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Ilava privítala významného rodáka...

Pán M. Pagáč blahoželá Prof. MUDr. P. Traubnerovi
k okrúhlemu jubileu.
Sobota 30. apríla sa niesla v znamení spomienky 66.
výročia oslobodenia Ilavy.
Po slávnostnom kladení vencov k pamätníku SNP sa delegácia na čele s primátorom
mesta Ilava – Ing. Štefanom
Daškom a Prof. MUDr. Pavlom Traubnerom PhD, presunula do domu kultúry kvôli

nepredvídateľnému počasiu.
Štátnou hymnou SR v podaní Zmiešaného speváckeho
zboru Ilavčan začal slávnostný program, ktorý moderovala Mgr. Alena Teicherová.
“Modlitba za Slovensko“ od
spisovateľa Gejzu Sádeckého, ktorú predstavila moderátorka programu, dodala tú

„Orchidea“ ku Dňu matiek...
8.máj je sviatkom matiek
na celom svete. Slávia ho vo
všetkých končinách našej planéty. Je oslavou matky, ktorá
je symbolom znovuzrodenia,
symbolom lásky a oddanosti. Pri tejto krásnej príležitosti
sme pripravili kultúrne podujatie pod názvom „Našim mamám“, aby sme spolu s našimi ratolesťami prežili sviatok
všetkých mamičiek. V kultúrnom programe sa nám predstavili kytičkou básní, piesní
a tancov deti zo školského klubu ZŠ v Ilave pod vedením vychovávateliek p. Soni Burdejo-

vej, Dariny Bulkovej, Zuzany
Gáborovej a Aleny Bugalovej.
Po milom vystúpení žiakov,
prišli potešiť svoje mamičky
naši najmenší z MŠ Ilava a MŠ
Klobušice. Poďakovanie patrí
pani riaditeľke Jane Pilátovej
a učiteľkám Anne Mackovej,
Kataríne Masárovej a Tatiane
Rišianovej, ktoré s deťmi pripravili veľmi milý kultúrny
program.
Pri tejto krásnej príležitosti
sviatku matiek, sme nadviazali na veľmi peknú tradíciu
– odovzdanie orchidey - jednej z mamičiek, ktorú zaviedla

správnu atmosféru sviatočnému dňu. V slávnostnom príhovore primátor mesta Ilava
Ing. Štefan Daško vyzdvihol
význam oslobodenia ako dôležitý medzník v nasledujúcom rozvoji nášho mesta. Na
záver svojho príhovoru privítal a pozval na pódium vzácneho hosťa – ilavského rodáka
a čestného občana mesta Ilava
– Prof. MUDr. Pavla Traubnera PhD, ktorý sa práve v týchto dňoch dožíva významného
životného jubilea – 70 rokov.
Prof. MUDr. Pavel Traubner
vyslovil poďakovanie vedeniu
mesta Ilava , že si spomenuli aj na tých, ktorí položili život v období prenasledovania
a vraždenia židovských občanov, a tiež pripomenul, že
on sám patrí medzi skupinku ilavských židov, ktorým sa
iba zázrakom podarilo prepredsedníčka Obvodnej organizácie Únie žien Slovenska v
Ilave . Pani Marta Sabatková,
ktorá prevzala orchideu v minulom roku, odovzdala tento
krásny kvet ako prejav vďaky
všetkým mamám, pani Anne
Šatkovej za prezentáciu práce
žien a mimoriadnu schopnosť
motivovať, pre úctu k tradíciám, ale najmä za obdivuhodný
dar spolupracovať, a tým zapáliť pre ušľachtilú myšlienku.
Záver programu nám spestrila operná speváčka Mária
Fapšová z Považskej Bystrice,
ktorá prišla medzi nás osláviť
sviatok všetkých matiek a svojím umeleckým vystúpením
obohatila sviatočnú atmosféru.

čkať koniec vojny, a preto aj
jeho samého sa bytostne dotýka oslobodenie mesta. Napriek
tomu, že v ňom prežil len kratšiu časť svojho života, dosiaľ
si ho uchoval vo svojom srdci
a neprestajne sa k nemu hrdo
hlási a pomáha mu. Príjemnú
atmosféru prvej časti programu dotváral svojimi piesňami
Zmiešaný spevácky zbor Ilavčan pod vedením Mgr. Jarmily
Piškovej.
V ďalšej časti programu,
ktorý bol venovaný oslavám
1.mája, sa publiku predstavili naši folkloristi . FS Strážov
pod vedením Janky Jakúbkovej a DFS Laštek, ktorý vedie
Radka Matovičová Dis.Art.,
vo svojom vystúpení priblížili ľudový zvyk stavania májov.
Piesne vystriedala zmes tancov a lúčnych hier, ktorými
spríjemnili slávnostné popoludnie.
-mt-

Pani Marta Sabatková odovzdáva orchideu pani Anne
Šatkovej
foto: -mh-

Poďakovanie patrí i mladému moderátorovi Samkovi Teicherovi, ktorý program venovaný našim mamám obohatil
umeleckým slovom.
-r-
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Priecestie v km 141,269
trate Bratislava – Žilina
Modernizácia železničnej
trate, zameraná na vyššie
rýchlosti vlakových súprav, sa
nezadržateľne blíži aj k nám.
Z nadjazdu ponad železničnú trať sme registrovali robotníkov, ktorí pracovali na
úseku trate Trenčianska Teplá
– Dubnica n/Váhom, a ich veľké množstvo moderných mechanizmov, dnes nevyhnutných pri takýchto náročných
dielach. Jedného dňa som na
svojej cyklistickej túre zamieril do obce Príles, pripravený
na to, že si svoj bicykel prenesiem cez železničný zvršok na
druhú stranu trate tak, ako to
musia robiť aj všetci cykloturisti alebo chodci, ktorí prechádzajú od Váhu do mestskej časti Klobušice. A tu ma
čakal šok! Obec Príles má
vybudované krásne moderné mimoúrovňové križovanie

- podchod pre peších i cyklistov! Tento fakt ma inšpiroval k napísaniu osobného listu
ministrovi Dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR p.
J. Figeľovi, v ktorom som ho
požiadal o pomoc, prípadne o
zvrat v predchádzajúcom rozhodnutí železničnej spoločnosti. Odpoveď mi prišla od
jeho podriadeného vrcholového pracovníka, ktorá ma však
vôbec nepotešila, preto ju čitateľom Ilavského mesačníka predkladám v plnom znení a bez redakčných úprav. Po
prečítaní tohto listu nech si
každý sám urobí svoj úsudok
o tom, či mesto Ilava v tom
čase urobilo pre nás všetko,
čo mohlo pri riešení problematického zrušenia priecestia
v 141,269 km v mestskej časti
Klobušice.
Mgr. Drahoš Slávik

Vážený pán magister,
V nadväznosti na Váš mail p.
ministrovi zo dňa 24. apríla 2011
vo veci náhrady za zrušené priecestie v km 141,269 železničnej
trate Bratislava – Žilina v Ilave časť Klobušice (zrušené rozhodnutím
ŠDÚ
Bratislava
č.j.4617/02-ŠDÚ/S-Tk zo dňa
27.10.2003) si Vám po podrobnom
preskúmaní miestnych pomerov
dovoľujem oznámiť, že k žiadosti na zrušenie priecestia sa na
miestnom šetrení dňa 5.6.2003
kladne vyjadrili všetci dotknutí
účastníci správneho konania a
kladne sa vyjadrilo aj mesto Ilava. Dôvodom návrhu na zrušenie
uvedeného priecestia zo strany
ŽSR bolo jeho minimálne využívanie, dostupnosť do predmetnej
lokality cez železničné priecestie
v km 139,679 a v prevažnej miere aj ekonomické dôvody (vysoké náklady na obsluhu bývalého hradla Klobušice, kde ručne
otváranie závor zabezpečovalo
v zmenách spolu 5 zamestnancov
ŽSR). V súčasnej dobe sa pokračuje v projektovej príprave a následnej realizácii modernizácie
železničnej trate Bratislava - Žilina v úseku Trenčín - Púchov, kde
sa v zmysle predpisu ŽSR Ž11 o

Všeobecných zásadách a technických požiadavkách na modernizované trate ŽSR priecestia rušia
a podľa potreby po prerokovaní
s príslušnými miestnymi samosprávami a v rámci pridelených
finančných prostriedkov na modernizáciu sa nahrádzajú mimoúrovňovým krížením, hlavne
podchodmi pre peších alebo cestnými nadjazdmi. V rámci spracovávania jednotlivých stupňov
projektovej dokumentácie modernizácie trate nebola zo strany
miestnych orgánov štátnej správy a miestnej samosprávy uplatnená požiadavka na zriadenie
mimoúrovňového
križovania
v mieste pôvodného priecestia.
MDVRR SR ani ŽSR neuvažujú –
aj vzhľadom na blízkosť priecestia v km 139,679 – s opätovným
zriadením predmetného priecestia a ani s vybudovaním mimoúrovňového križovania v mieste
už zrušeného železničného priecestia. V súčasnosti je možné
predmetnú požiadavku riešiť len
vybudovaním mimoúrovňového
križovania ( podchodom pre peších) ako investíciu mesta Ilava.
Ing. Jiří Kubáček, CSc., sekcia
železničnej dopravy a dráh MDVRR SR

V DK Ilava máme novú zadnú oponu
Projekt Cezhraničnej spolupráce pokračuje
rekonštrukciou javiska DK.
EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond
regionálneho rozvoja
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

V týchto dňoch sa začala avízovaná výmena svetlej časti zadného horizontu (zadnej opony)
v sále DK Ilava. Práce sú súčasťou Programu Cezhraničnej
spolupráce medzi Českou a Slovenskou republikou v rámci
podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktoré organizuje Trenčiansky samosprávny kraj. Už sme na stránkach
informovali o podujatí Zahrajme
si spoločne – projekte česko-slovenských tvorivých divadelných
dielní, ktorý sa uskutoční 1.- 5.
7. 2011 v Ilave. Práve obnovené
javisko v rámci nového zadného
horizontu, ako aj zrekonštruovanej javiskovej podlahy (nový
koberec), bude súčasťou dôstojnej prezentácie diel piatich tvorivých skupín, ktoré sa chystajú
pracovať v desaťčlenných kolektívoch pod vedením renomovaných lektorov z ČR i SR. Účast-

níci, ktorí navštívia naše mesto,
sú na TVD prihlásení z desiatich ochotníckych českých i slovenských súborov a miest (Brno,
Jiříkovice, Slavičín, Rožnov pod
Radhoštěm, Stupné, Nové Mesto
n. Váhom, Trenčín, Púchov, Považská Bystrica, Dubnica nad
Váhom, Ilava...). Doterajšia
zadná opona má vyše 20 rokov
a bola vo veľmi zlom a neestetickom stave aj vďaka diskotékam,
ktoré sú už našťastie v DK zakázané. Javiskový koberec bude už
tretím v poradí. O ďalšej úprave
v priestoroch sály budeme naďalej informovať.
-mpajTENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU
ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV
FONDU MIKROPROJEKTOV
SPRAVOVANÉHO
TRENČIANSKYM
SAMOSPRÁVNYM KRAJOM

Dňa 10.5.2011 DS Malá múza odohral v rámci projektu svoje
predstavenie Evanjelium podľa Oskara v Brnenskom kine Scala.
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Deň Zeme na Obchodnej akadémii v Ilave
V stredu 20. apríla 2011 sme
si pripomenuli Deň Zeme. Na
jeho príprave sa podieľali žiaci našej školy vedení Mgr. Juríčkovej. Vytvorili ekoprojekt, ktorého hlavným cieľom
bolo, aby sa doň zapojilo čo
najviac žiakov. A to sa aj podarilo. Žiačky - Kristína Pavlíková a Emília Streličáková
pripravili prezentáciu, pripomínajúcu našu závislosť na
cenných daroch, ktoré sú nám
prostredníctvom Zeme poskytované. Po nej si mohli žiaci
pozrieť ekogalériu, čiže rôzne zaujímavé výrobky našich
študentov, pri výrobe ktorých

použili odpadový materiál.
Výstava bola spojená s módnou prehliadkou, kde sa dievčatá predviedli vo vlastnoručne „ušitých“ šatách z papiera,
plastov... Svoju kreativitu prejavili žiačky z tried I. A, B, C,
II. A, III. A, B. Oceňujeme ich
fantáziu a ochotu urobiť niečo navyše. Prezentáciu a ekogalériu si postupne prezreli
všetci žiaci školy. Okrem toho
časť žiakov sa venovala úprave okolia školy. Od rána usilovne pracovali na školskom
pozemku, vysádzali kríčky
zlatého dažďa, zbierali odpadky. Takýto bol Deň Zeme na

Obchodnej akadémii v Ilave.
Poučný, kreatívny, pracovný,
jednoducho deň, kedy sme si
uvedomili, že musíme svoj čas
využiť na to, aby sme sa všetci pričinili o záchranu našej
krásnej planéty v záujme spoločnej budúcnosti.
Máj na OA v Ilave je každoročne spojený s očakávaním
a konaním ústnych maturitných skúšok. Tento rok nám
maturanti svoje vedomosti zo
slovenského jazyka, nemeckého alebo anglického jazyka
a odborných predmetov prezentovali od 16. do 18. mája
2011. Po ich úspešnom zvládnutí mnohých čakajú prijímačky na vysoké školy.
Z celkového počtu 66 ma-

turantov si podalo prihlášky
viac ako 40 žiakov, spolu 123
prihlášok. Najviac prejavili záujem o štúdium na fakultách
Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Ekonomickej univerzity v Bratislave
a Žilinskej univerzity.
Sme pyšní na to, že každý
rok sa môžeme pochváliť úspechom našich študentov v súťaži Mladý účtovník, ktorú organizuje spoločnosť KROS,
a. s. v Žiline. Po postupe z 2.
miesta v regionálnom kole
získala vynikajúce 3. miesto
v celoslovenskom kole Lenka
Briestenská, žiačka IV. A a to
aj vďaka príprave pod vedením
Ing. Danky Kadlicovej.

29. apríla 2011 sa v základnej škole uskutočnil
tematický deň ku Dňu zdravia a Dňu Zeme.

Deň narcisov
Tisíce žltých kvietkov
nádeje sa 15. apríla už po
pätnásty raz rozžiarilo
na našom jarnom oblečení. Už jedenástykrát ich
bolo možné získať od dvanástich dobrovoľníkov ,
žiakov a pedagógov našej
školy, ktorí boli v uliciach
Ilavy s pokladničkami, aby
mala verejnosť možnosť
vhodiť do nej ľubovoľný
finančný príspevok.
Cieľom Dňa narcisov je
vniesť problematiku boja
proti rakovine ako aj pravdu o súčasnom postavení
chorých na Slovensku bliž-

šie k ľuďom - do ulíc, aby sa
z choroby nestal strašiak,
ale fakt, ktorý ľudí spája.
Teší nás, že sa dobrovoľníkom podarilo vyzbierať
1 254, 53 €. Touto sumou
sme prispeli na podporu výskumných projektov,
na onkologickú výchovu
v školách, poradenstvo,
ale aj priamo chorým a ich
rodinám.
Poďakovanie patrí tým,
ktorí túto jedinečnú finančnú zbierku Ligy proti rakovine podporili, ale
tiež tým, ktorí ju realizovali.
Mgr. Helena Machová

Žiaci si priniesli rôzne
druhy ovocia, z ktorého vytvárali zaujímavé mozaiky
a obrázky. Na záver si na
svojich výtvoroch pochutnali. Všetkým táto vitamínová maškrta chutila a urobili niečo aj pre svoje zdravie.
Deň Zeme je deň venovaný
Zemi, ktorý sa každoročne
koná 22. apríla. Tento sviatok bol venovaný oslavám jarnej rovnodennosti a príchodu
jari. V modernom ponímaní ide o ekologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na dopady ničenia
životného prostredia a rozvíjaní diskusie o možných riešeniach súvisiacich problémov.

Pri príležitosti Dňa Zeme
spustilo Ministerstvo životného prostredia SR celoslovenskú akciu s názvom Vyčistime
si Slovensko. Aj naši žiaci od
štvrtej triedy po deviatu sa do
nej zapojili a vyzbierali odpad na Laštekoch , Sihoti,
Klobušiciach. I v hornej časti
Ilavy vyčistili Porubský potok
a upravili doskočisko v areáli
školy. Týmto činom pomohli
našej planéte. Žiaci v prvých,
druhých a tretích ročníkoch
pod vedením pani učiteliek
vytvorili na vyučovacích hodinách zaujímavé projekty
o našej Zemi.
Mgr. Júlia Šebešová
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Spomienky Ferka Jakúbka VIII.
V lete v roku 1950, bol
Svätý rok, mali sme po svadbe v januári a naši rodinní
priatelia vo februári. Čakali
sme naraz dve bábätká, keď
sme sa rozhodli ísť na zábavu do Belušských Slatín.
Je to malá dedinka v Mojtínskej doline. V miestnom
kiosku v prírode bývalo príjemné posedenie pri hudbe. Ozaj pre zaľúbených ako
stvorené. My sme veru boli
vtedy mladí, pekní a zaľúbení. Na svadobnú cestu
sme nešli nikam, chodili sme
na prechádzky po širokom
okolí. V nedeľu o pol jednej nám išiel vlak do Beluše a odtiaľ je ešte dobrých 5
kilometrov do Slatín. Cestou
na stanicu sme išli pomaly,
lebo naše budúce mamičky
boli už mierne zaokrúhlené,
tak sme ich šetrili. Boli sme
asi pri židovskom cintoríne, keď sme zbadali vlak. Ja
a Tóno sme sa dali do behu.
Celí udychčaní sme dobehli
k vlaku, kde už chcel sprievodca dať pokyn na odchod.
Oslovil som ho, či by vlak
ešte nemohol zdržať, že idú
naše žienky.
Pochopil a predal nám dokonca osobne lístky. Mali
sme šťastie, bol to náš kamarát. Keď sa objavili naše
dievčatá, sprievodca im pomohol do vlaku a až potom
dal pokyn na odchod. Z Beluše do Slatín sme cestu peši
hravo zvládli. Bolo to krásne. Ruka v ruke, sem-tam
sme si zaspievali a sem-tam
sme sa aj objali. Ani sme sa
nenazdali a už sa tancovalo. Netlačili sme sa, lebo veľa
ľudí bolo v blízkom bazéne.
Pravý život na zábave začínal večer, no my sme sa museli vrátiť domov. Veď ako
sa hovorí, v najlepšom treba
odísť...

Keď už prišli deti, podnikali sme s nimi často pešie
túry. Chodili sme k Váhu
alebo do hôr blízkych i ďalekých. S deťmi neboli žiadne
problémy. V prírode obdivovali každú kvetinku, chrobáčikov, či vtáčikov. Raz sme
sa s nimi odvážili na výstup
na Vápeč. Všetkých som popriväzoval na povraz ako
horolezcov. Mali z toho veľkú radosť. Samozrejme na
vrchole pri pohľade na krásny výhľad bola radosť najväčšia.
Jedného krásneho letného dňa sme zorganizovali
s Tónom veľký rodinný výlet
do Bánoviec na celý týždeň.
Nabalili sme kufre a onedlho sme už vystupovali z vlaku v Bánovciach. Čakal nás
tam jeho bratranec. V horách mal krásnu murovanú
chatu, postavenú na peknej
lúke, kde vyvieral a žblnkal malý potôčik. V okolí
boli dubové hory, kde rástli hríby. Naše žienky urobili
poriadok na chate a ubytovali sme sa. Bolo tam krásne. Pred spaním som deťom
rozprával rôzne rozprávky,
ktoré rady počúvali. Majiteľ
chaty nám dal aj služobnú
zbraň – revolver, keby nás
niekto prepadol, ale nič také
sa nestalo. Pár nábojov sme
vystrieľali do rôznych terčov.
Deťom sa to veľmi páčilo,
lebo ešte nevideli ozajstnú
pištoľ. Tóno, ako obyčajne,
varil obed a pripravoval raňajky. V horách všetkým výborne chutilo. Náš syn Peter
si po obede ľahol do trávy
a uchytil si nejaký časopis.
Mal ešte len tri roky a už
ako-tak čítal. Ležal dolu
bruchom, hlavu si rukami
podopieral. Zrazu prestal
čítať, zmeravel a pozoroval
skutočný boj o korisť, keď asi

metrový had útočil na jašteričku. Keď z hadovej papule
trčal už len chvostík, spamätal sa a kričí: „Otecko, otecko, tam je veľký had!“ Práve
som pri potôčiku robil malý
bazén na kúpanie. Mal som
v ruke lopatu a na výkrik
som hneď pribehol. Jedným
úderom lopaty som uhasil
život tomuto hadovi. Bolo
mi ho síce ľúto, ale aspoň jašteričke som zachránil život.

Bola pekná, zelená ako tráva. Deti z toho mali radosť.
Avšak tých hadov tam bolo
viac. Museli sme to tam poriadne prezrieť a spolu sme
zabili asi šesť kusov. Bolo mi
ich ľúto, ale boli tam deti –
pre ne boli nebezpečné. Boli
to čierne horské užovky. Našťastie sa všetko obišlo bez
úrazu. Po čase sme často
spomínali na túto príhodu.
Podľa poviedok F. Jakúbka:
Moje veselé i smutné spomienky na Ilavu, spracovala Lenka
Teicherová

História ilavskej zvonice
Najstaršia písomná správa
o veži pochádza z roku 1622,
kde sa hovorí o jej oprave,
pretože pri požiari bola veľmi
poškodená. Opravu nechal
previesť patrón kostola Štefan
Ostrožič. V roku 1755 bola
prevedená nadstavba o jedno poschodie. Zvony darované rodinnými príslušníkmi
rodu Ostrožičovcov boli vraj
nádherné a bohato zdobené.
V roku 1698 nitriansky biskup L.Maťašovský vysluhoval v Ilave birmovku a zároveň posvätil aj kostolné zvony
vo veži. Ďalšia rekonštrukcia
veže bola v r. 1755, ktorú previedol farár Ondrej Neizer.
Veža bola ukončená krásnou
barokovou
trojcibuľovitou
kopulou, na ktorej oceľová
guľa znázorňovala svet – zemeguľu, z ktorej sa do výšky
týčil ťažký kovový dvojkríž,
ukončený hviezdou. Kronikár
spomína, že veža bola taká
krásna, že v celej trenčianskej
župe nemala páru. Rok 1894
je v histórii stavebného vývoja
veže zaznamenaný ako jeden
z najčernejších rokov. Dňa
17.4. 1894 o jedenástej hodine
v noci vznikol požiar v dome
J. Šebíka , ktorý sa rozšíril po
Ružovej ulici. Zhorelo 12 domov a krásna veža s pamätnými zvonmi. Burian vážil 20q,
Median 15q, Poludniak 10q
a umieračik 5q. Zo zvyškov
zvonov sa uliali nové, ktoré

vyrobil zvonolejár Karol Fohl
z Bratislavy. Prvá písomná
správa o vežových hodinách
sa nachádza v Rausovej kronike. Vežové hodiny daroval ilavský rodák Imrich Bielik, vojenský biskup, na znak
svojho povýšenia svojmu rodnému mestu. Hodiny dodnes
slúžia svojmu účelu od roku
1911. Na hodinách vo vnútri
ciferníka je v latinskom jazyku zaznamenané meno darcu.
V roku 1916 boli zvony použité na vojenské účely v prvej
svetovej vojne. V roku 1923
boli na vežu znova objednané
zvony od trnavského zvonolejára. Zvony z Trnavy boli dopravené železnicou. Zo železničnej stanice boli tieto zvony
prepravené na plošinovom
voze, ktorý ťahalo 3 páry volov. Povedľa voza kráčali dievčatá - družičky. Čelo sprievodu tvorila skupina mládencov
na koňoch, z ktorých jeden
niesol štátnu zástavu. Za nimi
kráčala mládež, kňazi, členovia Orla, hasiči a hudobná
skupina. Sprievod sa zastavil pred sochou Panny Márie,
kde bola svätá omša, pri ktorej boli posvätené nové zvony,
ktoré boli 3.8.1924 nainštalované na starobylú vežu. Oslavy boli ukončené v Orlovni
ľudovou veselicou – terajší
Jamp.
Z kroniky J. Majerecha Mrzúcha, spracoval Jozef Jakúbek
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Talent, nadanie a schopnosti vašich detí !
Základná umelecká škola Ilava vyhlasuje prijímacie pohovory na štúdium pre školský rok 2011/2012.
Prijímacie pohovory budú prebiehať v dňoch 24.
a 25. máj 2011 od 14,00 - 18,00 hod. v hlavnej budove školy na Pivovarskej ulici Ilava.
Rodičia môžu prihlásiť deti
už od 5 rokov do prípravného štúdia, s možnosťou vybrať
konkrétny hudobný nástroj
neskôr. Ostatným ponúkame

Koncert pre mamičky
veľký výber hry na rôzne hudobné nástroje, spev a okrem
hudby môžu študovať vo výtvarnom, tanečnom a v literárno-dramatickom odbore.
Dnes už nie sú výnimkou
ani dospelí, ktorí venujú svoj
voľný čas umeleckému vzdelávaniu. Mnohí z nich u nás
navštevujú hru na nejaký hudobný nástroj, alebo prichádzajú medzi výtvarníkov, či
tanečníkov. Umožňuje im to
štúdium pre dospelých, ktoré
verejnosti tiež ponúkame.
Nových žiakov a študentov
veľmi radi privítame. Spolu
s nami budú môcť absolvovať
všetky aktivity školy, napr.:
koncerty – adventné, vianočné, novoročné, jarné, alebo
motivačné, slávnostné, výchovné, či popoludnie s umením. Navštívime spolu galérie,
opery, balety, recitály, výstavy, umelecké dielne majstrov.
Účinkovať budú v komorných
zoskupeniach, v skupinách
moderného tanca Cherries,
alebo vo folklórnom súbore
Vretienko. Zoznámiť sa môžu
so spolužiakmi z partnerskej
českej školy. Práve 20. apríla
2011 sme v nádhernom prostredí Sanotória Klimkovice

účinkovali v spoločnom koncerte pod názvom „Hudba
letí svetom“. Môžu byť členmi
školského orchestra Brillant,
ktorého vystúpenia ste mali
možnosť už viackrát vidieť pri
účinkovaní v kostole, v dome
kultúry alebo v mestskom parku. Žiaci a učitelia reprezentujú prácu školy každoročne
najmenej na 100 akciách, čo
svedčí o tom, že škola žije pestrým a zaujímavým životom
počas celého školského roka.
Okrem vystúpení sa môžeme pochváliť mnohými oceneniami na súťažiach, prehliadkach, či festivaloch. V tomto

školskom roku len doteraz získali žiaci hudobného, výtvarného i tanečného odboru skvelých 20 ocenení . Sú to výborné
2. a 3. miesta, bronzové a strieborné pásma, čestné uznania,
ocenenie poroty na celoslovenských, krajských a okresných súťažiach... O našich
úspechoch sa priebežne dočítate v mestských novinách, ale
aj na internetovej stránke školy. Webová stránka vám podá
ucelený obraz o škole.
Najväčšou prioritou vzdelávania v ZUŠ je individuálny
prístup k deťom. Učiteľ pracuje
s malou skupinou detí, pričom
dokáže vyzdvihnúť schopnosti
každého z nich. V hudobnom

odbore pracuje na vyučovacej hodine s jedným dieťaťom
a pritom dokáže rozvinúť jeho
prednosti a zároveň mu ponúka možnosť byť v kolektíve komorného zoskupenia.
Mottom nášho vzdelávacieho programu je: „Ars pro vita“
– Umenie pre život. Naši absolventi využívajú vo veľkej
miere svoje umelecké vzdelanie v osobnom živote. Viacerí

pôsobia v umeleckej, kultúrnej alebo pedagogickej oblasti.
Mnohí z nich sú členmi umeleckých súborov, orchestrov,
zborov alebo klubov. Vplývajú

tak na umelecký rozvoj svojho okolia, kultúrneho života v
meste a majú na ňom vlastný
výrazný podiel.
Využite jedinečnú možnosť
umeleckého vzdelávania pod
odborným vedením skúsených pedagógov v hudobnom,
výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore
v Základnej umeleckej škole
Ilava!
- R.H.Na 3. ročníku Celoslovenskej prehliadky výtvarných
prác v Púchove získali dňa
4.5.2011 Cenu poroty žiačky
Martina Hrvolová a Tatiana
Mikulová z triedy p.uč. Mgr.
Zdenky Cíbíkovej.
V Celoštátnej súťaži s
medzinárodnou účasťou
„Píšťalôčka moja“ dňa
7.5.2011 sa umiestnila Barborka Barteková z triedy p.uč. Františka Letku v
bronzovom pásme a Barborka Husárová z triedy
p.uč. Eleny Vaňovej v striebornom pásme.
Dňa 13. mája 2011 na hudobno-interpretačnej Celoslovenskej súťaži v Nitre
sa Stanislav Remšík z triedy p.uč. Jaroslava Letku
umiestnil vo svojej kategórii na 2. mieste a p.uč. Viola
Winklerová dostala Mimoriadnu cenu za korepetíciu.
Žiakom blahoželám k
vynikajúcim výsledkom a
učiteľom ďakujem za skvelú prípravu a reprezentáciu
školy i mesta Ilava.
Mgr. Ružena Hromádková,
riaditeľka ZUŠ
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Putovné insígnie v súťaži Zlatý Amos získala učiteľka z Ilavy
„Anketa o najobľúbenejšieho učiteľa, učiteľku na Slovensku“
Dňa 16. apríla 2011 sa uskutočnilo finále Zlatý Amos
2011 v Spoločenskom pavilóne v Košiciach. Titul
Zlatý Amos získala Mgr.
Janka Koštialiková, učiteľka
z našej ZŠ v Ilave, ktorú sme
požiadali o rozhovor.
- Pani učiteľka, čo predchádzalo tejto súťaži, aký
je postup pri prihlasovaní
učiteľa do súťaže?
Učiteľa prihlasujú do súťaže
žiaci. Napíšu jeho stručnú
charakteristiku, prípadne
nejaké príhody, ktoré s ním
zažili. Učiteľom podpísanú
prihlášku potom odošlú do
celoslovenského kola tejto
ankety, kde viacčlenné porota rozhodne o následnom
postupe.
- V čom je súťaž náročná, aké požiadavky musí
učiteľ spĺňať, aby v súťaži
uspel?
Postupujúci semifinalisti
dostali za úlohu nacvičiť
spolu s piatimi žiakmi krátky dvojminútový program,
ktorý musel spĺňať niekoľko
kritérií - nesmel byť kópiou
už existujúceho programu
/ najlepšie vlastná tvorba/,
učiteľ mal byť pri vystúpení rovnocenným partnerom deťom, scénka mala
byť orientovaná na školské
prostredie a v závere mala
obsahovať nejakú pointu.
Aby semifinálové kolo nebolo jednotvárne, každý z
účinkujúcich si vyžreboval
žáner, ktorý mal so svojimi deťmi odprezentovať.
Našťastie sme si vytiahli cestopis, ktorý ponúkal
široký záber možností na
spracovanie. Navyše nám

bol „srdcu blízky“, nakoľko
v tomto školskom roku realizujeme projekt s názvom
Slovensko ako na dlani.
Dali sme hlavy dokopy a
vyšlo z toho celkom milé
dielko. Po jeho predvedení sa nám podarilo postúpiť do finále, kde nás
čakala ešte séria žiackych
otázok „na telo“.
- Ako víťazka súťaže
Zlatý Amos ste získali aj
putovné insígnie, korunu a žezlo. Aký je to pocit získať takéto krásne
ocenenie ?
Byť prvý je úžasný pocit
– či už v športe alebo v
inej oblasti. Je to skvelá
zmes úžasu a nadšenia,
na ktorú by si človek dokázal veľmi rýchlo zvyknúť. Mňa však ovládlo najmä prekvapenie, lebo výkony finalistov boli na veľmi
vysokej úrovni a bolo naozaj ťažké tipovať, kto by sa
mohol stať víťazom. Každá
téma bola spracovaná originálne a nápadito. Veľmi obdivujem tvorivosť, s akou sa
dokázali učitelia popasovať
s takými žánrami ako sci-fi,
talk-show,či zvykoslovie. Z
vlastnej skúsenosti viem, že
to nebolo vôbec ľahké.
- V čom spočíva podľa
Vás úspech učiteľa, aký je
recept na to, ako si získať
žiakov ?
Žiadny univerzálny recept
nevlastním a ani neovládam. Usilujem sa len o to,
aby žiaci objavovali nové
poznatky vďaka vlastnej objavnej činnosti a prostredníctvom rôznorodých tvorivých činností. Deti sa na

takéto hodiny tešia, pretože
sú pestré a najmä poskytujú
možnosť sebarealizácie aj
pre slabších žiakov. Myslím

si, že ak učiteľ pristupuje
k svojej práci s nadšením,
elánom, potom tento zápal
prenáša svojou činnosťou aj
na žiakov. Mojím cieľom je
pomôcť žiakom vždy, keď
to potrebujú, nájsť oblasť,
ktorá im je blízka a v ktorej
dosahujú dobré výsledky.
Tú potom rozvíjať a cez ňu
pôsobiť na ostatné zložky
osobnosti, aby sa z nich stali zodpovedné a samostatne
konajúce bytosti, ktoré sa v
dnešnom svete nestratia.
- Čo bolo podľa Vás v tejto
súťaži najťažšie ?
Najťažší bol asi ten mesiac
príprav a nácvikov. Bola to
veľká zodpovednosť reprezentovať na úrovni a nesklamať tých, ktorí do nás
vkladali nádeje / myslím
tým ostatných žiakov, ktorí
s nami na finále nemohli
ísť, ale spolu s rodičmi nám

držali palce a od začiatku
nás podporovali/. Z pohľadu detí najúnavnejšie boli
asi niekoľkohodinové nácviky s moderátorkou
a ostatnými účinkujúcimi.
- Vaši terajší štvrtáci
odchádzajú na druhý
stupeň ZŠ, máte nejaké ďalšie plány do budúcna s novými žiakmi?
Momentálne
máme
toľko rozbehnutých aktivít, ktoré je potrebné
dotiahnuť do konca, že
nad novými zatiaľ neuvažujem. Ale určite si
pre prváčikov niečo zaujímavé pripravím.
- Aké je Vaše životné
krédo?
„Škola nesmie byť miestom
sĺz, bludišťom a robotárňou, ale hrou, hostinou
a radosťou.“
/ J.A.Komenský /
Ďakujeme pani učiteľke za
rozhovor a prajeme ešte
veľa krásnych úspechov
v náročnej pedagogickej
práci.
- atei -

Prázdniny
Už sa blížia prázdniny,
tešíme sa do Sniny.
Pôjdeme aj do Tatier,
Na Gerlach aj na Ďumbier.
Plavenie sa po Váhu,
to chce veľkú odvahu.
Vychádzky do prírody,
sú to veľké výhody.
Navštívime Jánošíkove diery,
tie veru majú veľké miery.
Túra je to veru ťažká,
vypomstí sa obuv ľahká.
Simona Priebojová, 4.A
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PROGRAM ĽUDOVÝCH MISIÍ VO
FARNOSTI ILAVA 29. máj - 5. jún 2011
Nedeľa 29.5., téma: Boh ťa miluje
7,30; 10,00; 17,30 sv. omša Ilava
8,45 sv. omša Prejta
15,00 katechéza pre ženy Ilava aj Prejta
16,00 katechéza pre mužov Ilava aj Prejta

Pondelok 30.5., téma: Hriech

dopoludnia návšteva školy
16,00 stretnutie s deťmi v kostole Ilava
17,45 sv. omša s misijnou kázňou Prejta
18,30 sv. omša s misijnou kázňou Ilava
19,45 premietanie filmu Ježiš v kostole Ilava

Utorok 31.5., téma: Spása v Ježišovi Kristovi
16,00 stretnutie s deťmi v kostole Prejta
17,45 sv. omša s misijnou kázňou Prejta
18,30 sv. omša s misijnou kázňou Ilava

Streda 1.6., téma: Viera a obrátenie

10,00 misijná spoveď + sv. omša s pomazaním chorých Prejta
16,00-18,00 misijná spoveď Ilava
17,45 sv. omša s misijnou kázňou Prejta
18,30 sv. omša s misijnou kázňou Ilava

Štvrtok 2.6., téma: Ježiš je Pán

10,00 misijná spoveď + sv. omša s pomazaním chorých Ilava
16,00-17,00 misijná spoveď Prejta
17,45 sv. omša s misijnou kázňou + adorácia Prejta
18,30 sv. omša s misijnou kázňou + adorácia Ilava

Ilustrácia: A. Teicherová

Ocenenia hercom Malej múzy...

Piatok 3.6., téma: Duch Svätý

dopoludnia návšteva chorých po domoch Ilava aj Prejta
16,00-18,00 misijná spoveď Ilava
17,45 sv. omša s misijnou kázňou Prejta
18,30 sv. omša s misijnou kázňou Ilava
19,45 stretnutie mladých z celej farnosti v kult. dome Ilava

Sobota 4.6., téma: Cirkev - spoločenstvo

16,00 sv. omša s obnovou manželských sľubov, Ilava aj Prejta
19,00 koncert hudobnej skupiny Kapucíni & Stanley, v kult.
dome Ilava

Nedeľa 5.6., téma: Rast a premena v Kristovi

7,30; 9,00; 10,30 sv. omša Ilava + požehnanie misijného kríža
8,45 sv. omša Prejta + požehnanie misijného kríža

Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých
Ilava srdečne pozýva všetkých ľudí dobrej vôle
na ľudové misie vo farnosti pod vedením bratov kapucínov s nasledujúcim programom:
Ľudové misie, alebo často
nazývané taktiež farské misie, sú pre farnosť akýmisi duchovnými cvičeniami, ktoré
majú nezastupiteľnú úlohu
v živote farnosti a miestnej
Cirkvi. Pomáhajú budovať rodinno-farské vzťahy a veriacim prehĺbiť vzťah s Bohom.

Misie vo farnosti - to je
čas, keď môžeš urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu,
pre svoju večnosť. V mene
Kristovom prosíme každú rodinu, každého farníka:
Neodmietni toto pozvanie!
Vaši duchovní otcovia a pátri misionári

Ilavský divadelný súbor
Malá múza sa s hrou Evanjelium podľa Oskara zúčastnil XIV.ročníka celoslovenského Festivalu Aničky
Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom, na ktorú bol
vybratý zo 17. prihlásených
umeleckých kolektívov. Festival bol prehliadkou deviatich inscenácií Slovenskej
a svetovej dramatickej tvorby, zobrazujúcej postavenie
a poslanie ženy v spoločnosti. Tú zastupovala v príbehu
o Oskarovi Marta Vojtášová
v úlohe tety Rózy tak presvedčivo, že na prehliadke
získala diplom za ženský he-

recký výkon. Druhou radosťou pre súbor bola cena „za
pozoruhodný a talentovaný
výkon v úlohe Oskara“, ktorú
spolu s plaketou A.Jurkovičovej získal Daniel Mikloši.
Odborná porota ocenila predovšetkým civilné herecké
výkony oboch protagonistov,
ktoré si mohli diváci znovu pozrieť aj 1.mája o 19.00
hodine v Pastoračnom centre Pruské. Pripomíname,
že v r.2008 sme z tejto prehliadky priniesli pre mesto
Ilava zlatú medailu za hru
Š.Králika Trasovisko. Herečka Lenka Janečková tu získala titul Laureátky za najlepší
ženský herecký výkon v úlohe Hany. Celkovým víťazom tohtoročnej prehliadky
v Novom Meste sa stal súbor
J.Chalupku z Brezna, ktorý
s ocenenou hrou v Ilave radi
privítame. DS Malá múza
má s Oskarom v nasledujúcich mesiacoch namierené
do Brna a Ružomberka, ako
aj na letnú Celoslovenskú
prehliadku s biblickou tematikou Gorazdov Močenok.
-mpaj-
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Pozvánky na podujatia v Ilave

Čarovanie so sklom...
Rezanie skla, brúsenie, spájkovanie, miestami výbuchy
smiechu a komentáre tých, ktorým sa menej darilo, sa ozývali vestibulom domu kultúry
v stredu 18.mája popoludní.
Na kreatívnom kurze vitráže
s názvom Čarovanie so sklom,
sa stretli záujemcovia rôzneho
veku a povolaní nielen z Ilavy,
ale aj širšieho okolia. Bohatá
história vitráže a tiež súčasné
využitie rôznych jej techník nás
inšpirovala pri príprave podujatia k Medzinárodnému dňu
múzeí /18. máj/ . V Ilave sa jej
venuje Mgr. Danka Vlčková,
ktorú sme pozvali ako lektorku.
Poslucháčov zaujala pútavým
rozprávaním a po teoretickej
časti o technikách a možnostiach použitia, prešli k samotnej tvorbe. Technikou Tiffany / jednotlivé kúsky skla nie
sú spájané oloveným
profilom, ale hrany
sa obalia medenou
páskou a potom sa
pospájkujú/ si účastníci kurzu vyrobili prívesky. „Bude ho
nosiť na koženej šnúrke“ pochválila sa hrdá
mama desaťročnej šikovnej Sáry. Pán Bartoš z Košece skromne
poznamenal: „Ja som
chcel taký jednoduchý“ a ukázal ten svoj
v tvare červeného
srdca. Potom už s lektorkou debatoval o
klasickej vitráži, používanej pri zasklieva-

ní okien stredovekých katedrál,
ktorá ho najviac zaujímala. Medzi poslednými, ktorí odchádzali vo večerných hodinách
z domu kultúry, bola Alenka
z Trenčína a lúčila sa s nami
otázkou: „čo bude nabudúce ?“
-ot-

29. 5. 2011 /nedeľa/ v sále DK o 15. 30 hod.
HUSĽOVÝ KĽÚČ – pesničková súťaž
CVČ Ilava a súkromná ZUŠ z Trenčianskej Teplej obnovuje tradíciu pesničkovej súťaže v interpretácii tanečných piesní
detí základných škôl. Pred pár rokmi túto súťaž vyhrala, teraz
už známa speváčka, Janka Daňová. Prihlásiť sa mohli dievčatá
a chlapci, ktorí navštevujú základnú školu. Všetci si museli pripraviť dve tanečné piesne a prejsť výberovými kolami. Tešíme sa
na nové spevácke talenty a veríme, že naše nadviazanie na tradíciu súťaže bude úspešné a objavíme nových adeptov na zlatého
slávika. Na finále súťaže vás srdečne pozývame. Vstup voľný
3. 6. 2011 /piatok/ vo foyer na prízemí DK o 15. 00 hod.
Z NÁŠHO KRAJA
Vernisáž výstavy FOTOKLUBU POVAŽIE. Bude to druhá výstava z tvorby členov klubu v DK Ilava a potrvá do 19. júna. Pozriete si ju v prac. dňoch od 7.00 – 17.30 h., utorok do 15.00
4. 6. 2011 /sobota/ v centre na námestí od 15. 00 hod.
ROZPRÁVKOVÉ MESTO
Popoludnie pre deti k ich sviatku, Medzinárodnému dňu detí.
Nájdete tu rozprávkové bytosti, nafukovací hrad, uvidíte bábkové
divadlo a možno príde i kúzelník...
Vstup, časovo ohraničený od 15. 00 – 16. 00 hod.,
vstupné 1 € /za vstupenku dieťa dostane darček/
4. 6. 2011 /sobota/ od 19. 00 hod. v sále domu kultúry
KAPUCÍNI & STANLEY
Koncert hudobnej skupiny v rámci programu
ľudových misií vo farnosti Ilava
9.6.2011 /štvrtok/ o 16. 00 hod. vo výstavnej sieni DK
GREGORIÁDA II.
Vernisáž výstavy MIROSLAVA GREGORA /olejomaľba,
zátišia, krajiny.../ a jeho dcéry MARKÉTY GREGOROVEJ
/ kolorovaná perokresba/ z Trenčianskej Teplej. Výstava potrvá do
30. júna, otvorená v prac. dňoch od
8.00 – 17. 30, v utorok do 15. 00 hod.
LETO 2011 S CVČ ILAVA
1.7. Výlet do ZOO Lešná /pre deti z krúžkov a ich rodičov/
4.7.- 13.7. Počítačový kurz /popl. 33 €, word, excel, internet/
4.7.- 8.7. Túlavé topánky-mestský tábor
11.7.- 15.7. Týždeň s keramikou-mestský tábor
18.7.- 22.7. Z každého rožka troška-mestský tábor
8.8.- 12.8. Z každého rožka troška-mestský tábor
15.8.- 19.8. Výtvarné techniky-mestský tábor
22.8.- 26.8. Túlavé topánky-mestský tábor
Na tábory je potrebné prihlásiť sa do 30.6.2011 v CVČ Ilava
/zadný vchod DK/. Viac informácií na čísle 44 65 184
Aktuálne informácie vždy na www.ilava.sk
/kalendár podujatí/ tel. DK 44 555 70 -72
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ČITATELIA ČITATEĽOM
Smithová, L.J.
Upírske denníky

Bratislava, Fragment 2009

Upírske denníky – sú to
knihy, pri ktorých čítaní sa
plne vžijete do pocitov dotyčnej osoby o ktorej čítate.
Zatiaľ vyšlo šesť častí: Prebudenie, Súboj, Zbesilosť, Temnota, Návrat a Temné sily. Je
to príbeh o mladom dievčati
– Elene Gilbertovej – ktorá sa
zaľúbi do prišelého cudzinca

– Stefana Salvatoreho – ktorý
má svoje temné tajomstvo, je
totiž upír. Tu je úryvok knihy:
Elena zazrela štíhle svalnaté telo. Vyblednuté džínsy
sedeli ako uliate, nad nimi
priliehavé tričko s krátkymi
rukávmi a kožená bunda nezvyčajného strihu. Vlasy mal
zvlnené a tmavé. Elena vydýchla.
„Kto je ten maskovaný
muž?“ spýtala sa Meredith.
Presne to sadlo – chlapcove
oči zakrývali tmavé okuliare
skoro ako maska.

Ako básničky idú do knižky ?

„Niekedy ťažko, až sa natrápiš, kým ich vymyslíš“.
/ zo stretnutia s básnikom Ondrejom Nagajom./
Keď je človek bezmocný
je rád každej pomoci.
Aby si sa nesmel zložiť,
je tu ruka, čo ťa drží.
V každom z nás sa chvejú
struny, keď zakvíli známe
uííí.
/Už básničky idú z knižky/
Ondrej Nagaj, básnik, ktorý
má vo svojich 70 rokoch stále
blízko k deťom nielen svojou
tvorbou, ale aj stretnutiami
s nimi.
Srdečný, vitálny a bezprostredný predstavil 10. mája
v dome kultúry svoje knižky
ilavským žiakom 1.stupňa ZŠ
a zároveň z nich prečítal nie-

koľko žartovných básní.
Samozrejme, že nezabudol ani na hádanky, aby si tak
otestoval dôvtip malých školákov.
Bývalý profesor slovenského a ruského jazyka na
Strednej pedagogickej škole
v Turčianskych Tepliciach debutoval básnickou zbierkou
Verše na pni /1966/, po ktorej
nasledovalo niekoľko ďalších,
posledné: „Píšem si na miesto
teba /2007/ a Ukradomky
/2010/.
A ako sa dostal k tvorbe pre
deti?
Začalo to tak, že jeho študentky, budúce učiteľky materských škôl, ho často prosili, že potrebujú básničky pre

škôlkarov, či už o prírode,
zvieratkách, veciach, udalostiach, a pod.
Tak im teda niečo vymyslel,
a tým sa ten básničkársky kolotoč roztočil. Neskôr zas bolo
treba na podnet logopéda vymyslieť verše pre deti na výučbu výslovnosti.
Tak vznikli známe knižky:
Mám básničku na jazýčku
Riekanky do škôlky
Nepotkni sa jazýček
Čo slniečko videlo
Zarecituj si básničku
Hádanky z lesa
Hádanky z lúky
a mnohé ďalšie.
Malých čitateľov najviac zaujímalo ako jeho básničky
vznikajú, či píšu aj jeho deti,
čo by chcel ešte napísať a či sa
mu aj to, čo napísal, páči.
Aby si trochu oddýchol od
toľkých otázok,štvrtáci mu
pod vedením p. učiteľky Koštialikovej predstavili svoj víťazný program zo súťaže
o cenu „Zlatý Amos“ v Košiciach.
Pán Nagaj prišiel na pozvanie Mestskej knižnice v Ilave po prvýkrát a okrem toho,
že sa mu tu páčilo, vyslovil aj
uznanie nielen šikovným ilavským deťom, ale aj pedagogickému umeniu učiteliek, ktoré
ich vedú cestou poznania od
prvých školských rôčkov.
Ľ.L.

„Maskovaný
cudzinec“.
Ozval sa ktosi iný a potom sa
už rozpútal šepot.
Ak vás tento úryvok zaujal,
vrelo odporúčam, aby ste si
tieto knihy prečítali a dozvedeli sa, ako budú Elena a Stefan spoločne so svojimi priateľmi bojovať proti zlu. Tieto
knihy napísala L.J.Smithová.
(Pripravuje aj ďalšie tri časti)
Mária Tomášová, 10 rokov
Táto kniha sa vo fonde MsK
nenachádza.

Knižné novinky
Prírastky v apríli:
Beletria
Hazard / Solčanská M.
Cudzie vzťahy / Macháčová A.
Na samotu sa nezomiera
/ Adamcová A.
Temnejšia stránka
/ Mc Fadyen C.
Tajný prejav / Smith T.
V tieni mafie / Karika J.
Stará som už bola
/ Macháčková M.
Veľké baby neplačú
/ Ivančáková I.
Náučná literatúra
Dejiny slovenskej literatúry I. a II. zv. / Sedlák I.
Marketing podľa Kotlera
/ Kotler P.
Gril / Raichlen S.
Detská literatúra
Netvor z hlbín
/ Brezina T.
Hlas z podsvetia / Brezina T.
Hrôzostrašná história
20. storočia / Deary T.
Receptíky pre malých kuchárov / Šmirmátorová P.

10

Ilavský mesačník

Matrika

Narodili sa:

Natália Novotníčková
Marek Hlásny
Alexandra Mikušková
Matej Ďuriš

Navždy nás
opustili:
Anastázia Rendeková
Margita Hírešová
Štefan Kováč
Alojz Tomanička

Manželstvo
uzatvorili:

Ing. Martin Hlinka
a Mgr. Michaela Kuricová
Juraj Ilončiak
a Ing. Katarína Šukalová

Blahoželáme
jubilantom

Majstrovstvá SR v bedmintone do 11 rokov
- štyri z piatich titulov Majster SR putujú do Ilavy
Tento víkend sa v Šuranoch uskutočnili Majstrovstvá SR v bedmintone – kategórie do 11 rokov.Na základe
postavenia v rebríčkoch SR si postup
vybojovali Tamara Prostináková,Nina Klačková a Jakub Horák-hráči
Bedmintonového oddielu TJ Sokol
Ilava.
Napriek počiatočnej tréme bojovali o každý košík a celoročný poctivý
tréning premenili na štyri tituly Majster SR a tri bronzové medajle.
Tamara sa s tromi získanými titulmi stala najúspešnejšou hráčkou
majstrovstiev. Ilavský klub, túto sezónu, jednoznačne ovládol najmladšiu
kategóriu v slovenskom bedmintone. Celková bilancia z tohtoročných
Republikových majstrovstiev v bedmintone hráčov a hráčiek TJ SOKOL
Ilava je 1 titul Školský majster SR kategórie mladší žiaci,bronzová medajla v kategórii mladšie žiačky, 6 titulov
Majster SR, 2 strieborné a 7 bronzových medajlí.
Naši ešte malí hráči a hráčky počas
celej sezóny úspešne reprezentovali svoju školu, mesto a Telovýchovnú
Jednotu Sokol. Zistili sami na sebe, že
poctivým a pravidelným tréningom

Tamara Prostináková
- Jakub Horák

zmiešaná
štvorhra

Majstri SR

Nina Klačková
- Lukáš Benko /Hnúšťa/

zmiešaná
štvorhra

3.miesto

Tamara Prostináková

dvojhra dievčatá

Majster SR

Nina Klačková

dvojhra dievčatá

3.miesto

Jakub Horák

dvojhra chlapci

3.miesto

Tamara Prostináková
- Nina Klačková

štvorhra dievčatá

Majsterky SR

Jakub Horák
- Valentýn Oľha /Prešov/

štvorhra chlapci

Majstri SR

sa dá dosiahnuť veľmi veľa. Prajem
im ešte viac chuti na sebe pracovať aj
v ďalšej sezóne.
Marian Horák, BO TJ Sokol Ilava

70 rokov
Ľudmila Adamcová
Ján Kotúč
Jozef Kvasnica
Jozef Melicher
Emília Mozolíková
Eva Oriešková
Jozef Tomáš
75 rokov
Ladislav Zigo
80 rokov
Albín Vrana
85 rokov
Jozef Vojsovič

Okienko do
štatistiky:
Za sledované obdobie
sa do nášho mesta
prisťahovalo 16 občanov,
odsťahovalo
sa 9 občanov.

Chceme sa pochváliť!
Na
výročnej
schôdzi
miestnej pobočky „Ligy
proti reumatizmu“ sme
mali česť privítať dvoch
zástupcov Európskej ligy
proti reumatizmu, pani
Jacqueline Mäder a pána
Floriána Kletta. Bola to ich
prvá návšteva Slovenska.
Pri tejto príležitosti nám

bola zapožičaná i putovná
výstava „Working Wonders
Travelling Exhibition“, výstava o ľuďoch, ktorí aj keď
sú chorí, opäť sa zapojili
do života. A tak po Bruseli,
Taline, Berlínu a Moskve,
bola táto výstava aj v Ilave
13.5.2011
-josros-

Oznam
Mestský úrad - evidencia obyvateľov na základe viacerých
zistených skutočností o pobyte občanov prostredníctvom
sčítacích komisárov oznamuje občanom , že podklady pre
sčítacie tlačivá a sčítacie identifikátori neboli poskytované
od obcí a miest ale zo štatistického úradu. Nie je nám
známa skutočnosť od akého
dátumu a z akého zdroja boli
tieto údaje čerpané.Mestská evidencia sa nezhoduje s
údajmi, ktorými disponujú
sčítací komisári a vzájomne
si mnohé prípady spoločne
riešime.
Úloha komisárov je náročná, preto prosíme občanov o
ochotu a spoluprácu. Komisári nie sú zodpovední za nezrovnalosti v evidencii pobytov, ktoré poskytol štatistický
úrad.
-ar-

Inzercia:
Lukratívna práca
v kancelárii, 7 eur/hod.
v Dubnici nad Váhom.
Kontakt:

0908 454 552
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ZŠ Medňanská medzi atletickou elitou okresu
Kolektív chlapcov piaty, dievčatá dokonca bronzové

V utorok, 10. mája 2011 na
Mestskom štadióne v Dubnici nad
Váhom sa uskutočnilo Okresné
kolo v atletike základných škôl pre
školský rok 2010/2011, ktoré z poverenia Ministerstva školstva SR
usporiadal KŠÚ Trenčín, v spoluoráci s OR SAŠŠ v Ilave, AK Spartak Dubnica n.V., CVČ Dubnica n.V. a CVČ Nová Dubnica. Pre
ilavských priaznivcov atletiky je
táto informácia zaujímavá najmä
z toho dôvodu, že súťažné družstvá chlapcov a dievčat zo Základnej školy na Medňanskej ulici v Ilave sa predviedli vo veľmi
dobrom svetle, dokázali po dlhých
neúspešných rokoch prelomiť hegemóniu dubnických a novodubnických škôl a presadiť sa v tvrdej
konkurencii 23 kolektívov medzi
najlepšie atletické družstvá okresu Ilava. Chlapci skončili v hodnotení družstiev na piatej, dievčatá dokonca na tretej, bronzovej
priečke a rozšírili tak doterajšiu
zbierku športových trofejí školy
o ďalší vzácny pohár. Leví podiel
na ilavskom úspechu má nepochybne líderka dievčenského kolektívu, elitná atlétka dubnického
AK Spartak, Viktória Záhradníčková, ktorá vyburcovala svojich
spolužiakov k výborným výkonom. Nielen svojimi dvoma suverénnymi víťazstvami – v behu na
60 a 300 metrov – ale i zabehnutím
svojho osobného maxima v druhej
z víťazných disciplín. Všetko na
Viktóriu, teda v deň svojich menín ...
Viktórii i všetkým ostatným
úspešným vyslancom ilavskej atletiky k úspechu srdečne blahoželáme!
Víťazi jednotlivých disciplín
a výsledky ilavských pretekárov:
60 m žiaci:
1 Brandís Michal 950608 ZŠ J.Kráľa Nová Dubnica 7,52
Mihálik Roman 951113 ZŠ Medňanská Ilava (v 3. rozbehu štvrtý,
časom 8,55 a do finále sa nekvalifikoval), Hudec Vojtech 951024
ZŠ Medňanská Ilava (v 6. rozbehu
tretí, časom 8,54 a do finále sa nekvalifikoval)
300 m žiaci:
1 Martinek Filip 950718 ZŠ s MŠ
Centrum II Dubnica n.V. 41,64, 18
Mihálik Roman 951113 ZŠ Med-

ňanská Ilava 47,59 (v 4. rozbehu tretí), 24 Gerschordf Michal
950708 ZŠ Medňanská Ilava 51,65
(v 4. rozbehu piaty)
1000 m žiaci:
1 Kolenič Michal 970902 ZŠ s MŠ
Pod hájom Dubnica n.V. 2:56,51
18 Gerschordf Michal 950708 ZŠ
Medňanská Ilava 3:26,41 (v 2.
behu 11.), 19 Staňo Kristián 960215
ZŠ Medňanská Ilava 3:28,03 (v 1.
behu 8.)
diaľka žiaci:
1 Brandís Michal 950608 ZŠ J.Kráľa Nová Dubnica 584
8 Holba Dominik 961127 ZŠ Medňanská Ilava 469
12 Staňo Kristián 960215 ZŠ Medňanská Ilava 454
26 Gramblička Filip 960919 ZŠ
Medňanská Ilava 398
výška žiaci:
1 Bero René 951128 ZŠ s MŠ Pod
hájom Dubnica n.V. 174
9 Holba Dominik 961127 ZŠ Medňanská Ilava 145
12 Štúrik Martin 960804 ZŠ Medňanská Ilava 140
guľa žiaci:
1 Budinský Pavol 970610 ZŠ s MŠ
Centrum I Dubnica n.V. 12,58
9 Hudec Vojtech 951024 ZŠ Medňanská Ilava 9,88
12 Hanko Patrik 960120 ZŠ Medňanská Ilava 9,60
kriket žiaci:
1 Krížek Martin 950312 Gymnázium Dubnica n.V. 97,83
3 Švitel Matej 951027 ZŠ Medňanská Ilava 69,07
10 Hanko Patrik 960120 ZŠ Medňanská Ilava 61,79
4 x 60m žiaci:
1 Štafeta ZŠ J.Kráľa Nová Dubnica 30,51
7 „B“ - štafeta ZŠ Medňanská Ilava
(Staňo, Štúrik, Švitel, Gerschdorf)
33,48 (v 3. behu bola štafeta tretia)
9 „A“ - štafeta ZŠ Medňanská Ilava (Hanko, Hudec, Mihálik, Holba) 33,94
(v 2. behu bola štafeta druhá)
60 m žiačky:
1 Zahradníčková Viktória 960329
ZŠ Medňanská Ilava 8,24 (víťazka 2. rozbehu), Švitelová Martina
970801 ZŠ Medňanská Ilava (do
finále sa nekvalifikovala a v 2. rozbehu skončila 3. časom 9,56)
300 m žiačky:
1
Zahradníčková
Viktória

960329 ZŠ Medňanská Ilava 42,53 (víťazka 3. behu - nový
osobný rekord!!!)
16 Behanová Katarína 961230 ZŠ
Medňanská Ilava 55,72 (v 1. behu
štvrtá)
800 m žiačky:
1 Halásová Radka 97 ZŠ s MŠ Centrum I Dubnica n.V. 2:37,11
6 Koštialiková Kristína 960608 ZŠ
Medňanská Ilava 2:57,18
11 Dubčáková Martina 960903 ZŠ
Medňanská Ilava 3:23,08
diaľka žiačky:
1 Baginová Martina 950324 SŠ sv.
Bosca Nová Dubnica 430
5 Behanová Katarína 961230 ZŠ
Medňanská Ilava 397
6 Hudecová Veronika 960610 ZŠ
Medňanská Ilava 393
výška žiačky:
1 Kaššová Radka 970908 ZŠ s MŠ
Centrum II 2 Dubnica n.V. 135
9 Figúrová Sophia 970817 ZŠ Medňanská Ilava 125
Cíbiková Kristína 960910 ZŠ Medňanská Ilava NM
guľa žiačky:
1 Minárechová Dominika 960201
ZŠ s MŠ Pod hájom Dubnica n.V.
10,45
10 Hudecová Veronika 960610 ZŠ

Medňanská Ilava 7,18
12 Budíková Simona 951023 ZŠ
Medňanská Ilava 6,70
kriket žiačky:
1 Kaššová Radka 970908 ZŠ s MŠ
Centrum II Dubnica n.V. 55,53
12 Cíbiková Kristína 960910 ZŠ
Medňanská Ilava 39,74
15 Budíková Simona 951023 ZŠ
Medňanská Ilava 32,89
4 x 60 m žiačky:
1 „A“ - štafeta ZŠ s MŠ Pod hájom
Dubnica n.V. 34,65
4 Štafeta Medňanská Ilava (Behanová, Záhradníčková, Švitelová,
Koštialiková) 34,92
(víťazná štafeta 1. behu)
Celkové poradie družstiev starších žiačok:
1 ZŠ s MŠ Pod hájom Dubnica n.
V. 759 bodov, 2 ZŠ s MŠ Centrum I
Dubnica n. V. 671 bodov
5 ZŠ Medňanská Ilava 624 bodov
612 bodov
Celkové poradie družstiev starších žiakov:
1 ZŠ J.Kráľa Nová Dubnica 789
bodov 624 bodov, 2 ZŠ s MŠ Centrum II Dubnica n. V. 786 bodov
3 ZŠ s MŠ Pod hájom Dubnica n.
V. 781 bodov, 5 ZŠ Medňanská Ilava 624 bodov
(tch)
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Absolútnymi víťazmi jubilejného XV. ročníka Ilavského behu Ľuboš Kováčik a Ľubomíra Maníková-Klobučníková

Podujatie popri viacerých solídnych výkonoch jednotlivcov bolo aj
tohto roku poznamenané predovšetkým krajnou nepriazňou počasia
Nepríjemné a pomerne
chladné daždivé počasie doslova zmarilo viacmesačné
úsilie ilavských organizátorov o skvelú prezentáciu svojho bežeckého podujatia, ktoré
si v nedeľu, 15. mája 2011 zaknihovalo už svoju 15. kapitolu. V organizačnej réžii mesta Ilava, s logom generálneho
sponzora – firmou AGROMIX
– v záhlaví.
Napriek tomu, že počet štartujúcich v žiackych kategóriách oproti minulosti bol predsa len o niečo menší, početnosť
seniorského štartovného poľa
neutrpela a na ťažkej, 13 000
metrov dlhej trati s prevýšením 176 m priniesla celý rad
zaujímavých bežeckých súbojov. Podujatia sa zúčastnilo takmer pol druhej stovky
pretekárov v štyroch žiackych
a šiestich seniorských kategóriách.
Najmladším účastníkom seniorskej časti ilavského podujatia bol Marek Kapusta z BK
Lysá pod Makytou (1995/
53:14,60), tým najskôr narodeným Rudolf Sopko z Trenčína
(1943/1:08:33,35). Najrýchlejším domácim pretekárom sa
stal Klobušičan Ján Kminiak,
ktorý trať vedúcu z Ilavy do
Iliavky a späť absolvoval v čase
59:00,01 min. Držiteľom horskej prémie na Kopánke sa stal
celkový víťaz podujatia, Považskobystričan Ľuboš Kováčik. Ani jeden z traťových rekordov podujatia prekonaný
nebol.
Odhliadnuc od nepriazne
počasia, podujatie malo aj tohto roku veľmi vysokú spoločenskú úroveň. Záverečného
slávnostného ceremoniálu dekorovania najlepších preteká-

ILAVSKÝ

rov, popri riaditeľovi pretekov,
pánovi Ľubomírovi Klobučníkovi, sa zúčastnil aj primátor
mesta Ilava, Ing. Štefan Daško
a čestný hosť podujatia, vanceuerská olympionička, slovenská biatlonová reprezentantka Natália Prekopová.
Z výsledkov:
Predškoláčky – materské
školy – 400 m – bez použitia časomiery: 1. Aneta Tekeľová, MŠ Považská Bystrica,
2. Sára Štefancová,
MŠ Ilava, 3. Terézia Košťálová, MŠ Ilava-Klobušice
Predškoláci – materské školy
– 400 m– bez použitia časomiery: 1. Matúš Jakúbek, MŠ
Ilava, Filip Ondraščin, MŠ Ilava, 3. Christopher Vargoník
Dubnica nad Váhom
Mladšie žiačky 1. – 5. ročník ZŠ – 800 m: 1. Zuzana
Ptáčková, ZŠ Ilava, 3:23,03, 2.
Mária Rendeková, ZŠ Ilava,
3:27,90, 3. Miroslava Stopková,
ZŠ Ilava, 3:48,46
Mladší žiaci 1. – 5. ročník
ZŠ – 800 m: 1. Vratko Šimek,
MK Rajec 3:03,86,
2. Denis Galko, ZŠ Dubnica
nad Váhom, 3:26,88, 3. Martin
Backo, ZŠ Pruské, 3:28,78
Staršie žiačky 6. – 9. ročník
ZŠ – 1 200 m: 1. Patrícia Tekeľová, ZŠ Považská Bystrica,
4:48,92, 2. Beata Zacharová,
ŠKK Lednické Rovne, 4:53,79,
3. Dominika Kozáková, ŠKK
Lednické Rovne, 5:00,44
Starší žiaci 6. – 9. ročník ZŠ
– 1 200 m: 1. Radim Buchanec,
TJ Spartak Myjava, 3:42,29,
2. Jakub Gurín, ŠKL Spartak
Dubnica nad Váhom, 3:59,53,
3. Radoslav Ondraščin, ZŠ
Dubnica nad Váhom, 4:39,87
Muži – hlavná kategória –
13 000 m: 1. Pavol Michalčík,

TJ Spartak Myjava, 46:54,58,
2. Michal Luhový, Púchov,
48:04,73, 3. Peter Sobek, BK
Lysá pod Makytou, 48:578,42
Muži 40-49 roční – 13 000
m: 1. Ľuboš Kováčik – absolútny víťaz podujatia,
AŠKP Žilina, 46:41,40, 2. Stanislav Floriš, Považan Pruské, 48:11,91, 3. Zdeno Koleda, MK Rajec, 48:18,57
Muži 50-59 roční – 13 000
m: Ján Cvíčela, AK Bojmičky,
51:08,43, 2. Miroslav Kováč,
Trenčín, 52:11,57, 3. Roman
Tománek, Galak Slavičín, 56:
26,44
Muži 60-roční a starší –
13 000 m: 1. Stanislav Sviták,

Poďakovanie
Dovoľte vyjadriť naše úprimné
poďakovanie všetkým spriazneným
osobám a sponzorom, ktorí sa podieľali na finančnom a materiálnom zabezpečení jubilejného XV.
ročníka Ilavského behu, predovšetkým firmám – AGROMIX Ilava, CK
JOMATOUR Čadca, SPARK, s.r.o.,
FATRIA A. & M. BUČEK, Tlačiarni
EKONÓM Ilava, Reštaurácii MORAVEC-CAFÉ Ilava, Pizzeria LA TORRE Ilava a Pavol Struhár, EURO-ŠROT KOLMAN, D-LUMAX Ľuboš
Greguška, DUMONT s.r.o., VEMPO
Ilava, Bufet ROSA Ilava, Holba Roman, HANS s.r.o. Sobotište, MBM
Slovakia Dulov, ILSPORT Ilava - pán
Ondraščin, TAMAKO, s. r. o. Dubnica n/V, CYKLO-ŠATKA, MIKROP

AK Žilina, 56:54,42 Ferdinand
Husár, Trenčín, 58:43,46, 3.
Ján Kminiak, Ilava-Klobušice,
59:00,01
Ženy – hlavná kategória – 13 000 m: 1. Ľubomíra
Maníková-Klobučníková, AK Spartak Dubnica nad
Váhom, 56:55,08, 2. Adriana
Janíčková, BK Lysá pod Makytou, 60:18,46, 3. Veronika
Kováčová, Trenčín, 64:20,40
Ženy – nad 35 rokov – 13 000
m: 1. Jitka Hudáková, Trenčín,
59:51,40, 2. Iveta Hulvátová,
Jogging klub Dubnica nad Váhom, 1:01:26,90, 3. Alena Kadlecová, BK Lysá pod Makytou,
1:05:41,34
(tch)

Poprad, PD Bolešov, TRENAB Trenčín, SANAM – Miroslav Straňák,
COMEXTRANS s.r.o., STAMAD
Dulov, TOMI Ilava, HORTUS M
s.r.o. Ilava, PETFIT SPORT – Sabadka, CRYSTAL H&M Slovakia, Anton Dobrodenka Dulov, DIAMOND
GLASS Lednické Rovne a pán Brnka,
ALFA 3, s.r.o. Ilava a pán Štefan Žilka, HS-elektro Ilava a páni Hofierka
a Streličák, predajňa Koberce Ilava ...
Úprimné poďakovanie vyslovujeme touto cestou tiež občanom mestskej časti Iliavka, ktorí už tradične
vytvorili pretekárom pohostinné a
srdečné prostredie a prispeli tak nielen k vynikajúcej spoločensko-športovej úrovni samotného podujatia,
ale i ku skvelej reprezentácii celého
nášho mesta.
Organizačný výbor
XV. ročníka Ilavského behu
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