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M E SAČ N Í K
Kultúrno-spoločenské noviny obyvateľov mesta Ilava

Vážení občania,
držíte v rukách prvé tohtoročné vydanie nášho mesačníka. Máme už spolu za sebou prvé týždne nového roku.
Roku, v ktorom sa tak ako po
iné roky budú striedať úspechy s neúspechmi, radosť s bolesťou. Prajem Vám, milí spoluobčania, aby pre každého
z Vás bol rok 2008 úspešný,
naplnený viac radosťou, spokojnosťou a najmä zdravím, ako boli roky uplynulé.
Chcem Vám úprimne i touto cestou poďakovať za všetko, čo ste v minulosti urobili pre blaho a radosť vašej
rodiny, spoločnosti, pre naše mesto. Ďakujem všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o rozvoj nášho
mesta a jeho zveľaďovanie: poslancom, zamestnancom
mestského úradu, organizáciám zriadeným mestom,
podnikateľom a živnostníkom a všetkým ostatným organizáciám a inštitúciám. No nielen im, ale aj každému jednému z Vás, ktorým záleží na našom meste. Vašu
pomoc, pochopenie a záujem budem potrebovať a rád ju
privítam i v tomto roku.
Tak , ako držíte v rukách tieto noviny, tak držíte v rukách i svoje vlastné šťastie. Na začiatku nového roku
Vám úprimne prajem plnú náruč šťastia, zdravia,
osobných i pracovných úspechov.
Ing. Štefan Daško, primátor mesta

Z príspevku čitateľa...
Dňa 2. januára 2008, na pozvanie MO Matice slovenskej
z Dubnice nad Váhom, sme sa
aj s pani H. Slivkovou zúčastnili štátnych osláv výročia Dňa
vzniku SR v Tur. Sv. Martine.
Vzhľadom k tomu, že na ceste nás nezastihla žiadna kolóna
– aj vďaka novej ceste pred Žilinou, mali sme dostatok času
na prehliadku vnútra prvej
historickej budovy Matice slo-

venskej. Lektorka, vidiac náš
úprimný záujem, nás dôkladne
oboznámila o histórii slovenského národa. Mnohé informácie boli pre nás nóvum. Priblížila nám históriu – ktorú sme
nepoznali a preto jej informácie
sú pre nás vzácne. Po skončení
prehliadky sme si mnohí dali
predsavzatie vrátiť sa do tejto
historickej budovy a dôkladnejšie sa oboznámiť s históriou
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Mestský úrad – finančné
oddelenie informuje
Referát daní a poplatkov oznamuje občanom, ktorí nadobudli
nehnuteľnosť v roku 2007,že sú povinní do 31.1.2008 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Občania, u ktorých došlo
k zmene skutočnosti uvedených v už podanom daňovom priznaní, sú povinní do 31.1.2008 podať nové daňové priznanie k dani
z nehnuteľnosti.
Daň za psa sú povinní majitelia psov zaplatiť do 31.1.2008.
Poplatky za komunálny odpad môžu platiť občania už od januára 2008.
Daň z nehnuteľnosti je možné platiť - od marca 2008.
Zároveň oznamujeme občanom mesta, že úradné hodiny
v priebehu mesiaca január a február 2008 na referáte daní a poplatkov budú nasledovné:
Pondelok		07.00 – 11.30 a 12.00 – 15.00
Streda
07.00 – 11.30 a 12.00 – 16.30
Štvrtok
07.00 – 11.30 a 12.00 – 15.00
Piatok
07.00 – 11.30 a 12.00 – 13.30
Z dôvodu uzatvárania roka 2007 a prípravy platobných výmerov na rok 2008 bude utorok nestránkový deň a referát bude pre
občanov zatvorený.
Za pochopenie ďakujeme.
Ing.E.Podmajerská – ved. FO MsÚ Ilava
šírenia týchto neznámych súčastí našich dejín.
Približne pol hodinu pred oficiálnym začiatkom sme sa presunuli na Divadelné námestie,
kde sa schádzali už občania
slovenského národa z rôznych
akcií poriadaných k 15. výročiu Dňa vzniku SLOVENSKEJ
REPUBLIKY. Štátne oslavy
vysielané priamym prenosom
STV teda podporilo množstvo
účastníkov. Možno k tomu dopomohlo aj priaznivé zimné
počasie. „Zlaté husle“ s pánom
Babiakom a členmi FS SĹUK
sprevádzali oficiálny program
a vhodne doplňovali vystúpenia štátnych predstaviteľov SR,
pána prezidenta Ivana, Gašparoviča, predsedu NR SR pána
Pašku, predsedu vlády SR pána

R. Fica, ako aj jeho Eminenciu,
kardinála J.CH. Korca. Tzv.
„zlatou bodkou“ za oficiálnymi
oslavami štátneho sviatku boli
laserové efekty.
Priatelia, v závere minulého
roku som sa na pozvanie SKSI
– SLOVAKIA PLUS a KORENE zúčastnil konferencie, ktorá
bola v historickej budove SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY
na Župnom námestí, v prítomnosti štátnych tajomníkov ministerstiev kultúry, školstva,
sociálnych vecí a rodiny, financií a hospodárstva. Veľmi by
som si prial, aby sa informácie
z tohto rokovania rozšírili medzi občanov nášho štátu, pretože sú dôležité pre slovenskú verejnosť.
Marián Burík
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Kultúrna komisia rozhodla
Na svojom prvom zasadnutí v tomto roku sa stretli členovia
Kultúrnej komisie pri MZ v Ilave dňa 16. januára 2008. Na základe viacerých skúseností, poznatkov a sťažností za uplynulé roky,
berúc do úvahy i vzniknuté škody na majetku mesta, KK rozhodla zrušiť s okamžitou platnosťou poriadanie diskoték v sále DK
Ilava.

Oznámenie pre žiadateľov
o vodičské oprávnenie
Slovenský Červený kríž, SÚS v Považskej Bystrici oznamuje žiadateľom o vodičské oprávnenie, že podľa osobitného zákona je zmocnený vykonávať kurzy a výučbu obyvateľstva v poskytovaní prvej pomoci podľa doterajších predpisov, zákona č. 460/2007 Z.z. § 15 ods.
3 podľa zákona 84/1994 Z.z. ( § 1 ods. 2 písm., d ).
Výučba prvej pomoci sa bude vykonávať v učebniach Slovenského Červeného kríža, SÚS v Považskej Bystrici. Absolvent kurzu po
ukončení 8- hodinového kurzu prvej pomoci a úspešnom vykonaní skúšky obdrží od Slovenského Červeného kríža, SÚS potvrdenie
o absolvovaní kurzu podľa zákona č. 93/2005 Z.z.
Záujemcovia o kurz prvej pomoci sa môžu prihlásiť písomne, prípadne telefonicky na telefónnom čísle: 042 4321340, 042 4261245.
ÚzS SČK, Považská Bystrica

Rekvalifikačné štúdium opatrovateľka
Slovenského Červeného kríža

Slovenský Červený kríž, SÚS v Považskej Bystrici otvára v mesiaci január 2008 rekvalifikačné štúdium opatrovateľka SČK. Štúdium je určené pre záujemcov, ktorí chcú poskytovať opatrovateľské služby súkromne, v agentúrach opatrovateliek v SR, ale i v zahraničí. Pripravuje
študujúceho odborne, teoreticky i prakticky na kvalifikovanú a individuálnu prácu. Absolventi po úspešnom zvládnutí skúšok získajú osvedčenie a tým aj spôsobilosť k výkonu opatrovateľskej práce. Štúdium
končí záverečnými skúškami z teoretickej a praktickej časti. V kurze sa
budúce opatrovateľky SČK oboznámia so základmi fyziológie starých
ľudí, ich najčastejšími chorobami, úrazmi, naučia sa poskytovať prvú
pomoc, poznať životosprávu diabetikov, starých ľudí, detí, hygienickú
starostlivosť v domácnostiach, základy opatrovateľskej techniky v domácnostiach a v agentúrach opatrovateliek SČK.
Záujemcovia o rekvalifikačný kurz sa môžu prihlásiť osobne alebo
písomne na sekretariáte Územného spolku ul. M.R. Štefánika č. 148/27
Považská Bystrica, telefonicky na čísle tel. 042/ 43 213 40.
ÚzS SČK, Považská Bystrica

SSE Stredoslovenská energetika
KOMUNIKAČNÁ LINKA PRE ZÁKAZNÍKOV SSE
Vo vstupnej hale Mestského úradu
Ilava je nainštalovaný nový informačný panel Stredoslovenskej energetiky,
kde ľubovoľný občan môže bezplatne
získať informácie ohľadne svojich požiadaviek na SSE, platieb, sadzieb atď.
Prostredníctvom tejto Komunikačnej linky môžete bezplatne komunikovať s pracovníkom Telefónneho zákazníckeho centra (TZC), ktorý
Vám ochotne pomôže vyriešiť Vaše
požiadavky.
Telefónne zákaznícke centrum
Vám ponúka tieto služby:
• informácie o podmienkach pripojenia a dokladoch potrebných na zriadenie nového odberného miesta
• zmena odberateľa na už existujúcom odbernom mieste
• návrh vhodnej zálohy a sadzby

• zmena sadzby
• ukončenie zmluvy
informácie o cenách a sadzbách za
elektrinu
• informácie o odbernom mieste,
zmluvách, faktúrach a vysielacích
časoch HDO
• konzultácia a zmena spôsobu platby
za spotrebu elektriny
• zmena výšky preddavkových platieb (zvýšenie alebo zníženie)
• nahlásenie stavu číselníka elektromera
• informácie o zaslaní opisu faktúr,
dohody o platbách za odobratú, ale
zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
• zmena adresy na zasielanie faktúr
• nahlásenie poruchy elektromera a
pomocných prístrojov «reklamácie
• vyúčtovanie spotreby elektriny

INZERCIA
Nájdu sa dobrí ľudia, ktorí darujú divadelnému súboru Malá múza do jeho nových
priestorov použité, ale funkčné
elektrospotrebiče?
- menšiu chladničku
- práčku a sušiak na bielizeň
Ďakujeme 

Informácie na č.t.
0905 757 592

UPOZORNENIE
Mestský úrad v Ilave upozorňuje občanov, že v zmysle pokynov Obvodného úradu , odboru civilnej ochrany a krízového
riadenia v Trenčíne, týkajúceho sa preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania
obyvateľstva, boli pre rok 2008
stanovené nasledovné termíny
vykonania skúšok:
11. január , 8. február, 14. marec, 11. apríl, 9. máj. 13. jún, 11.
júl , 8. august, 12. september,
10. október, 14. november a 12.
december.
Akustické skúšky sirén budú
vykonané v stanovených termínoch o 12.00 hod., dvojminútovým stálym tónom.

Matrika
Narodenie:
Bieliková Zuzana
Kurusová Lenka
Košťálová Terézia
Blahutová Zdenka
Čepáková Hana

Manželstvo uzatvorili:
Pšenek Martin
a Pučeková Darina
Navždy nás opustili:
Wiedermann Viktor
Novotka Milan
Čepák Vladimír
Letko Jozef
Lysáková Margita
Urbanová Oľga
Turzová Katarína
Za sledované obdobie sa k trvalému pobytu prihlásilo 18 občanov, 19 sa z trvalého pobytu
odhlásilo. Rovedené bolo jedno
manželstvo.
Prvý občan Ilavy v roku 2008
Narodila sa 6.1.2008 a volá sa
Sára Ďurechová.
Rodičia: Alica Ďurechová
rod. Bartošová a Miroslav Ďurech, Ilava - Skala
Maličkej Sárke prajeme dobré
zdravie, šťastné detstvo, rodičom veľa radosti a spokojnosti.
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Mestská knižnica
Dán, Dominik:
„ČERVENÝ KAPITÁN“
Milovníkov kvalitnej detektívky Dominik Dán ani tentoraz
nesklame. V „Červenom kapitánovi“ sa venuje prípadu spred 24
rokov, keď sa už pomaličky , ale
isto schyľovalo k „nežnému“ prevratu.
Pri rekonštrukcii Ondrejského cintorína partia robotníkov
neúmyselne rozbije starú rakvu
s nebožtíkom. Najskôr sa všetci
snažia dôsledky tejto nehody zahladiť, a pri nakladaní telesných
pozostatkov do rakvy si všimnú, že v lebke nebohého je zatlčený klinec. Rozhodnú sa tento
nezvyčajný nález oznámiť polícii.
Ostrieľaný detektív Krauz a Durger sa musia prípadu ujať. Spočiatku sa im zdá ich pátranie nudné a zbytočné, ale dôkazy začnú
jasne ukazovať, že aj tento zločin
bude viac, ako len „tvrdý oriešok“. Všetci svedkovia v tomto
prípade sa boja detektívom čokoľvek prezradiť. Všetci sa boja, lebo
do prípadu je evidentne zaplete-

ná bývalá Štb. Kolotoč pátrania
sa rozkrúti okolo zvláštnych ľudí,
ktorí robia všetko preto, aby sa
Krauz a Burger nedozvedeli, prečo nájdený nebožtík zomrel a kto
vraždil....
Ak chcete stráviť pár hodín
v príjemnom napätí, prečítajte si
„Červeného kapitána“.
- I. J. -

Tvorba ikon je
moja modlitba
Vaječný žĺtok zmiešame s čiernym pivom, pridáme klinčekový olej. Nie, toto nie je recept na
chutný vianočný koláč. Takto sa
„vyrába“ vaječná tempera. Prezradila nám to Alena Teicherová,
ktorá ju používa pri tvorbe ikon.
Výtvarníčka a maliarka ikon
žije a tvorí v Dubnici nad Váhom.
Mladé, sympatické žieňa toho
stíha neúrekom. Spolu s manželom zvláda rodinu s tromi deťmi.
Venuje sa akvarelu, olejomaľbe, kresbe ilustrácií, maľbe na
sklo i hodváb. Vystavovala doma
i v zahraničí.
K maľovaniu ju priviedol otec
Jozef Hudek, ktorý žije v Domanižskej Lehote a tiež maľuje obrazy. Od útleho veku ho pozorovala, keď maľoval krajinky, zátišia
a sakrálne motívy. Zasväcoval
ju do tajov olejomaľby. Prvé farby dostala v siedmej triede. Mala
trinásť rokov. Odvtedy maľuje.
Najmilšie jej srdcu sú ikony.
Aká bola vaša cesta k ikonám?
Možno to bola náhoda, ktorá
mi splnila dávnu túžbu. Obdivovala som staré obrazy, učarovali mi ikonostasy v kostolíkoch
na východnom Slovensku. Stretla
som ľudí, ktorí mi pomohli radou, povzbudením, odporúčaním. Renomovaný slovenský básnik Teodor Križka, ktorého knihu
básní Pošepkala vločka nehu do
oblôčka som ilustrovala, mi pred
šiestimi rokmi poskytol informáciu o pripravovanej ikonopiseckej škole v Michalovciach. Hneď
potom som sa náhodou zoznámila s Ankou Bakošovou, dcérou
gréckokatolíckeho kňaza Jána
Dundu, ktorá mi pomohla dostať
sa medzi desiatich šťastlivcov,
účastníkov tejto školy.
Ako vzniká ikona, ako sa „zapisuje“ Božie slovo do dreva?
Najskôr si treba vybrať vhodnú
dosku. Ja používam topoľovú latovku. Tá sa špeciálne upravuje,
nanáša sa na ňu kriedový podklad, ktorý sa brúsi a leští. Potom sa rozvrhne ikona. Nanesie
sa polimentový podklad a nalepí sa zlato. Na pozadie ikony
sa môže použiť aj iný materiál,
napríklad striebro alebo metal.
Podľa predznačeného rozvrhnutia ikony pokračujeme v tvorbe

ikony vaječnou temperou. Začína sa spodným rúchom, potom sa
maľuje tvár, ruky, nohy, na záver
vlasy. Farby sa nanášajú od najtmavšieho odtieňa a potom sa
zosvetľujú do bielych tenkých línií – je v tom symbolika prechodu
z tmy do svetla. Na záver sa ikony
lakujú špeciálnymi lakmi, upravuje sa aj zadná strana ikony.
Pretvárať
Sväté
písmo
prostredníctvom farieb a línií do
obrazu, vytvoriť most medzi dušou človeka a nebeskou realitou
si vyžaduje trpezlivosť, pokoru,
ale aj duchovnú hĺbku. Dá sa to
v dnešnom uponáhľanom svete
zvládnuť?
Maľovanie ikon znamená pre
mňa oddych a oslobodenie od
každodenných starostí. Tvorba
ikon je vlastne mojou modlitbou,
ktorou chcem vyjadriť všetko,
čo cítim. Energiu, radosť, lásku a túžbu pomáhať ľuďom. Počas práce myslím na mojich najbližších i priateľov, ale najmä na
svätca, ktorého zobrazujem. Najradšej stvárňujem ikony Bohorodičky, mám zamilovanú Vladimírsku Pannu Máriu, ale aj
Hodigitriu. Teraz momentálne
pracujem na ikone Filermos, je to
Matka všetkých milostí.
Čo vám dáva tvorba ikon?
Maľovanie ikon ma napĺňa
pokojom a radosťou. Som naozaj vďačná všetkým krásnym náhodám, ktoré mi pomohli dostať
tento nádherný dar, pretože maľovaním ikon sa mi splnil sen.
Ako vám pri tvorbe pomáha
viera?
Myslím, že viera je to najdôležitejšie pri tvorbe ikon. Hovorí sa, že ikona je okno do neba,
a preto by sme sa mali často pozerať týmto smerom.
Vaše deti - Lenka, Roman
a Samko - sú výtvarne nadané.
Myslíte si, že niektoré z nich tiež
zatúži otvárať „nebeské okná“?
Jedným z mojich snov je, aby aj
moje deti raz pokračovali v maľovaní ikon, aby pochopili tajomstvo ukazujúce nám smer, ktorým
treba kráčať.
Autorka článku:
Mária Ševčíková
Prevzaté z Katolíckych novín,
dňa 13.1.2008
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V predposledný januárový piatok mohli ilavskí diváci zhliadnuť vystúpenie
Divadla Klauniky z Brna pod režijnou taktovkou Bolka Polívku „Don Quijote“.
Vynikajúca herecká kreácia Zdeňka Mazáča zabavila deti nielen v dopoludňajších školských predstaveniach, ale aj divákov večer o 19.hodine. Tí čo prišli iste
neoľutovali, zvlášť, keď si mohli vyskúšať svoj talent v hereckom dueli so samotným Donom Quiotom alias J.A.Komenským...

Ako sme sviatkovali
 „... Doobeda ešte v práci,
navečer už pri kapustnici s priateľkou a ďalším párom známych.
Rodičia neboli doma, tak sme
si užívali domácu pohodu. Ale
nedá sa povedať, že kocúr nebol doma a myši mali hody, lebo
prítomná bola aj naša mačka:)...“
P.B.

Obzretia za decembrom...
Advetné obdobie sprevádzali v
Ilave tradičné podujatia - Živý betlehem, Ilavský Mikuláš a vianočný koncert „Daj Boh šťastia tejto
zemi“, zostavený z reprezentačných príspevkov miestnych umeleckých súborov i jednotlivcov.
A tak si mohli diváci pozrieť poetické baletné a tanečné vystúpenie
Tanečného odboru ZUŠ Ilava, vypočuť si spevácke duety Ing. Ľubomíra Turcera a Edity Hrehušovej, či
vianočné vinše v podaní detí z Detského domova v Klobušiciach. Na

domácom javisku sa po prvýkrát
úspešne predstavila aj Eva Pilná, študentka Pedagogickej fakulty v Ružomberku, ktorá v klavírnom sprievode Ivany Trangošovej /
VŠMU/,zaspievala dve operné árie.
Celý sviatočný program ukončilo
už tradičné pásmo tancov a vinšov
v podaní miestnych folklórnych
súborov Vretienko, Laštek a Strážov. Sviatočným slovom sprevádzala moderátorská dvojica Peter Domáň a Mária Tarabová /členovia
DS Malá Múza v Ilave/

Don Quijotte inšpiroval aj
žiakov výtvarného odboru
ZUŠ Ilava...

Novoročný
koncert
Veľká sála Domu kultúry v Ilave
sa dňa 13. januára naplnila hudbou,
tancom a spevom žiakov a učiteľov
Základnej umeleckej školy Ilava.
Populárnym, zábavným, rezkým
a príjemným vystúpením pozdravili rok 2008. Vďačný potlesk patril najmä sólistom Martinovi Jáňovi - akordeón, Dagmar Mišíkovej
- spev s gitarou, Simonete Hladkej
- zobcová flauta so sprievodom na
keyboarde Domikom Fedorom,
gitarovému triu - Petra Bialešová,
Karolína Ševčíková a pán učiteľ
Dušan Milko, akordeónovému orchestru i tanečníkom.
V závere programu pozdravila
prítomných poslucháčov riaditeľka
školy Mgr. Ružena Hromádková.
Úprimne sa poďakovala účinkujúcim za vystúpenie, svojim učiteľom za kvalitnú prácu, ale najmä
priateľom, priaznivcom, rodičom
a všetkým tým, ktorí podporujú
umelecké výkony detí a oceňujú
výborné výsledky školy. Predsedníčka kultúrnej komisie pani Viola Bakošová tiež ocenila koncertné
vystúpenie a na znak vďaky venovala učiteľom kytice kvetov.
Mladí umelci sa rozvíjajú a zdokonaľujú pod zodpovedným odborným vedením a ja verím, že aj
v roku 2008 dosiahnu opäť vynikajúce umiestnenia na súťažiach
a nám ostatným spríjemnia chvíle
pri počúvaní hudby, na tanečných
vystúpeniach, či pri návšteve výstav
výtvarných prác.
Tešíme sa na ďalšie akcie ZUŠKY.
D.K.

 „... Pôvodný zámer bol
stráviť Silvester s priateľmi
v centre nášho mesta, ale všetko bolo inak: Po návrate domov pred pol nocou som stretla
bratovho spolužiaka, ktorý mi
navrhol, aby sme ho šli pozrieť
do Dolných Vesteníc. Takže
sme na prelome rokov cestovali krásnou nočnou zasneženou
krajinou cez Homôlku... Pripili
sme si až o pol jednej...“ J.J.
 „... Viac menej tradične na
osade Ďuriháj. Tu sa každoročne
stretávame ku koncu roka, aby
sme si spoločne posedeli, zbilancovali, naplánovali nový záhradkársky rok. To všetko pri dobrom vínku, domácej udeninke,
veselých vtipoch a speve...“ J.H.
 „...Oslavy Nového roka
v írskej krajine, kde pracujem,
nie sú zvykom. Zábavy podobné našim „silvestrovským“ sa
u nich volajú Helloween a začínajú už týždeň vopred. Vtedy je
všade veselo, obyvatelia(hlavne
deti) oblečení v maskách chodia
po domoch, kde ich domáci obdarúvajú sladkosťami. Zabávajú sa na diskotékach, robia ohňostroj, počuť petardy... Na náš
– domáci slovenský Silvester
sme teda spomínali len s nostalgiou...“A.K.

Zdravie

Od budúceho vydania Ilavského mesačníka bude uverejňovaná
nová pravidelná rubrika „Zdravie
naše každodenné...“. Budeme Vám
v nej postupne prinášať rozhovory s odbornými lekármi NsP Ilava,
a predovšetkým odpovede na vaše
otázky. V budúcom čísle sa budeme zaoberať zubnou prevenciou.
Našim hosťom bude MUDr. Emil
Vavrek.
Vaše podnety môžete vhodiť do
schránky umiestnenej vo vestibule
DK označenej „Pošta Ilavský mesačník“, na mailovej adrese: magdalla@centrum.sk, prípadne na č.
tel. 042/ 44 555 71.
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Stalo sa v ZŠ...

Zima je zima je, vietor si hudie...
Spomínate si na túto básničku, ako ľútostivo sme pozerali na úbohé
zvieratká v zime... Aj dnes deti v škole učíme nielen rozumieť textu, ale
zvieratám aj pomáhať. Aj keď táto zima je zatiaľ mierna, pamätali sme
aj na horšie časy. Poľovníkom sme odovzdali 130 kg vysušených gaštanov. Pochvalu si zaslúži najmä Marek Holba zo 4.A, ktorý sám priniesol
50 kg gaštanov.		
Mgr. J. Bobošová

Riaditeľstvo ZŠ v Ilave na
Medňanskej ulici 514/5 oznamuje:

Zápis detí do 1. ročníka

sa uskutoční 4.2.2008 od 15.00 – 18.00 hod. a 5.2.2008 od 15.00 –
16.00 hod. v budove 1. stupňa ( bývalá obchodná akadémia). Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa. Dodatočný zápis je možné
dohodnúť telefonicky na t. č. 042/44 64 140, 042/ 44 654 293, prípadne mailom: zsmedil@stonline.sk

KARNEVAL

pre žiakov 1. stupňa sa uskutoční 30.januára 2008 od 15.30 – 17.30
hod. v Dome kultúry v Ilave.		
- Mgr.Helena Machová -

Plavecký výcvik
Od 19.11. do 23.11.2007 sa 33 žiakov z 3.A a 3.B triedy zúčastnilo plaveckého výcviku v Mestskej plavárni v Novej Dubnici.
Program výcviku bol rozdelený na 2 časti. V prvej časti dňa žiaci mali pod vedením plaveckého inštruktora 2-hodinový výcvik
v bazéne a 2 hodiny sa učili podľa svojho rozvrhu hodín.
Posledný deň výcviku sa uskutočnilo záverečné testovanie žiakov. 25 žiakov úspešne zvládlo techniku plávania a 8 žiakov splývanie. Odmenou im boli „mokré vysvedčenia.“
9 najlepších plavcov súťažilo v plávaní na rýchlosť. Prvý doplával Andrej Kaššák z 3.B triedy. Blahoželáme! Mgr. J. Jánošíková

Centrum voĕného Āasu Ilava poriada :

KURZ PLETENIA KOŠÍKOV
Z PEDIGU
Kedy? 18. február 2008 od 9:00 hod.
Cena : 250,- Sk
Prineste si so sebou nožnice a uterák.
Hotové košíĀky a šperky si zoberiete domov.

*DRÔTOVANÝ

ŠPERK – kurz

Kedy? 19. február 2008
od 9:00 hod.
Cena ? 150,- Sk
Prineste si so sebou korálky,
kamienky, nožniĀky, klieštiky.
Prihláste sa na t.Ā. 44 65 184,
alebo osobne v CVÿ Ilava.

DK Ilava-január, február 2008
25.1.-3.2.2008 - Výstava Okno do neba - Ikony Aleny Teicherovej.
Na II.poschodí DK Ilava vo výstavnej sieni. Otvorená je v pracovných
dňoch od 8.00 do 17.30 hod.
27.1. 2008 o 16.00 hod. (nedeľa) - Soľ nad zlato – premiéra muzikálu
v podaní „Regionálneho“ divadelného súboru Hugo (Pruské, Dulov,
Horovce, Tuchyňa, Mikušovce, Krivoklát, Ilava, Bohunice, Slávnica,
Klobušice, Trenčianska Teplá). Réžia Andrej Škvaro. Vstupné dobrovoľné.
1.2.2008 od 19.00 hod. (piatok) - XI. Ples Obchodnej akadémie v Ilave. Do tanca hrá Ján Turzík.
Cena vstupenky pre dve osoby je 600., Sk a zakúpiť si ich môžete v obchodnej akadémii, alebo v Dome kultúry Ilava. Tel. 44 555 70 až 72
3.2.2008 o 16.00 hod. (nedeľa) - Koncert Chanson du monde entier –
Pieseň celého sveta. Pozývame Vás zažiť atmosféru parížskeho Montmartru a zlatej éry Beatles.
Vstupné dospelí 50., Sk, deti a dôchodcovia 20., Sk
4.2.-15.2. 2008 - Výstava olejomalieb Stanislava Obucha z Valaskej
Belej. Poriada CVČ Ilava vo výstavnej sieni DK Ilava. Otvorená v pracovných dňoch od 8.00 do 17.00 hod. Otvoria vám pracovníci CVČ .
18.2.2008 (pondelok) - Kurz pletenia košíkov z pedigu. Poriada Centrum voľného času Ilava. Cena kurzu je 250., Sk. Prineste si so sebou nožnice a uterák. Hotové košíčky si vezmete so sebou. Začíname
o 9.00 hod.
CVČ sídli v zadnej časti budovy domu kultúry, tel: 44 65 184.
19.2.2008 (utorok) - Drôtený šperk-kurz
CVČ Ilava poriada Kurz výroby drôteného šperku. Cena je 150., Sk.
Začiatok od 9.00 hod. Treba si priniesť korálky, kamienky, nožničky,
klieštiky. Hotové výrobky si vezmete so sebou. Prihlásiť sa môžete v
CVČ Ilava osobne, alebo telefonicky na čísle 44 65 184.
22.2.2008 o 19.00 hod. (piatok) - Koncert - Stage Meridian live club
tour. Spolu so zostavou Stage Meridian bude Dušan Antalík (hudobníci zo skupiny Team) vo februári 2008 vystupovať v 13 slovenských
mestách v rámci
Stage Meridian club tour 2008. Jeden z koncertov bude aj v Ilave.
Predpredaj vstupeniek v DK Ilava v pracovných dňoch od 7.00 - 17.30
hod. Vstupné 90,- Sk.
25.2. – 7.3. 2008 - Kurz práce na počítači od 9.00 do 12.00 hod. Word,
excel, power point, internet. Poriada CVČ Ilava. Záujemci sa môžu
prihlásiť osobne, alebo telefonicky v Centre voľného času Ilava (sídli v
dome kultúry-zadný vchod). Tel. 44 65 184 - Dáša Illyová.
Všetky aktuálne pozvánky na podujatia- nielen kultúrne nájdete
i na internete - www.ilava.sk

Šaliansky Maťko
V Centre voľného času Ilava, sídliacom v DK Ilava, sa v utorok 15. januára 2008 takmer v každej zasadacej miestnosti ozýval detský prednes.
Zišli sa tu totiž víťazi škôl na okresnej súťaži v prednese povesti - Šaliansky
Maťko. Umiestnenie.
1. kategória:
1. miesto Eva Trokanová
ZŠ Centrum I. Dubnica nad Váhom
2. miesto Emma Martináková ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica
3. miesto Martina Zavadilová ZŠ Centrum III. Dubnica nad Váhom
2. kategória:
1. miesto Diana Miezgová
ZŠ Centrum III. Dubnica nad Váhom
2. miesto Tomáš Baláž
ZŠ Mikušovce
3. miesto Ivana Karlíková
ZŠ Košeca
3. kategória:
1. miesto Valentína Babková
ZŠ Centrum III. Dubnica nad Váhom
2. miesto Kristína Koštialiková ZŠ Ilava
3. miesto Marek Begáň
ZŠ Dominika Sávia Dubnica nad Váhom
Centrum voľného času oznamuje, že pripravovaná výstava p. Obucha sa
z technických dôvodov prekladá na neskorší termín.
Ďakujeme za pochopenie.				
-A.B.-
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Rozhovory pri čaji... Stanislav Meliš
Nie hocikto sa môže pochváliť takým originálnym dátumom narodenia, akým je Zjavenie Pána, teda
deň ľudovo nazývaný „na troch kráľov“. Pán Meliš s úsmevom spomína:
Narodil som sa 6. januára 1939
v Hornej Porube. Neviem, prečo
mi teda nedali meno Baltazár, alebo Melichar... Na vojenčine mi jeden veliteľ hovoril: „Ty si preto taký
huncút, lebo ťa doniesli traja králi...“
Otec po skončení trenčianskeho
gymnázia pôsobil v Porube ako pomocný učiteľ, mama bola v domácnosti. V našej rodine boli prakticky
všetko herci. Hrali moji rodičia, ujovia, tety. Divadlo ťahali „Staňovci“
(matka bola rod. Staňová).
Váš otec teda založil hornoporubské ochotnícke divadlo?
Hlavným zakladateľom divadelného života bol dôstojný pán Štefan
Schmidt, duchovný kurátor ilavskej
väznice a predseda ilavského spolku
Orol. V r. 1920 vďaka nemu vznikol nielen divadelný súbor v Porube, ale aj v Ilave. Celú hornoporubskú divadelnú tradíciu otvoril s vdp.
Burlasom a učiteľkou Dolinskou na
Veľkú noc r.1921 hrou od Ferka Urbánka- Strašidlo. Táto púť potom
pokračovala s malými prestávkami
ďalšie desaťročia – detský aj dospelý divadelný súbor viedli porubskí
učitelia – napr. p. Tačovský, manželia Pučekovci (zvlášť p. Elena, ktorá
priniesla do našej obce kus lásky pre
divadlo, a vôbec - pre slovenskú kultúru na dedine). O celú organizáciu
sa starali hasiči - od r. 1925 súbor
pracoval pod jeho zložkou.
Kedy ste začali hrať vy?
V r.1947 sa práve v detskom súbore nacvičovali Tri rozprávky z neba.
Tu som účinkoval v úlohe nezbedného chalana, ktorý vykráda vtáčie
hniezda. S dospelými som hral prvýkrát v 48. roku Bačovu ženu, kde
ma obsadili do úlohy syna môjho
otca, i hlavného predstaviteľa - amerikána Ondreja Muranicu.
Kde ste divadlo nacvičovali?
Kultúrne domy vtedy ešte neboli...
Nácviky prebiehali v škole a
v miestnej krčme po záverečnej,
teda po desiatej hodine večer. Javisko bolo raz dva – nagúľali sa sudy,
na ne foršne a hralo sa... Boli sme
síce narobení (veď každý mal gazdovstvo), svietilo sa pri lampe, ale
dokázali sme pripraviť aj 3-4 tituly
za rok. Neskôr sme hrávali v prerobenej drevárni, ktorá slúžila ešte donedávna, kým sa v Porube neposta-

Milí čitatelia, v tejto rubrike vám budem každý mesiac prinášať
rozhovor s človekom, ktorého hodnoty a názory nás môžu obohatiť
nielen v kultúrnom, ale aj v ľudskom a celospoločenskom rozmere.
Patrí k prvej generácií, ktorá zmaturovala na ilavskom gymnáziu. Už od mladosti ho zaujímalo zdravotníctvo. Začal pracovať
ako laborant v kúpeľoch v Trenčianskych Tepliciach. Po zdravotnej nadstavbe koncom 50-tych rokov pracoval na Okresnej hygienickej stanici v Dubnici, neskôr v Púchove. Od r. 1964 prestúpil
do chemického laboratória v dubnickej oceliarni. V r. 1977 prešiel na útvar obrany do ZVS Dubnica, kde mal na starosti školenie a prípravu jednotiek CO. Ako zdravotný inštruktor prednášal
prvú pomoc na školách, a pod. Posledným zamestnaním bol MsÚ
v Dubnici n. Váhom, kde pôsobil ako vedúci obrany a bezpečnosti.
Od r. 2003 je dôchodca, ktorý ako počas celého života, aj naďalej
rozvíja divadelné tradície Hornej Poruby a Ilavy.
vil nový dom kultúry.
Takúto súdržnosť vám dnes –
v dobe televízorov - môžeme iba
závidieť... Ako čítam vo vašej osobnej divadelnej kronike: “divadelné
skúšky vtedy neboli pre ochotníkov
príťažou, ale radostnými večierkami
a zábavou, kde sa z vydarených výstupov tešili všetci spoločne.“
Ľudia sa učili texty pri práci. Napríklad pri priadkach alebo keď
moja tetka tkala látku - scenár mala
položený na krosnách. V 51. roku
sme z mlyna natiahli kábel a elektriku nám vyrábalo koleso... Kostýmy
sa požičiavali z Martina, či z Kolína,
kulisy z Ilavy - neskôr sme ich už
maľovali sami. Hudobný sprievod
bol tiež z vlastných radov... To sa už
pomaly začalo chodiť aj na pohostinné vystúpenia po okolitých dedinách. Stačilo si zobrať len taštičku,
kostým a išlo sa. Aj peši. V dedinách
bolo zázemie – každá mala totiž
svoje divadlo, kulisy.
V 55. roku vedenie spolku prevzali za hasičov športovci. Nastúpilo
združstevňovanie, ideologické témy
sa nevyhli ani divadlu. Bolo bežné,
že pri vypredanej sále prišiel predseda obecného úradu a povedal: „hrať
sa nebude“. Stačila jedna veta, ktorá
sa v texte nezhodovala s vtedajším
režimom.
Kedy ste prevzali ako pomocný
režisér vedenie hornoporubskej
divadelnej tradície?
Keď sme tam založili divadelný
súbor Červeného kríža, v ktorom
som bol od r. 1955 predsedom. Ďalšia herecká generácia už hrávala pod
organizáciou Sokol. Vtedajší režisér
a riaditeľ školy Marek Dubina, vďaka ktorému mám dodnes množstvo zachovaných scenárov a kulís,
nás podporil aj v myšlienke produkovať hudobno-tanečné estrády.
Hrávali sa väčšinou na dožinky, na

Mikuláša, či na Silvestra. Za utŕžené peniaze sa postupne zakupovali
kulisy, zrekonštruovalo sa javisko,
osvetlenie. Estrády v Hornej Porube robíme dodnes, aby sa mladým
zachovali zvyky a tradície z dôb minulých.
To je veľmi vzácne. Povedzte,
prečo sa tento druh umenia z kultúrnych domov už vytráca - hoci
myslím, že záujem predovšetkým
divácky stredných vrstiev by aj
bol?
Nedávno túto otázku položili
v rozhlase aj Stanovi Štepkovi, režisérovi Radošinského naivného
divadla: „Na to je rýchla odpoveď nemáme už takých hercov. Terajší
zabávači majú iný druh humoru –
vulgarizmy, sexuálne narážky... To
mi bolo vždy cudzie.“ S týmto názorom sa úplne zhodujem.
Pripájam sa a určite nie sme
sami. Ako ste sa však dostali k divadlu Pod vežou v Ilave?
V roku 1971 sme oslavovali 50.
výročie divadla v Porube. Bol pozvaný aj filmový herec a režisér Ľudovít Raiter, vtedajší referent kultúry z Považskej Bystrice. O tri roky
neskôr som sa s rodinou presťahoval do Ilavy a divadelný spolok ZO
ČSČK sa rozpadol. Prišli sem bývať
aj viacerí členovia môjho súboru, a
keď ma v r. 1989 oslovil vtedajší riaditeľ DK Ilavy Dušan Winkler, aby
sme s dubnickým režisérom Ivanom
Piškom obnovili po 22 rokoch divadelnú tradíciu v Ilave, začali sme...
Spomínam si, v tej dobe sme sa
na pôde ilavského javiska my dvaja
stretli po prvýkrát.
To sme ešte netušili, že raz budeme v Ilave kolegovia - režiséri.
Vy v divadle Pod vežou, ja v Malej
múze..
Od roku 1991 som už režíroval
sám, a tak je tomu až dodnes. Diva-

delný súbor
Pod vežou,
podobne
ako kedysi
v Hornej Porube, hrával
a hráva predovšetkým
inscenácie
slovenskej
klasiky. Divákom sme postupne predstavili takmer celú Urbánkovu knižnicu. S jeho hrou Krutohlavci sme sa
raz zúčastnili aj celoslovenskej prehliadky v Šuranoch. Pre záujemcov
-celá história ilavskej a hornoporubskej divadelnej tradície je zmapovaná v divadelných kronikách, a bola
aj zverejnená vo vašom mesačníku.
Vieme o Vás, že v súčasnosti opäť
režírujete aj v Hornej Porube...
Po 17 rokoch si ma pozval starosta obce, aby som tam ako rodák
obnovil divadelnú tradíciu. A tak
v novom tisícročí vznikol ochotnícky súbor Vápeč. Je opäť úspešný
- pri minuloročnom predstavení Ježiško v závejoch, tu vďaka spolupráci s riaditeľkou školy účinkovalo 17
mládežníkov. Myslím, že o divadelnú tradíciu Ilavy a Hornej Poruby sa
vďaka novým generáciám, ktoré do
našich súborov neustále prichádzajú, nemusíme báť.
Pán Meliš, ste známy svojím kuchárskym umením, zvlášť pokiaľ
ide o guláš. K tejto rubrike bude
patriť aj tradičný záver – obľúbený
recept môjho hosťa. Čo nám poradíte, aby sa správny guláš vydaril?
Dôležitý je základ: keď dávam
napr. 3 kg mäsa, pridám 1,1/5 kg
cibule. Teda vždy polovicu. Cibuľu
miešam trpezlivo do sklovita, pridám mäso a pokračujem v miešaní
aj polhodinku, kým mäso nepustí
šťavu. Nepodlievať! Až neskôr, horúcou vodou. Najlepšie sa zahusťuje
staršími zemiakmi, keď sa nadrobno posekané dajú hneď variť s mäsom. Ja nedávam žiadnu zeleninu,
rajčiny, papriku. Len mletú, aj to až
na konci, aby nezhorkla. Tajomstvo
celého gulášu je vždy korenie. Odporúčam čubricové...
Ďakujem vám za podnetný rozhovor a za celú redakčnú radu želám ešte veľa zdravia, síl a tvorivých nápadov...
zhovárala sa Magda Pajanková
(magdalla@centrum.sk)
V budúcom čísle prinesieme rozhovor s Mgr. Magdalénou Kobzovou.

Ilavský mesačník

7

Poplatky za ihriská

Dorastenci MFK Ilava začali
cestu za záchranou v IV. lige
Ako prvý z futbalových družstiev MFK Ilava začali so zimnou prípravou dorastenci.
Pod vedením trénera Petra Letku od 13. januára 2008 začali s tréningami, ktoré budú prebiehať na pomocnom bývalom škvarovom
ihrisku a umelom trávnatom ihrisku v Dubnici nad Váhom. V rámci
hernej prípravy odohrajú osem až desať prípravných stretnutí s družstvami Ladiec, Košece, Dubnice n. V. a Horného Sŕnia. Prvé majstrovské futbalové stretnutie odohrajú 16. marca 2008 na domácom ihrisku
so Skalicou.				
-O.M.-

Správy z tenisu
Mikulášsky
„Corgoň CUP“

Mestský tenisový klub usporiadal 8. decembra 2007 v hale Sokol
Ilava II. ročník tenisových štvorhier pod názvom Mikulášsky „Corgoň CUP“. Zúčastnilo sa ho osem
párov z Ilavy, Trenčína a Trenčianskych Teplíc. Obhajovať nemohli
prísť bratia Peter a Miloš Michelovci z Bytče. Napriek tomu bola
úroveň jednotlivých zápasov kvalitnejšia ako v I. ročníku. Súťažiaci boli rozdelení do dvoch skupín,
kde sa hralo každý s každým a prví
dvaja postúpili do semifinále. Prekvapením bol možno len zmiešaný
pár Briestenský, Skalíková, ktorý sa
napokon prebojoval do bojov o medaily. Nakoniec z bojov víťazne vyšiel ilavsko-trenčiansky pár Peter
Mišík - Blažo, keď vo finále zdolal
ilavský pár Boris Cabaj- Ivan Fulec
6:3. Z dôvodu časového obmedzenia sa hralo len na jeden set.
Konečné poradie :
1.P.Mišík,Blažo – Ilava-Trenčín
2. B.Cabaj,Fulec – Ilava-Ilava
3. Skalíková,Briestenský – Trenčín-Trenčín
4. D.Mišík,Mrázik – Ilava – Nemšová

5.Vrábel,B.Horák – N.Dubnica
– Ilava
6.Magut,Hojsík – N.Dubnica
–Trenčín
7.Turza,Jakúbek – Ilava – Dubnica
8.Cíbik,R.Cabaj – Ilava – Ilava
Turnaj bol ukončený spoločenským posedením a odovzdaním
vecných cien. Všetci zúčastnení
prisľúbili účasť aj na 3. ročníku.

Turnaj
vo štvorhrách

V Považskej Bystrici sa 5. januára zišlo 18 párov na tenisovom turnaji vo štvorhrách.
Z Ilavy sa ho zúčastnili B.Cabaj,
Fulec a P.Mišík s partnerom K.Briestenským z Trenčína. B.Cabaj s Fulcom prehrali o postup medzi najlepších osem. Na turnaji sa najlepšie
darilo dvojici Peter Mišík a K.Briestenský, ktorí vo finále porazili pár
z Rajeckých Teplíc.
-P.M. -

ME FUTSAL

V dňoch 13.12. až 16.12.2007
sa v kúpeľnom meste Luhačovice
v Českej republike, konali Majstrovstvá Európy žien vo futsale za účas-

Dodatkom č. 1 k Organizačnej smernici Zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta poslanci MZ na svojom zasadnutí dňa 11.decembra 2007 schválili s účinnosťou d 1.1.2008 Úpravu
výšky nájomného za užívanie športových ihrísk vo vlastníctve mesta
Ilava:
Multifunkčné ihrisko a futbalové ihrisko z umelej trávy nachádzajúce sa v areáli Základnej školy na Medňanskej ul. v Ilave
300,- Sk/ hod. pre právnické a fyzické osoby ( PO, FO), v čase pondelok- nedeľa – bez umelého osvetlenia
400,- Sk/hod. pre PO a FO v čase pondelok – nedeľa s umelým
osvetlením
Všetky športové kluby a oddiely, vrátane muži MFK a starí páni
MFK, ktoré sú organizované v meste Ilava, okrem mládežníckych
športových mužstiev a oddielov:
200,- Sk/hod. bez umelého osvetlenia
300,- Sk/hod. s umelým osvetlením
Tenis
100,- Sk/ hod. pre PO a FO bez umelého osvetlenia
200,- Sk/hod. pre PO a FO s umelým osvetlením
Bezodplatne žiaci materských a základných škôl a školských zariadení nachádzajúcich sa na území mesta Ilava všetky mládežnícke
mužstvá a oddiely, ktoré sú organizované v meste Ilava
II. Futbalové ihrisko MFK Ilava
500,-Sk/hod. bez šatní a sociálnych zariadení
800,-Sk/hod. so šatňami a sociálnymi zariadeniami
Bezodplatne všetky mládežnícke mužstvá a oddiely, ktoré sú organizované v meste Ilava, pre mužov MFK , pri organizovaní memoriálu Jozefa Matoviča
Oznamujeme záujemcom o používanie športových ihrísk, že prihlásiť sa môžu prostredníctvom internetu na mailovej adrese:
		cesta123@gmail.com.
Poplatok za používanie ihrísk je potrebné uhradiť týždeň vopred
na ZŠ Medňanská v priestoroch telocvične:
Pondelok: od 16.00 – 18.00 hod.
Štvrtok: od 16.00 – 18.00 hod.
- Bc. Anna Bakošová -

NOVOOTVORENÝ
KOZMETICKÝ SALÓN

ALEX

Ul. Košecká ILAVA

Ponúka tieto služby:
-KOZMETIKA
-DEPILÁCIE
-LÍČENIE
Ošetrenie pleti kozmetikou TEMPERANCE
Objednávky na č. tel.:

BADMINTON
TJ SOKOL Ilava
Vás pozýva na

GRAND PRIX
badmintonový turnaj chlapcov a dievčat
do 11 rokov z celej SR

Sobota 26.1.2008
od 10.00 hod.

TEŠÍM SA NA VAŠU
NÁVŠTEVU!

0904 281 955

v športovej hale
TJ Sokol Ilava
(pri futbalovom ihrisku)
Tešíme sa na Vás!
Info: 0905 64 42 27

ti družstiev z Ukrajiny, Litvy, ČR,
Ruska a Slovenska. Konečné poradie:
1. miesto Česká republika
2. miesto: Rusko
3. miesto: Slovenská republika
Vzhľadom ku skutočnosti, že za
reprezentáciu SR pravidelne hráva

slečna Janka Budiačová, výbor MO
– Matice Slovenskej v Ilave vyslovuje úprimnú vďaku za reprezentáciu
aj nášho mesta Ilavy, tobôž, že táto
reprezentácia pôjde na Majstrovstvá
sveta žien konaných v Španielsku.
- M.Burík -
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Ilavský mesačník

90 rokov organizovaného
športu v Ilave
Na budúci rok bude tomu 90
rokov, čo sa v Ilave začal organizovane hrať futbal. K futbalu sa
postupne pridali ďalšie odvetvia
športu, ako hokej, volejbal, stolný tenis a podobne. V mesiaci
júni 2009 pripravujeme dôstojné oslavy organizovaného športu v našom meste Ilava. Pri tejto
príležitosti sa pripravuje vydanie
monografie, ktorá by našim občanom priblížila históriu športu
v našom meste. Môže sa tak uskutočniť vďaka rodinám pána Jozefa
Majerecha a pána Ing. Ľubomíra
Smrčka, ktoré poskytli vzácne historické materiály, bez ktorých by
nebolo možne túto publikáciu vydať. Vzácnymi poznatkami a spomienkami prispeli taktiež bývali futbalisti Jozef Hrehor a Emil
Šlesarik. Menovaným chcem touto cestou úprimné poďakovať za
to, že prispeli k zachovaniu bohatej histórie športu v našom mes-

te. V našom Ilavskom mesačníku
Vám postupne priblížime, ako sa
šport v Ilave vyvíjal a ako kladne
prispieval vyplneniu voľného času
občanov nášho mesta.
Všetko sa to začalo v roku 1919.
Hlavne mladí ľudia vracajúci sa
z bojísk práve skončenej I. svetovej vojny a tužili po zmene životného štýlu. Ich nadšenie a chuť
športovať podchytil kňaz Štefan
Schmidt, ktorý v ilavskej trestnici
vypomáhal pri prevýchove mladých ľudí odpykávajúcich si tam
rôzne tresty. Treba dodať, že ilavská trestnica bola v tomto období
zameraná hlavne na prevýchovu
mládeže. K Štefanovi Schmidtovi,
významnému osvetovému pracovníkovi, sa postupne pridali:
Jakub Káčer – hotelier, Ján Barický – tabulárny sudca, Emil
Schlesinger – úradník a občan
Klobušic Vojtech Šatka. Tak vznikol prvý výbor Slovenského špor-

V prvom rade zľava: Ladislav Šatka, Gabriel Ciller a Rudolf Švitel.
V druhom rade zľava: Ján Lechtenštein, Štefan Bežiak a Eduard Hrehor.
V treťom rade zľava: Pavol Kosegi, Anton Poláček, Štefan Schmidt, Jozef
Lechtenštein a Vojtech Šatka.
Vo štvrtom rade zľava: Emil Schlesinger, Jakub Káčer a Ján Bariský.
tového klubu v Ilave, ktorý niesol
názov ŠK ILAVA. Sen mnohých
mladých ľudí v Ilave sa stal skutočnosťou, o ktorej svedči i hodnover-

ná dobová fotografia prvej futbalovej jedenástky z roku 1919.
-o.mPokračovanie v budúcom čísle...

Odišli bývalí športovci a funkcionári

Koncom roka 2007 sa športová
verejnosť v Ilave rozlúčila s dvomi športovými osobnosťami, ktorí nás navždy opustili. Jozef Letko
vo veku 66 rokov a Viktor Wiedermann vo veku nedožitých 79 rokov.
Jozef Letko po skončení aktívnej činnosti bol členom TJ Jednota Ilava, neskôr Mestského futbalového klubu Ilava, kde sa venoval
hlavne práci s mládežou. Dlhé
roky pôsobil ako vedúci družstva
dorastu a bol pri tom, keď ilavskí
dorastenci postúpili do IV. ligy,
kde hrajú so striedavými úspechmi do dnešnej doby.
Viktor Wiedermann bol aktívnym futbalistom ŠK Ilava v rokoch
1946 až 1950.
Vzhľadom na to, že dlhé roky
pracoval v zahraničí sa do ilavského športu vrátil v roku 1985 a do
roku 1990 zastával funkciu predsedu TJ Jednota Ilava. Po rozpade TJ
Jednoty Ilava a obnovení činnosti Sokola sa stal jeho starostom.
Z aktívnej funkcionárskej činnosti

ILAVSKÝ

ho vyradila až nemoc, s ktorou nakoniec svoj boj prehral.
V oboch menovaných stráca
ilavský šport dobrovoľných a obetavých funkcionárov. Česť ich pamiatke!
-om-

Na tejto fotografi zo začiatku osemdesiatych rokov okrem Jozefa
Letka nájdeme rad futbalistov, ktorí už nie sú medzi nami...

V hornom rade zľava: Ivan Sabadka, Dušan Juríček, Bohuš Toman, Jozef Rebro, Jozef Letko, Jozef Hrehor, František Hrubý, Jozef Meňuš, Ján
Tomanica, Jaroslav Híreš, Matúš Nemec, Štefan Bielik a František Sabadka. V dolnom rade zľava: Jozef Tomáš, Matúš Gabčo, Ivan Dolinský,
Štefan Pilát, Ivan Soviš, Anton Trubačik, Milan Košík a Dušan Kubo.
Ležiaci zľava: Pavol Rovnaník a Jozef Dušák.

Starosta TJ Sokol Ilava Viktor Wiedermann, pri vyhodnotení medzinárodného futbalového turnaja žien v Ilave.

Predám „orbitrek“

pre domáce
cvičenie a posilňovanie za
polovičnú cenu - 2000,- Sk

Viac informácií na

tel: 0907 505 390
alebo 44 555 74
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