aj rozospievali skoro všetkých bez rozdielu veku.
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým obyvateľom bytovky
oproti tržnici za ich nesmiernu trpezlivosť, pevné nervy a ochotu
obetovať svoj denný aj nočný kľud v prospech tých, ktorí spoločne
strávili príjemné chvíle plné zábavy, hudby či stretnutí so známymi
i neznámymi bezprostredne pod ich oknami.
Ešte raz vďaka za zhovievavosť počas jarmočných dní, ale aj po
iné víkendové „rušné“ noci.
Ing. Jaroslav Žaludek

predovšetkým detským folklórnym súborom nielen z Ilavy /FS
Laštek, FS Vretienko/, ale aj hosťom
– FS Mlynček z Tuchyne a detskej
dramatickej skupine Zvončeky
z Krivoklátu. Milé detské kreácie
vystriedal – dovolím si povedať zlatý bod programu, v úvode článku
spomínaný tanečný súbor z Veľkej Británie. So svojimi waleskými
tancami precestovali už celý svet
od Európy po ďaleký východ. S neustávajúcim úsmevom na tvári divákom predstavili pestrú zostavu
svojich národných tancov, kde nechýbali ani tie zámocké - z vyššej

spoločnosti. Obdivuhodný vyše hodinový umelecký zážitok zakončili
naozaj nápadito – do tanca vyzvali
nás všetkých... A tak sa z tradičného ilavského Bartolomejského jarmoku stalo stretnutie s príchuťou
čohosi príjemného, medzinárodného, ľudského. Čohosi, čo búra mnohé bariéry a spôsobuje v duši radosť,
možno aj ukazuje ako vôbec nebolí
myslieť pozitívne, hoci v 35 stupňovom teple.... /Ďakujeme Welsania!/.
Trúfam si povedať, že takýto jarmok /bohatý na všetko/, Ilava ešte
nezažila. Poďakovanie patrí mestu,
predovšetkým hlavnému organizátorovi zvuku a osvetlenia – vedúcemu DK Andrejovi Škvarovi,
/ktorý mal mimochodom dva dni
pred štátnicami..., dnes už gratulujeme!/, chlapcom z TSM, či celému teamu domu kultúry, domácim
umeleckým súborom a jednotlivcom. Okrem rozbitej vodovodnej
batérie počas diskotéky nás počas
jarmočných dní vcelku nepostihlo nič negatívne. Hoci ako hovorí
pranostika: Bartolomej s hrmotami, snežná zima je pred nami! Ak
je však na Bartolomeja sucho, zima
bude mrazivá...
Jarmok 2007 úspešne skončil,
nech žije Jarmok 2008!
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Čo robili dôchodcovia
počas prázdnin?
Opatrovali vnúčatká, ktoré veľmi ľúbia. Nie je krajší pohľad ako
na starkých, ku ktorým sa túlia.
Dôchodcovia, ktorí už nemajú
malé vnúčence, sa pustili do rekonštrukcie sociálneho zariadenia v klube dôchodcov. Mestský
úrad poskytol finančné prostriedky na materiál a šikovné ruky našich seniorov dokázali, že sú ešte
potrebné. Pridali sa aj naše seniorky. Natierali a čistili okná, tiež
poupratovali, aby sme sa v klube
dôchodcov cítili príjemne, keď nastanú dlhé zimné večery.
Zväz SZZP poriadal dva zájazdy
na kúpalisko do Podhájskej. V liečivej slanej vode sme sa osviežili a domov sa vrátili oddýchnutí.
Podarilo sa nám zrealizovať zájazd do Štúrova, kde je prekrásny areál kúpalísk. Výlet bol spojený s poznávacím programom
do Ostrihomu. V dopoludňajších
hodinách sme si prezreli baziliku,
kostol a múzeá. Kto vyšiel až hore
pod kupolu, mal prekrásny výhľad
na celý Ostrihom, Dunaj, po ktorom plávali lode a videli sme aj kus
nášho krásneho Slovenska.
Do Hornej Poruby nás pozval
predseda SZZP Milan Staňo, kto-

rý v spolupráci so svojím výborom
pripravil posedenie pri hudbe.
Strávili sme tu príjemné popoludnie, ktoré sa predĺžilo až do večerných hodín. Na večeru nás ponúkli
výbornou sviečkovou. I v tombole sa nám podarilo vyhrať niekoľko cien, čo nás veľmi potešilo. Len
škoda, že účasť občanov z Hornej
Poruby bola menšia, ako sme si
predstavovali. Veď nielen prácou
je človek živý, treba aj trochu zábavy, či pokory. A preto sme v nedeľu navštívili nášho člena p. Gustína
na Tlstej Hore, kde sme sa zúčastnili aj sv. omše, ktorá sa konala
vonku pri kaplnke pri príležitosti
Nanebovzatia Panny Márie.
Dňa 13. a 14. októbra 2007 pripravuje SZZP dvojdňový zájazd
do Prahy. Cena zájazdu je 1 400
Sk. Prahou nás prevedie náš člen,
ktorý nám bude robiť aj sprievodcu. Záujem o zájazd je veľmi veľký
a dúfame, že sa vydarí.
Začíname sa pripravovať na posedenie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých pri hudbe,
ktoré sa bude už tradične konať
koncom septembra.
Tešíme sa na stretnutie s Vami
a srdečne Vás pozývame.
-J-

TRIUS FINANCE
U nás prepúšťanie nehrozí!!!
Kariéru si buduje každý samostatne
 Ponúkame miesto finančného konzultanta
s kariérnym postupom pri sprostredkovaní
poistenia a finančných služieb
 Vynikajúce platové podmienky
 V prípade Vášho záujmu nás prosím kontaktujte na tel. čísle 0910 184 070 alebo na
emailovú adresu:
katarina.ondrasova@trius.sk
 V našej spoločnosti nadobúdate sebavedomie, prehľad vo veciach v poisťovníctve, finančnom poradenstve, taktiež zručnosti
v komunikácii s inými, novými ľuďmi.
 Spoločnosť TRIUS FINANCE, s. r. o. je
marketingová spoločnosť.

MOTOCENTRUM
ILAVA
Hurbanova ul. 987/47
(bývalá preglejka)
Vám ponúka svoje služby:

PNEUSERVIS

predaj a servis pneumatík,
diskov
MIMORIADNE VÝHODNÉ
CENY ZIMNÝCH
PNEUMATÍK

PREDAJ

motocyklov, skútrov,
štvorkoliek

Kaviareň
Pozývame Vás na príjemné posedenie
v štýlovom prostredí.
- možnosť poriadania
menších osláv
a firemných posedení

tel.č. 0918 40 36 91

INZERCIA
l Hľadám opatrovateľku
k dvadsať mesačnému dieťaťu č.t. 0907 073 707
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Slovenské víťazstvo: Milan Jakúbek čestne
obhájil i na európskom finále vo Švédsku
V sobotu , 30. júna 2007, patrilo letisko v Piešťanoch národnému finále súťaže mladých vodičov
YETD. 10 finalistov bojovalo o postup na európske finále do Švédska.
V náročnom celodennom zápolení čakali vodičov tri disciplíny.
V nich museli dokázať, že dokonale poznajú svoje vozidlo a tiež, že
ovládajú pravidlá bezpečnej a efektívnej jazdy.
Najlepším slovenským vodičom
kamióna roku 2007 sa stal opäť Milan Jakúbek.
Ide o jeho druhé víťazstvo v národnom kole súťaže. 32- ročný vodič z nášho mesta porazil viac ako
200 účastníkov súťaže o titul Mladého európskeho vodiča kamiónu.
„Mám obrovskú radosť z toho,
že sa mi takto po druhýkrát podarilo presvedčiť o svojich kvalitách
a uspieť v tejto súťaži,“ priznal Milan bezprostredne po vyhlásení víťazov.

“Celá súťaž bola nesmierne náročná, pretože sa tu zišli vynikajúci
vodiči z celej republiky.
Na švédske finále sa teším, mám
pred ním zdravý rešpekt, ale dúfam, že tento rok to bude ešte lepšie
než minule...“
Svoje schopnosti, šikovnosť a vynikajúcu zdatnosť potvrdil i na európskom finále v dňoch 20.– 23.
septembra vo Švédsku. Po náročných disciplínach sa prebojoval až
do finále medzi prvých troch! Iba
krôčik ho delil od víťazstva a iba
krôčik ho delil od toho, aby sa domov vrátil v novom ťahači Scania
v hodnote vyše 3,4 miliónov korún.
Nechýbalo nič, iba za máčik šťastia,
avšak nádherné 3. miesto a bronzová medaila tiež nie sú na zahodenie.
Táto súťaž sa koná každé dva
roky a môže sa jej zúčastniť pretekár iba do 35 rokov, takže pokus
o dosiahnutie prvenstva o dva roky
bude jeho posledným.

„Minto“ je síce trošku smutný,
ale je to úžasné umiestnenie v tak
náročnej súťaži a vynikajúca reprezentácia nášho mesta. ( Napriek
tomu, že Milan Jakúbek nebýva
v našom meste, sídli tu ich firma
, je aktívnym členom folklórneho
súboru pri DK Ilava , je jednoducho náš !
Je potešiteľné, že i vo všetkých
tlačových správach zo súťaží, sa
uvádza Milan Jakúbek z Ilavy! )

Super víkend MFK Ilava
Tak by sa dala nazvať sobota 8.
septembra a nedeľa 9. septembra
2007, keď naši futbalisti doslova
rozstrieľali svojich súperov. A nebrali ohľad na to, či hrali na domácom alebo súperovom ihrisku.
Streleckú parádu začali na domácom ihrisku starší žiaci už v sobotu a Domaniža si odniesla z ilavského ihriska 3 gólovú nádielku.
Lepšie nepochodili ani mladší žiaci Bodinej v nedeľu dopoludnia
a na výsledok 11 : 0 budú asi dlho
spomínať. Dorastenci cestovali do

Radošoviec, aby domácim uštedrili päť gólov. Zlatým klincom našich ostrostrelcov bolo vystúpenie
mužov v Orlovom, kde má domáce prostredie Považská Teplá a po
streleckom koncerte Pavla Pagáča
si odviezli tri cenné body. Z tohto
krátkeho prierezu super víkendom
vidno, že sme kontá súperových
brankárov zaťažili 22 gólmi a naši brankári nevyťahovali loptu ani
raz zo svojej siete. Treba si len priať
viac takýchto mimoriadne úspešných futbalových víkendov. -om-

Umiestnenie :
1. miesto MAREK SZERENOS – Poľsko
2. miesto TOM SHARKEY – Írsko
3. miesto Milan Jakúbek – Slovensko
„Minto“ ĎAKUJEME a o dva roky
budeme opäť silno držať päste, aby sa
už to prvenstvo vydarilo!
-ra-

Chcete urobiť niečo pre seba?
Čo? Príďte si zacvičiť KALANETIKU!
Kam? Do telocvične Obchodnej akadémie
v Ilave na Hviezdoslavovej ulici

Kedy? Každý pondelok a štvrtok o 18.30 hod.
Čo na to treba?

Cvičebnú podložku (karimatku, deku ...), prezuvky,
dobrú náladu a chuť zbaviť sa zlej nálady, bolesti chrbta
a lenivosti.
Tešíme sa na Vás!
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Jarmočné futbalové
dopoludnie
V piatok, 24. augusta 2007, pri
príležitosti konania Bartolomejského jarmoku sa na futbalovom ihrisku v Ilave odohrali dve
medzinárodné futbalové žiacke stretnutia. Mestský futbalový klub Ilava už niekoľko rokov
udržuje družobné styky s FKM
Všechovice z Českej republiky.
Výhodou je, že obec Všechovice

ní ich kapely „ Všechomor“.
Druhý deň bol venovaný futbalu a pod slovenskou a českou
štátnou vlajkou, ktoré viali na
stožiaroch ihriska MFK Ilava, sa
začali priateľské futbalové stretnutia žiakov. Najskôr si zmerali
sily starší žiaci oboch oddielov.
Viac futbalového umenia ukázali futbalisti MFK Ilava, ktorí

MFK Ilava – SK Sahahijil

0:4

V pondelok, 3. septembra 2007, o 17. 00 hod. sa na ihrisku v Ilave
odohralo medzinárodné prípravné futbalové stretnutie mužov. Súperom našich futbalistov bol popredný futbalový klub z Kuvajtu SK
Sahahijil, ktorý trénuje bývalý úspešný futbalista VSS Košice a Slovana Bratislava ako i úspešný reprezentant Československa a majster
Európy z Belehradu Ján Pivarník. Hostia mali po celé stretnutie viac
z hry, no naši futbalisti im boli vyrovnaným súperom hlavne v prvom polčase, keď im ešte stačili sily. Pomaly, ale isto sa prejavovala
herná pripravenosť hostí a od vyššej prehry zachránili našich futbalistov dobre chytajúci brankári Tomáš Cabaj a Marek Daško. Stretnutie rozhodoval Milčík. Na čiarach mu asistovali Ronec a Bezdeda.
-o.m.sa nachádza neďaleko Valašského Meziříčí, čo je z Ilavy asi 100
km., takže nároky na cestovanie nie sú veľké. Preto športovými hosťami nášho jarmoku boli
mladí futbalisti z Moravy. Do
Ilavy pricestovali už vo štvrtok
23. augusta 2007 a spolu s trénerským a učiteľským zborom
pripravili pre našich členov MFK
Ilava kultúrno - spoločenské posedenie pri dobrej hudbe v poda-

zvíťazili 5 : 3. Úspešnými strelcami nášho družstva boli Lukáš
Martinka, ktorý zaznamenal tri
góly a po jednom pridali Riečičiar s Dávidom. V druhom stretnutí sa predstavili mladší žiaci
a tu mali viac z hry naši hostia,
čo sa odzrkadlilo na ich víťazstve v pomere 5 : 0. Obe stretnutia s prehľadom viedla rozhodcovská dvojica Augustín Mičuda
-o.m.a Vladimír Milčík.
V sobotu 1.9.2007 sa
uskutočnil XXIV. ročník turistického pochodu Ilavská 25-ka.
Počasie nám neprialo,
ale sme radi, že aspoň
hŕstka nadšencov turistiky a milovníkov
prírody, ktorých neodradil spočiatku upršaný
deň, prišli sa pokochať
krásami Strážovských
vrchov na trase Sokol,
Vápeč, Vlčinec. Na akcii sa zúčastnilo 49

ILAVSKÝ

priaznivcov turistiky. Z toho si 3
zvolili cyklotrasu , 15 účastníkov
si prešliapalo 25 km trasu A, 30
účastníkov 15 km trasu B a jeden
8 km trasu C.
Tejto akcie sa zúčastnili turisti z: Ilavy, Dubnice nad Váhom,
Trenčianskych Teplíc, Košece,
Sedmerovca, Trenčína , Dolných

Kočkoviec a dokonca aj z Poľska.
Touto cestou by som chcel poďakovať mestu Ilava za spoluprácu a všetkým sponzorom za príspevky na túto peknú akciu.
Tešíme sa o rok na XXV. ročník
Ilavskej 25 –ky, ktorý sa uskutoční 06.09.2008. Horám zdar!
KST Tuláci Ilava, Podhajský Lukáš
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