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NA SLOVÍČKO S PRIMÁTOROM
Vážení čitatelia !
V tomto vydaní by som chcel informovať občanov a všetkých
čitateľov Ilavského mesačníka v rubrike „Na slovíčko s primátorom“ o futbale v našom meste, ktorý oslavuje v aktuálnom
kalendárnom roku krásnych sto rokov od svojho založenia.
Už sto rokov? Áno, presne toľko, v tomto roku bude tomu od doby,
keď bol založený futbal v Ilave ako organizácia. Určite sa hral na
priľahlých priestranstvách a dokonca i na námestí už dávno pred
tým, ale rok 1919 sa v kronikách píše, ako rok založenia Športového klubu Ilava. Zažil víťazstva, ale i prehry. Čo sa týka funkcionárov, vystriedalo sa ich veľa, jedným sa darilo viac, iným menej.
Ako je to s futbalom v súčasnosti? MFK pokračuje vo svojej činnosti s novým výborom. Do budúcej futbalovej sezóny
2019/2020 sa prihlásili družstvá, prípravky, mladší a starší žiaci.
Mesto Ilava bude aj naďalej podporovať futbalový klub, aby deti
mohli rozvíjať svoje športové zručnosti.

Združenie miest a obcí Slovenska
Viac ako tisíc starostov a primátorov sa zišlo na rokovaní v poradí 30. snemu Združenia miest a obcí Slovenska. Dvojdňové rokovanie najvyššieho orgánu ZMOS bolo zároveň prvým snemom
od jesenných komunálnych volieb. Jeho súčasťou bola aj voľba
nového predsedu združenia. Snem sa uskutočnil 22. a 23. mája
2019 v Kongresovom centre Incheba Bratislava za účasti ústavných činiteľov, poslancov parlamentu, členov vlády a ďalších hostí.
Spomínaného snemu sa zúčastnil aj náš primátor Viktor Wiedermann, ktorého môžete vidieť na fotografii s doterajším predsedom
ZMOS-u Michalom Sýkorom. Združenie miest a obcí Slovenska v
nasledujúcich štyroch rokoch povedie novozvolený predseda Branislav Tréger. 				
-BŠ-

Predstavujeme nových
zamestnancov Mestského
úradu v Ilave
Funkciu prednostu Mestského úradu v Ilave
bude vykonávať Bc. Peter Regina /51rokov/
z Dolných Kočkoviec. Vyštudoval Univerzitu
Mateja Bela v Banskej Bystrici, majster
odborného výcviku. V samospráve je od roku
1992, z toho 8 rokov poslanec OcZ, 4 roky poslanec VÚC TSK
a 16 rokov starosta obce Dolné Kočkovce. Voľný čas venuje
cestovaniu, turistike a práci v záhrade.
Mgr. Marek Vatraľ, PhD /37 rokov/, ktorý
na Mestskom úrade v Ilave zastáva od
1. 6. 2019 funkciu vedúceho domu kultúry.
Pochádza zo Stropkova, hoci posledné
tri roky žije v Púchove. Vyštudoval UKF
v Nitre v odbore filozofia a estetika. Na
spomínanej univerzite ukončil v roku 2011 aj
postgraduálne štúdium na Ústave literárnej
a umeleckej komunikácie. Niekoľko rokov učil dejiny umenia
a spoločensko-vedné predmety na Gymnáziu Ivana Horvátha
v Bratislave. Nové pracovné skúsenosti neskôr nadobudol
aj v reklamno-mediálnej agentúre, či v oblasti médií nielen
v publicistike, ale aj v spravodajstve. Vo voľnom čase číta knihy,
miluje kinematografiu a hudbu.
-DG-

OZNAM

Mesto Ilava týmto informuje o voľnom pracovnom mieste na
Mestskom úrade v Ilave, oddelení výstavby a životného prostredia.
Ide o funkciu samostatný odborný referent na referáte stavebného
poriadku s predpokladaným termínom nástupu do pracovného
pomeru od 1.9.2019. Uzávierka žiadostí je 18.07.2019 o 13.00 hodine. Podrobné informácie ohľadom voľného pracovného miesta
sú zverejnené na stránke www.ilava.sk.
Ing. Viktor Wiedermann, primátor mesta

Prvý júnový víkend očami primátora

OZNAM

Mesto Ilava informuje občanov o hromadnom čerpaní dovolenky zamestnancov Mesta Ilava vrátane Domu kultúry
v Ilave v termíne od 22.07.2019 do 26.07.2019. Oddelenie
technických služieb bude v tomto termíne v prevádzke. V prípade vyhlásenia pohrebu v rozhlase, resp. vystavenia parte bude zverejnené telefónne číslo na vchodových dverách
domu kultúry. Ďalšie informácie budú vopred zverejnené na
internetovej stránke mesta a vyhlásené v mestskom rozhlase.

Cez víkend som sa zúčastnil dvoch akcií, ktoré boli venované našim deťom pri príležitosti ich sviatku MDD. Prvá sa konala
v Iliavčanskej doline s názvom Cesta rozprávkovým lesom. Deti
mohli spolu s rodičmi stretnúť na prechádzke lesom mnoho rozprávkových postavičiek ako sú Pyšná princezná, Mrázik, Ľadová
kráľovná, Doktor Jaj bolí to a mnoho ďalších. Na konci cesty si
deti mohli urobiť fotky s kráľom a kráľovnou rozprávkového lesa a
tiež bolo pre nich pripravených veľa sladkých i zdravých dobrôt.
Touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým organizátorom, dobrovoľníkom a aj všetkým sponzorom, ktorí na túto akciu prispeli a umožnili tak deťom stráviť krásny, slnečný deň plný
zážitkov v prírode. Druhá akcia sa konala na detskom ihrisku na
Jesenského ulici. Už po niekoľkýkrát sa tu schádzajú obyvatelia
tejto, a tiež aj okolitých ulíc, aby sa spoločne zabavili. Preťahovanie lanom, basketbal, futbal a veľa ďalších spoločných aktivít.
Výborný guláš majstra šéfkuchára. Oceňujem najmä to, že už
niekoľko rokov sa táto partia susedov rôznych vekových skupín
od 0,2 do 92 rokov schádza, aby trávili spoločné chvíle. To je
súdržnosť, ktorá sa podľa môjho názoru pomaly z nášho života
vytráca aj napriek tomu, že ju veľmi potrebujeme.
VEĽKÁ VĎAKA VŠETKÝM, KTORÍ PRISPELI NAŠIM DEŤOM
KU FANTASTICKÉMU DŇU PLNÉHO ZÁŽITKOV.
primátor mesta Viktor Wiedermann
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Ilavský kostol dostane “nový šat”
Začala významná rekonštrukcia obnovy veží a fasády kostola

V uplynulých týždňoch určite neušlo pozornosti našich občanov,
že nastal “pohyb” na dominante nášho mesta - Farského kostola
Všetkých svätých. Na priečelí kostola a okolo veží pribudlo stavebné lešenie. Týmto začala významná etapa v histórii kostola - rekonštrukcia veží a následne v dohľadnom čase rekonštrukcia priečelia a fasády, ktorá je už v havarijnom stave.
Základný kameň pôvodne kláštorného kostola bol položený
v júli 1701. V roku
2018 sme si sériou
podujatí pripomenuli 300 rokov od jeho
výstavby, avšak bez
veží. Úplne dokončený, s dvomi nárožnými vežami aj priečelím bol v roku 1722.
Je zapísaný v zozname národných kultúrnych pamiatok.
Každoročne je aj
súčasťou mnohých kultúrnych podujatí, hlavne koncertov, či ako
cieľ turistov a hostí z neďalekých kúpeľov pre jeho historické artefakty a jedinečnú kryptu v podzemí. Počas svojej existencie bol
viackrát čiastočne rekonštruovaný - naposledy koncom dvadsiatych rokov minulého storočia. V deväťdesiatych rokoch 20.
storočia bol zvnútra vymaľovaný, v roku 2008 prebehla výmena
strešnej krytiny. Nakoľko sa jedná o časovo a finančne náročné
projekty, už poslední správcovia farnosti urobili na príprave týchto rekonštrukcií obrovský kus práce. Oprava strechy, projekty na
výskum, statiku, koordinácia s pamiatkarmi... V posledných dvoch
desaťročiach však čoraz výraznejšiu stopu zanecháva vplyv počasia a zmeny klímy. Prvou ranou bol prudký vietor na jar v roku
2008, keď odtrhlo časť strechy. Tá prešla čiastočnou rekonštrukciou krovu a výmenou krytiny. Postupne sa začali ukazovať ďalšie a
ďalšie poškodenia, až do stavu, že
sú nevyhnutné ďalšie rekonštrukcie stavebných súčastí kostola.
V prvom kroku prebieha výmena krytiny a rekonštrukcia krovu
veží, následne v ďalšom období celková rekonštrukcia fasády,
či ďalšie stavebné práce, ktoré v
najbližších rokoch bude nevyhnutné riešiť. Obnova kúrenia, výmena
okien, rekonštrukcia schodiska,
oprava vnútra veží, oprava podlahy a drevených súčastí na chóre
kostola, atď.
Odhadované prvotné náklady len na samotné veže sú približne
90 tisíc eur, následné ďalšie spomínané rekonštrukcie si vyžiadajú ďalších približne 60-80 tisíc eur. To je však objem prostriedkov,
ktorý v súčasnosti nedokáže farnosť pokryť v plnom rozsahu a
bude nevyhnutné, aby sa na financovanie využili viaceré dostupné
zdroje, či už mesačné zbierky veriacich, milodary jednotlivcov na
tento účel, sponzorské prostriedky od firiem, či prisľúbenú pomoc
od vedenia mesta Ilava. V posledných rokoch bolo realizovaných
už niekoľko čiastočných krokov pre využitie zdrojov z rôznych eurofondov. Žiaľ súčasné výzvy na financovanie z eurofondov majú

veľmi obmedzené možnosti na realizáciu obnovy sakrálnych objektov. Havarijný stav kostola a na druhej strane časová náročnosť,
byrokracia využívania fondov sú jedným z dôvodov, kedy prišlo
k rozhodnutiu, že podstatnú časť rekonštrukcie musíme zvládnuť
spoločnými silami a začať čo najskôr. Kostol Všetkých svätých,
najvýznamnejšia pamiatka a dominanta mesta Ilava, bude slúžiť
ešte desiatky rokov ďalším generáciám, veriacim, mestu - ako kultúrna pamiatka, architektonicky významná stavba, podpora turistického ruchu celého regiónu Považia.
Po jeho celkovej rekonštrukcii to bude do ďaleka žiariaci bod, na
ktorý budú Ilavčania naďalej právom hrdí.
Milí čitatelia a spoluobčania, ak chcete a máte možnosť prispieť
milodarom na tento mimoriadny a nákladný účel rekonštrukcie,
môžete tak spraviť prispením na niektorú z vyhlásených mesačných zbierok počas bohoslužieb, kedykoľvek do označenej pokladničky v kostole, či poukázaním na účet č. SK36 0900 0000
0000 6366 2298 s uvedením poznámky „Milodar na opravu kostola“. Vopred obrovská vďaka za vašu štedrosť a podporu.
		-FER-

Magický „LETNÝ SLNOVRAT”
Jún je mesiacom slnka. Niet divu – jeho lúče intenzívnejú a človeku poskytujú čoraz viac životadárnej energie. Ľudia toto obdobie milujú – napokon, začína sa jedna z najkrajších etáp roka.
Chladu a tme definitívne odzváňa – a vedno s nimi odchádzajú
aj ponuré myšlienky či depresívne stavy. Na obzore sú oddychové chvíle v podobe nezabudnuteľných dovoleniek doma či
za hranicami. Jún má však aj iný prívlastok – magický. Dôvod? V
jeho druhej polovici sa už odpradávna slávi letný slnovrat, spojený s kúzelnými úkonmi, ktoré naši predkovia dodržiavali v spojení
s prírodou a vesmírom.
Z pohľadu astronómie je letný slnovrat jav, kedy Slnko vrcholí
v nadhlavníku na obratníku Raka. To znamená, že slnečné lúče
dopadajú kolmo na 23,5° rovnobežku severnej geografickej šírky. Nastáva zvyčajne 21. júna. V čase letného slnovratu začína na
severnej pologuli leto, na južnej pologuli zima. Slnovrat zároveň
prináša deň s najvyšším počtom hodín slnečného svetla za rok.
Deň je vtedy dvakrát dlhší ako noc. Na severnej pologuli je to najdlhší deň v roku (čím severnejšie, tým dlhší čas slnečného svitu).
Zvyky a tradície našich predkov
Na Slovensku sa najtradičnejším zvykom oslavy letného slnovratu stalo pálenie svätojánskych ohňov počas jednej z najkratších nocí (24. júna) roka. Táto tradícia má svoj pôvod v indoeurópskej mytológii starých Slovanov. Slnovrat bol v minulosti chápaný
ako začiatok novej etapy, vhodný na regeneráciu síl prírody aj
človeka. Obrady letného slnovratu sú zväčša sústredené na 24.
jún, deň Jána Krstiteľa. Pohanský obrad sa tak počas dlhých
stáročí spojil s kresťanskou tradíciou. V tento deň bol rozšírený
zber svätojánskych bylín a rose pozbieranej na lúke sa pripisovala liečebná moc. Na Jána sa nesmelo sadiť ani prať. Šťastie
mal človek, ktorý chytil svätojánsku mušku a nosil ju pri sebe.
K oslavám slnovratu patril oheň vo viacerých formách. Dievčatá
zakladali ohníčky týždeň pred Jánom, na Jána a po Jáne. Ohne
mali privolať dážď a popol z nich mal ochraňovať novú úrodu.
Ako riešili oslavy slnovratu naši predkovia? Napr.:
Rituály ohňa
U nás je najtradičnejším aktom počas osláv letného slnovratu
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pálenie svätojánskych ohňov. Prostredníctvom nich sa likviduje
všetko staré, nežiaduce, nepotrebné, zašlé, nefunkčné, neprospešné. Naopak – otvárajú sa brány pre nové a svieže energie.
Preskakovanie ponad vatru má ľudí zbaviť zdravotných nešvárov, vrátane neplodnosti. Zamilované páry kedysi verili, že keď
preskočia vatru spoločne – ruka v ruke, do roka sa zosobášia.
Do balíčka jarno-letných rituálov patrilo aj spúšťanie takzvaných
ohnivých kolies z kopcov do riek či jazier. Muži obložili staré drevené kolesá slamou a tú zapálili. Žeravý kruh vrhli dolu brehom.
Ak skončil vo vode – a oheň bol uhasený – dostali tak indíciu z
duchovnej ríše, že nadchádzajúca úroda bude viac než plodná.
Voda – základ života, ktorá má počas júna neobvyklú moc
Naši predkovia vo všetkých smeroch pripisovali kúzelnú silu
aj vode. Svätojánska noc patrila kúpeľu v jazierkach, bystrinách
alebo riekach. Tento akt praktizovali najmä ženy. Boli presvedčené, že takýmto spôsobom sa zbavujú všetkého negatívneho, čo
sa na ne nalepilo v predošlom období. Kúpeľ – hoci v chladnej
vode - mal vraj deväťnásobnú silu uzdravovať.
Štedrosť matky prírody – bylinky
Svätojánska noc, ale aj všetky noci počas júna žičia zberu bylín. Liečivky, ktoré si človek zadováži v období letného slnovratu,
majú nesmiernu moc (pokiaľ ich o to poprosí). Niekdajšie baby-liečiteľky hovorili, že mimoriadne silnou energiou oplýva palina
a ľubovník. Z paliny popíjali čaje, ktoré mali schopnosť vyháňať
zlých duchov a démonov – ukrytých v chorých orgánoch. Sušené palinové zvitky vešali nad dvere. Dôvod bol jasný – príbytok
uchrániť pred zlými a temnými silami. Podobné účinky mal ľubovník – červená šťava z neho, rozostretá pred prahom dverí,
vytvárala strážny štít pred škodnými entitami. Ľubovníkové kadidlo malo chrániť pred poveternostnými pohromami i tragédiami v rodine.
Zo stromov silnie najmä lipa – symbol Slovanov. Objímanie
dreviny prináša pokoj a mier, zbavuje energetických nepotrebností a balastov, harmonizuje vzťahy a na zdravotnej báze dáva
do poriadku kardiovaskulárny systém.
Naši predkovia boli presvedčení, že počas jánskej noci kvitne
čarovný kvet. Tam, kde sa nachádza, je pod zemou ukrytý obrovský poklad. O tom, ako kúzelný kvet vyzerá, však staré povesti mlčia – bohužiaľ..to keby sme boli bývali vedeli...:o)).
Ako poznáme z rozprávok, k nociam na prahu leta neodškriepiteľne patrí ešte jeden kúzelný tvor – svätojánske mušky. Ide
o drobné chrobáčiky, ktorých príroda obdarovala nielen záhadných osvetlením, ale aj výraznými odlišnými znakmi medzi samcami a samičkami. „Svetlušiaci“ sú akční - lietajú ako diví a hľadajú svoje polovičky. Tie – naopak – pasívne vyčkávajú v tráve.
Azda najlepšími astrológmi v histórii ľudstva boli obyvatelia
starovekého Egypta. Preto sa nečudujme, že pyramídy v Gíze
(Káhira) – stavby sú naprojektované tak, že presne v čase letného slnovratu je tieň uložený v stavbách. Tento úkaz sa stáva iba
2x do roka.
Záverom azda ešte nejaký tradičný echtovný recept na „Svätojánsky čaj“, ktorým si zaistíme zdravie po celý rok. Pripraviť takýto čajíček nie je vôbec ľahké pretože: musíte zmiešať 3 diely
„krvi svätého Jána“ (ľubovník bodkovaný), 2 diely „lásky svätého Jána“ (materina dúška) a napokon jeden diel „pásu svätého
Jána“ (palina obyčajná). A všetky tieto byliny musia byť natrhané
počas svätojánskej noci. A čo je absolútne najťažšie: čaj musí byť
pripravený zo svätojánskej rosy. Útechou pre nás môže byť to, že
pôvodná receptúra nepredpisuje „potrebné množstvo čaju“ a tak
snáď 2 lyžičky tohto čarovného nápoja by sme mohli zvládnuť.....
-KB-

Poďakovanie občanom – Projekt
„Bartolomejský jarmok“ –
participatívny rozpočet TSK
Dňa 10.mája 2019 sa mesto Ilava oficiálne, po prvýkrát, zapojilo do „Participatívneho komunitného rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja“ so žiadosťou o finančnú podporu na
projekt „Bartolomejský jarmok“. Pripomeňme si, že participatívny rozpočet je nástroj, ktorý umožňuje občanom priamo sa
zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií
z rozpočtu mesta. Dáva ďalej možnosť transparentného monitorovania verejných výdavkov obyvateľstvom a zároveň dáva
dokopy ľudí, aby vyhodnotili svoje problémy, vedie diskusie a
prípravu projektov na ich riešenie a podporuje ich finančne –
nenávratnou dotáciou od mesta. Pre obyvateľov mesta je príležitosťou navrhovať projekty, ktoré zodpovedajú ich potrebám
s verejnoprospešným účelom a zároveň ich zapája do stanovovania priorít verejných výdavkov.
Participatívny komunitný rozpočet zaviedol Trenčiansky samosprávny kraj ako prvý spomedzi vyšších územných celkov
na Slovensku, a to už v roku 2017. Jeho tretí ročník dopadol
nad očakávania dobre. Všetky projekty sa stali úspešnými, za
ktoré mohla verejnosť hlasovať na webovom sídle Trenčianskej
župy. Rozhodlo o tom bezmála 11 tisíc platných hlasov, a preto patrí poďakovanie všetkým tým občanom mesta Ilava, ktorí
elektronickým hlasovaním podporili predložený projekt mesta a
pomohli získať 2200eur pre zabezpečenie kvalitného kultúrneho programu počas Bartolomejského jarmoku.
Pre vedenie mesta Ilava bude budúci ročník PKaR TSK výzvou na zapojenie sa so širším portfóliom projektov a navýšiť
tak sumu získaných externých zdrojov pre jeho rozvoj vo všetkých oblastiach. Ďakujeme.
-KB-

Poďakovanie
V našom ilavskom klube dôchodcov máme také šikovné ženy
aj mužov, ktorí sa vedia postarať o spríjemnenie dní nám ostatným. Máj, čo je lásky čas, nám pripomenuli naši“ chlapci „ dôchodcovia postavením mája a zložením na konci mesiaca. A tak
sme si i my starší zaspomínali na mladosť a zaspievali spolu
s našou Švárnou trojkou. O príjemné chvíle sa postarala naša
zlatá predsedníčka Anka Šatková s pomocníčkami Milkou, Helenkou,
Aničkou.... Krásne
prestreté a plné
stoly s vynikajúcim „prekvapením“- (šutelica a moravské
koláče)
nám
umocnili májové
dni, kedy sme
zabudli na starosti,
zdravotné problémy a vzájomne sa potešili. Naša radosť pokračovala
i na druhý deň vo Veľkom Mederi, kde nám Anka zabezpečila
oddych a kúpanie v termálnom bazéne.
Anka, ďakujeme!
-Členky klubu-

Ilavský mesačník

Novinky v rybárstve
a vydarené preteky detí
Rybárstvo je súhrn činností zameraných na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu genofondu najmä pôvodných druhov rýb a optimálne využívanie produkcie ichtyofauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky.
Zákon o rybárstve ustanovuje podmienky ochrany rýb a lovu
rýb tak, aby nedochádzalo k narušeniu vodných ekosystémov
a k ohrozeniu genofondu pôvodných druhov rýb, ustanovuje práva a povinnosti fyzických osôb na ochranu rýb, chov a lov rýb,
štátnu správu na úseku rybárstva a zodpovednosť za porušenie
povinnosti na úseku rybárstva. Do konca minulého roku platil na
Slovensku zákon o rybárstve č.139 z roku 2002 a jeho vykonávacia vyhláška č.185. V priebehu predminulého a minulého roku
bola avizovaná ( a postupne pripomienkovaná) úprava pôvodného zákona a jeho vykonávacej vyhlášky až celý proces napokon
vyústil do vydania nového zákona o rybárstve – zákona č. 216
a jeho vykonávacej vyhlášky č.381. Oba dokumenty majú časovú verziu účinnú od 1.1.2019.
Čísla, resp. názvy jednotlivých článkov (paragrafov) v novom
zákone a vyhláške zostali v podstate rovnaké ako v predchádzajúcom zákone a vyhláške, zmenil, resp. upravil či doplnil sa ich
obsah. Radový rybár si zákon i vyhlášku nájde na internetovej
stránke Rady SRZ, naviac boli oba dokumenty vytlačené spolu
v malej knižke (formát A5) a potrebnom počte distribuované Radou SRZ do mestských organizácií SRZ na celom Slovensku.
Každý rybár ich obdržal pri preberaní rybárskych dokladov pre
lov rýb na tento rok.
Povinnosťou každého rybára - člena Slovenského rybárskeho
zväzu je „naštudovať „ si tieto dokumenty.
Toľko v krátkosti k novému zákonu a vyhláške v rybárstve.
Mestskú organizáciu (MsO) Slovenského rybárskeho zväzu
v Dubnici n/V tvoria tri obvodové organizácie:
Obvodová organizácia (ObO) č.1 Dubnica n/V (cca 550 dospelých členov), Obvodová organizácia (ObO) č.2 Nová Dubnica
(cca 150 dospelých členov) a obvodová organizácia (ObO) č.3
Ilava ( 360 dospelých členov, 62 detí vo veku od 6 do 14 rokov
a 11 detí vo veku od 3 do 5 rokov).
Výročná členská schôdza (VČS) Obvodnej organizácie č.3 Slovenského rybárskeho zväzu sa konala 10.marca 2019 v Dome
kultúry v Ilave. VČS sa koná iba raz v roku, spravidla začiatkom
marca a jej účasť už nie je podľa nového rybárskeho zákona
povinnosťou každého rybára organizácie, čo mnohí rybári využili.
Náplňou schôdze je zhodnotiť uplynulý rok z hľadiska zarybnenia revírov, dosiahnutých úlovkov, odpracovaných brigád, práce
s deťmi, hospodárenia organizácie a oboznámiť členov s plánom
úloh na tento rok. Tohtoročná VČS naviac upozornila prítomných
na platnosť nového zákona a vyhlášky.
V marci sa uskutočnili i VČS ostatných dubnických organizácií
č.1 a č.2. Začiatkom apríla sa konala konferencia MsO SRZ Dubnica n/V, kde sú ako delegáti pozvaní členovia novozvolených
výborov všetkých troch organizácií + členovia komisií (disciplinárnej a kontrolnej a revíznej) a ako hostia čestní členovia MsO,
Rada SRZ v Žiline mala na konferencii zastúpenie v samotnom
predsedovi MsO Dubnica – Miroslavovi Brokešovi, ktorý je od
tohto roku jej členom a ktorý sa vo svojom diskusnom príspevku v krátkosti zmienil o novom zákone v rybárstve. Z pozvaných
zástupcov miest Dubnice, Novej Dubnice a Ilavy sa prví dvaja ospravedlnili, konferencie sa však zúčastnil primátor Ilavy Ing.
Wiedermann - v krátkom diskusnom príspevku sľúbil spoluprácu
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mesta Ilavy so SRZ ObO č.3. Úlohou konferencie podobne ako
VČS bolo hodnotiť uplynulý rybársky rok a schváliť plán práce
a úloh na tento rok.
Hlavná sezóna na kaprových vodách začína pre rybárov každý rok tradičnými pretekmi v love rýb udicou (LRU). Deti (spoločná kategória detí od 3 do 14 rokov) majú termín pretekov vždy
1. mája, dospelým bol určený dátum pretekov v tomto roku na
12. máj. Organizáciu pretekov zabezpečuje 7-členný výbor ObO
č.3. Jeho úlohou je určiť miesto konania pretekov, zabezpečiť
občerstvenie pre deti, ceny pre víťazov (čo sú vlastne v prípade detských pretekov všetky deti), rozhodcov na preteky. A ešte
hlavné úlohy pre predsedu ObO č.3-p. Bohuša Ištvánika- „vymodliť“ pekné počasie a osloviť sponzorov k získaniu dotácie
na zarybnenie pred pretekmi detí. (pán predseda splnil úlohy na
110%.)
V pondelok, dva dni pred pretekmi bol rybník Tunežice zarybnený 150kg pstruha dúhového (cca 500ks pstruha od 30 do 40
cm). V stredu 1. mája bolo počasie nádherné a až 61 mladých
rybárov (z toho 16 dievčat) čakalo na svoj prvý tohtoročný záber.
Ulovilo sa celkom 294 ks rýb (najviac pstruha dúhového-234ks
a kapra rybničného – 34ks). Zvíťazil 11-ročný Nicolas Nemček z
Ilavy, ulovil 21 pstruhov dúhových a 4 kapre rybničné (791!bodov), druhý bol 10-ročný Márk Megyesy z Košece so 14-timi
pstruhmi a 9-timi ploticami červenookými (502 bodov), na treťom mieste skončil 12-ročný Juraj Palček ml. z Košece s 8-timi
pstruhmi a 5-timi kaprami (467 bodov). Najväčšou ulovenou rybou na pretekoch bol 53-cm kapor rybničný, ktorého zdolal Patrik Juriga z Ilavy a 37-cm pstruh dúhový ulovený Tomášom Babečkom z Ladiec. Všetci malí súťažiaci obdržali počas pretekov
malé občerstvenie, na konci bol každý odmenený vecnou cenou
a obdržal doklady pre lov rýb v tomto roku. Naviac každý malý
súťažiaci dostal balíček s nádherným ovocím od sponzora- obchodnej spoločnosti KAUFLAND.
Trojhodinové preteky organizačne zabezpečoval výbor obvodnej organizácie na čele s jeho predsedom, ktorý touto cestou ďakuje za pomoc svojej mestskej organizácii v Dubnici i všetkým sponzorom. Preteky detí si každý rok „nenechá“ ujsť ani
primátor Ladiec Ing. J. Koyš a podľa neho boli tohto roku veľmi
vydarené.
Oveľa horšie skončili preteky dospelých, ktoré sa konali
12.mája na štrkovisku rybník Ilava. Nový zákon o rybárstve totiž
dovoľuje celoročný lov kapra rybničného na „ostatných vodných
plochách“- čo sú i štrkoviská pod ktoré Ilava patrí a naviac je to
jediná vodná plocha v revíroch mestskej organizácie Dubnica (je
i štrkovisko Horovce pod drôtmi- revír je však slabo zarybnený).
(predtým bol kapor na Slovensku „hájený“ od 15.marca do 31.
mája). Teda členovia všetkých troch ObO prakticky navštevovali
tento revír od začiatku roku – štrkovisko bolo iba „krátko“ zamrznuté a úlovky kapra boli pekné.
Fakty z pretekov dospelých: súťažilo iba 41 dospelých rybárov
(minulé preteky súťažilo 123 rybárov - mnohých odradilo pomerne studené daždivé počasie, ale hlavne podľa nich „prázdna“
voda). Dospelí ulovili dohromady iba 30 rýb (bodovali sa iba ryby,
ktoré dosiahli zákonitú lovnú mieru), z toho bolo 22 kaprov! Zvíťazil Peter Komár z Beluše-Podhoria- ulovil 6 kaprov rybničných
(250bodov), druhý skončil Jaroslav Gregor z Ladiec – Tunežíc
so 4 kaprami (164 bodov) a tretí Vladimír Kvasnica z Dubnice –
ulovil 1 kapra a 2 zubáče veľkoúste (145 bodov).
Najväčší kapor mal iba 50cm, najdlhšou rybou bol 51-cm zubáč. Útechou týchto pretekov bola tradičná tombola s hodnotnými cenami. Petrov zdar.
Tajomník ObO č. 3 Šedík
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MDD v materskej škole

Prečo nám bije srdiečko ?

Očakávanie, zvedavosť, prekvapenie, radosť,....
Tieto emócie lomcovali deťmi z Materskej školy v Ilave počas posledného májového týždňa. Prečo? Lebo MDD sme neoslavovali len jeden deň, ale celý týždeň.
V pondelok nás prišli navštíviť sokoliari so svojimi operencami. Odvážlivci si mohli sokoly podržať na špeciálnej rukavici
a jemne ich pohladkať.
V utorkové dopoludnie mali deti možnosť sledovať prácu
psovodov z ÚVTOS a ÚVV Ilava a neskrývali nadšenie, keď
policajný psík poslúchol aj také povely, ako „cúvaj“ a „medzi“.
Streda patrila karatistom. Presnosť a rýchlosť úderov pri cvičení kata a kumite spôsobila, že deti pozerali na zverencov
trénera Kamila Horáka s údivom a rešpektom.
Vo štvrtok nám počasie neprialo. Deti smutne sledovali dažďové kvapky za oknom a neustále sa vypytovali, či prídu hasiči. Prišli. A my predsa nie sme z cukru a nerozpustíme sa.
Obliekli sme sa do pršiplášťov, zobrali dáždniky a na našom
školskom dvore sme privítali aj profesionálnych hasičov. Ich
pútavé rozprávanie a ukážka hasičskej techniky rozžiarili tváre všetkých detí. Odchod s majákmi a húkačkami, kývajúce
deti „povešané“ na plote boli parádnou bodkou za štvrtkovým
dňom.
Piatok. Slnečno. Detská olympiáda. Naše športovanie sa
začalo spoločným nástupom a privítaním športovcov. Stanovištia, kde deti skákali, behali, hádzali, podliezali a prekonávali
rôzne prekážky, boli rozmiestnené po celom areáli školského
dvora. Počas celého dňa vládla radostná športovo-súťaživá
atmosféra. Deti sa navzájom povzbudzovali a podporovali kamarátov, ktorým sa darilo menej. Olympiáda bola ukončená
spoločným zhodnotením, odovzdaním medailí a sladkých balíčkov. A zaznela aj naša hymna. Bolo krásne sledovať ako deti
oduševnene a hrdo spievajú jej slová.
Veľké ĎAKUJEME patrí sokoliarom z Lednických Rovní,
psovodom z ÚVTOS a ÚVV Ilava, trénerovi Kamilovi Horákovi a jeho zverencom: Táničke, Peťke, Tadeáškovi, Matejkovi, Paľkovi, Karimkovi a Timotejovi, profesionálnym hasičom
z Dubnice nad Váhom a pani učiteľkám z MŠ v Ilave, ktoré sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave našej olympiády.
Jana Házová

Pýtali sa deti z Materskej školy v Ilave MUDr. Bibiany Vavríkovej, ktorá prišla medzi nich, aby ich primeraným spôsobom
oboznámila s ľudským telom a objasnila im základné prejavy
života človeka.
Pani doktorka diskutovala s deťmi o procesoch, ktoré prebiehajú v ľudskom tele: dýchanie, trávenie, krvný obeh, zmyslové
vnímanie.
Predstavu detí rozvíjala na základe skúmania vnímateľných
prejavov uvedených fyziologických funkcií. Deti skúmali, ako
zistíme, že človek dýcha, pozorovali prejavy trávenia, pozorovali
a zisťovali, ako sa prejavuje srdcová činnosť v pokoji a v pohybe, skúmali, ako a čím spoznávame prostredie a pod.
Aktívne sa zapájali do rozhovoru na tému ochrany svojho
zdravia. Oboznámili sa, ako sa treba chrániť pred úrazmi, ako
zdravo žiť, ako sa zdravo stravovať.
Pre deti najzaujímavejším bolo počúvanie vlastného srdiečka,
ktoré im pani doktorka umožnila fonendoskopom a objasnenie
záhady „skákajúceho kolienka“.
JH

SEMINÁR V BULHARSKEJ SOFII
V mesiaci jún som absolvovala 3-dňové zaujímavé a podnecujúce podujatie „Outdoor aktivities in the eTwinning project“
v Sofii, ktoré umožnila NSS- Národná služba pre elektronickú
spoluprácu škôl pri Žilinskej univerzite.
Za Slovensko sa zúčastnilo 6 pedagógov a 1 ambasádor projektu eTwinning.
Seminár bol zameraný na spoluprácu slovanských národov
prostredníctvom eTwinningu, ktorý umožňuje medzinárodnú
komunikáciu medzi učiteľmi materských, základných i stredných škôl.
Učitelia aj deti majú možnosť kontaktu s inými národmi, kultúrami za účelom oboznamovania, spoznávania, bádania cez
informačno-technologické komunikačné technológie.
Seminára sa zúčastnilo približne päťdesiat učiteľov materských, základných aj stredných škôl (zo Slovenska, Poľska,
Českej republiky, Slovinska, Chorvátska, Bulharska ).
Počas skupinových a kolektívnych workshopov bola komunikačným jazykom angličtina. Všetky aktivity prebehli vo forme
prednášok s diskusiou, alebo formou vzdelávania praktickými
činnosťami s tematikou regionálnych prvkov, zvykov, tradícií.
Na základe poznatkov zo seminára a s použitím širšieho
spektra nástrojov majú účastníci možnosť realizovať vytvorené
projekty so zahraničnými partnermi, čo je veľkým prínosom pre
výchovno- vzdelávací proces.
-AZ-
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Záver školského roka v ZUŠ Ilava
Ani sme sa nenazdali a
školský rok ubehol ako voda.
Naše deti finišovali v súťažiach
i v účinkovaní na rôznych koncertoch a podujatiach. Ďakujem všetkým žiakom za
ich usilovnú prácu a nadšenie, s akým reprezentovali Základnú umeleckú školu
Ilava a Mesto Ilava na súťažiach, z ktorých nikdy neprišli
s prázdnymi rukami.
Začnem žiakmi tanečného odboru, ktorí nás výborne
reprezentovali na celoštátnej
prehliadke s názvom „Umenie
v tanci“ v Žiline, kde sa veľmi pochvalne o nich vyjadrila akademická porota v zložení odborníkov v oblasti tanca. Tanečníci
urobili aj veľmi zaujímavé predstavenie s názvom „To be myself“
v spolupráci s Art Studiom Z zo Žiliny pre žiakov druhého stupňa
základnej školy. Vystúpenie bolo plné napätia, emócií, vyjadrovalo vnútorné rozpoloženia človeka, ktorý sa „hľadá“ v dnešnej
veľmi rozmanitej spoločnosti. Toto predstavenie si mohli prísť
pozrieť aj obyvatelia Ilavy. Školský rok tanečníci zavŕšili získaním strieborného pásma za choreografiu „Stratená“ v tanečnej
súťaži Umenie v pohybe 2019. Za ich pekné výsledky ďakujem

pani učiteľke Eve Tóthovej, ktorá vedie v ZUŠ tanečný odbor.
V úspešnosti nezaostávali ani žiaci výtvarného odboru, ktorým sa darilo v tohtoročnej výtvarnej súťaži Dobšinského rozprávkovo. Cenu za kolekciu keramiky získali vo svojej kategórii:
Veronika Magdíková 9 r. („Ježibaba v chalúpke“), Lenka Ďurišová 10r. („Drak si prišiel po princeznú“), Eliška Lukáčová 10r.
(„V začarovanom lese“) a Alexandra Mišovcová 10r. („Slncový
kôň“). Výborne sa darilo aj Viktórii Fúsekovej 12 r. („Veštec“)
a Alexandre Gužíkovej 11r. („Radúz a Ľudmila“), ktoré získali
cenu bez určenia poradia. Diela vznikli v ateliéri pani učiteľky
Cíbikovej. Všetkým blahoželáme a tešíme sa z rozprávkového
úspechu!
„Piano v modernom rytme“ je celoslovenská súťaž klaviristov,
ktorá sa každoročne koná v Bojniciach. Tento rok si z nej priniesli strieborné pásmo: Soňa Jarníková, Marianna Sekerášová, Matej Martiška, Veronika Fapšová a bronzové pásmo získal
Matúš Šúkala. Ku krásnym umiestneniam blahoželám. Za svedomitú prípravu žiakov ďakujem pani učiteľkám A. Przybylkovej

a J. Piškovej.
Sára Kuniaková a Ema Vavríková sa zúčastnili speváckej súťaže ľudovej piesne s názvom „Pieseň Lýdie Fajtovej“ v Trenčíne, kde Ema Vavríková získala 3. miesto.
V Bojniciach sa konala i celoslovenská spevácka súťaž „Bojnická perla“, kde Karolína Koleková získala okrem 1. miesta
v zlatom pásme aj hlavnú cenu – LAUREÁT SÚŤAŽE a Elena
Vaňová si priniesla ocenenie v podobe strieborného pásma.
„Malokarpatský slávik 2019“ je názov súťaže, ktorá sa konala
v Budmericiach, kde Karolína Koleková získala 2. miesto. Speváčky sa pripravovali pod vedením pani učiteľky N. Matejkovej,
ktorej prajeme aj naďalej veľa talentovaných žiakov.
Nakoľko je koniec školského roku, lúčili sme sa aj my s našimi absolventkami. Klaviristky Romana Cedzová a Elena Vaňová
mali samostatný koncert v koncertnej sále ZUŠ, kde si diváci mohli vypočuť diela
klasikov, ale
i súčasných
autorov. Speváčky Adela
Holbusová a
Elena Vaňová mali svoje
vystúpenie v
rámci podujatia s názvom
„Hudobné
variácie
II“,
ktoré sa konalo v DK Ilava. Súčasťou podujatia bola aj výstava absolventských prác výtvarníčky Sofie Pučekovej. Na koncerte vystúpili
aj hostia. Ako príklad uvediem tanečníkov z Art Studia Z zo Žiliny spolu s našimi tanečníkmi alebo spolužiačky absolventiek
zo speváckej triedy pani učiteľky Nikoly Matejkovej a iní. Ostatné absolventky Terézia Čepáková, Jennifer Paulína Muráriková
a Klaudia Urbánková mali svoj koncert 19. 6. 2019 v koncertnej
sále ZUŠ.
Krásnymi podujatiami sme ukončili školský rok 2018/2019.
Všetkým žiakom Základnej umeleckej školy v Ilave, ale i všetkým učiteľom želám leto plné slniečka a oddychu, aby načerpali
veľa síl a prišli po dovolenkách a prázdninách naladení na pracovnú, ale najmä tvorivú nôtu.
-IV-
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Cesta rozprávkovým lesom
Prvá júnová sobota patrila všetkým deťom, oslavovali svoj
sviatok a to Medzinárodný deň detí. Ten sa oslavuje v mnohých
krajinách sveta, na Slovensku od roku 1952. Pri tejto príležitosti
ani v Ilave nezabudli, že prvý jún patrí deťom. Akcia sa konala pod záštitou mesta Ilava v spolupráci s Anka tímom, Divadelným súborom Masky a dobrovoľníkmi, ktorí pripravili celodennú akciu pod názvom: Cesta rozprávkovým lesom. Vstup
na spomínanú akciu bol voľný. Súčasťou príjemného rodinného
popoludnia boli aj vystúpenia na pódiu, o ktoré sa postarali žiaci zo Základnej umeleckej školy Ilava. O fantastické spevácke
vystúpenie sa postarala Karolína Koleková, finalistka The Voice
Česko Slovensko. Nechýbalo divadlo zo Šuflíka, sokoliari Táňa
a Mirko. Deti potešili sprievodné akcie: rozprávkové bytosti,
skákací hrad, cukrová vata, maľovanie na tvár, rôzne hry, súťaže, ale aj fotokútik. Návštevníkov čakala opekačka s muzikou,
skvelá kapustnica či guláš. Za asistencie krásneho počasia si
pripravený program vychutnali desiatky návštevníkov. Pripravené aktivity podľa organizátorov oslovili nielen tých najmenších,
ale aj dospelých. Cieľom podujatia bolo urobiť deťom radosť
spolu s ich rodičmi. To sa aj podarilo, pretože deň detí dopadol
na výbornú. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave.
Tešíme sa na vás opäť o rok.
				
-BŠSponzori:
COMEXTRANS, s.r.o.
Cyklo Šport - Beáta Šatková
Kaufland

Deň otvorených dverí na
Mestskom úrade v Ilave
V piatok 31.05. 2019 sa konala akcia s názvom: „Deň otvorených dverí na Mestskom úrade v Ilave“. Akcia bola venovaná
deťom a ich rodičom. Na ilavskú radnicu ste mohli vojsť priamo
bez toho, aby ste sa dopredu ohlásili. Súčasťou bola prehliadka
priestorov, v ktorých vykonávajú svoju činnosť najvyšší mestskí predstavitelia. Návštevníci si tak mohli prezrieť kanceláriu
primátora. Hlavne tí mladší záujemcovia si mohli vyskúšať, ako
sa sedí v stoličke primátora mesta. Pripravené bolo aj simulované zasadnutie zastupiteľstva, v ktorom
sa úlohy poslancov zhostili práve deti. Tí
mohli v rámci
diskusie klásť
primátorovi
Viktorovi Wiedermannovi rôzne otázky. Vyskúšať si systém hlasovania aj
predniesť návrhy, čo by v meste zlepšili. Následne po absolvovaní zastupiteľstva sa deti zapojili do súťaže v kreslení, kde mali
na výber z piatych tém. Pripravená bola sladká odmena, nechýbali ani darčeky s logom mesta. „Podľa môjho názoru je dobré,
keď prácu úradu spoznávajú už deti, možno budúci poslanci,
či primátori. Prispieva to nielen k občianskemu uvedomovaniu,
ale aj k atraktívnejšiemu postoju k veciam verejným,“ povedal
primátor.
				
-BŠ-
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Poľovníci deťom

Poeticko – hudobné popoludnie

Aj v tomto roku ožil priestor parku kaštieľa v Klobušiciach.
Obvodná poľovnícka komora v spolupráci s mestom Ilava
zorganizovali v sobotu, 15.06. 2019, podujatie pod názvom:
Poľovníci deťom, ktoré sa konalo v parku kaštieľa Klobušice.
Pri slávnostnom otvorení nechýbali ani primátori miest Ilava
a Nová Dubnica, ktorí prišli podporiť myšlienku akcie. Prítomný
bol taktiež aj primátor mesta Dubnica nad Váhom, ktorý prišiel
neskôr. V rámci programu mohli návštevníci vidieť: ukážky poľovníckej hudby, sokoliarstva, fotenie s dravcami, predvádzanie poľovných psov, vystúpenia tanečného, ale aj divadelného
súboru. Nechýbali ani sprievodné atrakcie: poľovnícky guláš,
skákací hrad, jazda na koni, streľba z kuše, maľovanie na tvár,
výstava dravých vtákov, chytanie rýb, vyrezávanie do dreva, súťaže pre deti. „Som rád, že oproti minulému roku nám vyšlo
krásne počasie, čo prilákalo aj veľké množstvo návštevníkov.
Ďakujem každému jednému, kto prišiel do tohto krásneho parku v Klobušiciach a takýmto spôsobom si spríjemnil pri dobrej
hudbe, jedle sobotnú náladu,“ povedal Wiedermann.
-BŠ-

V nedeľu 9.6.2019 sa uskutočnilo poeticko – hudobné popoludnie Klubu priateľov poézie pri DK Ilava, pod vedením pani
Oľgy Ďurechovej, kde nám jeho členky a členovia R. Hromádková, J. Pišková, J. Heisarová, A. Teicherová, E. Múčková, M.
Bagínová, S. Teicher a P. Grnáč predstavili básne Milana Rúfusa, ako boli Báseň a modlitba, Ľudia v horách, Modlitba za
Slovensko, Krajina pamäti, Zvony, Ako sa pije zo studničky,
Vrchári a mnohé ďalšie. V básni Nedeľná modlitba za otcove
ruky sa nám predstavila žiačka ZŠ Ilava M. Bujačková a v básni Modlitba za starkú sa nám predstavil R.Pientak, tiež žiak ZŠ
Ilava. Sviatočnú atmosféru umocňoval spevácky sprievod Dagmar Mišíkovej.
				
-DG-

V Ilave sa konali športové dni
zdravotne postihnutých
Spoločensko-športové podujatie, ktoré prilákalo viac ako sto
súťažiacich, sa uskutočnilo v areáli MFK v Ilave.
Dňa 13. júna 2019 sa v Ilave uskutočnili Športové hry zdravotne postihnutých, ktoré
organizovala Základná
o rg a n iz ác i a
zdravotne
postihnutých
Ilava
spolu
s okresnou
radou zdravotne postihnutých, pod
záštitou primátora mesta Ilava Viktora Wiedermanna. Podľa
jednej z organizátoriek podujatia Anny Šatkovej sa na športovom dni zúčastnili organizácie z Hornej Poruby, Košeckého
Podhradia, Ladiec, Púchova, Ilavy, Pruského, Novej Dubnice
a Dubnice nad Váhom. Na posledný ročník spomínaného podujatia zavítalo podľa Šatkovej presne 143 súťažiacich vrátane
priateľov z Košíc. „Myslím si, že išlo o veľmi úspešný ročník a že

sme to zvládli. Sme nad mieru spokojní. Je to nádherná akcia,
lebo sa tu stretne plno ľudí, ktorí si navzájom povymieňajú názory,“ uviedla organizátorka podujatia Anna Šatková s tým, že
budúci ročník sa bude konať v Košeckom Podhradí.
-MV-
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Agent jeho veličenstva
na ilavskom javisku
V nedeľu 18. júna prišlo ilavské ochotnícke divadlo Masky so
svojou šiestou premiérou. Jana Trenčanová, vedúca a zároveň
režisérka upravila pre súbor hru súčasnej autorky Uršuly Kovalyk, satirickú komédiu „Jane Bond“. Divadlo Masky ju uviedlo
s názvom Bondovci. Agenta jeho veličenstva 007 Jamesa Bonda poznáme hádam všetci, nie však jeho domáce prostredie.
Spôsob života v bežných situáciách, jeho vyvolenú Jane. Medzi
nimi je pravá láska, alebo len láska z rozumu? Je James Bond
taký dokonalý a jeho život ozajstný? Ak ste predstavenie nestihli
a nepoznáte odpovede na tieto otázky, iste bude ešte príležitosť, napríklad v jeseni počas Katarínskej noci divadiel.
Súboru pribudli noví herci, viacerých pôvodných členov sme
už v hre nevideli. Sú to mladí ľudia, študenti, odchádzajú na
vysoké školy, internáty... Hlavnú rolu Janka zverila charizmatickému Samovi Ivanovi. Jeho partnerku si zahrala Eliška Panáčková. Ďalej účinkovali: Mária Tomášová, Terezka Mojtová, Ema
Ižvoltová, Matej Kotúč, Natália a Tamarka Balajkové, Evelyn
Ivanová, Ema Vavríková. Menej priestoru ako inokedy režisérka „dopriala“ svojej postave. Tradične nechýbal živý hudobný
sprievod v podaní Romanky Cedzovej, Miroslava Štúrika a Janka Pružinca. O kostýmy sa postarala Alenka Dianová a o fotografie zo skúšky aj premiéry Jozef Matejovič.
Divadlo Masky ďakuje za pomoc Mestu Ilava aj firme Horák
interiéry s.r.o. Ilava.				
-OT-

DEŇ OTCOV V MŠ

Rozmiestnenie žiakov
Základnej školy v Ilave
Po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok, pohovorov a
splnení kritérií na prijatie sa žiaci našej školy zapísali na: gymnáziá
- 4-ročné 4 žiačky z toho jedna na športové gymnázium, 8-ročné 2
žiačky, konzervatórium 2 žiačky, strednú umeleckú školu 2 žiačky,
strednú odbornú školu pedagogickú 3 žiaci z toho dve dievčatá,
strednú zdravotnícku školu 1 žiačka, strednú priemyselnú školu 7
žiakov z toho jedno dievča, obchodnú akadémiu 2 žiačky z toho
jedna ôsmačka na bilingválne štúdium, dopravnú akadémiu 3 žiaci
z toho jedno dievča, hotelovú akadémiu 1 žiačka, stredné odborné
školy 4-ročné študijné odbory 23 žiakov z toho päť dievčat, 3-ročné
učebné odbory 4 žiaci, 2-ročné učebné odbory 3 žiaci.
Prajeme im veľa úspechov.
Veronika Bambušková

Deň matiek oslavujeme každý rok. Je to pekné posedenie
s pestrým programom. Ale Deň otcov? NIE. Na túto úžasnú myšlienku ma priviedli deti. Spýtali sa ma, prečo neoslavujeme aj Deň
otcov. Zaskočili ma touto otázkou. Rozmýšľala som nad tým a povedala som si: - Prečo nie? Tatinovia nie sú veľmi na básničky
a pesničky. Sú však veľkým vzorom v oblasti pohybu a športu.
Preto som sa rozhodla pripraviť pre tatinov a ich ratolesti športovú dráhu. Vymyslela som tieto disciplíny: podliezanie, šmýkanie na
šmýkačke, skok do piesku, hod na cieľ, preťahovanie lanom, strachové vrece, futbal, preteky v nosení vajíčka na lyžičke. Akcia sa
začala o 14,30 hodine.
Bola som milo prekvapená, koľko tatinov sa
zapojilo. A keď nemohol oco, tak ho zastúpila
mamina. Atmosféra bola
veľmi príjemná a zábavná. Deťom sa akcia veľmi páčila. Zapojili sa aj
deti, ktoré ešte nechodia
do MŠ. Niektoré dvojice si dráhu zopakovali aj
viackrát. Odmenou bola
sladká lízanka. Bola som
unavená, ale veľmi, veľmi spokojná. Tento deň sa jednoducho vydaril. A všetko, čo je dobré, si treba zopakovať. Takže...
Dovidenia o rok!
-KD-

TRADIČNÝ BARTOLOMEJSKÝ JARMOK
sa bude konať dňa 23.8.2019-24.8.2019.
Srdečne všetkých pozývame!

I L A V A
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Beseda so spisovateľkou Lenkou Šingovskou
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MESTSKÁ
KNIŽNICA
I L A V A

21. mája 2019 mestská knižnica pripravila pre žiakov 4. a 5. ročníka základnej školy besedu
so spisovateľkou a vydavateľkou Lenkou Šingovskou.
Košičanka, Lenka Šingovská, žila 5 rokov v Londýne. Po svojom návrate zo zahraničia vytvorila
spolu s vyše 30 - členným tímom projekt „SLOVENSKO - KRAJINA PLNÁ TAJOMSTIEV“. Ide o
sériu troch rozprávkových kníh, ktorých poslaním je, aby si deti prostredníctvom ich čítania upevBeletria dospelí:
ňovali vzťah k našej krajine a jej historickému, prírodnému a kultúrnemu bohatstvu. Dynamické
Pronská J.: Dve mince nádeje
príbehy malých hrdinov majú zároveň slúžiť aj ako didaktická pomôcka pre učiteľov a rodičov.
Červenák J.: Les prízrakov
O vzniku celého tohto projektu sme sa bližšie dozvedeli priamo od samotnej autorky, ktoKepler L.: Lazár
rá prijala pozvanie pracovBaloghová M.: Krásna dedička
níčok mestskej knižnice
Horst J.L.: Zadná izba
a 21.mája zavítala do IlaNesbo J.: Nôž
vy. Primárnym cieľom tohConnelly M.: Tichá noc
to diela bolo totiž priblížiť
Feather J.: Ideálna nevesta
malým Slovákom žijúcim
Ideálny pár
v zahraničí poklady, ktoMartin-Lugand A.: Kvapka
ré máme na Slovensku.
šťastia v rannej káve
Vychádzala najmä z leMornštajnová A.: Tiché roky
giend o slovenských hrHughes K.: Kľúč
dinoch. Tie sú zhrnuté v
Laing O.: Mesto osamelosti
knižkách „PRÁZDNINY S
Messud C.: Dievča
DEDUŠKOM“ a „PRÁZDv plameňoch
NINY S DEDUŠKOM 2“. V
Giordano P.: Požierači neba
oboch dielach je hlavnou
Anderson A.: Letný hosť
hrdinkou malá Slovenka,
Follett K.: Krajiny slobody
ktorá sa narodila a žije v
Oz A.: Judáš
Anglicku. V sprievode svojho deduška postupne podniká dobrodružno-náučné výlety do desiaDalcher Ch.: Vox
tich lokalít, ktoré jej otvoria dvere k bližšiemu spoznaniu Slovenska a jeho krás. Spoločne spoFrantz L.: Dedičstvo
znávajú históriu a dedičstvo, ktoré nám tu naši predkovia zanechali. Tieto knihy sú zároveň aj
Ballantyneovcov
výzvou, aby sme sa o toto bohatstvo starali a odovzdali ho ďalším generáciám. V prvom diele hrGreer A.: Less
dinovia postupne navštívia 5 lokalít - Terchovú, Čičmany, Kremnicu, Červený Kláštor a Košice. V
Shalev M.: Dve medvedice
pokračovaní sa zas oboznámia s Bojnicami, Čiernym Balogom, Krásnou Hôrkou, MedzilaborcaBeletria deti:
mi a Sninou. Obe knihy sú bohato ilustrované. Na vzniku ilustrácií sa podieľala Zuzana Fusková,
ktorej tvorba sa Lenke Šingovskej natoľko zapáčila, že do jej rúk vložila aj svoje ďalšie knižky (Z
Rúfus M.: Koza rohatá a iné
babičkinej truhlice, Vodné dobrodružstvá 1, Vodné dobrodružstvá 2, Po stopách kocúra Felixa,
Dienerová E.: Maľované čítanie
Život na koľajniciach).
Schoenwaldová S.: Veľké
Žiakom základných škôl je venovaná aj v poradí tretia autorkina kniha s názvom „VODNÉ DOBčistenie zubov
RODRUŽSTVÁ“. Je venovaná vode, prírodným vodným zaujímavostiam, ale aj dielam vybudoNáučná deti:
vaným na našich riekach, aby si čitateľ uvedomil hodnotu a význam vody v živote človeka. Táto
Detská encyklopédia
knižka v každej kapitole približuje aj jednu profesiu, ktorá je priamo spätá s vodou. Svojich čitaNáučná dospelí:
teľov oboznamuje napr. s Vodným dielom Gabčíkovo, Veľkým Hincovým plesom, Vážskymi kasHarari Y.: Homo deus
kádami, Herlianskym gejzírom, vodnou nádržou Starina... O tom, ktoré lokality sa dostanú do
Panczová Z.:
finálneho výberu, rozhodovala spisovateľka nielen na základe svojej pôvodnej predstavy o diele,
Konšpiračné teórie
ale riadila sa aj odporučeniami odborníkov, ktorí sa vode venujú. V tejto knižke upozornila aj na
dôležitosť hľadania súzvuku, rovnováhy medzi človekom, jeho
pôsobením a prírodou.
Ďakujeme darcom, ktorí nám v ostatnom období
Každá z autorkiných kníh je nielen v slovenčine, ale aj v andarovali knihy a časopisy:
gličtine. Ide o pridanú hodnotu diela, nakoľko čitateľ často siahŠtefan Daško
Eva Tomašáková
ne po niektorých knihách aj v dospelosti, keď už informácie v
Andrea Hudecová
Helena Hírešová
nich obsiahnuté pozná, ale vráti sa k nim, aby si budoval slovnú
Milan Pagáč
Milan Púček
zásobu v anglickom jazyku. Zároveň táto kniha naplní očakávaJanka Šuleková
Anna
Gabrišová
nia aj zahraničných, anglicky hovoriacich ľudí, ktorí sa prostredNikola Jancová
Dušan
Jakúbek
níctvom týchto kníh dozvedia veľa nového o Slovensku.
Ján Gračka
Jana Baginová
Sme radi, že sme mali možnosť osobne spoznať túto talentovanú autorku a veríme, že sa onedlho stretneme s jej dielami
Marta Prnová
Marta Prnová
nielen v knižniciach a kníhkupectvách, ale aj v čítankách, literárMiroslav Hudec
Mária Gáborová
nych výchovách či učebniciach vlastivedy, geografie a anglicStanislav Porubčan
Miloš Sabadka
kého jazyka.
			
		
Jana Bagínová
Milan Staňo
		
J. Koštialiková

Knižné novinky
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Smútočné poďakovanie

Smútočná spomienka

Smútočné poďakovanie

Matrika

Narodili sa:
Štefan Rajec

Od života pre seba nič si
nežiadal, všetko len pre svoje
deti a rodinu, svoje zlaté srdce
celé si nám dal, večný pokoj
nech dá Boh Ti za odmenu.
Touto cestou ďakujeme
všetkým zúčastneným na
poslednej rozlúčke s naším
drahým
Michalom Gerhardom,
ktorý
nás
opustil
13.5.2019 vo veku 94 rokov. Smútiaca rodina

Spomienka

Nezomrel. Spí, má len
sen, je krásny, sníva sa mu
o tých, ktorých miloval a
ktorí milovali jeho.
Dňa 20.6.2019 sme si pripomenuli už 3 roky, čo nás
navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec
Anton Novosad.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Vždy
budeme na Teba s láskou
a úctou spomínať. Manželka
a synovia s rodinami.

Drahý otecko, len raz
v živote si nás zarmútil,
a to bolo v tej chvíli,
keď si nás navždy opustil.
S hlbokým zármutkom
v srdci ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom a známym, že 15.5.2019 prišli odprevadiť na poslednej ceste nášho drahého manžela
a starostlivého otca
Romana Mihálika,
ktorý nás opustil po ťažkej
chorobe vo veku 42 rokov.
S láskou a úctou bude
spomínať manželka, synovia a celá rodina.

Navždy nás opustili:
Margita Hajasová
Mária Rábiková
Miloslav Páluš
Martin Magut
Alena Plesníková
Manželstvo uzatvorili:
Michal Fusik
a Darina Serišová
Michal Orendáč
a Mgr. Barbora Kobzová
Tomáš Zermegh
a Kamila Horáková
Tomáš Haljak
a Ing. Zuzana Janušková
MUDr. Michal Jaborník
a Mgr. Mária Podmajerská

Uschli už slzy, zmiernil sa
žiaľ, čas nikdy nevráti čo raz
vzal. Sviečka na hrobe tíško
zhasína, kto ťa mal rád, ten
s nami spomína.
Dňa 5.6.2019 sme si pripomenuli 6 rokov, čo nás
navždy opustil náš drahý
Jozef Martinák.
S úctou a láskou spomína
manželka a celá rodina.

Mário Mušuka
a Mgr. Martina Davidová
Marek Letko
a Martina Pružincová
Roman Vlasatý
a Alena Holbová
Mário Zaťko
a Svetlana Martinská
Lukáš Prekop
a Nikola Melišová
Bc. Jakub Filip
a Zuzana Vicianová
Miroslav Škapec
a Bc. Denisa Hamšíková
Andrej Pagáč
a Mgr. Petra Dánaiová
Ján Miško
a Adela Kovaľová
Martin Šatka
a Martina Brazaniová
Ľubomír Pecháček
a Ing. Ivana Havlová
Počet prisťahovaných
občanov: 13
Počet odsťahovaných obč.: 15
Presťahovaní v obci: 10
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Škola v prírode
Dobrodružná cesta okolo sveta, objavovanie neznámych krajín, spoznávanie tajomstiev mumifikácie či výroby indiánskych
„lapačov snov“,... To je len zlomok toho, čo zažili ilavskí štvrtáci prvý júnový týždeň v Škole v prírode v Demänovskej doline.
V horskom prostredí Nízkych Tatier získali nielen praktické
poznatky o prírode, ale aj množstvo nezabudnuteľných zážitkov. V priebehu jedného týždňa spoznávali prostredníctvom
netradičných aktivít krásy Slovenska, o ktorých sa učili na hodinách vlastivedy. Urobili si výlet k Vrbickému plesu, kochali
sa nádhernými panorámami, ktoré poskytovala okolitá príroda z rozhľadne na vrchu Ostredok, navštívili Demänovskú jaskyňu slobody, obzreli si partizánske bunkre pod Krčahovom,
pamätník SNP či symbolický cintorín obetiam Nízkych Tatier,...
Na besede s horským záchranárom nahliadli do zákulisia práce
Horskej záchrannej služby a v rozprávkovej dedinke Habakuky
sa zas preniesli do vybájneného sveta, v ktorom sa zoznámili
s Ďurom Truľom, Martinkom Klingáčom a ich domčekmi s netradičnými menami a jedinečnou architektúrou.
Hoci škola v prírode je pre každého štvrtáka aj malou skúškou
samostatnosti a odvahy, všetci ju zvládli na jednotku. Zoskupení v tímoch dokázali, že dokážu „ťahať za jeden povraz“. Spoločnými silami prekonávali prekážky, pasovali sa s nástrahami,
plnili úlohy, riešili tajničky, rébusy. Výsledkom celodenných aktivít tak bolo nielen množstvo nových poznatkov, ale najmä zábavy. Vďaka bohatému animačnému programu plnému netradičných hier a súťaží sa mnohým ani nechcelo ísť domov.
My však vieme, že nemusíme byť smutní. Všetko, čo sme zažili, si predsa uchováme vo svojich spomienkach a na miesta,
ktoré nám boli také blízke, sa môžeme kedykoľvek vrátiť.
Jana Koštialiková

Hudobné variácie II
Dňa 11.6.2019 sa uskutočnil absolventský koncert žiačok ZUŠ Ilava Eleny Vaňovej
a Adely Holbusovej – speváčok z triedy Mgr. Nikoly Matejkovej a výstavy absolventky
Sofie Pučekovej z triedy Mgr.
Jany Frolovej. Na fotografii
obe speváčky a v strede Ema
Vavríková.
-MV-
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Bedmintonový oddiel TJ
Sokol Ilava bilancuje úspešný
rok 2018
Náš oddiel má 40 registrovaných hráčov a hráčok v Slovenskom bedmintonovom zväze z toho 20 detí a juniorov. Okrem
toho pravidelne trénuje 15 neregistrovaných detí.
Naše družstvá dospelých štartujú v EXTRALIGE SR v 3. a 4.
lige. Minulý rok 2018 bol jedným z najúspešnejších v histórii.
Po prvýkrát sa hlavne presadil mládežnícky klub aj v kategórii
dospelých. Veľkým príjemným prekvapením bol zisk 3. miesta
a bronzových medailí v extralige zmiešaných družstiev dospelých. Je to zrejme prvá medaila z najvyššej národnej ligy družstiev v ilavskom športe, nielen v bedmintone. Družstvo v zložení
Emma Brnáková, Klára Palčeková, Peťa Šátková, Adriana Drgová, Terka Kučová, Adam Horák, Jan Somerlík, Andrej Antoška
a Jakub Horák sa zápasmi v základnej časti postupne prebojovalo do finále, ktoré sa konalo v Banskej Bystrici. Okrem Adama
Horáka a Jana Somerlíka sú všetci hráči a hráčky juniorského
veku. Momentálne máme jedného juniorského reprezentanta
SR Jakuba Horáka, ktorý štartoval na zahraničných turnajoch
juniorského európskeho okruhu v Poľsku,v Maďarsku, v Nemecku, v Česku a v Chorvátsku. Získal jedenkrát zlato, dvakrát
striebro a jedenkrát bronz v párových disciplínach. Vrcholom
sezóny bol štart na majstrovstvách sveta juniorov v kanadskom
Markhame, kde najlepším výsledkom bolo 3. kolo v zmiešanej
štvorhre. Záver roka a majstrovstvá Slovenska v kategórii do 19
rokov, kde Jakub okrem striebra v dvojhre, získal tituly majster
SR vo štvorhre a aj v zmiešanej štvorhre. Posledným šampionátom pre Jakuba boli Majstrovstvá SR dospelých v Rožňave,kde
po trojsetovej porážke v dvojhre hneď v prvom kole, už ďalej nezaváhal a získal historicky prvý titul v mixe v kategórii dospelých
a striebro vo štvorhre. Svojimi výkonmi si vypýtal miestenku aj
v reprezentácii dospelých a prvým štartom je účasť na Majstrovstvách sveta družstiev SURIDMAN CUP v čínskom Nanningu 19.-26.mája 2019. Ďalším naším úspešným hráčom bol
Martin Gabrhel v kategórii do 15 rokov, ktorý získal na majstrovstvách SR do 15 rokov bronzovú medailu vo štvorhre. Jeho stúpajúca výkonnosť je prísľubom aj do budúcnosti. Všetko závisí
od chuti a hlavne výdrže v tréningu. Aj napriek tomu, že máme
20 hráčov hrávajúcich turnaje, výraznejšie výsledky na slovenských bedmintonových kurtoch sme nedosiahli. V roku 2019
začala nová sezóna a za sebou máme prvé dve kolá extraligy, kde figurujeme na priebežnom 5.mieste. Nášho reprezentanta Jakuba okrem premiéry v“ dospeláckom“ reprezentačnom drese na SURIDMAN CUPE čakajú ešte posledné štarty
v kategórii juniorov, kde vrcholom, okrem majstrovstiev SR, sú
juniorské majstrovstvá sveta v ruskej Kazani v novembri 2019.
Prísľubom do budúcnosti sú naši noví najmladší hráči v kategórii U-9 a U-11, kde sa opäť po rokoch spojila chuť detí trénovať
a snaha rodičov pomáhať.
Dúfajme, že rok 2019 bude rovnako úspešný a hlavne čo najviac mladých hráčov a hráčok si pravidelne nájde cestu na tréningy v našom oddieli.
Marian Horák, tréner bedmintonu
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23.ročník Ilavského behu – VEĽKÁ
CENA AGROMIXU postavil na stupeň
víťazov nové mená
Tretia májová nedeľa v Ilave patrila tradičnému podujatiu, ktoré je každým rokom atraktívne nielen pre bežeckú obec, ale aj pre širokú verejnosť. Okolie pivovaru sa už od rána zapĺňalo pretekármi, ktorí prišli
s cieľom zabojovať o najvyššie priečky a ich podporovateľmi, ktorí si toto
významné domáce podujatie rok čo rok nenechajú ujsť. ILAVSKÝ BEH
– VEĽKÁ CENA AGROMIXU sa toho roku konal už po dvadsiaty tretí
raz a na štartovacej čiare sa stretlo dovedna 149 bežcov z toho 74 detí.
ZAČÍNALI „NA KOLENE“
Mestský Ilavský beh organizoval bežecký klub Červená hviezda Ilava
ešte pred revolúciou1989. Podujatie sa však udržalo iba pár ročníkov,
po roku 1989 nebolo sponzorov, ani peňazí a jeho tradícia zanikla. Myšlienka však zostala stále živá a tak jej pred 23 rokmi noví organizátori
vdýchli opäť život. Prvý ročník zorganizovali ešte v starom areáli Sokolovne. Vtedy stanovili, kadiaľ povedie bežecká trať a odvtedy sa na nej
nič nezmenilo. „To, že
sa trať nemení, z Ilavského behu robí veľké podujatie, pretože
máte možnosť sledovať výkony bežcov
a ich vývoj,“ zhodnotil športový komentátor Jozef Tichý, ktorý
má jednotlivé míľniky tohto podujatia „v
malíčku“ a je autorom mnohých článkov, kde spomína nielen na históriu behu, ale aj výnimočné osobnosti, ktoré sa Ilavského behu zúčastnili a posunuli jeho
kvalitatívnu latku vždy o krok vyššie. Nezabúda ani na bežecké „stálice“
a ich výkony, ktoré naprieč podujatím neustále rastú. Veď mnohí pretekári boli naozaj na Ilavskom behu odchovaní a v historických análoch možno vidieť,ako sa zo žiackych hviezdičiek stali postupne nielen
úspešní favoriti Ilavského behu, ktorí diktujú tempo, ale aj výnimoční
bežci celoslovenského rangu. Všetky spomienky a výnimočné okamihy
tohto tradičného ilavského podujatia nájdete na mestskom webe www.
ilava.sk. „Už 23 rokov sledujeme, ako sa podujatie mení a rozvíja. Od
toho prvého ročníka, kedy sme začínali dá sa povedať na kolene, môžem povedať, že je stále väčší záujem ľudí, sponzorov i bežcov od najmenších až po najväčšie špičky slovenskej atletiky,“ uviedol riaditeľ pretekov Ľubomír Klobučník.
POČASIE AKO OBJEDNANÉ PRE 23. ROČNÍK ILAVSKÉHO
BEHU
Po studenom a daždivom počasí, ktoré sprevádzalo prvé májové
týždne, sa pred bežeckou nedeľou akoby mávnutím čarovného prútika
rozostúpili mraky a nad Ilavou zasvietilo slnko a stúpla teplota. Deň ako
stvorený na výborné bežecké výkony prial pretekárom, ktorí zdolávali
13 kilometrov dlhú trať s prevýšením 176 metrov. Podujatie sa konalo už
tradične pod organizačnou taktovkou dvoch stabilných a osvedčených
partnerov - Mesta ILAVA a výrobno-obchodnej spoločnosti AGROMIX
a štartovalo na ňom spolu 149 bežcov v šiestich seniorských a štyroch
žiackych kategóriách. Napriek tomu, že počasie pretekárom hralo do
karát, traťový rekord z roku 2007 v mužskej kategórii, ktorý drží Miroslav
Vanko (TJ Obal Servis Košice) s časom 41:29 min., prekonaný nebol.
Rovnako tak nebola pokorená ani najlepšia žena podujatia Mária Stárovská (ŽU Žilina), ktorá v roku 2000 zabehla trať za 50:39 min.
NOVÍ VÍŤAZI NA STUPNI
Neúčasť niektorých ostrieľaných favoritov Ilavského behu otvorila cestu k víťazstvu novým pretekárom, ale aj známym menám, ktoré sa každoročne doťahujú na víťazov. V hlavnej mužskej kategórii sa
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prekvapenie nekonalo, zlatý stupienok už po tretí raz patril Miroslavovi
Ilavskému z Jogging klubu Dubnica nad Váhom, ktorý v Ilave štartoval
štvrtýkrát. Svoj vlaňajší víťazný čas však nezlepšil, tento raz mu na víťazstvo stačil celkový najlepší čas podujatia 46:43 min. S časom 48:38
min. cieľovú čiaru prekročil Štefan Štefina (AK Dubnica nad Váhom),
pričom na chrbát mu dýchal klubový kolega Ivan Pavlík (AK Dubnica
nad Váhom) s časom 48:45 min. Najlepšia trojica mužských pretekárov
do 40 rokov teda zostala v porovnaní s minulým rokom totožná. V kategórii muži nad 40 rokov triumfoval nový víťaz Zdeno Koleda (ŠKP Žilina) s časom 50:16 min. V kategórii C – muži nad 50 rokov si prvenstvo
vybojoval Peter Tichý (AK Čadca, 51:30 min.) a spomedzi mužov nad
60 rokov na výsledkovej listine svieti meno Pavol Jankech (ŠKF Martin,
59:30). Karty sa podobne ako v mužskej kategórii zamiešali aj medzi
ženami. Absencia sedemnásobnej víťazky podujatia Ľubomíry Maníkovej umožnila, aby sa na najvyšší stupeň víťazov v hlavnej kategórii žien
postavila strieborná víťazka z vlaňajška Barbara Chrenková (Jogging
klub Dubnica nad Váhom) s časom 57:07 min., ktorej sa však tento
raz nepodarilo zdolať najlepšiu ženu v celkovom poradí Ivetu Hulvátovú
(Jogging klub Dubnica nad Váhom). Tej sa s časom 55:46 min. podarilo
dobehnúť do cieľa celkovo pätnástej, čo pre ňu znamenalo víťazstvo vo
svojej kategórii žien nad 35 rokov.
Už tradične sa na 23. ročníku Ilavského behu odovzdávali aj špeciálne ocenenia pre najlepšieho Ilavčana, najstaršieho a najmladšieho
účastníka a nechýbala ani horská prémia na Kopánke. V detských kategóriách hoci ceny získali najmä tí najlepší, naprázdno neodišiel ani
jeden juniorský bežec či bežkyňa. V cieli ich čakali perníkové medaily
a sladké odmeny. Potešenie na stupni víťazov organizátori pripravili ako
každý rok aj pre najneskôr narodených pretekárov, ktorí sa postarali
o to, že na prezenčnej listine svietil napríklad aj rok narodenia 2018.
				
-verkVÝSLEDKOVÝ SERVIS:
Dievčatá - 1. - 4. ročníky ZŠ - 800 m
1. BELÁKOVÁ Anabela
2008 Dubnica nad Váhom
2. BAGINOVÁ Veronika 2008 Ilava
3. ŠTEFANCOVÁ Sára 2009 Ilava
4. PETROVSKÁ Klárka 2009 Ilava
5. TEKEĽOVÁ Aneta 2010
Považská Bystrica
Chlapci - 1. - 4. ročníky
ZŠ - 800 m
1. BELÁK Albert
2011 Dubnica nad Váhom
2. BEHAN Matúš 2011 Ilava
3. ŠIATINSKY David 2010 Oslany
4. HANKO Vladislav 2012 Ilava
5. FATURÍK David 2011 Ilava
Dievčatá 5. - 9. ročníky
ZŠ - cca 1 200 metrov
1. DECKÁ Terézia 2006 Žilina
2. BELÁKOVÁ Rebeka 2006
Dubnica nad Váhom
3. BASILOVÁ Magdaléna 2006 Ilava
4. HÁZOVÁ Katarína 2004 Ilava
5. JANKEOVÁ Margaréta 2005 Ilava
Chlapci 5. - 9. ročníky ZŠ
- cca 1 200 metrov
1. ŽILKA Patrik 2003 ZŠ Košeca
2. GAŽ Ján 2007 ZŠ Košeca
3. GRANSKY David
2004 VLV SERVIS
4. ŠIATINSKY Dominik 2004 Oslany
5. ŠIATINSKY Denis 2007 Oslany
Muži - hlavná kategória
- 13 km / 176 m
1. ILAVSKÝ Miroslav 1987 Jogging

klub Dubnica n/V 0:46:43
2. ŠTEFINA Štefan 1986 AK
Dubnica n/V 0:48:38
3. PAVLÍK Ivan 1984 AK
Dubnica n/V 0:48:45
4. OLAŠ Martin 1986 Dubnica
nad Váhom 0:51:09
5. PASTOREK Peter 1980
Behám pre radosť 0:53:22
Muži nad 40 rokov - 13 km / 176 m
1. KOLEDA Zdeno 1971
ŠKP Žilina 0:50:16
2. LETKO Miroslav 1979
Trenčianske Stankovce 0:54:21
3. ŠIMKO Peter 1972 Dubnica
nad Váhom 0:59:11
Muži nad 50 rokov - 13 km / 176 m
1. TICHÝ Peter 1969
AK Čadca 0:51:30
2. RUŽBARSKÝ Ján 1966
ŠK Kompas 0:52:46
3. VLASATÝ Vladimír 1962 ŠKK
Lednické Rovne 0:55:41
Muži nad 60 rokov - 13 km / 176 m
1. JANKECH Pavol 1957
ŠFK Martin 0:59:30
2. UHLÁRIK Pavol 1959
Maratón Klub Rajec 0:59:48
3. BERKY Róbert 1957
Prievidza 1:00:02
Ženy - hlavná kategória - 13 km
/ 176 m
1. CHRENKOVÁ Barbara 1995
Jogging klub Dubnica n/V 0:57:07
2. GAJDOŠÍKOVÁ Ivana 1988
Hliník nad Váhom 0:58:37
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3. STAŇOVÁ Darina
1990 Ilava 1:06:21
Ženy nad 35 rokov - 13 km / 176 m
1. HULVÁTOVÁ Iveta 1970 Jogging
klub Dubnica n/V 0:55:46
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2. HUDÁKOVÁ Jitka 1971
Ďurikamp team Trenčín 0:57:29
3. BAČÍKOVÁ Lenka 1975 DHZ
Nitrianske Rudno 1:04:42

POĎAKOVANIE
Dovoľte vyjadriť naše úprimné poďakovanie vedeniu MESTA ILAVA, na čele s primátorom mesta Ing. Viktorom Wiedermannom, TSM
ILAVA a Ing. Jozefovi Tomanovi, všetkým sponzorom, ktorí sa podieľali na finančno-materiálnom zabezpečení XXIII. ročníka Ilavského behu, predovšetkým firmám - AGROMIX Ilava a CK JOMATOUR PLUS Čadca (Vladimírovi Stopkovi), Okresnému úradu Ilava
a prednostke Ing. Dane Šťastnej, Bufetu ROSA Ilava a Radomírovi Štefancovi, SPARK-EX, s.r.o. Ilava (Romanovi Kalusovi), FATRIA
A&M BUČEK Borčice, TRNÍK-SLUŽBY s.r.o. Púchov, Reštaurácii
MORAVEC-CAFÉ Ilava, KOLMAN s.r.o. Ilava, DLUMAX Dubnica
n/V (Ľubošovi Greguškovi), DUMONT s.r.o. Uherský Brod (Milanovi
Greguškovi), VÝKUP DRUHOTNÝCH SUROVÍN Vladimír Masár Ilava, ILSPORT Ilava (Ľubošovi Ondraščinovi), COMEXTRANS s.r.o.
Ilava, TOMI kúpeľňové štúdio Ilava, HORTUS s.r.o. Ilava, Antonovi
Dobrodenkovi Dulov, Štefanovi Žilkovi Ilava-Iliavka, HANS s.r.o. Sobotište, PIVOVAR Ilava, AGRO - L Kvašov, FARBY-PAPIER-HRAČKY
Mierové námestie Ilava, BOWLING COFFEE Ilava, STAMAD Dulov,

Konečné výsledky Majstrovstiev
okresu Ilava v kolkoch na rok 2019
Dňa 9.6.2019 v kolkárni v Starej Turej sa uskutočnili prvé Majstrovstvá okresu Ilava v kolkoch otvorené pre verejnosť. Hrali
sa kategória deti do 14 rokov U14, kategória dorast do 18 rokov U18, kategórie ženy a muži „B“, čo boli neregistrovaní hráči
a hráčky v SKoZ a ani v žiadnej inej súťaži. Pre hráčov hrajúcich
ligové a iné súťaže bola určená kategória muži „A“, kde padali
naozaj krásne výkony, ktoré by znamenali aj v ligových súťažiach
vysoko nadpriemerné výkony. Turnaj otvoril a hráčov dekoroval
Primátor mesta Ilava Ing. Viktor Wiedermann
Kategória U14 na 30 hodov „plné“: 1. miesto Lenka FILOVÁ
107 bodov („ďalej len b.“), 2. miesto Gabika Janíková z 106 b., 3.
miesto Marek Filo 100 b., všetci z Dubnice n/V.
Kategória U18 na 120 hodov združených: 1. miesto Matúš Kotula 550 b., 2. miesto Dominik Truhlík 531 b., 3. miesto Matúš
Holota 453 b., všetci zo Starej Turej
Kategória ženy na 60 hodov združených : 1. miesto Katarína
Gregušková Ilava 207 b., 2. miesto Monika Mináriková Dubnica
n/V 181 b., 3. miesto Mária Janíková Dubnica n/V 170 b.
Kategória muži „B“ na 120 hodov združených : 1. miesto Peter
Veselý Dubnica n/V 480 b., Jozef Kebísek Dubnica n/V 461 b., 3.
miesto Peter Fabuš Ilava 372 b.
Kategória muži „A“ na 120 hodov združených : 1. miesto Anton
Barták Dubnica n/V 621 b., 2. miesto Marián Uhlík Dubnica n/V.
582 b., 3. miesto Ivan Moško Dubnica n/V 578 b., 4. miesto Pavol
Ďuďák Nová Dubnica 576 b., 5. miesto Roman Pecháček Ilava
571 b., 6. miesto Anton Habšuda Dubnica n/V 564 b., 7. miesto
Marián Holba Dubnica n/V 556 b, 8. miesto Martin Hajaš Nová
Dubnica 540 b., 9. miesto Ján Kebísek Dubnica n/V 539 b., 10.
miesto Rastislav Moško Dubnica n/V 529 b., 11. miesto Anton
Minárik Dubnica n/V 517 b., 12. miesto Milan Blaho Dubnica n/V
510 b., Pavol Vagovič a Peter Horečný z Dubnice nenastúpili.
Ceny do turnaja venovali:
Primátor mesta Ilavy Ing. Viktor Wiedermann
Primátor mesta Dubnica nad Váhom Mgr. Peter Wolf

HS-ELEKTRO
Ilava (p. Hofierkovi a p.
Streličákovi),
Masážnemu
salónu TINKA
v Ilave a Martine Katrincovej, Kozmetickému salónu
KIARA v Beluši a Zuzane
Tichej, pizzerii
FULL Café Ilava, ako i mediálnemu partnerovi Rádiu MUZIKA.
Úprimné poďakovanie patrí aj obyvateľom mestskej časti Iliavka,
ktorí pretekárom vytvorili už tradične milé, pohostinné a veľmi srdečné prostredie prispievajúce nielen k vynikajúcej spoločensko-športovej úrovni samotného podujatia, ale i ku skvelej reprezentácii celého nášho mesta.
Organizačný výbor XXIII. ročníka Ilavského behu - Veľkej ceny
Agromixu

RONA, a.s. Lednické Rovne
Full Café Ilava
Bowling Coffe Ilava
Kolkársky klub FESA Dubnica nad Váhom
AGROFARMA, spol. s r.o., Červený Kameň
Hudobná agentúra MK, Lednické Rovne
Za poskytnutie priestorov na zorganizovanie M- okresu Ilava
2019 patrí srdečné poďakovanie domácemu klubu MKK Stará
Turá. Turnaj rozhodovali akreditovaní rozhodcovia Peter Nemček predseda MKK Stará Turá a Ing. Ján Kebísek hráč KK FESA
Dubnica n/V. Ďakujeme sponzorom za venovanie cien do turnaja
a všetkým, ktorí sa podieľali na organizácií tohto turnaja. Veríme,
že o rok sa stretneme znova a opäť prežijeme spoločne krásny
športový deň.
Roman Pecháček

Vyhodnotenie
Kat. deti do 14 r., U14, 1. miesto Lenka Filová Dubnica n/V
Kategória dorast do 18 rokov, U18 – vyhodnotenie, 1. miesto Matúš Kotula
Kategória ženy - vyhodnotenie 1. miesto Katarína Gregušková z Ilavy
Kategória muži „B“ - vyhodnotenie 1. miesto Peter Veselý z Dubnice n/V
Kategória muži „A“ - vyhodnotenie 1. miesto Anton Barták z Dubnice n/V
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Družobné športové stretnutie

U-15
V predposlednom zápase 4. ligy Obfz. Považská Bystrica podali naši futbalisti veľmi dobrý výkon, keď na domácej pôde privítali 2.
mužstvo tabuľky Spartak Lednica a zvíťazili prekvapujúco 2:1. Obidva
góly strelil Matúš Novosad, v bránke podal dobrý výkon mladučký Timotej Turza. V jarnej časti naši futbalisti prehrali len dva zápasy a poskočili na 5. miesto. V ďalšom zápase sa predstavili na ihrisku poslednej Hornej Poruby. Tu nezostali dlžní svojej povesti a vyhrali 4:2, keď
góly strelili Bagín 2, Novosad a Antal.

U-8
Dňa 8. 6. sa na našom štadióne uskutočnil turnaj najmenších chlapcov 2011-2013 za účasti
6 mužstiev. Dubnica “A”, Dubnica “B”,
Nemšová, Lednické Rovne, Ilava “A”, Ilava “B”. Najlepšie si počínali
naši chlapci, keď obsadili 1. miesto. Hralo sa systémom každý s každým. Hralo sa na dvoch ihriskách za slnečného počasia, takže všetci
účastníci, rodičia a starí rodičia boli spokojní. Odmenení boli všetci
hráči darčekovými balíčkami a každé mužstvo dostalo loptu.
Konečná tabuľka:
Ilava “A”
15:4		
12b
Lednické Rovne
17:9		
12b
Dubnica “A”
13:9		
12b
Dubnica “B”
18:15
9b
Nemšová
7:15		
3b
Ilava “B”
5:23		
0b

Mládežnícke úspechy MFK Ilava
Že sa s mládežou MFK Ilava dobre pracuje, o tom svedčia tieto poháre, ktoré naše mužstvá U-9, U-10, U-11, U-13, U-15 získali za 8 rokov. Okrem pohárov naši chlapci našli uplatnenie aj v mládežníckych
mužstvách AS Trenčín (Baláž, Straňák, Turza, Slúka, Gašpar) a hlavne
v MFK Dubnica, kde máme 12-15 našich odchovancov. Zásobujeme
aj menšie oddiely,
ako Crystal Lednické Rovne, Horná Poruba, Ladce,
Košeca. Momentálne sa pracuje aj
s chlapcami 6-7ročnými a dúfame, že sa aj naďalej bude pracovať.
-PM-

ILAVSKÝ

29. mája sme v našej základnej škole po troch rokoch opäť
privítali družobných partnerov z českých Klimkovíc a poľského Mikołówa. Už v ranných hodinách sme sa zvítali s vedením škôl, pedagógmi, zástupcami z radov rodičov, zástupcami
miest a samozrejme so žiakmi. Po malom občerstvení sme sa
stretli na slávnostnom otvorení v telocvični, ktoré oživilo tanečné vystúpenie žiakov 2. a 3. ročníka zo školského klubu detí
pod taktovkou Nikol Trebulovej a Klaudie Urbánkovej z 9.B.
Osemnásťčlenný organizačný štáb vybraných žiakov zo
siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka po celý čas zabezpečoval hladký priebeh celého
stretnutia. Takmer stovka žiakov si zmerala sily v atletických
disciplínach a v kolektívnych
hrách. Na atletickom štadióne v Dubnici nad Váhom žiaci
súťažili v behu na 60 m, 800
m (dievčatá), 1000 m (chlapci)
a v skoku do diaľky. V popoludňajších hodinách chlapci súperili
na futbalovom ihrisku v areáli školy a dievčatá hrali v telocvični
prehadzovanú. Na fair play hru a pravidlá dohliadali rozhodcovia, pedagógovia V. Bambušková, Z. Ondrejková, L. Horáková, J. Koštialiková a pán P. Mišík. Našu školu reprezentovalo
27 športovcov. Napriek našim žiadnym atletickým priestorom
sa najviac darilo Matúšovi Hírešovi z 8.B, ktorý získal 1. miesto
v skoku do diaľky a 2. miesto v behu na 60 m. Z dievčat nás
potešila svojím výkonom Natália Balajková z 8.B. V behu na 800
m sa umiestnila na 3. mieste.
Počas celého dňa bol priestor i na vytváranie nových kamarátstiev. Veríme, že pri dorozumievaní všetci našli spoločnú reč.
V rámci tohto podujatia sme pre hostí pripravili prehliadku
priehradnej hrádze vodnej nádrže Nosice. Navštívili sme blízke
kúpele Nimnica, ktoré nás očarili malebným prostredím.
Po sedemnástej hodine areál školy postupne utíchol. Rozlúčili sme sa. Putovný pohár sa viezol do Poľska, pretože v škole
tejto krajiny sa stretneme nasledujúci školský rok.
Toto organizačne náročné podujatie sa mohlo uskutočniť najmä vďaka ochote a pomoci všetkých zainteresovaných.
Ďakujeme členom rodičovského združenia, pedagógom, zástupcom mesta, ale i našim žiakom.
H. Machová, E. Kutejová, V. Bambušková
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