ILAVSKÝ
MESAČNÍK
Kultúrno-spoločenské noviny obyvateľov mesta Ilava

Pán primátor, je čas
prázdnin, dovoleniek ,
oddychu a naberania
nových síl. Čulý pracovný ruch na viacerých
miestach nášho mesta
tomu však nenasvedčuje, práve naopak. Stavebné firmy počas tohto leta
opäť menia tvár nášho
mesta. Niektoré investičné akcie sú už v plnom
prúde, niektoré sa rozbiehajú, iné pripravujú.
Mohli by sme sa bližšie
porozprávať o niektorých
z nich?
Mesto Ilava v súlade
s protipovodňovými opatreniami po dohode s Povodím Váhu začalo I. etapu
prác čistenie a opravy koryta Podhradského potoka. V spolupráci s Lesným
závodom Košeca sa začala I. etapa, to znamená,
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Prázdninový rozhovor
s primátorom mesta

výrez náletových drevín
a ostatných stromov, ktoré
sú v pásme hrádze a obmedzujú prietokové možnosti
potoka. V II. etape Povodie
Váhu zabezpečí vybagrovanie koryta a úpravu brehu. Verím, že po dokončení prác už nedôjde k takej
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situácii ako na jar v tomto roku a občania bývajúci
v tejto lokalite ako i firmy,
ktoré tu majú sídla, budú
spokojní.
Ďalšie práce, ktoré sú
vykonávané počas letných
mesiacov sú tie, na ktoré
boli schválené v rozpočte
mesta na rok 2006 finančné prostriedky. Ide o riešenie dlhodobého problému
parkovania na Ul. SNP
– vybudovanie parkoviska, ďalej pripravujeme
plochu na parkovanie na
Ul. Kukučínovej, prístupovú cestu ku garážam, aby
tieto mohli byť konečne
skolaudované. V rozpočte boli schválené finančné zdroje na rekonštrukciu niektorých budov pat-
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riacich mestu. Konkrétne
bola už vykonaná nová rekonštrukcia strechy na budove ZUŠ a polície, rekonštrukčné práce na exteriéri
i interiéri domu smútku
v Ilave. V súčasnosti boli
začaté práce na oprave
schodiska do kultúrneho
domu v Iliavke, pokračovať bude rekonštrukcia
vchodu do DK Ilava a následne rekonštrukcia hygienických zariadení v DK
Ilava. Naši občania určite
postrehli, že bol zbúraný
plot na cintoríne, toto však
bolo vykonané z dôvodu
jeho havarijného stavu.
Niektoré nové oplotenia
pozemkov sme boli nútení
urobiť z dôvodu neustáleho pribúdania nelegálnych
skládok komunálneho odpadu, ktorý vytvárajú občania vo večerných a nočných hodinách.
Pokračovanie na str. 2

Mesto Ilava pozýva na tradičný

BARTOLOMEJSKÝ
JARMOK

25. až 26. 8. 2006
(piatok – sobota )
na Mierovom námestí v Ilave
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Prázdninový
rozhovor s ...
Dokončenie zo str. 1

I touto cestou žiadam
našich občanov, aby boli
ohľaduplní, aby zachovávali čistotu a poriadok
v meste a nevyvážali komunálny odpad na rôzne zákutia, ktoré sú potom našou nepeknou vizitkou. .
Čo sa týka opravy chodníkov a údržby komunikácií, opravili sme časť chodníka pri tlačiarni Ekonóm, dokončil sa chodník
pri zastávke Pivovar a vySlovenský vodohospodársky
podnik š.p. OZ Piešťany, Závod
Povodie stredného Váhu I, so
sídlom v Púchove, ako vodohospodársky prevádzkovateľ, v súlade so schváleným harmonogramom prázdnenia a plnenia v termíne od 26.8.2006 do 5.11.2006
uskutoční vypustenie sústavy
vodných diel Dolné Kočkovce,
Ladce, Ilava, Dubnica, Trenčín. Napúšťanie sústavy vodných diel sa uskutoční v dňoch
od 3.11.2006 do 5.11.2006.
V zmysle § 310 zákona č.
300/2005 Z.z. (Trestný zákon)
je akékoľvek odnesenie rýb z koryta energetického kanála a vodných diel kvalifikované ako
trestný čin pytliactva.
Z dôvodu vypustenia kanála,
prebiehajúcich stavebných prác
a intenzívneho pohybu mechanizmov hrozí nebezpečenstvo

budoval chodník pri budove novej fary.
Pán primátor, vzhľadom na množstvo rozbehnutých akcií a pripravených projektov sa dá usúdiť, že máte záujem v tejto vašej práci pokračovať.
Takže spýtam sa stručne
a jasne: hodláte sa opäť
v decembrových voľbách
uchádzať o priazeň voličov do funkcie primátora
mesta?
Keď som sa zamýšľal
nad otázkou, či ešte kan-

Odkaz pre neznámeho „valibuka“
Svoju silu treba ukázať v siláckej súťaži, nie takto znepríjemňovať prácu
iným. Takýto druh humoru, či skôr škodoradosti, naozaj nie je namieste!

didovať, tak som dostal nety sú pre mňa novou výodpoveď od staršieho kole- zvou a motiváciou.
gu, že človek má túto práTakže áno - chcem opäť
cu vykonávať, len ak ho kandidovať!
baví. Množstvo rozbehnuZa rozhovor ďakuje
tých projektov a nové pod–ra-

Revízia kaskády
úrazu nepovolaných osôb. Akýkoľvek pohyb cudzích osôb po
hrádzi a pobrežných pozemkoch je na vlastné nebezpečenstvo. V období realizácie stavebných prác na revízii kaskády
sa zakazuje vstupovať do objektov vodných diel, vodných elektrární a priestorov hydroener-

getického kanála. V tomto období budú zvýšené prietoky prevádzané starým korytom rieky
Váh. Z tohto dôvodu treba dbať
na zvýšenú opatrnosť pri pohybe
v priestoroch koryta rieky Váh.
Ing. Ľ.Kysucký
riaditeľ závodu

Mesto Ilava pozýva
na oslavy

62. výročia SNP,
ktoré sa uskutočnia dňa

28. 8. 2006 o 19.00 hod.
na Mierovom námestí v Ilave
Program:
- kladenie vencov
- hymna
- báseň
- príhovor
- vystúpenie FS Strážov
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Matrika

INDUPOL
Dňa 13. 7. 2006 sa v DK Ilava
uskutočnilo verejné prerokovanie
zámeru o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie výrobnej
haly Indupol Ilava. Tohto prerokovania sa zúčastnili zástupcovia Indupolu, zhotoviteľ zámeru
Envinconsult Žilina, obyvatelia
mestskej časti Sihoť a členovia komisie pre životné prostredie. Na
tomto verejnom prerokovaní bol
predstavený zámer o posudzovaní vplyvov na životné prostredie výrobnej haly Indupol, v prípade jeho novej výstavby. K predloženému zámeru boli vznesené
pripomienky z radov obyvateľov,
ktorí sa zamerali viac na prevádzku už vyhorenej haly a na problémy s ňou spojené. Taktiež bolo
poukázané členmi komisie pre
životné prostredie na problémy
spojené s tým, že neboli vykonané
merania a monitorovanie kvality
pôdy a vôd po požiari. Zástupca investora Ing. Cisár informoval o novo prijatých opatreniach,
ktoré by mali eliminovať zlé skúsenosti so starou prevádzkou. Ing.
Hulová, zástupkyňa spracovateľa
zámeru, informovala o dvoch variantoch, ktoré sú uvedené v zámere a podrobnejšie opísala variant II, ktorý zhotoviteľ zámeru
doporučuje uplatniť pri obnove-

Narodenie:
Homolová Olívia
Kuric Alex
Kuric Adam
Kočkár Kristián
Kula Matej
Toman Jakub
Kalusová Ema

nej výstavbe závodu Indupol. Po
skončení verejného prerokovania boli členovia komisie pre ŽP
a predseda mestského výboru Sihoť, prítomnými obyvateľmi oslovení, aby sa zorganizovala petičná
akcia proti výstavbe Indupolu.
Na základe tejto požiadavky sa
spolu stretli zástupcovia uvedených komisií a bol zostavený petičný výbor a text petície. Taktiež
sa na spoločnom zasadnutí poslanci a členovia komisií dohodli,
že bude zvolané mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Ilave, kde sa verejne prerokuje výstavba a obnovenie výroby v Indupole. Petičný výbor
sa v podpisovej akcii zameral na
obyvateľov Sihote, nakoľko sa ich
uvedený problém bezprostredne
dotýka. Petícia nebola zameraná
proti tomu, aby nebola postavená
nová hala Indupol, ale proti chemickej výrobe sklolaminátových
výrobkov, ktorá svojimi negatívnymi vplyvmi obťažuje obyvateľov Sihote a bezprostredne susediace prevádzky. Petíciu podporilo vyše 300 obyvateľov tejto mestskej časti a svoje záporné

stanoviská zaslali aj niektoré prevádzky, nachádzajúce sa v blízkosti vyhorenej firmy Indupol.
Petíciou, ako aj zvolaním mimoriadneho zastupiteľstva, sme
chceli dať možnosť prezentovania svojich názorov obyvateľom,
aby sa mohli vyjadriť k problémom, ktoré im predchádzajúca
prevádzka spôsobovala, nakoľko
sa pri realizácii prvej stavby nevedelo, aké problémy po výstavbe vzniknú. Tieto možnosti však
využila len určitá časť obyvateľov,
ale aj poslancov. Cieľom aktivity v tomto probléme je, aby sme
v rámci platných zákonov využili všetky dostupné možnosti na
eliminovanie vypúšťania škodlivých látok do ovzdušia, prípadne,
aby bola prevádzka po jej spustení
čo najviac bezpečná a boli vytvorené také podmienky pre ostatných pracovníkov iných prevádzok a obyvateľov Ilavy, ktoré by
ich neohrozovali na zdraví alebo
na kvalite ich životných a pracovných podmienok.
Tibor Turza
poslanec MZ, preds. komisie pre ŽP pri MZ v Ilave

Manželstvo uzatvorili:
Klobučníková Martina
a Radoslav Katrinec
Hudok Andrej
a Pagáčová Petronela
Skládal Daniel
a Skládalová Tatiana
Blahoželáme jubilantom:
95 rokov:
Mikuláš Bartko

85 rokov:
Anna Bábiková
Leo Mucha
80 rokov:
Eleonóra Janušková
Anna Hranická
Jozef Krajčovič
Margita Melišová
Ondrej Patka
Pavel Škohel
75 rokov:
Mária Gáborová
Mária Jaszberényiová
Jozef Kňažek
Tibor Máčay
Oľga Prváková
Antónia Stratená
Navždy nás opustili:
Ing. Kvasnica Stanislav
Silvia Melišová

Počas letných mesiacov pribudol do nášho mesta i mestský informačný systém – navigačné tabuľky, ktoré pre mesto
Ilava vyrobila firma ALFA Reklama s.r.o. Považská Bystrica

Tento čarovný kútik nášho mesta našiel a zachytil na svoj fotoaparát náš kolega Ľubo. Poznáte toto miesto?

Okienko do štatistiky:
Za sledované obdobie sa do
nášho mesta k trvalému pobytu prihlásilo12 občanov, z trvalého pobytu sa odhlásilo 14 občanov. Jedno manželstvo bolo
rozvedené.
-a.š.-



Ilavský mesačník

Mestská knižnica
Filan, Boris:
„Wewerka“,
Bratislava, Slovart 2006

Wewerkin príbeh je veľkým
rozprávaním o nekonečnom hľadaní svojho otca,
ktorý rodinu opustil bez akéhokoľvek dôvodu. Tak sa
to Wewerke ako
malému dievčatku
vtedy javilo. Keď
dospela, pochopila, že otec predsa len dôvod musel mať. Ona mu
ale odpustila a začala ho po celom
Slovensku hľadať
i keď ani sama nevedela prečo jej
otec tak veľmi chýba. A tak z rodného Brezna putuje po Slovensku
a verí, že svojho otca niekde stretne a povie mu“ otec, poď, vrátime
sa domov“. Dostane sa do Grobu, kde v nočnom podniku zarába ako servírka a pečie pre hostí husi. Keď sa jej podarí pár drahých husí spáliť, majiteľ ju vyhodí.
Náplňou a zmyslom tisícok
členov organizácie Slovenského
zväzu zdravotne postihnutých
nebývajú vždy iba spoločenské
stretnutia, zájazdy a brigádnická činnosť, ale i stretávky v rámci utužovania zdravia v oblasti
športových aktivít, ktoré sú súčasťou ich nezabudnuteľných
dojmov. V tomto smere veľmi slušné podmienky pre svojich členov vytvárajú v Novej
Dubnici, no hlavne v ZO Ilava
a Horná Poruba, patriace pod
ilavskú okresnú radu.
Dnes už nie je podstatné,

Wewerka ďalej putuje cez Senecké
jazerá do Bratislavy. Medzi tým
absolvuje krátky
pobyt vo vyšetrovacej väzbe, aby
prekvapivo skončila na psychiatrii
ako ťažká anorektička. Jej putovanie je plné krátkych
zastavení
v mestách plných
lacných reštaurácií, zafajčených
krčiem a staničných bufetov. Na
tejto ceste ju sprevádzajú kamaráti
a množstvo bizarných postavičiek.
Uletenými taxikármi počnúc
a končiac prefíkanými zlodejmi
a narkomanmi. Wewerka nie je
vzorom morálnosti a slušnosti,
ale ako hovorí sám autor : „S jej
konaním nemusíte súhlasiť, ale
pozorovať ho bude zaručene zábavné.“
-I. J.-

Takúto krásnu výstavu bábok
si budete môcť pozrieť vo
výstavnej miestnosti DK Ilava
v septembri 2006

Výstup na Vápeč
komu patril pôvodný nápad pešej turistiky dnes už 4. ročníka
výstupu na Vápeč v Hornej Poruibe, ktorý sa konal v prvý júlový deň roku 2006. Nesporne
veľkú zásluhu na tejto tradícii aktívneho relaxu má predseda ZO SZZP Horná Poruba
Rudolf Červený, predsedníčka ZO SZZP Ilava Anna Šatková a okresný predseda Ladislav
Mazán, spolu s členmi svojich

výborov.
„Ranné počasie veštilo dážď.
Malá skupinka dôchodcov sa
vydala na svoju púť – výstup na
Vápeč, ktorý sa vypína v celej
svojej kráse nad Hornou Porubou. Keď idete Pivovarskou ulicou pozerá sa na vás a pozýva
na návštevu. Dostať sa na jeho
vrchol je nezabudnuteľným zážitkom. Je zaujímavé, že v Porubskej doline na ľavej strane
je vrch Sokol, na pravej Vlčinec a v strede majestátny Vápeč.
Z jeho vrcholu je krásny výhľad
na celé stredné Považie. Lúky
plné poľných kvetov, liečivých
rastlín, vôňa borovíc a smrekov, do toho sa mieša koncert
spevavého vtáctva... Veľmi sme
sa neponáhľali, veď v našom pokročilom veku nám už nohy neslúžia ako kedysi. Túto výpravu
viedol Rudolf Červený z Hornej
Poruby. Konečne sme ustatí dorazili na mini futbalové ihrisko,
tesne pod vrcholom. Tu sme si
spravili malé občerstvenie a po
ďalšom strmom stúpaní sme sa

ocitli na veľkej čistinke, v strede veľké ohnisko, brvná na sedenie, vedľa veľký prístrešok
s nápisom „salón“. Za ním žblnkoce potôčik a vlieva sa do malého jazierka. Voda ako krištáľ,
hlboká skoro 2 metre. Môžete
sa v nej aj okúpať. Objavili sme
v nej aj biele lekno. No hotové
morské oko. Asi polovica našej výpravy vystúpila na Vápeč.
Keď prišli späť, urobili sme im
slavobránu. Každý dostal malú
kytičku poľných kvietkov a malé občerstvenie. Po krátkom oddychu sme opekali slaninku
a klobásky. Nechýbala ani harmonika. Pri krásnych melódiách a spevom sme zakončili tento turistický výlet !“
- J.Š . a – jafr -

Oznam

Obchodná akadémia
Ilava oznamuje, že otvorenie školského roku
2006/2007 sa uskutoční
dňa 4. septembra 2006
o 9.00 h. v sále Domu
kultúry Ilava

Ilavský mesačník



Ako ďalej vo vyučovaní cudzích jazykov
na Základnej škole v Ilave
„Koľko rečí vieš, toľkokrát
si človekom“ - známa a pomaly denne opakovaná veta, ktorú
všetci poznáme. Nikdy predtým
sa však platnosť tejto myšlienky
nepotvrdzovala v realite každodenného života tak nástojčivo ako
v súčasnosti.
Dnes už nikto nepochybuje
o tom, že základnou podmienkou
uplatnenia sa v silnom konkurenčnom prostredí na trhu práce
je popri odbornej spôsobilosti aj
znalosť minimálne dvoch cudzích
jazykov. Schopnosť cudzojazyčnej
komunikácie sa stáva významnou
zložkou ľudského kapitálu.
Vzdelávacie programy Európskej rady vyžadujú, aby si žiak
už na základnej škole osvojil 2
cudzie jazyky. (CJ) Preto aj pre
našu školu sa prioritou stáva vyučovanie CJ, naším cieľom je dosiahnuť, aby po skončení ZŠ žiak
ovládal jeden CJ na veľmi dobrej úrovni a zároveň dostal dobré základy z ďalšieho jazyka. Na
dosiahnutie tohto cieľa má škola všetky predpoklady. Veď v období, keď na väčšine škôl sa CJ vyučujú neodborne, má naša škola
k dispozícii kvalifikovaných učiteľov anglického a nemeckého jazyka. V súčasnosti škola rozvíja
aktivity, ktorých cieľom je zlepšiť
materiálne podmienky pre výučbu CJ tak, aby umožňovali vyučovať moderne a zaujímavo a zároveň poskytovať vzdelanie na vysokej úrovni.
Okrem toho vedenie školy vypracováva v tomto období ucelenú koncepciu vyučovania CJ so
zámerom postupne zavádzať rozšírené vyučovanie CJ od 3. ročníka. Podľa tejto koncepcie by sa

žiaci učili prvý jazyk od 3. až po
9. ročník a s vyučovaním ďalšieho
jazyka by sa začalo v 7. ročníku.
Treba však uviesť, že plne realizovať takúto koncepciu vo všetkých
ročníkoch je v podmienkach,
v akých sa škola nachádza, veľmi
náročné, ba niekedy až nemožné.
Je všeobecne známe, že v rámci
reorganizácie škôl a šetrenia finančných prostriedkov, dochádza
k závažným organizačným zmenám, zlučujú sa triedy a postupne
sa počíta s vytvorením základnej
školy len na Ulici Medňanskej.
Variant s rozšíreným vyučovaním jazykov však vyžaduje zvýšené nároky na finančné náklady
a aj priestory. Preto nebude vždy
možné realizovať takúto koncepciu vo všetkých ročníkoch.
Rodičia sa na vedenie školy
často obracajú so žiadosťou, aby
sa s vyučovaním CJ začalo už v
1. ročníku. Áno, je veľa škôl, kde
takúto koncepciu realizujú. Prax
však ukazuje, že takéto vyučovanie nemusí vždy prinášať želaný
efekt. Odborníci potvrdzujú, že
vedomosti, ktoré žiaci s vynaložením nesmierneho úsilia vyučujúcich (ale aj detí) získajú za 2 roky v
1. a 2. ročníku, môžu efektívnejšie
a s lepším výsledkom nadobudnúť
za jeden rok v priebehu 3. ročníka,
keď sú žiaci už vyspelejší, na školské podmienky plne adaptovaní,
vedia už čítať a písať. Okrem toho
z finančných prostriedkov, ktoré
sa takto ušetria, bude môcť škola financovať práve už spomínaný
variant s rozšíreným vyučovaním
jazykov aj s vyššou dotáciou vyučovacích hodín CJ v týždni.
Dovolím si tvrdiť, že aj vyučovanie CJ formou nepovinného

Na komíne v starom pivovare je veselo, bociania
rodinka sa rozrástla o štyroch potomkov...

predmetu popoludní jednu hodinu týždenne, keď sú už deti unavené, tiež neprináša želaný efekt,
deti skôr odrádza a odčerpáva finančné prostriedky školy, ktoré
by mohli byť využité efektívnejšie.
V období, keď sa dieťa začína učiť CJ, stoja rodičia pred dilemou, ktorý jazyk pre dieťa vybrať. Pri rozhodovaní sa zohráva
úlohu veľa faktorov, napr.: osobná skúsenosť rodičov s využitím
jazyka v praxi, možnosť navštevovať príbuzných alebo známych
v zahraničí, tradícia v rodine učiť
sa niektorý jazyk, príťažlivosť jazyka, sympatie či antipatie k vyučujúcim, povesť učiteľov CJ, všeobecná tendencia spoločnosti preferovať niektorý z jazykov a pod.
Bolo by ideálne, keby škola mohla zohľadniť všetky požiadavky
rodičov pri výbere jazyka. V súčasnosti to z pochopiteľných dôvodov nie je , ale ani v budúcnosti nebude možné. Neobstojí anii
odvolávanie sa na demokraciu,
právo na slobodnú voľbu každého jedinca, či právo rodičov rozhodovať o vzdelaní svojho dieťaťa
a pod. Škola musí vychádzať z finančných, organizačných a odborných možností pri vytváraní
jednotlivých jazykových skupín
v ročníku, ale zároveň musí garantovať požadovanú kvalitu jazykového vzdelávania. Dôležité
slovo pri výbere žiakov do jazykových skupín bude mať aj odborník z pedagogicko- psychologickej poradne.
V našej základnej škole vyučujeme anglický a nemecký jazyk. Oba jazyky patria do kategórie svetových jazykov, oba sú ro-

kovacími jazykmi Európskeho
parlamentu. Je evidentné, že v súčasnosti prevláda uprednostňovanie anglického jazyka pred inými
jazykmi. Pôsobí tu vplyv médií,
showbiznisu, ale aj rozvoj informačno – komunikačných technológií, možnosť pre mladých ľudí
študovať, či vycestovať za prácou do anglicky hovoriacich krajín. Angličtinu možno považovať
za všeobecne rozšírený prostriedok dorozumievania sa prakticky
v celom svete.
Naša krajina je súčasťou Európy, a preto potreba ovládať nemecký jazyk je veľmi prirodzená
a naliehavá. Vyše 100 mil. Nemcov, Rakúšanov a Švajčiarov,
možnosť bezproblémového vycestovania do nemecky hovoriacich krajín, blízkosť týchto krajín,
prevaha nemeckých a rakúskych
investícií na našom území, to
sú všetko faktory, ktoré svedčia
v prospech tohto jazyka. Nakoniec aj skoro každý z nás má vo
svojom okolí alebo v rodine niekoho, kto pracuje v Nemecku alebo v Rakúsku.
Vzhľadom na význam oboch
jazykov má naša škola pred sebou
úlohu poskytnúť žiakom možnosť
učiť sa oba jazyky. Čo sa týka náročnosti jazykov,, prevláda v odborných kruhoch názor, že nemecký jazyk je pre učiaceho sa
ťažší ako angličtina. Práve z tohto
dôvodu sa často odporúča učiť
sa ako prvý jazyk nemčinu,, pretože zvládnutie jej gramatického
systému môže uľahčiť osvojovanie ďalšieho jazyka. Treba pamätať aj na to, že na stredných školách je maturita z jedného CJ povinná, a že vysoká náročnosť maturitnej skúšky z CJ predpokladá
intenzívne sa učiť jazyk už na základnej škole, nestačí len príprava
počas stredoškolského štúdia.
Mgr. O.Ďurechová
ZŠ Medňanská

Poďakovanie

Vážení občania ,
určite je vám známe, že
dňa 8.7.2006 v ranných hodinách vznikol na 2. poschodí obytného domu č. 472 na ulici Kukučínovej požiar.
Vďaka obetavosti a úsiliu, ktoré vynaložili pri hasení požiaru,
evakuácii obyvateľov domu (pomocou plošiny) a likvidácii ložiska
požiaru, občania nášho mesta a obyvatelia domu, p. Bagín Anton
ml, p. Fabuš Ján, p. Fabuš Peter, p. Živčic Dušan, p. Markovič Peter, p. Pilát Milan, p. Vrtík Anton, p. Fraštík Pavol, ale i tých, ktorých som nemenoval. Požiar bol uhasený eš te pred príchodom hasičov DPZ Ilava a PZ Trenčín. Za ich asistencie bol požiar úplne
zlikvidovaný, nakoľko došlo štyrikrát k samovznieteniu.
Z tohto dôvodu im ako predseda Spoločenstva vlastníkov bytov
a správca domu, verejne ďakujem , aj v mene všetkých vlastníkov
bytov, za ich obetavosť a úsilie, ktoré vynaložili a tak zabránili
vzniku škôd ešte väčšieho rozsahu. - Vladimír Marguš -
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ÚPSV a R Trenčín, úsek sociálnych vecí
a rodiny, detašované pracovisko Ilava
IV. Oddelenie sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately
Sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu upravuje zákon č.
305/2005. Tento zákon jednoznačne
uprednostňuje prirodzené a náhradné rodinné prostredie pred inštitucionálnym prostredím. Vymedzuje kompetencie štátu, samosprávy a akreditovaných subjektov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a ich vzájomnú participáciu.
Sociálnoprávna ochrana detí je súbor opatrení na zabezpečenie
a) ochrany dieťaťa
b) výchovy a všestranného vývinu
dieťaťa v prirodzenom prostredí
c) náhradného prostredia dieťaťu, ktoré nemôže byť vychovávané vo
vlastnej rodine
Sociálna kuratela je súbor opatrení
na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovania alebo opakovania
porúch psychického vývinu, fyzického
vývinu, a sociálneho vývinu dieťaťa
alebo plnoletej FO.
Opatrenia SPOD a SK sa vykonávajú
1/ v prirodzenom rodinnom prostredí, ktorým je domáce prostredie dieťaťa
alebo plnol. FO
2/ v náhradnom rodinnom prostredí
3/ v otvorenom prostredí / každé verejné priestranstvo, verejný objekt/
4/ v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení - zariadenie
SPOD a SK
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
rozhoduje:
1/ o výchovných opatreniach
2/ o dočasnom zverení dieťaťa do
starostlivosti FO, ktorá má záujem stať
sa pestúnom
3/ o resocializačnom príspevku
Výchovné opatrenia
Ak je potrebné v záujme dieťaťa, orgán SPOD a SK rozhodne uložení týchto výchovných opatrení:
- upozorní vhodným spôsobom
dieťa, jeho rodičov alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa, ak svojim
správaním môžu ohroziť alebo narušiť
priaznivý psychický, fyzický a sociálny
vývin dieťaťa
- uloží dieťaťu povinnosť zúčastniť
sa na liečbe v špecializovanej ambulantnej starostlivosti
- uloží dieťaťu povinnosť zúčastniť
sa na výchovnom programe alebo na
sociálnom programe
Orgán SPOD a SK nemôže rozhodnutím o uložení výchovného opatrenia
odňať dieťa z osobnej starostlivosti rodičov, alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa.

Ak sa ocitne dieťa bez akejkoľvek
starostlivosti , alebo ak je jeho život ,
zdravie alebo priaznivý psychicky, fyzicky, sociálny vývin vážne ohrozený alebo narušený, orgán SPOD a SK ,
v ktorého obvode sa dieťa nachádza je
povinný bezodkladne podať súdu návrh na vydanie predbežného opatrenia,
zabezpečiť uspokojenie základných životných potrieb dieťaťa a jeho prijatie
do detského domova.
Opatrenie SPOD a SK sa vykonávajú v zariadeniach:
- detský domov
- detský domov pre maloletých bez
sprievodu
- krízové stredisko
- resocializačné stredisko pre drogovo závislých a iné zariadenia zriadené na vykonávanie opatrení v zmysle zákona
Detský domov – je prostredie utvorené a usporiadané na účely vykonávania
rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej
starostlivosti, predbežného opatrenia
a o uložení výchovného opatrenia. Detský domov dočasne nahrádza dieťaťu
jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie.
Detský domov pre maloletých bez
sprievodu – je treba prihliadať na predchádzajúcu výchovu dieťaťa a rešpektovať kultúrne a náboženské odlišnosti
dieťaťa. DD pre maloletých bez sprievodu utvára podmienky na výučbu slovenského jazyka, ak je to vhodné a účelné pr rozvoj dieťaťa.
Krízové stredisko – zabezpečuje:
a) vykonávanie opatrení ak sa dieťa, rodina alebo plnoletá FO nachádza
v krízovej životnej situácií
b) výkon rozhodnutia súdu o výchovnom opatrení
c) výkon rozhodnutia súdu o predbežnom opatrení
d) výkon výchovného opatrenia
Resocializačné stredisko – sa zriaďuje na účel aktivizovania vnútorných
schopností detí a plnoletých FO na prekonanie psychických, fyzických a sociálnych dôsledkov drogových závislostí
alebo iných závislostí a na zapojenie sa
do života v prirodzenom prostredí.
Resocializačný príspevok
Poskytuje sa občanovi alebo cudzincovi s trvalým pobytom na území
SR po jeho prepustení z výkonu trestu
odňatia slobody, alebo po prepustení
z väzby. Poskytuje s najmä na účel vybavenia osobných dokladov, zabezpečenia nevyhnutných vecí osobnej potreby. Resocializačný príspevok sa poskytuje najviac vo výške 40% sumy životného minima. Môže sa poskytnúť
v peňažnej forme, vecnej forme alebo
v kombinovanej forme.

V oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti zákon rieši úlohy a organizovanie NRS, ktoré vykonávajú určené
úrady práce sociálnych vecí a rodiny.
Zákon stanovuje obsahový a kvantitatívny rozsah prípravy NRS . Náhradná
starostlivosť je :
- zverenie maloletého dieťaťa do
osobnej starostlivosti inej FO než rodiča
- pestúnska starostlivosť
- ústavná starostlivosť
Ďalšie činnosti oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately :
- funkcia kolízneho opatrovníka

- funkcia opatrovníka
- funkcia poručníka maloletému
bez sprievodu
- funkcia opatrovníka v trestnom
konaní
- podáva návrhy na súd na vydanie
predbežného opatrenia
- určenia otcovstva
- zapretia otcovstva
- nariadenie ústavnej výchovy
- uloženie výchovných opatrení
- plní úlohu koordinátora pri vykonávaní opatrení sociálnej kurately
pre deti, ktoré sú týrané, pohlavne zneužívané
- sprostredkúva pomoc deťom, rodinám a plnoletým FO odbornú pomoc
- ďalšie činnosti v zmysle zákona
o SPOD a SK a zákona o rodine
ÚPSVaR Ing. Anna Vojtášová

Klub slovenských turistov TULÁCI Ilava v spolupráci
s mestom Ilava Vás srdečne pozývajú na 25. ročník turistického pochodu ILAVSKÁ 25-ka, ktorý sa uskutoční
dňa 2.septembra 2006
Trasy: A-25 km, B-15 km, C- 8 km
Cyklotrasa: 55 km
Štart, cieľ : POHOSTINSTVO U MUFLÓNA - Skala
Ilava od 7.00 – 11.00 h.
Možnosť zakúpenia občerstvenia, výborného guláša.
Akcia sa koná za plnej cestnej premávky a každý účastník ide na vlastné riziko.
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150 rokov ilavskej trestnice - obdobie 1848 - 1918

Budova tzv. samoväzby z roku 1889
Po predchádzajúcich článkoch
venovaných histórii objektov
ilavského hradu a ich pamiatkovému výskumu sa v histórii vrátime 150 rokov späť, teda k okolnostiam, ktoré viedli k zriadeniu
trestnice práve v objektoch ilavského hradu.
Vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku sa šírili myšlienky Veľkej
francúzskej revolúcie a nastal
rozmach revolučného a národnooslobodzovacieho hnutia. Zákony
prijaté v rokoch 1848 - 1849 boli
prijaté s nadšením. Bolo zrušené poddanstvo. Uhorsko sa snažilo o nezávislosť od Viedne - cisárstva. Konštitúcia zo 4. marca 1849 vyslovila rovnoprávnosť
všetkých národov. Vypukla maďarská revolúcia. Po jej potlačení
začalo veľké zatýkanie a vtedajšie
väzenské zariadenia nestačili pokrývať potreby.
Dňa 27. mája 1852 bol prijatý trestný zákon, na základe ktorého v trestoch prevládalo väzenie. Podľa záznamov viedenského
Kriegsarchívu sa o zriadení väzníc rozhodovalo už v roku 1853.
Hľadali sa objekty, ktoré mohli
byť nenáročnou úpravou využívané ako trestnice. Uvažovalo sa
najmä o bývalých kláštoroch a vojenských pevnostiach.
Ilavský hrad vyhovoval práve
z dôvodu jeho izolácie – oddelenia – od mestskej zástavby. Druhým dôvodom bola ochota grófa
Gustáva Jozefa Königsegga predať
uhorskému štátu celý komplex
budov ilavského hradu. Udialo
sa tak dňa 24. augusta 1855 uzavretím kúpnej zmluvy na kláštor
a zámok v Ilave medzi grófom
Gustávom Königseggom a vedúcim oddelenia Miestodržiteľstva
grófom Attemsom. Zmluva bola
potvrdená advokátskou kanceláriou 3. septembra 1855 a ratifiko-

vaná ministrom vnútra, grófom
de la Motte vo Viedni 6. septembra 1855.
Bývalý kláštor bol nenáročnými úpravami prebudovaný na celokrajinskú trestnicu pre väzňov
s výmerou trestu nad desať rokov. Na úpravy využívali väzňov
premiestnených zo žalára v Skalici. Trestnica mala len 10 ciel
určených na samoväzbu. Ostatné miestnosti boli dosť rozsiahle a využiteľné len pre hromadné
ubytovanie odsúdených, niektoré
až pre 20 osôb.
Prvým veliteľom stráže v roku 1855 bol Ján Musil z Holíča.
Skutočne prvým väzňom Krajinskej trestnice v Ilave bol Mikuláš
Voda, ktorého budapeštianska
kúria odsúdila na doživotný žalár
pre viacnásobné krádeže a vraždy.
Prvá vzbura trestancov vzplanula na jar roku 1858. Kruté podmienky väzenia a zaobchádzania
s odsúdenými s trestami 10 až
20 rokov vo veku 23 - 67 rokov
boli v podstate príčinou tejto prvej vzbury odsúdených v ilavskej
trestnici. Ako zbraň pri vzbu-

re odsúdení použili onuce a šatky, do ktorých vložili kameň, a to
potom ako zbraň - prak a účinný obušok. Napadli stráže, troch
z nich usmrtili a dvanásť dozorcov ťažko zranili. Proti vzbúreným trestancom napokon bolo
nasadené vojsko, ktoré pri zásahu
použilo strelné zbrane a dvanásť
väzňov zastrelilo.
Vyšetrovanie vzbury vykonávali osobitné komisie Trenčianskeho komitátneho súdu, ktorá
zasadala priamo v trestnici. Proces proti odsúdeným prebiehal od
marca 1858. Bolo vypočutých vyše
100 odsúdených, bolo 32 obžalovaných, trestný spis má takmer 2
000 strán, 700 archívnych jednotiek a záverečná správa pre súd a
Miestodržiteľskú radu v Bratislave má vyše 157 strán textu.
Až po tomto vystúpení odsúdených sa začali robiť príslušné
opatrenia. Trestnica sa rozšírila
o nové priestory, zmenil sa režim
a aspoň čiastočne zdravotnícka
starostlivosť. Posilnila sa ostraha
väznice, zvýšil sa počet strážnych.
Väzenská stráž sa skladala z veliteľa stráže, osem hlavných dozorcov a osemdesiat ostatných dozorcov. Vonkajšie stráženie väznice prevzalo vojsko o sile 1 dôstojník, 3 poddôstojníci a 36 vojakov, ktorí denne zabezpečovali
v zmenách stráženie okolo budovy trestnice.
Z tohto obdobia /1863/ sú známe podrobnejšie údaje o správe
trestnice. Tvorili ju riaditeľ /Jozef
Abramovitz z Adelbergu/, kontrolór, dvaja pisári, lekár a rímsko-katolícky duchovný. Väzenská stráž pozostávala z veliteľa
stráže, ôsmich hlavných dozorcov
a osemdesiatich dozorcov. Keďže
trestnica bola celokrajinská, pri-

budli aj väzni národností, ktoré
tvorili Rakúsko-Uhorskú monarchiu – Srbi, Chorváti, Rusíni, Maďari a iní, ale aj rozličného vierovyznania. V roku 1875 tu pôsobil
reformovaný a pravoslávny duchovný, židovský rabín a pribudol
aj učiteľ.
Druhá vzbura – vznikla v trestnici napriek prísnym bezpečnostným opatreniam a prísnemu disciplinárnemu poriadku v roku
1888, údajne pre zlú stravu. Obeťou vzbury sa stali dozorcovia Jozef Pušík /zomrel/, Ján Barát a Ján
Mútala /trvalá invalidita/. V čase
vzbury bol riaditeľom trestnice
švagor uhorského ministra priemyslu a železníc Gábora Borossa
Jozef Kovacs, bývalý kalvínsky
kňaz. Málo chýbalo, že sám riaditeľ nezaplatil vzburu životom.
Proces proti vzbúrencom v prvom stupni viedol Okresný súd v
Ilave a odvolacie konanie Krajský
súd v Trenčíne. V záujme bezpečnosti trestné konanie prebiehalo v
ilavskej trestnici 29. októbra 1888.
Pôvodcu a najnebezpečnejšieho
trestanca A. Vassa, ktorý zavinil
smrť dozorcu, súd odsúdil na trest
smrti povrazom a Joviczu a Tótha
- Porgeho k ďalším piatim rokom
samotky - temnice, zostrenej každý týždeň dvojdenným pôstom.
Ďalšiemu trestancovi predĺžili jeho trest z pätnásť na sedemnásť rokov. Kráľovská kúria, ako
najvyššia inštancia, zvážiac všetky okolnosti, ktoré k vzbure viedli - preplnenosť väznice, veľké nedostatky v stravovaní odsúdených
i v zaobchádzaní s nimi, pozmenila trest tak, že zrušila rozsudok
smrti Vassovi a k trestu mu pridala ďalších 5 rokov a trestancovi
Rosstassymu pridala k trestu ešte
Pokračovanie na str. 9

Pôdorys trestnice pred postavením novej samoväzby
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Dubnica nad Váhom bude žiť opäť svetovou atletikou

ATLETICKÝ MOST PREDO DVERMI

Bratislava 31. júla (TASR) – V poradí štvrtý ročník Medzinárodných pretekov ATLETICKÝ MOST 2006, ktorý
sa uskutoční v dňoch 27. a 29. augusta v Banskej Bystrici
a v Dubnici nad Váhom, je najvýznamnejšie atletické podujatie na Slovensku, ktoré sa pravidelne opakuje. Po roku
2002 je to jediný míting v SR, ktorý získal slušný medzinárodný kredit a mnohí špičkoví atléti nielen z Európy sa
naň veľmi radi vracajú.
„Už keď v bývalom Československu končila dvojica mítingov Pravda - Televízia - Slovnaft v Bratislave a ostravská Zlatá tretra, mali sme sen o tom,
že by sme nejakú takúto dvojicu mítingov mohli zorganizovať aj na Slovensku. Niekde, kde
je atletika populárna, kde sa jej
okrem vrcholových atlétov venuje aj mládež. Preto padla voľba na Dubnicu a Banskú Bystricu,“ povedal Milan Hort, predseda organizačného výboru podujatia. „Postupne sme sa dostali
do kalendára Európskej atletickej asociácie (EAA) a pretekári,
ktorí budú u nás štartovať, budú
súťažiť o cieľovú prémiu 14.000

„Ak vyhrá jackpotové disciplíny štrnásť atlétov, každý z nich
dostane tisíc eur, ak sa to podarí
iba jednému, o jackpot sa nebude
s nikým deliť. Okrem toho musíme zabezpečiť ešte „prize money“ vo výške 16.800 eur. Tieto
peniaze potrebujeme na to, aby
sme splnili všetky záväzky, ktoré
sme zorganizovaním tohto dvojpodujatia na seba zobrali. Aby
sme nikomu nezostali nič dlžní,“ zdôraznil atletický zanietenec z Dubnice nad Váhom.
„Banskobystrické
preteky
budú na Štiavničkách v nedeľu 27. augusta od 17.00 h. Prvou
disciplínou bude kladivo mužov
a kladivo žien. O 18.45 h bude

Coby Miller (USA), Ambrose Ezenwa (Nig.), Chris Johnson - 2004
100m.
kármi, že namiesto tradičných
šesť pokusov budú mať iba štyri. V súvislosti s účasťou špičkových atlétov sme museli najmä
v Dubnici urobiť nejaké úpravy
na štadióne. Museli sme predĺžiť doskočisko, aby sa tam mohli
prezentovať tí najlepší skokani.
Tak isto sme sektor pre guliarov
predĺžili. Doteraz meral 22 metrov, teraz, keď sa nám podarilo
získať guliarov z USA, ktorí bežne vrhajú za hranicu 22 metrov,
sme ho predĺžili na 24 metrov. V
sektore skoku o žrdi sme doteraz
mali doskočisko o rozmeroch
5 x 5 m, teraz po novom musím
mať rozmery 7 x 7 m. Takže všetky tieto úpravy sme museli urobiť, aby diváci v Dubnici videli v
akcii naozaj tých najlepších atlétov,“ vypočítal Zdeněk Hrbáček
všetky novoty, ktoré sa na dubnickom štadióne pred týmito
pretekami udiali a udejú.

Ako v tejto súvislosti povedal
Alfonz Juck, manažér mítingu,
ambíciou organizátorov je pokračovať v trende, ktorý nasadili vlani, keď v Banskej Bystrici
a Dubnici štartovalo sedem čerstvých medailistov z MS 2005 v
Helsinkách. „Teraz sa štartovná listina bude dolaďovať podľa výsledkov ME 2006 v Göteborgu. Ale aj napriek tomuto
trendu už dnes organizátorom
prisľúbili účasť šprintér z Trinidadu a Tobaga Jecey Harper,
člen striebornej štafety 4 x 100
m z MS 2005. Tak isto v behu na
100, resp. 200 m sa predstaví Ucchena Emedolu z Nigérie, bronzový z OH 2004 v Aténach v štafete 4x100 m. V behu na 400 m
uvidia diváci koncom augusta v
Banskej Bystrici a Dubnici Californiu Molefeho z Botswany, vicemajstra sveta z HMS 2006. Z
toho istého podujatia príde aj vi-

Janus Robberts (JAR) - rekord mítingu 2004
eur,“ pokračoval Milan Hort,
podpredseda NR SR, ktorý sa v
minulosti aktívne venoval atletike. „Šancu získať niečo z tohto
mešca peňazí majú najmä atléti,
ktorí si tento rok zmerajú sily v
14 jackpotových disciplínach, z
toho v desiatich mužských a štyroch ženských. Podmienkou vyplatenia určitej čiastky z tohto
finančného balíka je zvíťaziť vo
svojej disciplíne aj na pretekoch
v Banskej Bystrici, aj na pretekoch v Dubnici,“ vysvetlil Milan Hort.

slávnostné otvorenie a od 19.00
do 21.00 h bude hlavný program
podujatia. Prvýkrát v histórii
bude súťaž kladivárov prebiehať
na hlavnom štadióne, takže kladivári budú mať vytvorené podmienky, aké doteraz ešte u nás
nemali. Lebo doteraz mali svoje súťaže na všelijakých tréningových ihriskách a plochách,“
zapojil sa do besedy Ľubomír
Roško, šéf organizačného výboru za banskobystrickú stranu.
„Pokiaľ ide o technické disciplíny, dohodli sme sa s prete-

Agnes Samariová - víťazka osemstovky 2004
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AK Spartak Dubnica nad Váhom
pozýva na finále

atletického dvojmítingu
Európskej atletickej asociácie

ATLETICKÝ
MOST 2006
najväčšieho medzinárodného podujatia
na slovenskej atletickej scéne

v utorok, 29. augusta 2006

na Mestskom štadióne v Dubnici nad Váhom
domáca atletická premiéra pod umelým
osvetlením, vrcholová atletika v tom
najlukratívnejšom medzinárodnom balení,
viacnásobní olympijskí víťazi, svetoví
a európski šampióni, čerství göteborgskí
medailisti, rekordéri a držitelia najlepších
svetových výkonov roka 2006,
kompletná slovenská atletická špička,
strhujúce súboje o podiel z celkového jackpotu
14 000 €
Začiatok podujatia je o 17.00 hod, vstupné
zlosovateľné, v symbolickej cene 50,- Sk.
Mládež do 18 rokov, študenti a dôchodcovia
majú vstup zdarma.
cemajster sveta v skoku do výšky
Andrej Terezin z Ruska, ktorý
skočil 236 cm. Ozdobou tohtoročného dvojmítingu by mala
byť legendárna šprintérka Merlene Otteyová, ktorá v drese Slovinska už prekonáva veteránske
svetové rekordy, ako aj guliar
USA Christian Cantwell, halový
majster sveta z roku 2004, ktorý
výkonom 22,45 m vedie tohtoročné svetové tabuľky. Tento rok
štyrikrát prekonal hranicu 22
metrov. Ďalší atlét, ktorý vedie
tohtoročné svetové tabuľky je
bieloruský kladivár Vadim Deviatkovskij, vicemajster sveta z
roku 2005, ktorý tohto roku hodil 82,95 m,“ uviedol manažér
Juck najväčšie magnety Atletického mosta 2006 Banská Bystrica - Dubnica nad Váhom.
Práve kladivári z Bieloruska si

podľa informácií Libora Charfreitaga Atletický most 2005 nevedeli vynachváliť. A tešia sa naň
už aj tento rok. Slovák tak dostane súperov, ktorí mu môžu pomôcť pri dlhých hodoch. Môžu
ho vyburcovať k výkonom na
hranici svetovej triedy. Okrem
Libora Charfreitaga budú koncom augusta na Horehroní a Považí štartovať všetci najlepší slovenskí atléti, ktorí budú v tom
čase zdravotne v poriadku. „Verím, že aj keď to už bude po ME
v Göteborgu, že si letnú formu
udržím aj koncom augusta a že
diváci v Banskej Bystrici i v Dubnici uvidia špičkovú atletiku. Že
uvidia výborné galapredstavenie, na ktorom slovenskí pretekári v mnohých disciplínach nebudú hrať druhé husle,“ dodal
Libor Charfreitag.

150 rokov ilavskej...
Dokončenie zo str. 7
tri roky trestnice. Týchto väzňov
dňa 13. októbra 1889 transportovali do Šoprone. Proces mal veľkú
odozvu a najväčšie denníky v Budapešti i vo Viedni mali na ňom
svojich spravodajcov. Zverejnenia
ťažkých podmienok pretrvávajúcich v ilavskej trestnici malo za
následok, že sa rozhodlo o rozšírení kapacity trestnice výstavbou
novej budovy na samoväzbu za 98
077 zlatých.
Po ponukovom konaní 17. januára 1889 súťaž na výstavbu novej
samoväzby vyhral staviteľ Tomáš
Antony z Budapešti.Táto vzbura
bola v poradí už druhá od zriadenia trestnice z rovnakých pohnútok. Preplnenosti, zlého stravovania a zaobchádzania a úplne
nedostatočnej zdravotníckej starostlivosti o odsúdených.

Vzbura v roku 1918

Do 31. októbra 1918 sa v ilavskej
trestnici vystriedalo 6 052 väzňov.
Tesne pred skončením prvej svetovej vojny bolo v ilavskej väznici
väznených viac než 500 osôb, ktoré tu tvorili pestrú zmes národov

Rakúsko - Uhorska.
Služba v ilavskej väznici zo
strany maďarských žandárov a
funkcionárov, ba i dozorcov väznice sa vykonávala ledabolo. Časť
z nich dokonca službu opustila.
Po vzniku Československej republiky takmer úplne prestali vykonávať službu a ponechali vývoj sám na seba. Niektorí z väzňov sa už videli doma, vojna sa
skončila, a preto sa snažili, čo najskôr dostať do vlasti. Strážni boli
úplne nečinní, a tak sa zmocnili
väznice, odzbrojili zbytok strážnych, zorganizovali sa tak, že 2.
novembra 1918 opustilo väznicu
z pôvodného počtu 418 väzňov
368 osôb, donútili železničiarov
pristaviť im zvláštny vlak a týmto vlakom cez Maďarsko sa chceli
dostať ďalej, až do Juhoslávie. Vo
Vacove osobitný vlak už očakávalo vojsko. Obsadilo železnicu, zastavilo vlak, väzňov odzbrojilo a
uväznilo vo väznici vo Vacove.
Tak skončila aj prvá vzbura
väzňov v už samostatnej, ale ešte
neskonsolidovanej Československej republike.
- plk. Mgr. Ladislav Resek -

Protokol z vypočúvania účastníkov vzbury v roku 1858
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Vylosovanie majstrovských futbalových súťaží
I. trieda muži

8. kolo 17. 9. o 15. h: Papradno - Šebešťanová, Ilava - Prejta, Plevník
- Mikušovce, Udiča - Pružina, Beluša - Ladce, Brvnište - Dulov, Horovce – Visolaje.

1. kolo 6. 8. o 17. h: Udiča - Papradno, Beluša - Plevník, Brvnište
- Ilava, Horovce - Šebešťanová, Visolaje - Prejta, Dulov - Mikušovce,
Ladce – Pružina.

9. kolo 24. 9. o 15. h: Visolaje - Papradno, Dulov - Horovce, Ladce
- Brvnište, Pružina - Beluša, Mikušovce - Udiča, Prejta - Plevník, Šebešťanová – Ilava.

2. kolo 13. 8. o 17. h: Papradno - Pružina, Mikušovce - Ladce, Prejta - Dulov, Šebešťanová - Visolaje, Ilava - Horovce, Plevník - Brvnište,
Udiča – Beluša.

10. kolo 1.10. o 14.30 h: Papradno - Ilava, Plevník - Šebešťanová,
Udiča - Prejta, Beluša - Mikušovce, Brvnište - Pružina, Horovce - Ladce, Visolaje – Dulov.

3. kolo 20. 8. o 17. h: Beluša - Papradno, Brvnište - Udiča, Horovce
- Plevník, Visolaje - Ilava, Dulov - Šebešťanová, Ladce - Prejta, Pružina – Mikušovce.

11. kolo 8. 10. o 14.30 h: Dulov - Papradno, Ladce - Visolaje, Pružina
- Horovce, Mikušovce - Brvnište, Prejta - Beluša, Šebešťanová - Udiča,
Ilava – Plevník.

4. kolo 27. 8. o 17. h: Papradno - Mikušovce, Prejta - Pružina, Šebešťanová - Ladce, Ilava - Dulov, Plevník - Visolaje, Udiča - Horovce,
Beluša – Brvnište.

12. kolo 15. 10. o 14.30 h: Papradno - Plevník, Udiča - Ilava, Beluša
- Šebešťanová, Brvnište - Prejta, Horovce - Mikušovce, Visolaje - Pružina, Dulov – Ladce.

5. kolo 1. 9. o 16. h: Brvnište - Papradno, Horovce - Beluša, Visolaje - Udiča, Dulov - Plevník, Ladce - Ilava, Pružina - Šebešťanová, Mikušovce – Prejta.

13. kolo 22. 10. o 14. h: Ladce - Papradno, Pružina - Dulov, Mikušovce - Visolaje, Prejta - Horovce, Šebešťanová - Brvnište, Ilava - Beluša, Plevník – Udiča.

6. kolo 3. 9. o 16. h: Papradno - Prejta, Šebešťanová - Mikušovce,
Ilava - Pružina, Plevník - Ladce, Udiča - Dulov, Beluša - Visolaje, Brvnište – Horovce.

14. kolo 29. 10. o 14. h: Papradno - Udiča, Plevník - Beluša, Ilava
- Brvnište, Šebešťanová - Horovce, Prejta - Visolaje, Mikušovce - Dulov, Pružina – Ladce.

7. kolo 10. 9. o 16. h: Horovce - Papradno, Visolaje - Brvnište, Dulov - Beluša, Ladce - Udiča, Pružina - Plevník, Mikušovce - Ilava, Prejta – Šebešťanová.

15. kolo 4. 11. o 13.30 h: Pružina - Papradno, Ladce - Mikušovce,
Dulov - Prejta, Visolaje - Šebešťanová, Horovce - Ilava, Brvnište - Plevník, Beluša – Udiča.

Družstvo mužov MFK Ilava:
V hornom rade zľava : Juraj Dolinský, Patrik Porubčan, Juraj Ilončiak,. Radoslav Mikula, Lukáš Staňo, Július Barkáč, - hrajúci tréner, Ján Marienka, Peter Ptáček, Gabriel Bortel, Jozef Porubčan – vedúci družstva.
V dolnom rade zľava : Matej Kňažek, Jozef Jakúbek, Róbert Gašpárek, Andrej Mladoš, Peter Šedo, Juraj Držík, Gabriel Cabaj

Ilavský mesačník
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Vylosovanie majstrovských futbalových súťaží
Krajská súťaž starší žiaci - skupina Sever
1. kolo 5. 8. o 17. h: Horné Sŕnie - Stará Turá, Domaniža - TTS Trenčín, Nemšová – Chynorany, N. Dubnica – Plevník, Tr. Stankovce – Podolie, Bošany - N. Mesto C, Ilava – Šimonovany, Handlová – Beluša.
2. kolo 12. 8. o 17. h: Stará Turá – Beluša, Šimonovany – Handlová,
N. Mesto C – Ilava, Podolie – Bošany, Plevník - Tr. Stankovce, Chynorany - N. Dubnica, TTS Trenčín – Nemšová, Horné Sŕnie – Domaniža.
3. kolo 19. 8. o 17. h: Domaniža - Stará Turá, Nemšová - Horné Sŕnie, N. Dubnica - TTS Trenčín, Tr. Stankovce – Chynorany, Bošany
– Plevník, Ilava – Podolie, Handlová - N. Mesto C, Beluša – Šimonovany.
4. kolo 26. 8. o 17. h: Stará Turá – Šimonovany, N. Mesto C – Beluša,
Podolie – Handlová, Plevník – Ilava, Chynorany – Bošany, TTS Trenčín - Tr. Stankovce, Horné Sŕnie - N. Dubnica, Domaniža – Nemšová.
5. kolo 30. 8. o 17. h: Nemšová - Stará Turá, N. Dubnica – Domaniža, Tr. Stankovce - Horné Sŕnie, Bošany - TTS Trenčín, Ilava – Chynorany, Handlová – Plevník, Beluša – Podolie, Šimonovany - N. Mesto
C.
6. kolo 2. 9. o 16. h: Stará Turá - N. Mesto C, Podolie – Šimonovany,
Plevník – Beluša, Chynorany – Handlová, TTS Trenčín – Ilava, Horné Sŕnie – Bošany, Domaniža - Tr. Stankovce, Nemšová - N. Dubnica.

11. kolo 7. 10. o 14.30 h: Bošany - Stará Turá, Ilava - Tr. Stankovce,
Handlová - N. Dubnica, Beluša – Nemšová, Šimonovany – Domaniža, N. Mesto C - Horné Sŕnie, Podolie - TTS Trenčín, .Plevník - Chynorany
12. kolo 14. 10. o 14.30 h: Stará Turá – Chynorany, TTS Trenčín
– Plevník, Horné Sŕnie – Podolie, Domaniža - N. Mesto C, Nemšová
– Šimonovany, N. Dubnica – Beluša, Tr. Stankovce – Handlová, Bošany – Ilava.
13. kolo 21. 10. o 14. h: Ilava - Stará Turá, Handlová – Bošany, Beluša - Tr. Stankovce, Šimonovany - N. Dubnica, N. Mesto C – Nemšová, Podolie – Domaniža, Plevník - Horné Sŕnie, Chynorany - TTS
Trenčín.
14. kolo 28. 10. o 14. h: Stará Turá - TTS Trenčín, Horné Sŕnie –
Chynorany, Domaniža – Plevník, Nemšová – Podolie, N. Dubnica - N.
Mesto C, Tr. Stankovce – Šimonovany, Bošany – Beluša, Ilava – Handlová.
15. kolo 4. 11. o 13.30 h: Handlová - Stará Turá, Beluša – Ilava, Šimonovany – Bošany, N. Mesto C - Tr. Stankovce, Podolie - N. Dubnica, Plevník – Nemšová, Chynorany – Domaniža, TTS Trenčín - Horné Sŕnie.

7. kolo 9. 9. o 16. h: N. Dubnica - Stará Turá, Tr. Stankovce – Nemšová, Bošany – Domaniža, Ilava - Horné Sŕnie, Handlová - TTS
Trenčín, Beluša – Chynorany, Šimonovany – Plevník, N. Mesto C – Podolie.
8. kolo 16. 9. o 15.30 h: Stará Turá – Podolie, Plevník - N. Mesto C,
Chynorany – Šimonovany, TTS Trenčín – Beluša, Horné Sŕnie –
Handlová, Domaniža – Ilava, Nemšová – Bošany, N. Dubnica - Tr.
Stankovce.
9. kolo 23. 9. o 15.30 h: Tr. Stankovce - Stará Turá, Bošany - N. Dubnica, Ilava – Nemšová, Handlová – Domaniža, Beluša - Horné Sŕnie,
Šimonovany - TTS Trenčín, N. Mesto C – Chynorany, Podolie – Plevník.
10. kolo 30. 9. o 15.30 h: Stará Turá – Plevník, Chynorany – Podolie, TTS Trenčín - N. Mesto C, Horné Sŕnie – Šimonovany, Domaniža
– Beluša, Nemšová – Handlová, N. Dubnica – Ilava, Tr. Stankovce
– Bošany.

začali sa majstrovské futbalové súťaže ...

Mestská liga malého futbalu informuje:
Program 1. kola 27. 8. 2006
8.00 hod.
9.00 hod.
10.00 hod.
11.00 hod.
12.00 hod.
13.00 hod.

Eurošrot – Hasiči
Klomat V1 – IL Sport
Builders – Skala
Las Belas – Wimbledon
Texas – C.M.K Leones
Fofo 03 – Kozáci

OV MLMF oznamuje, že začiatok 22. ročníka MLMF v Ilave sa stanovuje na
27.8.2006
zápasmi podľa rozpisu.
Do 22. ročníka sa nahlásilo 12. mužstiev, ktoré si vylosovali nasledovné čísla:
1. Eurošrot, 2. FC Klomat Vl, 3. Builders, 4. Las BelaS, 5. Texas 6, Fofo 03, 7. Kozáci, 8. CMK Leones, 9. Wimbledon, 10. Skala, 11. IL Sport, 12. Hasiči.
Mužstvá sa stretnú dvojkolovo, každý s každým systémom jeseň – jar.
Školenie rozhodcov sa koná dňa 21.8.2006 o 18.00 h. v reštaurácii Moravec.
OV oznamuje všetkým vedúcim mužstiev nahláseným na 22. ročník, aby v prípade , že nemajú zaplatené všetky poplatky, tieto uhradili najneskôr do 21.8.2006
na školení rozhodcov.
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Vylosovanie majstrovských futbalových súťaží
4. liga dorast skupina Severozápad
1. kolo - 6. 8. o 14.30 h: Handlová – Piešťany, Šaštín – Skalica, Vrbové – Hlohovec, AS Trenčín B - D. Vestenice, Radošovce – Hrnčiarovce,
J. Bohunice – Holíč, Radošina – Prievidza B, Ilava - Moravany
2. kolo - 13. 8. o 14.30 h: Piešťany – Moravany, Prievidza B – Ilava,
Holíč – Radošina, Hrnčiarovce - J. Bohunice, D. Vestenice – Radošovce, Hlohovec - AS Trenčín B, Skalica – Vrbové, Handlová - Šaštín
3. kolo - 20. 8. o 14.30 h: Šaštín – Piešťany, Vrbové – Handlová, AS
Trenčín B – Skalica, Radošovce – Hlohovec, J. Bohunice - D. Vestenice,
Radošina – Hrnčiarovce, Ilava – Holíč, Moravany - Prievidza B
4. kolo - 27. 8. o 14.30 h: Piešťany - Prievidza B, Holíč – Moravany,
Hrnčiarovce – Ilava, D. Vestenice – Radošina, Hlohovec - J. Bohunice,
Skalica – Radošovce, Handlová - AS Trenčín B, Šaštín - Vrbové
5. kolo – ut 29. 8. o 14.30 h: Vrbové – Piešťany, AS Trenčín B – Šaštín, Radošovce – Handlová, J. Bohunice – Skalica, Radošina – Hlohovec, Ilava - D. Vestenice, Moravany – Hrnčiarovce, Prievidza B - Holíč
6. kolo - 3. 9. o 13.30 h: Piešťany – Holíč, Hrnčiarovce - Prievidza B,
D. Vestenice – Moravany, Hlohovec – Ilava, Skalica – Radošina, Handlová - J. Bohunice, Šaštín – Radošovce, Vrbové - AS Trenčín B
7. kolo - 10. 9. o 13.30 h: AS Trenčín B – Piešťany, Radošovce – Vrbové, J. Bohunice – Šaštín, Radošina – Handlová, Ilava – Skalica, Moravany – Hlohovec, Prievidza B - D. Vestenice, Holíč - Hrnčiarovce
8. kolo - 17. 9. o 13.00 h: Piešťany – Hrnčiarovce, D. Vestenice – Ho-

líč, Hlohovec - Prievidza B, Skalica – Moravany, Handlová – Ilava,
Šaštín – Radošina, Vrbové - J. Bohunice, AS Trenčín B - Radošovce
9. kolo - 24. 9. o 13.00 h: Radošovce – Piešťany, J. Bohunice - AS
Trenčín B, Radošina – Vrbové, Ilava – Šaštín, Moravany – Handlová,
Prievidza B – Skalica, Holíč – Hlohovec, Hrnčiarovce - D. Vestenice
10. kolo - 1. 10. o 12.00 h: Piešťany - D. Vestenice, Hlohovec – Hrnčiarovce, Skalica – Holíč, Handlová - Prievidza B, Šaštín – Moravany,
Vrbové – Ilava, AS Trenčín B – Radošina, Radošovce - J. Bohunice
11. kolo - 8. 10. o 12.00 h: J. Bohunice – Piešťany, Radošina – Radošovce, Ilava - AS Trenčín B, Moravany – Vrbové, Prievidza B – Šaštín,
Holíč – Handlová, Hrnčiarovce – Skalica, D. Vestenice - Hlohovec
12. kolo - 15. 10. o 12.00 h: Piešťany – Hlohovec, Skalica - D. Vestenice, Handlová – Hrnčiarovce, Šaštín – Holíč, Vrbové - Prievidza B, AS
Trenčín B – Moravany, Radošovce – Ilava, J. Bohunice - Radošina
13. kolo - 22. 10. o 11.30 h: Radošina – Piešťany, Ilava - J. Bohunice,
Moravany – Radošovce, Prievidza B - AS Trenčín B, Holíč – Vrbové,
Hrnčiarovce – Šaštín, D. Vestenice – Handlová, Hlohovec - Skalica
14. kolo - 29. 10. o 11.30 h: Piešťany – Skalica, Handlová – Hlohovec,
Šaštín - D. Vestenice, Vrbové – Hrnčiarovce, AS Trenčín B – Holíč, Radošovce - Prievidza B, J. Bohunice – Moravany, Radošina - Ilava
15. kolo - 5. 11. o 11.00 h: Ilava – Piešťany, Moravany – Radošina,
Prievidza B - J. Bohunice, Holíč – Radošovce, Hrnčiarovce - AS Trenčín B, D. Vestenice – Vrbové, Hlohovec – Šaštín, Skalica - Handlová

I. trieda mladší žiaci
1. kolo 20. 8. o 10.30 h: N. Dubnica - Ladce, Košeca - Brvnište, Pružina - L. Rovne, Ilava – Beluša, Podmanín má voľno.
2. kolo 27. 8. o 10.30 h: L. Rovne - Ilava, Brvnište - Pružina, Ladce
- Košeca, Podmanín - N. Dubnica, Beluša má voľno.
3. kolo 1. 9. o 10.30 h: Košeca - Podmanín, Pružina - Ladce, Ilava Brvnište, Beluša - L. Rovne, N. Dubnica má voľno.
4. kolo 3. 9. o 10.30 h: Brvnište - Beluša, Ladce - Ilava, Podmanín Pružina, N. Dubnica – Košeca, L. Rovne majú voľno.
5. kolo 10. 9. o 10.30 h: Pružina - N. Dubnica, Ilava - Podmanín, Beluša - Ladce, L. Rovne – Brvnište, Košeca má voľno.
6. kolo 17. 9. o 10.30 h: Ladce - L. Rovne, Podmanín - Beluša, N.
Dubnica - Ilava, Košeca – Pružina, Brvnište má voľno.
7. kolo 24. 9. o 10.30 h: Ilava - Košeca, Beluša - N. Dubnica, L. Rovne - Podmanín, Brvnište – Ladce, Pružina má voľno.
8. kolo 1. 10. o 10.30 h: Podmanín - Brvnište, N. Dubnica - L. Rovne, Košeca - Beluša, Pružina – Ilava, Ladce majú voľno.
9. kolo 8. 10. o 10.30 h: Beluša - Pružina, L. Rovne - Košeca, Brvnište
- N. Dubnica, Ladce – Podmanín, Ilava má voľno.

ILAVSKÝ

Aj takto sme strávili nezabudnuteľných 20 minút z redakčnej dovolenky ....
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