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Nová centrálna mestská zóna
Z Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja SR sme
v týchto dňoch obdržali Rozhodnutie o schválení žiadosti
o nenávratný finančný príspevok pre náš projekt „Rekonštrukcia parku a komunikácií centrálnej mestskej zóny
v Ilave“, ktorý sme podali dňa
23.7.2009 na základe výzvy
z ministerstva, ako ďalšiu zo
žiadostí na nenávratný finančný príspevok z eurofondov.
Žiadosť bola podaná v rámci
Výzvy ROP pre opatrenie 4.1.
a Regenerácia sídel - samostatne orientované projekty.
Cieľ projektu sleduje zvýšenie konkurencieschopnosti
a kultúrno-turistického potenciálu mesta, zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných
priestranstiev, ako aj dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja mesta a zatraktívnenie
centrálnej mestskej zóny pre
obyvateľov a návštevníkov
V piatok 16. apríla sa uskutočnil výjazd členov slovenskej vlády a parlamentu
v okrese Ilava. V našom meste
sme privítali delegáciu predsedu NR SR Mgr. Pavla Pašku,
ktorý sa stretol s primátorom
mesta Ilava - Ing. Štefanom
Daškom (na snímke). Stretnutia sa zúčastnil aj riaditeľ NsPl
Ilava, MUDr. Ivan Kalivoda,
ktorý bol pozvaný p. primátorom. Predmetom rokovania
bol terajší stav v NsPl Ilava,
o ktorom podal správu pán
riaditeľ. V ďalšej časti stretnutia p. primátor informoval
predsedu NR SR o podaní vý-

Vďaka CMZ budú tieto „ilavské jazerá“ čoskoro už minulosťou.
Foto: M. Toman

mesta. Realizáciou projektu
a revitalizáciou CMZ sa vytvorí kvalitnejší a bezpečnejší
priestor pre stretávanie sa ľudí
a uskutočňovanie verejných
podujatí. Odstránením bariér pre imobilných občanov
sa sprístupní zóna väčšiemu
počtu ľudí. Osadenie nových
prvkov drobnej architektúry
a výsadba zelene dá verejnos-

ti nové možnosti pre oddych
a relax. V rámci projektu budú
vybudované nové a rekonštruované spevnené plochy, bude
výstavba parkovacích miest,
výstavba nových verejných
osvetlení, rekonštrukcia a výstavba nových chodníkov, rekonštrukcia miestnych komunikácií, sadové úpravy. Projekt
bude realizovaný od priesto-
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Cena: 0,20 € (6 Sk)

V tomto čísle...
• Rozhovor s PhDr.
J.Košeckou...
• Veľkonočné
návraty...
• Z ilavských škôl...
• Športové
pozvánky...
rov mestskej veže cez Ružovú
ulicu smerom ku kostolu a zahŕňa aj priestor spodného parku pri kostole.
Celkové výdavky projektu
sú vo výške 766.745,53,- € (cca
23,000.000,-SK). Spoluúčasť
mesta je vo výške 5% 38,337,-€
(cca 1,150.000,-Sk).
Projekt je teda schválený a pripravený na realizáciu
v termínoch 04/2010 - 09/2010.
(Bližšie informácie a mapka
na www.ilava.sk)
Ing. Štefan Daško

Vládna delegácia v Ilave

znamného projektu pre mestskú časť Sihoť, ktorého cieľom
by bola kompletná regulácia
Podhradského potoka. Pán
predseda uviedol, že s problematikou zátopových oblastí zápasí mnoho miest a obcí
Slovenska a problematika rozdeľovania dotácií je vecou ministerstiev.
Okrem predsedu NR SR,
ilavský klub dôchodcov privítal ministerku práce, sociálnych vecí a rodiny - Ing. Vieru
Tomanovú PhD.
-mt-

Foto: M. Toman
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Zoznam okrskov
volebných komisií
na voľby do NR SR, ktoré
sa budú konať dňa 12. 6. 2010
Okrsok č. 1
Dom kultúry Farská 84/1, 019 01 Ilava
Okrsok č. 2
budova ZŠ Medňanská ul. 514/5, 019 01 Ilava
Okrsok č. 3
budova ZUŠ, ul. Pivovarská 662/81,
019 01 Ilava
Okrsok č. 4
budova TSM, ul. Hurbanova 132/26,
019 01 Ilava
Okrsok č. 5
budova DK Klobušice
Okrsok č. 6
budova DK Iliavka
Upozorňujeme na zmenu sídla okrsku č. 3:
občania z ulíc Štúrovej, Sládkovičovej, Štefánikovej a ul. Pivovarskej budú voliť vo volebom
okrsku umiestnenom v objekte Základnej
umeleckej školy na Ul. Pivovarskej (spoločná
budova polícia, ZUŠ).
-ra-

Zo zasadnutia
MV v Iliavke 9. 4. 2010
- oboznámenie so žiadosťami o poskytnutie fin.
príspevkov
- opätovná žiadosť pre hlavného kontrolóra o vyrezanie stromov okolo hlavnej cesty
- oprava kľučky na bráne miestneho cintorína
- žiadosť TSM o jarné upratanie cintorína a odvoz
nahromadeného štrku pri kontajneri
-V.Holbová-

Z krátkych
oznamov...
 Záujemcovia o rekvalifikačné kurzy na opatrovateľky
Červeného kríža a najlacnejší kurz prvej pomoci pre študentov žiadateľov o vodičský
preukaz, sa môžu informovať na sekretariáte Územného
spolku Slovenského červeného
kríža, Ul. M.R.Štefánika 148,
Považská Bystrica alebo na t.č.:
042/4321340
SlČK zároveň oznamuje, že
od 4.5. do 22.6.2010 organizuje „Maturitnú kvapku krvi“.
Odbery v Ilave sa uskutočňujú
v utorok od 8.00 hod. do 9.00
hod. Darcom vopred ďakujeme.
-r Na výber dodávateľa rekonštrukcie kotolne v DK, ktorá v súčasnosti prebieha, bola
stanovená forma elektronickej
aukcie. Na základe zmluvy ju
uskutočnila firma WELL management s.r.o. Bojnice, vlastník licencie. Do aukcie bolo
prihlásených 27 záujemcov.
Úspešným dodávateľom sa
stala firma ARIJA, Ing. Vladimír Argaláš, Trenčianske Teplice.
-r V minulom čísle sme uviedli budovu niekdajšej galantérie
ako budovu Ilavského potravného spolku (IPS). Ozval sa
nám pán Seyfert, ktorý nám
upresnil zopár faktov. Vonkoncom to nebola „materská“
budova spolku, i keď tu mali
niektoré priestory zrejme prenajaté. Od času svojho vzniku
t.j. od polovice 19. storočia to
bol súkromný dom. Do budúcna plánujeme rozhovor s pánom Seyfertom, ktorý nám rád
priblíži históriu jednej z najstarších budov námestia.
-mt Pred časom informovala
riaditeľka ZŠ na Medňanskej
ulici Mgr. 0ľga Ďurechová,
o finančných prostriedkoch,
ktoré škola získala pri nedávnej návšteve ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR
pri príležitosti otvorenia zrekonštruovaných priestorov.
11 najpoškodenejších podláh

Matrika
Narodenie:
Kristián Kotras
Eliška Priebojová
Tadeáš Horák
Manželstvo uzatvorili:
Roman Gabčo
a Lucia Keblušková
Róbert Meliš
a Martina Podbielčiková
Blahoželáme jubilantom:
70 rokov:
Emília Bartáková
75 rokov:
Terézia Slobodová
85 rokov:
Jozefína Králiková
95 rokov:
Anna Papučová
Navždy nás opustili:
Ján Srnec
Mária Gračková
Okienko do štatistiky:
Za sledované obdobie sa do
nášho mesta prisťahovalo 12
občanov, odsťahovalo sa 7 spoluobčanov.

5. 4. 2010 uplynulo už
10 rokov od tragickej smrti

Jožka Matoviča (29r).
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú
spomienku.
Mama a súrodenci
s rodinami.

sa začalo vymieňať v polovici
marca a v týchto dňoch práce
v hodnote 15000 € postupne
finišujú. Pracovníci uviedli,
že vyviezli odpad o hmonosti
4 ton a väčšina podláh pochádzala z čias výstavby objektu
(1969).
-mt-
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Veľkonočná atmosféra v dome kultúry
DFS Vretienko.

S radosťou môžeme konštatovať, že podujatia „Veľkonočné tradície“ sa zúčastňuje každoročne viac
návštevníkov a tiež aj remeselníkov. Ani v tomto
roku nechýbali rôzne druhy kraslíc, prútené košíky,
paličkovaná čipka, výrobky z dreva, drôtu, pribudli tkané koberce, keramika
i batikované odevy a bižutéria.
Nepodarilo sa nám uspokojiť záujemcov o ovocné
stromy, nakoľko tieto predajcovia nedoviezli, zato
v ponuke nechýbali rôzne
kríky, rastliny do skalky
a na balkóny, hnojivá atď.

Členky ilavského klubu
dôchodcov oproti vlaňajšku rozšírili ponuku veľkonočných dobrôt, návštevníci ochutnali zemiakovú
i veľkonočnú babu, rôzne
záviny, buchty. No a každý, kto ochutnal vynikajúci šošovicový guláš pani
Šatkovej si hneď pýtal recept, máloktorá gazdinka
toto chutné a lacné jed-lo
poznala. Žiaci ilavskej školy na tvorivých dielňach
zdobili kraslice, medovníky, vyrábali bábiky zo šúpolia a chlapci plietli korbáče pod vedením lektorov
– remeselníkov. Aj v tomto
roku sa prezentovala Zdru-

žená stredná škola poľnohospodárska v Pruskom,
Centrum voľného času Ilava s deťmi zdobili medovníky, vyrábali veľkonočné
dekorácie. V kultúrnom
programe o 10.00 hod. vystúpili deti z DFS Laštek.
Popoludňajší
program
otvorili
veľkonočným
pásmom žiaci a učitelia
zo Špeciálnej základnej
školy v Ilave. Nasledovalo
vyhodnotenie detskej veľkonočnej výtvarnej súťaže.
Ocenenie dostali: Michal

Sochr, Fabián Staňo a Marcelka Krcheňová zo Špeciálnej ZŠ Ilava, Kristínka
Hodeková a Maroško Bezdeda z MŠ Ilava a kolektív
detí z MŠ Klobušice. Cenami do súťaže prispeli i spoluorganizátori – Považské
osvetové stredisko v zastúpení Helenky Bielikovej.
Záver programu patril
najmladším ilavským folkloristom, deťom zo súboru Vretienko.
Text a foto: -ot-

Pracovníci CVČ pri prezentácii výrobkov.

V rámci roku kresťanskej kultúry sa v nedeľu 18. 4.
2010 uskutočnil v ilavskom kostole gospelový koncert
skupiny Golgota z Trenčianskej Teplej. Speváci sprevádzali aj večernú sv. omšu, po ktorej nasledoval asi
hodinový recitál zložený z piesní chvál. Rok kresťanskej kultúry si pripomenieme ešte na jeseň, kedy chystáme spoločný koncert R. Rikkona - J. Zmožeka v sále
DK Ilava.
Text a foto: redakcia.
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Nie sú zbierky
ako zbierky...
V posledných týždňoch je
čoraz častejšie vidieť v uliciach miest ľudí s pokladničkami, ktorí vyberajú na tú, či
onú zbierku. Bežný okoloidúci
málokedy zisťuje, či ide o pravú, alebo falošnú iniciatívu
aktivistov. Nakoľko sa aj v našom meste dosť často stretávame s rôznymi dobrovoľníkmi
tohto smeru, radi by sme verejnosť upozornili na nasledovné
znaky „pravých aktivistov“,
ktorí musia mať pri sebe:
- občiansky preukaz
- rozhodnutie Ministerstva
vnútra SR
- aktuálne poverenie aktivistu, ORIGINÁL podpis,
pečiatka
- preukaz aktivistu pripnutý na viditeľnom mieste
a prednej strane: fotografiu aktivistu, kde je uvedené meno, identifikačné
číslo, logo združenia. Na
zadnej strane je IČO, DIČ,
sídlo združenia, t.č. na
predsedu a podpredsedu

združenia, spolu s pečiatkou a podpisom predsedu
združenia = zaliate vo fólií.
Už sa stalo, že aj istí aktivisti v uliciach Ilavy mali tieto všetky atribúty, no keď sme
zatelefonovali na číslo uvedené na ich listine, telefón nikto
nebral. Názov zbierky „Na
detskú onkológiu“ bol zavádzajúci, lebo na príslušnom
oddelení ministerstva vnútra
o žiadnej zbierke nevedeli. Na
Mestský úrad v Ilave prišli iba
dve legálne výzvy na zbierky,
a to:
- Šťastné srdce (humanitárna zbierka deťom z detských
domovov a soc. slabších rodín)
- Modrý gombík (Unicef očkovanie detí v Laose proti
tetanu).
Žiadne iné zbierky neodporúčame podporovať. Ak sa stane, že budete mať akékoľvek
podozrenie na falošných aktivistov, kontaktujte Mgr. Zuzanu Lojkovú na t.č.: 0911/486
206
-r-

23. marca 2010 o 13:30 hod. sa v priestoroch železničnej stanice Trenčianska Teplá uskutočnilo za prítomnosti ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, p.Ľubomíra Vážneho, generálneho riaditeľa ŽSR, p. Štefana
Hlinku a zástupcov dodávateľov, slávnostné poklepanie
základného kameňa stavby „Modernizácia železničnej
trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, km 100, 500-159,
100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod., IV.a V. etapa
(úsek Trenčianska Teplá - Ilava - Beluša). Text a foto -MT-

Foto: M. Toman

Rekonštrukčné práce a zatepľovanie fasády na niekdajšej
„slobodárke“ uskutočňuje nový majiteľ.

Súťaž Quit and Win
„Prestaň a Vyhraj 2010“
Každé dva roky Úrad verejného zdravotníctva SR
pripravuje mimoriadne sledovanú súťaž pre fajčiarov
„Quit and Win“ /“Prestaň
a Vyhraj“/. V roku 2010 sa
na Slovensku realizuje už
po deviatykrát. Túto suťaž od roku 1994 organizuje Národný úrad verejného zdravotníctva vo Fínsku
v spolupráci so Svetovou
zdravotníckou
organizáciou. V roku 2008 sa do celosvetovej súťaže Prestaň
a Vyhraj zapojilo viac ako
700 tisíc ľudí z viac ako 100
krajín sveta a na Slovensku
si úplne odvyklo od fajčenia
viac ako 30% súťažiacich.
Súťaž „Prestaň a Vyhraj“
je určená pre fajčiarov s cieľom pokúsiť sa prestať fajčiť
a urobiť tak niečo pre zdravie vlastné i svojej rodiny.
Motiváciou k prihlasovaniu
do súťaže, okrem zdravotného prospechu, je aj možnosť
získania hodnotných cien.
Do súťaže sa môže prihlásiť každý fajčiar, ktorý
dosiahol vek 18 rokov, zanechá užívanie tabakových
výrobkov v čase od 1. mája
do 31. mája 2010 a odovzdá
prihlášku do súťaže v termí-

ne do 30. apríla 2010 - rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky alebo prijatia
mailu. Prihlášku vyplnenú
paličkovým písmom môžete odovzdať osobne na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom
v Považskej Bystrici - Odd.
podpory zdravia a Poradne
zdravia, Ul. Slov. partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica, preskenovanú
e-mailom: pb.podpora.zdravia@uvzsr.sk, alebo poštou
na adresu: Súťaž „Prestaň
a Vyhraj“ Úrad verejného
zdravotníctva SR , Trnavská
cesta 52, 826 45 Bratislava.
Všetky informácie a prihlášku týkajúce sa súťaže
„Prestaň a Vyhraj 2010“ získate na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva
so sídlom v Považskej Bystrici - Odd. podpory zdravia a Poradne zdravia, Ul.
Slov. partizánov 1130/50,
017 01 Považská Bystrica,
čís. tel: 042/4323291 alebo
0911 727 765 alebo na internetovej stránke: www.
ruvzpb.szm.sk
RÚVZ so sídlom
v Považskej Bystrici
oddelenie podpory zdravia
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Theater Harlekino v materskej škole
19. apríla sme v materskej škole privítali vzácnu
návštevu - bábkohercov až
z Rakúska. Bábkové marionetové divadlo založili ešte v roku 1934 v Trenčianskych
Tepliciach.
V súčasnosti už 14. sezónu
pôsobia v rakúskom Wiener Neustadte ako Theater
Harlekino.
Do našej materskej školy zavítali so známou
rozprávkou
Princezná
na hrášku.Základ divadla
tvorili drevené marionety,
farebné priestorové kulisy,
ktoré sa v priebehu predstavenia menili a zaujala
klasická scéna - skryté vodenie.
Vo vývine dieťaťa má

Pred 14 rokmi odštartovala
Liga proti rakovine unikátny
projekt Dňa narcisov. Počas
rokov sa vypracoval vďaka
dôvere ľudí a skvelej organizácii LPR v najväčšiu verejnoprospešnú finančnú zbierku na Slovensku. Takmer
95% populácie Slovenska
tento projekt pozná a hodnotí ho pozitívne.
Cieľom Dňa narcisov je
vniesť problematiku boja

dramatická
výchova
a dramatické umenie veľké výchovné poslanie.
Ovplyvňuje duševný vývin, estetické vnímanie
a cítenie dieťaťa, celostne kultivuje jeho prejavy.
Dieťa intenzívne prežíva
dramatické umenie a fiktívne dramatické situácie
prijíma vzhľadom na svoju
emocionalitu a rozvinutú
fantáziu takmer ako skutočné.
Napriek tomu, že naštudovanie bolo určené deťom
predškolského veku, navodilo stav detskej duše aj dospelému divákovi.
Tešíme sa na ďalšie divadelné predstavenia v ich
podaní.
Text a foto: -jh-

Deň narcisov
proti rakovine ako aj pravdu o súčasnom postavení
chorých na Slovensku bližšie k ľuďom - do ulíc, aby sa
z choroby nestal strašiak, ale
fakt, ktorý ľudí spája. Deň
narcisov sa už tradične koná
v apríli každého roka. Jeho
symbolom je žltý narcis -

Upozornenie na znenie zákona
Obvodný pozemkový úrad v Považskej Bystrici upozorňuje a ukladá vlastníkom, nájomcom a správcom
poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.
Žiada vlastníkov, nájomcov pozemkov o realizáciu
opatrení proti rozširovaniu burín, na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch ich kosením
v čase pred kvitnutím (najmenej 2x do roka). Plnenie
zákonných ustanovení sa bude kontrolovať od júna
2010. V prípade zistenia porušenia zákona budú udelené finančné sankcie a pokuty až do výšky 663 eur.
(celé znenie vyhlášky je zverejnené na úradnej tabuli
pri DK)

kvietok jari a nádeje, ktorý
si ľudia pripínajú v tento deň
na svoj odev, aby aj týmto
spôsobom vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými
rakovinou.
Počas jediného dňa stovky
spoluorganizátorov po celom
Slovensku vyrážajú do ulíc
miest a obcí s pokladničkami, aby mala verejnosť možnosť vhodiť do nich ľubovoľný príspevok a mohla sa tak
pridať k veľkej rodine „narciskov.“
Nebolo tomu inak ani tento rok. Deň narcisov pripadol
na 16. apríl. Aj naša základná
škola sa do tohto projektu zapája. Pravidelne, teraz už 10ty krát. Žiaci, pedagógovia
i ostatní zamestnanci školy
mali možnosť pripnúť si žltý
narcis na oblečenie ako prví
a prispieť dobrovoľnou finančnou čiastkou na boj pro-

ti rakovine. Potom 12 dobrovoľníkov vyšlo do ulíc Ilavy
s pokladničkami a vyberali finančné prostriedky. Žltý
narcis sa stal pre prispievateľov odmenou za prejavenú
solidaritu s ľuďmi chorými
na rakovinu.
Na konto LPR sme zaslali 1 356, 30 €. Suma je opäť
o niečo vyššia ako vlani.
Veľké ĎAKUJEME posielame všetkým tým, ktorí
prispeli.
Financie vyzbierané v Deň
narcisov prerozdeľuje LPR
späť do projektov, na ktoré prichádzajú žiadosti zo
všetkých regiónov Slovenska.
Generálna rada LPR rozhoduje o prerozdelení výťažku v oblasti psychosociálnej
starostlivosti o onkologických pacientov a služieb pre
zlepšenie kvality ich života,
v prenose výsledkov klinického a základného výskumu
do diagnostiky, liečby a rehabilitácie onkologických pacientov.
-HM-
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Posedenie pri príležitosti
Dňa učiteľov
30.marca sa vo veľkej sále
DK Ilava konalo posedenie pri
príležitosti Dňa učiteľov, ktorého súčasťou bolo symbolické ocenenie pedagógov kvetmi a ďakovnými listami. Za
obchodnú akadémiu to boli:
Ing. M. Horečná, PaedDr. J.
Lalinská, Ing. D. Kadlicová,
za špeciálnu základnú školu:
Mgr. G. Koštialiková, Mgr.
E. Trenčanová, za základnú
školu: Mgr. E.Vargová, Mgr.

M. Čepelová, Mgr. M. Samašová, za materskú školu: D.
Hrubišková, M. Mazániková,
za základnú umeleckú školu: E.a L. Vaňovi, za centrum
voľného času: Ondrej Lacko.
V kultúrnom programe účinkovali D.Mišíková, L. Behan,
M. Tóth a Mgr. A. Teicherová. Podujatie, ktoré sa nieslo v príjemnej atmosfére, pripravili pracovníci DK Ilava za
prispenia reprofondu primátora mesta Ing. Š. Daška.
-r-

Jeden z ocenených - O. Lacko z CVČ.

Foto: O. Tomášová.

SOM UČITEĽ... SOM UČITEĽ!
Narodil som sa v tej chvíli, keď z úst dieťaťa zaznela prvá otázka.
Som veľa ľudí na veľa miestach.
Som učiteľ, čo každé ráno zažína svetlo v očiach svojich žiakov.
Som Ezop a Hans Christian Andersen odkrývajúci pravdu v nespočetných príbehoch.
Som Matka Tereza bojujúca za ľudské práva a lásku medzi ľuďmi.
Som Guiseppe Verdi, ktorého lahodné melódie obleteli celý svet.
Som bežec na dlhé trate, čo fučiac od námahy sa preteká s časom.
Som Exupéryho Malý princ, ktorý zistil, že skrotiť, znamená vytvoriť putá.
Som Forrest Gumpp, čo dokázal sebe aj svetu silu svojho ducha.
Som tým, kto svojou ľudskosťou a celým svojím životom preslávil
svoje povolanie: Konfucius a Phytagoras, Komenský i Makarenko,
Shakespeare a Michelangelo, Mendelejev i Einstein, ale aj mnohí
ďalší a ďalší.
Som tými, ktorých mená a tváre sú už dávno zabudnuté, ale vedomosti a skúsenosti, ktorých zostanú navždy uchované v úspechoch ich žiakov.
V priebehu dňa robím herca, priateľa, lekára i psychológa, hľadám stratené veci, požičiavam peniaze, robím náhradníka rodičom, právnika, obchodníka, politika a strážcu viery a nádeje.
Mám síce vzorce, grafy, mapy, knihy a príbehy, ale moji žiaci musia spoznať najprv sami seba a trvá to dlho, veľmi dlho, kým človeku

30. marca 2010 sa v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne
konalo krajské oceňovanie „Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja.“ Toto ocenenie bolo udelené pani učiteľke Mgr. Jane
Koštialikovej zo ZŠ Ilava, Medňanská 514/5 za vynikajúce
výsledky, ktoré dosahuje vo svojej práci, spoľahlivosť, kvalitné plnenie si povinností, zanietenosť pri hľadaní možností ako uľahčiť deťom učenie, vysoký stupeň kreativity a tvorivosti, húževnatosť a neúnavnosť pri vytváraní motivujúceho
prostredia na učenie pre každé dieťa bez rozdielu.
-ZŠ-

vysvetlíte, kto je.
Som paradox. Najhlasnejšie rozprávam vtedy, keď najpozornejšie počúvam. Najväčšie dary, ktoré dávam svojim žiakom sú zároveň tým, čo by som vďačne od nich prijímal.
Celé dni hľadám poklady, hľadám nové možnosti, ako využiť tvorivosť žiakov, vytrvalo pátram po zručnostiach, ktoré niekedy žiaci
sami v sebe nevedomky pochovávajú.
Som najšťastnejší z tých, ktorých práca je drinou.
Lekár má to šťastie, že v istom zázračnom momente môže na svet
priviesť nový život.
Ja mám to šťastie, že každý deň vidím znovuzrodenie života pri
každej novej otázke, myšlienke, pohľade, pri každom novom priateľstve.
Architekt dobre vie, že ak stavia presne, jeho budova bude stáť
stáročia. Učiteľ dobre vie, že ak stavia s láskou, pravdou a spravodlivosťou, to, čo postaví vydrží naveky.
Som vojak, ktorý každý deň bojuje proti napodobňovaniu kamarátov, odmietaniu, strachu, týraniu, predsudkom, nevedomosti
a ľahostajnosti. Ale mám úžasných spojencov: inteligenciu, zvedavosť, tvorivosť, kreativitu, dôveru, lásku, smiech. Sú pre mňa posilou, ktorá sa prúdom hrnie pod moje zástavy.
Moja minulosť je bohatá na spomienky. Moja prítomnosť je pre
mňa výzvou, dobrodružstvom, zábavou i povinnosťou, pretože svoj
čas môžem investovať do budúcnosti.
Som učiteľ...a každý deň som za to vďačný.
Som učiteľ...
Ľubica Budjačová
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Vynášanie Moreny
Nesieme Morenu, v oleji smaženú.
Kde ju zanesieme, keď sami nevieme?
Na richtároch vráta, tam je veľa zlata,
richtárka dá zlatku, že má kamarátku.
Richtár, keď ju zočí, svet sa s ním zatočí.
Povie: „to je krása, dá nám celô prasa.“
Nesieme Morenu…“
Týždeň pred Kvetnou nedeľou patrí v ľudových zvykoch tzv.
Smrtnej nedeli. Nazvali ju podľa
vynášania smrtky, ktorá má v jednotlivých oblastiach Slovenska
rôzne mená: od tradičného Morena cez Marmuriena alebo Marmariena na Liptove až po Barborenu na Spiši. Tento zvyk vznikol
na základe predstáv našich predkov, že zimu treba premôcť. Táto
túžba sa spájala s prebúdzaním
prírody. Morena symbolizovala
zlé vlastnosti zimy, choroby a rôzne neduhy, príznačné pre chladné

obdobie. Vynášanie Moreny (14
dní pred Veľkou nocou) malo zabezpečiť definitívny odchod zimy
a vítanie jari, vypudenie negatívnych síl z chotára, vrátiť požehnanosť vegetácie, fyzickú silu zeme,
dosiahnuť znovuoživenie prírody.
Túto
tradičnú
ľudovú
zvyklosť sa pokúsili oživiť aj žiaci z prírodovedného a objaviteľského krúžku s pani učiteľkou
Mgr. Vargovou a Mgr. Koštialikovou.
V piatok 19. 3. sa zišli pred školou, aby spoločne „vyniesli zimu

22. marec bol vyhlásený za Svetový deň vody v roku 1992 Valným
zhromaždením OSN na Konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji v Riu de Janeiro.
Členské krajiny boli vyzvané, aby
tento deň venovali konkrétnym
aktivitám na základe odporúčaní
medzinárodnej rady. Každý rok
je jedna z nominovaných agentúr
OSN poverená oslavou a propagáciou novej témy. Témou roka 2010
je „Čistá voda pre zdravý svet“.
Žiaci ZŠ sa v tento deň tiež pripojili k celosvetovému dianiu,
a to v rámci projektového Dňa
vody, počas ktorého realizovali
rôzne aktivity.
Žiakov I. stupňa privítali
na vchodových dverách symboly
vody – Kvapko a Kvapka s heslami
„Voda je základ života“ a „Každá
kvapka je vzácna,“ ktoré rezonovali v tento deň na všetkých vyučovacích hodinách. V každej triede sa uskutočnili tvorivé dielne,
ktoré boli venované téme: „ Daj si
vodu z vodovodu...“. Formou hádaniek o vode, ekohier o kolobehu vody v prírode, prezentáciou
„Modrý deň“, návštevou čističky
odpadových vôd v Ilave, si žiaci
zopakovali svoje poznatky o tejto vzácnej tekutine, ale určite aj
Foto: M.
Toman
získali
nové.
Počas vyučovania

Svetový deň vody

z chotára“. Najskôr si v krátkosti
pripomenuli pôvod tohto sviatku
a potom sa za spevu všetkých detí
pobrali k Váhu. V nesení Moreny
sa spravodlivo striedali. Ich vinše a piesne sa niesli celou Ilavou.
Mnohí ich pristavovali, mávali
im a tešili sa spolu s nimi, že vláda
zimy už končí a opäť sa vrátia teplé a slnečné dni. Počasie im prialo, akoby vedelo, že mráz a chlad
konečne strácajú svoju moc. Pri
Váhu Morene poslednýkrát za-

„Vode bola daná čarovná moc byť miazgou
života na Zemi.“
Leonardo da Vinci

všetci dodržiavali pitný režim pitím vody z vodovodu. Oboznámili sa s „Vodným desatorom.“
Z ankety o pití tejto vody sme
zistili, že viac ako 80% žiakov I.
stupňa má rôznorodý pitný režim
a občas pije aj vodu z vodovodu.
Na záver tematického dňa vyrobili žiaci každej triedy plagáty,
ktoré si môžete pozrieť na strán-

kach našej školy.
Žiaci II. stupňa sa v priebehu
prvej vyučovacej hodiny sústredili na hlavnej chodbe a v dvoch
interaktívnych učebniach, kde
si vypočuli reláciu ku Dňu vody
a pozreli si prezentáciu zameranú na vodu, jej podoby, činnosť,
význam, nenahraditeľnosť a v neposlednom rade aj jej krásu. Počas

spievali, podľa textu piesne ju poliali olejom, zapálili a hodili čo
najďalej od brehu. Chvíľu sa držala pri kraji, akoby sa jej nechcelo
odísť, ale nakoniec ju prúd uchytil a niesol ďaleko od nás, možno
až do Čierneho mora. Ešte dlho
musela počuť spev detí, ktorým
vyjadrovali svoju radosť nad tým,
že spolu s ňou od nich odchádzajú aj studené sychravé dni.
Text a foto:
Mgr. Jana Koštialiková
druhej až štvrtej vyučovacej hodiny sa žiaci na konkrétnom vyučovacom predmete venovali vopred
určenej podtéme pre daný ročník:
5. roč. – Podoby vody
6. roč. – Význam vody
7. roč. – Znečisťovanie vody
8. roč. – Šetrenie vodou,
ochrana vody
9. roč. – Globálne problémy
Počas 5. a 6. vyučovacej hodiny
žiaci pod vedením triednych učiteľov vypracovávali kvízové testové otázky o vode a každý žiak vyrobil poster v tvare kvapky vody,
kde rôznymi umeleckými vyjadreniami stvárnil hlavnú ročníkovú podtému.
Na záver projektového dňa žiaci rozvešali svoje kvapky vody
na plot pred budovou školy, aby aj
oni prispeli k propagácii tohto významného dňa medzi obyvateľmi
mesta Ilava.
Považujeme ju často za samozrejmosť. Voda je však najdôležitejšia a nenahraditeľná zlúčenina
na zemskom povrchu, nevyhnutne potrebná pre všetky formy života na Zemi. Projektový Deň
vody vniesol medzi žiakov ak nie
viac, aspoň zamyslenie...
Text a foto: Ing. Hulínková,
Mgr. Janošíková
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Informácie z Obchodnej
akadémie Ilava
Každoročne sa naši študenti
zapájajú aj do recitačných súťaží. Vynikajúce 1. miesto v prednese poézie získala študentka
II.A triedy Kamila Horáková
v krajskej súťaži VANSOVEJ
LOMNIČKA, čím si zabezpečila postup do celoslovenského
kola, ktoré bude v Banskej Bystrici.
Študentka z III.A triedy Michaela Tišková obsadila 1.
miesto v regionálnom kole súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN v prednese poézie a postupuje do krajského kola.
V marci sa uskutočnilo školské kolo v súťaži Mladý účtovník, ktorého sa zúčastnilo 14
študentov 4. ročníka. Z nich
dvaja najúspešnejší – Peter
Tomčány a Jana Vávrová - postúpili do regionálneho kola,
ktoré sa konalo 30. marca 2010
v Žiline.
Dňa 12. 3. 2010 sa uskutočnilo na OA v Senici celoslovenské

kolo Súťaže žiakov SŠ v spracovaní informácií na počítači.
Našu školu úspešne reprezentovala študentka II. A triedy
Dominika Nemčáková a získala certifikát.
Študenti 4. ročníka majú
za sebou dve časti maturitnej
skúšky. V marci absolvovali externú a internú časť maturitnej
skúšky zo slovenského jazyka
a z cudzích jazykov. V dňoch
12. – 14. apríla 2010 prebehla praktická časť maturitnej
skúšky z odborných predmetov. Teší nás, že maturít sa zúčastnili všetci študenti a dúfame, že všetci budú aj úspešní.
Posledná – ústna časť maturity
ich čaká v máji, a to v dňoch 24.
– 27. mája 2010. Želáme im veľa
šťastia pri zelenom stole.
Dňa 16. 4. 2010 nás poctil
svojou návštevou p. premiér
Róbert Fico a besedoval so študentmi 4. ročníka.
Ing. Zuzana Novosádová

Vernisáž výstavy
drevorezieb
„Drevo – prvohmota sveta.
Čo všetko pre ľudstvo znamená...
Z neho sa tvorí kolíska i truhla pre človeka.
Sprevádza ľudstvo jeho narodením až po skon.
V priebehu žitia mu slúži v mnohých podobách.
V jeho područí stoná, praská, narieka, smeje sa
i zabáva.
Drevo – harmónia žitia a smrti...“
Foto: O. Tomášová

Z listu čitateľa...Záhadná ponuka
Chcela by som upozorniť
občanov, ktorí niekedy uvažovali o odpísaní na inzerát
typu: „Ponúkame zárobok
na doma (navliekanie korálok, vyplňovanie obálok, šitie
hračiek...) za veľmi výhodné ceny...“, aby si dali pozor
a nereagovali na tieto výzvy.
Ja som si pozor nedala a nasledoval takýto proces: V inzeráte boli uvedené telefónne čísla, z ktorých iba jedno
fungovalo ako zapojené.
Počas rozhovoru s nejakou
pani som sa dozvedela, že mi
príde obálka, v ktorej sa dozviem o práci všetko podstatné. Stačilo jej nadiktovať adresu. Do desať dní ma doma
čakala doporučená zásielka,
za ktorú som musela poštárke zaplatiť 12 eur!
Je pravda, že som ju nemusela prevziať, ale to viete:

zvedavosť je zvedavosť a išlo
hlavne o prísľub zaujímavého zárobku... Po otvorení
obálky som sa z letáku dozvedela, že agentúra, ktorá
mi obálku zaslala je iba reklamná a v žiadnom prípade
nezodpovedá za pravdivosť
priloženého
informačného listu, v ktorom som našla do dvadsať adries firiem
od USA po ČR. Firmy ponúkali katalógové knihy, ktoré
mi za určitý poplatok (do 10
eur) pošlú, aby som sa ďalej
dozvedela, aké kroky mám
podniknúť pre získanie práce na doma... Takže si viete predstaviť moju „radosť“
z výsledného procesu. Neostalo mi nič iné, iba sa podeliť s vami a upozorniť vás
na starú známu pravdu, že
„nie je všetko zlato, čo sa
blyští...“
-mk-

Už od útleho veku vnímal básnik a vyučený rezbár Bc. Jozef Švihel drevo
ako materiál, ktorý slúži ľuďom ako dennodenná potreba, ale aj ako prostriedok, pomocou ktorého sa
dá vyjadriť pocit, myšlienka, idea. V čase svojho životného smerovania si vybral drevo ako súputníka
svojím životom. Od r. 1984
začal pracovať vo vtedajšom
Osobitnom odbornom učilišti v Ladcoch, kde priúčal
chlapcov stolárskemu remeslu, zúčastňovali sa výstav „Výtvarných alternatív“ v Pov. Bystrici, získali
tiež niekoľko významných
ocenení. Vlastná tvorba sa
zamerala na krásu dreva,
jeho farbu, líniu a textúru.
V niektorých prácach spája

drevo s ďalšími prírodnými
materiálmi ako sú kameň
a sklo.
Na vernisáži sa prezentovala obrazmi aj dcéra majstra, Lenka Švihelová. Aj
keď ju v poslednom čase priťahujú farby a má za sebou
prvé pokusy s maľovaním
temperou, jej srdcovou záležitosťou je kresba. Zostala
verná stvárňovaniu človeka,
pričom najviac ju v poslednom čase inšpiruje žena.
Má v sebe toľko emocionálnych odtieňov a rovín, toľko
tvárí, že pre umelcov zostane nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie.
Výstavu pripravila vedúca
kurzu olejomaľby Mgr. A.
Teicherová v spolupráci
s pracovníkmi DK a Mestom Ilava.
-r-
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Knižná značka - ex libris pre knižnicu
Mestská knižnica vo februári požiadala učiteľov a žiakov 2. až 9.ročníka ZŠ v Ilave o výtvarný
návrh knižnej značky – ex librisu , ktorým by si
značila vlastníctvo svojich kníh.
Podmienkou bolo, aby v značke figuroval jej
názov a slovo ex libris. Námet bol ľubovoľný, doporučovala sa téma mesta, jeho histórie, krás,
prírody, príp. téma knihy, knižnice, obľúbených
literárnych postáv, apod.
Zo 128 prác porota v zastúpení výtvarníčok A.
Teicherovej, O. Tomášovej a pracovníkov knižnice vybrala šesť najzaujímavejších návrhov, ktoré boli ocenené knižným darčekom a čestným
uznaním.
Výber prác bol veľmi ťažký, pretože každá bola
niečím originálna, osobitá. Za to patrí všetkým
zúčastneným veľká vďaka, najmä učiteľom, ktorí
sa tomu s porozumením venovali.
Tri víťazné ex librisy:
1. Denisa Koštialiková 3.B
2.Milan Drábik
3.B
3.Veronika Jarníková
4.B
Čestné uznanie patrí:
Daniele Pučkovicovej 9.B
Martinovi Hirešovi
6.A
Martine Kurusovej
4.B

1. miesto: Denisa Koštialiková
Všetky návrhy ex librisov budú vystavené
pri príležitosti Dňa detí – 1.júna – vo vestibule domu kultúry.
Mestská knižnica nevylučuje možnosť, že
túto výtvarnú súťaž za nových podmienok
nezopakuje.
-ĽL-

Knižné novinky

Prírastky v apríli :
Beletria
Karika, Jozef: V tieni mafie
Coelho,P.: Brida
Puzo, M.: Šesť mŕtvych na
ceste do Mníchova
Fieldingová, J.: Zátišie
Detská literatúra
Gajdošík, P.:
Pavúčikove dobrodružstvá
Gajdošík, P.:
Zvieratko pre Tadeáša
Duncanová, L.:
Noviny pre psov
•
Dobrá správa pre členov MsK
V súvislosti s knižnými prírastkami potešíme aj našich
čitateľov, nakoľko
Mestská knižnica v Ilave bola
úspešná v grantovom systéme
Ministerstva kultúry SR a na
nákup knižného fondu sa jej
podarilo získať grant v hodnote 2000 eur.
Nákup kníh sa bude riadiť
propozíciami ministerstva,
záujmami a potrebami
našich čitateľov.
-mt-

Mestská knižnica
FIELDINGOVÁ, Joy:
„ZÁTIšIE“
Bratislava, Ikar 2010

„Ide o to, že v skutočnosti nikto nemá nič pod kontrolou. Nemáme nijaké záruky a nikdy nevieme, čo sa stane, ale nemôžeme
sa vzdať. Ide o to, že aj keď sme všetci omylní, musíme sa znova
a znova usilovať a pomáhať ľuďom...“
Vedela, že väčšina ľudí ju považuje za šťastnú ženu. Narodila
sa v zámožnej rodine, do vienka dostala krásu, aj rozum, darilo sa jej vo všetkom, do čoho
sa pustila. Ako sa povie, čoho sa
dotkla, premenilo sa na zlato.
A to šťastie mala až do jedného teplého popoludnia koncom
marca, keď ju zrazu opustilo,
zlato sa premenilo na prach a belasú oblohu zastreli čierne mračná beznádeje.
Cassey
Marshallová
sa

z úspešnej , šťastne vydatej ženy
stala „zátiším“ v nemocničnej izbe, keď po zrazení autom
upadla do dlhotrvajúcej kómy.
A keď sa prebrala, zistila, že nevidí, nedokáže sa hýbať, ani komunikovať. Zato však počuje
všetko, čo sa okolo nej deje. Veľmi rýchlo pochopí, že ľudia, ktorým dôverovala, nie sú takí, ako
si myslela a že jej nehoda v skutočnosti vôbec nebola náhodná.
Stále má okolo seba veľa ľudí,
manžela, sestru, neter, priateľky,

atraktívnu ošetrovateľku túžiacu po jej majetku a manželovi
,fyzioterapeuta, a to aj po prevoze do domáceho ošetrovania.
Len ona sama najlepšie vie,
ako sa jej stav zlepšuje. Nepochybuje, že sa jej vracajú zmysly.
Cíti vône, rozoznáva teplo a chlad, tvrdosť aj mäkkosť,
spoznáva ľudí i podľa ich doty-

ku, dostáva cit do prstov končatín , ale vie, že to nesmie dať
najavo. Človek, ktorý ju chcel
zniesť zo sveta, je totiž stále v jej
blízkosti.
Celý čas sa usiluje niečo vymyslieť na svoju záchranu, ale
dá sa vôbec v jej stave niečo urobiť?
A čo ak ďalšie pokroky, ďalšie
zlepšenie už nie je možné, a tento stav bude trvalý?
Potom je možné, že pravdu sa
už nikto nikdy nedozvie.
Autorka knihy prekonzultovala s lekármi celú diagnostiku
komatóznych stavov, vrátane
bdelej kómy, a tak okrem napínavého príbehu poskytuje čitateľom „jasno“ aj v tejto oblasti.
-Ľ.L.-
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Rozhovory pri čaji... PhDr. Jozefa Košecká

- Pani Košecká, porozprávajte nám o vašom detstve...
- Náš rodný dom stojí na Ružovej ulici (bývalá kniha). Kúpil ho náš otecko v r. 1923
od organistu a učiteľa Jozefa Macáka. Otecko, ktorý mal
pôvod v Pruskom si tam zriadil krajčírsku dielňu a obchod.
Tu som strávila najkrajšie roky
svojho života... Mamička pochádzala z Ilavy, pracovala
ako žena v domácnosti. Učňovskú školu umeleckého vyšívania vychodila vo Viedni, takže
od detstva sme mali k nemčine blízko. Základnú školu sme
mali „za domom“ (bývalá budova CVČ). Myslím si, že to
bol pán učiteľ Raus, ktorý mi
vštepil od prvej triedy snahu
stať sa pedagógom. Naša trieda
bola posledná, ktorá používala na písanie tabuľky s grífom.
Osemročné náročné gymnázium sme obidve so sestrou absolvovali Trenčíne. To nám bolo
najbližšie, ďalšie bolo až v Piešťanoch a Žiline.
- Aké jazyky sa vtedy
na gymnáziu vyučovali?
- Ako 12-ročné deti, keď sme
sa stali žiakmi primy, všetci
páni profesori nám začali vykať. To sme raz nemohli pochopiť. Ukázalo sa však, že takýto
prechod z ilavskej každodennosti do trenčianskej vznešenosti mal čosi do seba. A výuka
jazykov? Od primy po oktávu
nemčina, od tercie latinčina,
od kvinty francúzština. Vyučovalo sa aj v sobotu. Na univerzitné štúdiá nás pripravili dobre. Na FFUK v Bratislave som
najskôr ukončila kombináciu
latinčina-francúzština, neskôr
sa pridala aj nemčina a po rokoch som obhájila doktorát
z gréčtiny.
- Spomínate si ešte, ako vyzerala Ružová ulica v čase
vášho detstva?
- Pred naším domom tiekol
potok, ktorý prechádzal od Skaly celou Ilavou a končil na konci námestia v mlyne pána Hrehora (dnešný „oranžový dom“)

Pochádza z piatich detí,
z ktorých žije už len ona
sama. Narodila sa ako presná dvojička so sestrou Etelkou. Žili v dome na Ružovej
ulici v Ilave, ktorú so zatajeným a dojatým hlasom
nazýva „svojou láskou“...
Prekladateľka z latinčiny,
gréčtiny, nemčiny a francúzštiny, autorka viacerých
publikácií, prednášala aj na
medzinárodných sympóziách. Pravidelná dopisovateľka do Ilavského mesačníka v historických rubrikách, bývalá odborná asistentka na katedre jazykov Vysokej školy dopravy a spojov
v Žiline - pani Jozefa Košecká.
a ústil v Košeckom potoku. Potok bol vždy čistý, pretože trestanci z väznice z neho každú
jar vyhadzovali nánosy hliny
a všetky nečistoty. A tak sme
sa my - deti z Ružovej ulice celé
leto mohli v tomto potoku špliechať. Za potokom oproti nášmu
domu bola studňa (na snímke). Zásobovala pitnou vodou
všetky okolité domácnosti. Najčastejšie z nej čerpal – starým
Ilavčanom veľmi dobre známy
Pišta Kako...
- Toto meno mi pripomína
akoby postavičku z filmu...
- Vždy nabral plné dva kýble vody a roznášal pár rodinám na našej ulici. Chlapčis-

ká za ním vykrikovali „kako...
kako.!“ – on vzbĺkol zlosťou
a vtedy mali deti čo robiť, aby
sa skryli za múrmi domov. Jeden jediný krát ale vzbudzoval
rešpekt u všetkých Ilavčanov.
V predvečer slávnosti vzkriesenia kráčal tesne pred baldachýnom. Farár niesol pod ním
Sviatosť oltárnu a Pišta Kako,
krásne oblečený, v bielych rukavičkách niesol symbol Ježiša Krista - obetného Baránka
s červenou vlajkou víťazstva.
Kadiaľ išiel tento veľkonočný
sprievod, všetky okná boli rozsvietené sviecami. Sviečky horeli aj v židovskej rodine Hotela
Káčer (dnešná reštaurácia Mo-

V zábere z prvej púte do Lúrd. V kláštore sv. Kláry v Tinqueux pri Remeši v r. 1990.

ravec).
- Teda Pišta Kako sa angažoval aj pri službe v kostole...
- Do kostola chodieval pravidelne v nedeľu poobede na litánie. Bývali o tretej hodine. Stál
na chóre a zvláštnym hlasom
pobožne spieval: „neni to rýl,
neni to kver“..., namiesto: Genitori genitoque... (Otcu, Synu jedinému...). Sú to začiatočné slová druhej slohy latinskej piesne
Tantum ergo Sacramentum...
Túto úsmevnú spomienku
mám od otecka, ktorý pri ňom
často na chóre stával. Ktovie, či
vedel Pišta Kako čítať a písať.
To by možno vedeli páni bratia
Jakúbkovci. Ja sa len pamätám,
že býval niekde na Pastierni
(priestory dnešnej Materskej
školy).
- Spomínate si ešte na ďalších susedov?
- Vedľa nášho domu bol novopostavený dom, dnes sídlo
ilavského mestského múzea.
Patril veľmi bohatému advokátovi Nándorovi Hejdovi. Mal
majetok aj v Klobušiciach. Odkúpil dom od rodiny Šipekyovcov v 2. polovici 19. storočia.
Heydov dom však čoskoro odkúpil ďalší advokát, dr. Emanuel Déneš. Vynikal v riešení
majetkoprávnych sporov nielen na Považí, ale až vo Viedni.
S Viedňou mal však na Ružovej
ulici najbližšie kontakty p. Lajoš Šimeček - mäsiar. Bol dodávateľom mäsiarskych výrobkov
na cisársky viedenský dvor. Dal
si viedenským odborníkom postaviť poschodový dom (dnešná
vináreň, piváreň). Štukatéri
z Viedne mu vyzdobili fasádu
domu, chodbu a schodište, ktoré vedie na pavlač.
- Poďme teraz k vášmu zamestnaniu. Stali ste sa profesorku cudzích jazykov. Kde
viedli vaše cesty z Bratislavy?
- Prvá umiestenka bola Gymnázium v Kláštore pod Znievom, ďalšia Gymnázium v Turčianskom sv. Martine a Štátny
kurz pre prípravu pracujúcich
na vysoké školy v Bytčici. Sem

Ilavský mesačník

11

Studňa, o ktorej sa zmieňuje p. Košecká - foto z r. 1906.
som bola poslaná na prevýchovu, lebo som nespĺňala predstavu komunistického učiteľa.
Za tým istým účelom sem bol
poslaný aj môj budúci manžel.
Školské inšpektoráty nemohli
tušiť, že nám namiesto prevýchovy pripravili 47-ročné, harmóniou naplnené manželstvo
dvoch veriacich pedagógov.
- Začiatky učiteľovania neboli pre vás teda jednoduché...
- To rozhodne nie, ale zato
doma som sa cítila v bezpečí.
Náš otecko bol poctený pápežským vyznamenaním Pro eclesia et pontifite, čo znamená
„za zásluhy pre cirkev katolícku
a pre pápeža“ (toto vyznamenanie dostali v tej dobe aj ďalší
ilavčania: p. Raus a p. Poláček –
pozn.red.). K tomuto vyznamenaniu patrí aj medaila Vznešeného kríža, ktorú mohol otecko
nosiť na verejnosti pri všetkých
cirkevných slávnostiach, no
za totality už túto príležitosť
nemal. Vyznamenanie od sv.
Otca Pia XII. bolo podpísané vo
Vatikáne 6. septembra 1947.
- Ako sa váš otecko dostal
k takémuto vyznamenaniu?
- Ako správca cirkevnej obce
sa podujal na obnovu chrámového interiéru (vymaľovanie,
reštaurovanie oltárov, výmena
organu, nová podlaha). Za nesmiernej obetavosti jednotlivcov
a všetkých veriacich sa to podarilo. Keď dnes idem do chrámu,
veľmi mi chýba socha sv. Jána
Nepomuckého, postavená a vysvätená našimi predkami v r.
1754. Jeho sochami je priam posiata celá stredná Európa a veľkomestá, ako napr. Praha, či
Rím. Povinnosťou nás všetkých
Ilavčanov by mala byť záchra-

na tejto sakrálnej pamiatky.
- Pani Košecká, v najbližšom období sa bude robiť centrálna mestská zóna, aj okolo
kostola..., dúfajme, že sochu
vedenie mesta zaradí späť
a dá jej úctivé miesto. Čo vám
ako Ilavčanke leží na srdci, čo
by sa mohlo podľa vás vo vzťahu k histórií zlepšiť?
- Dozvedela som sa, že Múzeum obchodu v Klobušiciach
darovalo ilavskému múzeu
veľký obraz Gabriela Barossa.
Bola by som veľmi šťastná, keby
na stene nášho múzea visel tak
isto honosný portrét ruského
cára Alexandra I. Máme totiž
nezvratne archivárne dokázané, že cár pobudol u nás niekoľko hodín zo 7. 12. na 8. 12.
1805 po prehratej bitke pri Slavkove. V miestnom pohostinstve
(dnešný hotel Moravec) čakal,
kým mu prepriahli 30 zdatných
koní. Zmienku o tom v latinčine zaznamenal na 963. strane
cirkevnej matriky sobášených
správca ilavskej farnosti vdp.
Karol Sajtler. O tom hovorí aj
latinský zápis v trenčianskej
mestskej knihe a rovnako sa
o tom zmieňujú aj latinské Beckovské anály františkánskeho
kláštora. Trenčín, kde sa ruský
cár na župnom úrade zdržal
sotva hodinu, pri príležitosti
dvojstého výročia jeho návštevy začiatkom decembra 2005
vydal poštovú známku s jeho
portrétom.
- Pani Košecká, ste známa
aj ako prekladateľka, čo nám
o tom poviete?
- Prekladanie bolo jednou
z náplní pracovníka na katedrách jazykov vysokých škôl.
V tomto období to boli preklady

z nemčiny a francúzštiny.
- S prekladaním súvisí aj
cestovanie...
- Z Európy mám najviac precestované Francúzko. Mala
som k tomu veľa príležitostí či
ako stážistka na letných vysokoškolských kurzoch, alebo ako
sprievodkyňa oficiálnych návštev v družobných stykoch medzi Žilinou a Nanterre – priemyselným predmestím Paríža,
či ako tlmočníčka na zájazdoch
CK Pribina. Vždy, keď sme sa
vracali z Lúrd (6x), alebo z Fatimy (2x), na spiatočnej ceste sme
sa stavili v Paríži. Bola som tam
dohromady až 18 krát.
- Máte rada Paríž?
- Obdivujem francúzskeho ducha, francúzsku otvorenosť, ich optimizmus, jednoduchosť života. Čo sa predstavuje
na parížskych módnych mólach, o to Francúzky nemajú
veľký záujem. Sú skromné, pracovité a v rodinách s viacerými
deťmi sedávajú za veľkými stolmi s mnohopočetnými príbuznými. Títo skromní ľudia nie
sú uzavretí do seba. Maximálne želanie, vyslovené na konci
roka je povečerať s rodinou raz
do roka na druhom poschodí
Eiffelovky a dať si konský biftek. Eiffelovka má u nich mimoriadne čaro. Nazývajú ju
„čipečková veža“. Ak sa ráno
Parížan zobudí a nad touto
vežou vidí obláčik, povie: „naša
dáma má dáždnik, bude pršať...“
- Pani Košecká, máte aj bohatú publikačnú činnosť. Ktorú knižku považujete za najdôležitejšiu?
- Asi preklady poznámok
na Novom zákone s komentármi a margináliami Jeruzalemskej biblie (Dobrá kniha 2008).
K spolupráci na tejto knihe ma
vyzval páter Šebastian Labo SJ
(rodák z Valaskej Belej), kto-

rého poveril o. biskup Hnilica,
aby sa postaral o vydanie tohto
diela. Šebo Labo bol mojím žiakom na gymnáziu v Kláštore
pod Znievom, kde som ho učila francúzštinu. V ilavskom
múzeu sa nachádza aj knižka
„Profesor Janko Košecký v spomienkach jeho a našich“, ktorú so mnou zostavili dvaja jeho
bývalí žiaci.
- Pani Košecká, idú vaše
deti v šľapajách rodičov - pedagógov a prekladateľov?
- Z troch detí iba dcéra Eva
vyštudovala angličtinu a nemčinu (tlmočníctvo a prekladateľstvo).
- Neobišiel vás v živote ani
smútok a vy sa stále usmievate. Aký je váš recept na život?
- To súvisí s mojou optimistickou náturou, pevnou vôľou
a veľkou vierou v Boha. K tomu
trochu spokojnosti a pokory
a všade sa dá pekne žiť..., ale
najkrajšie v mojej Ilave.
- A poviete nám aj tradičný
recept pre čitateľov?
- Ilavské kapustníky, aké robievala naša mamička. Hlávku
bielej kapusty veľmi nadrobno pokrájala, dusila na masti,
neprikryla, aby to bolo suché,
dala trošku kmínu, čierneho
korenia, a na záver dve polievkové lyžice kryštálového cukru,
ktorý kapustu skaramelizoval.
Vychladnutou plnkou naplnila klasické štvorce kysnutého
cesta. Na pomastenom plechu
popichala vidličkou, pomastila
a piekla do ružova. Po vytiahnutí z trúby pocukrovala. Chutili výborne, hlavne so slivovicovým čajom...
- Pani Košecká, ďakujem
vám veľmi pekne za rozhovor a prajem vám veľa zdravia a návratov do vašej milej
Ilavy.
Zhovárala sa
Magda Pajanková

Matrika sobášených – Archív MV – Bytča, s. 963., kde sa pojednáva o návšteve ruského cára Alexandra I. v Ilave.
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Pozvánky na podujatia v máji 2010 v Ilave
30.4.2010 /piatok/ o 19.00 hod. na Mierovom námestí
Spomienka na oslobodenie nášho mesta, položenie vencov pri pomníku partizána. Účinkuje Zmiešaný spevácky zbor Ilavčan.

16.5.2010 /nedeľa/ dopoludnia
ILAVSKÝ BEH – XIV. ročník. Tradičné športové podujatie pre všetky
vekové kategórie. Štart pred starým pivovarom od 10.00 hod.

1.5.2010 /sobota/
ILAVSKÁ 25-ka pohorím Strážovských vrchov. Pozýva vás KST Tuláci Ilava. Štart od 6.00-10.00 hod. pri pohostinstve U Muflóna na Skale.
Štartovné 1 € dospelí, 0,70 € deti.

27.5. – 30.5. /štvrtok-nedeľa/ v ZŠ, DK, múzeu, na ihriskách
MEDZIKULTÚRNY DIALÓG
Stretnutie detí z Ilavy, Klimkovíc, Györu, Mikolówa, Všechovíc. Športové turnaje, diskotéka, návšteva múzea, výstava prác detí, atď.

2.5. 2010 /nedeľa/ v sále domu kultúry o 16.00 hod.
MIKOLOWSKÉ IMPRESIE, KONCERT TROCH ZUŠ-iek
Vernisáž výstavy z medzinárodného výtvarného sympózia v družobnom poľskom meste Mikolów. Sympózia sa každoročne zúčastňujú vynikajúci európski výtvarníci. V programe – to najlepšie zo ZUŠ Ilava,
Dubnica n.Váhom, Nová Dubnica. Výstava potrvá do 18.5.2010.
Vstup voľný.

29.5.2010 /sobota/ v sále domu kultúry od 9.00 hod.
CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ TRUBAČOV poľovníckych signálov družstiev i jednotlivcov. Poriada Okresná organizácia SPZ Ilava.
Vstup voľný.
••

8.5.2010 /sobota/ od 9.00 hod. na futbalovom ihrisku vIlave
FIRMA CUP. Tretí ročník turnaja v malom futbale. Zúčastňujú sa
družstvá z firiem ilavského regiónu.
9.5.2010 /nedeľa/ v sále domu kultúry o 16.00 hod.
SLÁVNOSTNÝ PROGRAM KU DŇU MATIEK
Účinkujú deti z ilavských MŠ, ŠZŠ a súbory. Vstup voľný.

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

12.5.2010 /streda/ v DK – výstavná miestnosť o 16.00 hod.
VÝSTAVA ILUSTRÁCIÍ JOZEFA CESNAKA – vernisáž
Výstava vynikajúceho slovenského výtvarníka ktorý ilustroval mnoho
kníh, potrvá do 2. júna 2010.

Z umeleckej tvorivosti...

Aktuálne informácie vždy na
www.ilava.sk, tel. DK 44 555 70-72

Sám sebe katom

Akože to vravíš, že je slovo nadarmo?!
Vraj, že nemá váhy, ani tónu?
Vedz: čo tak denne súkaš bez pardonu,
neužívaš zadarmo!

Zlým slovom prihovor sa bratovi,
a dvojitým, osud čoskoro ťa uderí;
zúfaj už dnes, ak nie je plodu zdravého,
lebo zajtra zdieľať osud budeš chorého.

Za každé daň splatiť musíš sám si architektom záhrady;
v ktorej vlastný dom si staviaš,
z ktorej plody zbierať budeš ohrady.

Ako na zlodeja čakajú už traja,
aby obrali ho o viac, než sám vzal,
aj z falošných slov, čo pošpinili zem
lavínový balvan narastal;
na hodinu vymeranú ’by sa privalil,
srdcu pokoj vzal.

Ak si myslel, že sú slová smetie,
že nemá cenu slovíčkom sa hrať,
nuž priateľom si smrti,
duše svojej kat!
Veď aké vody nachystal si do vane
také je i tvoje kúpanie;
aké slová používaš vo vete,
takú si prózu píšeš o svete.

Len pochabý zhadzuje svoje brnenie,
šľachetný kov cností drobí
v mince bezcenné;
však čože už ti chlape za cnosť je to,
aby’s vprostred boja spal?!
ani mŕtvy, sotva živý ešte
sluhom doby si sa stal;
pre obžraté kosti, čo ti podhadzuje,
hrdosť svoju zakopal.

Kto v prísnej láske s odvahou sa nezbratá;
do zoznamu jeho hrivny
zmužilosť sa neráta !
Vytrvalý v zmäkčilosti slova,
vo veci odvahy však snob;
nuž nech mu teda domovinou jeho
konečného cieľa: hrob!
Nebude nosiť korunu,
kto slovu váhu nedáva;
len v prachu skončí chabých sláva
tam, kde prízrak na truhlici vekov vysedáva;
A čašník život? – ten sa mu už katom stáva;
miesto vína blenu do čiaš leje,
ku hostine vrátnikovi dáva
kľúče k bránam na galeje!
Autor: M.Púček
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Výročná schôdza Politických väzňov ZPKO
Dňa 15. 03. 2010 sa v priestoroch ilavského domu kultúry
uskutočnila jubilejná 20. výročná schôdza členov Regionálnej
pobočky Politických väzňov
Zväzu
protikomunistického
odboja so sídlom v Ilave za prítomnosti vzácnych hostí z PV
ZPKO – Región TRENČÍN pani Heleny HOŠTÁKOVEJ
a pána Ondreja HRNČÁRA.
Po pracovnej časti výročnej schôdze na návrh Predsedníctva PV ZPKO BRATISLA-

VA boli odovzdané ČESTNÉ
UZNANIA politickým väzňom z RP PV ZPKO ILAVA in
memoriam.
Okrem nich bol ÚSTAVOM
PAMÄTI NÁRODA so sídlom
v BRATISLAVE dňa 3. 3. 2010
v Regionálnom kultúrnom
stredisku v Prievidzi udelený
preukaz a dekrét VETERÁNA
PROTIKOMUNISTICKÉHO
ODBOJA – in memoriam Štefanovi GAŽÁKOVI a žijúcim
členom RP PV ZPKO ILAVA

Veľkonočný stolnotenisový
turnaj žiakov
Stolnotenisový klub Ilava-Klobušice uspriadal dňa 6. 4.
2010 II. ročník stolnotenisového turnaja žiakov. Súťažilo sa
v kategóriach mladších a starších žiakov. Turnaja sa zúčastnili žiaci z Ilavy, Klobušíc, Ladiec a Hornej Poruby.
Výsledky mladších žiakov:
1. Sendrej Július - DeD Klobušice
2. Ursík Dominik- Ladce
3. Bota Július - Klobušice
Výsledky starších žiakov:
1. Švaňa René - Horná Poruba
2. Veliký David - Ilava
3. Staňo Fabian - Ilava
Prví traja v každej kategórii boli odmenení diplomom
a vecnou cenou. Ceny pre žiakov daroval pán primátor
Ing. Daško. Pretekárov prišiel na turnaj povzbudiť aj predseda MV časť Klobušice pán Bezecný, ktorý osobne odovzdal víťazom diplomy.
Záverečné finálové zápasy ukázali nadšenie a bojovnosť
súťažiacich, ktorí boli za tento výkon odmenení potleskom
prítomných divákov. Poriadateľ touto cestou zároveň ďakuje pánu primátorovi za pomoc a podporu takýchto podujatí v našom meste.
Text a foto -JK-

– pánovi Jozefovi NEMLAHOVI – zakladateľovi ilavskej
organizácie OP KPVS, dnes
premenovanej na PV ZPKO,
ako aj pánovi Ivanovi POLANSKÉMU a Jánovi CIBÍKOVI.
Po tejto výnimočnej udalosti
boli prijatí štyria noví členovia RP PV ZPKO ILAVA – pán
Ivan SLÁMKA, pani Františka
JANCOVÁ, Ing. Anton SLÁDEK a Ing. Stanislav PORUBČAN. Vzhľadom k úmrtiu
predsedu RP PV ZPKO pána
Štefana GAŽÁKA bol zvolený nový Výbor RP PV ZPKO
ILAVA v zložení: Jozef NEMLAHA, Hedviga SLIVKOVÁ, Františka JANCOVÁ, Jo-

zef CÁHEL a Marián BURÍK.
Vzhľadom k zmene STANOV si dovoľujeme verejnosti
oznámiť zmenu svojich úradných hodín a to tak, že Výbor
RP PV ZPKO ILAVA bude verejnosti k dispozícii každý posledný pondelok v mesiaci
v čase od 9.00 do 11.00 hodiny.
V závere pán Jozef NEMLAHA
poďakoval
pánovi primátorovi mesta ILAVY, Ing. Štefanovi DAŠKOVI,
za jeho podporu, vedeniu DK
za umožnenie práce v priestoroch domu kultúry, ako aj poslancom MsZ v ILAVE za podporu.
- M.Burík-

3. ročník florbalového
turnaja dievčat
o Pohár primátora
V druhej polovici marca - 19. 3. 2010 - sa stretli v súťaživom zápolení dievčatá stredných škôl, aby si zmerali sily a svoju taktickú hru vo florbale.Už po tretíkrát
víťazstvo obhájili stredoškoláčky z Obchodnej akadémie Ilava. Dievčatá, ak budú si chcieť udržať túto tradíciu aj v ďalších ročníkoch, budú musieť vybudovať
nové družstvo, pretože im odchádza veľa maturantiek,
ktoré boli veľkou oporou obhajoby víťazstva pre ich
školu.
Hlavným organizátorom turnaja bolo mesto Ilava
v zastúpení Mgr. Anny Bakošovej v spolupráci so ZŠ
na Medňanskej ul., ktorá pre súťaž poskytla priestory.
Konečné poradie turnaja:
1. OA Ilava
2. SOŠ sv. Rafaela Nemšová
3. SOŠ Pruské
Foto: P.Bakoš -ABak-
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Ilavské atlétky opäť víťazili
Viki Zahradníčková (na
snímke v strede) sa stala halovou majsterkou
SR v behu na 800 metrov, Martina Margolienová halovou majsterkou SR
v behu na 400 m a členkou zlatej štafety na 4 x
400 metrov. Stalo sa tak
na marcových halových
Majstrovstvách Slovenskej
republiky žiactva a juniorov v atletike v bratislavskej hale Elán.
Je potešiteľné, že pod
medailovú bilanciu Spartakovcov sa výraznou
mierou podpísalo trio
ilavských atlétok. V žiackej kategórii najmä Viktória Zahradníčková, ktorá
si v behu na 800 metrov,
časom 2:28,57 min. vybojovala svoj premiérový
majstrovský titul. Bodmi
do dubnického atletického
mlyna v kategórii žiačok

svojimi výkonmi prispela aj Klobušičanka Petra Letková, ktorá v súťaži
guliarok skončila šiesta,
výkonom 9,63 metra.
V
kategórii
junioriek mala Ilava zastúpenie v osobe ďalšej skvelej pretekárky, Martiny
Margolienovej. V hladkej šesťdesiatke sa jej síce
nepodarilo kvalifikovať
sa do záverečného finále,
všetko si však vynahradila v behu na 400 metrov,
kde časom 1:01,44 min.
skončila tretia a následne i v štafetovom behu
na 4x400 metrov (4:05,40),
v ktorom skvelým druhým
úsekom prispela ku zisku zlatej medaily dubnickej „A“ štafety junioriek
a stala sa tak druhou ilavskou halovou šampiónkou
v atletike pre rok 2010.
Srdečne blahoželáme!

V týchto dňoch prebieha zveľaďovanie mestského
majetku z vlastných prostriedkov - oprava futbalovej tribúny na ihrisku, ktorú BEZ NÁROKU NA
ODMENU vykonávajú členovia MFK P. Mišík, M.
Bortel a J. Ptáček. Ďakujeme...
-ABaK-

Text a foto -HOR-

FLORBALISTKY
OA ILAVA
ZNOVA ÚSPEŠNÉ
V priebehu februára až
apríla 2010 sa koná ďalší
ročník celoslovenskej súťaže vo florbale stredných
škôl pod záštitou Slovenskej
asociácie športu na školách. Družstvo dievčat Obchodnej akadémie Ilava, už
známe vynikajúcimi výsledkami, sa ani tentoraz
nedalo zahanbiť. Po úspešnom okresnom kole, ktoré
sa konalo 17. 2. 2010 v Dubnici nad Váhom, postúpili
do regionálneho kola. V Púchove sa 4. 3. 2010 stretli
s tímami Gymnázia Púchov
a Gymnázia Považská Bystrica. Oba s prehľadom porazili a postúpili do krajského kola v Nemšovej. Tu sa
13. 4. 2010 stretli víťazi regionálnych kôl – Gymnázium
Partizánske, Gymnázium
Prievidza, Obchodná aka-

démia Trenčín a Obchodná
akadémia Ilava.
Boj o víťaza kraja bol náročný, no vidina postupu
na Školské majstrovstvá
Slovenska bola silnou motiváciou. Dievčatá znova ukázali silu svojho tímu a 26. 4.
2010 budú v Košiciach zastupovať Trenčiansky kraj.
Vieme, že opäť s maximálnym nasadením. Držíme im
palce a prajeme veľa úspechov. Za skvelé športové výkony a reprezentáciu školy
im patrí vďaka.
19. 3. 2010 sa družstvo
florbalistiek zúčastnilo už
tradičného turnaja o Pohár primátora mesta Ilava.
Dievčatá znova obhájili svoje prvé miesto a opäť získali
trofej. Blahoželáme.
Gabriela Vicenová

Ilavský mesačník
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90. výročie organizovanej telovýchovy v Ilave – VI. časť
Rok 1979
TJ oslávila 60. výročie vzniku. 31.05.1979 v dome osvety
vedenie TJ usporiadalo Živé
noviny s názvom ,,Mládež
a šport,, s telovýchovmou akadémiou. Na podujatí vystúpil
tréner futbalovej reprezentácie
Jozef Marko. 3.9.1979 bol špor-

na vysoký vek sa vzdal svojej
funkcie. Na záver okrem značenia turistických chodníkov
ešte zorganizoval pešie túry po
Nízkych Tatrách, Malej a Veľkej Fatre .
Rok 1980
Činnosť TJ sa upriamila na nácvik spartakiády ČSS

V. Horák - náčelník TJ pri podávaní hlásenia na poslednej obvodnej
spartakiáde v Ilave r. 1975.

tový deň pri príležitosti Medzinárodného roku dieťaťa. Žiaci
hrali minifutbal, odpoludnia
bolo gymnastické vystúpenie
žiakov. Dorastenky a ženy zacvičili spartakiádnu skladbu.
Ďalej vystúpili zväzarmovskí
modelári a na záver sa odohral
priateľský zápas medzi bývalými hráčmi Ilavy a Slovanom
Bratislava. Najväčšie úsilie sa
venovalo nácviku skladieb
Spartakiády „8o“.
Futbalový oddiel sa zameriaval na žiacke družstvá, od ktorých očakával, že v budúcnosti budú dopĺňať dorastencov
a postupne aj družstvo mužov.
Bolo potrebné nájsť nových
funkcionárov a pre jednotlivé
družstvá perspektívnych vedúcich. Muži hrali II. triedu
a obsadili 12. miesto. Turistický oddiel sa rozlúčil s dlhoročným vedúcim, ktorý s ohľadom
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80. Cvičiteľky pani Hlávková
a Šišková a cvičitelia pán Híreš a Mikloš dokázali nacvičiť
skladby na veľmi dobrej úrovni. Z poverenia OV-ČSTV
v Považskej Bystrice sme v máji
usporiadali obvodovú spartakiádu, na ktorej cvičilo 1742
cvičencov v 9 skladbách. Po jej
skončení predseda OV-ČSTV,
pán Ondarík, hodnotil jej prevedenie ako jednu z najlepších
v okrese a prisľúbil pomoc pri
zabezpečení financií na úpravu
hracej plochy ihriska. Za zásluhy o ČSS 80 boli vyznamenaní Horák Václav, Pavlačka Jozef a Híreš Jaroslav. Futbalový
oddiel dosiahol pekný úspech,
muži získali titul ,,Vzorný oddiel“ II. stupňa a dorastenci
„Vzorný oddiel mládeže“. Tenisový oddiel pracoval s mládežou, zároveň zorganizoval
6. ročník turnaja Ing. Smrčka.

Oddiel mal 26 členov, z toho
14 dospelých, 6 dorastencov a 6
žiakov. Stolnotenisový oddiel
postúpil do okresnej súťaže I.
triedy mužov, napriek nedobrým podmienkam. Novozaložený turistický klub „Tuláci“ mal 26 registrovaných a 32
neregistrovaných členov. Oddiel ľadového hokeja v okresnej súťaži skončil na 3. mieste. Pri príležitosti 35. výročia
oslobodenia Ilavy bol 3. júla
1980 usporiadaný športový
deň. V programe bol zápas bývalých futbalistov TJ Spartak
Trnava s našimi bývalými futbalistami. Na záver predviedli
svoje vystúpenie modelári ZOZväzarmu.
Rok 1981
10- členný výbor TJ aktívne
pracoval pod vedením M. Krajčiho aj napriek slabej finančnej podpore a nedostatočnom
športovom vybavení. Naďalej
vyvíjali činnosť tieto oddiely: futbalový, tenisový, stolnotenisový, hokejový, turistický,
ZRTV a hádzanársky. V priebehu roka započal činnosť oddiel karate. Futbalový oddiel
zorganizoval turnaj o putovný
pohár „Memoriál Ing. Jozefa
Dolinského. Riaditeľ turnaja,

Pavol Koval, zabezpečil výborné mužstvá“ A,, Považská. Bystrica ,, A,, Dubnica a domáca
TJ Ilava.
Rok 1982
Výbor pri hodnotení svojej činnosti skonštatoval, že
zlé finančné prostriedky veľmi
ovplyvňovali činnosť TJ ,preto predseda TJ Marian Krajči
s členom výboru Pavlom Kovalom a predsedom MNV Pavlom
Gašparom navštívili ústredné
orgány ÚV-ČSTV za účelom,
aby dostali prísľub na poskytnutie finančných prostriedkov
na zabezpečenie úpravy hracej
plochy vo výške 750 000 Kčs.
OV-ČSTV v Považskej Bystrici
prispel na úpravu hracej plochy
sumou vo výške 150 000 Kčs.
Vďaka aktivite členov výboru
a členom zo všetkých futbalových oddielov sa zatrávnenie
hracej plochy previedlo. Výrazne pomohol aj Ústav zboru nápravnej výchovy v Ilave
tým, že uvoľnil 20 väzňov na
polievanie a valcovanie hracej plochy od pondelka do soboty. Hracie podmienky sa po
zatrávnení veľmi zlepšili. Predsedom futbalového oddielu sa
stal Ľudovít Štefek.
Pripravili P. Koval, V. Horák

Slávnostný nástup cvičencov.
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