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Dom Matice slovenskej v Ilave

Slávnostné prestrihnutie pásky: primátor Ing. Š. Daško a J. Markuš
„Dom Matice slovenskej“ – pre
mňa to bol vždy pojem ovplyvnený
predstavou „Domu“ v Šuranoch,
Komárne alebo v Banskej Bystrici,
ktoré som kedysi navštívil. A myslel som si, že „Domy“ sú len na južnom Slovensku. Už viem, že sú aj
v Žiline, či Snine alebo v Liptovskom Mikuláši. Takže teraz máme
aj my matičný Dom – v Ilave. Ilava sa stala, ako povedal vo svojom
príhovore pán predseda Matice
slovenskej Jozef Markuš, hlavným
matičným mestom Trenčianskeho
kraja.
Slávnosť, ktorá sprevádzala
vznik najnovšieho Domu Matice slovenskej, sa začala za zvukov
trombitov – oficiálne pred Mestským úradom v Ilave. Za mrazivého počasia si doterajší „matiční
bezdomovci“ zaspievali pár slovenských pesničiek na zahriatie.
Po slovenskej hymne si vypočuli otváracie prejavy predsedu MS
pána Jozefa Markuša, poslankyne
NR SR pani Belákovej a primátora Ilavy pána Štefana Daška, ktorý
prichýlil náš „Dom“ v priestoroch
mestského úradu. Po slávnostnom
prestrihnutí pásky sme sa už premiestnili do vyhriatych miestností nového Domu Matice slovenskej
na druhom poschodí.

Osláviť vznik nášho „Domu“ prišlo veľa matičiarov z celého kraja.
Veď len nás, z blízkej Dubnice nad
Váhom, bolo asi pätnásť. Budúca zasadacia miestnosť sa zaplnila
tak, že bolo ťažké sa „prebojovať“
k dobrotám na „švédskom stole“.
Ale takto (natesno) bolo celkom
príjemné sa pozhovárať s priateľmi, či novými známymi a aj ďalšie
prípitky nezneli tak oficiálne. Rozprávali ste sa s priateľom z Ilavy,

zrazu sa otočíte a stojíte zoči-voči
pánovi Markušovi alebo známemu
spisovateľovi Ladislavovi Ťažkému
– a máte si s nimi čo povedať. Bola
tam veľmi príjemná bezprostredná
atmosféra, umocnená spevom členov FS Hájiček z Chrenovca-Brusna a FS Nadšenci z okolia Trenčína,
vytvorená ľuďmi rovnakého zmýšľania, blízkych predstáv a hlavne ľuďmi, ktorí žijú pre Maticu vo
svojich obciach či mestách. Pekné
bolo, že matičiari si priviedli so sebou aj svojich starostov a primátorov, čo svedčí o dobrom vzťahu
miestnych odborov MS so svojou
„radnicou“. Hoci nedostali zvláštny priestor v oficiálnom programe,
boli sme radi, že sú s nami na tejto
slávnosti.
Chceli sme pogratulovať novej
riaditeľke Domu MS v Ilave pani
Janke Valigurčinovej, ale spolu s predsedníčkou Krajskej rady
Ruženkou Hromádkovou boli tak
zavalené prácou, že to hneď nešlo.
Mali sa čo obracať, aby oficiálny,
či neoficiálny program bežal a aby
boli všetci spokojní. Okrem toho

Prvé dni nového roku 2009 privítala Základná umelecká škola Ilava slávnostným koncertom orchestra Brillant v RK kostole
v Ilave. Svojím hudobným vystúpením tak spríjemnila všetkým
prítomným nedeľné popoludnie pred sviatkom Troch kráľov - 4.
januára 2009.
-RH-
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Cena: 0,20 € (6 Sk)

bola nová riaditeľka „spovedaná“
prítomnými novinármi a TV štábmi, a tak trochu uvoľnenia a čas na
krátky rozhovor nastal až po presunutí sa všetkých hostí do Domu
kultúry v Ilave, kde oslava pokračovala slávnostnou akadémiou.
Pani Valigurčinová je poverená
vedením Domu Matice slovenskej
v Ilave. Jej bezprostrednou úlohou
bude pripraviť nové priestory na
privítanie nás matičiarov z celého
trenčianskeho kraja, či už na pravidelných zasadnutiach Krajskej rady
MS, okresných rád , alebo na akciách, výstavkách, pri práci s mládežou, deťmi, pri výmene skúseností
s miestnymi odbormi a iných stretnutiach, pre ktoré vznikol v novom
„Dome“ dostatočný priestor.
Slávnostná akadémia bola venovaná nielen otvoreniu Domu Matice slovenskej, ale pripomenuli sme
si ňou aj 90. výročie oživotvorenia
MS. Otvoril ju Zmiešaný spevácky zbor Ilavan, ktorý má viac ako
storočnú históriu. Hymnickú pieseň „Kto za pravdu horí“ si s nimi
zaspievala celá sála. Začiatkom
slávnostnej akadémie bolo predstavenie nového vydania dvojzväzkového románu „Evanjelium čatára
Matúša“ autora Ladislava Ťažkého.
Zaujímavo porozprával o vzniku
tohto románu a peripetiách s jeho
vydaním za minulého režimu, keď
bol L. Ťažký zakázaným spisovateľom. Na záver svojho obsiahleho príspevku odovzdal pán Ťažký
Pokračovanie na str. 9

Vinšujeme Vám všetko
šťastie v dňoch roku nového,
nech Vás Pán Boh ochraňuje
od všetkého smutného.
Vinšujeme Vám nový rok,
aby ste mali zdravie,
doma lásku, svornosť a všetkého hojnosť.
V novom roku všetci v dobrom nažívajme vospolok,
tak nám bude i v trápení požehnaný každý krok.
-r-
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Dane a poplatky
Referát daní a poplatkov oznamuje občanom, ktorí nadobudli
nehnuteľnosť v roku 2008 alebo
u ktorých došlo k zmene skutočnosti uvedených v už podanom
daňovom priznaní, že sú povinní do 31.1.2009 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti.
Poplatky za komunálny odpad
môžu platiť občania už od februára 2009. Občania, ktorí si nárokujú zľavu z poplatku na komunálny odpad, sú povinní predložiť
každý rok potrebný doklad (potvrdenie o návšteve školy – v prípade študentov, pracovná zmluva
– v prípade pracovného pomeru mimo trvalého bydliska....) na
uplatnenie zľavy.

Daň z nehnuteľnosti je možné
platiť - od marca 2009.
Z dôvodu uzatvárania roka
2008 a prípravy platobných výmerov na rok 2009 bude utorok
nestránkový deň a referát bude
pre občanov zatvorený.

Za pochopenie ďakujeme. Zároveň oznamujeme občanom
mesta, že úradne hodiny v priebehu mesiaca január a február 2009
na referáte daní a poplatkov budú
nasledovné:
Po
St
Št
Pi

07.00 – 11.30 a 12.00 – 15.00
07.00 – 11.30 a 12.00 – 16.30
07.00 – 11.30 a 12.00 – 15.00
07.00 – 11.30 a 12.00 – 13.30

Narodenie:
Viktória Jarníková
Ema Vavríková
Terézia Mojtová
Šimon Vančo
Marek Bosý
Michaela Huňová
Kiara Vavríková
Christián Chromec
Robert Kvasnica
Radovan Daňo – 1.1.
- prvé dieťa - 2200 g, 50 cm
(blahoželáme manželom
Jánovi a Janke Daňovcom)
Manželstvo uzavreli:
Zuzana Beňová
a Róbert Vytlačil
Blahoželáme jubilantom:
75 rokov:
Titus Dohnanský

Triedenie
odpadu

80 rokov:
Blažej Blahút
Božena Pružincová

Kalendár zberu triedeného odpadu z rodinných domov Ilava,
Iliavka, Klobušice v roku 2009

85 rokov:
Augustín Mierny
90 rokov:
Jozef Poláček

Termíny v ývozu P ET f liaš
(plastové vrece)
20. 1. 2009
17. 3. 2009
26. 5. 2009
7. 7. 2009
17. 9. 2009
10. 11. 2009

Navždy nás opustili:
Irena Karšayová
Bohuslav Majerech
Okienko do štatistiky:
Za sledované obdobie sa do
nášho mesta prihlásilo 7 občanov k trvalému pobytu, 6 bolo z
trvalého pobytu odhlásených.

Termíny vývozu papiera
(modrá nádoba)
17. 2. 2009
12. 5. 2009
4. 8. 2009
13. 10. 2009
8. 12. 2009
Žiadame občanov, aby do vriec
a nádob na triedený zber odpadu
vhadzovali len ten druh odpadu,
na ktorý sú určené.
Plastové vrecia na plasty: sem
patria len neznečistené PET fľaše
z nealkoholických nápojov, sirupov, piva, vína a pod. bez zvyšku
nápojov, bez uzáverov, stlačené.
Modrá nádoba na papier: sem
patria neznečistené noviny, časopisy, knihy bez väzby, zošity, letáky, katalógy, papierové obaly od
potravín, telefónne zoznamy, papierové a kartónové krabice
-TSM-

Matrika

INZERCIA
 Domáce

potreby
H&N príjmu predavačku do predajne elektra.
Požiadavky: stredoškolské vzdelanie, základné
znalosti s PC, komunikatívnosť. Informácie
na predajni alebo tel.č.
Autor vystavených fotografií
Milan Mogora

042/4465 246
0918 421 038
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Krst tretieho CD
Ľubomíra Turcera
V nedeľu 11. 1. 2009 sa konal v sále
DK Ilava samostatný koncertný
program pod názvom „CLASSIC
COLLECTION“ (Zbierka klasiky)
spojený s krstom rovnomenného
CD. Všetky skladby a texty na albume sú dielom gitaristu, skladateľa a speváka Ľubomíra Turcera.
Ľubomír Turcer si do programu
prizval i Editu Hrehušovú, a po prvýkrát sa verejnosti predstavili ako
spevácke duo Bonami (fr. parafráza na „Dobrý priateľ“). E. Hrehušová sa podieľala i na príprave
nového albumu. Nahrala na ňom
klávesy, flauty a soprán v duetách.
V programe ďalej účinkovali: vynikajúci mladý harmonikár Martin
Jáňa z Krivokláta, členovia ilavského DS Malá múza a Flamenco-ta-

nečnice zo ZUŠ v Ilave pod vedením Vierky Porubänovej. Program
moderovala p. Jaroslava Pišková zástupkyňa riaditeľky ZUŠ v Ilave.
Podujatie sa konalo za prítomnosti podpredsedu NR SR Milana
Horta, ktorý je známy svojím kladným vzťahom k umeniu. Pán Hort
a riaditeľka ZUŠ p. Ružena Hromádková sa stali krstnými rodičmi
nového CD (na snímke). R. Hromádková pri tejto slávnostnej príležitosti vyzdvihla fenomén hudby,
ktorá nás sprevádza takmer celý život svojím rôznorodým spôsobom.
Pán Hort v podobnom duchu povedal, že i keď naša krajina neveľmi oplýva nerastným bohatstvom,
môže byť právom hrdá na talentovaných ľudí, ktorí sú nesporne

jedným z jej najväčších bohatstiev.
Ďalej povedal, že je dôležité, tak
ako aj v dnešný večer, tento talent
využiť v prospech iných. Na záver
slávnostného aktu sa prihovoril
riaditeľ členského ústredia MS Daniel Zemančík, ktorý v mene Matice slovenskej povedal, že je dôležité pre Slovensko, keď sa vždy nájdu
ľudia, ktorí vedia tvoriť pôvodnú
hudbu.
Na slávnostnej recepcii po koncerte prehovoril primátor mesta
Ilava Ing. Štefan Daško a poďakoval účinkujúcim za predvedenie hodnotného programu, ktorý
- podľa jeho slov, ďaleko presiahol
úroveň bežnej konzumnej kultúry.
***
Hudba sa stala veľkou záľubou
Ľubomíra Turcera už v ranom detstve v jeho rodnej Považskej Bystrici. K spievaniu a hre na gitaru

Hrehušovou. S piesňami albumu
vyhral i prehliadku „Hradní tóny“
na hrade Brumov v Českej republike. Bol partnerom na mnohých
vystúpeniach známeho tanečného súboru Maryland z Trenčína.
Účinkoval na Morave, na Country
Lodenici v Piešťanoch i na dobročinných koncertoch, z ktorých najvýznamnejší bol v decembri 2002
v Bratislave na Hlavnom námestí,
na podporu Ligy proti rakovine.
Pieseň „Ženatý s gitarou“ (Married with a guitar) sa držala niekoľko mesiacov na popredných
miestach Country hitparády na rádiu Lumen a bola úspešne uvedená na STV 1 v programe Dušana
Barcziho a Michala Dočolomanského Ranč č. 7. Zaujímavosťou je,
že v tomto programe spoluúčinkovala i jeho dcéra Petronela, ktorá sa
doslova „nadrvila“ túto skladbu na

Adventný koncert už navždy
s prívlastkom „Benefičný“
Zmiešaný spevácky zbor Ilavan, novovzniknutý mládežnícky divadelný súbor Pod plachtou,
Ľubomír Turcer, deti z Detského
domova Klobušice i ZŠ Ilava pod
vedením učiteliek pani Bobošovej a Dianovej, folklórne súbory
Laštek a Strážov, Lukáš Behan
a Dáša Mišíková - hrali, spievali,
koledovali divákom, ktorí naplnili sálu DK Ilava do posledného
miestečka. Záver pekného koncertu, v ktorom nebola núdza
o úsmevné situácie v podaní najmladších účinkujúcich, patril DS

Malá múza a ich ŽIVÉMU BETLEHEMU. V tomto roku na koncerte účinkovali okrem ilavských
súborov i koledníci z Mikušoviec.
Celý program moderovali Mária
Tarabová a Jozef Ďuriš. Farskému úradu v Ilave sme odovzdali
príspevok na novú strechu kostola v sume 13 364 Sk. Tieto peniaze venovali návštevníci koncertu
a občania, ktorí prispeli počas
zdobenia vianočného stromu na
námestí na začiatku adventného
obdobia. Zo srdca všetkým ďakujeme.
-OT-

Vianočné pásmo z piesní a veršov v podaní žiačok ZŠ Ilava pod vedením p. učiteľky Dianovej

Foto: M. Toman
ho v detstve priviedol jeho strýko
Jozef Lovíšek a stará mama Mária
Lovíšková. Na základnej škole si
všimla jeho nadanie pani učiteľka
Kamila Šupolíková a zapojila ho
do kultúrneho života školy a mesta. V ĽŠU Púchov absolvoval základný kurz hry na gitaru a ďalej
sa vzdelával sám. Počas stredoškolských rokov, v r. 1974 založil vlastnú kapelu. Až do roku 2001 účinkoval v mnohých hudobných
zoskupeniach a popritom zároveň
skladal piesne.
Prvý album „MALI SME 18“
vydáva v roku 2001. Ten obsahuje
folkové a pop-country piesne z čias
stredoškolských štúdií a z obdobia
vystupovania s vlastnou kapelou,
ktoré viac ako 20 rokov archivoval. Po tomto albume začína vlastnú sólovú dráhu pesničkára. Pieseň
Prvý-krát s Tebou z albumu „Mali
sme 18“ bola 3 mesiace v čele Folkparády na rádiu Lumen.
Druhý album „HARMONY
AND PEACE“ (Súlad a mier) nahral v roku 2002, tentoraz v anglickom jazyku. Na tomto albume
po prvý raz spolupracoval s Editou

slide gitaru. Na basovú gitaru hral
Peter Hajšo, ktorý je dlhoročným
partnerom Ľubomíra Turcera v oblasti nahrávania hudby.
Pre rozprávku Ľudská láska O.
Lichardovej, naštudovanej divadelným súborom Malá múza z Ilavy,
skomponoval scénickú hudbu a zúčastnil sa turné u vojvodinských
Slovákov. V rozprávke hral úlohu
stredovekého trubadúra Frederika.
V marci 2003 zvíťazil v súťaži „5
minút slávy“ (STV 1) s vlastnou vokálno-inštrumentálnou skladbou
„Pohľad z Vršatca“, ktorú interpretoval s členmi divadelného súboru
Malá múza Matúšom Adamom
a Editou Hrehušovou.
Ľubomír Turcer žije v našom
meste, je ženatý a má dve dcéry
Petronelu a Ľubicu. Okrem skladieb v štýle folku, popu a country
komponuje i skladby pre klasickú
gitaru a operetné melódie. Svojou
tvorbou sa prezentuje na rôznych
spoločenských príležitostiach, dobročinných akciách a na kultúrnych
a hudobných podujatiach doma
i v zahraničí.
- NT,MT -
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Vyhlásenie
dňa konania voľby
hlavného kontrolóra
mesta Ilava

Mestské zastupiteľstvo v Ilave v zmysle § 18a, ods. 2 zák. č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, uzn.
MZ č. 7/2008 zo dňa 09.12.2008
v y h l a s u j e deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Ilava na 3. marec 2009 na zasadnutí
MZ Ilava.
USTANOVENIE
podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra
mesta a náležitosti prihlášky
Mestské zastupiteľstvo v Ilave v zmysle § 18a, ods. 3) zák.č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
uznesením MZ č. 7/2008 zo dňa
9.12.2008
ustanovuje
Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra
mesta a náležitosti prihlášky nasledovne:
1. Deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta je osobitným
vyhlásením určený na 3.3.2009
na zasadnutí MZ. Vyhlásenie dňa
konania voľby bude najneskôr do
22.01.2009 zverejnené na úradnej
tabuli mesta, internetovej stránke mesta, v mestskom rozhlase
a v Ilavskom mesačníku.
2. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra mesta musí odovzdať svoju písomnú prihlášku
spolu s prílohami uvedenými nižšie v zalepenej obálke s názvom
„Voľba HK - Neotvárať!“ najneskôr 14 dní pred dňom konania
voľby na MsÚ v zmysle § 18a, ods.
2, (t.j. v odtlačku prezentačnej
pečiatky podateľne MsÚ na zalepenej obálke musí byť vyznačený najneskorší dátum 17.2.2009).
Súčasťou prihlášky je profesijný
životopis, výpis z registra trestov
nie starší ako 3 mesiace, úradne overená fotokópia dokladu
o vzdelaní. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného
kontrolóra mesta je ukončené minimálne vysokoškolské vzdelanie
I. stupňa a všeobecná prax najmenej 5 rokov.
3. Posúdenie podaných prihlášok zabezpečí komisia určená
mestským zastupiteľstvom, ktorá
vyhodnotí splnenie podmienok
jednotlivých kandidátov a vydá
zoznam kandidátov na funkciu
hlavného kontrolóra mesta.

4. Na zvolenie hlavného kontrolóra mesta je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov MZ. Ak ani jeden
z kandidátov takúto väčšinu nezíska, MZ ešte na tej istej schôdzi
vykoná druhé kolo volieb, do
ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do
druhého kola volieb postupujú
všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom
kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet
platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.

5. K samotnej voľbe hlavného kontrolóra mesta je určená
3-členná volebná komisia.
6. Voľba hlavného kontrolóra
sa uskutoční tajným hlasovaním
poslancov MZ.
7. Primátor mesta s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom mesta uzavrie pracovnú
zmluvu najneskôr v deň skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra
mesta (31.03.2009). Deň nástupu
do práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného
obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra mesta.
Ing. Štefan Daško
primátor mesta

Informácia pre všetkých chodcov
Keďže sa vyskytujú prípady zlej manipulácie s novými semaformi, chceme informovať obyvateľov o ich správnom používaní.
Ilavské semafory sú tlačidlové. To znamená, že pre nás chodcov
na uvedenie do chodu (zelená) je potrebné, aby sme počas (v prípade hustej dopravnej) premávky stlačili žlté tlačidlo, ktoré sa nachádza cca 1 m nad zemou na stĺpe zariadenia. Po chvíľke čakania,
keď sa zmení farba z červenej na zelenú, prejdeme. Inak berieme
na seba riziko dopravnej nehody, ktorú zaviníme svojou nedbalosťou, teda prechádzaním na červenú, ktorá je na semafore nastavená ako stabilná signalizačná farba. V tom čase, keď máme
my chodci červenú, majú motoristi zelenú, teda sú menej ostražití a nemali by zastavovať chodcom, ktorí prechádzajú na červenú,
lebo tým pádom zvyšujú nebezpečenstvo nárazu aj medzi vozidlami nachádzajúce sa vo vlastnom smere.
-MT-

Z krátkych
oznamov...
 Mestský úrad, oddelenie vnútornej správy - evidencia obyvateľstva - žiada občanov, ktorí zmenili
adresu a nemajú prihlásený trvalý
pobyt, aby si prišli nezrovnalosti
nahlásiť najneskôr do konca mesiaca január 2009 na odd. evidencie obyvateľstva č.dv. 119.
Nakoľko sa blíži termín volieb prezidenta SR, žiadame občanov o aktualizáciu ich trvalého bydliska.
- riecka  Rekonštrukcia historických
budov Ilavského hradu neprebieha len v exteriéroch, ale aj interiéroch dolného a horného hradu.
Za pozornosť stojí obnova trinitárskeho oratória, nachádzajúceho sa nad sakristiou farského kostola, ktoré dnes slúži ako
modlitebňa pre odsúdených. Rekonštrukciou získalo vynikajúcu
akustiku. Popri tom sa odstránilo
účelové neónové osvetlenie a bolo
nahradené dobovými lustrami. Je
potešiteľné, že pamiatková obnova fasády dolného hradu pokračuje a to smerom k obrannej bašte, kde bola údržba fasády taktiež
dlhodobo zanedbávaná.
Za pomoc pri tvorbe tejto aktuality ďakujeme pánovi riaditeľovi
ústavu plk. Mgr. Ladislavovi Resekovi.
Viac aktuálnych fotografii rekonštrukcie hradu a kostola nájdete
na www.ilava.sk
-MT DS Malá Múza s komédiou
M. Gavrana Hľadá sa nový manžel vystúpila v ilavskej väznici
20.decembra, kedy spolu so speváckym vstupom dua Bonami (Ľ.
Turcer a E.M. Hrehušová...), spríjemnili predvianočný čas odsúdeným. Krátku reportáž z podujatia
uviedli aj televízie TA3, Markíza
a televízia JOJ.
-MP-

Blahoželáme...

Pánovi Stanislavovi Melišovi – zakladateľovi,
režisérovi a hercovi DS Pod vežou k 70. narodeninám a želáme veľa zdravia, sily a optimizmu
do ďalších rokov. (Na snímke s kolegyňami zo
súboru, pri varení jeho vychýreného gulášu na
akcii Rozprávkový les 2008)
-r-

 Touto cestou u upozorňujeme všetkých občanov mesta
a správcov bytových domov, aby
z dôvodu viacerých volieb - prezidentských, do Európskeho parlamentu i volieb do VÚC - ktoré
sa uskutočnia v priebehu kalendárneho roka 2009, aby poštové
schránky svojich bytov vybavili
čitateľnou vizitkou s uvedením
mena, priezviska, poprípade akademického titulu. Predíde sa tak
akýmkoľvek nepríjemnostiam
pri doručovaní volebných oznámení a súvisiacich materiálov.
(tch)
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Za zimnú údržbu chodníkov zodpovedá vlastník priľahlej
ako to vlastne s povinnosťou ciest cez obce, ako aj závady zodpovedajú potom zároveň aj
nehnuteľnosti núť
súvisiacou s úpravou mestských v schodnosti miestnych komu- za škody, ktoré spôsobili závady
Vždy od roka k roku, počas
zimných mesiacov, zvykneme
oprášiť a opätovne pripomenúť
povinnosti súvisiace so zimnou
údržbou verejných priestranstiev
mesta, či už ciest, alebo miestnych komunikácii. Vzhľadom na
skutočnosť, že zima sa nám tohto
roku ohlásila v bielom šate až
na prelome rokov a v súčasnosti nás každým dňom presviedča,
že z tejto bielej nádhery nemieni
v najbližšom období nič upustiť,
chceli by sme občanom pripome-

priestranstiev je.
Celú spomínanú problematiku v plnom rozsahu rieši zákon 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon),
v znení neskorších predpisov,
konkrétne znenie ods. 2 § č. 9
týkajúce sa zabezpečenia zjazdnosti a schodnosti diaľnic, ciest
a mestských komunikácii, ktoré striktne stanovuje: „Závady v schodnosti priechodov pre
chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných úsekoch

nikácií určených výhradne pre
chodcov, sú povinní odstraňovať
správcovia miestnych komunikácií. Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti,
ktorá sa nachádza v zastavanom
území a hraničí s cestou alebo
miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať
vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto
závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom“. V súlade s ods. 4 § č. 9a tieto osoby

v schodnosti priľahlých chodníkov, vzniknuté znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli
bez prieťahov odstránené.
Pre radového občana mesta platí teda stále ešte jedna stará, rokmi overená ľudová múdrosť, ktorá celkom určite stála aj
pri zrode niektorých aktuálnych
ustanovení citovaného zákona.
A to, že upratať si treba najskôr
pred vlastným prahom ... !
(tch)

Prihláška nového europrojektu pre ZŠ v Ilave
Po úspechu z podania europrojektu pre ZŠ v Ilave bol dokončený a na Ministerstvo školstva SR
odovzdaný nový europrojekt so
žiadosťou o nenávratný finančný príspevok pre ZŠ Ilava. Celkové výdavky projektu sú vo výške
165.649,21 EUR, z toho požadovaná výška nenávratného finančného príspevku je v objeme 95%
z celkových výdavkov, čo činí
157.366,74 EUR. Spoluúčasť mesta, školy je 5%. Projekt bol vypracovaný z podnetu vedenia mesta
a MZ.
Pri jeho príprave sa podieľalo
vedenie školy, pedagógovia, zástupcovia poradensko – konzultačnej firmy. Na projekte sa výraznou mierou spolupodieľali
aj poslankyňa NR SR za SNS p.
Milada Belásová (rodáčka z Ilavy) a p. Anton Vanko, poslanec
Trenčianskeho samosprávneho
kraja. Poďakovanie patrí riaditeľovi školy, Mgr. Stanislavovi Giecimu, jeho zástupkyniam, Mgr.
Marcele Cillerovej, Mgr. Helene
Machovej, v neposlednom rade
a osobitne pani učiteľke Mgr.
Oľge Ďurechovej. Spolu s kolektívom zúčastnených a zainteresovaných pedagógov ZŠ venovali
príprave projektu veľa tvorivého
úsilia, energie a aj voľného času.
Ďakujeme aj výkonnému riaditeľovi firmy EuroDotácie Ing. Martinovi Chachulovi, ktorý ocenil
a pochvaľoval iniciatívu a invenčnosť pedagógov školy a povedal,
že s takou spoluprácou zo strany
školy pri príprave projektu, sa ešte
nestretol. Samotná, prípadná realizácia projektu prinesie:
- zriadenie 2 nových multimedi-

Foto: M. Toman
álnych učební,
- inováciu odbornej učebne pre
fyziku a chémiu
- zavedenie projektového vyučo-

vania
- intenzívne zapojenie informačno-komunikačných technológií do vyučovacieho procesu

Obchodná akadémia Ilava
 Dňa 19. 12. 2008 sa konal celoslovenský turnaj dievčat vo
floorbale – „Viedenské letisko
floorbal cup“ v Bratislave. Zúčastnilo sa 12 študentiek Obchodnej akadémie Ilava, ktoré
sa umiestnili na výbornom 3.
mieste zo siedmich družstiev.
 Je tu nový rok 2009 a po
pomerne dlhých vianočných
prázdninách sme opäť v škole.
Študenti majú náročné obdobie skúšania a písomných prác

až do klasifikačnej porady, ktorá bude 27. 1. 2009. Polročné vysvedčenie dostanú 29. 1. 2009
a v piatok ich čakajú jednodňové
polročné prázdniny.
 Vo štvrtok 29. januára 2008
poriada Obchodná akadémia
v Ilave Deň otvorených dverí,
ktorý je určený žiakom 9. ročníka ZŠ, ich rodičom a učiteľom.
Príďte si prezrieť priestory našej
školy a oboznámiť sa s predmetmi, ktoré sa na našej škole vyu-

- realizáciu výučby aj v teréne
- medzipredmetové prepojenie
a blokové vyučovanie
- skvalitnenie výučby cudzích jazykov, zavedenie prvkov metódy CLIL
- zvýšenie odbornej pripravenosti učiteľov zapojených do
projektu.
Projekt je rozdelený do 2 základných a logicky prepojených
cieľov:
1. Modernizácia vyučovacieho
procesu prostredníctvom inovatívnych metód(realizovaná 6 aktivitami)
2. Modernizácia didaktických
prostriedkov založených na moderných informačno-komunikačných technológiách (realizovaná
1 aktivitou).
Spoločne dúfajme a držme palce, aby aj tento projekt, tak ako
aj projekt Rekonštrukcia ZŠ na
Medňanskej ul. bol schválený.
spracované podľa www.ilava.sk

čujú. Škola bude pre verejnosť
otvorená od 8,00 do 13,00 hod.
Všetci ste srdečne vítaní!
 Dňa 12. 2. 2009 sa uskutoční v priestoroch našej školy
krajské kolo súťaže študentov
SŠ v spracovaní informácií na
počítači. Obchodnú akadémiu budú reprezentovať traja
študenti na základe výsledkov
školského kola súťaže: Alena
Tomanicová zo 4. C, Gabriela
Daňová zo 4. A a Martina Lipovská zo 4. C.
Ing. Zuzana Novosádová
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Rozhovory pri čaji... Ing. Mário Hrubý

- Aká bola Vaša cesta k funkcii
poslanca a zástupcu primátora
Ilavy?
- Bola dosť priama, záujem
o veci verejné a funkcionárčenie
máme tak trochu v rodine – mama
bola roky predsedníčkou Slovenského zväzu žien v Ilave. Mňa tieto veci tiež trochu oslovovali, a tak
som sa rozhodol v r. 1997 ako 27ročný kandidovať na post poslanca
za mestskú časť Ilava-Klobušice, čo
sa hneď na prvý-krát aj podarilo.
Motívom tohto kroku bolo pomôcť
riešiť problémy, ktoré boli v Klobušiciach, pretože som necítil dostatočnú aktivitu ľudí, ktorí nás vtedy
na pôde MZ ako poslanci zastupovali. Mojím zámerom bolo k týmto veciam pritiahnuť aj ostatných.
No časy sa menia, čo je možnosť vidieť aj na súčasnom záujme samotných občanov o veci verejné. Každý rok zvolávame v našej mestskej
časti verejné stretnutie s občanmi,
na ktoré chodí, pravdupovediac,
čoraz menej ľudí. V súčasnosti je to
už moje tretie volebné obdobie a je
zaujímavé, že som v MZ služobne zo všetkých poslancov jedným
z najstarších, no zároveň aj celé tri
volebné obdobia vekom najmladší.
Vždy som kandidoval bez politickej nominácie a nemenil by som na
tom nič.
- Teda v kariére politika nemáte chuť ísť ďalej, vyššie..?
- Určite by som na to nemal povahu a hlavne žalúdok, moje ambície iste nesmerujú týmto smerom.
Prácu v samospráve nepovažujem
za politiku, táto práca má byť o občanovi.
- Aké funkcie vyplývajú z postu viceprimátora Ilavy?(sobáše
a pod...:)
- To, že som zástupcom primátora, beriem ako určité ocenenie
mojej doterajšej práce a prejav
dôvery v moju osobu od primátora mesta a taktiež členov MZ. Povinnosti a činnosti súvisiace so zastupovaním primátora sú presne
vymedzené zákonom o obecnom
zriadení. O priame zastupovanie
by šlo napr. v prípade dlhodobejšej choroby, alebo služobnej cesty
primátora. Nie som zamestnancom mesta, no v takomto prípade
núdze by ma musel môj terajší zamestnávateľ dočasne uvoľniť. Po-

Narodil sa v Ilave (18.11.1970),
býva v Ilave-Klobušiciach. Ako žiak
ZŠ Hviezdoslavova reprezentoval
školu na matematických a chemických olympiádach a v hádzanej. Po
vyštudovaní SPŠ v Dubnici n.Váhom,
pokračoval v tom istom odbore na
Elektrotechnickej fakulte STU v Bratislave. Nasledovala práca kvalitára v ZTS Elektronika Nová Dubnica, ktorú prerušila na rok základná
vojenská služba, počas ktorej pôsobil ako letecký mechanik špecialista
v Košiciach a v Piešťanoch. Druhú
prácu v EVPÚ v Novej Dubnici skúšobného technika po siedmich
rokoch vymenil za momentálne poslednú – v spoločnoti PowerOne v Dubnici nad Váhom kde pracuje piaty rok ako manažér
kvality. Charakter jeho poslanectva za mestskú časť Ilava-Klobušice by som charakterizovala: maximálne otvorený pre dialóg, neunáhlený v rozhodnutiach, citlivý pre potreby iných. Šťastne ženatý otec dvoch dcér, viceprimátor Ilavy Ing. Mario Hrubý.
kiaľ ide o svadby, sobášiacich volí
poslanecký zbor. Sobášiacim môže
byť hocikto z poslancov, no je dobré, ak má na takéto úkony určité
predpoklady - napr. hlasové a nemal by byť iste trémista. Zatiaľ som
sobášil len raz, spočiatku som mal
trochu obavu ako to dopadne, ale
odľahlo mi, keď som pred sebou videl stáť mladý pár z mestskej časti
Klobušice.
- Váš poslanecký mandát bol
ale načas prerušený...
- Na konci druhého volebného
obdobia som sa vzdal postu poslanca MZ, nakoľko som nesúhlasil s vtedajším postupom odpredaja
Zámockej reštaurácie v Ilave-Klobušiciach a s niektorými krokmi
mesta, ktoré súviseli s mestskou
časťou Klobušice. Boli názory, že
som týmto činom nespravil dobre,
no voliči rozhodli inak a vrátil som
sa. Za túto ich dôveru by som sa
rád poďakoval.
- Dá sa hovoriť za posledných
desať rokov už aj o ovocí vášho
poslanectva?
- Ak sa aj niečo spravilo, tak je
to úspech celého zastupiteľstva, neberiem to ako nejakú osobnú zásluhu. Prostredníctvom financií
z mesta a súkromnej investície sa
podarilo opraviť napr. dom smútku, dotiahla sa výstavba IBV (kanalizačná sieť, cesty...), hoci si myslím, že tieto veci sa už mohli riešiť
oveľa skôr. Momentálne zostávajú
dve priority, ktoré by sme ešte do
konca tohto volebného obdobia

chceli zrealizovať - a to dokončiť
chodníky na cintoríne v Ilave-Klobušiciach a uskutočniť výstavbu
športového areálu pre našu mládež
a občanov na pozemku pri materskej škôlke (s menším futbalovým
ihriskom, volejbalovým ihriskom,
preliezkami, hojdačkami a vonkajšími ping-pongovými stolmi), pretože možnosti na športové vyžitie
sú v našej mestskej časti nedostatočné. Možnosť zašportovať si, by
využívali nielen deti MŠ, ale aj široká verejnosť. Naším zámerom je
financovať tento projekt z mimorozpočtových zdrojov.
- V týchto mesiacoch sa diskutovalo na zastupiteľstve aj o prípadnom odpredaji klobušického
domu kultúry. Aká je teda situácia?
- Myslím si, že tieto veci treba
veľmi citlivo zvažovať, pretože ak
sa niečo odpredá, už sa to nedá kúpiť späť. Je určitým riešením možno budovu prenajať, aby si takto
zarobila na údržbu, no je potrebné
takúto záležitosť vopred dôkladne
prediskutovať a zvážiť. Rovnako
to platí aj pre MŠ, ktorá je využitá
iba z polovice. Nedá sa to však rozhodnúť zo dňa na deň, je potrebné,
aby celá myšlienka prenájmu prešla dôkladným posúdením, v pokoji to treba vysvetliť a prediskutovať
s občanmi Klobušíc. Predsa len MŠ
bola postavená v „akcii Z“, je teda
spoločnou investíciou. Nie som za
to robiť veci nasilu, tobôž niekomu za chrbtom. Osobne som proti

odpredaju MŠ, pretože takúto vec
považujem za nerozumnú - predsa
len Klobušice sú najväčšia mestská
časť, čo sa týka rozlohy a v budúcnosti plánovaná výstavba 200 bytových jednotiek v lokalite za Sv.
Jánom, so sebou prinesie otázku
potreby umiestnenia detí mladých
rodín v takomto predškolskom zariadení.
- Poďme k téme internetových
stránok mesta. Vo forme, ako ju
poznáme teraz, je už viac ako dva
roky. Možno málokto z občanov
vie, že ste jedným z autorov tejto
myšlienky, jedným z jej hlavných
administrátorov a že už dvakrát
bol tento web vysoko ocenený
v súťaži internetových stránok samospráv miest a obcí - Zlatý erb.
- V porovnaní s veľkými mestami
na Slovensku, ktoré majú niekoľko
krát vyššie finančné možnosti na
investovanie do tvorby internetových stránok (napr. v Trenčíne
stál jej štart približne pol milióna,
u nás 120tisíc korún), to možno považovať za úspech. Náš zámer bol
oživiť a hlavne sfunkčniť dovtedy
nefunkčné stránky mesta. Chcel by
som sa poďakovať všetkým, vďaka
ktorým sa tento projekt podarilo zrealizovať, rovnako aj celému
tímu ľudí, ktorí sa na aktualizácií
stránok podieľajú. Ich spravovanie aj pre mňa prakticky znamená
každodennú prácu, ktorú vykonávam rád a má svoj význam či už
z dôvodu sledovania dodržiavania
pravidiel morálneho kódexu, resp.
potreby odpovedať na otázky a aktualizovať obsah. V Bratislave v súťaži Zlatý erb ocenili predovšetkým
bezbariérovosť stránky. Najnavštevovanejšími časťami portálu mesta
je jednoznačne internetová kamera, diskusia a rozsiahla fotogaléria.
- Myslíte, že je už za nami obdobie, keď sa diskusia stávala
vhodnou možnosťou prezentácie
rôznych pesimistických názorov
a anonymov?
- To, že sa niekedy cez diskusiu
snaží niekto anonymne druhému
ublížiť, je daň za našu otvorenosť.
Zo začiatku sa takéto veci stávajú, no je vidieť už určitý progres. Je
na občanoch, ako takúto možnosť
využijú. Bola to otázka nielen Ilavy, ale aj napr. Dubnice n.Váhom,
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vlastne každej takejto voľnej diskusie. V minulosti padol návrh na
jej zrušenie, ale ten sme zamietli,
nakoľko chceme byť stále otvorení a prístupní dialógu aj takouto
formou. Dôležité je neostať stagnovať a pracovať na jej neustálom
vylepšovaní. Uvažujeme o jej určitom spôsobe samofinancovania,
možnosti prezentácie samotných
firiem v meste a regióne, či ďalších
veciach, ktoré by zlepšili informovanosť občanov nášho mesta.
- Dozvedela som sa, že okrem
rodiny, či práci na web stránkach,
veľmi rád fotografujete?
- Fotenie je v poslednom období
moja veľmi obľúbená záľuba a je
to pre mňa aj relax. Tak trochu ľutujem, že som sa mu nevenoval už
skôr. Považujem sa za mierne pokročilého fotografa, ktorý sa ale
ešte stále má čo učiť a čo zlepšovať. Človek na toto hobby potrebuje (okrem chápavej a tolerantnej
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manželky:) dosť času a nejaké to
lepšie technické vybavenie. Vďaka
foteniu mám dnes veľmi veľa dobrých priateľov, s ktorými si stále vymieňame skúsenosti a chodíme na
rôzne foto akcie. Najradšej fotím
prírodu, makro svet a mojou srdcovou záležitosťou je fotografovanie
krajiny, konkrétne Vysoké Tatry.
- Tradičnou záverečnou otázkou v tejto rubrike býva obľúbený
recept môjho hosťa:)
- Som toho názoru, že človek má
robiť hlavne to, čo vie. K vareniu
pravdu povediac nemám vzťah,
jednoduchšie jedlá však zvládnem
- ako napr. klasickú praženicu...
Rozbijem vajcia v šálke, upražím
na masle cibulku, najskôr sa snažím upražiť bielka a až nakoniec
žĺtka :).
- Pán Hrubý, ďakujem Vám,
že ste si našli čas pre naše noviny
a želám všetko dobré.
zhovárala sa Magda Pajanková

Kvapka nádeje
Každý z nás aspoň raz v živote
pocítil, čo je to bezradnosť. Zúfalstvo, s ktorými častokrát nevieme nič robiť. Teraz nemám na
mysli bezradnosť v škole pri písomke, či pred tabuľou, ale bezradnosť, ktorú pociťujeme, keď
nemôžeme pomôcť našim blízkym.
Tento pocit bezradnosti často
pociťuje rodinka Chuchelovcov,
ktorá má malé dievčatko Ninku.
Malá Ninka sa narodila 10. 11.
2006 už v polovici ôsmeho mesiaca a od narodenia má problém so
slabším imunitným systémom,
zrážanlivosťou krvi a pečeňou.
Prednedávnom začala krvácať
z pažerákových žíl a z toho dôvodu potrebovala urýchlene zohnať darcov krvi. Ninkina krstná mama neváhala a poprosila
o pomoc našu pani profesorku
Gabiku Vicenovú. Pani profesorka sa ihneď chytila iniciatívy a smutný príbeh malej Ninky
vyrozprávala našim štvrtáčkam,
ktoré sa bez menšieho zaváhania
rozhodli pomôcť .
Ninkini blízki a rodina si veľmi
dobre uvedomujú, že v dnešnej
dobe pomôcť cudziemu človeku nie je samozrejmosťou a o to
viac si to vážia. Preto veľmi ďakujú Kataríne Pecháčkovej, Dagmare Medňanskej zo 4. A, Lucii
Lesayovej zo 4. B a Márii Ilončia-

kovej zo 4. C, a taktiež všetkým
ostatným, ktorí chceli krv darovať, ale z nejakých dôvodov nemohli. Krv darovali pre Detskú
fakultnú nemocnicu na Kramároch v Bratislave. Darovaná krv
pomohla nielen Ninke, ale tiež
mnohým iným chorým ľuďom.
Naše študentky týmto dobrým
skutkom zachránili nejeden ľudský život .
A preto v mene rodiny Chuchelovcov a všetkých ľudí, ktorí
majú problémy so zdravím, vyzývam vás, študentov, aby ste vykonali podobný skutok. Nikdy
neviete, čo zlého sa môže stať vašim blízkym alebo dokonca vám
samotným. Snažme sa spolu trochu pomôcť nášmu svetu, staňme sa dobrými a pomáhajme si
navzájom .
Kto môže darovať krv???
- Každý zdravý človek vo veku
od 18 do 60 rokov, s min. váhou
50 kg,
- Kto posledný rok nebol operovaný, tetovaný, liečený akupunktúrou, nemal prepichované
uši, nedostal transfúziu krvi,...
- Kto neprekonal infekčnú žltačku typu B, C, nie je nosičom
HIV , neprekonal syfilis
- Kto nepatrí k rizikovo sa
správajúcim jedincom.
Vlaďka Kucharíková,
3.A - OA

Mestská knižnica
SMITH, Tom Rob:
„DIEŤA 44“
Bratislava, Ikar 2008

Na začiatku príbehu sa ocitneme
na Ukrajine v tridsiatych rokoch,
kde sa od hladu dospelí a starí podobajú na deti a deti na starcov. Pojedli už aj všetok hmyz, myši a potkany, v celej dedine Červoje zostala
jediná vychudnutá mačka, ktorú
jej umierajúca majiteľka nechcela
z citových pohnútok
zjesť.
Prvý ju zbadal desaťročný Pavel v lese,
kde sa plahočila vysokým snehom a so
svojím slabozrakým
bratom Andrejom sa
ju snažil chytiť. Z Andrejovho pochybenia
však ušla ešte ďalej, no
Pavel sa nevzdal, išlo
o ich prežitie. Konečne
sa hodil na ňu a uškrtil
ju. Vzápätí ho s obrovským konárom zrazil k zemi vycivený, divo vyzerajúci muž. Pavel
sa stal tiež korisťou, jedlom, ktoré
malo zachrániť mužovho umierajúceho syna Leva. No už ho nestihli
nakŕmiť, chlapec zomrel.
Keď sa Pavel prebral z bezvedomia, nevedel ani ako sa volá, stratil pamäť, a tak sa stal ich náhradným synom, Levom Stepanovičom
Demidovom. Vďaka zomretému
synovi prežili a presťahovali sa do
Moskvy.
O 20 rokov neskôr sa stal z Leva
perspektívny člen MGB (orgán štátnej bezpečnosti), predtým NKVD
(tajná polícia), dôstojník špeciálnej
nezávislej motorizovanej jednotky,
vycvičený na špeciálne úlohy, na
boj zblízka, používanie zbraní, výbušnín, atď.
Levovi sa darilo, mal rád skutočnosť, či dojem, že svoj osud má
vo svojich rukách. Výsledkom jeho
snáh bolo udelenie Suvorovovho
radu 2. triedy, bol i na verejnosti veľmi obľúbený, nielen pre svoj
príťažlivý zjav, ale aj pre chrabrosť
v bojoch počas nemeckej okupácie.
Jeho fotografiu z bojiska v novinách
len málo-kto prehliadol. Po vojne
celkom logicky vstúpil do NKVD.
Jeho jedinou ambíciou bolo vo všeobecnosti slúžiť vlasti, vlasti, ktorá
porazila fašizmus, vlasti, ktorá poskytuje bezplatné vzdelanie, zdravotníctvo a iné vymoženosti. Rodičom zabezpečil výhodnú prácu
a príjemné bývanie. Jeho žena Ra-

isa bola učiteľkou a mohla nakupovať vo vybraných obchodoch. Hoci
zamestnanie v MGB v Ľjublianke
bolo často nepríjemné, chápal ho
ako nevyhnutnosť, nevyhnutnosť
chrániť vlasť pred nepriateľmi zahraničnými, ale aj domácimi. Bol
za ňu ochotný položiť svoj život,
a v jej mene neraz položil životy druhých.
Počas
Stalinovej a Berijovej vlády,
v dobe podozrievania a udávania si však
nikto ničím nemohol
byť istý. Bez výnimky.
A tak aj Levov život
sa začal zosypávať ako
domček z karát. Keď si
známy veterinár, ktorý liečil zvieracích miláčikov zahraničných
ambasádorov všimol,
že ho sledujú a chcú obviniť z kolaborácie, ušiel z Moskvy. Levovou
úlohou bolo vypátrať ho a zaistiť.
Medzi tým však bol ešte prizvaný k prípadu úmrtia malého Arkadija, syna svojho podriadeného,
o ktorom sa hovorilo, že ho niekto
zavraždil. Našli ho nahého s ústami naplnenými okolitou zeminou
v blízkosti železničnej trate. Lev
musel postupovať opatrne. Šuškanie o vražde by sa rozmáhalo ako
burina po celej komunite a znepokojovalo by ľudí, čo by mohlo viesť
k spochybňovanie jedného zo základných pilierov ich novej spoločnosti: ,,nejestvuje žiadny zločin.“
Ľudia predsa museli veriť ,že smerujú k lepším životným podmienkam.
Nazývať smrť dieťaťa vraždou
bol obrovský krok späť. Prípad bez
ohľadu na žiaľ a argumenty kolegu
uzavrel ako nešťastnú náhodu. Za
krutých okolností sa mu podarilo
chytiť aj ušlého veterinára Anatolija Brodského. Pri tomto zákroku
sa dostal do stretu so svojím zástupcom a nepriateľom Vasiljom
Nikitinom. Mal 35 rokov, o 5 viac
ako Lev, krutý, bezcitný a ctižiadostivý. Udal vlastného brata, ktorý v opitosti žartoval na Stalinovu
adresu. Držal sa hesla duchovného
otca NKVD a 1. veliteľa čeky Felixa
Dzeržinského: ,,Dôstojník si musí
cvičiť srdce, aby bolo kruté“.
Dokončenie v budúcom čísle.
-ĽL-
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Šaliansky Maťko

Zápis detí do 1. ročníka

Riaditeľstvo ZŠ v Ilave na Medňanskej ul. 514/5 oznamuje:
Zápis detí do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční 04. 02. 2009 od 15:00 18:00 hod. a 05. 02. 2009 od 15:00 - 16:00 hod. v budove 1. stupňa.
Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa. Dodatočný zápis
je možné dohodnúť telefonicky na t.č. 042/ 44 64 140, 042/ 44 65 293,
prípadne mailom zsmedil@stonline.sk.

Pekne žiť, znamená
nežiť pre seba !
V piatok 16. januára bol v Ilave Šaliansky Maťko. Vysvetlil nám, že
povesť je žáner prozaickej epiky, prevažne s menším rozsahom. Väčšinou sa v nej spracúva historická tematika. Reálnym základom môže byť
historická udalosť, miesto deja, či hlavná postava, vyvrcholenie deja je
nadprirodzená udalosť zdôvodňujúca záver (napríklad víťazstvo v bitke), alebo nečakane vykonaná spravodlivosť, atď. Povedal tiež, že historická povesť má reálny základ v udalosti alebo v hlavnej postave, miestna sa viaže k určitému miestu a heraldická rozpráva o vzniku erbu. Bol
by nám rozprával určite aj viac, ale spolu s ním si prišlo do CVČ Ilava
zasúťažiť v prednese slovenskej povesti aj 27 detí zo škôl v okrese Ilava.
Všetci súťažiaci boli víťazi školských kôl, takže na okresnom kole sa
zišli naozaj už len tí najlepší. No a ako dopadli?
1. kategória
1. miesto Emma Brnáková
ZŠ Ilava Medňanská
2. miesto Gabriela Čorbiová
ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica
3. miesto Martin Romaňák
ZŠ CIII. Dubnica nad Váhom
2. kategória
1. miesto Emma Martináková
ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica
2. miesto Lenka Schvandtnerová ZŠ Centrum I. Dubnica n/V
3. miesto Martina Zavadilová
ZŠ Centrum III. Dubnica n/V
3. kategória
1. miesto Kristína Koštialiková ZŠ Ilava Medňanská
2. miesto Petra Nemčeková
ZŠ Centrum III. Dubnica n/V
3. miesto Lucia Púryová
ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica
Všetkým srdečne gratulujeme a víťazom v každej kategórii držíme
palce v krajskom kole.
D. Illyová, CVČ Ilava

Chystá sa letný tábor

Vážená pani Štefancová!
V živote každého človeka je niekoľko významných momentov, na ktoré
sa nezabúda, na ktoré sa často spomína.
Prvým nezabudnuteľným momentom je jeho narodenie, druhým vstup
do školy, potom nástup do zamestnania, založenie si rodiny , narodenie
dieťaťa... Určite k významným míľnikom v živote človeka patrí aj také významné rozhodnutie, ako je rozhodnutie o odchode na zaslúžený odpočinok.
Nám, ktorí pracujeme s deťmi, sa často zdá, že ten čas beží akosi rýchlejšie. Je to asi tým, že pokiaľ ostatní okolo nás prežijú za dvanásť mesiacov
jeden rok, nám ubehnú dva. Jeden kalendárny a jeden školský. Napriek
tomu nestarneme rýchlejšie. Práve naopak. Každý malý úspech detí, o ktoré sa staráme, nám pridáva kúsok energie a mladosti.
Nech už sa cítime akokoľvek mlado, jedného dňa príde čas, kedy sa rozhodneme, že si zaslúžime odpočinok. Rozhodneme sa, že sa chceme venovať viac sebe a svojej rodine, svojim deťom, ktoré sa o nás museli deliť
s tými školskými a medzitým poriadne vyrástli a spravili z nás starých
rodičov. Konečne budeme mať čas na dobrú knižku, prácu v záhradke, odložené koníčky.
Ten čas si musíme zaslúžiť dlhoročnou obetavou prácou. A aj tak to
býva rozhodnutie neľahké. Človek si vtedy možno ani neuvedomí, aký je
v podstate šťastný. Veď dožiť sa takého pekného veku a v zdraví odísť na
dôchodok je vlastne úspech, ktorý sa mnohým dnešným mladým ľuďom
nepodarí dosiahnuť.
Milá pani Štefancová, pre Vás práve nastal tento čas. Dovoľte, aby sme
sa Vám za Vašu dlhoročnú prácu poďakovali a zaželali Vám veľa zdravia,
šťastia, spokojnosti a ešte mnoho rokov v kruhu najbližších. Veríme, že si
napriek tomuto zaslúženému odpočinku nájdete cestu do svojej materskej
školy a prídete sa s nami podeliť o nové zážitky, aby sme sa aj my, „takmer
dôchodcovia“ mali na čo tešiť.
„Pekne žiť, znamená nežiť pre seba!“ Vy ste žili pre nás všetkých. A my
sme mali tú česť, byť Vaše kolegyne a s Vami pracovať.
Ešte raz ďakujeme.
kolektív zamestnankýň Materskej školy Ilava

Divadelný súbor Hugo oznamuje deťom a rodičom, že na letné prázdniny znova pripravuje letný tábor pre deti od 7 – 12 rokov. Tentoraz to
bude INDIÁNSKA OSADA.
4. – 11.7.2009 sa stretneme v Belušských Slatinách v hoteli Thermal.
Čaká na nás lov rýb, nočný lov bizónov, pestovanie plodín, stavanie
indiánskeho stanu – típí, fajka mieru – kalumet u kmeňového náčelníka, ale aj jazda na poníkovi, výlety do okolitej prírody, opekanie pri táboráku, indiánska zábava, tvorivé dielne - maľovanie tváre indiánskymi znakmi, zhotovovanie indiánskeho obradného odevu...
Poplatok 100 € treba zaplatiť do 30. apríla 2009 v DK Ilava.
Tel: 44 555 70 až 72, 0918 396 616, andrej.skvaro@ilava.sk.
V cene je zahrnuté ubytovanie, strava 5x denne, celodenný pitný režim, zdravotná služba, poistenie dieťaťa na celý pobyt, pedagogický
dozor, spomienkový darček, DVD s fotografiami z tábora. Deti, ktoré
sa tábora zúčastnili minulý rok, boli nadšené. Veríme, že toho roku to
bude ešte zaujímavejšie. Tešíme sa na vás.

Spoločné karnevalové foto z Letného tábora DS Hugo v roku 2008.

Ilavský mesačník

9

Poďakovanie

Vážený pán dekan,
Msgr. Anton Galus.
Aj keď ešte neskončili všetky
práce, súvisiace s dokončením
opravy strechy farského kostola,
chceme Vám vysloviť náš obdiv,
uznanie a poďakovanie.
Obdiv za odvahu, s akou ste sa
napriek ročnému obdobiu a s ním
súvisiacim neistým počasím „zahryzli“ do dlhotrvajúceho problému – zatekanie strechy dominanty Ilavy – nášho farského kostola.
A tiež za to, ako ste dokázali mať
všetko takpovediac pod palcom.
Uznanie za Vašu vieru a nádej
v Božiu pomoc, bez ktorej je márne každé ľudské namáhanie...
Mnohí z nás s obavami sledovali
priebeh prác. Napriek stavu, ktorý bol oveľa horší ako sa predpo-

kladalo, a ktorý bolo možné zistiť
až po začatí rozoberania starej
strechy, napriek nemalým finančným prostriedkom, ktoré bolo
treba, ste stále mali dostatok viery a nádeje na zdarné ukončenie
diela.
A patrí Vám tiež naše poďakovanie za Vašu lásku s akou ste často krát aj „spravodlivým hnevom“
– v duchu evanjelia: Stravuje ma
horlivosť za Tvoj dom – neváhali
v záujme poctivej roboty použiť aj
tvrdšie kroky pre to, aby Vaše dielo pretrvalo aj ďalšie generácie.
Na záver nám dovoľte zaželať
Vám pokoj, hojnosť Božích milostí, zdravie a ochranu Panny Márie, patrónky kňazov do Vašich
ďalších dní. Pán Boh zaplať.
Veriaci ilavskej farnosti.

Pohľad na opravenú strechu farského kostola
z väzenského nádvoria, kde vidieť pôvodné prepojenie s budovou väznice.
Foto: Miroslav Toman

Nemocnica s poliklinikou Dom Matice...
v Ilave oznamuje...
Aj v roku 2009 Nemocnica Ilava poskytuje zdravotnícke služby v nezmenenom rozsahu na
týchto oddeleniach a špecializovaných ambulanciách pre celý
okres Ilava:
1. Interné oddelenie
2. Doliečovacie oddelenie
3. Oddelenie dlhodobo chorých
4. Paliatívne oddelenie
5. Gynekologicko-pôrodnícke
oddelenie
6. Novorodenecké oddelenie
7. Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny
8. Jednodňovú
ambulantnú
zdravotnú starostlivosť v odbore Chirurgia
9. Jednodňovú
ambulantnú
zdravotnú starostlivosť v odbore
Gynekológia a pôrodníctvo
1. Kardiologická ambulancia
a ambulancia funkčnej diagnostiky - MUDr. Alexej
Drobný
2. Hematologická ambulancia
– MUDr. Marta Vazovanová,
MUDr. Katarína Turzová
3. Anestéziologická ambulancia - MUDr. Ivana Kalivoda
4. Ambulancia bolesti – MUDr.

Ivan Kalivoda
5. Gynekologická ambulancia
– MUDr. Miroslav Staník,
MUDr. Fedor Volár
6. Detská gastroenterologická
ambulancia – MUDr. Dagmar Lalinská
7. Pľúcna ambulancia – MUDr.
Alena Figúrová
8. Chirurgická a traumatologická ambulancia – poskytuje komplexné zdravotnícke
služby - MUDr. Juraj Šebík,
MUDr. Peter Daňo, MUDr.
Dušan Stratený
9. Rehabilitácia – MUDr. Marián Šebík
10. Lekársku službu prvej pomoci (LSPP) pre dospelých
11. Lekársku službu prvej pomoci (LSPP) pre deti a dorast
Prijímame pacientov všetkých
zdravotných poisťovní:
Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s.
APOLLO zdravotná poisťovňa, a.s.
Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s.
Dôvera zdravotná poisťovňa,
a.s.
UNION zdravotná poisťovňa,
a.s.

Dokončenie zo str. 1
svoj nový, už necenzurovaný román desiatim knižniciam v kraji.
Slávnostnú akadémiu ozdobili svojím kultúrnym programom okrem
už spomínaného speváckeho zboru
aj folklórne skupiny a súbory HÁJIČEK a STRÁŽOV. V závere ešte
vystúpil predseda MS pán Jozef
Markuš a inšpirovaný Ladislavom
Ťažkým, odovzdal matičné knihy
a kalendáre ľuďom, ktorí sa pričinili o vznik Domu MS v Ilave.
Privítali sme teda zrodenie 17teho Domu MS na Slovensku. Ako
nás prichýli, čím nás prekvapí, čo
nám dá, čo dáme my jemu? Možno sú naše očakávania priveľké, ale
vznikol, je tu. Nie je síce domom
v tom pravom zmysle slova, je len
poschodím domu, ale veríme, že
náplň jeho činnosti bude porovnateľná s ozajstnými veľkými „Domami“.
Preto želáme novej riaditeľke
Janke Valigurčinovej veľa nápadov,
entuziazmu, veľa síl do náročnej
práce, aby náš „Dom“ slúžil tomu
cieľu, pre ktorý vznikol – aby plnil kultúrno-spoločenské a hlavne
metodické úlohy v našom regióne.
Aby bol nápomocný miestnym odborom v ich činnosti, aby dokázal
nielen inšpirovať MO v ich pôsobení na mesto, obec, školy, ale aby vedel aj pomôcť pri materiálnom zabezpečení náročnejších akcií, ktoré
MO MS robia a chcú robiť.
Ing. Ján Sýkora

ANKETA
Dali ste si v novom
roku nejaké
predsavzatia?

 Asi nie, ale chcem byť zodpovednejší. Veľ vecí z minulého
roku mi nevyšlo na základe mojej
lenivosti. Mávam skôr dlhodobé
ciele, ktoré sa časom napĺňajú.
Prvoradé bude pre mňa ukončiť
vzdelanie, aby už pominul ten
stres... (Ľ.Ď.)
 Žiadne, nedávam si. V živote sa mi ich nepodarilo dodržať. Predsavzatia uznávam, ale
nie novoročné. Keď chcem niečo dokázať, môžem začať hocikedy. Nemám rád veci, ktoré
robia všetci v davovej psychóze.
(D.M.)
 Nestihla som. Predsavzatia ma motivujú, neberiem ich na
ľahkú váhu, sú akoby motorom.
Aj keď ich poruším, znova „idem
do toho“. Hoci musí prejsť určitý
čas, kým zabudnem, že nejaké
predsavzatie bolo. (A.B.)
 Predsavzatie alebo nový
štart do nejakej zmeny, nezávisí
v mojom živote od nového roku,
ale od okolností, ktoré sa musia „nakopiť“. Ja som ho začala
v októbri minulého roku s Božou
pomocou trvá až dodnes. Bez nej
by mi to vôbec nešlo - som si istá.
(M.K.)
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Radosť z klziska
Pre deti v Ilave v minulých mrazivých dňoch pribudla možnosť
športového vyžitia sa na ľadovej ploche pri ZŠ na Medňanskej ul.
Bolo potešením pre organizátorov a realizátorov tohto nápadu (vďaka patrí p. Anne Bakošovej a jej deťom), že malí športovci sa na takomto ľade cítili v bezpečí.

Pozvánky na
podujatia v Ilave
20.1. - 20.2.2009
Výstava fotografií Milana Mogoru vo vestibule DK
7.2.2009 - sobota od 19. 00 hod.
I. Hugovský ples – poriada divadelný súbor Hugo pre širokú
verejnosť. Laugaricio quartet pri príchode na ples, Hudobná
skupina Melody v sále DK, Dídžej Braňo Gašpar v sále DK,
Folklórna muzika Strážov vo vestibule, Bohatá tombola
Cena vstupenky 12 €. V cene je prípitok, večera, víno, minerálka, polnočná kapustnica.
Odvoz z plesu zabezpečený viacmiestnym automobilom za
rozumnú cenu.
Predpredaj v DK Ilava. (44 555 70 až 72, 0918 396 616 )

-AB-

Ilavskí väzni vydávajú
vlastný časopis
Odsúdení s najvyšším stupňom ostrahy za múrmi ilavskej väznice
majú novú formu terapie. Začali sa venovať publikačnej činnosti a vydávajú vlastný časopis. Podľa zamestnancov ústavu to má pozitívny vplyv
na resocializáciu a ďalšie zaradenie do života. Časopis s názvom „Motýľ“
vydávajú raz za tri mesiace a je úplne zadarmo. Nachádzajú sa tam nielen
básne, poviedky odsúdených, ale aj odborné články, o ktoré je najväčší
záujem. Ako jeden z odsúdených uviedol: „Prispievajú sem aj psychológovia, pedagógovia ústavu, ako aj väzenský kaplán.“ Zástupca riaditeľa
ústavu pre služobné veci Ladislav Paško zdôraznil, že články sú určené
len pre internú potrebu väzenskej komunity, a preto nie je potrebné ich
šíriť von za múry väznice. Samotní väzni si prispievanie do väzenského
časopisu pochvaľujú, keďže táto činnosť ich napĺňa tým, že výsledky ich
práce môžu vidieť aj ostatní väzni.
-podľa ta3.com, upravil MT-

14.2.2009 - sobota od 19.00 hod.
Reprezentačný ples ZUŠ Ilava – aj pre verejnosť
Al Sahra - orientálny tanec, Cherries - parížsky kankán,
Laugarício Quartet, Malá múza – valentínske prekvapenie,
FS Strážov, Do tanca hrá skupina Melody a ľudová hudba.
Cena vstupenky 10 €. V cene je teplá večera, prípitok, minerálka, oškvarkové pagáčiky.
Predpredaj v základnej umeleckej škole od 8.00 do 17.00 hod.
(tel: 44 65 446)
16.2.2009 - pondelok od 16. 00 hod.
Karneval – Materská škola Ilava
17.2.2009 utorok od 15. 00 hod.
Karneval – Základná škola Ilava
19.2.2009 - štvrtok o 15.30 hod.
Rozprávkové talenty – poriada CVČ Ilava
Vernisáž výtvarných prác detí z krúžkov CVČ a vystúpenie
talentovaných detí.
Výstava potrvá do 26.2.2009.
24.2.2009 - utorok od 16.00 do 24.00 hod.
16.00 hod. Fašiangový sprievod ulicami mesta
( FS Strážov, DS Hugo, DS Malá múza, DS Pod plachtou)
19.00 hod. ĽUDOVÁ VESELICA v DK Ilava, tanec, občerstvenie
23.30 hod. POCHOVÁVANIE BASY v DK
27.2.2009 - piatok o 16.00 hod.
Vernisáž výstavy obrazov Mgr. Boženy Slávikovej.
Členka Klubu výtvarníkov pri DK Ilava, učiteľka výtvarnej
výchovy a slovenčiny na ZŠ Medňanská ul. zrejme zdedila
umelecké schopnosti po svojom otcovi.
Zasvätil ju do tajomstiev kombinácií farieb, zachytenia krásy
okolitého sveta v obraze. A tak už od útlej mladosti maľuje, olejom i temperou. Zúčastnila sa kolektívnych výstav, pripravovaná výstava v DK však bude jej prvá autorská.
Viac info vždy na

www.ilava.sk
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I. ročník Vianočného turnaja

v stolnom tenise o pohár primátora
Sobota 27. 12. 2008 bola plná
očakávania asi pre tridsiatku súťažiacich v stolnom tenise, ktorí
mali po sviatočných dňoch oddychu chuť na pohyb. Hráči boli
vylosovaní do šiestich skupín,
z ktorých do finálových bojov postupovali prví dvaja. Pre veľký počet súťažiacich sa hralo v celom
priestore telocvične na štyroch
stolnotenisových stoloch. Súboje
bežali bez prestávky až do popoludnia, kedy prebiehali finálové
zápasy. Vo finále sa hralo systémom: každý s každým. Z týchto
súbojov vzišiel očakávaný víťaz

Peter Mišík. Svojou hrou mu veľmi dobre konkuroval protihráč
Dušan Dohňanský. Súťažiacich
bol povzbudiť aj primátor mesta
Ing. Štefan Daško.
Hlavným organizátorom turnaja bolo Mesto Ilava - športový
referát pod vedením Bc. Anny Bakošovej, v spolupráci s odborným
znalcom Petrom Mišíkom a v spolupráci so ZŠ Medňanská Ilava.
Konečné poradie v kategórii do
15 rokov:
1.) Oleš
2.) Jana Sojková
3.) Tomáš Bortel

Konečné poradie v kategóri dospelých (na snímke):
1.) Peter Mišík
2.) Dušan Dohňanský
3.) Ľubo Dohňanský
Víťazom srdečne gratulujeme.

,,ILAVA - CUP“
turnaj seniorov
Ani menšia vrstva snehu a zima
neodradila športovcov seniorov,
aby si prišli zahrať na futbalový
turnaj ,,ILAVA - CUP“. Odohral
sa 28.12. 2008 a zúčastnili sa ho
športovci seniori nielen z Ilavy,
ale aj z priľahlých obcí. Veľká vďaka patrí hlavnému organizátorovi
turnaja Petrovi Mišíkovi, ktorý v
spolupráci so svojimi rovesníkmi,
športovým referentom Bc. Annou Bakošovou a v spolupráci so
školou ZŠ Medňanská - Ilava, zabezpečili bezproblémový priebeh
turnaja. O dobrú náladu sa hrou
na harmoniku postaral najstarší
zo seniorov Vendo Michalík, ktorému patrí veľké poďakovanie.
Konečné poradie:
1) Ilava 1
5) Tuchyňa
2) Ilava 2
6) Košeca
3) Koš. Podhradie 7) Dúlov
4) Mikušovce
8) Č. Kameň
-AB-

2.ročník florb. turnaja
o pohár primátora
Dňa 15. 12. 2008 sa uskutočnil 2.
ročník florbalového turnaja o pohár primátora mesta, pod záštitou
mesta Ilava a jeho športového referátu pod vedením Bc. Anny Bakošovej, v spolupráci ZŠ Medňanská –
Ilava. Meranie síl začalo o 8.30hod.
Hneď od úvodného zápasu bolo vidieť, ako sú hráči pre tento šport a
súťaženie v ňom zapálení. Nič neponechali náhode a bojovali o každú príležitosť zlepšiť svoje skóre.
Objektivitu v celom turnaji zabezpečil profesionálny rozhodca Ľuboš Sekeráš, ktorý rozhodoval už aj
v prvom ročníku tohto podujatia.
Umiestnenie prvých troch družstiev:
1. Gymnázium Dubnica n/V
2. ŠK VS Nová Dubnica
3. SOŠ Pruské
Tešíme sa spolu s víťazom z jeho
úspechu a gratulujeme.
-AB-
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Seriál o mužstvách MLMF Ilava – 2. diel
Nakoľko sa skončila jesenná časť MLMF Ilava, na nasledujúce zimné mesiace
som pripravil pre priaznivcov športu a hlavne futbalu 4-dielny seriál o doterajšom
účinkovaní našich mužstiev v aktuálnej sezóne MLMF 2008/09. Na úvod treba poznamenať, že je to len môj osobný pohľad na celé dianie súťaže, ktoré som získal
monitorovaním mužstiev počas svojich miniligových zápasov. V tomto čísle mesačníka si predstavíme nasledovné mužstvá MLMF Ilava: Silver Arrows, CMK Leones
a Las Belas.
Silver Arrows
Aktuálne umiestnenie v tabuľke: 4. miesto
Priemerné umiestnenie v tabuľke: 4. miesto
Počet dosiahnutých/inkasovaných gólov: 103 gólov/51 gólov
Najdlhšia séria po sebe vyhratých/prehratých zápasov: 3 zápasy/2 zápasy
Najlepší strelec mužstva: Pagáč Andrej – 32 gólov (3. miesto v tabuľke všetkých
strelcov)
Mužstvo Silver Arrows je tvorené predovšetkým hráčmi, ktorí v minulej sezóne
obliekali dres bývalej Skaly. V priebehu sezóny mužstvo posilnil ešte Peter Janco
(minulý rok hráč CMK Leones) a v závere jesennej časti Andrej Pagáč z Buildersu
(minuloročný najlepší strelec sezóny). Asi nikto by nepredpokladal, že po jesennej
časti sezóny bude toto mužstvo tak vysoko. Zohratosť, útočná sila (vyše 100 nastrieľaných gólov) a dobrá obrana mužstva (po Eurošrote najmenej inkasovaných gólov)
priniesla úspech. Silver Arrows podobne ako aj niektoré iné mužstvá MLMF Ilava
zasadili do pozície brankárskej jednotky bývalého útočníka a dnes patrí Peter Habánek počas miniligových zápasov medzi skutočné opory mužstva. Bude zaujímavé sledovať herný vývoj mužstva počas zápasov, nakoľko sa im nepodarilo poraziť mužstvá v tabuľke pred nimi, čo je základný kameň úspechu v ďalších bojoch.
Jedno je však isté, „strieborné šípy“ vyleteli poriadne vysoko, čo by málokto čakal
a budeme zvedaví, či sa nielen dostatočne zohrá útočné duo Andrej Pagáč a Jaroslav
Kameništiak, ale aj či výkonnosť a zohratosť ostatných hráčov zostane rovnaká ako
v jesennej časti. Ak áno, je veľká pravdepodobnosť, že poletia ešte vyššie.

Horný rad zľava: Holba Ľubomír (vedúci), Balajka Patrik, Janco Peter, Faltus
Marek, Matuška Peter. Dolný rad zľava: Kameništiak Jaroslav, Váni František,
Habánek Peter, Mihál Peter, Holba Matej.
CMK Leones
Aktuálne umiestnenie v tabuľke: 11. miesto
Priemerné umiestnenie v tabuľke: 9. miesto
Počet dosiahnutých/inkasovaných gólov: 52 gólov/128 gólov
Najdlhšia séria po sebe vyhratých/prehratých zápasov: 1 zápas/7 zápasov
Najlepší strelec mužstva: Turza Rasťo – 21 gólov (10. miesto v tabuľke všetkých
strelcov)
Od založenia mužstva CMK Leones ubehne v auguste 2009 presne 10 rokov.
Za túto pomerne dlhú dobu sa samozrejme zmenil aj hráčsky káder mužstva. Od
prvého ročníka zostali v mužstve už len dekan Anton Galus a útočníci Karol Ďurec a Rasťo Turza. Mnohí hráči, ktorí zakladali tento klub, nezanechali miniligu,
ale i naďalej hrávajú v iných mužstvách. Aj keď v súčasnosti CMK Leones budú
zimovať na poslednom mieste tabuľky, treba pozdvihnúť ich bojovnosť počas miniligových zápasov. Mnohokrát sú počas prvého polčasu rovnocenným súperom
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i s papierovo silnejším mužstvom našej súťaže. Leones si však už niekoľko rokov odnášajú cenu za najslušnejšie mužstvo miniligy a aj v aktuálnej sezóne sú spolu s Kozákmi na čele Tabuľky slušnosti (fair-play). Dúfame, že tento mladý kolektív nových
hráčov sa v priebehu sezóny viac zohrá, úspešne ju zavŕši a svoj herný potenciál naplno prejaví v nastávajúcom jubilejnom desiatom účinkovaní v MLMF Ilava.

Horný rad zľava: Janto Tibor, Turza Rasťo, Bagin Tomáš, Dobiáš Miroslav, Kanis Martin. Dolný rad zľava: Mons. Galus Anton, Dobrodenka Peter, Marguš
Ľubo.
Las Belas
Aktuálne umiestnenie v tabuľke: 2. miesto
Priemerné umiestnenie v tabuľke: 3. miesto
Počet dosiahnutých/inkasovaných gólov: 110 gólov/66 gólov
Najdlhšia séria po sebe vyhratých/prehratých zápasov: 4 zápasy/2 zápasy
Najlepší strelec mužstva: Furka Kamil – 26 gólov (4. miesto v tabuľke všetkých
strelcov)
Las Belas je mužstvo pozostávajúce z hráčov Valaskej Belej. I napriek veľkej
vzdialenosti si hráči z tejto obce tak obľúbili našu mestskú ligu vo futbale, že nielen
pravidelne chodia na všetky zápasy, ale i v pomernej veľkom počte hráčov. Vytrvalosť a rýchlosť hry väčšiny hráčov z Las Belas ich predurčuje ku kvalitným výkonom
na ihrisku. Veď netreba sa čudovať, že momentálne figurujú na 2. mieste celkovej
tabuľky súťaže. Že to nie je náhoda, dokazuje i fakt, že už niekoľko rokov sa umiestňujú na 4. mieste súťaže. Uvidíme, či sa im podarí, ak aj nie túto sezónu, konečne
získať titul ilavskej miniligy. Okrem ich tradičných rivalov (Aquatec, Eurošrot a Texas), ktorí takmer vždy skončia v sezóne pred nimi, sa do výbornej formy dostáva
i spomínaný Silver Arrows a FC Klomat V1, ktorí môžu nielen zobrať body mužstvu
Las Belas, ale aj práve ich veľkým spomínaným súperom, preto je všetko i naďalej
stále otvorené.
Bc. Michal Klobučník
Horný rad
zľava:
Siekel Richard,
Furka Kamil,
Golej Ľubo,
Ondrejkovič
Marian. Dolný rad zľava:
Golej Mário,
Golej Rado,
Sondor Jaroslav, Topák
Ján
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