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Návšteva z partnerského mesta
Rokovania ohľadom bruselského grantu a uctenie si pamiatky G. Baroša sa konalo 21.
apríla, kedy prijal prednosta
MsÚ Ing. Ľubomír Turcer delegáciu z maďarského Györu.
Viedol ju poslanec mestského zastupiteľstva a predseda
Spoločnosti na pamiatku Gábora Baroša - MUDr. Peter
Schmidt. Cieľom stretnutia,
ktorého sa popri zástupcoch
oboch miest zúčastnili predstavitelia györskych a ilavských škôl, bolo oboznámenie
sa s podmienkami, za ktorých
sa uskutoční športovo-kultúrny pobyt detí základných
škôl miest Györ, Mikolów,
Klimkovíc, ako i českou obcou Všechovice. Celý pobyt bude hradený vo výške

10 700 € z bruselského grantu, o ktorom sme informovali
v prvom tohtoročnom dvojčísle IM. Delegácie oboch miest
sa presunuli do mestskej časti
Klobušice, kde si uctili pa-

miatku G. Baroša v mauzóleu
na miestnom cintoríne. Potom sa obe delegácie zastavili na Barošovej ulici (na snímke), kde sa nachádza pamätná
doska G. Baroša.
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Cena: 0,20 € (6 Sk)

V tomto čísle...
• Ozajstný sviatok
poľovníkov...
• Základná
umelecká škola...
• Rozhovor
s V.Michalíkom
• Májové športové
udalosti
Program pokračoval v obci
Pruské, kde si zahraniční
hostia pozreli kultúrnu pamiatku – kláštorný kostol
a kryptu františkánov, ktorej rekonštrukcia bola z veľkej časti hradená z eurofondov práve tak, ako to bolo aj
u mnohých kultúrno – športových zariadení v obci.
-M. Toman-

Májový Deň matiek
V Dome kultúry Ilava sme si
tento sviatok pripomenuli tradične s najmenšími gratulantami – deťmi z ilavskej a klobušickej materskej školy, ako
aj s detským folklórnym súborom Vretienko (ZUŠ Ilava).
Podujatie sa konalo 9. mája
v popoludňajších hodinách.
Orchideou za všetky mamy
bola ocenená pani Marta Sabadková, ktorej kvet odovzdala pani Terézia Holbová spolu
s predsedkyňou OO Únie žien
Slovenska Trenčín 2- Ilava
pani M. Hrubou.
História Dňa matiek siaha

až do obdobia antiky. V starovekom Grécku oslavovali ženu
ako darkyňu života už 250 rokov p. n. l. v podobe slávností na počesť matky všetkých
bohov – bohyne Rhey. Oslavy
trvali obyčajne tri dni – od 15.
do 18. marca. Za predchodcu Dňa matiek v jeho dnešnej
podobe možno považovať tzv.
Nedeľu matiek, ktorú začali
oslavovať v 16. storočí v Anglicku. V čase sviatku, ktorý
bol stanovený na štvrtú nedeľu počas veľkonočného pôstu,
sa mohlo služobníctvo žijúce v príbytkoch svojich pánov
(pokračovanie na str. 3)

Pri príležitosti Dňa matiek, spríjemnili popoludnie svojim
mamičkám prváci zo základnej školy pod vedením triednej učiteľky, Mgr. E. Kutejovej.
Foto: M. Toman
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Matrika
Narodenie:
Tadeáš Horák
Samuel Barényi
Bianka Baginová
Melody Cvetkovská
Manželstvo uzatvorili:
Michal Judiny
a Mária Kadlečíková
Michal Puček
a Jana Zuzíková
Ing. Jozef Lančarič
a Silvia Matovičová
Mário Varga
a Zuzana Bartošová
Lukáš Kučmín
a Daniela Dubová
Boris Novák
a Katarína Múkerová
Blahoželáme jubilantom:
70 rokov:
Ladislav Behro
Oľga Bobáčiková
Ľudovít Košút
Mária Poliaková
Katarína Rafajová
Anastázia Vránová
75 rokov:
Paulína Ižvoltová
Paulína Prachárová
Mgr. Milan Tomana
80 rokov:
Anna Domáňová
Viktor Ižvolt
Františka Jantová
Paulína Pavlovičová
Navždy nás opustili:
Vladimír Marguš
Ľudmila Nýblová
Mária Bartošová
Rudolf Štrbáň
Helena Prekopová
Okienko do štatistiky:
Za sledované obdobie sa
do nášho mesta prisťahovalo
11 občanov, odsťahovalo sa
10 občanov.

 Podľa

informá-

cií majiteľa bývalej
Slobodárky pri NsP
Ilava pána Herdu,
už koncom augus-

Krátke oznamy
 V našom meste sme a to bez ohľadu na to, kde
mohli zaregistrovať nový sa občan na území Slosystém záchrannej služ- venska nachádza.
-J. Héjjová PR manažér

by:

ta a začiatkom sep-

Falck Záchranná a.s. je a hovorca Falck Záchran-

tembra budú zara-

jedným z poskytovate- ná a.s.-

dené do prevádzky

ľov záchrannej zdravot-  Pre nedávne búrlivé

nájomné byty (1, 2

nej služby (ZZS) v rámci fórum na diskusii (web

- izbové). Záujemco-

systému ZZS na Sloven- mesta), sa kompetentné

via sa môžu infor-

sku. Falck Záchranná v osoby rozhodli pre úpra-

movať na tel. čísle

súčasnosti

0903/885 668 – pán

91 staníc ZZS, čo zname- rozhlase nasledovne:

Ondruš.

ná, že pôsobí na vyše 33% Mimoriadne

prevádzkuje vu hlásenia v mestskom
hlásenia

územia krajiny. Hlav- (odstávky vody, el. enerným predmetom našej gie, komerčné predaje...)
činnosti je poskytovanie – hlási sa minimálne od
neodkladnej zdravotnej 7.00 hod – 18.00 hod,
starostlivosti občanom, v cene 5 euro za jedno
ktorí sa ocitli v situáci- vyhlásenie.
ách, kedy je bezprostred- Bežné denné komerčne ohrozený ich život né hlásenia – iba o 16.00
alebo zdravie a sú odká- hod. v cene 3 eurá.
zaní na poskytnutie po- Smútočné

Spomíname...
Dňa 25.2. 2010 uplynulo
20 rokov a dňa 1.5. 2010
uplynulo už 33 rokov, čo
nás navždy opustili naši
milovaní rodičia Štefánia
a Jozef Mazánikovi.
Kto ste ich poznali
a mali radi, venujte im
tichú spomienku.
S láskou spomínajú
dcéra Veronika, Anka
a Marta s rodinami.

oznamy

–

moci. Stanica záchrannej v deň pohrebu o 11.00
zdravotnej služby v Ilave, hod, deň pred pohrebom
ktorú prevádzkuje Falck o 16.00 hod, hneď za norZáchranná a.s. sídli na málnym hlásením. Za
Záhumenskej ulici č. 5. oznam sa neplatí, ani za
Kontaktom na záchran- „straty a nálezy“.
nú zdravotnú službu je
telefónne číslo tiesňovej

-r-

linky t.j. 112 resp. 155,

Pokračovanie na str. 11
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Vernisáž obrazov akad.
maliara Jozefa Cesnaka
V stredu 12. mája sa
uskutočnila slávnostná
vernisáž výstavy, na ktorej sme privítali i vzácnych hostí z Trenčianskeho samosprávneho
kraja: predsedu TSK MUDr. Pavla Sedláčka
s manželkou Ľudmilou,
Ing. Martu Šajbidorovú
- vedúcu oddelenia kultúry TSK, či primátora
mesta Ilava Ing. Štefana
Dašku. Veľmi nás potešili i deti z folklórneho
súboru Vretienko, ktoré
si „odskočili“ z nácviku
v sále DK a zúčastnili sa otvorenia výstavy.
Najvzácnejším hosťom
však bol samotný autor
vystavených diel Jozef
Cesnak /1936/. Rodák
z horehronskej dediny Bacúch žije a tvorí
v Bratislave. Je žiakom

Vincenta Hložníka na
bratislavskej
VŠVU.
Ilustroval viac ako 150
kníh a s jeho tvorbou
sa stretávame i v časopisoch Ohník, Kamarát, Slniečko, Slovenka.
V školských učebniciach ilustroval tiež povesti Milana Húževku,
ktorý výstavu svojho
priateľa - výtvarníka- spolu s výtvarníčkou Alenou Teicherovou otvoril. Výber z
jeho diela v Ilave reprezentujú kresby a maľby z knižných diel: Panovníci a prezidenti na
území Slovenska, Dunajské povesti, Slovensko v dobách stredovekých a ďalšie. Pozrieť si
ich môžete do 31.mája
2010.
-ot-

Mikolowské impresie

Návštevníci vernisáže. Foto: R. Teicher

Koncert troch umeleckých škôl okresu Ilava
(Dubnica, Nová Dubnica,
Ilava), sa uskutočnil v nedeľu 2.mája 2010 v sále
Domu kultúry Ilava. Podujatie, na ktorom sa zúčastnili aj vzácni hostia
z Poľska, sa konalo pri
príležitosti vernisáže výstavy 45 obrazov, ktoré vytvorilo 22 autorov
z Holandska, Česka, Poľska, Slovenska a vznikli
na sympóziu, ktoré už 19
rokov nesie názov Mikolowské impresie. Na úvod
privítala všetkých divákov výtvarníčka Mgr.
A. Teicherová, ktorá na

tomto sympóziu, počas
dvoch ročníkov reprezentovala naše mesto. S krátkym príhovorom sa predstavil aj primátor mesta
Ilava Ing. Š. Daško, ako aj
primátor mesta Mikolow
M. Balczer. Nasledoval
kultúrny program, v ktorom vystúpili žiaci z troch
umeleckých škôl: sláčikový orchester - ZUŠ Dubnica nad Váhom, Martin
Jáňa, Stanko Remšík, Paulína Turzová, dychové
kvarteto – ZUŠ Ilava, Filip Šimor a gitarový súbor
ZUŠ Nová Dubnica.
-mp-

Májový Deň matiek

Foto: M. Hrubý

(dokončenie zo str. 1)
vrátiť domov k svojim matkám
a stráviť s nimi deň. V novodobej histórii ľudstva sa Deň
matiek dostal do povedomia
na prelome 19. a 20. storočia,
a to vďaka Američanke Anne
Marie Jarvisovej. Po tom, ako
v roku 1907 zomrela jej matka, začala viesť kampaň za
vyhlásenie dňa venovaného
matkám. Dátum druhej májovej nedele sa rozhodli prijať
za svoj takmer všetky krajiny
na svete. V Československu sa
Deň matiek začal oslavovať v

roku 1923, a to najmä zásluhou Alice Masarykovej, dcéry prezidenta T. G. Masaryka
a emancipovanej predsedníčky Československého červeného kríža. V 50. rokoch boli
oslavy Dňa matiek v komunistickom
Československu
a ostatných proruských krajinách nahradené marcovým
Medzinárodným dňom žien.
Tradícia Dňa matiek na Slovensku bola obnovená až po
roku 1989, kedy sa začal sláviť
druhú májovú nedeľu v rok.
-r-
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Nájdeme nových hrdinov?
Zvykneme sa sťažovať, akí
sú ľudia neochotní, čo všetko nefunguje, je v zlom stave
a pod. Od neochotnej mládeže, nedostatku voľnočasových aktivít pre deti a mládež,
cez zničené a olepené lavičky
v parku, polámané preliezky,
rozbité fľaše po nočných žúroch mládeže hocikde po meste... Lenže frflaním sa nikdy
nikto nikam nedostal. Ak chceme mať pekné okolie, urobiť
niečo dobré pre komunitu, je
potrebné priložiť ruku k dielu.
Časy spoločných upratovaní bytových domov sú už viacmenej raritou, preto sa v tejto
veci angažuje tretí sektor. Podujatie Tri dni pre hrdinov pripravila Rada mládeže Trnavského kraja v rámci projektu
Štyri regióny pre mladých,
ktoré je súčasťou cezhraničnej spolupráce. Projekt, ktorý
prebieha za finančnej podpory Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, sa uskutoční v Trnavskom,
Trenčianskom,
Zlínskom
a v Jihomoravskom kraji. Deti

a mládež zúčastnení na tomto
projekte majú jedinečnú šancu
stať sa hrdinami, ozajstnými
osobnosťami užitočnými pre
svoje okolie. To všetko v duchu hesla, že hrdinu robia hrdinom jeho skutky.
Od 16. do 18. júna budú mať
deti a mládež šancu pomôcť
svojmu okoliu a dokázať, že im
záleží na prostredí, v ktorom
žijú. Spôsob a formu si môže
zvoliť každý podľa toho, čo
mu je najbližšie. Či to už bude
príprava podujatia pre starších alebo najmladších, čistenie potoka, maľovanie plotov,
výsadba kvetových záhonov,
príprava športových alebo
kultúrnych aktivít, fantázii sa
medze nekladú.
Ako sa stať hrdinom a dokázať, že aj mladí ľudia vedia
robiť veľké veci? Nie je nič jednoduchšie Stačí si vymyslieť
aktivitu, ktorá by pomohla
niekomu vo vašom okolí a prihlásiť sa do projektu prostredníctvom webovej stránky
www.4r4y.eu.

Zo zasadnutia VMsZ
(20.4.2010)

- Ing. Hrubý privítal riaditeľku ZUŠ v Ilave Mgr. Hromádkovú a učiteľku Základnej
školy v Ilave Mgr. Koštialikovú a odovzdal slovo prednostovi MsÚ Ilava, ktorý obom
poďakoval za dlhoročné pôsobenie v oblasti výchovy žiakov
za čo dostali z Trenčianskeho
samosprávneho kraja v Trenčíne dňa 30.3.2010 aj ocenenia
zaslúžilý pedagóg Trenčianskeho samosprávneho kraja.
- Poslanci schválili finančnú podporu pre MLMF vo
výške 250 € z rozpočtu mesta
na rok 2010, návrh na finančnú podporu pre ŠZŠ v Ilave na
plánované mimoškolské aktivity vo výške 200 € z rozpočtu mesta na rok 2010, návrh na
finančnú podporu z rozpočtu
mesta na rok 2010 pre Diecéznu charitu – ADOS Ilava vo
výške 100 € na nákup špeciálneho zdravotného materiálu pre ošetrovateľské výkony a
žiadosť MV Iliavka o zvýšenie
odmien.
- Bola schválená žiadosť MŠ

Ilava a Klobušice na výmenu
okien s tým, že do budúceho
MZ pripraví OVa ŽP presnú
cenovú kalkuláciu a v prípade priaznivého vývoja financií mesta by sa výmeny okien
zrealizovali ešte v roku 2010.
Prerokovali sa aj návrh odd.
Správy majetku na odstránenie havarijnej situácie v MŠ
Klobušice, kde treba opraviť
a vymeniť dažďové žľaby. Na
porade poslancov sa dohodlo
vyčleniť z rezervného fondu
finančné prostriedky vo výške 2000 €.
- Ing. Rexová predložila návrh na použitie finančných
prostriedkov z rezervného
fondu vo výške 11 437 € na
odstránenie havarijných situácií a odstránenie závad
a nedostatkov po revíziách
a odborných prehliadkach na
budovách mestského úradu
81/18 a v budove múzea.
-r(celý záznam z VMsZ si
môžete preštudovať na stránke www.ilava.sk)

65. výročie oslobodenia Ilavy

Foto: M. Toman

Každá vojna je vo svojej podstate nezmyselná,
pretože najviac bolesti a
utrpenia prináša nevinným ľuďom. Posolstvo jej
víťazstva je dňom, kedy
vzdávame úctu a tichú
spomienku všetkým statočným mužom a ženám,
ktorí obetovali svoj život,
aby priniesli aj do našej
Ilavy koniec vojnových
hrôz.
V piatok 30. apríla sa
krátko po 19:00 hodine
začala pietna spomienka venovaná ukončeniu
2. svetovej vojny v Ilave.

Delegácia na čele s primátorom Ilavy - Ing. Štefanom Daškom a predstaviteľmi politickej strany
Smer položili veniec k
pamätníku obetiam padlým. V programe popri
oficiálnych prejavoch vystúpil Zmiešaný spevácky zbor Ilavčan. Je možno
smutné, že na podobných
podujatiach je iba zopár
zúčastnených občanov,
ktorí si potrebujú moment ukončenia vojny
pripomenúť aspoň krátkou spomienkou.
-mp-
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Novinky
z mestského múzea
Koncom minulého roka
sme začali s obnovou historickej expozície.
Kvôli havarijnému stavu
bolo potrebné urobiť novú
elektroinštaláciu, vymenili sme staré vitríny za nové,
pribudlo i niekoľko zaujímavých exponátov.
Za pomoc ďakujeme najmä plk. Mgr. Ladislavovi Resekovi (na snímke),
tiež jeho bratovi Gejzovi.
Vďační sme i zamestnancom TSM Ilava a pánom M.
Tomášovi a P. Martišovi za
pomoc pri premiestňovaní
ťažkých predmetov /vitríny,
atď/.
Obnovu historickej expozície nepovažujeme za

dokončenú, veľa vecí chceme doplniť a vylepšiť /nové
osvetlenie, zakúpenie ďalších exponátov/
Taktiež začneme obnovovať národopisnú expozíciu.
Prioritou však zostáva odstránenie zamokrenia budovy, vlhké múry spôsobujú
opadávanie omietok, čo sa
prejavuje už nielen vo vnútri, ale i zvonku na fasáde.
Od 1. júna bude múzeum už v normálnej prevádzke, v utorok a štvrtok
od 13.00-16.00 hod., mimo
otváracích hodín po dohode s pracovníkmi /nájdete nás v dome kultúry tel:
44 555 72/.
Text a foto: O. Tomášová

Na historickej budove ilavského pivovaru, ktorá bola
postavená pravdepodobne v 17. storočí vlastníkmi Ilavy Ostrošičovcami- pokračovali rekonštrukčné práce začiatkom mája výmenou okien do historizujúcej podoby, ktoré
sa nachádzajú v susedstve pôvodného vchodu. V posledných dňoch sme okrem príletu bocianov na susedný komín zaregistrovali výstavbu lešenia taktiež v časti pôvodného vstupu do objektu. Je potešiteľné, že sa majiteľ budovy
riadi výsledkami architektonicko – pamiatkového výskumu, ktorý sprevádza rekonštrukciu od počiatočných prác
(obnova pôvodných veľkosti okien a iných detailov).
Text a foto -mt-

Ponuka na štúdium
Súkromná obchodná akadémia Živeny ponúka:
4 – ročné denné štúdium
5 – ročné anglicko – slovenské bilingválne štúdium
2 – ročné externé štúdium / Vyučovanie 4x v roku /
Súkromná hotelová akadémia Živeny
5 – ročné denné štúdium
2 – ročné externé štúdium / Vyučovanie 4x v roku /
Súkromné gymnázium Živeny
4- ročné denné štúdium
8 – ročné denné štúdium
2 – ročné externé štúdium / Vyučovanie 4x v roku /
Štefánikova 148/ 27 017 01 Považská Bystrica
042 433 16 17, 0911 27 04 58,
0948 11 10 27, 0911 09 08 58
Prihlasovací formulár:
www.obchodakziveny.edupage.org
e-mail: zivena.skola@centrum.sk
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Humanitárna zbierka
Diakonia Broumov poriada každoročne zbierku
pre sociálne slabšie rodiny, ktorú môžete podporiť aj vy. Zbierka bude vykonaná v termíne 2. a 3.
júna 2010 v priestoroch
malého vestibulu DK Ilava, kam môžete v čase
7.00-17.00hod nosiť V NEPOŠKODENÝCH IGELITOVÝCH VRECIACH
(riady v krabiciach) nasledovný materiál:

Tovar bude následne odvezený 3.6. o 18.00 hod
do Broumova. O využití vašich darov budeme informovať v prázdninovom čísle IM.
Za všetky príspevky ďakujeme. Viac info na
www.diakoniebroumov.org.
-r-

Maturitná kvapka krvi
Slovenský
červený
kríž, SÚS v Považskej
Bystrici oznamuje, že
od 4. mája 2010 do 22.
júna 2010 organizuje
1. ročník" Maturitnej
kvapky krvi".
Záštitu nad jej 1. ročníkom prevzal prednosta obvodného úradu
Doc. PaeDr.Karol Janas, PhD.
Akcia je zameraná na
oslovenie darcov krvi z
radov mladých ľudí, rodinných príslušníkov.
Cieľom je šíriť myšlienku rodinného darcovstva krvi, najmä výchovu mladej generácie k
darcovstvu krvi. Odber
krvi sa uskutočňuje v
NsP Považská Bystrica
pravidelne v utorok a
piatok od 6:30 hod. do
8:00 hod. Vzhľadom na
nedostatok krvných va-

kov na HTO P.B., odber krvi sa uskutoční až od 11. mája 2010.
Pri hromadnom odbere krvi prosíme nahlásiť odber krvi na
HTO Považská Bystrica číslo telefónu - krvný sklad 042/4304217.
Odber krvi v NsP Ilava
sa uskutočňuje v utorok od 7:30 hod. do 9:30
hod. v priestoroch bývalého HTO v Ilave.
Pri hromadnom odbere krvi prosíme nahlásiť
odber krvi na číslo telefónu: 042/4667259.
Darcovia krvi po odbere krvi obdržia od
pracovníkov ÚzS SČK
Pov. Bystrica, odznak
kvapka krvi, kalendárik
od VšZP, pero, vitamíny
a propagačný materiál.
-P. Markovičová, riaditeľka ÚzS SČK

Máj, máj, máj zelený...
Najmladší
spríjemnili
chvíle seniorom, keď deti
z MŠ s pani učiteľkami Mogorovou a Mgr. Házovou
zareagovali na podnet pani
A. Šatkovej - vedúcej Klubu dôchodcov v Ilave, ktorá v článku „Rozhovor pri
čaji" v Ilavskom mesační-

Veď, ako najkrajšie prejaviť
úctu a lásku starším ľuďom?
Krátkym programom, aby
aj oni mali možnosť vidieť,
čo ich vnúčatá dokážu. Veľmi príjemné bolo spoločné posedenie, ktoré pripravili „naše babičky", ale aj
mamičky - pani Košíková J.

ku ponúkla spoluprácu. Po
vzájomnom rozhovore nás
pani Šatková pozvala na
stavanie „MÁJA" do Klubu
dôchodcov v Ilave. Ponuku
sme prijali a dňa 30.4.2010
spolu s deťmi a ich rodičmi
sme navštívili našich skôr
narodených spoluobčanov.

a Baginová M., za ktoré srdečne ďakujeme.
Táto spoločne strávená
chvíľa a uchovávanie ľudových tradícií zanechala
v nás zážitok, preto sme sa
rozhodli v spolupráci pokračovať i na budúcich podujatiach.
Text a foto: -jh-
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Ozajstný sviatok poľovníctva
Dňa 24.4. až 26.4.2010
zorganizovala okresná Organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu v Ilave
Okresnú chovnú prehliadku trofejí ulovených v roku
2009. Výstavu zrealizovalo
PZ Borokové – Vápeč Horná Poruba Ilava v spolupráci s kultúrnou komisiou
a pracovníčkami DK Ilava.
Okrem trofejí ulovených
v uplynulom roku boli vystavené aj zlaté a strieborné
trofeje ulovené za posledných 10 rokov, pretože OKO
SPZ v Ilave oslavovala 10.
výročie založenia resp. znovuobnovenia okresnej organizácie, ktorá v Ilave existovala od r. 1935 do roku 1960.
Celá výstava sa niesla
v tomto duchu a bola spojená so sprievodnými akciami pre poľovnícku a nepoľovnícku verejnosť. Trvala
3 dni.
Prvý deň - v sobotu
24.4.2010 začal o 8.00 hodine slávnostným zasadnutím
okresnej rady SPZ. O 10.00
hod. za prítomnosti veľkého počtu poľovníkov a hostí
bola výstava oficiálne otvorená pozdravnými a ďakovnými príhovormi. Z oficiálnych hostí spomeniem za
Prezídium SPZ: Ing. Imrich
Šuba, za Okresnú poľovnícku komoru: jej predseda
Vladimír Guričan, za mesto
Ilava: primátor Ing. Štefan
Daško a ďalší. Pri slávnostnom otvorení boli súčasne

odmenení zaslúžilí členovia
okresnej organizácie čestnými uznaniami, medailami a pamätnými listami.
Slávnostnú atmosféru dotvárala aj dychová hudba
Sedmerovanka a podávanie
občerstvenia s tradičným
poľovníckym
gulášom,/
ktorý ako inak - opäť varili páni majstri z PZ Borokové Vápeč Ilava/ a predajcami poľov. potrieb a odevov
v priestoroch DK i na Farskej ulici.
Druhý deň – nedeľa
25.4.2010 bol veľmi bohatý
na program. Okrem spomenutých predajcov bola
v blízkosti DK zorganizovaná súťaž vo varení poľov.
gulášu a poľov. špecialít. Súťažilo 9 družstiev. Najlepší
guláš podľa poroty navarilo
družstvo PZ Chotúč Tuchyňa, pred družstvom poľovníkov so Slovenskej Novej

Vsi z okresu Trnava a PS
Lukovec Dubnica nad Váhom.
V priestoroch DK prebiehala pre záujemcov odborná
poľovnícka prednáška, potom ukážky vo vábení zveri, premietanie videofilmov
s poľovníckou tematikou...
Pred budovou DK vyhrávala dych. hudba z Ladiec
a Klub sokoliarov a kynológov z Banskej Bystrice predvádzal pre verejnosť prácu s dravcami a poľovnými
psami.
Slávnostnú
atmosféru nedeľného dopoludnia
obohatila aj ukážka časti svätohubertskej omše
v rímsko- katolíckom kostole v Ilave. Hlboký duchovný zážitok umocnil mužský
spevácky súbor z Nemšovej,
ktorý má vo svojom repertoári svätohubertské piesne.
Tretí deň - 26.4.2010 bol už

tradične venovaný školskej
mládeži, ktorej boli okrem
prehliadky trofejí a vystavených fotografií poľov. zveri i
krátke prednášky ilavských
poľovníkov.
Niekoľko týždňová námaha s prípravnými prácami, ako i niekoľkohodinové
finišovanie pred otvorením
výstavy / zvážanie a stavanie panelov, poľ. posedu,
vešanie a zdobenie trofejí, aranžérske dotvorenie
sály i vestibulu náročnými
a ťažkými prírodnými materiálmi/ sa oplatilo. Z úst
mnohých
návštevníkov,
hostí zazneli prejavy pochvaly a obdivu. Všetkým,
ktorí sa akokoľvek podieľali
na uskutočnení a zdarnom
priebehu výstavy, treba vyjadriť úprimné poďakovanie.
Text a foto: -M.Pagáč-
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S knihou za poznaním
Svet fantázie, predstáv a ilúzií je nám každoročne bližší
nielen v marci, ktorý je Mesiacom knihy, ale aj v apríli,
kedy sa už tradične zapájame
do Týždňa hlasného čítania.
Hlavnou myšlienkou tohto
podujatia je zblížiť svet dospelých so svetom detí pomocou
rozprávok a detskej literatúry.
Žiaci prvého stupňa sa
prostredníctvom dobrodružnej cesty nazvanej S knihou
po hradoch a zámkoch vybrali na potulky po Slovensku.
Navštívili najznámejšie slovenské hrady a zámky, odhalili nové príbehy a tajomstvá. Na
svojej ceste za poznaním riešili
úlohy a získavali indície, ktoré si zaznamenávali na herný
plánik. Pomocou nich zistili,
že najcennejším slovenským
pokladom je detský čitateľ.
Rozprávkovú
atmosféru
tohto podujatia podčiarkovalo
aj množstvo sprievodných aktivít. Na úvod, ako navodenie
tej správnej čitateľskej atmosféry, si každé dieťa malo priniesť svoju obľúbenú knihu a
pripraviť krátke rozprávanie
o nej.

Keďže si deti vyberajú knihu
najmä podľa jej vonkajšieho
obalu a ilustrácií v nej, pokúsili
sme sa aj my vytvoriť návrh na
taký knižný obal, ktorý by bol
svojím spracovaním a farebnosťou natoľko zaujímavý, že
by po ňom siahlo každé dieťa.
Na internetových stránkach
sa zas žiaci dozvedeli, kto všetko sa podieľa na vzniku knihy. Boli prekvapení, koľko
ľudí upravuje nielen text, ale
aj vonkajšiu podobu knihy.
Prvotný rukopis musí prejsť
veľmi dlhú cestu, kým sa v podobe knihy dostane až k nám,
čitateľom.
Aby každá z kníh, ktorú
zoberieme do ruky, zostala
aj naďalej ako nová, spoločne
žiaci vypracovali niekoľko zásad, ktorými by sa mali pri čítaní riadiť. K najdôležitejším
patrili: neohýbať rožky, nekrčiť strany, nechytať knihu so
špinavými rukami, nejesť nad
ňou, neklásť ju na mastné a
znečistené miesta...
Veľmi zaujímavou akciou
bola súťaž o najmenšiu, najväčšiu, najnovšiu, najstaršiu,
najtenšiu a najhrubšiu knihu.

Pohybom k zdraviu
V našej základnej škole sme
si pripomenuli 7. mája rozhlasovou reláciou svetový
deň pod názvom Pohybom
ku zdraviu. Iniciovala ho
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) na svojom
zhromaždení v máji 2002.
Navrhla, aby sa týmto dňom
stal 10. máj. Táto iniciatíva, ktorá plne odráža obavy
členských štátov vyplývajúce zo vzrastajúceho počtu
chronických ochorení spôsobených nezdravou výživou
a nedostatkom pohybu, sa po

prvýkrát pripomínala v roku
2003.
Odporúčanie propagovať fyzickú aktivitu ako dôležitý
základ pre zdravý a plnohodnotný život sme zrealizovali aj my 10. mája pohybovými aktivitami. Pre žiakov
II. stupňa bola otvorená telocvičňa od 7. 00 do 7. 20 h,
kde si mohli pod vedením
pani učiteliek telesnej výchovy hneď ráno zacvičiť, a tak
si v ten deň znížiť hmotnosť
a zvýšiť pamäťovú kapacitu,
vylepšiť postavu i náladu. Pre

Najzákladnejšou podmienkou
bolo to, že do súťaže mohli byť
prihlásené len knihy z domácich knižníc. Doma deti zistili
ich základné rozmery, v škole
si ich porovnali a na ukážku
ich priniesli len tie deti, ktoré
mali doma "víťazov".
Keďže tretiaci už patria k
skúseným čitateľom, pripravili pre žiakov prvých ročníkov
akciu s názvom "Čítanie starších mladším". Krátku dramatizáciu textu prečítali nielen
správne, ale aj pútavo
a
s primeranou intonáciou. Svojím umeleckým prednesom sa
im podarilo prváčikov nielen
zaujať, ale aj udržať ich pozornosť po celú dobu čítania.
V objavovaní krás písaného

slova sme pokračovali "čitateľskou štafetou". Podobne, ako
si športovci v atletickej súťaži podávajú štafetový kolík,
tak sme si i my podávali knihu
Petra Gajdošíka ZVERINEC
NA SIEDMOM POSCHODÍ.
Čítali sme ju po odstavcoch
a počas hodiny sme sa nejedenkrát vystriedali. Túto knihu sme si vybrali najmä preto,
lebo sme sa nedávno osobne
stretli s jej autorom. Pri jej čítaní sme sa nielen dobre pobavili, ale aj veľa dozvedeli o
živote a povahových vlastnostiach jednotlivých živočíchov.

žiakov I. stupňa bol pripravený v telocvični 30 minútový
spoločný aerobic pod vedením skúsených cvičiteliek, 30
minútový tanečný maratón
pod dohľadom triednych učiteliek. Popoludní v školskom
klube detí žiaci pod vedením
vychovávateliek opäť pokračovali tanečným maratónom.
Veríme, že aktívny pohyb
detí nebol len tento deň, lebo
pravidelná primeraná pohybová aktivita je jedna z najjednoduchších ciest k zlepšeniu a udržiavaniu vlastného
zdravia. Pravidelné športovanie podporuje zdravý rast.

Zvyšuje pocit sebaistoty, dôvery vo vlastné sily a schopnosť niečo dosiahnuť. Každodenné prechádzky, plávanie,
beh, pomôžu zvýšiť pamäťovú kapacitu. Ten, kto sa
pravidelne hýbe, má väčšie
množstvo neurónov, čo znamená lepšie mozgové funkcie. Okrem toho je dobrou
správou aj to, že cvičiaci ľudia sú šťastnejší a netrápi ich
tak často zlá nálada.
A na záver... Pohyb účinne predlžuje život. Pamätajte! Úspech nepríde za tebou,
musíš ísť ty za ním.

Text a foto:
-Mgr. Jana Koštialiková-

-Mgr. Jarmila Janošíková-
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Týždeň hlasného čítania
Týždeň hlasného čítania prebiehal na našej škole od 21.4.28.4.2010.Myšlienkou tohto týždňa bolo zblížiť svet dospelých
so svetom detí prostredníctvom
príbehov a rozprávok. Ďalej
rozvíjaním tvorivého prístupu
k textu, spoluúčasti na rozvíjaní
príbehu posilňovať vzťah k čítaniu s porozumením. Pre žiakov II. stupňa bolo v prvom rade
tvorenie textu a až potom čítanie.
Postupovali sme podľa pokynov, ktoré dostali všetky vyučujúce SJL v 5.-9. ročníku.
Slovo bolo základným nositeľom informácií, ktoré sa navzájom splietajú, vytvárajú zápletky a postupne sa rozuzľujú
k šťastnému koncu. Tohtoročná
aktivita mala názov Mozaikový príbeh, ktorého výsledkom
bola mozaika slov a príbehov
žiakov.
Týždeň bol spojený
s osobnosťou Hansa Christiana Andersena, preto žiaci 5.ročníkov A,B – 41 žiakov – vytvárali rozprávkové príbehy, ktoré
mali rozprávkové črty klasických rozprávok popreplietaných
s modernými rozprávkami. Vybrali si spoločne kľúčové slová,
zostavili mapu pojmov a vytvorili mozaikové príbehy postáv
z rôznych rozprávok, čím vznikli nové príbehy a často aj záporné postavy sa zmenili na kladné,
zlo sa zmenilo na dobro a mnohé z nich boli veľmi úsmevné.
Žiaci ich postupne v dohodnutom termíne budú čítať v škol-

skom rozhlase.
- Mgr. Cillerová
5.C, 8.C, 9.A, 9.B
Všetci žiaci týchto tried tvorili
moderné rozprávky. Svoje práce
čítali na hodinách SJL, ďalší žiaci sa vyjadrovali k prečítaným
rozprávkam. Žiakom sa najlepšie darili príbehy, v ktorých rozprávkové bytosti z klasických
rozprávok preniesli do súčasného moderného sveta, a tak vznikali často veľmi vtipné zápletky.
V 5.C sme použili kľúčové slová – zdravie, šťastie, v ostatných
triedach slovo šťastie.
- Mgr. Sláviková
8.B
Žiaci tvorili rozprávkový príbeh o jari z ponúknutej slovnej
zásoby - kľúčových slov. Práce
sme čítali na hodinách slovenského jazyka.
- Mgr. Machová
6.A, 6.B
Žiaci pracovali v skupinách,
tvorili vedecko-fantastický príbeh na klasické ľudové rozprávky – Červená čiapočka, Medovníkový domček. Každá skupina
vytvorila jednu časť: 1. –úvod, 2.
– zápletka, 3. – vyvrcholenie, 4.
– obrat, 5. – rozuzlenie, 6. – záver. Na nasledujúcich hodinách
sme jednotlivé časti čítali a spojili tie, ktoré na seba najlepšie
nadväzovali a vytvorili zaujímavý mozaikový príbeh.
7.A, 7.B
Žiaci pracovali vo dvojiciach,
modernizovali klasické ľudové

Materská škola v Ilave sa zapojila do súťaže o finančný príspevok
15 000 €! Preto by sme chceli poprosiť práve vás, lebo aj s vašou
pomocou môže byť naša škôlka úspešnou. Súťaž prebieha v
termíne od 1.4.2010 do 31.10.2010.
-km-

rozprávky – Šípkova Ruženka
a Tri prasiatka. Každá dvojica
napísala 2-3 vety, ktoré spoločne
tvorili moderný príbeh.
- Mgr. Ladecká

Jedna práca z ročníkov 5. – 9.
bude reprezentovať školu v celoslovenskej súťaži.
-Budjačová Ľubica-

DEŇ ZEME V ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Apríl je už dávno venovaný
prírode, veď zbytočne sa mu
nehovorí Mesiac lesov. Zvlášť
výnimočný je 22. apríl – DEŇ
ZEME. V našej škole prebehlo
vyučovanie netradičnou formou, pretože 22.apríl bol jeden
z viacerých tematických dní a
všetky činnosti a aktivity pre
žiakov boli venované ochrane prírody. Pozreli sme si zaujímavé prezentácie a videá,
vypočuli si reláciu v školskom
rozhlase, odpovedali na otázky
vedomostného kvízu, zúčastnili sa otvorenia náučného parku i zasadili stromčeky v areáli
školy. Nakoniec sme vyzdobili
okolie školy výtvarnými prácami – stonožkami. Deň bol

z neho symbolický odpadový
strom. Žltá na oblečení tretiakov bola znakom slnečného
žiarenia. Nezamerali sa však
na jeho životadarnú silu, ale na
škodlivý vplyv, ktorý je vďaka
ozónovej diere čoraz výraznejší. Cestou na Ďuriháj pozorovali prírodu, odstránili 40
igelitových vriec odpadu, nazbierali liečivé bylinky, z ktorého si na krúžku uvaria čaj.
Štvrtákom pripadla biela farba
čistoty. V pracovných skupinách vytvárali metodické listy pre mladších žiakov, rôzne
prezentácie k našej Zemi, lebo
Zem si zaslúži, aby sme sa k nej
správali ohľaduplne a šetrne.
Deti v ŠKD si rôznymi ak-

Ilustračné foto
úžasný! Veľa sme sa dozvedeli,
naučili i výtvarne realizovali.
Farebný 1. stupeň začal plniť
svoje úlohy po vysadení stromčekov. Zelení prváci predstavovali všetko to, čo zo zeme vyrastá – byliny, stromy a kríky.
Na vychádzke cez Lašteky pozorovali prírodu a nazbierali
prírodný materiál, z ktorého
vytvorili eko - krajinky. Modrí druháci symbolizovali všetko to, čo zo zeme vyviera a hasí
nám smäd – studničky, potoky, rieky, moria a oceány. Presunuli sa ku Košeckému potoku a sledovali život okolo neho.
Nečistoty z jeho okolia skončili
vďaka nim v odpadových košoch. Predtým však vytvorili

tivitami pripomínali Mesiac
lesov. Na tvorivých dielňach
zhotovovali motýľov z plastových fliaš v spolupráci s pracovníčkou CVČ, maľovali prírodu, prebiehali súťaže a kvízy
s enviromentálnou tematikou.
Zber papiera: V apríli sa
uskutočnil v našej škole zber
papiera. Táto aktivita bola súčasťou podujatí zameraných ku
Dňu Zeme. Do zberu sa zapojili všetky triedy. Do zberných
surovín sme odovzdali spolu
7 641 kg papiera.
Veríme, že bude v našich silách žiť ohľaduplne a šetrne –
to je najlepšie, čo môžeme pre
planétu Zem a pre seba urobiť.
-Mgr. B. Sláviková-
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Mestská knižnica

Knižné novinky

Prírastky v máji
Odborná literatúra:
Základy marketingovej
komunikácie
Praktikum mediálnej tvorby
Sociálna práca
Kazuistika v sociálnej práci
Seniori
Pediatrické ošetrovateľstvo
Finančné řízení podniku
Mezinárodní ekonomie
Tvorivosť v každodennom živote a vo výskume
Rozvoj osobnosti dieťaťa a profesion. uč. v MŠ
Jak na šikanú
Milan Rúfus
Detská literatúra:
Uličiansky J.:
Malá princezná
Uličiansky J.:
Štyria škriatkovia a víla
Kovaříková Z.:
Za zvieratkami do lesa
Relaxačné hry

-ĽL-

Atlas krajiny SR
MŽP SR, Bratislava, 2002
Najväčší titul v knižnom fonde s rozmermy
48 x 54 cm, kvôli ktorému nie je možné reprodukovať knižný obal.
V úvode znázorňuje lokality najvýznamnejších
archeologických nálezov.
Ďalej sú to výseky starých
mapovaní z čias Rakúsko
- Uhorskej monarchie
vrátane kompletnej tzv.
Lazarovej mapy Uhorska
z roku 1528, na ktorej vidíme v rámci širšieho okolia nášho mesta zobrazenú
Považskú Bystricu, Belušu, Ilavu a Trenčín.

Po obsahovej stránke
veľmi podrobný atlas Slovenska, ktorý sa venuje
zachyteniu terajšieho stavu krajiny, lebo na viac
ako 700 mapách znázorňuje výsledky veľkého
počtu štatistík na úrovni okresov. Publikácia sa
člení na 10 kapitol, z ktorých môžeme spomenúť:
Obyvateľstvo
a jeho aktivity v krajine,
Prírodnosocioekonomické regióny, Chránené
územia
a

prírodné zdroje, Stresové javy v krajine, Krajina ako životné prostredie človeka. Z hľadiska
podrobnosti tém je Atlas krajiny SR vhodný
pre učiteľov a ich žiakov
a študentov, ktorí v ňom
nájdu po informačnej
stránke najaktuálnejšie
údaje z hľadiska súčasnej
geografie celého Slovenska.
-mt-

V kalendári kultúrnych výročí U N E S C O na tento rok:
150.výročie narodenia M a r t i n a KUKUČÍNA
„Osud si ma vybral, aby ma dobre
popreháňal ... „
Martin Kukučín, vlast.
menom Dr. Matej Bencúr, ( 17.5.1860 Jasenová na Orave – 21.5.1928
Pakrac pri Lipiku v Chorvátsku ) učiteľ, spisovateľ
a lekár.
Svojím
prozaickým
a dramatickým dielom,
jeho rozsahom i koncepciou, patrí k významným
Pracovníci Mestskej knižnice a Domu kultúry v Ilave pri príležitosti 150.výročia narodenia M. predstaviteľom slovenskéKukučína pripravili o spisovateľovi výstavu so zaujímavou fotodokumentáciou, ktorá je prístupná ho literárneho realizmu
vo vestibule domu kutúry do 30. mája.

-MT,ĽL-
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Z Obchodnej
akadémie...
Exkurzia do papierne
Študenti II. A navštívili 28. apríla 2010
jedinú manufaktúru na
ručne vyrábaný papier
na Slovensku, ktorá sa
nachádza neďaleko Brezovej pod Bradlom v dedinke Prietrž. Účastníci
sa dozvedeli zaujímavosti z histórie výroby
papiera a každý si mohol vyrobiť svoj vlastný
buničinový papier – tzv.
artpapier s kvetinkovým motívom. Cestou
domov sa ešte zastavili
na Bradle pozrieť si mohylu – pamätník na počesť gen. Rastislava Štefánika.
Záujem o štúdium na
vysokých školách
V 4. ročníku OA Ilava

bolo spolu 101 študentov, ktorí si podali spolu 245 prihlášok na VŠ.
Minuloroční absolventi
si podali 18 prihlášok.
Najväčší záujem je
o štúdium na týchto VŠ:
- Slovenská poľnohospodárska
univerzita
Nitra (fakulty s ekonomickým zameraním) –
93 prihlášok
- Ekonomická univerzita Bratislava – 36 prihlášok,
- Slovenská technická
univerzita – 23 prihlášok.
Budeme im držať palce, aby úspešne zvládli
prijímacie pohovory.

a jeho tvorba ku klenotom slovenskej literatúry.
Bol majster slova. Vytvoril klasickú dedinskú
poviedku a položil základy románovej tvorby z ľudového života.
Miloval dedinský ľud,
z ktorého vyšiel. S láskou
a humorom kritizoval
jeho chyby a nedostatky,
mal zmysel pre hľadanie
životnej pravdy. Spoločenské rozpory chcel riešiť sociálnymi reformami
a mravnou nápravou.
Jeho poviedky: Rysavá

jalovica, Mišo, Neprebudený, Z teplého hniezda,
Keď báčik z Chochoľova
umrie, Vianočné oblátky
a ďalšie, sú nezabudnuteľné.
Takisto i romány: Dom
v stráni a Mať volá.
Z divadelných scén sú
známe divadelné hry:
Komasácia a Bacúchovie
dvor.
Martin Kukučín (pseudonym si zvolil po matkinej prezývke „kukuča“)
dlhé roky žil v Dalmácii
v Chorvátsku, konkrét-

-Ing. Z. Novosádová-

Dokončenie zo str. 2
 Mestské zastupiteľstvo v Ilave na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 25. januára 2010 prerokovalo a následne schválilo vstup Mesta Ilava do občianskeho združenia Miestnej akčnej skupiny (OZ MAS)
Vršatec, ktorá vznikla ešte v auguste roku 2008 s jediným cieľom - uchádzať sa o čerpanie nenávratných
finančných prostriedkov z fondov EÚ v programe
LEADER. Tento program ako jediný podporuje rozvoj vidieka a Mesto Ilava patrí k jedným zo subjektov
uvedeného akčného zoskupenia. V súvislosti s novým
členstvom Mesta Ilava v tomto regionálnom zoskupení, na prvom tohtoročnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Ilave bola prijatá aj integrovaná stratégia rozvoja územia v pôsobnosti MAS Vršatec.
-r V roku 2010 prebieha už piaty ročník Európskeho
imunizačného týždňa (EIW). EIW bude realizovaný súčasne s VWA (Americký vakcinačný týždeň) a VWEM
(Vakcinačný týždeň v krajinách východného stredomoria), aby boli posilnené aktivity v oblasti podpory
imunizácie. Aktivity EIW v SR sa realizujú pod záštitou hlavného hygienika SR a kancelárie SZO na Slovensku. Koordinátorom aktivít je Pracovná skupina pre
imunizáciu ako poradný orgán ÚVZ SR pre problematiku imunizácie a realizácie aktivít EIW, zameraných na
zvýšenie povedomia o dôležitosti očkovania a participujú aj všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR.
-M. Mutalová-

ne na ostrove Brač, v obci
Selca, kde pôsobil ako lekár a kde sa aj oženil s Pericou Didoličovou, dcérou
svojho priateľa a priaznivca.
V roku 1907 spolu odišli
do Chile v Južnej Amerike a tam sa usadili medzi
juhoslovanskými vysťahovalcami v meste Punta-Arenas. Aj tam pôsobil
ako lekár, a veľmi obľúbený. Naspäť sa vrátili až
v r.1922.
Po vzniku Československa začal hľadať kontakty so svojou vlasťou, a tak

12.septembra 1922 prišiel
do ČSR. Rok žil v Martine a potom striedavo
v Chorvátsku.
V apríli 1928 ochorel na
zápal pľúc. Lekári v nemocnici v Pakraci pri Lipiku v Juhoslávii ho už
nezachránili. Zomrel tam
21.5.1928.
29.októbra 1928 previezli jeho telesné pozostatky do Martina a pochovali na Národnom
cintoríne.
-ĽL-
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ZUŠ Ilava
všetky možnosti, aby

Dychové kvarteto

žiaci i absolventi mohli
nadobudnuté skúsenosti využiť v praxi. Svedčí
o tom veľký počet našich absolventov, ktorí
pôsobia v umeleckých
telesách v meste, v okolí
i na Slovensku alebo sú
profesionálni

umelci.

Venujeme sa komornej,
súborovej a orchestrálnej hre, pretože takéto
V dňoch 25. a 26. flauta, klarinet, trubka,

Tanečný odbor - ta-

mája od 14,00 - 18,00 saxofón, trombón, spev, nečná

príprava,

kla-

hod. budú prijímacie improvizácia, komorná sický tanec, moderný
pohovory na štúdium a orchestrálna hra, hu- tanec,

ľudový

tanec,

v Základnej umelec- dobná náuka - základ-

muzicírovanie detí najviac baví. Na škole pôsobí orchester Brillant,
folklórny súbor Vretienko, roztlieskavačky

kej škole v Ilave. Pozý- né hudobné pojmy, devame deti z materskej jiny hudby, intonácia,
škôlky do prípravného rytmus, rozbor sklaštúdia, žiakov základ- dieb, hudobné slohy,
ných a stredných škôl hudobné formy, muzido riadneho štúdia a koterapia.
môžu sa prihlásiť aj do-

Výtvarný

odbor

-

spelí bez obmedzenia kresba, maľba, grafika,
veku. Všetkým novým modelovanie, keramižiakom a študentom ka, fotografia, kombiponúkame

Výstava Slnečná paleta

umelecké nované techniky, práca

vzdelávanie v troch od- s textilom, dekoratív- balet, orientálny tanec, Cherries, tanečné divane činnosti, artefile- scénický tanec, mažo- dlo a ďalšie zoskupenia

boroch:

Hudobný odbor - kla- tika,

arteterapeutické retky, cheerleaders, ta- rôznych hudobných ná-

vír, keyboard, akorde- techniky, dizajn, deji- nečné divadlo.
ón, husle, gitara, kon- ny výtvarného ume-

Zameranie školy je

strojov.
Žiaci našej školy zís-

trabas, zobcová flauta, nia, počítačová grafika, vyjadrené mottom ARS kavajú na rôznych súťapriečna

flauta,

alto- spracovanie fotografií, PRO VITA - Umenie žiach výborné umiest-

vá flauta, sopraninová tvorba prezentácií,

pre život. Využívame nenia po celý školský

Ilavský mesačník
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ZUŠ Ilava
ší žiaci sa pripravujú na
svoj samostatný koncert v školskom projekte Deti deťom dňa
2.6.2010.

Absolventi

ukončia štúdium záverečnými

skúškami

a vysvedčenia dostanú na slávnostnom absolventskom

koncer-

te 18.6.2010. Orchester
Brillant pripravuje vystúpenie

na

prome-

nádny koncert. Rodi-

Tanečníčky z Cherries

čia a verejnosť môžu
Najmenšie tanečníčky

školský projekt Deň zá- byť prítomní aj na júbavného umenia dňa nových koncoročných
27.5.2010.

Popoludnie besiedkach, koncertoch
bude patriť všetkým i tanečných vystúpežiakom
ročníkov

zo
a

všetkých niach.
odborov.
Príďte medzi nás, uži-

Budú si môcť zasúťa- točne i zábavne stráviť
žiť v speve, ponúkne- svoj voľný čas.
me im možnosť vyskúšať si vlastnú výtvarnú
rok. Naposledy to bolo né listy. V tomto roku
2.miesto v okresnej sú- pri

príležitosti

Dňa

ťaži Slávik Slovenska učiteľov ocenil primápre Emu Šúkalovú a ta- tor mesta učiteľov Elenečníčky priniesli z re- nu Vaňovú a Ladislava
gionálnej súťaže v Po- Vaňa. Riaditeľka škovažskej Bystrici pohár ly Mgr. Ružena Hroa 1.miesto vo svojich mádková dostala plakekategóriách. Za dobré tu J.A.Komenského od
výsledky a prácu dosta- KŠÚ Trenčín.
la škola viaceré ocene-

Čo nás ešte čaká do

nia, ďakovné i pamät- konca školského roka:

tvorbu i malé tanečné
choreografie. NajmenDFS Vretienko

-Mgr. R. Hromádková-
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Z ohlasu čitateľa...

V aprílovom čísle Ilavského mesačníku sa pani
Dr. Jožinka Košecká vo
svojom článku zmienila
o našom občanovi „Pištovi Kakovi“. Jeho vlastné
meno bolo Štefan Fraštacký (na snímke). Býval
v domčeku, ktorý mu zanechali rodičia, na „Novej Ilave“, pri obchodnej
akadémii. Od narodenia
bol choromyseľný, do školy
nechodil, písať a čítať nevedel, ale hodiny poznal.
Pišta Kako - nízky, zavalitý človiečik... Keď po ňom
deti vykrikovali „Kako,
Kako“, veľmi sa na to hneval, ba až zúril a hádzal
po nich kamene. Neviem,
kto ho obliekal, šatstvo
nosil obnosené: staré vojenské alebo maďarské
hasičské uniformy, rôzne
brigadírky.
Jeho koníčkom boli zvony – dlhé roky zvonil v
ilavskej veži. Bol na všetky
sám; videl som, ako skáče
z jedného zvona na druhý,
z tretieho na štvrtý... Na
prízemí veže aj veľakrát
spával – na slame, na holej zemi.
Pišta mal aj prezývku
„Ilavský vodovod“. Na námestí boli totiž dve studne
vedľa seba,
okolo nich
samé blato.
Zásoboval
vodou skoro
celú Ilavu,
nosil vodu aj
k nám. Veľakrát sa stalo, že kým
k nám prišiel,
vody v kýbloch bolo sotva dopoly, čo
p o v y l i e va l ,

keď naňho posmešne kričali prezývkou. Unavený si
sadol u nás na lavičku pod
jabloň, mama mu dala
do kastrólika zasmaženej
polievky a krajec domáceho chleba – to mal rád.
Po jedle si utrel ústa rukávom starého kabáta, povedal: „Pán Boh Ti Maryška
zaplať“ a šiel ďalej. Nosil
vodu aj pánovi obchodníkovi Káčeríkovi, dostal od
neho vždy pakel z novinového papiera, plný malinových cukríkov. Tie dával
nejakej frajerke, ktorá bola
rovnakej nátury ako Kako.
Nikdy nechýbal v kostole, tam mu dal každý pokoj. Ťahal mechy pánovi organistovi na všetkých
omšiach, ba aj na litániách.
O Pištovi Kakovi, alias
Štefanovi Fraštackom, by
sa dalo napísať ešte veľa
spomienok... Za Československej republiky bol
umiestnený v nejakom domove. Nevieme, kedy a kde
zomrel, ale zaslúžil si, aby
sme si naňho spomenuli na
stránkach Ilavského mesačníka...
Ferko Jakúbek

Ilavský mesačník

Rozhovory pri čaji... PhD

– Vendelín Michalík

- Pani Košecká, porozpráPochádza z piatich detí,
vajte nám o vašom detstve...
z
ktorých žije už len ona
- Náš rodný dom stojí na Rusama.
Narodila
ako
presžovej
ulici
(bývalá
kniha).
KúNa rozhovor som ho prehovárala
ťažko. sa
Mal
pocit,
ná dvojička so sestrou Etelpil ho náš otecko v r. 1923
že na jeho mieste by mali sedieť iní, dôležitejší ľudia
od organistu a učiteľa Jozekou. Žili v dome na Ružovej
z Ilavy,
ktorí
ho ktorý
povzbudzujú,
na ceste
žifa
Macáka.
Otecko,
mal
ulicipomáhajú
v Ilave, ktorú
so zatavotomv Pruskom
(v prvom
radezriarodina,
bývalí
futbalisti,
kolepôvod
si tam
jeným a dojatým hlasom
dil
krajčírsku
dielňu
a obchod. či
govia
speváci,
divadelníci,
priatelia
a známi,
ktonazýva
„svojou
láskou“...
Tu
som
strávila
najkrajšie
roky
rých spoznal aj vďaka jehoPrekladateľka
harmonike...).z Predseda
latinčiny,
svojho života... Mamička poZmiešaného
spevokolu
Ilavčan,
tak
trochu
filozof
gréčtiny,
nemčiny
a franchádzala z Ilavy, pracovala
cúzštiny,
autorka
viacerých
človek
žijúci
práve
prítomnú
chvíľu
s
plným
nasadeako žena v domácnosti. Učňovpublikácií,
na
skú
umeleckého
vyšíva- na
nímškolu
a vľúdnym
úsmevom
tvári. Aprednášala
hoci životajnie
medzinárodných
sympózinia
vychodila
vo
Viedni,
takže
je vždy jednoduchý- on máva - ako hovorí: „silu na
ách.
od detstva sme mali k nemčisilu“: pán Vendelín Michalík
(naPravidelná
snímke). dopisovateľka do Ilav
ne blízko. Základnú školu sme
ka v historických rubrikách, bývalá o
mali „za domom“ (bývalá buka na katedre jazykov Vysokej školy d
- Vendelín,
dá sa povedať,
hudobnej
naKošecká.
harmodova
CVČ). Myslím
si, že to
vdoŽiline
- paniškoly
Jozefa
žebol
si rodák
z Ilavy?
niku, na futbal, do ochotníckepán učiteľ
Raus, ktorý mi
vštepil
prvej chcel
triedy by
snahu
- Kým od
začnem,
som ho krúžku... Pokiaľ ide o divasa pedagógom.
Naša trieda
ústilúspešné
v Košeckom
Po- ká za ním
v stať
prvom
rade poďakovať
za adlo,
bolopotoku.
predstavenie
bola posledná, ktorá používa- tok bol vždy čistý, pretože tres- kako.!“ –
pozvanie
na tento rozhovor... „Detvanček a Hopsasa vo svela na písanie tabuľky s grífom. tanci z väznice z neho každú a vtedy ma
Nie
som čistý rodák – narodil te sa nestratia“. V ochotnícOsemročné náročné gymná- jar vyhadzovali nánosy hliny sa skryli za
som
sa sme
r. 1945
v Trenčíne.
som
pokračoval
zium
obidve
so sestrouMoji
ab- akom
všetkydivadle
nečistoty.
A tak
sme den jediný
rodičia
zo Zliepo- návrate
z vojenčiny
solvovalipochádzali
Trenčíne. To nám
bolo saajmy
rešpekt u
deti z Ružovej
ulice celé(Vanajbližšie,
ďalšie bolo až v Pieš- leto mohli v tomto potoku šplie- V predveče
chova.
Prvú
ťanoch a Žiline.
chať. Za potokom oproti nášmu nia kráčal t
triedu
zá- Aké
jazyky sa vtedy domu bola studňa (na sním- nom. Fará
kladnej
školy
na gymnáziu vyučovali?
ke). Zásobovala pitnou vodou Sviatosť olt
som
ale vy- Ako 12-ročné deti, keď sme všetky okolité domácnosti. Naj- krásne oble
chodil
v Prísa stali
žiakmi primy, všetci častejšie z nej čerpal – starým kavičkách
beníku,
čo je nám začali vy- Ilavčanom veľmi dobre známy ša Krista páni profesori
dedinka
priraz nemohli pocho- Pišta Kako...
kať. To sme
s červenou
piť. Ukázalo sa však, že takýto
Kráľovskom
- Toto meno mi pripomína Kadiaľ išie
prechod kde
z ilavskej každoden- akoby postavičku z filmu...
sprievod, v
Chlmci,
nosti
do
trenčianskej
vznešesvietené sv
Vždy
nabral
plné
dva
kýbsi otec robil
nosti mal čosi do seba. A výuka le vody a roznášal pár rodi- reli aj v žido
kurz výpravjazykov? Od primy po oktávu nám na našej ulici. Chlapčis- Káčer (dneš
cu.nemčina,
Polovicu
od tercie latinčina,
druhej
triedy
od kvinty
francúzština. Vyučosom
navštevalo sa
aj v sobotu. Na univerzitné
voval štúdiá
zasanás pripravili dobre.
Na
FFUK
v Zliechove v Bratislave som
u najskôr
starých ukončila
rodičov, kombináciu
kým dostal laské Meziřičí – železničné
latinčina-francúzština, neskôr
otec v Ilave pri uhoľných skla- vojsko), spolupráca bola posa pridala aj nemčina a po rodoch
Bolo čas rokov s rôznymi režisérmi:
kochželezničiarsky
som obhájila byt.
doktorát
tozvgréčtiny.
r. 1952 - odvtedy sa rátam pán učiteľ Števko, či pán Zuza Ilavčana.
Mama
bola
do- rian. Aj keď zo záujmov vy- Spomínate
si ešte,
akov vyzerala Ružová
mácnosti.
Mám ulica
ešte ov 5čase
ro- hrával futbal, neuprel som sa
vášho
detstva?
kov mladšieho brata, ten býva v živote na jedinú cestu, vždy
- Pred naším
domom tiekol
v Lednických
Rovniach.
som ich mal, aj mám, otvorepotok, ktorý prechádzal od Ska- Teda základnú školu si vy- ných niekoľko, sú to také faly celou Ilavou a končil na konchodil
už v Ilave?
bol rebné
čriepky
mojej
V zábere
z prvejv púte
dorozmaLúrd. V kláštore
ci námestia
v mlyneAký
pánasiHrežiak?
nitej
mozaike...
ich
spojenie
eux
pri
Remeši
v
r.
1990.
hora (dnešný „oranžový dom“)

- No...lepšie mi išla základná škola, ako tá stredná – Elektrotechnická priemyslovka v
Dubnici. Už na základnej som
mal veľa aktivít – chodil som

mi dáva väčšiu životnú radosť.
- Hovoríš, že futbal je tvoja najmilšia záľuba. Bol až takým dôležitým koníčkom, že
by si ho robil ako profesiu?

Ilavský mesačník
Prekvapujúco nie..., chcel
som byť hercom. Aj som si podal prihlášku na VŠMU, ale
už ani neviem prečo, nepodarilo sa, akosi sa mi neozvali...
Urobil som teda pre túto cestu prvý aj posledný krok. Po
vojne som pracoval v ekonomickej oblasti: v ZTS, neskôr
v EVU – Nová Dubnica a v r.
1989, keď vznikli daňové úrady, sa mojím zamestnaním
stal Daňový úrad v Dubnici,
Ilave a Trenčíne, odkiaľ som aj
odišiel do dôchodku.
- Ako si užívaš dôchodok?
- Myslíš finančne, či časovoJ?
- J Časovo...
- Na prvom mieste je rodina,
pomáhame dcére s vnúčikom.
Oženil som sa r.1972, manželka pracuje ako zdravotná sestra v nemocnici, rok potom sa
nám narodila dcérka. Potom
máme na Laštekoch záhradku - tam rád oddychujem v tichu. K tomu samozrejme patrí aj ten výstup do kopca. Je
krásne, keď môžem vyjsť s horou malých či veľkých ťažkostí,
tam všetko nechám a dole sa
kráča o to ľahšie. Všetko pod
heslom: „ora et labora... modli sa a pracuj“... Veľmi mám
rád zbieranie húb aj recepty
z nich. No a už som spomínal,
futbal a spevokol, stretnutia
s kamarátmi...Ďakujem Bohu
za všetky tieto radosti.
- A čo životné smútky?
- Ak sa aj nejaký smútok
pritrafí..., snažím sa vtedy vo
svojom vnútri načerpať energiu z vybudovaných základov,
z akejsi vnútornej kasičky, ktorú počas života plním vierou
v Boha, dobrými zážitkami
s ľuďmi pri futbale, v spevokole... Snažím sa nikdy neublížiť človeku, ktorého stretnem.
- Hovoril si mi, že jedna
z tvojich obľúbených viet „filozofa“ je SNAŽIŤ sa žiť naplno prítomnosť...
- Prijímam to ako niečo jednoduché, samozrejmé, akoby
sa nič nedialo. Nezaoberám sa
minulosťou, tá je už za nami.
Budúcnosť je len pred nami.
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Oplatí sa naplno vnímať len
prítomnosť, je časom zastavenia, hoci čas sa zastaviť nedá.
Vo všetkom mi pomáha viera,
ktorú mi dali už moji rodičia.
Filozofujem tiež len vtedy, keď
mám poslucháča - rád rozprávam, ale aj počúvam ľudí.
„S niekým sa len pozdravím,
s niekým prehodím slovo, ale
s niekým idem rád na kávu“...
V súvislosti s tým mi napadla
jedna príhoda...Po istom stretnutí pri káve, sa mi na rozlúčku kamarát poďakoval za čas,
ktorý sme spolu strávili: „Bolo
mi s tebou dobre“- vravím mu.
A on mi na to: „Aj mne s tebou, no škoda, že si hovoril
hlavne ty. Mne to bolo dovolené len teraz J“...
- Kto patrí k tým najspriaznenejším dušiam?
- Futbalisti, speváci, priatelia, dobrí známi, ktorí ma
povzbudzujú, obohacujú na
mojej ceste. Nemám vyložene
jedného priateľa, na ktorého
by som sa upäl, to je rizikové...,
priateľ môže napr. sklamať,
takže lepšie je mať ten širší záber. Dobre je, dokiaľ sa
stretávame. Koľkí by sa chceli stretnúť, a už sa nemôžu, ale
čo je horšie, koľkí by sa mohli
stretnúť a nechcú sa stretnúť...!
Kvôli, hnevu, neprajnosti,
zlosti... Nie je to škoda?
- Ako to bolo so spevokolom, kto ťa tam pritiahol?
- Keď spevokol začal účin-

kovať, vďaka jeho zakladateľovi M. Hrubiškovi, fungoval
v kostole ako chrámový (pašie, sviatočné bohoslužby...).
Ja som ho ako spevák pašií
navštevoval ako mládežník za
čias dirigenta pána profesora Michala Kostelného.
Po
revolúcií sa spojil ženský spevácky zbor pri dome osvety
a chrámový spevokol, a vznikol Zmiešaný spevokol Ilavan
pod vedením dirigenta Dušana Winklera,
od r. 2010
„Občianske združenie Zmiešaný spevácky zbor Ilavčan“.
Terajšie novodobé zloženie –
asi 35 členov, mapujeme od r.
1991 a snažíme sa vracať k tomuto pôvodnému poslaniu
starého spevokolu hosťovaním
na bohoslužbách v okolitých
kostoloch. Je dôležité vyzdvihnúť mená, ktoré pozdvihli
umeleckú a organizačnú úroveň: dlhoročný predseda spevokolu pán doktor Elemír Teicher, súčasné dirigentky Viola
Winklerová a Mgr. Jarka Pišková a v neposlednom rade
Ferko Jakúbek, ktorý nám vedie roky kroniku. Účinkujeme
na koncertoch, doma i v zahraničí (Chorvátsko, Poľsko,
Čechy, Maďarsko...) a každoročne poriadame aj zájazd do
blízkeho zahraničia.
- Ešte sa dotknime najobľúbenejšieho záujmu, ktorým je
futbal. Patríš medzi tzv. „starých pánov“.

- Stretávame sa každý týždeň. Začínali sme s Ferom Mišíkom, Dušanom Hudecom
a ďalšími nadšencami futbalu, bude to okolo 35 rokov dozadu. Dodnes nás je okolo 20.
Robili sme rôzne športové dni,
výmenné futbaly, dokonca so
Slovanom Bratislava a Spartakom Trnava... Dôležité meno
je tu Peter Mišík, ktorý dnes
náš klub veľmi dobre organizačne vedie. Dáva dohromady
všetkých kamarátov, ktorých
pozná, a preto sa tam všetci
poznajú a dobre sa cítia. Tri
najdôležitejšie zážitky týchto
starých pánov sú: futbal, sprcha a pivoJ. Keby mal niekto
záujem dozvedieť sa viac, informáciu nájdu na stránke
www.kbf-ilava.sk
- A na záver - prezradíš obľúbený recept?
- Tiež trochu kuchárčim, ale
skôr na tie minútky. Mám rád
placky, ale tie už v týchto novinách boli. Ale nech čitatelia skúsia Rokfortové halušky.
Urobia sa klasické zemiakové halušky a miesto bryndze
treba dať rokfort posmažený
na väčšom množstve cibuľky,
môže byť aj so slaninkou. Treba vyskúšať, sú výborné.
- Vendelin, ďakujem ti za
rozhovor a želám ešte veľa
pekných zážitkov s dobrými
ľuďmi do cesty.
Zhovárala sa M. Pajanková

Ilavskí „starí páni“ - futbalisti. V. Michalík - posledný v hornom rade vpravo.
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AKO JE TO SO SNS ?!
S

lovenské (v úvodzovkách slovenské) média už niekoľko rokov kritizujú
Slovenskú národnú stranu a jej predstaviteľov. Už sa pomaly obávame,
že aj pri otvorení reklamného letáku z hypermarketu na nás vyskočí tzv.
nástenkový tender alebo predaj emisií. Ako sme si všetci nemohli nevšimnúť, dobre organizovaná kampaň (a určite aj dobre platená) vedená proti
SNS sa blíži k vrcholu. V tomto treba len podotknúť, že množstvo peňazí,
ktoré išlo cez tzv. nástenkový tender skončilo na firemných účtoch vlastníkov týchto médii, ktorí asi ani nechceli preukázať reklamné plnenie, za
ktoré dostali zaplatené. Chceme tým poukázať na posledné odvolanie ministra MVRR SR, ktorého na základe kontroly Najvyššieho kontrolného úradu
(ktorému šéfuje nominant HZDS a je otázne, či si tým nechcel prekryť svoju
kauzu konského póla v Tatrách) premiér odvolal pričom sporná čiastka predstavovala 0,2% z celkovej obstarávacej ceny. Avšak média sa opäť chytili
svojej príležitosti poškodiť SNS a po prekrútení faktov a vytvorení poloprávd
dokonali dielo kauzy tzv. nástenkového tendra.
Všade sa dočítame ako je SNS zlá, čo jej predstavitelia robia nesprávne,
ale nikto nepoukazuje na to ako predstavitelia SNS napomáhajú jednotlivým
okresom, mestám, obciam aj súkromnému sektoru. Určite nikto nie je bez
viny, stane sa, že sa urobí niečo nesprávne, avšak vieme sa z toho poučiť
a neprenášať tie isté chyby do ďalšieho rozhodovacieho procesu. Keď
chceme vyjadriť percentuálne to čo sme urobili nesprávne 15% a to čo
robíme dobre 85% výsledok z toho vyplýva veľmi pozitívne. A ako sa bude
hodnotiť naše štvorročné obdobie vo vláde necháme na našich voličov
a sympatizantov, ako povedal náš predseda „nemusíme byť sympatický
všetkým“ stačí keď budeme sympatický 20% voličov.
Počas našej štvorročnej účasti vo vláde SR predstavitelia SNS na čele
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstva školstva SR
a Ministerstva životného prostredia SR vytvorili podmienky na úspešné čerpanie fondov do miest a obcí čím sme významne podporili aj boj proti kríze.
Veď len do Ilavského okresu Ministerstvo školstva SR poskytlo dotáciu
napríklad v Ilave, Dubnici nad Váhom, v Pruskom viac ako 893 000,-€ (cca.
26 mil. Sk).
Prostredníctvom Ministerstva životného prostredia SR bolo poskytnutých
viac ako 650 tis. € (cca. 19 mil. Sk) na podporu projektov zlepšujúcich životné prostredie v našom okrese.
Hlavným prispievateľom do nášho okresu je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja pod taktovkou SNS, cez ktoré boli poskytnuté finančné
prostriedky na podporu okresu a to rekonštrukcie základných a materských

škôl. Len v meste Ilava ZŠ viac ako 1,1 mil. €, v Ladcoch ZŠ viac ako 580
tis. €, Materská škola v Novej Dubnici viac ako 850 tis. €, v Bolešove ZŠ
s MŠ viac ako 810 tis. €, Košeca ZŠ viac ako 550 tis. €. Musíme podotknúť,
že v týchto školách sa už dlhé roky nerobila žiadna väčšia rekonštrukcia
a po väčšine boli v havarijnom stave. Jedným z našich predvolebných
sľubov bolo riešenie týchto problémov, keďže školstvo patrí medzi naše priority. Celkovo sa nám zatiaľ podarilo zrekonštruovať viac ako 1550 školských zariadení a v prípade našej účasti v nasledujúcej vláde budeme
v plnení týchto našich priorít pokračovať aj naďalej.
Ďalším z našich sľubov bola výstavba bytov pre mladé rodiny. Celkovo
sa nám podarilo vybudovať viac ako 12 tisíc bytov, z toho v okrese Ilava je
to v obci Ladce 16 bytov, Hornej Porube 16 bytov, v Mikušovciach 38 bytov,
v Košeckom Podhradí 10 bytov v rámci, ktorých prebehla aj prestavba
a prístavba školy a v mnohých ďalších obciach nášho okresu.
Celkovo sa v tomto volebnom období cez Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja pod vedením SNS prefinancovalo len v Ilavskom okrese na
výstavbu a rekonštrukcie bytov viac ako 1 mil. € (30 mil. Sk) čo umožnilo aj
mladým rodinám s nižšími príjmami samostatné bývanie bez výrazného zaťaženia ich rodinných rozpočtov.
Určite myslíme aj na našich dôchodcov, prostredníctvom MVRR SR je
prefinancovaná výstavba a rekonštrukcia niekoľkých desiatok domovov dôchodcov. Výrazným zlepšením života v mestách a obciach je aj revitalizácia
centrálnych mestských zón, t.j. úplné rekonštrukcie centier miest a obcí s vybudovaním autobusových zastávok s množstvom zelene, detských ihrísk,
chodníkov, cyklistických chodníkov a ciest.
Z toho môžeme podotknúť, že len Mesto Dubnica nad Váhom dostalo
viac ako 1,5 mil. € (45 mil. Sk), Mesto Ilava viac ako 760 tis. €, Obec Ladce
viac ako 320 tis. €, Obec Zliechov viac ako 420 tis. € ako aj ďalšie obce
a mestá nášho okresu.
Celkovo náš okres dostal za toto volebné obdobie viac ako 10 miliónov
€ (300 mil. Sk) čo už stojí za povšimnutie a aj poďakovanie predstaviteľom
SNS nakoľko tento objem peňazí veľmi pomohol a momentálne budeme
cítiť ako pomôže v rámci skultúrnenia ako aj východisko z hospodárskej
krízy.
Ďakujeme Vám.

Platená inzercia. Za tento článok a gramatické chyby redakčná rada nezodpovedá.

Okresná organizácia Slovenskej národnej strany
www.sns.sk
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Pozvánky na podujatia v Ilave
12.5. – 31.5. v DK – výstavná miestnosť o 16.00 hod.
VÝSTAVA ILUSTRÁCIÍ
JOZEFA CESNAKA
vynikajúceho slovenského
výtvarníka, ktorý ilustroval
viac než 150 kníh - potrvá do
31. mája 2010.
27.5. – 30.5. /štvrtok-nedeľa/ v ZŠ, DK, múzeu, na ihriskách
MEDZIKULTÚRNY DIALÓG
Stretnutie detí z Ilavy, Klimkovíc, Györu, Mikolowa, Všechovíc. Športové turnaje, diskotéka, návšteva múzea, atď.
28.5. /piatok/ o 20.00 hod.
v DK
SOĽ NAD ZLATO
Divadelný súbor HUGO vás
pozýva na rozprávkový muzikál Soľ nad zlato. Reprízu
predstavenia organizujeme pre
deti, ktoré sa zúčastnia projektu Medzikultúrny dialóg, ale
aj pre širokú verejnosť. Čas
sme museli stanoviť na 20.00
hod. kvôli tomu, že deti musia do tejto hodiny absolvovať
ešte iné aktivity v rámci harmonogramu projektu. Vstup
zdarma.
29.5. /sobota/ v sále domu
kultúry
KONCERT LOVECKEJ HUDBY
9.00 – 14.00 Celoslovenská súťaž v hre na lesnicu a lovecký

roh–XXXIII.ročník
14.00 - slávnostné vyhodnotenie súťaže
15.00 – KONCERT
Účinkujú: súťažiaci trubači
Trubači ZUŠ Potštát z ČR
Mužský spevácky zbor Nemšová
Ukážka vábenia zveri
Usporiada Okresná organizácia SPZ Ilava. Vstup voľný.
29.-30.5. /sobota - nedeľa/
športová hala TJ Sokol Ilava
od 9.00 hod.
MINICUP – medzinárodný
turnaj detí do 11 rokov v bedmintone
5.6. /sobota/ na Mierovom
námestí od 15.00 hod.
ROZPRÁVKOVÉ MESTO
Vstup - pri dome kultúry - je
časovo ohraničený od 15.00 –
16.00 hod. Podujatie venované
deťom pri príležitosti MDD.
Tešia sa na vás rozprávkové
bytosti, šermiari, lukostreľba,
kúzelník bruchomluvec atď.
Budú súťaže i nafukovací skákací hrad. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie
uskutoční o deň neskôr v nedeľu 6.6.2010 v priestoroch
domu kultúry. Vstupné 1 € /za
vstupenku deti dostanú malý
darček/
9.6. o 16.00 hod. vo výstavnej sieni DK
Výstava obrazov amatérskeho výtvarníka Ľubomíra

DS Hugo poriada už tretí
rok DETSKÝ LETNÝ TÁBOR
Tento rok sa uskutoční 3.-10. 7. 2010 v rekreačnom stredisku hotela RIVIERA v Udiči – Upohlav.
Cena: 110 eur (v cene je zahrnuté ubytovanie, 5x denne strava, pitný režim, poistenie,
pedagogický
dozor,
zdravotník)
Vek dieťaťa: 7 - 12 rokov. V prípade záujmu nahláste
svoje dieťa mailom na adresu andrej.skvaro@gmail.
com alebo telefonicky na číslo tel. 0904 510 578 alebo
osobne v Dome kultúry Ilava najneskôr do 31.5.2010.
Ak ste presvedčení, že chcete, aby sa vaše dieťa zúčastnilo tábora, nahláste ho čím skôr, pretože tábor
je kapacitne obmedzený. www.dshugo.sk

Zdurienčíka,
člena klubu výtvarníkov pri
DK Ilava. 36-ročný autor pochádza z Považskej Bystrice,
venuje sa prevažne olejomaľbe.
Výstava potrvá do 29.6.,
otvorená v pracovných dňoch
od 8.00-17.30 hod., v utorok do
15.00 hod., cez víkendy počas
podujatí v DK.
Na jún pripravuje do vestibulu domu kultúry výstavu fotografií i novovzniknutý fotoklub Považie.
16.–18.6. 2010 / streda - piatok/ pred domom kultúry
TRI DNI PRE HRDINOV
papierová radosť
zber starých novín
výroba papierových venčekov, košíkov, dekorácií
roznášanie výrobkov dôchodcom
Poriada mládežnícka skupina Štvorlístok pri CVČ Ilava /
www.cvcilava.ic.cz/
Aktuálne informácie vždy
na www.ilava.sk, tel. DK
44 555 70-72

Športová
pozvánka
Stolnotenisový klub Ilava-Klobušice poriada dňa 2.
6. 2010 stolnotenisový turnaj mužov vo štvorhrách.
Miesto: Dom kultúry Klobušice
Prezentácia: od 16:15 do
16:45, začiatok o 17.OO hod.
Prihlášky telefonicky na č.t.
0915 135 851 do 30.5.2010
Hrací systém: určí sa podľa
prihláseného počtu hráčov.
Ceny: prvé tri dvojice obdržia diplom a vecnú cenu.
-Ján Kminiak-

TJ Sokol Ilava – oddiel karate
Výsledky Slovakia Open 2010
V sobotu 1.5.2010 sa súťaže Slovakia Open 2010 v
Pezinku zúčastnili štyri pretekárky z Ilavy.
V kategórii kumite sa podarilo trom našim pretekárkam prebojovať do finále a získať nasledujúce
umiestnenia.
Valková Bibiana
– 2. miesto kumite juniorky – 50kg
Karasová Vladimíra
– 2. miesto kumite juniorky – 58 kg
Zlatošová Mirka
– 2. miesto kumite ženy +60kg
Musíme konštatovať, že to bol náročný turnaj za
účasti viac ako 600 štartujúcich
pretekárov s medzinárodnou účasťou Talianska,
Poľska, Čiech, Nemecka, Ukrajiny.
Zo štyroch štartujúcich pretekárok z Ilavy sa tri
umiestnili na medailových pozíciách. Všetkým treba poďakovať za úspešnú reprezentáciu.
-Horák Kamil tréner karate TJ Sokol Ilava-
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Ilavská 25-ka
všetkých zúčastnených bola
pripravená

tradičná

od-

Účasť na doterajších ročníkoch:

mena - účastnícky odznak

2010...........301 účastníkov

a možnosť občerstvenia sa

2009...........211 účastníkov

gulášom.

2008...........164 účastníkov

Poďakovanie

patrí

všetkým organizátorom!!!

2007...........49 (nepriaznivé
počasie)

Srdečne ďakujeme tiež

2006...........104 účastníkov

primátorovi Ing. Štefanovi

Na ďalšie akcie sa teší KST

Daškovi za podporu nielen

Tuláci Ilava.

nášho pochodu, ale i Klubu
slovenských turistov Tuláci
Ilava.

Text a foto:
-Vladimír Zermegh-

OA opäť reprezentovala

Značkovanie turistického chodníka - Ilavská 25-ka

1. mája, tak ako každo-

dze... Novinkou na tohto-

ročne, sme zorganizovali už

ročnom ročníku bola trasa

XXVII. ročník tradičného

50km, ktorú absolvovalo 20

pochodu Ilavská 25-ka.

turistov. 25-ku zvládlo 123,

Na sobotňajšom štarte

15-ku 87 a 8-ku 71 štartu-

sme privítali 301 účastníkov

júcich. Základom úspechu

a to nie len z nášho okolia,

takejto akcie je počasie, kto-

ale aj z rôznych kútov Slo-

ré nám celkom dobre pria-

venska: Bratislavy, Trnavy,

lo. A tiež sme nezazname-

Malaciek, Pezinku, Prievi-

nali žiadne zranenie. Pre

Zo štartovnej atmosféry

Turnaj: Školské majstrovstvá Slovenska vo florbale žiačok stredných škôl
Termín: 26. apríl 2010
Miesto: Košice
Hráčky: horný rad zľava: Patrícia Koníčková, Michaela Filipová, Veronika Gagová, Simona Mešťánková, Petra Rebrová, Ivana Hrehušová – C, Daniela
Nedielková
stredný rad zľava: Veronika Mojtová, Lucia Šramová, Dana Florišová, Alena Smolková
dolu: Kamila Horáková

Dievčatám k dosiahnutému úspechu blahoželáme
v mene všetkých študentov a učiteľov a ďakujeme za
skvelú reprezentáciu Obchodnej akadémie Ilava v
školskom roku 2009/2010.
Mgr. Gabriela Vicenová
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14. ročník Ilavského behu
Trinásť rokov pripravovalo Mesto Ilava Ilavský beh so
svojím dlhoročným organizačným partnerom, Mestskou ligou malého futbalu,
v nedeľu, 16.5.2010 zažilo
svoj veľký organizačný sólo-debut s logom firmy AGROMIX v záhlaví.
Napriek tomu, že počasie sa príliš nevyznamenalo
a bezmála pol druhej stovke pretekárov pripravilo
najhoršie podmienky v histórii podujatia - s vetrom,
dažďom a teplotou pohybujúcou sa iba niekoľko málo
stupňov nad nulou - nepriazeň počasia neubrala nič na
jeho atraktivite. I keď detí
prišlo predsa len o niečo
menej než vlani, seniorskému štartovnému poľu nechýbala kvantita a celkom
prekvapivo, ani potrebná
kvalita. Najmä očakávaný
súboj dvoch žien - súčasnej slovenskej vytrvaleckej
jednotky, Janky Zatlukalovej a druhej ženy ilavských

historických tabuliek, Sylvie Šebestian – vzbudzoval očakávania koketujúce s možnosťou prekonania
desať rokov starého ženského traťového rekordu Márie Starovskej (50:39). Blato,
chlad a dážď si však vybrali svoju daň a z rekordu napokon nič nebolo. Medzi
mužmi si po desiatich rokoch po svoje druhé víťaz-

stvo v Ilave dobehol Róbert
Rolko, ktorý na 13 000 metrov dlhej trati s prevýšením
176 metrov dokázal poraziť
svojho najväčšieho rivala,
šesťnásobného víťaza podujatia, Jána Križáka.
Absolútne najmladšími
pretekármi podujatia (na
snímke) boli Sárka Štefancová (2009), Klárka Galová
(2009), Davidko Katrinec

(2007) a Romanko Remo
(2007), všetci
z Ilavy. Vrchársku
prémiu
za
Kopánku
z rúk primátora Mesta Ilava, Ing. Štefana
Dašku v cieli
prevzal Róbert
Rolko.
Na záver nechýbal chutný
guláš, bohatá tombola, či
dobrá nálada,
pričom skvelý
kolektív usporiadateľov zoskupený okolo
organizačného šéfa podujatia, Ľubomíra Klobučníka
sa nechal počuť, že budúci,
jubilejný pätnásty ročník
podujatia bude ešte krajší, mohutnejší, programovo
náročnejší. Žeby nové zámery? Nechajme sa prekvapiť!
Text a foto: -tch-

VÍŤAZSTVÁ ILAVSKÉHO BEDMINTONU V ZAHRANIČÍ
Adam Horák (na snímke v strede), bedmintonista TJ SOKOL ILAVA,
zvíťazil vo štvorhre na prestížnom medzinárodnom
turnaji
BODENSEE-JUGEND TURNIER 2010
/Nemecko/.
Úspešné ťaženie zavŕšil 3.
miestom v dvojhre a stal sa
najúspešnejším hráčom výberu Slovenska na turnaji.
Zopakoval výsledok z veľkonočného turnaja v belgických Antverpách, kde spolu
s kamarátom z Čiech Janom
Loudom tiež zvíťazili.

V Nemecku ilavskú mini
výpravu doplnil prvýkrát aj
Adamov brat Jakub Horák,
ktorý nepostúpil zo skupiny, ale zaznamenal svoje 1.
zahraničné víťazstvo ako
najmladší hráč na turnaji.
Ilavským bedmintonistom vrcholí súťažná sezóna
v posledných májových víkendoch na domácej pôde.
29.-30.5. 2010- MEDZINÁRODNÝ TURNAJ do 11rokov - MINICUP 2010
Srdečne pozývame do športovej haly TJ SOKOL ILAVA.
Text a foto -Kamil Horák-
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90. výročie organizovanej telovýchovy – VII. časť
(pokračovanie)
Rok – 1983
TJ Jednota v spolupráci s ČH pri ÚZNV v Ilave
organizovali športovú činnosť. Hlavným koordinátorom bol výbor pod vedením predsedu TJ M. Krajči.
Futbalový oddiel mal ,, A,,
mužstvo, ktoré hralo v krajskom majstrovstve 1 triedy
skupinu ,, A,, pod vedením
trénera Kamila Bystrického a umiestnilo sa na 5 mieste. Dorast hral v okresnej súťaži II. triedu a pod vedením
trénera Pavla Poliaka skončil
na 2 mieste. Mladší žiaci hrali v okresnom prebore pod vedením trénera Milana Košíka.
V rámci našej TJ boli organizované tieto podujatia: futbalový turnaj o putovný pohár ,,
Memoriál Jozefa Dolinského
,, tenisový turnaj ,, Memoriál
Ing. Fr. Smrčka ,, turisti zorganizovali ,, Ilavskú 25-ka,, .
Hokejový oddiel trénoval na
zimnom štadióne v Dubnici
a finančné prostriedky na to
vynaložené chýbali ostatným
oddielom. Celá činnosť našej
TJ bola odkázaná na finančnú pomoc podnikov so sídlom
v Ilave, ale tieto nemali záujem
vypomôcť našej TJ. V rámci
ZRTV sa začínalo s prípravou
cvičencov na zvládnutie skladieb pre Spartakiádu 85.
Rok – 1985
Tento rok bol zameraný na
nácvik skladieb na ČSS 85.
V našej jednote sa prevádzal
nácvik 3 skladieb a to ženy,
ktoré nacvičovali Šišková
a Poláčková, dorastenky nacvičovali Pružincová a Marková a mužov nacvičoval Pagáč. Napriek tomu, že pri
cvičení sa vyskytli rôzne problémy, cvičitelia s cvičencami to
zvládli nad očakávanie . Najlepší úspech dosiahla cvičiteľka Pružincová v skladbe ,,
Dorastenky a ženy, a v rámci
okresu boli vyhodnotené ako
najlepšie.
Obvodová spartakiáda sa

ILAVSKÝ

uskutočnila 9 mája na štadióne v Ilave. V 9 skladbách vystúpilo 1370 cvičencov a žiakov z okolitých škôl. Najlepší
cvičenci, 12 žien , 9 mužov a 9
dorasteniek ,opäť vystúpili na
ČSS 85 v Prahe, Okrem spartakiády mala naša TJ dobrú
úroveň a v oddieloch dosahovala veľmi dobré výsledky,

chovu svojho dorastu. V tomto
období mal 58 členov.
Stolnotenisový oddiel súťažil v okresnej súťaži I. triedy aj
napriek nedobrým podmienkam na trénovanie. Tenisový oddiel sa venoval naďalej
výchove žiactva a rekreačnej
činnosti. XI. roč. ,,Memoriálu
Ing. Fr. Smrčka ,, vyhral Igor

za čo bola vyhodnotená ako ,,
Vzorná TJ – II. stupňa ,, .
Karate je najmladší oddiel,
kde dorast a žiactvo vedie Ť.
Mikóš, dospelých Kamil Horák. V tomto roku mala 40
členov. Dosiahnuté výsledky
v nácviku si overovali stretnutiami v Trenčíne, Bytči a v Žiline a nadviazali družbu s
mestom Batočná v Juhoslávii.
Oddiel usporiadal majstrovstvá, 3 priateľské stretnutia,
1 turnaj s okolitými oddielmi. Vzorný oddiel turistiky
II. stupňa usporiadal tieto akcie: ohňové posolstvo v predvečer osláv Karpatsko - dukelskej operácie, výročia SNP,
30 podujatí s pobytom v prírode, zimný prechod na bežkách v Slov. raji, letný tábor na
Pieninách, prechod hrebeňom
v Nízkych Tatrách , splav Hornádu , dorastenecký TOMpobyt na chate v Milochove ,
zorganizoval 100 jarných km
a 18 ďalších podujatí.. Turistický oddiel zorganizoval Ilavskú
25 –ku
a sa staral o vý-

Bezecný a držiteľom pohára sa stal Peter Mišík. Hokejový oddiel v okresnej súťaži
1984 – 85 skončil na 1.mieste.
Úspechy či neúspechy futbalového oddielu najviac zaujímajú tých , ktorým záleží na
úspešnej reprezentácii. Trénermi jednotlivých družstiev

boli: mladších žiakov trénoval
Vladimír Tomašák a po skončení súťaže zostali na poslednom mieste. Starších žiakov

v jarnej časti začal trénovať
Dušan Mišík a v jesennej časti A družstvo žiakov skončilo
na 5 mieste. Družstvo dorastencov trénoval Košík Milan
a vedúcim bol Košík Jozef.
Družstvo trénovalo 3 x v týždni a postúpilo do kraja . ,, A,,
mužstvo trénoval Pavol Poliak, ale jeho zranenie ho úplne vyradilo z činnosti a mužstvo postupne upadalo do
priemeru. A mužstvo po ňom
prevzal Kamil Bystrický a napriek tomu, že trénovali 3 x
týždenne ich umiestnenie nebolo dobré. Po jarnej časti sa
Kamil Bystrický vzdal funkcie
a novým trénerom sa stal Haviar , neskôr A. Král z N. Dubnice. Veľkú činnosť vyvíjali aj
bývalí futbalisti, keď pod vedením V. Michalíka odohrali
15 zápasov a vrcholným podujatím bol zápas s TJ ZVL Skalica. Predsedovi TJ M. Krajčimu a tajomníkovi P. Kovalovi
sa podaril ďalší husársky kúsok, keď zabezpečil finančné
prostriedky na prekrytie tribún na státie , ktoré dostali
do daru od TJ Spartak Dubnica n/V. Zakrytie tribún zabezpečil J. Hrehor. Ďalej boli
vyasfaltované plochy okolo
štadióna pre divákov ,tým bol
dokončený celý areál.

Pripravili
P. Koval, V. Horák
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