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ĎAKUJEME!

Dom kultúry v Ilave ďakuje vedeniu mesta Ilava, primátorovi Ing. Pavlovi Čiernikovi a prednostovi úradu Ing. Ferdinandovi Zigovi za materiálnu, finančnú i odbornú pomoc pri realizovaní výroby a prípravy adventného venca umiestneného
na Mierovom námestí.. Úprimné poďakovanie za
dôstojnú a veľkolepú reprezentáciu a zviditeľnenie
nášho mesta patrí všetkým, ktorí sa na jeho príprave podieľali. V prvom rade kvetinárstvu HORTUS
– jeho majiteľke Mirke Mikulcovej, Milanovi Danihelovi, Rudke Rieckej, kvetinárstvu FLÓRA – Miroslavovi Novosedliakovi, kvetinárstvu RAN ROSSE – Danke Staňovej, kvetinárstvu Anka – Anne
Mazánovej, Združenej strednej škole v PruskomIng. Janke Fedorovej, Mgr. Márii Trenčanovej, Mgr.
Beátke Januškovej, Martinovi Behanovi, Violke Bakošovej – to sú tí, ktorí priamo veniec zdobili.
Úprimne ďakujeme firme REARCH a.s. Dubnica
nad Váhom, ktorá vyrobila konštrukciu, Lesnému
závodu Košeca za dodanie čečiny, Poľnohospodár-

skemu družstvu Bolešov – dvor Sedmerovec za slamu, p. Jankovychovi, ktorý nám prerábal sviečky .
Poďakovanie patrí všetkým pracovníkom TSM
Ilava pod vedením riaditeľa Ing. Petra Kočkára, vedeniu a príslušníkom Ústavu zboru väzenskej a justičnej stráže v Ilave, rodine Šukalovej, Podhájskej,
Horákovej, Trenčanovej z Pruského – Podvažia, Ľ.
Starečkovi, pánu Hrubiškovi . ... a mnohým ďalším
ľuďom s dobrým srdcom, ktorí nám nezištne pomohli. 				
-raPrimátor mesta, ING. PAVOL ČIERNIK, ďakuje
všetkým občanom, ktorí ho podporili v komunálnych
voľbách a odovzdali mu svoj hlas. Ďakuje všetkým občanom, poslancom MZ , inštitúciám a organizáciám
v meste, ktorí mu v uplynulom období pomáhali a podporovali rozvoj nášho mesta.

„Prajem všetkým mojim spoluobčanom
krásne, milosti plné vianočné sviatky,
pokoj a pohodu vo Vašich rodinách a do
nastávajúceho roka veľa zdravia, spokojnosti, lásky a radosti“.
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KOMUNÁLNE VOĽBY 2006 - výsledky
Oznámenie mestskej volebnej komisie Ilava
o výsledku volieb na primátora mesta ILAVA
dňa 2. decembra 2006
Celkový počet voličov			
4441
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky	2301
Počet platných odovzdaných lístkov		2275
Za primátora mesta Ilava bol zvolený:
Ing. Štefan DAŠKO, nezávislý kandidát, počet platných hlasov 915
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na
primátora mesta:
674 hlasov Ing. Pavol Čiernik, KDH, HZD, SDKÚ-DS, SMER, SNS,
HZDS
501 hlasov Bc. Tibor Turza, SZ
185 hlasovIng. Mario Hrubý, nezávislý kandidát
Ing. Marián Šlesarík
predseda mestskej volebnej komisie

Oznámenie mestskej volebnej komisie Ilava
o výsledku volieb do mestského zastupiteľstva ILAVA
dňa 2. decembra 2006
Volebný obvod 1
Počet voličov v obvode			
920
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
499
Počet platných odovzdaných lístkov		
479
Za poslancov mestského zastupiteľstva boli zvolení:
Ľudmila HUJOVÁ – KDH, HZD, SDKÚ-DS, počet platných hlasov
181
Bc. Tibor TURZA – SZ, počet platných hlasov 179
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov – náhradníkov, ktorí neboli zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva
pre volebný obvod 1:
151 hlasov – Kamil Horák – SZ
149 hlasov – Ing. Josef Rosenbaum – KDH, HZD, SDKÚ-DS
90 hlasov – Ing. Emil Gašpar – ĽS-HZDS
87 hlasov – Anton Vanko – SNS
28 hlasov – Ing. Boris Novák – SMER
23 hlasov – Vladimír Remenár – SNS
Volebný obvod 2
Počet voličov v obvode			
1037
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
534
Počet platných odovzdaných lístkov 		
519
Za poslancov mestského zastupiteľstva boli zvolení:
Milan PAGÁČ - KDH, HZD, SDKÚ-DS, počet platných hlasov 203
Ján STRAŇÁK – SNS, počet platných hlasov 164
Daniela JURENOVÁ – SNS, počet platných hlasov 158
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov – náhradníkov, ktorí neboli zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva
pre volebný obvod 2:
143 hlasov – Alexander Hajaš – KDH, HZD, SDKÚ-DS
124 hlasov – Gabriela Šlesaríková – SZ
94 hlasov – Ľudmila Haasová – SMER
85 hlasov – Štefan Batla – SZ
84 hlasov – Milan Gabčo – KDH, HZD, SDKÚ-DS
84 hlasov – JUDr. Mária Zimanová – SMER
76 hlasov – MUDr. Marian Bridík – ĽS-HZDS
75 hlasov – Ing. Vladimír Bagín – ĽS-HZDS
36 hlasov – Ján Burdej – SNS
35 hlasov – Peter Martinisko – ANO
10 hlasov – Drahomíra Šranková – ĽS-HZDS
Volebný obvod 3
Počet voličov v obvode			
807
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
389
Počet platných odovzdaných lístkov		
389
Za poslancov mestského zastupiteľstva boli zvolení:
Viola BAKOŠOVÁ – KDH, HZD, SDKÚ-DS, počet platných hlasov
149
Mgr. Karol DUBČÁK – KDH, HZD, SDKÚ-DS, počet platných hlasov 103
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov – ná-
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hradníkov, ktorí neboli zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva
pre volebný obvod 3:
91 hlasov – Mgr. Jana Dianová – SNS
84 hlasov – Ferdinand Šúkala – SMER
69 hlasov – Soňa Burdejová – SZ
51 hlasov – Alojz Podhájský – SMER
47 hlasov – Mgr. Veronika Bambušková – SNS
40 hlasov – Vladimír Marguš – SZ
28 hlasov – Silvia Ondrišová – ĽS-HZDS
15 hlasov – Mária Baráthová – ĽS-HZDS
Volebný obvod 4
Počet voličov v obvode			
954
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
471
Počet platných odovzdaných lístkov		
454
Za poslancov mestského zastupiteľstva boli zvolení:
Ing. Štefan DAŠKO – nezávislý kandidát, počet platných hlasov 156
Helena MATOVIČOVÁ–KDH, HZD, SDKÚ-DS, počet platných hlasov 140
Milan KOŠÍK – KDH, HZD, SDKÚ-DS, počet platných hlasov 117
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov – náhradníkov, ktorí neboli zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva
pre volebný obvod 4:
109 hlasov – Ivan Slámka – SZ
105 hlasov – Marian Búrik, SZ
104 hlasov – RNDr. Etela Eglyová – SMER
103 hlasov – Ján Ďurech – KDH, HZD, SDKÚ-DS
95 hlasov – Ján Egly – SNS
81 hlasov – Bc. Anna Wiedermannová – SMER
56 hlasov – Marta Melišová – SZ
39 hlasov – Monika Králová – SNS
22 hlasov – Matúš Chovanec – ĽS-HZDS
10 hlasov – Martina Kisová – KSS
Volebný obvod 5
Počet voličov v obvode			
623
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
331
Počet platných odovzdaných lístkov		
326
Za poslancov mestského zastupiteľstva boli zvolení:
Ing. Mario HRUBÝ – nezávislý kandidát, počet platných hlasov 181
Ján BEZECNÝ – ĽS-HZDS, počet platných hlasov 100
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov – náhradníkov, ktorí neboli zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva
pre volebný obvod 5:
96 hlasov – Ing. Miroslav Gajdošík – SMER
95 hlasov – Ing. Beáta Kováriková – KDH, HZD, SDKÚ-DS
47 hlasov – Daniela Bendíková – SZ
36 hlasov – Karol Fischer – ĽS-HZDS
33 hlasov – Ivan Ferech – SZ
Volebný obvod 6
Počet voličov v obvode			
100
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
77
Počet platných odovzdaných lístkov		
74
Za poslancov mestského zastupiteľstva boli zvolení:
Viera HOLBOVÁ – SMER, počet platných hlasov 40
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov – náhradníkov, ktorí neboli zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva
pre volebný obvod 6:
34 hlasov – Ing. Anton Bajzík – KDH, HZD, SDKÚ-DS
Ing. Marián Šlesarík
predseda mestskej volebnej komisie

Ilavský mesačník



Prvé slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva sa bude konať
2. 1. 2006 o 15.30 v sále DK Ilava.

Učiteľka života

Bol to zaujímavý nápad. Zopár
historických fotografií nášho mesta vystavených vo vestibule kultúrneho domu a na porovnanie súčasný stav. Niekoľko čiernobielych
snímok zachytáva budovy a ľudí
spred pár desaťročí. Sú príťažlivé
obsahom aj atmosférou. Ten zvláštny pocit pri ich prezeraní má v sebe
niečo nostalgické, úsmevné a zároveň provokujúce. Kto sú tí ľudia?
Prečo sú tie budovy také? Vie to
vôbec niekto? Odpovede na mnohé otázky dneška sú žiaľ ukryté
v minulosti, história je naozajstná
učiteľka života. Učiteľka s tvárou
slávnostnou, hrdou a radostnou.
Ale neraz pyšná, svojvoľná a zlostne tupá, snažiaca sa diktovať, čo je
hodné uchovania a čo treba z dejín
vymazať. Každému je zrejmá neúprosnosť času, že dnešok bude už
zajtra súčasťou dejín. Ale nie každý má záujem, čo najviac z prítomnosti zaznamenať pre budúcnosť.
Preto sa snažím zachytiť na videozáznam aspoň niektoré najzaujímavejšie podujatia v našom mes-

te. Koncert operného speváka svetového mena, odhalenie pamätnej
tabule, či obdivuhodný adventný
veniec sú výpoveďami o slávnostiach, sviatočných dňoch.
Iným pohľadom na život a dobu
je svedectvo o predvolebnej kampani, ktorá má v sebe náboj napätia
a konfrontácie. Záznam predvolebných stretnutí záujemcov o funkciu
primátora má okrem historickej
ceny aj nespornú informačnú hodnotu. Prinajmenšom osvieži pamäť
a uľahčí rozhodovanie pri nasledujúcich komunálnych voľbách.
Z tohtoročnej predvolebnej
kampane sa mi podarilo zaznamenať iba stretnutia Ing. Čiernika a Ing. Daška. Ďalší dvaja kandidáti so záznamom nesúhlasili.
Jeden z nich nesúhlas vyjadril verejne, ako dôvod uviedol, že ako
súkromná osoba nemám právo
záznam zhotoviť. Vzhľadom na verejný charakter odmietnutia považujem za potrebné informovať verejnosť o neoprávnenosti jeho konania. O stanovisko som požiadal

Príjemné prežitie vianočných sviatkov,
a do nového roku 2007 všetkým občanom mesta Ilava
veľa zdravia, spokojnosti, porozumenia,
pracovných i osobných úspechov želá
Ing. Ferdinand Zigo
prednosta MsÚ Ilava
Za podporu v komunálnych voľbách ďakujú všetci zvolení i nezvolení poslanci za koalíciu KDH, HZD, SDKÚDS. Zároveň prajú všetkým občanom nášho mesta krásne a príjemné prežitie nastávajúcich vianočných sviatkov
a veľa zdravia, pohody v rodinách a spokojnosti v roku
2007!
Slovenské národné stredisko pre
ľudské práva v Bratislave. Celé stanovisko je k dispozícii v redakcii
Ilavského mesačníka. (V prípade
záujmu je možné ho zverejniť na
informačnej tabuli mesta.) Z tohto
stanoviska vyberám:
Občiansky zákonník chráni prejavy fyzickej osoby osobnej povahy,
t.j. také, ktoré nie sú určené pre verejnosť... Odborná teória aj prax sa
zhodujú v tom, že hranice prípustnej kritiky sú širšie u politika konajúceho vo verejnej funkcii ako vo
vzťahu k súkromnej osobe. Podľa
ustálenej judikatúry Európskeho
súdu pre ľudské práva sa politik nevyhnutne a vedome vystavuje pozornej kontrole každého svojho
slova a činu tak zo strany novinárov, ako aj širokej verejnosti. V dôsledku toho politik musí prejavovať

viac tolerancie, a to najmä vtedy,
ak sám robí verejné vyhlásenia,
ktoré pripúšťajú kritiku. Toto východisko je, podľa nášho názoru,
možné použiť aj v súvislosti s činnosťou a aktivitami kandidáta
na funkciu starostu/primátora
v rámci predvolebnej kampane.
Na základe vyššie uvedených
skutočností stredisko zastáva názor, že pokiaľ ide o verejné predvolebné zhromaždenie uskutočnené v rámci predvolebnej kampane kandidáta na verejnú funkciu, (ktoré sa uskutočňuje na verejnom mieste), nie je potrebný
súhlas kandidáta k tomu, aby si
účastníci tohto zhromaždenia
vyhotovovali záznamy priebehu
tohto zhromaždenia.
Ing. Miloslav Podmajerský

Adventný veniec stále stredobodom záujmu
Opäť sa nám podarilo zviditeľniť naše malebné mestečko!
O tom, že o „našom venci“ budú
písať takmer všetky médiá a objaví sa na televíznych obrazovkách ,

sme v prvopočiatku tejto myšlienky vôbec neuvažovali. Všetko už
bolo vypovedané, natočené. Každá sláva, každé pozlátko má však
aj druhú stranu. Mnohí, najmä

domáci, videli a zámerne hľadali
vo výrobe venca úplne niečo iné,
než mal a má znázorňovať. Ale to
nechám na ich svedomie! Pre nás
všetkých, ktorí sme sa podieľali
na tejto myšlienPiatková víchrica porušila nádheru posväteného adventného venca. Vyzdobený ke zostáva podvianočný stromček nápor vetra ulomil a celou svojou váhou dopadol na náš ad- statné jedno jeventný veniec. Po úprave (hoci konštrukcia je porušená a nachýlená) naďalej upú- diné – dielo sa potava pozornosť a krášli naše námestie.
darilo, scelili sme
veľký okruh ľudí,
ktorých spojila radosť z práce, radosť z niečoho, čo
bude robiť radosť
iným. O tom, že
sa nám to podarilo, svedčí množstvo záujemcov
– turistov, ktorí sa pri ňom zastavujú, fotia sa
pri ňom! Že sme
prekonali slovenský rekord a iba
o krôčik zaostali
za svetovým rekordom, to vôbec

nie je podstatné!
Silný nárazový vietor, ktorý narobil mnoho škôd v meste v piatok
8. decembra, sa podpísal i na náš
veniec, ale vydržal! A bude naďalej robiť radosť všetkým, ktorí chcú
mať radosť, ktorí v ňom vidia to,
prečo bol vlastne vyhotovený!
SPOKOJNOSŤ, LÁSKU, POHODU, POROZUMENIE!
Za všetkých spolutvorcov
M. Mikulcová, A. Riecka
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Devastácia prírody
Keď sa v tridsiatych rokoch
minulého storočia rozhodovalo, či výstavba „Škodových závodov“ má byť na území Ilavy,
naši dedovia sa postavili proti tomuto zámeru s tým, že si nedajú
zničiť svoje role, pasienky, doliny, Mali kladný vzťah ku svojej dedovizni. Škodovka sa postavila v Dubnici, Ilave zostala
neporušená príroda. Krásne doliny prístupné všetkým obyvateľom. Náš rodák, Dr. Vlado Adamec, veľký znalec slovenských
pohorí uvádza Porubskú dolinu
(v pozadí s dominantným Vápčom) ako jednu z najkrajších dolín Slovenska. Odvtedy sa mnoho
zmenilo. Iliavčanská dolina, ktorá bola oázou ticha, jedinečným
prostredím pre faunu a flóru, vyhľadávaným miestom nedeľných
výletov ilavských rodín sa zmenila na chatárske sídlisko, ohraničené betónovými a drôtenými
plotmi. Ani tá úbohá zver už skoro nemá prístup k potoku – k vode. Dolinou sa ozýva brechot vlčiakov. Občania sa môžu ešte poprechádzať po asfaltke, ak im nevadia okoloidúce autá.
Máme krásne hory. Ich názvy:
Chrástky (vzniklo z maďarského karaszt – čo znamenalo listnatý les, nedorastený, zničený
pasením. Veď my - starší - si pamätáme, že sa tu za našich mladých čias pásavali kozy, Laščeky
(nízke lesy na kamenistej pôde),
Plánčie (pôda neúrodná), Sokol,
Vlčinec, Vápeč, Prasacie, Staré
Háje, Borokové, Dlhá Niva, Batina, Ďuriháj, Harvanie – to všetko je naše kultúrne a prírodné

ÚČTOVNÍCTVO

Prečo platiť zbytočne vysoké
dane? Tento problém Vám pomôžeme vyriešiť.
Sme tu pre Vás !!!
Spracujeme Vaše účtovníctvo jednorázovo aj po celý rok.
Vypracujeme Vaše daňové priznanie.
Vykonávame poradenstvo:  účtovné, daňové, školenia účtovníctva
Zvládneme za Vás: mzdy, DPH,
skladové hospodárstvo.
Poskytujeme: záruku kvality, spoľahlivosti, presnosti
Predaj, poradenstvo, inštalácia,
zaškolenie účtovného, skladového
a mzdového software MONEY

VISGRA, s.r.o., Ilava
mobil: 0905 81 68 81

dedičstvo, na ktoré je každý ilavský rodák hrdý.
Prírody stále ubúda. Nová výstavba devastuje prírodu. Započaté socialistické chatárenie pokračuje v omnoho hrozivejšej
podobe. Nové vily zakrývajú výhľad na horské dominanty, zneprístupňujú obľúbené rekreačné
územia pre ľudí i životný priestor
pre zver.
A role? Ornica – tá najkvalitnejšia - sa betónuje!
Z Porubskej doliny sa stalo
smetisko, kde si okolo cesty nezodpovední ľudia dovolia vyhodiť odpad rôzneho druhu. Cesty

od Lačšekov k Sokolu „ozdobujú“ vrecia, obaly z cukroviniek,
nápojov, fľaše, a to sa opakuje po
každom výlete mládežníkov.
Každý občan sa rád prejde po
neporušenej prírode. Jeden tam
načerpáva zdravie, iný zbiera plody, huby, liečivé rastliny, a preto by nemal byť žiadny z nich obmedzovaný zaberaním pôdy na
výstavbu domov a chát, ktoré sú
dokonale oplotené a strážené bojovými psami.
Naučme sa vážiť si prírodu!
Naši noví funkcionári mesta by
sa mali zamyslieť aj nad týmito
otázkami a pamätať, že prírodu
musíme uchovať aj pre nasledujúce generácie.
J. Kobza – dôchodca

Zo srdca – pre Vás

Vianoce nám dýchajú na chrbát. Príjemná atmosféra vianočných
dní nás obklopuje rok čo rok. Tešíme sa na niečo neopakovateľné.
Opäť nás vyzývajú, aby sme robili dobré skutky a boli láskaví. Vianoce sú predovšetkým na to, aby sme si ich vychutnali, lebo vyvolávajú
radosť, šťastie a spokojnosť. Že sú najkrajším sviatkom – vieme. Preto každému človeku v našej Ilave i na Zemi želám:
„Zdravie, šťastie, rodinnú pohodu.
Nech sú ľudia k ľuďom blízki, nech sa smútky, trápenia na radosť
premenia!“
Kultúrna komisia pri MZ v Ilave ďakuje všetkým obyvateľom
nášho mesta za účasť na kultúrnych podujatiach. Ďakujem spoločenským organizáciám , pracovníkom domu kultúry a mestského úradu, poslancom, ZUŠ, ZŠ, MŠ, CVČ, ŠZŠ ,OA za aktívny prístup k akciám, pri ktorých sme spolupracovali.
za kultúrnu komisiu – Soňa Burdejová

Matrika
Narodenie:
Michal Adam
Anton František Kuric
Tomáš Fojtík
Manželstvo uzatvorili:
Anna Pišojová
a Zdeněk Burýšek
Lenka Múčková
a Ladislav Žáčik
Monika Vavríková
a Tomáš Púry
Blahoželáme jubilantom:
75 rokov:
Mária Bertová
Michal Košina
85 rokov:
Prekopová Helena
Navždy nás opustili:
Anna Barčíková
Anastázia Kuricová
Ľubomír Žilka
Anna Bagínová  
Okienko do štatistiky:
Za sledované obdobie sa do
nášho mesta k trvalému pobytu
prihlásilo 21 občanov, z trvalého pobytu bolo odhlásených
19 občanov. Jedno manželstvo
bolo rozvedené.

Nové Občianske združenie
9. decembra 2006 v skorých
ranných hodinách to s počasím
v Ilave vyzeralo zle-nedobre. Keď
sme však v cieli našej cesty vystúpili z rýchlika Cassovia, počasie sa zmenilo sťaby šibnutím čarovného prútika. Centrum Spiša, mesto Spišská Nová Ves, bolo
priam zaliate slnečnými lúčmi.
Takmer štyridsiatka účastníkov
z celého Slovenska (medzi nimi aj
dvaja z Ilavy) sa tu zišla na dvojdňovej ustanovujúcej schôdzi nového občianskeho združenia Spoločnosť vedeckého komunizmu
(pod týmto názvom zaregistrovaného aj na Ministerstve vnútra SR). Prítomní boli i zahraniční hostia z Českej republiky a Nemecka. Na programe stretnutia
boli stanovy, štruktúra združenia, podmienky členstva, náplň
činnosti a mnohé iné. Priestor na
diskusiu bol prítomnými bohato
a konštruktívne využitý na pripomienkovanie, názory či návr-

hy. Svoje príhovory predniesli aj
jednotliví zahraniční hostia, zodpovedali i na mnohé otázky. Prítomní jednomyseľne odsúhlasili
navrhnuté zloženie prípravného
výboru. Bude sa stretávať mesačne s cieľom doriešiť viaceré úlohy
a organizačné záležitosti tak, aby
zhruba po ročnom prípravnom
období mohlo občianske združe-

nie Spoločnosť vedeckého komunizmu plnohodnotne rozbehnúť
svoju činnosť.
Jedna z pobočiek tohto občianskeho združenia začína pracovať aj v Ilave. Bližšie informácie
o činnosti a podmienkach členstva ( občan nad 15 rokov, aj cudzinec) môžete získať u pána Petra Mrázika.
„Považan“

December v DK ... Január v DK
17. 12. 2006 – nedeľa 16.00  zapálenie III. adventnej sviečky na Mierovom
námestí
16.15 sála - tradičný vianočný koncert domácich súborov
„Daj Boh šťastia...“
20. 12 .2006 – sála  - predaj   textilu, obuvi a spotrebného tovaru vestibul
DK – výstava prác žiakov výtvarného odboru ZUŠ Ilava
22. 12. 2006 – Mierové námestie
16.00 – Živý betlehem a zapálenie poslednej IV. adventnej   sviečky
26. 12. 2006 – rímskokatolícky kostol -  16.00 hod.- Vianočný koncert
Spevokol Ilavan
26. 12. 2006 – sála DK Štefanská discozábava
26. 1. 2007 – sála DK – Ples Obchodná akadémia Ilava
27. 1. 2007 – sála DK – Tanečná zábava ZŠ Ilava

Ilavský mesačník



Druhá adventná nedeľa - koncert ZUŠ
Po krátkom stretnutí pri našom
adventnom venci, v nedeľu 10. decembra 2006 na Mierovom námestí a po zapálení druhej adventnej
sviečky, sa rímskokatolícky kostol
v Ilave o 16.30 hodine rozozvučal
skladbami a piesňami v podaní
žiakov základnej umeleckej školy.
V priestoroch krásneho kostola zazneli skladby Vivaldiho, Mozarta,
Brixa, Armstronga, H´onoratiho,

Lloyd Webera, J.V. Pausa, ale aj talianska Arietta a vianočné koledy.
Tóny huslí, fláut, elektrického
organu a spev sa nádherne niesli pod klenbami svätostánku. Ešte
dlho v mnohých nás budú znieť
známe Rolničky v netradičnej gitarovej úprave a nádherný zvuk
akordeónového školského orchestra, ktorý mal v kostole svoju premiéru skladbami Kyrie eleison,

Biele Vianoce, populárnej Purpury
a najmä muzikálovej skladby Memory.
Adventný koncert svojou úrovňou, vhodným výberom hudobných
diel a výbornou interpretáciou žiakov ZUŠ nám dokonale spríjemnil
slávnostnú chvíľu adventu.
Bol posolstvom pokoja, radosti
a lásky pre nás všetkých.
-ar-

PREDAJ A SERVIS
POKLADNÍC
FILMOVANIE
RODINNÝCH
A SPOLOČENSKÝCH
UDALOSTÍ
- predaj a servis pokladníc – nových aj použitých
- uvedenie ERP do prevádzky
- koncoročné
vynulovanie
grantotálov
- servis 7 dní v týždni - SOS na
telefón
- váhy a scanery k ERP, spotrebný materiál
- zaznamenáme vašu svadbu,
stužkovú, prijímanie, birmovku na video, DVD
- strih a prepis filmov na video
a DVD

VISGRA, s.r.o., Ilava
mobil: 0905 71 89 71

Spevokol z Chorvátska

Všetci, ktorí v piatok 8. 12. 2006 po večernej omši zostali v ilavskom rímskokatolíckom kostole, určite neoľutovali. Koncert Miešaného speváckeho zboru KUD INDUSTROGRADNJA z Chorvatskeho Záhrebu nám viacerým vohnal i slzy do očí, najmä, keď Chorváti
spievali po slovensky „Aká si mi krásna..“, ale i ďalšie piesne a koledy. Zbor vystúpil v rámci družby s Miešaným speváckym zborom
Ilavan a okrem Ilavy spievali ešte v Bratislave. Je to jediný zbor stavbárov v Chorvátsku a účinkovali už v mnohých európskych krajinách i v Rusku.				
-o.t.-


Nastalo prvé decembrové ráno.
Do okien udieral prudký vietor
a snehové vločky sa predbiehali, ktorá z nich prudšie udrie do
okenného skla. V kuchyni práve raňajkovali deti Janka a Paľko. Mama Elenka pripravovala
deťom desiatu do školy. Otec Peter sa v predsieni chystal do práce.
Jazdil autom ako obchodný zástupca pre jednu firmu. Prišiel do
kuchyne pobozkal Janku a Paľka na líčko, objal Elenku a dal
jej pusu ako to robil každé ráno,
keď odchádzal. Pohladil ju a povedal jej: „Ľúbim ťa.“ ,,Peter dávaj si dnes pozor, cesty sú hrozné,
budem sa o teba báť.“ ,,Neboj sa,
večer som doma ako na koni, budem sa na Vás všetkých veľmi tešiť.“ ,, Tak zatiaľ ahojte.“ Zavrel za
sebou dvere. Vonku naštartovalo auto. Janka s Paľkom pribehli
k oknu, aby zamávali oteckovi až
pokiaľ ho nestratili s dohľadu za
najbližšou zákrutou.
Peter vyšiel na prvý privádzač na diaľnicu smerom na Trnavu a rozmýšľal, kde všade má
dnes ísť a čo má všetko vybaviť.
Keď schádzal z diaľnice na hlavnú cestu, bola pred ním dlhá kolóna áut. Bol piatok a každý sa tešil, že je to posledný deň v týždni,
len kvôli hustej premávke išli veľmi pomaly.
Tu sa pohla premávka rýchlejšie a kolóna áut sa rozbehla. Peter
akoby niečo tušil. Oproti nemu sa
v druhom jazdnom pruhu objavil
kamión, ktorý sa začal nebezpeč-
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Ozajstné Vianoce

ne šmýkať a vodič nad ním úplne stratil na poľadovici kontrolu
. Kamión sa vzpriečil a náves kamiónu začal prichádzať do Petrovho protismeru. Peter už nestihol urobiť nič. Náves kamiónu sa
prevrátil na jeho auto. Bolo počuť
len rinčanie skla, potom húkanie
záchranky a policajtov a nastalo
len hrozné ticho.
Bol večer osem hodín a všade
hustá tma. Stále viac a viac snežilo a otecka stále nikde. Čo sa len
mohlo stať? Telefón vôbec neberie. Elenku prepadli obavy a stále
viac sa stupňovali s otázkami detí,
kedy otecko príde. O chvíľu zazvonil telefón. Dobrý večer pani
Barelová, tu je primár z oddelenia
traumatológie nemocnice v Trnave. Váš pán manžel mal dnes vážnu dopravnú nehodu a leží u nás
v nemocnici. Jeho stav je už stabilizovaný, ale zatiaľ sa ešte neprebral. Mamine vypadol telefón
z rúk, sadla si na zem a veľmi sa
rozplakala. Deti nechápali, čo sa
stalo, len tušili, že niečo zlé. Mamička, čo sa stalo oteckovi? Rorozplakali sa aj deti. Otecko mal
dopravnú nehodu a teraz leží
v nemocnici.
Ráno sa Elenka s deťmi zobrala na prvý autobus, ktorý išiel do
Trnavy. Čo najrýchlejšie chceli
byť pri oteckovi v nemocnici. Keď
tam ráno prišli, ešte mal službu

Správne dievča 2006

CVČ Ilava poriadalo 6. decembra regionálnu súťaž SPRÁVNE
DIEVČA 2006 pre dievčatá z Ilavy, Dubnice, Púchova a okolia.
V mikulášsky deň sa porote predstavilo 10 dievčat, ktoré boli naozaj šikovné. V štyroch
disciplínach vynikali jedna pred
druhou a bolo veľmi ťažké určiť tú
„najsprávnejšiu“. Dievčatá pekne rozprávali o sebe, svojich záľubách, rodine, škole a pohotovo odpovedali na otázky poroty
a moderátorky. Druhou časťou
súťaže bolo prišívanie gombíkov
na čas. Na prvý pohľad jednoduchá záležitosť, ale keď si skúsite
pustiť nejakú pesničku a počas
jej znenia prišiť čo najviac štvordierkových gombíkov, prídete na
to, že to nie je až také jednoduché,
hlavne, keď sa nemôžete ako naschvál trafiť do uška ihly, aby ste
mohli vôbec začať.
Tretia disciplína – voľná, bola
najpestrejšia. Mali sme možnosť

počuť a vidieť mažoretky, tanečnice, recitátorky, speváčky, maliarky, hráčky na husle, klavír,
aj vlastnú tvorbu v písaní prózy. Naozaj rozmanité. No a nakoniec, úlohou dievčat bolo spraviť módnu prehliadku v takom
odeve, v ktorom sa najlepšie cítia. Niektoré volili sukne, iné rifle a mikiny, ale našli sa aj tepláky.
Proti pohodliu žiadne obmedzenia. Tak to má byť.
Po tomto všetkom sa porota
odobrala poradiť. Nuž a ako napokon celá súťaž dopadla? Správnym dievčaťom 2006 pre celý náš
región sa stala TATIANA VAVRÍKOVÁ z Púchova. Srdečne jej gratulujeme a veríme, že takou „super babou“ ostane vždy.
Na záver je potrebné poďakovať sponzorom súťaže – p. Jakubekovi, Cementárni Ladce a Industriadohmen Dubnica nad Váhom, ktorí nám poskytli hodnotné
vecné ceny.
Dáša Illyová

primár, ktorý im večer volal, čo sa
stalo. Chceme ísť za oteckom rozplakali sa deti a slzy neudržala
ani Elenka. Skôr ako pôjdeme za
Vaším oteckom si zavolal ich maminu bokom, mimo deti. Povedal
jej, že je v hlbokej kóme. On vie,
že je niekto v miestnosti, ale nemôže sa zobudiť, chce to len čas
pani Barelová. Utešoval ju primár.
Keď prišli do izby, otecko hlboko spal. Prišla k nemu malá Janka,
chytila ho za ruku a chcela ho zobudiť, ako každé ráno, keď chcela, aby jej uvaril kakao. Ale otecko hlboko spal.
Keď sa v ten večer vrátili, všade
bolo doma smutno. Takto to išlo
každý deň až do Vianoc. Elenka
mala stále väčšie a väčšie obavy,
či sa Peter zobudí a kedy. No najhoršie čo bolo pre ňu, boli zvedavé otázky detí. Kedy sa otecko zobudí?Musela deťom stále klamať,
že každú chvíľku a na Štedrý deň
budú všetci spolu.
Blížil sa Štedrý deň. Deti už
začali tušiť, že sa ešte nezobudí
, nebude s nimi zdobiť vianočný
stromček. Ale maminka povedala, že na Štedrý deň budú určite
spolu a keď sa nezobudí, pôjdu ho
pozrieť do nemocnice.
To ráno bolo veľmi zvláštne
a smutné. Všetci kráčali do nemocnice. Nebol to deň ako každý

rok, keď spolu zdobili stromček,
vešali kolekcie, všetci sa spolu
smiali a bolo u nich doma veselo.
Veľmi husto snežilo a ulice boli
skoro úplne prázdne. Vo výkladoch svietili svetlá stromčekov.
Elenka mala stále obavy a otázky:
Prečo pravé Peter? Kedy sa zobudí? Kedy budeme zasa všetci spolu a bude to zasa ako predtým?
Kedy........?
V teň deň mal službu primár
oddelenia. Voviedol ich do nemocničnej izby, kde ležal otecko.
Malá Janka pribehla k oteckovi,
chytila ho za ruku a povedala:“
Otecko, tieto Vianoce som nechcela od Ježiška žiadny darček.
Napísala som mu len jedine želanie.“ Vtedy vypadla ztoho jej
krásneho nevinného detského
očka slza. Chcem,aby si sa zobudil
a bol si opäť s nami. Tá malá slza
padla rovno do dlane jej otecka.
Tu sa stalo niečo nečakané. Otecko pohol rukou a pomaly otvoril
oči. Prvé, čo uvidel,bola malá Janka s Paľkom a jeho Elenka.
,,V tú chvíľu som ešte nikdy nevidel toľko radosti a sĺz od šťastia, akú mala táto rodinka,“ povedal pán primár. Keď som bol malý
chlapec,myslel som si, že Vianoce
sú len o darčekoch. Čím viac človek dospieva, zisťuje, že Vianoce
sú o tom,byť spolu.
Tak vám prajem krásne požehnané Vianoce,plné objatí a úsmevov. A hlavne lásky,ktorá nám tak
niekedy veľmi chýba.
S pozdravom Matej Hanko
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Pohár starostu Hornej Poruby do Ilavy
V púchovskej športovej hale sa
uskutočnil v nedeľu 10. decembra ďalší ročník turnaja o Pohár starostu Hornej Poruby. Najlepšie si počínali naši futbalisti,
ktorí si poradili so všetkými súpermi. Zvlášť sa im darilo v stretnutiach s družstvami z vyšších
súťaži ,a tak po zásluhe obsadili
prvé miesto bez straty bodu. Obhajcovia a organizátori turnaja z

Hornej Poruby obsadili až nepopulárne 4. miesto.
Výsledky turnaja:
H. Poruba – K. Podhradie 4:5,
Púchov B – Ladce 2:6, Ilava – Udiča 9:0, Pilát 2, Ptáček 2, Marienka
2, Jakubek 1, Mikula 1, Mikoláš
1, K. Podhradie – Udiča 3:5, Ladce – Ilava 4:5, Šedo 2, Hromka 2,
Jamrich, E. Pagáč – Šedo 2, Jakubek, Cabaj, Pilát, H. Poruba – Pú-

chov B 1:6, Púchov B – K. Podhradie 9:0, Ilava – H. Poruba 4:3,
Marienka 2, Šedo, Pagáč - T. Staňo, M. Staňo, Jozefovič, Udiča
– Ladce 3:4, K. Podhradie – Ladce 4:5, H. Poruba – Udiča 9:2, Púchov B – Ilava 3:4, Ciesar, Hrnčiarik, Jánoško – Jakubek, Pagáč,
Mikula, vlastný, Ilava - K. Podhradie 7:2, Šedo 3, Držík 2, Pagáč
2 – Turza, Uharčík, Udiča – Pú-

chov B 1:6, Ladce – H. Poruba 1:1,
Najlepším brankárom bol Janke (Ladce), hráčom Chochel
(Udiča) a najviac gólov zaznamenal Ciesar (Púchov B)..
Konečná tabuľka turnaja: 1. Ilava
– 15, 2. Ladce – 10, 3. Púchov B
– 9, 4. H. Poruba – 4, 5. Udiča – 3,
6. K. Podhradie – 3.
- O.M. -

SLOVENSKÝ POHÁR FEDERÁCIE
MLÁDEŽE V KARATE

25. 11. 2006 sa v športovej hale TJ Sokol Ilava uskutočnilo 1.kolo Slovenského pohára mládeže v karate. Súťaž otvoril primátor mesta, pán
Ing. Pavol Ćiernik. Slová uznania za organizáciu tohto podujatia a úroveň karate v Ilave zazneli z úst prezidenta Federácie karate Ing. Františka Komoru ako i od predsedu SFK Ing. Ladislava Klementisa.
Poďakovali primátorovi mesta za podporu karate a športu v Ilave,
ktorá je na Slovensku vzácna.
Súťaže sa zúčastnila viac ako stovka mladých karatistov z celého Slovenska.

V ťažkej konkurencii s účasťou reprezentácie Slovenska sa nestratili
ani mladí karatisti TJ Sokol Ilava. Výsledky hovoria jasnou rečou:
Kumite družstvá žiaci
- Ilava
3. miesto
Kumite družstvá žiačky
- Ilava	2. miesto
Kumite žiačky – 150 cm
- Karasová Vlaďka	2. miesto
- Ivaničová Kristína
3. miesto
Kumite žiaci – 170 cm
- Fábry Andrej
3. miesto
Kumite dorastenci – 72 kg - Zermegh Tomáš
3. miesto
Vedenie oddielu karate ďakuje všetkým svojim cvičencom, ako
i priaznivcom za podporu a pomoc pri organizácii takýchto náročných
športových podujatí.
Všetci účastníci tejto súťaže vyslovili slová chvály za organizáciu,
ktorá bola na vysokej úrovni. Pochvala zaznela aj za angažovanosť
a prístup lekára súťaže MUDr .Dušana Strateného, ktorému chce vedenie oddielu aj touto cestou poďakovať.

Karate klub TJ Sokol Ilava – činnosť október, december - SEMINÁR KARATE
28.10 – 29.10 sa v športovej hale TJ Sokol Ilava uskutočnil seminár
karate pod vedením japonského majstra, nositeľa 8.Danu, sensei Takei Ogawu. Okrem členov oddielu, dospelých aj mládeže, sa seminára zúčastnilo takmer šesťdesiat karatistov z celého Slovenska. Týmto sa ilavské karate zapísalo medzi jedno z mála miest na Slovensku,
ktoré mohlo privítať takúto vzácnu osobnosť.
Sensei Takei Ogawa môže byť oprávnene považovaný za nestora
slovenského karate, pretože bol prvým učiteľom karate , s ktorým sa
na Slovensku začalo karate v sedemdesiatych rokoch 20.storočia trénovať, systematicky rozvíjať.
Vo svojich 64 rokoch ukázal vitalitu, kondíciu a technickú vyspelosť, ktorú mu môžu aj oveľa mladší karatisti iba ticho závidieť.
Opäť ukázal, že veľkosť človeka nie je v tom, aký je silný a bohatý, ale
v tom, čo vie a aký má charakter.
Za všetkých zúčastnených sa mu poďakoval primátor mesta, pán
Ing. Pavol Čiernik, pod ktorého záštitou sa toto jedinečné podujatie
uskutočnilo.
O tom, že sa majstrovi Ogawovi v Ilave páčilo, svedčí aj jeho prísľub vrátiť sa sem v budúcom roku. Už teraz sa všetci tešíme na jeho
návštevu.
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V hale TJ Sokol Ilava sa našim futbalistom darilo

O pekné futbalové momenty nebola na turnaji
žiakov núdza.
Prvý decembrový víkend v športovej hale TJ Sokol Ilava už tradične patril mladým futbalistom Mestského futbalového klubu Ilava. MFK
Ilava za pomoci sponzorov usporiadal halové futbalové turnaje, ktorých sa zúčastnili žiaci z ilavského
regiónu a Českej republiky.
V sobotu 2. decembra 2006 si
zmerali sily v medzinárodnom halovom futbalovom turnaji mladší žiaci. Najúspešnejšie si počínali mladí futbalisti z Všechovíc (ČR), ktorí bez straty bodu obsadili 1. miesto.
Výsledky turnaja: Ilava - Ladce 4:0,
Košeca - Všechovice 0 : 7, Mrlínek
- Ilava 1:1, Ladce - Košeca 1:3, Všechovice – Mrlínek 3:0, Ilava – Košeca 3 : 2, Ladce – Mrlínek 3:1, Ilava

ILAVSKÝ

– Všechovice 0:1, Mrlínek – Košeca
2:3, Ladce – Všechovice 0:5.
Konečná tabuľka turnaja:
1.) Všechovice (ČR)
12 b.
2.) Ilava
7 b.
3.) Košeca
6 b.
4.) Ladce
3 b.
5.) Mrlínek (ČR)
1b.
Najlepším hráčom turnaja sa stal
Martin Babčan z MFK Ilava, v bránke si najlepšie počínal Tomáš Fárek
z TJ Mrlínek (ČR) a najviac gólov
zaznamenal Lukáš Číhal z FK Všechovice (ČR).
V nedeľu 3. decembra 2006 prišli
k slovu starší žiaci z ilavského regiónu. Tu sa najviac darilo domácim
futbalistom z Mestského futbalového klubu Ilava, ktorí zaváhali iba raz,

Úspech futbalistov MFK Ilava na turnaji
v Púchove.
keď sa nerozhodne rozišli v stretnutí s Ladcami. O vyrovnanosti tohto
turnaja svedčí skutočnosť, že o konečnom poradí medzi Novou Dubnicou a Hornou Porubou nakoniec
rozhodoval žreb a o trofej pre najlepšieho strelca rozstrel až šiestich
futbalistov. V maratóne striel zo
značky pokutového kopu bol nakoniec najúspešnejší Daniel Egly
z MFK Ilava. V bránke sa najviac
darilo Jakubovi Machalovi z Ladiec
a ako hráč sa najlepšie ukázal Peter
Dražkovec z Hornej Poruby.
Výsledky jednotlivých stretnutí turnaja: Ilava – Ladce 1:1, Košeca
– Nová Dubnica 0:1, Horná Poruba
– Ilava 2:3, Ladce - Košeca 1:2, Nová
Dubnica – Horná Poruba 1:1,Ila-

Kultúrno-spoločenské noviny obyvateľov mesta Ilava. Vydáva Mestský úrad Ilava. Adresa redakcie: Dom kultúry Ilava, Ul. Farská. Tel.: 042 44 555 70-2.  E-mail:
domkultury@ilava.sk. Za obsah zodpovedá: kultúrna komisia pri MZ Ilava, Korektúra: Mgr. Magdaléna Kobzová. Tlač: ASSA, spol. s r.o. Púchov. Číslo povolenia:
SK OMT - 16. Rozširuje DK Ilava. Náklad: 1 000 ks. Uverejnené príspevky sa nemusia zhodovať so stanoviskom
redakcie. Vyhradzujeme si právo na výber, krátenie a redakčnú úpravu príspevkov.

MESAČNÍK

va – Košeca 4:0, Ladce – Horná Poruba 1:0, Ilava – Nová Dubnica 2:1,
Horná Poruba – Košeca 2:1, Ladce
– Nová Dubnica 1:0.
Konečná tabuľka turnaja:
1.) Ilava
10 b.
2.) Ladce
7 b.
3.) Horná Poruba
4 b.
4.) Nová Dubnica
4 b.
5.) Košeca
3 b.
Na záver patrí poďakovanie Mestu Ilava, akciovej spoločnosti LEASING Slovenskej sporiteľne, Miroslavovi Hoštákovi a Jozefovi Jakúbkovi za pomoc, ktorou prispeli k usporiadaniu tohto nesporne
hodnotného športového podujatia a tým i k úspešnej reprezentácii
nášho mesta.
-O.M.-

INZERCIA
l Prevezmem do prenájmu
obchodný priestor na prízemí
v centre mesta Ilava.
tel. 0905 548 415, 042 432 8138

