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Kým sa politici hádajú,
obyčajní ľudia spolupracujú
Na pôde slovenského veľvyslanectva v Budapešti udelil primátor Ilavy čestné občianstvo Péterovi Schmidtovi,
predsedovi Pamätného spolku
Gábora Barossa, uhorského
ministra dopravy.
Györ - Už v auguste na mestskom zastupiteľstve ilavskí poslanci rozhodli o udelení Čestného občianstva Mesta Ilava
Dr. Péterovi Schmidtovi CSc.,
predsedovi Pamätného spolku
Gábora Barossa, za významnú prácu v udržiavaní vzťahov
medzi mestami Györ a Ilava.
Slávnostný akt udelenia občianstva sa uskutočnil na slovenskom veľvyslanectve v Budapešti za účasti veľvyslanca
Juraja Migaša v Maďarsku, Milana Kurucza zo Slovenského
inštitútu v Budapešti, József
Balogha z maďarského parlamentu a zástupcov mesta Ilava
na čele s primátorom Štefanom

Daškom.
„Som skutočne veľmi rád, že
o čom sme prednedávnom hovorili, sa podarilo a my môžeme poskytnúť priestory k
milej akcii. Považujem za veľmi dôležité, aby sa naši ľudia,
Maďari a Slováci, stretávali čo
najčastejšie a aby si pomáhali,
ako si dokážu pomáhať dobrí susedia. Aby predovšetkým
nachádzali porozumenie jeden
pre druhého. Chcel by som vás
poprosiť o jednu vec. Nedovoľte nikdy, aby vzťahy, ktoré sú
medzi vami a spolupráca, ktorú udržiavate dlhé roky, boli
niečím narušované. Všetci sme
obyčajní ľudia. Národom, ktoré majú spoločnú históriu, nik
nebráni, aby kráčali spoločne
v spoločnej Európe,“ privítal
účastníkov slávnostného aktu
odovzdávania čestného občianstva Péterovi Schmidtovi
slovenský veľvyslanec.

Meno nového
čestného občana
nie je Ilavčanom
neznáme.
Už
niekoľko rokov
významne prispieva k rozvoju vzájomných
vzťahov medzi
mestami Ilava a
Györ.
Péter Schmidt
je dlhoročnou
kľúčovou osobnosťou, ktorá sa
zaslúžila o vznik, budovanie a
permanentný rozvoj kultúrnospoločenských i priateľských
vzťahov medzi oboma mestami. „Keď sme si v roku 1992
pripomínali sté výročie úmrtia
Gábora Barossa, jeho maulozéum bolo v troskách. S pomocou
vtedajšieho primátora Györu a
vedenia mesta Ilava dnes nájdeme krásnu budovu. V Ilave žila
vtedy jedna rodina, ktorá hovorila po maďarsky. Dnes žijeme
už iba my, no naďalej nesieme
pamiatku na bývalého železného ministra. Urobím všetko
pre to, aby naše priateľstvo pokračovalo ďalej. Som hrdý na
svoje mesto Györ, ktoré ho menovalo čestným občanom deň
potom, ako sa stal ministrom,“
povedal Péter Schmidt.
Dr. Péter Schmidt CSc. je
pediater, univerzitný pedagóg, poslanec miestneho zastupiteľstva v Györi. Pracuje
vo viacerých medzinárodných
vedeckých
spoločnostiach,
ako Rakúsky spolok detských
a
dorasteneckých
lekárov
(Salzburg), Nemecká sociálno-

pediatrická spoločnosť (Mainz, Mníchov), Európsky spolok pre školské zdravotníctvo
(EUSUHM, York), Európsky
pediatrický a gynekologický
spolok (Essen). Okrem uvedených spoločností je členom
viacerých významných maďarských vedeckých spolkov. Vo
svojom volebnom okrsku Györ
- Sziget je uznávaným človekom, od prevratu je poslancom
mestského zastupiteľstva, v rokoch 2002 - 2006 bol viceprimátorom mesta Györ. Je členom
katolíckej cirkevnej spoločnosti sv. Rókuša a členom vedenia
Györského spolku benediktínskych študentov. Je nositeľom
Malého kríža Maďarskej republiky (1996), Ceny PRO SANITATE ministerstva zdravotníctva (1994), Ceny obvodných
lekárov za rozvoj zdravotníctva (ministerstvo sociálnych
vecí, 1988,1990), získal Diplom Honoris Lustri (Celoštátny inštitút zdravotnej výchovy
Páriz Pápaiovej, 1994), Čestný
diplom ministerstva zdravotníctva (2004).
(mk)



Ilavský mesačník

Nový informačný server mesta realitou
Moderne riešená internetová
stránka každej obce a mesta pomocou najnovších technológií je
v súčasnej dobe niečím, čo výraznou mierou napomáha k efektívnemu a operatívnemu informovaniu občanov o aktuálnom
dianí v obci či meste, dáva možnosť obojstrannej verejnej komunikácie, umožňuje priamy prístup
k množstvu dokumentov samosprávy a mesta, a taktiež poskytuje ďalší servis pre samotného občana.
Predchádzajúce riešenie internetových stránok mesta realizované ešte v roku 2006 malo v tomto
smere veľa nedostatkov a nespĺňalo platné štandardy a normy používané pri tvorbe internetových
stránok samospráv. Pri vtedajšom
riešení taktiež plne absentovala
možná spätná väzba zo strany občana. Z tohto dôvodu bolo vedením mesta rozhodnuté a schválené
novým mestským zastupiteľstvom
v mesiaci apríl 2007, že bude realizované vytvorenie úplne nových
stránok mesta, ktoré budú spĺňať
najnovšie požiadavky. Práce napredovali vo veľmi rýchlom tempe
a na konci mesiaca september bola
nová internetová stránka mesta
úspešne spustená do prevádzky.
Popri verejnej diskusii a bohatej
fotogalérii, ktoré sú od spustenia
najviac navštevovanými, na tejto stránke tu môžete získať veľké množstvo informácií týkajúcich sa mesta, mestského úradu,
kontaktov a rôznych aktuálnych
dokumentov, ktoré sú prehľadne
usporiadané v jednotlivých kategóriach. Neprehliadnuteľnou je
aj možnosť podania občianskeho
inzerátu alebo prečítania si elektronickej verzie vydania Ilavského mesačníka. Zaujímavou, pre
občanov, sa takisto stala nová web
kamera, ktorá sníma záber na časť
Mierového námestia v Ilave. Samotná realizácia infoserveru mes-

Ctení spoluobčania!

ta nie je pre celý realizačný tím
konečnou stanicou a aj naďalej sa
budeme snažiť zlepšovať úroveň
tejto stránky a vylepšovať jej rozsah a obsah. Tieto novo vytvorené
stránky mesta boli prihlásené do
práve prebiehajúcej súťaže o Zlatý
erb (ide o súťaž o najlepšiu komplexne hodnotenú web stránku
samosprávy), kde by sme chceli
uspieť v širokej konkurencii prihlásených internetových stránok
miest a obcí Slovenska.
Touto cestou by som rád po-

Pred 100 rokmi – 27. 10. 1907 – sa v obci ČERNOVÁ udiala krvavá
dráma ako dôsledok národnostného útlaku v hornom UHORSKU.
Pri príležitosti vysvätenia nového rímsko-katolíckeho kostola,
ktorý bol vybudovaný zo zbierok farníkov obce a z darov Andreja HLINKU, si rodáci želali, aby on mohol svojim rodákom urobiť
službu vysvätenia kostola.
Maďarská svetská a cirkevná vrchnosť odopreli túto žiadosť.
Výsledkom bola streľba do dedinčanov, ktorá mala katastrofálne
následky. 15 mŕtvych, 12 ťažko zranených a 60 ľahko zranených dedinčanov. Štyridsiati dedinčania boli odsúdení do väzenia a k peňažitým trestom.

ďakoval celému tímu administrátorov systému, či už z radov
zamestnancov mesta, resp. občanov mesta, ktorí svojou obetavou
prácou výrazne prispeli hneď od
počiatku fungovania tohto serveru k skutočnosti, že je na ňom
umiestnených plno zaujímavostí,
aktuálnych informácií a krásnych
fotografií, či už z dôb minulých
alebo súčasných. Za celý tím ľudí,
ktorí sa podieľali na zrode informačného serveru mesta chcem
povedať, že je našou snahou aj

do budúcna, aby boli tieto stránky pre každého návštevníka vždy
niečím nové, stále zaujímavé a aktuálne. Pevne veríme, že pre tých,
ktorí hľadajú informácie o našom
meste a okolí sa stránka www.ilava.sk stane dobrým spoločníkom
pri získavaní zaujímavých a aktuálnych informácií.
Ing, Mario Hrubý
zástupca primátora mesta

POĽSKO

Dňa 3. novembra 2007,
t. j. v sobotu, poriadame
nákupný zájazd do

NOWEHO TARGU
Odchod autobusu je o 01. 00
hodine z autobusovej zástavky
ILAVA - stred.
Prihlásenie je záväzné. Cena
tohto zájazdu je 300 Sk.
Pri spiatočnej ceste je
zástavka v JABLONKE, kde
je ponuka nákupu lacného
a veľmi kvalitného mäsa.
Bližšie informácie na čísle:
0907 124 587 – pani
B. Budiačová alebo
0915 331 716 – pani
JANÚŠKOVÁ.
TEŠÍME SA NA
VAŠU ÚČASŤ.

INZERCIA
Práca pre ženy
z Ilavy a Klobušíc!
„Upratovanie
kancelárskych
priestorov“
Vhodné aj pre
dôchodkyne
Kontakt:

038/5320305
mobil 0910-999941

POZVÁNKA

V hlbokej úcte k tejto tragédii poriada Miestny odbor Matice slovenskej v Ilave autobusový zájazd

dňa 27. 10. 2007

.
Odchod autobusu je z ILAVY o 7.00 hod.
od Domu kultúry v ILAVE. Cena tohto zájazdu je 200 Sk.
Usporiadatelia informujú, že na tento zájazd nie je vhodné brať
deti mladšie ako 15 rokov z dôvodov, že táto akcia je celonárodného
významu a očakáva sa veľké množstvo účastníkov.
Na Vašu účasť sa teší Miestny odbor Matice slovenskej v Ilave.

Ilavský mesačník
Septembrová jesenná rovnodennosť býva zvyčajne termínom, kedy
sa v miestnom kultúrnom stánku
na pôde domácej ZO SZZP Ilava pri
hudbe a tanci stretávajú okrem domácich i priatelia z Novej Dubnice,
Beluše, Ladiec, Púchova, Pruského,
Hornej Poruby, Považskej Bystrice
a Domaniže.
Je to svojím spôsobom i záslužná činnosť organizácie, ktorej poslanie vytvára dôležitý a hodnotný priestor sebarealizácie každého
jedného účastníka.
Dnes už 320 člennú organizáciu úspešne vedie jej predsedníčka
Anna Šatková, ktorú morálne i fyzicky podporuje deväťčlenný výbor.
Jej príhovor v piatok dňa 28. septembra 2007 bol testom jej schopností múdro osloviť tri stovky prítomných hostí zo spriatelených
organizácií. Je nepopierateľné, že
predsedníčka dokáže robiť mnoho
vecí naraz, no ani jednu neodbije.
Samozrejme, že očakávania sú
dnes iné ako pred desiatimi či pätnástimi rokmi. No stále je to tá istá
energia nielen v pondelky a stredy, kedy sa členovia schádzajú vo
svojom klube dôchodcov na Košeckej ulici, ale sú i dni, kedy sa tejto
ušľachtilej činnosti venuje od rána
do večera. Veď nedávna rekonštrukcia klubu za finančnej pomo-



Z činnosti zdravotne postihnutých
ci ilavského MsÚ je toho dôkazom.
Významnou mierou sa o ňu brigádnicky pričinili členovia organizácie pán Turský Štefan, Vrana
František, Kula František, Kvasnica Jozef, Fulec Ivan a ďalší.
Verím, že aj im ich účasť na horeuvedenom posedení vliala silu
a energiu do ďalšej budúcnosti.
Budú ju určite potrebovať.
Predsedníčka pani Šatková i touto cestou ďakuje za účasť i Jarke Rexovej v zastúpení primátora
MsÚ Ilava Štefana Dašku, priateľom a nezištným sponzorom za
pomoc pri príprave tejto náročnej
a vydarenej akcie, z ktorej má i ona
skutočne dobrý pocit.
Členov výboru ZO i samostatnú
OR SZZP čaká v budúcnosti veľa
práce, sebazaprenia a povinností, ktoré im spoločne pôjdu ľahšie
mimo ich obvyklého pracovného
priestoru.
Práca v tejto neziskovej organizácii je o priateľstve a pomoci handicapovaným ľuďom po celé desaťročia a mnohokrát žiaľ až po ich
neodvratnú smrť.
O činnosti tejto organizácie som
sa čo-to dozvedel i zo stránok sep-

Ilavan v Bratislave
V nedeľu 14.10.2007 sa uskutočnilo vystúpenie speváckeho
zboru ILAVAN v našom hlavnom meste – Bratislave. V kompletnom zložení sme nastúpili do
chladného autobusu, ktorého kúrenie bolo asi zaskočené októbrovým mrazom. No i tak bola cesta
plná očakávania ako vystúpenie
v jezuitskom kostole dopadne.
Spievali sme pri sv. omši, ktorá
začalo o 11.00 hod. Po nej sme
pripravili koncert, ktorý sa niesol v duchu mariánskych piesní.
Hoci sme pociťovali obavy z vystúpenia, dlhotrvajúci potlesk
po jeho ukončení nám urobil
veľkú radosť. Ešte väčšie prekvapenie nám pripravil správca farnosti jezuitského chrámu.
Pozval náš spevokol na účinkovanie pri sv. omši, ktorú bude
vysielať rádio LUMEN v priamom prenose dňa 28.10.2007
o 18.00 hod. Týmto vystúpením
budeme pomocou rádiových vĺn
reprezentovať ILAVU po celom
Slovensku. Potešili nás i prítomní rodáci z Ilavy, ktorí bývajú

v Bratislave.
Asi po hodinovom oddychu,
počas ktorého sme si prezreli časť
starého mesta, naša cesta pokračovala prehliadkou hradu Červený Kameň. Vynikajúci výklad
mladého sprievodcu bol zážitkom, na ktorý budeme dlho spomínať. Potom už veselý spievajúci
autobus šťastne ukončil tento pamätný zájazd speváckeho zboru
Ilavan.
- Š. M.-

tembrového vydania Kultúrno
– spoločenských novín obyvateľov
mesta Ilava, ktorých vydavateľom
je Mestský úrad Ilava.
Popri opatrovaní vnúčeniec v letných mesiacoch organizácia usporiadala dva autobusové zájazdy do
termálneho bazénu v Podhájskej.
Záujem prevažoval i nad ponukou
ďalšieho zájazdu do súboru kúpalísk Vadaš v Štúrove, ktorý bol spojený s poznávacím výletom do neďalekého Ostrihomu v Maďarsku.
Obzvlášť dobrá atmosféra bola
na spoločnom hudobno – zábavnom posedení pod horou Ničova
v Hornej Porube, na ktoré ich pozval tamojší predseda ZO SZZP
Milan Staňo.
Už dnes je zavŕšený program
a príprava dvojdňového októbrového zájazdu za pamätihodnosťami do stovežatej Prahy s vlastným
sprievodcom.
A že penzia, či invalidný dôchodok, nie je odchod na druhú koľaj,
svedčí i aktivita v iných organizáciách spomenutého regiónu. Dlhoročná hospodárka ZO SZZP Ladce
Mária Sláviková a členka Rodiny
Nepoškvrnenej so sídlom vo Vrícku
pri Martine sa zúčastnila v dňoch
29. augusta – 6. septembra 2007
vlakového zájazdu pre ŤZP osoby zo Slovenska do francúzskych
Lúrd s absolútnou prednosťou. Štrnásť priamych bezbariérových voz-

ňov s možnosťou stravy, modlitieb
a ošetrenia umožnilo účasť aj pani
Pilátovej z Beluše, obyvateľky dubnického domova dôchodcov počas celej akcie pripútanej na lôžko
za podpory každodenných infúzií.
Ich spokojnosť je akiste najvyšším
ocenením pre organizátora tohto
netradičného podujatia. Dobrovoľná práca základného funkcionárskeho aktívu pokračuje i v prvej októbrovej dekáde gulášpartiou
a výstupom na turisticky atraktívnu vápencovú trosku chočského
príkrovu, na 955 m vysoký Vápeč
v Hornej Porube, ktorý je národnou rezerváciou od roku 1993.
O týždeň na to sa zídu priaznivci
kultúrno – spoločenského posedenia v Beluši.
Pozvánka od p. Haviara z Domaniže na ich výročnú členskú
schôdzu a na hudobno – zábavné posedenie platí na 9. novembra
2007.
Púchovská organizácia ťažko
zdravotne postihnutých spoluobčanov s láskou uvíta svojich priateľov
z celého regiónu Považia štyri dni
pred Silvestrom.
Ja osobne touto cestou vyslovujem hlbokú úctu a vďaku členom
výborov SZZP za ich dlhoročnú
činnosť a ich predsedom želám, aby
i v budúcnosti z každého problému
našli východisko.
Jaroslav Šulík

Zapáľme sviečku spomienky
Už iba niekoľko dní nás delí od
okamihu, kedy sa všetky cintoríny
rozžiaria sviečkami spomienok
na svojich blízkych, priateľov, či
známych. Vezmite si teraz sviečku alebo malý kahanček , zapáľte
ho a čítajte mená svojich spoluobčanov, ktorí nás opustili od 2. 11.
2006. Venujte im spolu s nami tichú spomienku:
Anastázia Kuricová, Ľubomír
Žilka, Anna Bagínová, Peter Novotný, Jaroslav Paholek, Stanislav
Mintál, Anton Vrtík, Mária Nemlahová, Peter Červenka, Ľudevít
Ptáček, Rudolf Petrek, František
Mihálik, Alžbeta Novohradská,
Emília Fíglová, Ján Roka, Štefánia
Janušková, Oľga Kasanická, Marian Sabadka, Miroslav Sabadka,
Jana Sabadková, Pavol Kňažek,
Mária Krcheňová, Mária Hradecká, Vincent Trenčan, Anna Kováčová, Mária Babčanová, Pavlína
Kútna, Ján Stratený, Štefan Hol-

ba, Pavol Karas, Mikuláš Bartko,
Tomáš Beňo, Agneša Tichá, Mikuláš Janúšek, Ivan Nosek, Gabriela Kolembusová, Ondrej Hladký,
Anna Kočkárová, Janka Šimoniová, Mária Bakošová, Pavel Levai,
Anna Poliaková, Milan Caban,
Anna Margušová, Jozef Stareček,
Jozef Behan, Jozef Hirtel.

Chalupkovo
Brezno
Pracovníci Centra voľného
času v Ilave sa v októbri zúčastnili 40. ročníka celoslovenskej prehliadky záujmovej
umeleckej tvorivosti pedagogických pracovníkov Chalupkovo Brezno. Získali 6 bronzových a 1 strieborné pásmo.
-A.B.-



Ilavský mesačník

Mestská knižnica
Hvorecký, Michal:
„ESKORTA“,
Bratislava, Marenčin PT 2007

Lesbická žena a homosexuálny
muž sa vzali a splodili syna Michala, aby budili dojem normálnych ľudí a rodiny, hoci každý
z nich si vodil do domácnosti svoje
lásky, väčšinou z intelektuálneho
prostredia.
V totalitnej spoločnosti boli
opačne orientovaní ľudia tiež pod
drobnohľadom ŠTB, ktorí sledovali najmä ich návštevy, lebo vzbudzovali podozrenie z nedovolenej
protištátnej aktivity.
Časté denné i nočné prepady
naučili malého Michala perfektne
klamať, podvádzať a „hrať“ divadlo.
Keď im už v Prahe bolo príliš
„horúco“, odsťahovali sa do Bratislavy, no ich povesť ich dostihla aj
tam. Keďže obaja rodičia mali nemeckých predkov, doma sa aj so synom zhovárali väčšinou nemecky.
Keď sa im podarilo emigrovať do
Západného Berlína, mladý Michal
Kirschner bol šťastný a už nikdy sa
nechcel vrátiť na úbohé Slovensko.
No tragická nehoda matky zapríčinila, že otec sa aj napriek synovým protestom vrátil, a to najmä
kvôli novým spoločenským pomerom a starým milencom.
Arogantný a povýšenecký Michal sa vďaka otcovým disidentským známostiam dostal na herectvo, ktoré dokončil len vďaka
klamstvám a vymýšľaniam. Svojimi pedagógmi pohŕdal, neuznával

nič a nikoho.
Ignorantský, namyslený a sebecký 22-ročný mladík, ktorý okrem
perfektnej nemčiny nevedel vôbec

nič a nemal žiadne praktické skúsenosti, sa odsťahoval od otca a začal žiť na vlastnú päsť.
V meniacej sa spoločnosti sa
dalo veľmi ľahko zbohatnúť, no
keďže nemal žiadne skutočné a ani
tie „správne“ priateľstvá a vidiecku dieru, Bratislavu, chcel čo najskôr opustiť, musel si rýchlo nájsť
niečo, čo ho postaví na nohy. Vďaka inzerátu v novinách sa tak stalo. Pekná vizáž a jazykové znalosti
mu umožnili dostať sa do agentúry, ktorá poskytovala služby spoločníkov dámam každého druhu,
ale tak bohatým, že si ich mohli

MY POP STAR
16. 10. 2007 sa v DK
Centre voľného času Ilava - konalo okresné
kolo speváckej súťaže populárnej piesne
jednotlivcov MY POP STAR 2007.

Umiestnenie:

1. Natália Šmičeková ZŠ a MŠ CI. Dubnica nad Váhom
2. Lenka Kalusová ZŠ Košeca
3. Martina Baginová ZŠ a MŠ CI. Dubnica nad Váhom
Víťazi postupujú do regionálneho kola súťaže.
-A.B.-

dovoliť. A luxusná eskortná služba bola veľmi drahá. Po príslušnom vyškolení sa z Michala stal
príťažlivý mladý muž, po čase jeden z najžiadanejších spoločníkov.
So svojimi klientkami precestoval
svet, sprevádzal ich na nákupoch,
kongresoch, podnikateľských aktivitách, lyžovačkách, so všetkým,
čo k tomu patrí. Mal všetko, čo
chcel, bol bohatý a zhýčkaný. Po
tridsiatke však jeho život začal naberať opačné obrátky. Najskôr na
internete zistil, že tých, čo v detstve poznal ako disidentov, mnohí boli agentmi ŠTB, vrátane jeho
otca. Po všetkom začal chorľavieť
a nevedel sa dať do poriadku psychicky a už vôbec nie fyzicky. Alkohol a drogy situáciu len zhoršovali, pustol. Klientky začal hrubo
zanedbávať a agentúra ho v ponuke eskorty uvádzala na konci zoznamu, až ho úplne vyradila.
Keď mu začali dochádzať peniaze, rozhodol sa svoje služby ponúkať sólo, čo mu však agentúra
zničujúcou príučkou na celý život
zarazila. V tejto etape životného
úpadku spoznáva Sophiu, mladučkú dcéru svojej bývalej klientky, na ktorej mu záleží viac ako na
vlastnom živote. Počas pár rokov
sprevádzal 1213 žien, ale táto mu
nie je súdená.
Michalovo vedomie nedokázalo normálne prijať tragickosť ich
vzťahu,a tak v jeho osobe nastáva
nečakaná zmena.
Záver knihy nebudem komentovať, lebo nechcem čitateľa pripraviť
o šokujúce zistenie, ktoré naozaj
musí každý „stráviť“ po svojom.
- Ľ.L.-

Matrika
Narodenie:
Jakub Schmidtbauer
Sofia Thomay
Rastislav Šandor
Jozef Hladký

Manželstvo uzatvorili:
Pajtinka Vojtech
a doc.Ing. Bartáková
Gabriela Phd.
Domáň Martin
a Tkadlecová Lucia
Prostinák Erik
a Flochová Janka
Machara Viliam
a Siráňová Daniela
Bezecný Peter
a Klemová Svetlana
Blahoželanie jubilantom:
85 rokov:
Irena Hírešová
Elena Mičková
80 rokov:
Oľga Urbanová
Navždy nás opustili:
Anna Margušová
Jozef Stareček
Jozef Behan
Jozef Hirtel
Okienko do štatistiky:
Za sledované obdobie sa do
nášho mesta k trvalému pobytu
prihlásilo 21 občanov,
22 sa z trvalého pobytu odhlásilo. Jedno manželstvo bolo
rozvedené.

Centrum voęného Ćasu
ILAVA
poriada súīaž

30. októbra 2007 o 16:00 hod.
v CVą Ilava
x súīaží sa v dvoch kategóriach –
ZŠ I. stupeğ a ZŠ II. stupeğ
x každý súīažiaci si so sebou prinesie tekvicu
vhodnú na vyrezávanie strašidielka a potrebné
pomôcky
x najzaujímavejšie výtvory budú odmenené
x tešíme sa na Vašu úĆasī

Ilavský mesačník



Úspešný začiatok nového školského
roka v ZUŠ Ilava
Je október a my sa môžeme pochváliť viacerými peknými aktivitami.
Hneď v septembri naši žiaci a učitelia už reprezentovali školu vystúpeniami:
-Pruské - Slávnostná konferencia pri príležitosti 320. výročia smrti
Hugolína Gavloviča
-Nová Dubnica – 15. výročie založenia domova dôchodcov
-Trenčianske Teplice – vystúpenie roztlieskavačiek na remeselníckych trhoch
-Valaská Belá – korepetovanie folklórneho
súboru Belanka.
S radosťou a s chuťou sa pustili do práce nielen hudobníci, tanečníci, ale aj naši výtvarníci.
Priestory školy sa zmenili na výstavnú galériu
rôznych výtvarných prác žiakov. Svojimi umeleckými dielami osviežili chodby, okná, koncertnú sálu a pestrofarebnými výrobkami oživili takmer každý kútik budovy.
Okrem toho sa výtvarníci spolu s pani učiteľkou Mgr. Danou Vlčkovou vybrali do parku
a na námestie Ilavy a z čarokrásnych opadaných listov dokázali vytvoriť zaujímavé obrazy
(viď. foto) To máme naozaj šikovné deti!
Na Základnej umeleckej škole v Ilave študuje v školskom roku 2007/2008 v hudobnom
odbore 195 žiakov, vo výtvarnom odbore 105
žiakov a v tanečnom odbore je 89 žiakov. Spolu

to je 406 žiakov, ktorých vyučuje 19 učiteľov a pomáhajú im
4 ostatní zamestnanci.
Začiatok školského roka sa začal veselo a skvele. Srdečne
Vás všetkých pozývame na naše koncerty, vystúpenia a výstavy !!! O úspechoch, ktoré dosiahneme na súťažiach Vás
budeme informovať tak ako minulý rok. Tešíme sa na Vašu návštevu!!!
Mgr. Ružena Hromádková
riaditeľka školy

Základná umelecká škola Ilava
Vás srdečne pozýva na Koncert

Dusíkova modrá ruža
v koncertnej sále ZUŠ 14. novembra 2007 o 17,00 hod.
spev: Jaroslav LETKO

klavír:
Viola Winklerová, Koloman Semizorov, Mgr. Jarmila Pišková
Program:
l. Čo sa mi môže stať
2. Podaj mi rúčku
3. Poprosme hviezdy
4. Prečo nemáš trocha lásky
5. Dita
6. Prečo tak pozde krásna pani
7. Modrá ruža
8. Rodný môj kraj
9. Letelo vtáča nad nami
10. Nezaslúžiš
11. Pieseň o rodnej zemi

- Gejza Dusík
- Gejza Dusík
- Gejza Dusík
- Ctibor Lenský
- Alexander Aranoys
- Ernest Generzich
- Gejza Dusík
- Gejza Dusík
- Gejza Dusík
- Ctibor Lenský
- Gejza Dusík

Koncert je venovaný 100. výročiu narodenia skladateľa, tvorcu
slovenskej národnej operety. Gejza Dusík je autorom asi 250 tanečných piesní, hudobných komédií a operiet. Celkom ich napísal 12
a z nich najznámejšia je Modrá ruža. So svojím dlhoročným a verným libretistom Pavlom Braxatorisom oživil tradíciu operety v roku
1954 uvedením Zlatej rybky na javisku Novej scény v Bratislave.
Príďte si spríjemniť popoludnie !
Tešíme sa na Vašu účasť.

ZUŠ Ilava Vás pozýva na

koncert žiakov

pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

dňa 25. 10. 2007 o 16,00 hod.
do koncertnej sály školy.
Ponúkneme Vám príjemný umelecký zážitok z vystúpenia detí i učiteľov
a lahodné melódie.
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Folklórny súbor Strážov slávil pätnásť rokov

Z každého kútika v dome kultúry sa od skorých ranných hodín ozývali veselé tony, z jednej strany husle, spev, z druhej zneli gajdy, fujary...... Príprava stála za to. O 15.00 hod. bolo všetko, ako má byť....

Počúvajte ma vy ej, počúvajte kľudne ako mi tá moja, ej, ako mi tá
moja fujarôčka mumle.
Bratia Adamovci a Juraj Prekop svojou hrou na fujaru naladili
hneď v úvode tú správnu atmosféru....

prípravka do Strážova - detský folkórny súbor Laštek

Stražováci sa dôsledne pripravili, ich vystúpenia rozohriali srdcia
a potešili oko i dušu....
Jeden z hostí galakoncertu - folklórny súbor Senior klub Vršatec.
Pokiaľ sú srdce a duša mladé, nohy musia poslúchať....

zástupca primátora mesta Ing. Mario Hrubý odovzdával ceny a pamätné listy mesta. Jedna z cien patrila i Janke Jakúbkovej v náručí so
svojím synčekom - najmladším Stražováčikom

na záver sa pódium zaplnilo do posledného centimetra. FS Laštek,
FS Strážov, FS Senior Klub Vršatec, FS Stavbár zo Žiliny a FS Spinek
z Južnej Moravy.
Dobrých ľudí sa na zemi veľa zmestí , to len Minto / Milan Jakúbek / musel letieť do vzduchu.......

Ilavský mesačník



Cechová truhlica - október 2007

Dom kultúry pripravuje, pozýva...
22.10.- 6.11.2007 Výstava
Kováčske výrobky - umelecký kováč Peter Paška
a spol. (stoličky,krbové náradie,svietniky atď)
Keramika - Mgr. Marcel Gellen (úžitková keramika,
drobné plastiky)
V pracovných dňoch od 7.00-17.00 hod.
Tradičné spoločenské stretnutie predstaviteľov mesta s
občanmi nad 70 rokov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
22.10.2007 v Iliavke
26.10.2007 v Ilave
29.10.2007 v Klobušiciach
27.10.2007 - Burza zberateľských zaujímavostí
od 7.00 -12.00 hod.
7.11.2007 - Spoločenské stretnutie predstaviteľov mesta s
nevidiacimi občanmi pri príležitosti Dňa nevidiacich
17.11.2007 - Kurz olejomaľby
23.11.2007 - Bábkové divadlo pre deti - Žabí princ o 10.00
hod.
24.11.2007 - Katarínska diskotéka
Ostatné podujatia ktoré sa ešte pripravujú a nie sú tu uvedené budú včas spropagované prostredníctvom plagátov a
www.ilava.sk

Ilavským žiakom sa nedarilo
V piatok 12. októbra 2007 sa
na ihrisku MFK Ilava odohral
futbalový turnaj medzi základnými školami z Pruského, Ladiec a Ilavy. Žiaci ZŠ Ilava si v prvom stretnutí turnaja bez väčších
problémov poradili so žiakmi
z Pruského, keď zvíťazili v pomere

2:0. Menej sa im už darilo v stretnutí s Ladcami, keď po vyrovnanom priebehu prehrali 0:1, a tak
sa z postupu do ďalšieho kola tešili mladí futbalisti z Ladiec. Na poslednom mieste bez bodu skončili
žiaci z Pruského, ktorí nezískali
ani bod.
-O.M.-
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Memoriál
Ing. Ľubomíra SMRČKA
Dňa 6. 10 za slnečného, ale veterného počasia sa konal 4. ročník turnaja v tenise na počesť pána
Ing. Ľubomíra Smrčka a zároveň
28. ročník Františka Smrčka. Turnaja sa zúčastnilo 19 hráčov z Ilavy
a okolia a premiérovo aj 3 hráčky. Je
prísľub, že na budúci rok ich bude
oveľa viac. Hralo sa v 4 skupinách
po piatich hráčoch a víťaz každej
skupiny si losoval svojho súpera.
Takže v semifinále sa stretli P. Mišík – I. Fulec a druhú dvojicu tvorili
B. Cabaj –
B. Horák. Hralo sa na jeden set.
Po ťažkých bojoch, v ktorých obidva zápasy skončili zhodne 7:5 si finále vybojovali P. Mišík a B. Cabaj.
V zápase o 3. miesto podľahol I. Fulec B. Horákovi 6:3 a vo finále vyhral
P. Mišík s B. Cabajom v pomere 6:2.
Vo štvorhrách sa prihlásilo 8 párov,
ktoré hrali vyraďovacím systémom.
V najlepšej forme a zohratosti sa
ukázal pár B. Cabaj – I. Fulec, ktorý vo finále porazil dvojicu R. Cíbik

– B. Horák v pomere 6:3.
O tretie miesto sa pobili P. Mišík
– Ľ. Turza, keď zvíťazili nad dvojicou Slávik – Klema v pomere 6:3.
Tri hráčky hrali systémom každá s každou.. Najlepšie si počínala
A. Cabajová, keď postupne porazila
D. Mišíkovú 6:1 a L. Mišíkovú 6:3.
Na druhom mieste sa umiestnila L.
Mišíková, keď porazila D. Mišíkovú v pomere 6:1.
Chceme poďakovať všetkým,
ktorí sa zaslúžili o túto vydarenú
akciu, ďalej hráčom a hráčkam, že
si našli chvíľu voľného času a prišli si zaspomínať na vynikajúceho
človeka, akým bol pán Smrček. Ďalej chceme poďakovať sponzorom
RONA Led. Rovne a Mestskému
úradu Ilava. A nesmieme zabudnúť aj na primátora mesta Ilava
Ing. Štefana Dašku, ktorý spoločne
s pani Smrčkovou odovzdali vecné
ceny. Dúfame, že o rok sa všetci na
tejto akcii opäť stretneme.
P. Mišík

Oslava futbalom

V mesiaci septembri
oslávil bývalý aktívny
futbalista a tréner Mestského futbalového klubu
Ilava Milan Bortel 50tku. Pri tejto príležitosti
sa na futbalovom ihrisku v Ilave odohralo priateľské futbalové stretnutie, ktorého sa zúčastnili
niekdajší
spoluhráči
a priatelia menovaného.
Medzi zúčastnenými sme mohli vidieť rad vynikajúcich futbalistov,
ktorí v minulosti obliekali ilavský dres. Na ihrisku predvádzali svoje
umenie osobnosti ako Peter Mišik, či terajší tréneri FK Spartak ZŤS
Dubnica nad Váhom Juraj Bútora a Jozef Jakuš ako i rad ďalších. Medzi
gratulantov patrili i členovia výboru MFK Ilava a ďalší priatelia tohto
nesporne vynikajúceho futbalistu a občana Ilavy.
- O.M.-

Rok 1983. Zľava: Stanislav Cabaj, Peter Mišík, Ľubomír Smrček,
Ladislav Matejička, Rudolf Cabaj

Sezónu ukončia na
medzinárodnom turnaji
v Dubnici nad Váhom
V nedeľu 7. októbra 2007 sa
majstrovským futbalovým stretnutím v Košeci rozlúčili mladší
žiaci MFK Ilava s jesennou časťou súťažného ročníka 2007 –
2008. Po víťazstve 4 : 0 nad svojimi rovesníkmi z FK Košeca sa
dostali na 3 miesto, na ktorom
i prezimujú.
Družstvo viedli mladí tréneri a ešte stále aktívni futbalisti
MFK Ilava Michal Barkáč a Peter Ptáček. Tento súťažný ročník
je zvlášť krátky, lebo do súťaže sa
prihlásilo 10 družstiev a keď sa na
poslednú chvíľu odhlásili mladší
žiaci TJ Slovan Brvnište, zostalo
v oblastnej súťaži iba 9 družstiev

mladších žiakov. Osem majstrovských stretnutí je viac ako málo,
a tak mladší žiaci MFK Ilava odohrali niekoľko priateľských stretnutí, aby si predlžili sezónu.
Vyvrcholením sezóny bude
medzinárodný halový futbalový
turnaj mladších žiakov v športovej hale v Dubnici nad Váhom
1. decembra 2007 za účasti družstiev z Novej Dubnice, Ladiec,
Košece a Ilavy. Účasť prisľúbili
taktiež družstvá Všechovíc a Mrlínka z Moravy, čím tento turnaj
bude turnajom medzinárodným
a hrať sa bude o Pohár primátora
mesta Ilava.
-O.M.-

Kapitán mužstva Marian Poliak - samostatné foto.
V hornom rade zľava: Peter Ptáček – vedúci družstva, Dominik
Šukala, Roman Mihálik, Martin Fábry, Marian Šalamún, Boris Stareček, Dominik Bartek, Roman Donoval, Miroslav Bajkay, Martin
Nýbl a Michal Barkáč – tréner družstva.
V pokľaku: Kevin Janco, Marian Bielak, Peter Burdej, Matej Švitel, Alexander Kvasnica, Dušan Schmidt a Martin Kováč.
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