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„Vaše šediny si
nesmierne vážim...“
Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody, ktorá je ako
krásna paleta. Stromy ohromujú pestrými farbami. Takýmto
krásnym umeleckým dielom je aj človek v jeseni života. Tvaroval a formoval ho majster život svojimi skúškami, radosťami, ale aj starosťami.
Iba jedno slovo Vám dnes
chceme pošepnúť a pobozkať Vás na vráskavé čelá,
Iba jedno prosté slovo: ĎAKUJEME,
Aby Vaša ďalšia cesta šťastím prejasnela.
Všetkým našim seniorom prajem veľa zdravia, radosti
a spokojnosti.
Ing. Viktor Wiedermann, primátor

Oplotením práce
na ihrisku neskončili...
Ako vidno na fotografii ihrisko na Sihoti už má nové oplotenie.
Tento krok bol nevyhnutným pre ďalšie úpravy a práce, ktoré sú
v súčasnosti v štádiu príprav. Mesto podalo projekt na zavlažovací systém, plánuje osvetlenie i kamerový systém.

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Materskej škôlke v Ilave
je už ukončená. Detičky i pani učiteľky ich môžu už plne využívať.

Na slovíčko s primátorom
„V týchto dňoch je prioritou číslo jeden príprava rozpočtu mesta na rok 2020. V rámci rozpočtu sa budú pripravovať
mnohé nové projekty. Rozpočet mesta je najdôležitejším dokumentom pre fungovanie mesta, preto je jeho príprave venovaná
veľká pozornosť. Na spracovaní rozpočtu sa podieľajú nielen
zamestnanci mesta, ale i poslanci za jednotlivé mestské časti. Finálne schvaľovanie rozpočtu bude programom zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Ilave na decembrovom zasadnutí. Verím, že sa nám podarí urobiť rozpočet , ktorý bude zahŕňať ak nie všetky, tak aspoň tie najpálčivejšie problémy nášho
mesta“.
Ing. Viktor Wiedermann, primátor

Projekty v meste Ilava financované
z externých zdrojov a fondov EÚ
1. Modernizácia vybavenia odborných učební ZŠ Ilava:
a. IKT, b. Nábytok, c. Učebné pomôcky, d. Stavebné úpravy
Projekt z roku 2017 je v štádiu kontrolných postupov riadiaceho
orgánu, pripravený na realizáciu v roku 2019.
2. Rekonštrukcia hasičských zbrojníc v meste Ilava
a. Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Ilava
b. Prístavba hasičskej zbrojnice Iliavka
Dva projekty prihlásené do výzvy MV SR V. P HaZZ 2019 na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MV SR na účel „ Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby,
rekonštrukcie a modernizácie stavieb, nadobudnutie budov na
účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc“. Projekty sú v štádiu vyhodnotenia vyhlasovateľom výzvy.
3. Inštalácia automatického závlahového systému a komplexná
renovácia hracej plochy futbalového ihriska Ilava
Projekt prihlásený do výzvy Slovenského futbalového zväzu
„Podpora výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021“. Projekt je v štádiu vyhodnotenia vyhlasovateľom výzvy.
4. Obnova športovísk na sídlisku Medňanská, Ilava
Pripravovaný projekt na zapojenie sa do výzvy MAS Vršatec
MAS/028/7.4 „Podpora na investície do vytvárania a zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke
obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry“. Projekt je v štádiu pripravenosti na odoslanie vyhlasovateľovi výzvy.
5. Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Ilava
Pripravovaný projekt na žiadosť o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020 oblasť A3 „Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom
adaptačných opatrení, najmä v oblasti kvality ovzdušia“.
Projekt na nákup komunálneho vozidla na umývanie a zametanie miestnych komunikácií a chodníkov.
6. Triedený zber komunálneho odpadu v meste Ilava
Pripravovaný projekt na žiadosť o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020 oblasť C1 „ Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu
odpadov“. Projekt na nákup traktorov, malotraktorov, vlečiek,
čelných nakladačov a hákového nosiča kontajnerov.
7. Prístavba a stavebné úpravy MŠ Okružná Ilava-Klobušice
Schválený projekt, pri ktorom čakáme na odsúhlasenie ďalšieho
postupu riadiacim orgánom z dôvodu ukončenia zmluvy o dielo
s dodávateľom stavby. Ing. Anton Bajzík, zástupca primátora
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Kultúrou za dobrú vec
Dlhodobá rekonštrukcia kostola stojí našu farnosť nemalé financie. Po náročnej oprave veží musíme riešiť fasádu. Farníci prispievajú do dobrovoľných zbierok. Patrí sa preto poďakovať tým,
ktorí už prispeli i tým, ktorí sa ešte len chystajú. Nápad jedného
z členov farskej rady bol – nech je to kultúrnym podujatím, piesňou, divadlom, tvorbou domácich ochotníckych súborov.
Voľba padla na posledný septembrový víkend, celý program
sa uskutočnil v kostole. K neprofesionálnym umelcom sa pridali
aj domáce gazdinky - prichystali občerstvenie a napiekli množstvo koláčov a dobrôt, ktoré boli počas celého popoludnia spolu
s kávičkou a čajom pri vstupe do kostola. Tam sa mohli za dob-

Protidrogový vlak v Ilave

Projekt REVOLUTION TRAIN sa zameriava na originálny prístup k primárnej protidrogovej prevencii. Protidrogový vlak je postavený na multimediálnej mobilnej vlakovej súprave. Tá umožňuje formou interaktívneho prístupu celkom nové pojatie primárnej
preventívnej činnosti pre vybrané cieľové skupiny – deti (od 10
rokov), mládež, rodičov a učiteľov.
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rovoľný príspevok pred
podujatím a počas prestávok občerstviť všetci návštevníci i účinkujúci.Najskôr vystúpili deti z divadla
Leua pod vedením sestry
Damiány. Pripravili desaťminútovú ukážku divadelnej hry Modré z neba,
ktorej premiéru chystajú
ku koncu roka. Po krátkej
prestávke zaspieval piesne z Taizé mládežnícky spevácky zbor
Aduella. Už počas ich vystúpenia sa kostol postupne zapĺňal a
po ďalšej prestávke vystúpil Zmiešaný spevácky zbor Ilavčan.
Spevokol bol prvý, kto prisľúbil svoju účasť na tomto podujatí. a
opäť raz nesklamal. Pod vedením dirigentky Jarmily Piškovej sa
chrámom niesli krásne zborové hlasy. Dvomi sólovými piesňami
ich doplnila absolventka ilavskej ZUŠ Barborka Barteková. Na
záver sa všetci presunuli do krypty kostola. V tomto veľkom pietnom priestore sa uskutočnilo autentické divadelné predstavenie.
Divadelný súbor HUGO odohral drámu Kým kohút nezaspieva.
Schodisko do krypty, tma a chlad dotvorili dokonalé prostredie
pre dramatický príbeh. V ňom sa desiati obyvatelia okupovaného
mesta na dlhú noc stali rukojemníkmi vysokého dôstojníka nepriateľskej armády, ktorý chce pomstiť svojho vojaka. Celá hra je
podobenstvom o ľudskej veľkosti a o zrade. V Ilave ju súbor prostredníctvom tohto podujatia hral po prvý raz. Na záver patrí veľká
vďaka všetkým organizátorom, ženám, čo pripravili a zabezpečili
pohostenie, mestu Ilava za zapožičanie inventáru, účinkujúcim a
v neposlednom rade všetkým tým, čo si našli cestu do chrámu a
prispeli milodarom. Výťažok v hodnote 1103,70 eur bude použitý
na dofinancovanie rekonštrukcie a opravy fasády kostola.
		
Ľubomír Stareček, -otNávštevníci protidrogového vlaku prechádzajú príbehom o
príčinách, vývoji a dôsledkoch drogovej závislosti. Vďaka možnostiam interaktívnych technológií môžu dianie ovplyvňovať a
sami sa tak stanú účastníkmi príbehu. Cieľom celého projektu je sprostredkovanie autentického zážitku. Zážitková forma
programu v maximálnej možnej miere pôsobí na osobnosť návštevníka vlaku tak, aby si predané informácie zapamätal čo
najdlhšie. Zároveň poskytuje
výrazný impulz k premýšľaniu
o rizikách závislostí celkovo.
To všetko pomáha účastníkovi projekcie vytvoriť a upevniť
obranný mechanizmus pre prípad, ak by mu bola ponúknutá
droga.

Protidrogový vlak
bude na železničnej
stanici Ilava pristavený dňa 5.11.2019. Exkurzie a prednášok sa
zúčastnia všetky deti
II. stupňa základnej
školy. Pre verejnosť
bude sprístupnený od
14.30 hodiny.
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Pietna spomienka –
75. výročie SNP
Hrdinov a obete SNP si položením vencov pri Pamätníku SNP
na Mierovom námestí v Ilave uctili okrem vedenia mesta i zástupcovia Zväzu protifašistických bojovníkov, Smer-u SD a Únie
žien Slovenska. Na pietnej spomienke sa prítomným prihovoril primátor mesta Ing. Viktor Wiedermann a prostredníctvom
poézie Emília Múčková. Ani v tomto roku sme nezabudli na židovské obete, ktoré si prítomní uctili pri pamätnej tabuli umiestnenej na budove pošty, kde stál v minulosti židovský dom a synagóga. V závere pozval primátor mesta
prítomných občanov na besedu s publicistom a spisovateľom literatúry faktu Pavlom
Vítkom o knihe Okamihy vzdoru, v ktorej píše
o SNP v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava.
Monografia ILAVA uvádza, aká bola situácia v okrese Ilava a v samotnom mestečku
počas rokov 1944 -1945.“ Prvé partizánske F. Palička
jednotky v okolí Ilavy sa začali aktivovať v druhej polovici augusta, hlavne v horských oblastiach. V ozbrojenom boji v rôznych
oddieloch bojovalo niekoľko desiatok ľudí nielen z Ilavy, ale aj z
Klobušíc a mnohí pomáhali rozličným spôsobom a spolupracovali s partizánskymi oddielmi
v okolí Valaskej Belej a Zliechova. Koncom augusta a začiatkom septembra 1944 vznikla vo
Valaskej Belej partizánska skupina „Ivan I“, ktorá sa stala ako piata rota súčasťou Prvej československej partizánskej brigády. Viackrát bola
reorganizovaná. Za veliteľa stanovili F. KočkáF. Talužek
ra, za náčelníka štábu sovietskeho občana P.
Aidarova. V ozbrojenom boji sa aktívne zúčastnili Š. Vychopeň,
M. Gabriš, L. Hajtmánek, P. Ďuriš, A. Ďuriš, Š. Ďuriš. J. Staňo,
Leopold Koval, L. Koval, L. Studený, František Talužek, Jana Talužková, V. Šusta, J.
Bučan, J. Lord, J. Peterka, por. Káčer, por.
Vesel, O. Gálik, F. Kinček. J. Sabadka, E.
Gabčo a ďalší. Aktivita partizánskych oddielov bola v priebehu septembra 1944 veľká.
Významnou a dôležitou oblasťou činnosti
partizánskych skupín v okolí Ilavy boli dešJ. Talužková
trukcie na železničnej trati Bratislava – Žilina,
vyhodenie mostov, prepad Ilavy a prechod francúzskych zajatcov, pracujúcich v Škodových závodoch Dubnica nad Váhom,
k partizánom v brigáde Jana Žižku z Trocnova, účasť v bojoch
pri Strečne, v Priekope a na Turci. Veľký vzostup partizánskeho
hnutia sa snažili zastaviť represáliami nemecké bezpečnostné
orgány a Pohotovostné oddiely Hlinkovej gardy. V bojoch SNP
z občanov Ilavy a Klobušíc zahynuli Š. Vychopeň, V. Šusta, O.
Gálik, P. Ďuriš. V koncentračných táboroch zahynuli Felix Palička, J. Letko, J. Matula. Z nacistických táborov sa vrátili B. Kolík, F. Müller, J. Bielik, F.Kinček, J. Toman, P. Stano, Š. Strnad
a ďalší. Uväznení v Ilave, resp. v Trenčíne boli Pavol Jurík, Š.
Dolovacký, J. Dolovacký, A. Déneš, A. Bezecná, bratia Majerechovci, rodina Smrčkovcov.		
			
Magda Kobzová
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Milé stretnutie
V sobotu 7.9.2019 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Ilave
stretnutie primátora Ing. Viktora Wiedermanna s abiturientami
Jedenásťročnej strednej školy v Ilave, ktorí sa stretli po šesťdesiatich rokoch. Stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére a bolo
obohatené i prítomnosťou staručkých pánov profesorov. -ra-

STRAŠIDIELŇA
Dňa 8. 10. 2019 sa vestibul DK v Ilave zaplnil tvorivými deťmi
a množstvom prírodného materiálu, ktorý nám ponúka jesenné
obdobie. Pod záštitou Špeciálnej základnej školy v Ilave sa konal
5. ročník jesenných tvorivých aktivít „Strašidielňa“. Podujatia sa
zúčastnili žiaci 7 špeciálnych škôl Trenčianskeho kraja:
Špeciálna základná škola v Ilave
Spojená škola v Púchove
Spojená škola v Dubnici nad Váhom
Spojená škola v Novom Meste nad Váhom
Spojená škola internátna v Trenčianskej Teplej
Spojená škola internátna v Trenčíne a družobná ZŠ s MŠ v H. Porube.
Výsledkom príjemnej tvorivej atmosféry, ktorá panovala počas celého dopoludnia bolo množstvo kreatívnych postavičiek
a aranžmánov s jesennou
tematikou. Krásne a nápadité práce žiakov špeciálnych škôl zdobia vstupný priestor DK. Na záver
si zúčastnení žiaci, pedagógovia aj hostia odniesli
pozornosť v podobe bio
– produktov, ktoré zabezpečil organizačný tím pedagógov ŠZŠ
v Ilave. Touto formou ďakujem za spoluprácu všetkým, ktorí sa
pričinili k úspešnému priebehu aktivity, Mestu Ilava a zamestnancom DK v Ilave za ochotu a ústretovosť pri poskytnutí priestorov.
Mgr. Viera Jancová, riaditeľka školy
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Školy v minulosti a dnes
Náplňou úvodných hodín prvouky v 1.ročníku je oboznámenie
sa s triedou, školou, školským areálom, povinnosťami školáka,
školskými pomôckami... Skrátka, spoznanie nového prostredia, v ktorom žiaci strávia nasledujúcich deväť rokov. V priebehu septembra sa tak prváci oboznámili s pravidlami bezpečného správania sa v školských priestoroch, naučili sa orientovať
v budove školy či pomenovať významné orientačné body v jej
blízkosti. Existuje však veľa ďalších informácií o škole, ktoré vo
svojom pracovnom zošite ani v učebnici nenašli. Ako vyzerali
školy v minulosti? Čo patrilo k základnej výbave každého žiaka? Ktoré predmety sa vyučovali? Koľko žiakov bolo v jednej
triede? Na tieto a ďalšie otázky nám prišiel dať odpoveď pán
Gieci, ktorý prijal pozvanie našich prváčikov a zavítal na krátku
besedu do 1.A. Keďže pôsobil v škole viac ako 40 rokov nielen
ako učiteľ, ale aj ako riaditeľ základnej školy a zažil viaceré zmeny, ktorými školstvo prešlo v priebehu niekoľkých desaťročí. Na
základe vlastných skúseností nám porozprával o tom, čím sa
odlišovala škola v minulosti od tej dnešnej. Dozvedeli sme sa,
že k tým najväčším rozdielom patrila predovšetkým materiálna
vybavenosť tried a počty žiakov v triedach. Pre lepšiu ilustráciu
doplnil svoje rozprávanie aj fotografiami, ktoré zachytávali vybavenie tried v čase, keď bol on sám žiakom prvého stupňa. Takto
sme sa mohli aspoň na chvíľu preniesť do doby bez internetu
a interaktívnych tabúľ, kedy základnou pomôckou každého učiteľa bola len krieda a pedagogické majstrovstvo, ktorým musel
zákonite oplývať. Veď zvládnuť 32 (a niekedy až 40) žiakov nebola určite žiadna hračka. Napriek tomu, v takýchto skromných
pomeroch dokázali učitelia žiakom sprostredkovať
všetky
potrebné informácie, ktoré tvorili základ pre ich
ďalšie vzdelávanie. Spomienky a skúsenosti pána Gieciho
niesli v sebe nielen množstvo zaujímavých informácií a faktov,
ale i jedno malé posolstvo. Hoci máme v dnešnej dobe k dispozícii triedy vybavené rôznymi učebnými pomôckami a najmodernejšou technikou, často ich berieme ako samozrejmosť.
Neuvedomujeme si, že aj v súčasnosti existujú krajiny, v ktorých
žiaci takúto príležitosť nemajú. Vážme si možnosť vzdelávať sa
a využívajme každú chvíľu strávenú v školských laviciach naplno. Ďakujeme za príjemne strávené dopoludnie a tešíme sa
na ďalšie pútavé rozprávanie.
Mgr. Jana Koštialiková

Európsky deň jazykov
26. september je už od roku 2001 Európskym dňom jazykov. Túto aktivitu podporuje Rada Európy a Európska únia, aby
oslávila jazykovú rozmanitosť v Európe a podporila jazykové
vzdelávanie. Jej cieľom je predovšetkým upozorniť na dôležitosť štúdia jazykov ako prostriedku rozvoja mnohojazyčnosti
a interkultúrneho porozumenia. Preto aj žiaci našej školy každoročne realizujú rôzne aktivity zamerané na spoznávanie jazykov
európskych krajín. Žiaci piateho, šiesteho, siedmeho a deviateho ročníka sa počas hodín cudzích jazykov dozvedeli mnoho
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zaujímavých faktov o jazykoch v Európe, ktoré použili pri práci
na informačných plagátoch. Vypočuli si rozhovory v rôznych jazykoch a hádali, ktorý európsky jazyk by to mohol byť. Piataci
mali možnosť zistiť, aké zvuky vydávajú ich obľúbené zvieratá v iných jazykoch a starší žiaci sa pohrali so slepou mapou
a heslom európskeho dňa jazykov – „Hovor so mnou „. Toto
heslo v rôznych jazykoch priraďovali ku krajinám, kde je tento
jazyk oficiálnym dorozumievacím prostriedkom. Nebolo to veru
jednoduché a mnohí žiaci museli poriadne hlboko načrieť aj do
svojich geografických vedomostí. Výsledok ich snaženia môžeme vidieť na nástenkách v priestoroch školy. Ak sa chcete
dozvedieť ako sa motto „ Hovor so mnou“ povie po albánsky,
fínsky či srbsky, ste v škole vítaní.
Miková Adriana

Návšteva obvodného lekára –
kde je vôľa, je aj cesta
Pred niekoľkými dňami som bola nútená po dlhšom čase navštíviť obvodného lekára. Bol pondelok, čo nebol práve podľa
mojich doterajších skúseností práve najšťastnejší deň. Po víkende tam bývala vždy plná čakáreň. Nemala som však na výber a čakáreň ma nesklamala, praskala vo švíkoch. Tak som
sa obrnila dávkou trpezlivosti, sadla a čakala. O malú chvíľku
sa otvorili dvere, z ktorých spravidla vychádzal po dlhé roky
nezabudnuteľný MUDr. Klinovský, tentoraz sa v nich však objavila milá usmiata tvár sestričky Danky Švachovej. Zo zoznamu
čítala jedno meno za druhým a ja som sa len čudovala, kde sa
toľkí naraz pomestia. A to ma ešte len čakali prekvapenia....
Tak, ako rýchlo ľudia vchádzali, tak i vychádzali.... pekne jeden
po druhom spokojní, usmiati. Stačilo trochu popremýšľať, popresťahovávať nábytok, uviesť do života zopár zmien a hneď je
život krajší a pacient spokojnejší. Zdravotná sestra Danka Švachová a MUDr. Rostyslav Vorokhta sú jeden pekne zohratý tím,
ktorý nám ukázal, že kde je vôľa, je aj cesta, a že do „chaosu“
sa pri troche vôle dá vniesť poriadok. Pánovi doktorovi prajem
veľa spokojných pacientov a sestričke Danke nech jej ten milý
úsmev vydrží ešte desiatky rokov.
-AR-

Dopravné prostriedky budúcnosti
Téma je našim druhákom veľmi blízka. Diskutovali sme o tom,
ako sa treba správať na cestných
komunikáciách, ako dodržiavať
pravidlá cestnej premávky i ako
fungujú dopravné prostriedky teraz, ako by mohli fungovať v budúcnosti. Projektové vyučovanie
je jednoducho,, in “. Pre deti je
to hra, ktorá spája školské prostredie s domom i okolím. Vytvára most medzi školou a životom.
A okrem iného sa dá realizovať na
viacerých vyučovacích predmetoch. Dopravné prostriedky budúcnosti boli naším prvým, ale verím, že nie posledným edukačným projektom v tomto školskom roku. Veď radosť v detských
očiach vždy stojí za to. Nemyslíte? Tu sú výsledky našich žiakov
a ich rodičov. Všetkým patrí veľká pochvala za ich tvorivé a kreatívne ukážky. O tom, že sú naši druháci spolu s rodičmi šikovní,
sa môžete presvedčiť ak kliknete na fotogalériu.
Mgr. Lýdia Horáková
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Základná umelecká škola Ilava
a začiatok školského roku
2019/2020
Prešiel september a školský
rok 2019/2020 sa rozbehol
v plnom prúde. Okrem hlavných povinností, ktorými je
vyučovanie učiteľov a učenie
sa žiakov, stihli sme absolvovať dve vystúpenia. 14. septembra 2019 spievala Emka
Vavríková s ilavskou rockovo –
ľudovou kapelou Dríst na slávnostiach Dní obce Močenok.
19. septembra 2019 naše pani
učiteľky Nikola Matejková a
Jarmila Pišková účinkovali na
vernisáži k predajnej výstave
obrazov českej maliarky Ivanky Kotýnkovej v galérii Vážka v
Trenčíne. Svojím vystúpením dotvorili úžasnú umeleckú atmosféru. Pani učiteľkám a Emke ďakujem za reprezentáciu ZUŠ Ilava.
V nadchádzajúcom školskom roku prajem našim žiakom veľa radosti z umeleckej práce a z vystúpení a pedagogickému kolektívu veľa pracovného elánu a množstvo tvorivých nápadov.
Ingrid Viskupová, riaditeľka školy

Ilavský mesačník
Rodičovské združenie pri ZŠ Ilava Vás srdečne pozýva na

JESENNO – ZIMNÚ BURZU
OBLEČENIA,OBUVI A HRAČIEK
v dňoch 18.10.2019 – 20.10.2019
v priestoroch TELOCVIČNE Základnej školy Ilava

18.10.
19.10.
20.10.

PRÍJEM tovaru a hneď aj PREDAJ (8:00 - 18:00 h.)
PREDAJ tovaru v TELOCVIČNI ZŠ (8:00 – 18:00 h.)
PREBRATIE tovaru a vyúčtovanie (14:00 – 16:00 h.)

REGISTRÁCIA VOPRED:
Mobil: 0907 213 826 E-mail: janulka3123@gmail.com
KOMU SME SA ROZHODLI POMôCŤ TENTO ROK?
AKO KAŽDÝ ROK, TAK AJ TENTO, SME SA ROZHODLI UROBIŤ RADOSŤ FORMOU FINANČNEJ PODPORY NIEKOMU,
KTO TO POTREBUJE. PRETO SME SA ROZHODLI POMÔCŤ
KRISTÍNKE KORIENKOVEJ. KRISTÍNKA TRPÍ RÔZNYMI CHOROBAMI, PRETO VÝŤAŽKOM Z BURZY JEJ DOFINANCUJEME TERAPIE. ALE POMÔCŤ KRISTÍNKE MÔŽE KAŽDÝ Z VÁS!
PRETO NEZAHADZUJTE PLASTOVÉ VRCHNAČIKY A ZBIERAJTE ICH. MÔŽETE ICH PRINIESŤ NA BURZU.

Európsky týždeň športu
Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na
podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Hlavnou témou kampane ostáva „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu,
a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok.
Aj my sme sa zaregistrovali a stali sa oficiálnou súčasťou celoeurópskej kampane. Pod heslom „ HÝB SA ! “ sme zrealizovali pohybové aktivity v posledný septembrový týždeň (23. - 27.
9. 2019) v areáli ZŠ i jeho okolí. Žiaci 1.- 4.roč. zrealizovali tento
športový deň 27.9.2019 rôznymi pohybovými aktivitami. Podľa
vlastného výberu sa deti zaradili do našich aktivít – jazda na
bicykli, jazda na kolieskových korčuliach, na kolobežke a vytrvalostný beh. Pri jednotlivých aktivitách nám pomáhali i rodičia, ktorí dbali na bezpečnosť detí. Za to im patrí veľká vďaka !
I oni nezabudli na heslo tohto dňa „HÝB SA !“ a zmerali si svoje
sily výbornou jazdou na bicykli. Po jazdách zručnosti športový
deň pokračoval v školskom areáli štafetovými súťažami a hrami,
ktoré pripravili pani učiteľky. Boli to - skákanie vo vreciach, prenášanie loptičiek, preskoky cez prekážky, hody na cieľ a štafeta
zručnosti. Všetci zúčastnení boli odmenení odznakmi a sladkými odmenami. Na tieto odmeny nám prispelo ZRŠ a patrí im poďakovanie. I starší žiaci 5.- 9. ročníka so svojimi učiteľmi telesnej
výchovy,,Európsky týždeň športu“ realizovali formou medziročníkových turnajov vo futbale a vybíjanej. Chlapci a dievčatá si
zmerali svoje sily hrou fair-play, dodržiavali pravidlá, na čo dbali
páni učitelia ako rozhodcovia. I počasie bolo celý čas tiež ústretové, takže vlastne vyhrali všetci a užívali si posledné lúče slnka pred nástupom jesenných dažďov a sychravých dní. Dobrými športovými výkonmi zúčastnení preukázali radosť z pohybu
a súťaženia – a naše heslo „HÝB SA !“ bolo splnené.
Mgr. Lýdia Horáková

Základný plavecký výcvik
V dňoch 30.9. - 4.10.2019 žiaci 3. ročníka Základnej školy
v Ilave absolvovali základný plavecký výcvik v počte 46 žiakov.
Denne pred školou nedočkavo čakali na autobus, ktorý ich
odvážal na plaváreň do Púchova a tiež privážal späť. Pod vedením hlavnej inštruktorky, Gabriely Podobenovej, sa hravo zoznamovali s vodou, trénovali základy plávania a zdokonaľovali techniku plaveckých štýlov. V piatok ich čakalo vytrvalostné
plavecké súťaženie. Mnohí žiaci preplávali až 350 m. Všetci žiaci, ktorí absolvovali výcvik, boli odmenení diplomom a tí najvytrvalejší aj sladkou odmenou. Žiaci na plaveckom výcviku preukázali nielen to, že pod správnym vedením dokážu zdolať obavy
z vody, svojou vytrvalosťou zdolať prekážky a cieľavedomosťou
dosahovať lepšie a lepšie výsledky. Samozrejme obohatili sa aj
v kolektívnych vlastnostiach – vedieť sa podriadiť kolektívu, pomôcť, požičať, rozdeliť sa.Plávaniu zdar!
PaedDr. Ingrid Príbelszká

Ilavský mesačník

Po Londýne pred brexitom
„Pohnime sa s reumou“ - tak sme si upravili názov celoslovenského projektu Ligy proti reumatizmu Slovensko v našej pobočke Ilava“. Cieľom našej činnosti bolo podporiť pohyb všeobecne, vyjadriť podporu Svetovému dňu reumatizmu, ktorý si
pripomíname v októbri, zmerať počet krokov, síce bez paličiek,
ktoré zodpovedajú víkendovému pobytu s lepším spoznaním
pamiatok v Londýne. Prvých 698 krokov zaznamenal náš krokomer na ceste z hotela na železničnú stanicu. Kupujeme 15
cestovných lístkov s názvom „travel card“, ktoré použijeme nielen vo vlaku, ale aj v metre. Cesta na stanicu St Pancras International trvá asi 40 minút. Cesta cez stanicu na nástupisko llinky Jubillee zodpovedá 1289
krokom. Cieľom je stanica Liverpool Street Station
a po ďalších 555 prichádzame k miestu prvého poznania, Je to súsošie detí, ktoré pripomína miesto, kam
pricestovalo celkom 669
detí z Československa pred
druhou svetovou vojnou.
Je to príbeh Sira Nicholasa
Wintona a detí, ktoré sa mu
podarilo zachrániť. Nie sme
historici, ale nič nám nebráni, aby sme si povedali základné informácie stiahnuté z internetu o tomto mužovi a jeho činoch. Pridávame k tomu aj minútku ticha. Rovnakou cestu ideme nazad na metro a smerujeme
k známemu mostu „Tower bridge“. Keď si prečítame históriu
a dobu, kedy sa most staval, lepšie pochopíme, prečo sa Anglicku v minulosti hovorilo „Dielňa sveta“. Za mostom je štvrť
nazývaná doky, ale po dokoch nie je ani pamiatky. Boli zničené
počas druhej svetovej vojny a na ich mieste vyrástla moderná administratívna štvrť v čase pred londýnskou olympiádou.
Históriu londýnskych dokov pripomína múzeum a pred ním
ľahký mostík pre peších. Most navrhoval architekt z Československa Jan Kaplický. Ten Jan Kaplický, ktorý navrhol budovu
mediálneho a kriketového centra v Londýne, luxusné nákupné centrum Selfridge building v Birminghame a iné pozoruhodné stavby. Návrh národnej knižnice v Prahe, projekt známy ako
„chobotnica“ nepresadil, aj keď súťaž vyhral.Politici mu vysvetlili, že sa to nedá. Je zrejmé, že úspech sa neodpúšťa. Čas nám
nedovoľuje pozrieť toto miesto, a tak si príbeh tohto muža len
pripomenieme. Do „Toweru“ sa nedostaneme, pretože je tu stále veľa ľudí, čakajúcich na vstupenky. Loďou po Temži sa dostaneme až k Westminsterskému mostu. Známa Elisabeth tower
so svojím Big Benom je celá zahalená a obklopená lešením.
Prechádzame okolo Westminsterského opátstva, Downing
street a nastupujeme na autobus smerom na Trafalgarské námestie. Majestátny stĺp so sochou admirála Nelsona je pred
nami. Tu môžete manifestovať celý deň, doobeda za brexit, poobede proti. Medzitým podľa toho ku komu sa pridáte, nakoľko
je tu demonštrácií ako maku. Prihovárame sa manifestujúcim,
ktorí idú cez námestie s veľkým nápisom „Brexit now“ Účastníčka nám so zápalom vysvetľuje ako Anglicko na Európu dopláca. Pripája sa ďalší protestujúci za brexit, ale tomu nerozumieme ani slovo. Ale mám pocit, že zabudol, že Anglicko už nie
je impérium, a tak mu len oznamujem, že budeme Anglicku držať palce. Krokomer nám ukazuje, že už máme „našliapaných“
12000 krokov. Linkou metra sa dostávame na stanicu situova-
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nú blízko Kensingtonského paláca, miesta, kde bývala Diana.
Je tu stále veľa ľudí. Máme aj pekné počasie, a tak si môžeme
sadnúť na trávnik tak ako stovky ďalších a trocha si oddýchnuť
a vychutnať si atmosféru jesenného Londýna. Z tohto miesta
sa vraciame na železničnú stanicu a späť na naše ubytovanie.
Krokomer nám ukazuje, že jednotlivec prešiel 13,5 kilometra, čo
odpovedá 19 785 krokom. Nedeľa nás privíta „with showers“ to
znamená ľahkými prehánkami. Na trhovisku v Candemn Town
si uvedomujeme, ako vyzerajú ulice preplnené ľuďmi. Za necelé
dve hodiny sa tu dá našliapať len 3100 krokov. Metrom sa opäť
dostávame na Trafalgarské námestie a odtiaľ krásnou promenádou až k Buckinghamskému palácu. Tadiaľto viezli Dianu do
katedrály Svätého Pavla ako slečnu a nazad už išla ako princezná. Možno sa dočítate, že z Trafalgarského námestia je to
k Buckinghamskému palácu 1500 metrov, ale my môžeme potvrdiť, že je to 2142 krokov. Do Westminterskej katedrály je to
asi 15 minút pohodlnej chôdze a podľa krokomeru 1423 krokov. Dobre nám padne, keď si vo vnútri môžeme oddýchnuť.
Na cestu ku katedrále Svätého Pavla chceme využiť typický
dvojposchodový autobus, ale máme smolu, pretože v nedeľu
nepremáva. Použijeme metro a o chvíľu sme vo vnútri katedrály
a počúvame pekný organový koncert. Tu aj naše prechádzky
končia. Sme o čosi bohatší, nakoľko každý účastník mal malú
povinnosť pripraviť si informácie o pamiatkach a miestach, ktoré sme navštívili. Nebol to pravý „Nordic walking“, ale môžeme
potvrdiť, že na návštevu základných pamiatok v Londýne potrebujete celkom 23,6 km a tomu zodpovedajúcich 33714 krokov.
Liga proti reumatizmu Slovensko-pobočka Ilava
josros

Mladí Ilavčania už pomaly
zabúdajú na otlaky z dlhej cesty
Všetko sa začalo, keď padol medzi kamarátmi návrh: „Poďme
na pešiu púť!“ Niektorí plánovali, iní iba počúvali. Nakoniec sa
dala dokopy päťčlenná skupinka mladých ľudí. Začiatkom augusta sa vydali na cestu. Niektorí prvýkrát, ďalší už takto putovali. Začínajú v starobylej Nitre. Prvú noc spali v seminári, druhú
na fare v Preseľanoch a ostatné už pod stanom. Napriek veľkým letným teplotám i búrkam nepoľavili zo svojho plánu. Počas
chôdze myšlienky utekajú na všetky strany. Od tých filozofických
- ako ďalej v živote až po celkom prozaické - kedy bude koniec
tohto
poľa...
Tu sa utužilo
ich priateľstvo,
keď je horúco a
kamarát ti požičia
čapicu,
podá vodu alebo ruku, keď
nevládzeš. Za
päť dní prešli
pešo 120 km.
Každým dňom
a kilometrom
prechádzali našou históriou, počnúc starobylou Nitrou, cez
Beckov až po finále v Skalke nad Váhom. Práve tu sa nachádza
známe pútnické miesto, ktorého história siaha do 11. storočia.
Možno o rok o dva, keď zabudnú na oškreté a zaprášené nohy,
si zopakujú niečo podobné. Môžu ísť príkladom, že voľný čas
sa da tráviť aj inak ako s mobilom v ruke. Janko, Lívia, Deniska,
Michal, Jakub - klobúk dolu!
M. Zermeghová, -ot-
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Bartolomejský jarmok
V piatok 23.augusta a v sobotu 24.augusta sa už tradične konal v Ilave „Bartolomejský jarmok“.
Ako každoročne aj tento rok záver školských prázdnin patril
podujatiu, ktoré k nášmu mestu už neodmysliteľne patrí. V piatok 23. augusta si už od ranných hodín mohli naši, ale aj cezpoľní
občania vychutnať tú pravú jarmočnú atmosféru. Celé námestie
bolo lemované stánkami so všetkým možným aj nemožným tovarom. Gurmánske špeciality rozvoniavali celým mestom a návštevníci mesta mi pripomínali rieku ľudí, ktorá sa kľukatí a vytvára meandre medzi predajnými stánkami. Počasie prialo, a tak
bolo vidieť radosť na tvárach nakupujúcich, predávajúcich, ale
hlavne organizátorov podujatia. O 16. hodine sa na pódiu slávnostne prihovorili predstavitelia mesta, ale aj hostia z partnerského mesta Klimkovice. Nasledoval jedinečný kultúrny program,
v ktorom bratia Jóbusovci tzv. Vŕbovskí víťazi zabávali publikum
hrou na vlastnoručne vyrobených hudobných nástrojoch z novodurových trubiek a dávkovali „priemyselný folklór“ po veľkých
kvapkách. Po víťazoch nasledovala bratislavská formácia „Živé
kvety“, ktorá je na scéne už viac ako 20 rokov. Obrovskú radosť
a folklórnu smršť priniesli naši Strážováci a Laštekári. Vystúpenie,
ktoré predviedli FS Strážov a DFS Laštek, patrilo k veľmi silným
momentom Bartolomejského jarmoku. Ich piesne a tance rozihrali v telách návštevníkoch každú žilku. Poznáte ten pocit, keď sa
snažíte nedať na sebe znať, ale aj tak si jednoducho podupkávate. Slovenský folklór je jedinečný a Strážováci a Laštekári ho
vedia dostať rovno pod kožu. Ďalšou výbornou kapelkou bola
formácia Spod Budína z Oravy. Svojím etno štýlom privádzali
poslucháčov do varu. Nasledovali chalani z neďalekej Drietomy
s názvom NA KOLENÁ s česko-slovenskými hitmi, ktoré všetci
dobre poznajú a môžu si zaspievať. Vyvrcholením večera bolo
vystúpenie Prešovskej formácie HRDZA, o ktorej možno povedať len toľko, že vo svojom žánri patria nielen na slovenskú, ale
aj svetovú špičku. Koncert trval približne 90 minút a publikum
kapelu odmenilo neutíchajúcim aplauzom, čím ich prinútili pridať ešte niekoľko piesní. V sobotu už o 10. hodine sa predstavila dychová hudba „Trenčianska dvanástka“ so svojím 120 minút
trvajúcim vystúpením, v ktorom zazneli tie najznámejšie, ale aj
menej známe polky a valčíky. Publikum ocenilo DH Trenčiansku
dvanástku obrovským potleskom, a tak urobilo bodku za Bartolomejským jarmokom 2019.

Naša škola v súťaži DAJ SI ČAS
Edukatívno - súťažná relácia pre staršie deti sa vysiela každú
sobotu dopoludnia na RTVS. Zábavnou formou približuje žiakom a divákom
históriu nielen
Slovenska, ale
aj celého sveta. Súťažný tím
pozostáva zo 4
detí z II. stupňa
základnej školy.
Súťaž má 5 kôl,
počas ktorých
súťažiaci riešia
športové a vedomostné úlohy súvisiace s danou témou. Do tejto súťaže sme
opäť prihlásili aj našu školu. 10.septembra 2019 sme sa zúčastnili natáčania v Mlynskej doline v Bratislave. Žiakov 6.B repre-

zentovali Zuzka Bieliková, Šimon Janke, Lukas Vronka a Viki
Čuríková. Počas celej súťaže ich povzbudzovali ich spolužiaci
zo 6.B a 6.A triedy. Okrem povzbudzovania mali žiaci možnosť
nahliadnuť do zákulisia a na vlastnej koži zažiť atmosféru natáčania televízneho
programu. Naším súperom bola základná
škola z Nitry. Úlohy
boli zamerané na rok
1979 a na udalosti,
ktoré sa stali v tomto roku. Dopoludnie
sme strávili v Prírodovednom
múzeu
v Bratislave, kde žiakov zaujali expozície
– Príbeh života na Zemi a Biodoverzita Slovenska a Zeme.
Mgr. Ľubica Budjačová
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Hubárska sezóna pokračuje...
sľubuje náš mykologický
poradca Patrik Sírny
Na slovíčko s Patrikom
Tohtoročná hubárska sezóna zďaleka nekončí...... Hubári si
mohli prísť na svoje už začiatkom mája, kedy sme v našich okolitých lokalitách zaznamenali vysoký výskyt najmä hríbov dubových a smrekových. Máj a jún tak potešil mnohých hubárov, nasledujúce mesiace však poznačilo veľké sucho a akékoľvek druhy
húb mali najmä v okolí Ilavy veľmi nepriaznivé podmienky. Hubári
sa však dočkali a v auguste a septembri už nemuseli za svojím
koníčkom cestovať na Kysuce, Oravu,či do Tatier. O hubách sme
sa porozprávali s naslovovzatým odborníkom Patrikom Sirným,
ktorý nás ubezpečil, že napriek vyskytujúcim sa nočným mínusovým teplotám, huby rastú ďalej a rásť ešte budú, najmä tie
v lesoch. Na lúkach (masliaky,bedle...) môžu mrazy už rast hríbov
spomaliť i zastaviť, ale les nám ešte naďalej bude poskytovať radosť v podobe dubákov, kozákov, osikovcov, michaliek, pôvabníc...atď. V dnešnej úvodnej rubrike s Patrikom by sme vás chceli
upozorniť na Pavučinovec plyšový, ktorý pozná veľmi málo hubárov. Vyskytuje sa pomerne hojne v našich lokalitách a zaraďuje
sa na prvé miesto medzi jedovatými a smrteľne nebezpečnými
hubami.
Má oranžovo až
červenkasto hnedý klobúk s podvinutým okrajom.
Hlúbik je žltkastý
a po reze hnedne. Dužina slabo
vonia po reďkovkách. Vyskytuje
sa od júla ž do okPavučinovec plyšový
tóbra v listnatých
Cortinarius orellanus Fr.
a zmiešaných lesoch, predovšetkým pod dubmi. Pozor, je prudko jedovatý a vážne poškodzuje
obličky! Otrava sa prejaví až po 4 – až 20 dňoch!
Mrežovka kvetovitá
Plodnica je v mladosti nepravidelne guľatovitá, obalená bielosivou zákrovkou, z ktorej po rozpuknutí vyrastajú spočiatku
pospájané, neskôr cípovite rozprestreté špicaté časti plodnice
pripomínajúce ramená chobotnice. Ramien je 4-8 a sú krvavočervené, na vrchu čiasMrežovka kvetovitá
točne pokryté tmavoolivoClathrus archeri (Berk) Dring
vou glébou. Má nepríjemný
zápach po zdochline. Mrežovka kvetovitá pochádza
z Austrálie a Nového Zélandu a do Európy bol zavlečený s ovčou vlnou počas
prvej svetovej vojny.
V ďalšom pokračovaní
„Na slovíčko s Patrikom“
Vám predstavíme Hríb kráľovský a Hríb dubový, a prinesieme zopár užitočných
rád pri potulkách lesom.
-AR-

Šport sme oslávili športom
Športový areál na ihrisku sa v sobotu 7.9.2019 niesol v znamení osláv stého výročia založenia TJ Sokol a Futbalového klubu Ilava. Takmer všetky ihriská a haly tohto športového areálu boli obsadené od
skorého rána. Prezentovali sa jednotlivé športové oddiely,
a tak si návštevníci mohli
pozrieť:
futbalové stretnutia, tenis, bedminton, karate., BMX....
Svojím vystúpením
spestrili tento deň
i deti z detského
Folklórneho súboru
Vretienko, taktiež nechýbala ukážka ilavského dobrovoľného
hasičského zboru a po celý deň mali deti možnosť využiť zdarma nafukovacie hrady. V podvečer odovzdal primátor mesta
Ing. Viktor Wiedermann oceneným pamätné plakety a diplomy.
Touto cestou ďakujeme všetkým sponzorom i všetkým, ktorí
akoukoľvek formou prispeli na toto pekné podujatie.
-AR-

I L A V A
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Vďaka nadšencom máme
krásnu zbierku
V tomto roku sa naše múzeum zapojilo do Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Sú snahou zvyšovať
povedomie o kultúrnom dedičstve Európy a konajú sa
v 50 štátoch. Umenie z truhlice – tak sme nazvali podujatie, na ktorom sme záujemcom ukázali bohatú zbierku
krojov a odevných súčastí.
V šesťdesiatych rokoch minulého storočia vtedy mladý
lekár z ilavskej nemocnice spolu s priateľom a malým synom brázdil
dediny na Považí. MUDr. Rastislav Řeháček vedel oceniť krásu výšiviek na košeliach, rukávcoch, neváhal sa vyštverať na zaprášené
povaly a pre domácich často už nepotrebné veci zachránil pre budúce generácie. Okrem odevov aj mnoho predmetov z dreva či kovu
bežne používaných v domácnostiach, na gazdovstvách. Darcovia
boli zväčša jeho pacienti. Keď neskôr odišiel pracovať do nemocnice v Zlatých Moravciach, zbierka v Ilave zostala. Istý čas bola súčasťou vlastivednej výstavy. Neskôr odevy skončili v truhliciach múzea,
kde boli dlhý čas uskladnené. Helena Drestová z Hornej Poruby sa
podujala na neľahkú úlohu. Takmer tri roky popri svojich bohatých
aktivitách /s paličkovanou čipkou sa zúčastňuje tvorivých stretnutí
na Slovensku i v zahraničí/ prala, čistila, zašívala. Nie vždy si bola

Odstraňovanie triednych rozdielov sprevádzalo
množstvo osobných tragédií. Nezabúdame!
V tomto roku si pripomíname 30. výročie Nežnej revolúcie. Vtedy
u nás skončil socializmus. Mladí ľudia ho poznajú iba z kníh a z rozprávania rodičov či starých rodičov. Spomienky sú rôzne. Niektorí spomínajú s nostalgiou, v tých osemdesiatych rokoch boli mladí,
mali „istoty a stabilitu“, iní nemôžu hovoriť bez zatrpknutosti. Veď tu
boli stovky politických väzňov i ľudí, ktorí prišli o celý, neraz ťažkou
drinou za morom získaný majetok. Záleží na tom, v akej rodine ste
vyrastali. Sú však ešte medzi nami takí, ktorí si pamätajú päťdesiate
roky. Časy, keď komunisti, ktorí prebrali moc nad krajinou, znárodňovali. Nielen celé priemyselné odvetvia, došlo i na súkromné podnikanie, vrátane pôdy. Všetko malo patriť všetkým. Nezaobišlo sa to bez
psychického zastrašovania a často aj fyzického násilia. Smutných
príbehov boli tisíce. O jeden sa s nami v knižnici podelila čitateľka,
ktorá býva v dedine blízko Ilavy. Aj ich rodina prišla o všetko, ale jej
najviac utkvela v pamäti scéna v susedovom dvore. Z rozprávania
mrazilo, slová na papieri nezachytia verne tú hrôzu, ktorú ako dieťa
videla.
Môj zážitok z detstva
Tento príbeh sa stal v päťdesiatych rokoch. Bola som vtedy desaťročná. Dnes mám už 78 rokov, ale túto scénu, o ktorej vám chcem
porozprávať si budem pamätať pokiaľ budem žiť. Ako malé dievča
som v tej dobe vycítila, že v našej rodine visí vo vzduchu nejaké zlo.
Rodičia sa rozprávali potichu a akonáhle som vošla do miestnosti,
stíchli. Báli sa, aby sme ja alebo môj brat nevypočuli ich rozhovor
a nevytárali to v škole. S bratom sme si potom o tom šepkali, ale
pri hrách sme na to rýchlo zabudli. Mali sme suseda, ku ktorému
sme radi chodili. Mal malý obchod s rozličným tovarom a s radosťou

Ilavský mesačník
istá pôvodom kroja, či názvami
MESTSKÁ
jednotlivých súčastí. Na ZliechoKNIŽNICA
ve, Valaskej Belej či TrenčianI L A V A
skej Teplej navštívila ženy, ktoré
miestne výšivky a vzory poznajú,
aby ich správne priradila konNáučná:
krétnej dedine a pomenovala.
Armstrong
K.: Kauzu vyhral Boh
Pre múzeum viac než 200 odevKnihy
o
umelcoch
ných súčastí prehľadne skataloMojžiš J.: Milan Paštéka
gizovala, popísala a teraz predBachratý B.: Rudolf Krivoš
stavila výsledok svojej práce
Podušel Ľ.: Albín Brunovský
záujemcom. Väčšinou sa prišli
Jančár I.: Endre Nemes
pozrieť tvoriví ľudia, mnohí neboBelohradská Ľ.: Juraj Rusňák
li z nášho mesta. Hlavne ženy,
Bachratý B.: Mária Medvecká
ktoré sami vyšívajú, háčkujú,
alebo majú vlastné kroje a veBeletria dospelí:
dia krásu výšiviek v múzeu oceMacháčová A.:
niť. Zastavili sa aj škôlkari z IlaŠkandál v lepšej spoločnosti
vy a školáci z Dubnice v rámci
Fieldingová J.:
vlastivedy. Ukázali sme im, že aj
Nebezpečná zóna
dubnické kroje sú v našej zbierHavranová I.: Kúpeľné oblátky
ke. Verím, že časom sa všetky
O´Brien M.: Eliáš v Jeruzalémě
tieto nádherné dielka, nad ktorýFrantz L.: Večné puto
mi ženy v minulosti strávili hodiny
Martin G.: Oheň a krv
s ihlou v ruke, dočkajú prezentácie na lepšej úrovni. Múzeum akútne potrebuje rekonštrukciu budovy a nové vitríny. Dôstojné vystavenie zbierky by malo byť samozrejmosťou. Bol by to pekný darček k budúcoročnému 50. výročiu, čo
poviete? 				
-ot-

Knižné novinky

som si tam kupovala pastelky a výkresy do školy. Na pulte obchodu
bola vždy obrovská kocka tureckého medu a niekedy mi pán sused
odrezal nožom veľký kus a zabalil do papiera. Bola to tá najväčšia
dobrota, akú som poznala. Pán sused bol vážený a slušný človek.
Aby uživil svojich desať detí, hospodáril aj na poli. A každý, kto hospodáril na pôde, musel povinne z toho, čo dopestoval, odovzdávať štátu takzvané kontingenty. Každý dostal príkaz od štátu, koľko
čoho musí odovzdať. Zemiaky, obilie, mlieko, mäso, vajíčka, bravčovú masť, dokonca aj kožu z prasiatka. Ten rok bol veľmi neúrodný,
úroda bola biedna a náš sused všetky tieto dávky nesplnil. Bol krásny jesenný deň, keď nás zrazu pri hre vyrušil hukot nákladných áut.
Smerovali do susedovho dvora. Nejakí muži vyskočili z áut, vtrhli do
domu, do humna, do pivnice a o malú chvíľu už vynášali tú trochu
úrody, čo si susedia odložili na zimu pre svoju početnú rodinu. A s
pokojom sa na toto rabovanie díval ich veliteľ. Bol to človek, z ktorého malo hrôzu celé Považie. Keď už všetko vyniesli, z drevárne vyšiel pán sused. Kotúľal pred sebou objemný drevený klát. Položil ho
uprostred dvora a vrátil sa do drevárne. O chvíľu vyšiel so sekerou
v ruke. Sekeru hodil “pánovi Všemožnému“ k nohám a povedal: “A
teraz si zoberte aj moju hlavu”. Kľakol si na kolená a hlavu si položil
na ten klát. Autá ale naštartovali a odišli. Vrátili sa však o pár dní a
nášho suseda odviedli do väzenia. Medzi susedným domom a hlavnou cestou bola úzka cestička a potôčik. Hlúčik ľudí a pobehujúcich
detí sa odtiaľ pozerali na tento výjav. Už nikdy nezabudnem, ako
moc dokáže dohnať ľudí k takýmto zúfalým činom. Po rokoch, už
ako dospelá, som cestovala z Považskej Bystrice do Ilavy. Vo vlaku
som náhodou sedela vedľa onoho “Všemocného pána”. Bol ochrnutý na pol tváre, keď vystúpil, nohu vliekol za sebou a len ťažko sa
hýbal s pomocou paličky. Vtedy som si spomenula, že moja mama
často opakovala starú ľudovú múdrosť: “Pánboh nie je náhlivý, ale
pamätlivý.” 				
-OT-
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Za krásami Slovenska...
Skončili sa prázdniny a nový školský rok začal Zmiešaný zbor
Ilavčan hneď rezko. Bol pozvaný do Oravskej Polhory, kde sme
1.septembra.2019 spievali na sv. omši v kostole Božského srdca Pána Ježiša. Ako býva zvykom, po sv. omši nasledoval koncert, ktorý bol veľmi srdečne prijatý prítomnými obyvateľmi.
Zážitkov bolo veľa. V obci Klin sme vystúpili na kopec Grapa,
kde sme mohli obdivovať sochu Krista, ktorá je vernou kópiou
slávnej brazílskej sochy v Rio de Janiero. Potom nás privítala
Oravská priehrada, kde sme si zaspievali v kostolíku, ktorý nebol zaplavený. V Tvrdošíne sme spoznali a obdivovali drevený
kostol Všetkých svätých. Naša ďalšia cesta viedla na Kysuce,
kde sme obdivovali slovenský orloj v Starej Bystrici. Zatlieskali
sme šikovným rukám tvorcov tohto diela.
Pred niekoľkými rokmi sme dostali pozvanie na Spiš od pána
biskupa Štefana Sečku, s ktorým sme mali tú česť zoznámiť
sa v Benátkach. Tento rok sa dohoda podarila, pozvanie do
Popradu sme prijali a 21.septembra sme vyštartovali v ústrety
krásnemu Spišu. Prvá zastávka bola v kráľovskom meste Kež-

marok, Vidieť drevený artikulárny evanjelický kostol Najsvätejšej
trojice je skutočne veľkým zážitkom. Tento kostol je zapísaný
vo svetovom kultúrnom dedičstve UNESCO. V tejto unikátnej
pamiatke sme si samozrejme aj zaspievali. Pieseň znela aj v susedstve stojacom evanjelickom kostole, ktorý svojou stavbou
pripomína mešitu. Ku kostolu bolo pristavené mauzóleum kežmarského rodáka Tökölyho. Rozlúčili sme sa s Kežmarkom a
s veľkým očakávaním sme sa tešili na pýchu Ždiaru - Bachledovu dolinu a hlavne na prechádzku po chodníku s korunami
stromov. Komu sa podarilo zdolať 1234 m dlhý drevený chodník, dostal sa až na vyhliadkovú vežu, ktorá sa pnie do výšky
32m. Prekrásne slnečné počasie umožnilo dych berúci pohľad
na krásu Belianskych Tatier a ich širokého okolia. Ešte očarení
krásou našich veľhôr, nasmerovali sme kompas na smer Pieniny-Dunajec-Červený Kláštor. Všetci, ktorí absolvovali splavovanie Dunajca, si odniesli nezabudnuteľné dojmy z plavby na
pltiach so zábavnými a zručnými pltníkmi. Opisovať, aké zážitky sú pri pohľade na Sokolici, skala, ktorá je nazývaná Matka
Pienin, Tri koruny, prekrásny kaňon a iné, je hádam aj zbytočné.
Opäť skvelý zážitok, pri ktorom na plti zazneli aj naše piesne.
Čas rýchlo utekal a už sme museli chvátať do mesta Poprad,
kde nás čakalo ubytovanie a chutná večera v rovnomennom
hoteli Poprad. Unavení, ale plní dojmov, sme ešte posedeli a za
sprievodu harmoniky si aj zaspievali. Ráno nás privítalo slniečko a z okna bolo vidno majestátne štíty Vysokých Tatier. Povinnosti však volali a po výdatných raňajkách sme odišli do kostola
sv. Cyrila a Metoda. V novopostavenom kostole sa nám spie-
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valo dobre, čo už bolo zjavné
počas omše. Krátkym koncertom sme potešili aj prítomných obyvateľov, ba dokonca ich niektoré piesne dojali
k slzám. Všetci sme mali veľmi dobrý pocit z dôstojnej reprezentácie nášho mesta a
zborového spevu. Uznania sa
nám dostalo aj od miestneho pána farára. Rozlúčili sme
sa s Popradom a presunuli sa
do Liptovského Jána, kde sme
videli park s miniatúrami slovenských hradov a kostolov a
malebnej železnice pod názvom Mini Slovensko. Toto miesto,
ktoré je jedno z najkrajších rekreačných oblastí, stojí za návštevu. Koniec nášho pracovno-poznávacieho zájazdu sa blížil,
ale ešte sme spoznali ďalší slovenský klenot, obec Vlkolínec.
Vyšliapať cestu alebo chodníček, ktorý je skratkou do dediny,
je v dnešnej dobe áut úžasnou romantikou a príležitosťou rozhýbať všetky kosti a svaly svojho tela. Vojsť do dediny, v ktorej
na vás dýchne závan našich predkov, dýchate čistý vzduch a
pijete čistú vodu, je ako z rozprávky. Áno, je to Vlkolínec, obec,
ktorá je zapísaná v zozname svetového dedičstva UNESCO.
Už nás čaká iba cesta domov. Stále je krásne slnečné počasie
i keď už s vôňou jesene. V závere srdečne ďakujem tým, ktorí
nás pozvali a všetkým naším obetavým organizátorom: Jožkovi Hladkému za program, Libuške Laurenčíkovej za vybavenie
ubytovania a stravy, Vendelinkovi Michalíkovi za ostatnú prácu,
Paľkovi Mikulčíkovi, Lackovi Brtáňovi, Gabike Rosenbaumovej, Ľubkovi Holbovi, naším sympatizantom, ktorí boli s nami.
Veľká vďaka patrí našej pani dirigentke Jarke Píškovej, lebo
bez nej by náš zbor nebol. Po návrate zo zájazdu nás čakali
ešte dve milé povinnosti. 28. september 2019 bol svadobným
dňom našej bývalej speváčky Lucky Vaščákovej. K radostnému a dôstojnému priebehu svadobného obradu sme prispeli
svojimi piesňami. Mladomanželom prajeme dlhý krásny spoločný život. 29.9.2019 sme mali možnosť spievať na charitatívnej
akcii, z ktorej výťažok pôjde na obnovu fasády nášho farského
kostola. Náš kostol je slovenskou raritou, pretože ho vidíme iba
z prednej strany. Preto sa tešíme, že sme mohli prispieť naším
účinkovaním ku skorej obnove, ktorú si zaslúži.
September sa skončil a Zmiešaný spevácky zbor Ilavčan sa
teší na ďalšie svoje aktivity, ktorými spravíme radosť všetkým
naším priaznivcom a poslucháčom.
H. Kapšová

12

Ilavský mesačník

Smútočná spomienka

Dňa 3.10.2019 uplynul rok
od úmrtia manžela, otca,
starého otca, brata a švagra
Dušana Mazáka.
S láskou spomína manželka Milena, deti Jarka,
Dušan, Erika s rodinami
a súrodenci s rodinami.

Poďakovanie

Poďakovanie

Smútiaca rodina touto
cestou ďakuje všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť
so zosnulým pánom
Petrom Živčicom,
ktorý nás náhle opustil vo
veku 65 rokov. Ďakujeme
za slová sústrasti i kvetinové dary.

Ďakujeme všetkým priateľom, známym, speváckemu zboru Ilavčan, pohrebnej
službe Calla, zamestnancom TSM, pánovi dekanovi....
všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť
s naším drahým zosnulým
Vendelínom Michalíkom,
ktorý nás náhle opustil vo
veku nedožitých 74 rokov.

Smútočné poďakovanie
Poďakovanie

Je taká chvíľa. Skončí sa
život, začne spomienka. Vytryskne zo srdca ako utajený
prameň a rozlieva sa do dní.
Touto cestou ďakujeme
všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí prišli na poslednej ceste dňa
22.8.2019 odprevadiť nášho
drahého manžela, otca, starého a prastarého otca, pána
Igora Dobríka,
ktorý nás opustil vo veku
84 rokov. Smútiaca rodina.

Smútočná spomienka

Úprimne ďakujem všetkým susedom, priateľom a známym ,
ktorí sa prišli rozlúčiť s mojím zosnulým otcom, pánom
Petrom Mišurom.
Poďakovanie patrí zamestnancom MsÚ, Technickým službám mesta, Pohrebnej službe Calla, ako i všetkým, ktorí ste mi
v týchto ťažkých chvíľach pomohli.
dcéra Lenka

Smútočná spomienka
Odišiel si tíško, niet Ťa medzi nami, v našich srdciach
žiješ spomienkami. Dňa
10.9.2019 sme si pripomenuli jeden rok, čo nás navždy
opustil náš drahý manžel,
otec, dedko a brat
Stanislav Bezecný.
Kto ste ho poznali, venujte
mu spolu s nami tichú spomienku. S úctou a láskou spomína manželka, syn Radko
a Peter s rodinou, brat Jozef,
sestra a švagriné s rodinami.

Smútočná spomienka
Osud Ti nedoprial s nami
dlhšie žiť, ale v našich srdciach budeš navždy žiť.
Dňa 7.10.2019 sme si pripomenuli už 5 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá manželka, mamička a babička
Antónia Kozíková.
S láskou spomína manžel
a deti s rodinami.

Ďalej žiješ láskou, ktorá
neumiera. Dnes nie je bolesť a nie je umieranie. Je iba
cesta v stopách tvojich a tiché spomínanie.
Všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť a vzdať poslednú úctu
zosnulému priateľovi
Miroslavovi Turzovi
úprimne ďakujem.
Anna Riecka

Smútočná spomienka

Matrika

Narodili sa:
Karolína Kováčová
Mathias Koudelík
Lukáš Pagáč
Emma Šelestiaková
Eliška Žiačková
Alžbeta Hoťková
Filip Minárik

Navždy nás opustili:
Marta Novotná
Miroslav Turza
Igor Dobrík
Ladislav Hudcovský
Elena Mintálová
Jozef Bezecný
Peter Mišura
MVDr. Milan Podmajerský
Vendelín Michalík
Peter Živčic
Emília Šebíková
Manželstvo uzatvorili:
Branislav Januch
a Mgr. Tatiana Pilátová
Milan Bortel
a Monika Fafráková
Marian Jakuš
a Zuzana Pecušová
Ing. Radoslav Miko
a Ing. Barbora Šedíková
Patrika Zemko
a Klára Zemanovičová

Do lístia novembra spomienka zas padá. Má krásnu vôňu tento zvláštny čas.
A človek človeka, život hľadá... Smrť niečo končí. Stretneme sa raz?
Dňa 2. septembra 2019
uplynulo 15 rokov od úmrtia
našej drahej mamy pani
Anny Žilkovej
a dňa 19. septembra uplynulo 9 rokov od úmrtia nášho drahého otca
Ľudovíta Žilku.
Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú spomienku. Smútiaca rodina.

Ing. Matej Perina
a Lucia Vaščáková
Tomáš Havrla
a Jana Rybnikárová
Juraj Čičmanec
a Eva Gregorová
Prisťahovaní: 20, odsťahovaní: 12, zmeny v meste: 20

Smútočná spomienka
S hlbokým zármutkom
oznamujeme, že 22.8.2019
v Poříčí nad Sázavou vo veku
87 rokov zomrela bývalá občianka nášho mesta pani
Ing. Alžbeta Hajásová
rodená Janáčová.
Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
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Skromní hrdinovia –
darcovia obličiek
Zlyhanie obličiek je závažné a pred niekoľkými desiatkami rokov smrteľné ochorenie. Dnes má pacient dve možnosti. Prvou, našťastie okamžite dostupnou, je dialýza – umelá oblička.
Druhou, z hľadiska pacienta oveľa lepšou, je transplantácia obličiek. Vo svete i u nás sa už niekoľko desiatok rokov úspešne
transplantuje stále sa zvyšujúci počet obličiek. Na Slovensku
bola prvá oblička transplantovaná v roku 1972. Oblička je
orgán, ktorý sa po transplantácii veľmi dobre adaptuje a
ročné prežívanie novej obličky
je 85 – 90 percentné. Darcovský orgán môže pochádzať od
mŕtveho alebo od živého darcu. Obličky od živých i mŕtvych
darcov sa na Slovensku transplantujú v štyroch transplantačných centrách, v Bratislave, Banskej Bystrici, Martine a v Košiciach. Počty transplantácií sú závislé na počtoch darcov a stále
platí „Bez darcov niet transplantácií“. V prípade transplantácie
obličiek sú dve možnosti: mŕtvy alebo živý darca. Nepriame
darcovstvo nie je bežnou praxou vo väčšine európskych krajín.
V takomto prípade je darcom úplne cudzia osoba, ktorá daruje obličku niekomu z čakacej listiny na transplantáciu. Takouto
vzácnou osobou je i pani Oľga Smolková, rodáčka z Ilavy, toho
času žije v dedinke Dolná Poruba..Skromná, úprimná ženička,
ktorá svoj čin ani trochu nepovažuje za hrdinstvo, pre ňu je to
úplná samozrejmosť. S matkou Majka ( teraz 37 ročného mladého muža) sa poznali a priatelili. „Majko“ bol veľmi vážne chorý a potreboval krv. Takže prvotné rozhodnutie bolo darovať
mu krv a až, popri tom bolo zistené, že pani Oľga by bola pre
neho i vhodným darcom obličky. Keďže priame darcovstvo nebolo možné... pani Oľga dala priateľke slovo...“ a slovo sa vždy
musí dodržať“....hovorí darkyňa. Čakal ju trojmesačný dlhodobý
cyklus vyšetrení, pozorovaní, príprav. V tej dobe bola darkyňa
matkou už troch detí, dve staršie a jedno malé..... všeličo jej prebiehalo hlavou.... veď, čo keby raz potrebovali jej orgán vlastné
deti.....avšak rozhodnutie padlo a pani Olinka podstúpila operáciu v banskobystrickej nemocnici.... o niekoľko poschodí vyššie čakal pripravený „Majko“. Dnes po troch rokoch úspešnej
transplantácie si na všetko spomína s úsmevom a ľahkosťou,
avšak tie prvé týždne po operácii neboli vôbec ľahké. Podstatné pre ňu je, že „Majkov“ mladý organizmus nový orgán úspešne prijal a je v poriadku. Časom sa z nich stali i príbuzní..... ale to
by bol iný príbeh.... „Som veľmi vďačná mojej rodine, manželovi,
deťom.... rodina je pre mňa to najdôležitejšie..... bez ich pomoci
a podpory by to nešlo. Som hrdá na svojho staršieho syna, ktorý je v zozname dobrovoľných darcov kostnej drene... možno
som k tomu tak trošku prispela...“ hovorí skromne pani Oľga.
Ďalšou možnosťou darovania orgánov je darcovstvo priame, čiže príbuzenské. V našom meste žije takáto jedna vzácna
rodinka.... otec daroval obličku svojej dcérke....keď ide o dieťa, niet nad čím rozmýšľať.... hovorí pán Miroslav. Verím, že sa
s nami o svoj príbeh podelí a v budúcich číslach IM si ho budú
môcť naši čitatelia prečítať.
Už dnes však vyslovujeme obrovské uznanie obom !
Za rozhovor pani Olinke ďakuje -AR-
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Čas spomienky je časom návratu a slza tíško padá...
Živí, no starnúci sme tu, sami, ale s nimi....
Je tu jeseň. Čas sa nachýlil a znovu padá lístie. Padá pomaly
a ticho, tak ako sa príroda poberá na svoj zimný spánok. V takejto chvíli, keď olovené mračná navodzujú pochmúrnu atmosféru,
keď človeku dobre padne ohriať si ruky nad plamienkom ohňa,
prichádzajú na um spomienky. Spomíname viac, ako inokedy, na
tých blízkych, ktorí chýbajú. Prvé novembrové dni patria každoročne Pamiatke zosnulých a spomienke na svojich najdrahších,
priateľov. V roku 2019 nás navždy opustili:
Mesiac január:
PhDr. Jozef Genzor
Jozef Šatka
Anna Tomanová
Eva Zemanovičová
Anna Gabčová
Adriana Rafajová
Mesiac február:
Mária Hrehorová
Mesiac marec:
Emília Janíková
Štefan Roháč
Vladimír Brokeš
Jozef Slivka
Róbert Vallner
Oľga Rochovská
Mesiac apríl:
Anna Pálešová
Mesiac máj:
Anton Gábor
Rudolf Hrubiško
Roman Mihál
Michal Gerhard
Margita Hajasová
Mária Rábiková
Miloslav Páľuš
Mesiac jún:
Martin Magut

Alena Plesníková
Antónia Bagínová
Dušan Štefanec
Mesiac júl:
Magdaléna Ďurišová
Jozef Žalúdek
Ľudmila Janušková
Erika Porubčanová, Mgr.
Mesiac august:
Anna Januščáková
Ondrej Urbánek
Ondrej Gabčo
Milan Osrman
Marta Novotná
Miroslav Turza
Igor Dobrík
Mesiac september:
Ladislav Hudcovský
Elena Mintalová
Jozef Bezecný
Peter Mišura
Mesiac október:
MVDr. Milan Podmajerský
Vendelín Michalík
Peter Živčic
Emília Šebíková
Venujte im s nami tichu
spomienku !

Šikovné ženičky
Pod záštitou Predsedu vlády SR a pod záštitou Ministerstva
kultúry SR sa v dňoch 11.10. -13.10.2019 konali v Trenčíne Dni kreativity. Ocenenie z tohto podujatia si za svoje ručné práce odniesli i šikovné žienky z nášho mesta: Alžbeta Balónová,
Jarmila Mihálová, Margita Poliaková, Helena Behanová, Helena
Hírešová, Anna Švitelová, Magdaléna Hrubá a Mária Čuríková.
Srdečne blahoželáme !
			
-AR-
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Majstrovstvá sveta
v bedmintone v ruskej
Kazani za účasti aj našich
bedmintonistov
Jakub Horák, člen bedmintonového oddielu TJ SOKOL ILAVA, reprezentoval Slovensko na Majstrovstvách sveta v bedmintone. Ruská Kazaň bola dejiskom tohtoročných MS juniorov v bedmintone 30. septembra až 13. októbra. Družstvá 43
krajín bojovali o čo najlepší výsledok v turnaji družstiev a hráči
a hráčky 54 krajín v súťaži jednotlivcov. Slováci sa medzi svetovou elitou nestratili a po zápasoch so súpermi ako Singapur,
Južná Kórea, Peru, Srí Lanka , USA, Nový Zéland a Estónsko obsadili v súťaži družstiev konečné 22. miesto. Jakub odohral maximálny počet 12 zápasov s bilanciou 8 víťazstiev a 4
prehry. Konečné hodnotenie znie , že vystúpenie našich bolo
jedno z najlepších v histórii slovenského bedmintonu. Súťaž
jednotlivcov , kde celkovo štartovalo až 461 hráčov a hráčok,
a napríklad v dvojhre sa hrá až 256 miestny pavúk, odštartovala 7.októbra. Vzhľadom na postavenie Slovákov vo svetovom bedmintone je úspechom každý víťazný zápas. Tu je to
už hlavne o šťastí na lós. K Jakubovi nebol zrovna naklonený
a do dvojhry mu pridelil hneď hráča zo svetovej bedmintonovej
veľmoci, akou Južná Kórea bezpochyby je. Zápas síce skončil podľa očakávania, ale výsledok 21:16 , 17:21 a 19:21 bol
len kúsok od veľkého prekvapenia v podaní Jakuba. Podobný
osud Jakuba čakal aj vo štvorhre, kde so svojím dlhoročným
spoluhráčom Andrejom Antoškom vyfasovali 3. nasadený čínsky pár a po výsledku 18:21 a 13:21 odišli z kurtu ako porazení.
S párom, ktorý to napokon dotiahol až do finále celého turnaja,
to je veľmi slušný výsledok. Najlepší výsledok sa podaril opäť
v mixe, kde po víťazstve v prvom kole nad lotyšským párom
sme hrali aj na 3. deň turnaja jednotlivcov. Proti favorizovanému páru z Indie, boli nakoniec naše šance väčšie, ako sme si

mysleli. Aj keď zápas nakoniec skončil podľa predpokladov,
priebeh a výsledok 16:21 a 17:21 svedčí aj o kvalite Slovákov.
A tak Jakub so svojou mixovou partnerkou Miou Tarcalovou ,
ako poslední zo Slovákov, skončili svoju púť na turnaji. Jakub
odohral svoj životný turnaj a so cťou sa rozlúčil s majstrovstvami kontinentu a sveta v juniorskej kategórii. V mene nášho klubu mu gratulujem a ďakujem za dôstojnú reprezentáciu Slovenska, TJ Sokol a mesta Ilava.
M. Horák

Ilavský mesačník
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TJ Sokol Ilava – oddiel karate Footgolf: Slováci bronzoví
Výsledky 4.kola Pohára fe- není. Peťa Andraščíková vyni- na ME v Anglicku
derácie v Prievidzi.
kajúco vyhrala aj zápas, ktorý
28.septembra 2019 trinásti pretekári z Ilavy sa zúčastnili

súťaže v Prievidzi. Toto sú výsledky štvrtého kola tejto sezóny.
Táňa Beniaková 2.miesto Kata
dievčatá -10 roč.
Petra Andraščíková 1.miesto
kumite dievčatá - 8 roč.
Romana Adamcová 1. miesto
kumite dievčatá 15- 17 roč. +
50kg
Romana Adamcová 2. miesto
kumite ženy 18-20 roč. BRH
Matej Slavík 1.miesto kumite
žiaci -10 roč.
Tadeáš Horák 3.miesto kumite
žiaci -9 roč.
Juraj Kosec 3.miesto kumite
juniori 18- 20 roč. -65kg
Pavol Ház 3.miesto kumite
chlapci -13 roč. -155 cm
Tomáš Martinka 3.miesto kumite chlapci -13 roč. -155 cm
Natália Balajková 1.miesto kumite dievčatá 13- 14 roč. -50kg
Christian Sírny 2.miesto kumite
žiaci -9 roč.
Družstvo dievčatá 13-14 roč.
kumite
Katka Kadlečíková
Natália Balajková
Nina Baginová 1. miesto
Družstvo chlapci 8-9 roč.
kumite
Tadeáš Horák
Christian Sírny
Matej Slavík 2. miesto
Družstvo chlapci -14 roč. kumite
Ház, Martinka, Čúzy 3.miesto
Na tomto kole federácie štartovalo 13 pretekárov a získali
sme 14 medailových umiest-

prehrávala 2-0.
Natália Balajková bez straty vyhrala svoju
kategóriu a podržala aj v družstvách.
Vynikajúco
išiel Maťo Slavík
a Christian Sírny. Tadeáš mal
smolu a prehral s víťazom
kategórie. Romča Adamcová
išla presne, ako
bola daná taktika zápasov. Vyhrala svoju kategóriu a tesne prehrala BRH
finále. Katke Kadlečíkovej sa
v kategórii nevydaril zápas, ale
v družstvách vyhrala bez kompromisu. Objavom je nováčik
Tomáš Martinka, ktorý bude
ďalším platným pretekárom
klubu.
Myslím, že naši pretekári začínajú dominovať vo svojich
kategóriách a udávať tempo.
Vďaka patrí pretekárom, trénerom a aj rodičom za podporu.
Kamil Horák, tréner karate, TJ Sokol Ilava

Oxford 29. septembra (TASR) - Footgolfový tím Slovenska si
z II. Majstrovstiev Európy tímov EURO FOOTGOLF 2019 v Anglicku odniesol historické bronzové medaily.
Slovensko ziskom bronzu potvrdilo svoje postavenie vo footgolfovej Európe, keď bolo nasadený ako tretí tím. V C-skupine
Slováci zdolali Luxembursko 6:0, Nórsko 5:1, Maďarsko 3,5:2,5
a vo štvťfinále Taliansko 4:2 a zostalo nezdolanným tímom v
riadnom hracom čase.
Zlato si vybojoval obhajca prvého titulu - domáci výber Veľkej
Británie, ktorý vo finále zvíťazil nad úradujúcim majstrom sveta
Francúzskom 4,5:1,5. Šampionát sa konal 27.-29. septembra v
rezorte Magnolia Park Boarstall pri Oxforde.
Veľmi nás potešilo, že členom úspešného tímu je aj rodák
z nášho mesta pán Rastislav BLAŠKO.
Blahoželáme ku krásnemu úspechu !
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Podujatia v Ilave - pozývame
17. 10. 2019 /štvrtok/ o 16.00 v dome kultúry
Beseda s publicistom a spisovateľom literatúry faktu Pavlom Vitkom
o knihe Okamihy vzdoru, v ktorej autori píšu o SNP v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava. Vstup voľný.
18.10.2019 /piatok/ o 16.00 v sále domu kultúry
Spoločenské podujatie s hudobnou skupinou ORIN pri príležitosti Októbra-mesiaca úcty k starším. Po programe - malé občerstvenie.
Vstup je voľný. Srdečne pozývame.
8.11.2019 /piatok/ od 17.00 v sále domu kultúry
Divadlo z Domčeka - rozprávka Janko Hraško
/4 € dospelý, 2 € dieťa od 2 do 15 rokov/
DS Masky z Ilavy - satirická komédia Bondovci.
/3 € dospelý, 2 € dieťa od 2 do 15 rokov/
DS HUGO - bláznivá komédia Prekvapenie
/5€ dospelý/ Nie je vhodná pre malé deti. Predpredaj.
V prestávkach medzi predstaveniami - vínko od slovenských vinárov,
domáce maškrty, ľudová hudba FS Strážov, čitateľský kútik knižnice.
Hand made výrobcovia z Ilavy Monilla-textil a Sigel-šperky.
13.11.2019 /streda/ o 18.00 v sále domu kultúry
Predstavím ťa oteckovi - komédia so súčasnými hereckými hviezdami
Účinkujú: Kamila Magálová, Mária Bartalos/alt. Jana Kovalčíková, Jozef
Vajda, Juraj Bača. Réžia: Ľubomír Vajdička. Vstupné 16 €, predpredaj.
Predaj vstupeniek na podujatia-v DK a knižnici.
Informácie vždy aktualizujeme a dopĺňame podrobnosti
na www.ilava.sk /kalendár podujatí/. Tel. čísla DK:
44 555 70 až 73, knižnica 74. Zmena programu vyhradená.
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