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Kultúrno-spoločenské noviny obyvateľov mesta Ilava XXIV. 5. december 2018 Cena: 0,20 €

Mesto Ilava, oddelenie kultúry Vás pozýva na tradičný mestský ples
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31. decembra 2018
v Dome kultúry Ilava o 20:00 hod.

Vstupné: dospelí: 12,-€, deti do 12 rokov: 6,-€
V cene vstupenky: Občerstvenie Kapustnica Polnočný prípitok
V programe účinkuje: operná speváčka Nikola Matejková a jej hostia
O hudobnú produkciu sa postará SLOBODA BAND
Predpredaj vstupeniek v DK a knižnici
Dress code: 70. – 80. roky

Z obsahu:

Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava za 9/2018 Výsledky volieb na primátora a poslancov do MsZ podľa poradia a počtu
hlasov Úspešné speváčky ZUŠ Ilava Knižné novinky Spoločenská rubrika Športové aktuality
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Ilavský mesačník
Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava za 9/2018

Vyhodnotenie rozpočtu
Mesta
(tabuľková
forma) Ilava za 9/2018
(tabuľková forma)
Bežný rozpočet
Príjem
z toho:
Bežný
rozpočet DzP FO
daň z nehnuteľ.
Príjem
z toho:
DzP FO DK
Výdaj
daň z nehnuteľ.
z toho:
výdaj na RO
DK
výdaj mesto
Výdaj
z toho:
MŠ
z toho:
výdaj na RODK
správa mesta

výdaj mesto
TS
z toho:
MŠ
Rozdiel
DK
Kapitálový
rozpočet
správa
mesta
Príjem
Výdaj
Rozdiel
Rozdiel

Kapitálový
Finančnérozpočet
operácie
Príjem
Príjem
Príjem RO
Výdaj
Výdaj
Rozdiel
Rozdiel

TS

Schválený 2018

Upravený 2018

Plnenie 9/2018

9/2018 v %

Schválený
2018
Plnenie
v%
4 102 2018
707,00 Upravený
4 150 613,00
3 2709/2018
499,15 9/2018
78,80
1 954 503,00

1 957 503,00

1 480 470,78

75,63

000,00
4 102629
707,00

629
000,00
4 150
613,00

553
766,21
3 270
499,15

88,04
78,80

4 060545
007,00
314,00

4 107545
913,00
189,00

2 552
936,91
355
278,02

62,15
65,17

320,00
1 95423
503,00
4 060 007,00
629 000,00
1 357 867,00
2 23
702320,00
140,00

337,00
1 357216
867,00
561,00
2 702961
140,00

335 590,00

54542314,00
700,00
216 337,00
961 561,00

23503,00
320,00
1 957
4 107 913,00
629 000,00
1 320 801,00
23 320,00
2 787
112,00
214
837,00
1 320
801,00
962 528,00
2 787
112,00

335 590,00

545
42189,00
700,00
214 837,00
962 528,00

14470,78
183,66
1 480
2 552 936,91
553
766,21
844 682,35
14
183,66
1 708 254,56
120682,35
821,60
844
598 533,88
1 708
254,56

223 293,02

66,54

65,17
56,24
62,18

6,88
0,27
2,99-

576
300,00
335 590,00
1 259 540,00
42 700,00
-683 240,00

1 560,00
223
293,02
37 622,80
717 562,24
-36 062,80

415
385,00
419
520,00
0,00
722 700,00
154 905,00
-303 180,00

795300,00
445,00
576
0,00
1 259 540,00
154 905,00
-683 240,00

54
700,00
1 560,00
850,73
372622,80
137 414,25
-36 062,80

640 540,00

56,24
63,95
62,18
61,29

355
717 278,02
562,24
120 821,60
598 533,88

419590,00
520,00
335
722 700,00
42 700,00
-303 180,00

260 480,00

60,82
75,63
62,15
88,04
63,95
60,82
61,29

-79 863,52

0,27
66,54
2,99

88,71

Finančné
Príjem operácie
4 937 612,00
5 522 358,00
3 329 609,88
60,29
Výdaj
4 937
612,00
5795
522445,00
358,00
2 727
973,96
49,40
Príjem
415
385,00
54 700,00
6,88
Rozdiel
0,00
0,00
601 635,92
Príjem RO
0,00
0,00
2 850,73
(sumy sú uvedené v €)
Výdaj
154 905,00
154 905,00
137 414,25
88,71
* RO – rozpočtové organizácie (zahŕňa ZŠ, ZUŠ, CVČ, ŠJ ZŠ a ŠKD ŠJ); MŠ – zahŕňa Materskú školu Ilava +
Rozdiel
260
480,00 DK - domy640
540,00
-79 863,52
jedáleň a Materskú školu Klobušice
+ jedáleň;
kultúry.
* výdaj mesto - zahŕňa správu mesta, voľby, transakcie verejného dlhu, civilnú obranu, ochranu pred

požiarmi, výstavbu, cestnú dopravu,
nakladanie
s odpadmi, ochranu
Príjem
4 937komunikácie,
612,00
5 522 358,00
3 329 prírody
609,88a krajiny,
60,29
ochranu životného prostredia, 4
rozvoj
bývanie a2občiansku
vybavenosť,49,40
Výdaj
937 bývania,
612,00 verejné5osvetlenie,
522 358,00
727 973,96
rekreačné a športové služby, knižnicu, predškolskú výchovu, opatrovateľskú službu, klub dôchocov a
Rozdiel
0,00
0,00
601 635,92
starostlivosť o občanov v hmotnej núdzi.

(sumy sú uvedené v €)

Schodok štátneho rozpočtu SR je k 30. 09. 2018 vo výške 610 mil. €.

* RO
– rozpočtové
organizácie
(zahŕňa ZŠ, ZUŠ, CVČ, ŠJ ZŠ a ŠKD ŠJ); MŠ – zahŕňa Materskú školu Ilava +
Zdroj:
Ministerstvo
financií SR.
jedáleň
a
Materskú
školu
Klobušice
+ jedáleň; DK - domy kultúry.
Ing. Stanislav Fúsek
Ing. Štefan Daško

samostatný
referent
rozpočtu
mesta Ilava
* výdaj
mesto -odborný
zahŕňa správu
mesta,
voľby, transakcie verejného dlhu,primátor
civilnú obranu,
ochranu pred
požiarmi, výstavbu, cestnú dopravu, komunikácie, nakladanie s odpadmi, ochranu prírody a krajiny,
ochranu životného prostredia, rozvoj bývania, verejné osvetlenie, bývanie a občiansku vybavenosť,
riadky nesúvirekreačné a športové služby, knižnicu, predškolskú výchovu, opatrovateľskúNasledujúce
službu, klub dôchocov
a
sia s povinnosťou, ale skôr so
starostlivosť o občanov v hmotnej núdzi.

Máme po voľbách

slušnosťou. Chcem takto povolebných prezentácií kandi- dať, alebo nedať hlas Ing. Vik- ďakovať Ing. Štefanovi DašZdroj: Ministerstvo financií SR.
dátov na post primátora náš- torovi Wiedermannovi. Tiež kovi a všetkým, ktorí mu
Ing.
Daško kedy bol primáobdobiach,
hoStanislav
mesta. Fúsek
z čisto prozaického dôvodu.Ing.vŠtefan
samostatný
odborný
referent
rozpočtu
primátor
mesta
Ilava za to, čo sa
Nemrzí ma, že som nedal Poznáme sa a určite mu neže- torom pomáhali,
hlas Ing. Štefanovi Daškovi. lám nič zlé. Ale zvolením jeho v meste urobilo. Nebolo toho
A to z čisto prozaického dô- osoby za primátora mu totiž málo. Štefan, ďakujem! Mysvodu. Myslím, že i on má ná- normálny spôsob života práve lím si, že môžeš chodiť po
rok, aby sa vrátil k normál- skončil. Predstava, že post pri- meste s hlavou hore aj keď nie
nemu spôsobu života, aby si mátora by mohol robiť v osem- už ako primátor.
Ing. Viktorovi Wiedermanmohol povedať :„Padla, idem hodinovom pracovnom čase je
domov k svojim blízkym, za- čírou utópiou. Bude mať stále novi prajem, aby sa mu darilo,
hrať si futbal a večer možno málo času nielen v robote, ale aby mal silnú oporu v zastupina pivko“. Aby už nemusel i pre svojich blízkych a že bude teľstve a aby mesto riadil dobstále riešiť požiadavky oby- tiež musieť najčastejšie odpo- re alebo lepšie. Viktor, držím
vateľov nášho mesta typu: „Ja vedať na požiadavky obyvate- palce!.
Som totiž občan tohto mespotrebujem, my potrebujeme ľov typu: „Ja potrebujem, my
tečka
a prajem si, aby sa aj tu
a kedy to už konečne bude...“ potrebujeme a kedy to už kodobre
žilo.
a aby už nebol atakovaný nečne bude...“. A to ešte nena internetových stránkach tuší, čo sa na internete o sebe
úvahami anonymných hrdi- dozvie práve od tých anonymIng. Josef Rosenbaum
nov z nášho mesta.
ných hrdinov z nášho mesta.
Aj ja štátneho
som sa zúčastnil
predPriznám
že som
Schodok
rozpočtu SR
je k 30. 09.
2018 vosa,
výške
610váhal,
mil. €. či

Verím, že každý
človek má v sebe
zakódovanú lásku a zároveň túži
po láske. Cíti potrebu milovať a byť milovaný.
Aj keď to tak niekedy nevyzerá. Preto skúsme rozsvietiť
svetlo lásky, ktorá je v nás,
na svietnik našich dní. Zvlášť
teraz, na Vianoce, kedy je potrebné, aby sa nenávisť a ľahostajnosť vytratili z našich
sŕdc... Lebo ako tma je len absencia svetla, tak zlo je absencia lásky. Milí priatelia, spoluobčania, želám si, aby sme
boli svetlom lásky a oporným
svietnikom sebe navzájom,
svojim blízkym a všetkým ľuďom. Aby sme dokázali dávať aspoň kúsok seba. Prajem
Vám darom lásky presvietené
Vianoce a požehnaný rok 2019
Ing. Štefan Daško,
primátor mesta Ilava

Blahoželanie
novému primátorovi

Srdečne blahoželám novozvolenému primátorovi
Ing. Viktorovi Wiedermannovi a novým poslancom .
Prajem Vám veľa úspechov
v krásnej, ale zároveň náročnej práci a tiež želám úspešné plnenie volebných sľubov.
Ing. Štefan Daško

„Prístavba a stavebné úpravy MŠ Okružná 53/5, Ilava – Klobušice“ po kontrole
Mesto Ilava obdržalo dňa 29. 11.
2018 správu z 2. ex-ante finančnej
kontroly po uskutočnení verejného obstarávania, kde sprostredkovateľský orgán v Trenčíne konštatuje: „... že neidentifikoval také
porušenia zákona o verejnom obstarávaní, resp. porušenia ustanovení legislatívy SR a EÚ, ktoré by
mali, resp. by mohli mať závažný
vplyv na výsledok verejného obstarávania. Sprostredkovateľský
orgán súhlasí s podpísaním zmluvy s úspešným uchádzačom.“ Následne mesto podpísalo s dodávateľom stavby s firmou MLO s.r.o.
Bratislava zmluvu o dielo. Zrealizovanie stavby je do dvanásť mesiacov od podpísania zmluvy.
Spracoval
Ing. Janušek Stanislav

Ilavský mesačník
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Výsledky volieb na primátora podľa poradia a počtu hlasov:
P.č

Meno a priezvisko

1.
2.
3.
4.
5.

Ing. Viktor Wiedermann
Mgr. Rastislav Turčík
Ing. Štefan Daško
Eduard Štencl
Ing. Peter Proszczuk
Spolu:

vo č. 1

vo č. 2

431
78
60
13
7
589

396
49
87
19
5
556

vo č. 3
278
50
46
10
9
393

vo č. 4

vo č. 5

310
102
57
12
27
508

298
47
40
7
3
395

vo č. 6

p. hlasov

27
3
16
0
0
46

1740
329
306
61
51
2487

Výsledky volieb na poslancov MsZ podľa poradia a počtu hlasov
Volebný obvod č.1 - DK Ilava:
Ul. Kukučínova, SNP, Záhumenská, Mierové
námestie, Košecká, Farská, Moyzesova, Ružová

Volebný obvod č.4 - OTS:
celá Sihoť

1.

Ľudmila Hujová

351

2.

Martina Bagínová, Mgr.

215

3.

Ľudmila Haasová

208

4.

Tibor Meliš, Ing.

204

5.

Jozef Tichý, Ing.

194

6.

Lukáš Koník, Mgr.

138

7.

Miroslav Behan

127

Volebný obvod č.2 - ZŠ Medňanská:
Ul. Medňanská, Skala, Jesenského, Hollého, Kalinčiakova
1.

Dana Schillerová

265

2.

Vladimír Bagín, Ing.

231

3.

Karin Bartošová, Bc.

215

4.

Martin Batla, Ing.

156

5.

Róbert Vavrík, PhD., Ing.,

142

6.

Vladimír Stopka, Ing.

120

7.

Peter Melo, Ing.

110

8.

Denis Párovský

75

Volebný obvod č.3 - ZUŠ:
Ul. Ľ.Štúra, Štefánikova, Hviezdoslavova,
Pivovarská, Sládkovičova
1.

Jana Dianová, Mgr.

178

2.

Pavol Šupák, Ing.

143

3.

Anna Čelková

135

4.

Peter Lukáč, Mgr.

119

5.

Ľubomír Magut, PaedDr.

84

6.

Jozef Malík

57

1.

Pavol Filo, Ing.

183

2.

Etela Eglyová, RNDr.

177

3.

Jozef Jakúbek

162

4.

Martin Živčic, Mgr.

159

5.

Eva Novosadová

137

6.

Milena Sitárová, Mgr.

64

7.

Róbert Ondriš

50

Volebný obvod č.5 - DK Klobušice:
celé Klobušice
1.

Daniel Streličák

300

2.

Branislav Vavrík

206

3.

Milan Porubčan

180

Volebný obvod č.6 - DK Iliavka:
mestská časť Iliavka nemala žiadneho kandidáta

-evid-
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Trenčiansky samosprávny kraj Štiepkovač a kontejnery pre
TSM Ilava, záverečná správa
Tlačová správa
o realizácii projektu
Trenčín, 23. november 2018
S ohľadom na bezpečnosť

Most ponad Vážsky kanál
v Ilave kvôli kritickému technickému stavu uzatvoria
Hĺbková diagnostika oceľovej konštrukcie mosta na ceste
II/574 v Ilave ukázala, že most
treba z dôvodu havarijného
stavu a bezpečnosti účastníkov
cestnej premávky uzavrieť.
So stavbou mostného objektu ponad Vážsky kanál v Ilave začali v roku 1945. Dnes je
jeho životnosť vyčerpaná, nosná konštrukcia je v zlom technickom stave. Z tohto dôvodu
Trenčiansky
samosprávny
kraj (TSK) plánoval v lete
tohto roku pristúpiť k jeho
komplexnej rekonštrukcii.
Hlbšia diagnostika mostného
objektu však napokon ukázala, že samotné teleso mosta
nie je možné zrekonštruovať
bez toho, aby bol demontovaný. TSK preto musí od svojho
pôvodného zámeru upustiť
a most z dôvodu bezpečnosti
účastníkov cestnej premávky
uzavrieť.
Zameranie a hĺbková diagnostika skutočného stavu
oceľovej konštrukcie odhalili
poruchy na takých miestach
nosnej konštrukcie, ktoré neumožňujú rekonštrukciu mosta v polohe na oporách. Mostný objekt je preto potrebné
demontovať. „Jeho oprava sa
však v rozsahu potrebnej výmeny prvkov a s prihliadnutím na
stav konštrukcie a prípadnej
sanácie javí v porovnaní s alternatívou nového mosta ako
neekonomická a prakticky nerealizovateľná,“ vysvetlil Radovan Karkuš, riaditeľ Správy
ciest TSK, ktorá má predmetný most vo svojej správe.
Zároveň dodal, že počas diagnostických prác na moste bolo
niekoľkokrát denne zaznamenané prekročenie povoleného
zaťaženia mosta a pravidelné
prekračovanie povolenej rýchlosti, čo sa prejavilo nadmernými priehybmi mosta a výrazným kmitaním.

obyvateľov mesta a najmä
účastníkov cestnej premávky, ktorí most ponad Vážsky
kanál pravidelne využívajú, je ďalšia prevádzka mosta
vylúčená. Bezpečnosť chodcov, cyklistov, vodičov motorových vozidiel či cestujúcich
verejnou osobnou dopravou
je prvoradá, most preto od
utorka 27. novembra 2018
uzatvoria. „Stav mostného
objektu je na základe zistených porúch kritický a možno
ho hodnotiť stupňom VII, teda
havarijný stav. S mestom Ilava,
Okresným úradom v Trenčíne,
Okresným dopravným inšpektorátom v Trenčíne, Okresným
riaditeľstvom Policajného zboru SR v Trenčíne i SAD Trenčín, a. s., sme sa preto dohodli
na úplnej uzávierke cestného
mosta od 1.00 h. rannej v utorok 27. novembra 2018. Vzhľadom na časové obdobie, potrebné na realizáciu procesu
verejného obstarávania, vypracovanie projektovej dokumentácie a napokon i samotných
poveternostných podmienok
pri realizácii prác odhadujeme trvanie uzávery do konca
budúceho roka,“ priblížil ďalej
riaditeľ Správy ciest TSK.
Uzávierka mosta bude
riadne vyznačená prenosným dopravným značením
a dopravnými zariadeniami.
Vstupu na most budú
motoristom brániť betónové
zvodidlá v oboch smeroch
jazdy. Kým k samotnej
uzávierke mostného objektu
dôjde, TSK požiadal Krajský
dopravný
inšpektorát
v
Trenčíne o výkon kontrolnej
činnosti v mieste mostného
objektu.
Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková,
Odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK, veronika.rezakova@tsk.sk, tel.: 032
6555 907, mobil: 0901 918 144

Dávam na vedomie spoluobčanom že mesto Ilava úspešne
dokončilo projekt cez Enviro-

fond, v rámci ktorého pribudla
do Oddelenia technických služieb mesta ďalšia nová technika.
Poskytnutá dotácia bola
v súlade so zmluvou č. 127723
08U03 účelovo použitá na nákup technologického vybavenia odpadového hospodárstva
v meste Ilava v rámci projektu
„Technologické vybavenie-odpadové hospodárstvo v meste
Ilava.“

Projekt sa realizoval v období 06/2018 až 10/2018. Celkové náklady projektu boli
34 787,20 eur.
V rámci projektu boli zakúpené nasledovné zariadenia:
Štiepkovač URBAN SMH 1101 kus a Kontajnery ZAK 7,5
- 5 kusov. Uvedené dodávky,
činnosti a práce boli zrealizované v súlade s
rozpočtom projektu. Dodávateľom projektu bola firma
ETIKO, s.r.o. so
sídlom Gemerská 10, 949 01
Nitra. Spoluúčasť mesta bola 5%, čo je suma
1739,32 eur.
Zariadenia nakúpené v rámci projektu boli dodané do Oddelenia technických služieb
mesta Ilava a slúžia svojmu
účelu. Dotácia z Envirofondu
v sume 32 889 eur bola pripísaná na účet města dňa 26.11.
2018 a následne zaslaná platba
dodávateľovi.
Ing. Ľubomír Turcer,
prednosta MsÚ
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Katarínska noc divadiel 2018 Zuškársky lampášik
Myšlienka podujatia - NOC
DIVADIEL- vznikla na podnet francúzskych divadelných
umelcov v roku 2008. Možnosť
prezentovať divadelný program
aj inak, ako počas všedných dní,
spája každý rok množstvo divadiel a divákov po celej Európe.
„S divadlom do nekonečna
a zároveň do nekonočna“- s touto myšlienkou sme aj my vstúpili do divadelného sobotňajšieho
dňa s očakávaním príchodu Katarínskej divadelnej noci.
Návštevníci podujatia si od
17:00 hod. mohli vychutnať divadelné predstavenia prostredníctvom rôznych účinkujúcich
divadelných súborov. Ako prvý
sa nám predstavil DS LUSIAN
z Nového Mesta nad Váhom,
ktorý uviedol bláznivú komédiu, odohrávajúcu sa na trase
Klubovňa - Paríž. Po prestávke sme si vychutnali divadelné
predstavenie nášho DS Masky
z Ilavy, ktorý uviedol folklórDS Masky

nu komédiu na námet klasiky
Jána Palárika - Zmierlivé dobrodružstvo. Naplnená sála a záverečný standing ovation s búrlivým potleskom svedčili o tom,
že naši herci zahrali divadlo
s úžasným nadšením a unikátnou pozitívnou energiou.
Ako posledný účinkoval DS
Lúky a predstavil sa satirickou
krimikomédiou s názvom Veno
pre Veronu od Štefana Kršňáka.
V spolupráci s DS MASKY
a mestskou knižnicou sme pripravili pre divákov nielen príjemné divadelné zážitky, ale
v prestávkach medzi predstaveniami sme pre všetkých

účastníkov podujatia pripravili čitateľský kútik s kvalitnými
časopismi a výborným čajom.
V bare čakalo prítomných výborné osvieženie v podobe
skvelého vína, ktoré nám venovala vináreň na Ružovej ulici.
Nechýbali ani skvelé koláčiky
z autorskej dielne našich hercov
DS Masky. Prítomní hostia si
mohli pozrieť i zakúpiť autorské
šperky Danky Vlčkovej a Hand
made textil, vecičky pre deti i
Dievčatá z DFS Laštek

dospelých od Monilla s tvorivými dielničkami.
Vo vestibule bol nainštalovaný fotokútik s divadelnými kostýmami, v ktorých sa mohli diváci odfotiť. Všade rozvoniaval
šošovicový guľáš, ktorý pripravili naše dámy z kultúry - šéfkuchárka Janka a jej asistentky
Ivetka a Renátka. Hoci si zaslúžili zatiaľ len imaginárny rád
zlatej šošovice s vareškou od
všetkých prítomných, ktorým
sa dostalo koštovky z tohto výborného tradičného ilavského
jedla, verím, že pokiaľ vydržia
s varením v tejto kvalite, iste
bude ocenenie aj v tom známom rozprávkovom štýle....
Ďakujem DS Masky a vedúcej
súboru Mgr. Janke Trenčanovej
i všetkým spoluorganizátorom,
sponzorom a účastníkom tohto
skvelého podujatia a verím, že sa
na budúci rok opäť stretneme.
-atDS Lusian

Posledné novembrové popo- ktorí svoju lásku a celé srdce veludnie sa Dom kultúry v Ilave novali umeniu a deťom v predrozžiaril krásou umenia, kto- chádzajúcom období. Množstvo
ré pripravila ZUŠ Ilava pri prí- úspechov v rôznych súťažiach za
ležitosti 65. výročia založenia. roky pôsobenia ZUŠ-ky v Ilave,
Už sám názov podujatia evoku- celý rad výborných absolventov
je pocit radosti zo svetielka, čo a veľa, veľa vystúpení sú vizitrozháňa tmu a prináša do duše kou úsilia všetkých pedagógov,
nádej, pokoj a radosť. Tak na a tým aj
mňa zapôsobil celý koncert.
65-ročného dobrého mena
Vo vyzdobenom vestibule nás školy.
na paneloch vítali krásne žiacke
Toto nádherné podujatie
výtvarné práce, malé keramické prišli navštíviť aj vzácni hostia
anjeliky, veselí čertíci, mištič- zo ZUŠ Klimkovice z ČR. Priaky a svietniky rôznych tvarov teľské vzťahy s nimi trvajú nei farieb, čo vznikli pod rukami pretržite už 25 rokov a dobrá
detí a ktoré si mohli návštevní- spolupráca priniesla oživenie do
ci za dobrovoľnú cenu dokonca života oboch škôl.
A aj keď
i kúpiť.
sa obidva kolektívy obmieňajú,
Atraktívna dramaturgia, sce- vždy majú k sebe blízko a vzánár i réžia koncertu sú dôkazom jomne sa inšpirujú.
precíznej práce súčasného koNávšteva slávnostného podlektívu školy. Snaha ponúknuť ujatia mi oživila množstvo
divákom to najlepšie sa vydari- spomienok na roky strávené
la. Celý program priam dýchal v ilavskej zuške. Stretla som sa
sviežosťou, radosťou a mlados- s bývalými kolegami, dobrými
ťou, čo nesie v sebe svetlo – lam- priateľmi a známymi. Pred očapášik do skvelej budúcnosti
Žiačky tanečného odboru
školy. Aj mne
osobne
zahrial
dušu.
Som šťastná
a spokojná, že
všetko úsilie
predchádzajúcich učiteľov má také
skvelé pokračovanie. Spočíva mi sa mi premietli krásne aktiv nadšení, láske, trpezlivosti vity školy, žiaci i študenti a krása oddanosti svojej práci s deťmi. ni ľudia, s ktorými som mala
V programe slávnostného možnosť pracovať a žiť. Patria
koncertu sa vystriedali vystú- medzi nich aj všetci pracovníci
penia žiakov a učiteľov - spe- domu kultúry, ktorí celé roky
vákov, ale aj účinkujúcich hry spätne a aj pri tejto slávnosti
na gitaru, na klavíri, flautách, vždy ochotne, obetavo a ústrehusliach, saxofóne i zoskupenie tovo strávili s nami čas príprav,
akordeón a basová gitara s cim- skúšok i vystúpení. To krásne
balom. Rôznorodosť skladieb, a dobré mi vyčarilo úsmev šťasštýlov a tanečné vystúpenie zau- tia na tvári. Z podobnej spokojjali divákov natoľko, že sa prie- nosti sa môžu tešiť aj súčasní
bežne ozývali výkriky nadšenia ilavskí zuškári a s nimi rodičia,
a obrovský potlesk.
verejnosť a široké okolie. Je na
Plná sála kultúrneho domu to dôvod. Škola má pred sebou
bola dôkazom záujmu a pod- úžasnú perspektívu.
pory umeleckého vzdelávania.
Ďakujem za pozvanie na utePestré zostavenie programu do- šené, milé, radostné a unikátne
pĺňala prezentácia histórie školy predstavenie, plné emócií, ktoré
a všetci prítomní sa z priprave- vnieslo ľuďom do srdca lásku.
nej projekcie dozvedeli o jej začiatkoch, o riaditeľoch školy a o
učiteľoch, ktorí dlhé roky pôsoMgr. Ružena Hromádková,
bili v Ilave. Bolo to krásne gesemeritná riaditeľka
to úcty a vďaky všetkým tým,
ZUŠ Ilava
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Nielen chlebom je človek živý...
Občas dobre padne trochu
sa zastaviť,stíšiť,oddýchnuť si
od každodenného stresu, práce a povinností. Balzamom na
dušu môže byť pre mnohých
ľudí poézia. Prečítať, či vypočuť si verše o veciach, ktoré prináša každodenný život
– o láske a šťastí, nádeji a skla-

sa klub stihol prezentovať aj na
verejnosti.
Dňa 25.10.2018 sa uskutočnilo poeticko-hudobné popoludnie pod názvom ,,...a poďakujem sa životu“, ktoré bolo
venované 110.výročiu narodenia významnej slovenskej poetky Maši Haľamovej. Žensky

Chcem sa aj touto cestou poďakovať všetkým účinkujúcim
za výbornú spoluprácu. Moje
poďakovanie patrí aj Mgr.A.
Teicherovej a pani M.Hrubej
za to, že nás zobrali pod svoje krídla, pani O.Tomášovej za

Recitátorky Klubu poézie pri DK v Ilave
krehké lyrické básne si diváci
vypočuli v podaní Janky Heisarovej, Ruženky Hromádkovej, Milky Múčkovej, Lenky
Kováčovej a Alenky Teicherovej. Nemenej skvelým zážitkom
bolo aj vystúpenie Dášky Mišíkovej, ktorá zaspievala a zahrala piesne z vlastnej tvorby.

Dizajnérka Eva Olexíková

Prvé knihy získané z grantu
už medzi čitateľmi
Do knižnice pribudnú nové
knihy získané z Fondu na podporu umenia v celkovej sume
2000 eur. Mesto prispeje spoluúčasťou v hodnote 106 eur.
Prvých osemdesiat kníh bolo
zakúpených a mnohé už majú
svojich čitateľov. Tentoraz
sme sa zamerali na mladšiu
generáciu - „násťročných“ v rámci projektu s názvom „Zo
stavu online ku knihe“. Boli
zakúpené rôzne dobrodružné
fantasy ságy, pestrý mix pre široký okruh čitateľov. Je z čoho
vyberať, príďte sa presvedčiť
alebo pošlite svoje deti. V nákupe pokračujeme, tešíme sa
aj na vaše tipy.
-ih-,-ot-

Mgr. Oľga Ďurechová

Tvorivé dielne v Základnej
umeleckej škole Ilava
Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa
a znovuzískania nezávislosti v
Poľsku Mesto Ilava- oddelenie
kultúry, Poľský klub a ZUŠ Ilava usporiadalo dňa 26.10.2018
v priestoroch umeleckej ško-

maniach, radosti i smútku, o
prírode, ktorá je večná a nezameniteľným spôsobom vstupuje do našich životov, nám
môže priniesť rovnaký estetický zážitok ako hodnotné výtvarné alebo hudobné dielo.
Kedysi prichádzala poézia
za nami priamo do našich domovov. Moji rovesníci si určite pamätajú nedeľné chvíľky
poézie, ktoré pravidelne uvádzala slovenská televízia. Dnes
sa nám však poézia akosi vytráca zo života. V médiách ju
nepočujeme a v kníhkupectve
väčšina radšej siahne po práve
,,vychytených“ bestselleroch.
A pritom v slovenskej literatúre je dostatok autorov kvalitnej,krásnej a umelecky hodnotnej poézie. Zaslúžia si našu
pozornosť a aj úctu.
Aj z tohto dôvodu vznikol
pri DK Ilava a Základnej organizácii ÚŽS Klub priateľov
poézie. Ambíciou klubu je nielen združovať ľudí, ktorí si radi
prečítajú alebo vypočujú básne, alebo ktorí radi recitujú, či
sa pokúšajú tvoriť, ale aj prinášať krásu umeleckého slova
von medzi ľudí. Počas svojho
pomerne krátkeho pôsobenia

pomoc pri propagáci a takisto aj ostatným zamestnancom
DK. Úprimne ďakujem aj všetkým vám, ktorí ste si našli čas
a prišli ste sa na nás pozrieť.
Teší ma, že záujem o poéziu
v Ilave ešte nevymrel!

ly Ilava textilný workshop pre
verejnosť a žiakov.
Vďaka spolupráci poľskej
módnej návrhárky Kamily
Zielinskej a slovenskej výtvarníčky a dizajnérky Evy Olexíkovej sa zúčastnení mohli naučiť techniku studenej batiky,
mohli si vyskúšať aj prácu s
modro tlačiarskými matricami, ktoré sa máčali do horúceho vosku a následne otlačili na
plátno, ktoré sa potom zafarbilo. Žiaci si vyskúšali navrhnúť
aj vlastnú módnu kolekciu a
zdobenie textilu rôznymi aplikáciami.
Po tvorivých dielňach sa v sobotu konal jedinečný trojkoncert spojený s vernisážou výstavy pod názvom SÚZNENIE.
J. Frolová
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„Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie:
100 rokov od vzniku Česko-Slovenska.“
Tohoročný dvadsiaty druhý
október sa celou našou školou šírila historická atmosféra,
ktorú bolo cítiť z každej triedy či učebne. Zapojili sme sa
do 14. ročníka celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie
podujatie školskej knižnice.“
V téme sa spájali dva fenomény - kniha a história, bez
ktorých si vzdelávanie nevieme ani predstaviť. Knihy sú
zdrojom poznania, ale aj zábavy. Majú dôležité poslanie pri
formovaní osobnosti, rozširujú detské obzory, vedomosti či vyjadrovacie schopnosti
detí. Prebudiť v žiakoch lásku
ku knihám a k čítaniu je snom
každého učiteľa.
Mládež by mala poznať aj
históriu, preto je potrebné vytvárať a formovať kritické historické vedomie žiakov, aby
dokázali pochopiť minulosť
a prítomnosť krajiny, v ktorej
žijú. Aby poznali dôležité míľniky slovenskej i svetovej histórie a uvedomovali si potrebu mierového spolunažívania
všetkých národov. Aby sa stala storočná história Slovákov,
ktorá bola tohoročnou témou,
pre žiakov zaujímavá a pestrá,
využili sme zážitkové metódy
a formy živého a dramatického rozprávania učiteľov.
Čaro našej školskej knižnice
umocnili vzácne staré knihy,
učebnice, fotografie, obrazy,
vysvedčenia, drevené školské tašky či peračníky, ktoré
dotvárali príjemnú historickú atmosféru a mohlo sa začať vyučovanie - „V dnešnej
knižnici po starom.“ Tak znelo motto našej aktivity, ktorú
prihlasujeme do súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Absolvovali ho
žiaci šiestych ročníkov pod
vedením pani učiteľky slovenského jazyka, ktorá v tento
deň vyzerala ako zo „starého
filmu“ - dlhé čierne šaty, vlasy stiahnuté do drdola, prísny
výraz tváre či trstenica v ruke,
nahnali strach nejednému ne-

zbedníkovi. Na pomoc sme si
prizvali aj bývalú pani učiteľku, Mgr. Magdalénu Kobzovú, ktorá vyučovala ešte za
čias socializmu, no aj v dôchodkovom veku žije aktívny kultúrno- spoločenský život. Vedie mestskú kroniku,
je korektorkou Ilavského mesačníka či autorkou knihy Almanach škôl ilavských. Svojím zaujímavým rozprávaním
urobila prierez rôznymi obdobiami známej ilavskej rodiny
Štefana Rausa, ktorej súčasťou je aj ona. Štefan Raus bol
učiteľom, organistom, starostom a historikom - kronikárom Ilavy. Podľa neho je pomenovaný aj dnešný mestský
park. Žiaci si mohli pozrieť
jeho vysvedčenia ešte z čias
Rakúsko-Uhorska či zoznámiť sa s archaizmami označujúcimi vyučovacie predmety. Pracovali aj s Inojazyčným
slovníkom, ktorý bol vydaný
v roku 1921 a hľadali v ňom
rozdiely v pravopise a výslovnosti. Čítali z kníh, v ktorých
mali slovesá iné prípony ako
tie dnešné a podarilo sa im aj
vyvodiť súvislosť so ženským
rodom podstatných mien. Vyskúšali si písať husím pierkom
a kriedou na tabuľku. Dozvedeli sa, kedy vznikla prvá škola
v Iliavke, prelistovali si mestskú kroniku, poprezerali staré fotografie, kládli množstvo
otázok a ani sa nenazdali, ako
rýchlo skončila vyučovacia
hodina.
Prostredníctvom histórie sa
žiaci oboznamujú s konaním
ľudí v rôznych životných situáciách. Z dejín získavame veľa
životných skúseností. História
nám poskytuje mnoho otázok, na ktoré sa nedá zodpovedať okamžite, ale dávajú nám
príležitosť uvažovať a hľadať
vlastné odpovede.
Dejiny majú byť zaujímavé, majú poskytovať prehľad,
udržiavať tradície a viesť k poznaniu seba samého. A o to
sme sa snažili za pomoci rodi-

čov, ktorí nám poskytli vzácne rodinné historické klenoty,
z ktorých školská knihovníčka
pripravila expozíciu v knižnici. Ďakujeme aj tým, ktorí
obliekli svoje deti do krojov či

iných historických šiat a prejavili tak určitú spolupatričnosť.
O tom, že takáto forma vyučovania sa našim žiakom páčila, že každý si zodpovedal alebo dostal odpoveď na tú svoju
otázku z histórie, svedčia vyjadrenia žiakov.
PaedDr. Ľubica Ladecká

Návšteva policajtov v MŠ ILAVA
V stredu 21. 11.2018 do triedy predškolákov zavítala Polícia SR. Deti sa nemohli dočkať, netrpezlivo sedeli a v
duchu si pripravovali veľa otázok pre „pánov policajtov“.
Keď do miestnosti vošli, nastalo obrovské ticho, deti sa pozerali a pozorne počúvali pánov
policajtov. Rozprávali sme si
o bezpečnosti na cestách, na
chodníku a aj o rôznych situáciách, ktoré môžu na cestách
nastať. Deti boli zvedavé, ako

sa môžu stať policajtami, čo
všetko páni policajti robia a
pod. Deťom sa páčilo najviac
to, že si mohli vyskúšať policajnú čiapku a zblízka si prezrieť policajnú výzbroj. Najväčší obdiv zožali policajné
putá a niektorí si ich mohli aj
na vlastnej koži vyskúšať. Dúfame, že táto návšteva bola našim deťom dobrým prínosom
a tešíme sa na ďalšie stretnutie
s Políciou SR.
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BURZA DETSKÉHO OBLEČENIA
BOLA OPÄŤ O POMOCI
Je tu jeseň a s ňou prišla
v poradí už šiesta Burza detského oblečenia, obuvi a hračiek, konaná v dňoch 19. 10. 21. 10. 2018 pod záštitou Rady
rodičov pri ZŠ Ilava. Počasie
nám opäť prialo a tešili sme
sa priazni mamičiek, oteckov,
starých rodičov a detičiek nielen z nášho mesta, ale aj z okolitých obcí. Nezvyčajne vyššie
jesenné teploty ovplyvnili aj
nákupy. Tí, ktorí ešte nenakúpili v predstihu zimné veci,
využili túto možnosť a za
symbolické ceny získali krásne vecičky pre svoje detičky.
Touto cestou by som sa chcela poďakovať pani riaditeľke
Mgr. Jarmile Janošíkovej za
poskytnutie priestorov telocvične. Karol Zifčák, Peter
Janco a Rudolf Krcheň sa postarali o zabezpečenie a rozmiestnenie stolov. Benjamín
Behan z 5. B triedy, Larka Urbanovský zo 7. A triedy a Danielka Švachová spolu s Kristínkou Pócsovou zo 7. B triedy
sa postarali o plynulý priebeh
registrácie a ukladania tovaru na stoly a vešiaky. Všetky veci boli prehľadne uložené a označené, čo kupujúcim
uľahčilo ich výber a zároveň
aj šetrilo čas. Veľké poďakovanie patrí hlavne obetavým
rodičom – Vladimíre Kuru-

sovej, Silvii Stanovej, Daniele
Švachovej, Márii Cabajovej,
Vierke Jáňovej, Lenke Jáňovej, Lucii Striškovej, Miriam
Turzovej, Alexandre Marcinovej, Dagmare Felis, Nadi
Urbánkovej, Eve Batlovej, Tomášovi Damaškovi, Miroslave Eliášovej a pani učiteľkám
Lýdii Horákovej a Joanne Ďurišovej. Lenka Kurusová, Lenka Ďurišová, Matejko Marcin
a Adamko Striško boli našimi
veľkými pomocníkmi. Svojou vytrvalosťou, energiou
a nadšením podávali výkony ako dospelí. Poďakovanie
patrí aj všetkým mamičkám,
ktoré darovali staršie oblečenie a obuv. Ponúkli sme ho
opäť sociálne slabším rodinám. Výťažok z tejto akcie
– 242 € sme venovali rodine
pána Patrika Živojinova, ktorá v lete utrpela veľkú stratu
– stratu milovanej mamičky
a manželky. Preto veľká vďaka patrí všetkým tým, ktorí
našu akciu podporili, zúčastnili sa jej a dokonca sa vzdali
svojho zisku z predaných veci.
Sme radi, že sme mohli aspoň
trošku pomôcť. Vždy je vhodný čas, urobiť niečo správne.

Patrik Živojinov a Jana Urbanovský

PhDr. Jana Urbanovský
predsedníčka Rady
rodičov ZŠ Ilava

Úspešné speváčky ZUŠ Ilava
Školský rok 2018/2019 začal veľmi úspešne pre žiačky
speváckeho odboru Základnej
umeleckej školy v Ilave. V októbri sa zúčastnili súťaže MY
PopStar „Talentmánia“ 2018.
Napriek krátkemu času na prípravu predviedli takmer profesionálne výkony, ktorými
zaujali náročnú mnohočlennú porotu. Počas dvoch súťažných kôl dokázali speváckymi
výkonmi presvedčiť porotcov
o svojich kvalitách a uspeli.
Karolínka Koleková, okrem 1.
miesta, získala najprestížnejšiu cenu celej súťaže a stala sa
jej laureátkou. Elenka Vaňo-

Karolína Koleková
vá získala 3. miesto vo svojej
kategórii. Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy. Pani
učiteľke Mgr. art. Nikole Matejkovej ďakujeme za kvalitnú
prípravu žiačok.

Juraj Čurný a Elenka Vaňová

Koyšove Ladce
19.októbra 2018 žiačky Barborka Barteková, Karolínka Koleková a Adelka Holbusová svojím speváckym
vystúpením oživili otvorenie
dvadsiateho ročníka literárnej súťaže v ľúbostnej poézii

Koyšove Ladce. Dievčatá zo
speváckej triedy pani učiteľky
Nikolky Matejkovej a za klavírneho sprievodu pani učiteľky Jarky Piškovej predviedli
krásny program, ktorý navodil
atmosféru daného podujatia.
Za peknú reprezentáciu školy
im ďakujeme. -zuš-

Jarmila Pišková (zľava) so svojimi zverenkyňami
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Knižné novinky

Beletria dospelí:
T. Keleová-Vasilková:
Tri sestry
J. Červenák: Hradba západu
J. Pronská: Jorga
J. Moyes: Stále som to ja
L. Sasková: Rozpoltená
J.L. Horst :
Zmiznutie Felície
A. Coddington:
Dedičný hriech
J.K. Rowlingová:
Prázdne miesto
M. Čierny: Prípad sabotér
A. Gavalda: Citlivá místa
K. Machová: Nevesta
Beletria deti:
B. Jobus: Muflón Ancijáš
a mimozemšťan
K. Erben: Vták Ohnivák
a iné rozprávky
Ľ. Brezovická Šebeková:
Medové príbehy
W. Disney:
Rozprávkový svet
F. Gehm: V
ulkánikovia sa nedajú!
Náučná dospelí:
J. Červený: Poľovníctvo
Staroveký Egypt
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Žandári v Ilave v prvých rokoch novovzniknutej
1. Československej republiky
Na území Slovenska existovali žandári podľa predpisov
Rakúskej monarchie od roku
1849. V 1. Československej
republike (ČSR) sa oficiálne označovali ako četníctvo
(zákon č. 299/1920 Zb. o četníctve), v období Slovenského štátu sa názov „četníctvo“
formálne zmenil na „žandárstvo“ (vyhláška Prezídia MV
č. 246/1939 zo dňa 6. októbra
1939), v roku 1944 bol zákon
o četníctve upravený zákonom o žandárstve. Obsah a
podstata zákona však zostali
nezmenené. Žandárske organizácie a formácie boli zrušené až nariadením Slovenskej
národnej rady v roku 1945
(Zákon SNR č. 6/1945 Zb.).
28. októbra 1918 vznikol
samostatný československý
štát, ktorý však bol československým zatiaľ len podľa
mena, na Slovensku bolo najskôr treba vytvoriť štruktúru
štátnej správy a čeliť maďarským a poľským územným
požiadavkám.
Četníctvo v ČSR riadil
Úrad generálneho veliteľstva
četníctva a správne spadalo pod Ministerstvo vnútra
ČSR. V každom sídle krajinského úradu pôsobili krajinské (čes. „zemské”) četnícke
veliteľstvá. Základná štruk-

Ďakujeme darcom, ktorí nám
v ostatnom období darovali knihy:
Monika Ďurišová
Beáta Marcišinová
Katarína Randová
Janka Gabčová
Veronika Martináková
Alexandra Tomanová
Mária Gáborová
Viera Čičmancová
Janka Heisarová
Peter Remenár
Veronika Martináková
Pavlína Porubčanová
Dušan Jakúbek
Miroslava Boháčiková
Anton Mihál
Marcela Bagínová

Mária Letková
Matúš Tomáš
Peter Mišík
Za mestskú knižnicu a jej čitateľov obzvlášť chceme vyjadriť poďakovanie odchádzajúcemu primátorovi Ing. Štefanovi Daškovi za dlhoročné
darovania kníh či už z jeho
pracovných ciest, alebo zo súkromnej knižnice.
Zároveň ďakujeme za spoluprácu a v ďalšom živote želáme veľa úspechov.
-ih-, -ot-

túra četníctva bola v prvých
rokoch novej republiky síce
vytvorená, ale iba malé percento četníkov bolo slovenskej národnosti. Okrem
prevelených
príslušníkov
četníctva z Čiech a Moravy,
značnú časť personálu četníckych staníc na Slovensku
tvorili výpomocní či náhradní četníci z príslušníkov armády.
V okrese Ilava bolo okresné četnícke veliteľstvo zriadené Československým zemským četníckym veliteľstvom
pre Slovensko. Sídlo veliteľstva v Ilave bolo prevzaté od
maďarských žandárov 2. decembra 1918.
Prvým veliteľom okresného četníckeho veliteľstva
v Ilave bol vrchný strážmajster Karel Jeřábek od
10.12.1918 do 19.3.1919. Po
ňom, do 20.12.1934, prevzal
velenie vrchný strážmajster
Václav Pipa, ktorý bol najdlhšie slúžiacim okresným
veliteľom a dosiahol hodnosť
štábneho kapitána. Vrchný strážmajster Josef Pisk
bol okresným veliteľom od
1.1.1935 do 15.3.1939.
K okresu patrili četnícke stanice v Ilave, v Beluši
a Trenčianskych Tepliciach.
V priebehu nasledujúcich rokov boli zriadené nové četnícke stanice v Trenčianskej Teplej a v Ladcoch od
15.8.1920, v Zliechove a v
Pružine od 1.10.1920 a v
Dubnici od 25.8.1922. Novým župným zriadením od
1.1.1923 četnícke stanice
v Trenčianskych Tepliciach
a v Trenčianskej Teplej prešli
pod správu Okresného četníckeho veliteľstva Trenčín.
Do roku 1926 okresné veliteľstvo sídlilo v dome č. 147148, kedy sa presťahovalo na
novú adresu v Ilave do č. d.
205 a od 1.septembra 1935
sídlilo na Masarykovom námestí č. p. 64-66 (terajšie
Mierové námestie).
Na tejto adrese sídlila sú-

časne Četnícka stanica v Ilave, ktorá mala svojho veliteľa
a mužstvo. Vždy, keď prišiel
nový člen k posádke, bol zapísaný do,,pamätníka.“ Uvádzalo sa tu meno, hodnosť,
dátum príchodu, z ktorej
četníckej stanice prišiel, dátum odchodu a kam odišiel.
Vďaka týmto záznamom je
dostupný prehľad o prvých
četníkoch Četníckej stanice
v Ilave:
František
Procházka,
miesto strážmajster, prišiel
2.12.1918 zo zemského veliteľstva na Morave, odišiel
14.4.1919 do Bratislavy;
Ján Novák, četník na
skúšku, prišiel 2.12.1918
z doplňujúceho veliteľstva zo
Skalice, odišiel 11.2.1919 do
Bratislavy;
František Novák, četník
na skúšku, prišiel 2.12.1918
z doplňujúceho veliteľstva zo
Skalice, odišiel 7.2.1919 do
Prahy;
Antonín Jirotka, náhradný četník, prišiel 2.12.1918 zo
Skalice, odišiel 18.1.1919 do
Trenčína;
Antonín Vaníček, dočasný náhradný četník, prišiel
18.12.1918, odišiel 21.3.1919
do Bratislavy;
František Zitka, dočasný náhradný četník, prišiel
18.12.1918, odišiel 11.2.1919
do Bratislavy;
Florián Škrahulek, dočasný náhradný četník, prišiel
18.12.1918, odišiel 11.1.1919
do stanice Lednické Rovne;
Čeněk Šafařík, dočasný náhradný četník, prišiel
18.12.1918, odišiel 11.1.1919
do stanice Lednické Rovne;
Jan
Neuman,
dočasný náhradný četník, prišiel
18.12.1918, odišiel 11.2.1919
do Bratislavy.
Velitelia Četníckej stanice
v Ilave:
Miesto strážmajster František Procházka, poverený od
2.12.1918 do 10.12.1918;
Vrchný strážmajster Václav Kraus, od 10.12.1918, dňa

10
14.7.1925 premiestnený do Telče;
Vrchný strážmajster Petr
Malinšák; prišiel z Nemšovej
14.7.1925, 13.4.1929 odišiel
do trvalej výslužby;
Vrchný strážmajster Bohumil Řípa, prišiel z Vranova 15.4.1929, 1.11.1935 odišiel
do trvalej výslužby;
Vrchný strážmajster Jaroslav Růžička, od 15.10.1935,
do 18.3.1938.
Najdlhšie slúžiacim četníkom Četníckej stanice v Ilave
v 1. ČSR bol strážmajster Jan
Macháček, prišiel 1.6.1921
zo stanice Lúky a 13.10.1921
bol preložený do stanice
Nitra ako pomocná kancelárska sila. Do Ilavy sa vrátil 23.4.1922 a pôsobil tu do
7.7.1936, kedy odišiel do trvalej výslužby.
Zložitú situáciu v spoločnosti pri zrode republiky a
činnosť četníctva zaujímavo
vystihujú autentické záznamy „Důležitých událostí“,
tak ako boli zaznamenané
v pamätníkoch Okresného
veliteľstva a Četníckej stanice v Ilave:
28.10.1918
Po provedeném státním
převratu a před příchodem čs.
vojska a četnictva byli veškeré
obchody a hostince, náležijíci hlavně židům, vyrabovány
a místnosti poškozeny. Bývalé maďarské četnictvo, jakož
i většina úřednictva a zaměstnanectva odešla v době těchto
výtržností do Maďarska. Taktéž židé uprchli z venkova do
měst a za hranice. Více osob
bylo v Ilavě a okolí zabito,
zejména postříleno maďarským vojskem, které v době
převratu projíždělo pancéřovým vlakem na trati mezi
Trenčínem a Žilinou. Ze zdejší státní věznice uprchli všichni trestanci. V obci Mojíně
zastřelil z vojny vrátivší se vojín z vojenské pušky bez příčiny tamního rychtáře, podrychtáře a učitelku, který pak
byl místním obytelstvem lynchován a zabit.
2.12.1918
Po příchodu čs. vojska a četnictva dne 2. 12. 1918 do Ilavy byl ve zdejším obvodě bez
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zvláštních příhod klid zjednán, veřejná bezpečnost zabezpečená a odzbrojování občanstva provedeno.
24.1.1919
Při prováděném odzbrojování občanstva byl místostrážmistr a velitel stanice
Václav Kraus a desátník Antoním Vaniček ve Zliechově,
následkem neopatrného vyprazdňování nabitého revolveru dne 24.1.1919 rolníkem
Vendelínem Melišem kulkou
z revolveru do brišní části těžce a desátník Vaniček do ruky
lehce zraněn.
1.-5.3.1919
Od 1. do 5. března 1919
provedeno bez závady okolkování rakousko-uherských
bankovek, při kterém konalo
četnictvo zdejší stanice asistenci.
10.4.1919
Dne 10. dubna 1919 bylo vyhlášeno na Slovensku, vzhledem na vyskytuvší se bolševické nepokoje, stanné právo.
Ve zdejším obvodě bylo četnictvem provedeno odzbrojování obyvatelstva a bylo též
několik policky podezřelých
osob internováno.
17.5.1919
Dne 17. května 1919 bylo
stanné právo pro vojenské
osoby na Slovensku vyhlášeno.
5.6.1919
Dne 5. června 1919 byla následkem maďarsko-bolševické
invaze na Slovensku ve zdejším obvodě vyhlášená vojenská diktatura na celém území
Slovenska. Vojenským diktátorem ve zdejším kraji určen major francouzkych legií
Dvořák v Trenčíně. Zdejší stanice byla od posádkového velitelství v Trenčíne o 10 vojínů
sesílená.
9.6.1919
Dne 9. června 1919 byla
okresnímu četnickému veliteli vrchnímu strážmistrovi
Václavu Pipovi, jemuž byla
posádkovým velitelem v Trenčíne plná moc a neobmezený
dozor nad zdejší státní trestnicí a nad nad veškerým dozorčím personálem a vězněmi udělená, při převzetí

a odzbrojení
zdejší státní
trestnice
asistence konána.
V této věznici bylo toho
času kromě
trestanců asi
200 politicky
pod e zřelých
osob internováno. K vykonání této
služby bylo
mu přideleno 30 vojínů.
Politicky pedezřelý kontrolor zmínené trestnice
Evžen Udvardy byl zatčen a s 91
nebezpečnými politicky
podezřelými osobami
z ilavské trestnice do trestnice v Terezíně
k dalšímu internování dodán. Odzbrojení nespolehlivých maďarských dozorců
trestnice provedeno a pořádek v trestnici úplně zaveden.
V trestnici bylo 15 vojenských
pušek s bodly zabaveno a předáno posádkovému velitelství
v Trenčíne. Dozor tento vykonával jmenovaný do 10.září
1919, do rušení vojenské diktatury.
23.1.1920
Jeden školák v Ilavě nalezl
ruční granát, přivedl tento
v nevědomosti k výbuchu, byl
usmrcen a 2 děti těžce zraněny.
16.10.1920
Dne 16. října 1920 zbouřili se ve zdejší státní trestnici
trestanci, z kterých 78 uprchlo, 2 na útěku zastřeleni a nekolik zraněno. Mužstvo zdejší
stanice zúčastnilo se usilovného pronásledování uprchlých trestanců a byl jeden
trestanec na útěku strážmistrem Burešem výstřelem
ze služební pušky na noze
smrtelně zraněn. Rychlým
a energickým zakročením
zdejšího mužstva byl dal-

ší útěk trestancú znemožněn
a uprchlí trestanci k návratu
do trestnice přinuceni.
6.10.1921
Dne 6. října 1921 byl presidentem republiky (Tomáš Garrigue Masaryk) přijat v audienci generálni velitel
četnictva generál Vyčítal, kterému pan president v průběhu slyšení vyslovil své plné
uznání československému četnictvu a svou spokojenost.
Viz připojený sborový rozkaz čís. 2 z r. 1921.
L.R

Pramene: Macek, P., Uhlíř,
L.: Dějiny policie a četnictva
II. Československá republika
(1918 - 1939). Police History,
Praha 1999
Pamätník četnickej stanice
v Ilave 1918-1949, Štátny archív Bytča
Památník okresního četnického-žandárskeho velitelství
v Ilave 1918-1947, Štátny archív Bytča
ht tps://sk .wikipedia .org/
wiki/
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Prešli tri storočia....
V dňoch 16., 17. a 18.novembra sme oslávili 300 rokov od prenesenia najsvätejšej sviatosti oltárnej do nášho
kostola Všetkých svätých
v Ilave. Počas týchto troch
storočí prešlo bránou kostola nespočetné množstvo ľudí,
ktorí hľadali útechu v modlitbe, okúsili Božiu lásku a našli
novú nádej v kritických obdobiach života.....
Počas slávnostnej svätej
omše v piatok, 16. 11., na ktorej sa zúčastnili i pozvaní kňazi, pôsobiaci v minulosti v našom kostole, spieval spevácky
zbor ORA ET CANTA z neďalekej Skalky nad Váhom.
Po svätej omši pokračovali
krásnymi piesňami na oslavu
Božej lásky a pre prítomných
hostí bola otvorená aj krypta
kostola, kde bola nainštalovaná výstava výtvarných diel
z Medzinárodného sympózia
ORA ET ARS, ktoré sa každoročne uskutočňuje na najstaršom pútnickom mieste na Slo-

vensku – Skalke nad Váhom.
Po svätej omši a vernisáži bolo
pripravené aj pohostenie, ktoré pripravili členky z klubu
dôchodcov a veriaci z Ilavy.
Vďaka Mestu Ilava a sponzorom sme pripravili katalógy
s historickým slovom o kostole a tiež sme dali vytvoriť magnetky s fotografiami interiéru
a exteriéru kostola. Získané financie z predaja magnetiek venujeme na opravu kostola.
V sobotu, 17. 11. po svätej
omši sa uskutočnil koncert
speváčky Laury Dlábikovej
s umeleckým menom MONA
a opäť bola pre návštevníkov
kostola sprístupnená krypta. V nedeľu, slávnostnú svätú
omšu sprevádzali otec a synovia Ševčíkovci z Nitry a popoludní sa uskutočnil slávnostný
koncert Zmiešaného speváckeho zboru Ilavčan spolu s komorným speváckym zoskupením a sólistkami Nikolou
Matejkovou, Karolínou Kolekovou, Barborkou Barteko-

Zmiešaný zbor Ilavčan
vou, Adelkou Holbusovou zo
ZUŠ v Ilave. Hosťom programu bol cimbalista Michal Baláž a Patrik Tomko s hrou na
basovú gitaru.
Písal sa rok 1718 a hoci bol
barokový kostol ešte bez veží,
takmer štyri roky sa pracovalo na ich dokončení. V tomto
roku 2018, kedy oslavujeme
300. výročie vysvätenia Božieho chrámu, si zároveň dávame
za úlohu opraviť veže kostola
a verím, že tak ako pred tromi
storočiami, keď ich naši predchodcovia stavali, my ich s po-

mocou Božou dokážeme opraviť. Máme na to symbolicky 4
roky....možno sa nám to v našej technicky pokročilej dobe
podarí aj omnoho skôr.
-atĎakujeme všetkým, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na realizácii a priebehu osláv 300. výročia kostola.
Za finančnú podporu podujatia ďakujeme sponzorom:
Cementáreň Ladce, Drevopal Ladce a Zdenka Optik –
salón Ilava.

Kostol a kláštor ako
ho (možno) nepoznáte

Bývalý kláštorný, v súčasnosti farský kostol v našom
mestečku bol postavený mníšskym rádom trinitárov. Prišli
zo Španielska a Rakúska a pôsobili tu viac ako 80 rokov. Usadili sa v objekte horného hradu.
Opravili ho a začali s výstavbou barokového dvojvežového
kostola (1701-1718) s vežami
(1718-1722), neskôr pristavili budovy kláštora a nemocnice (1753). Ilavu opustili v roku
1783 po zrušení kláštora panovníkom Jozefom II.
Výstavu o vzniku ilavského farského kostola 300 rokov
trinitárskeho kostola v Ilave 1718 – 2018 si môžete pozrieť vo vstupných priestoroch
domu kultúry. Nájdete tu kópie
plánov výstavby kláštora, ne-

mocnice a kostola (originály sa
nachádzajú v Maďarskom národnom archíve), historické aj
súčasné fotografie atď.
V dome kultúry a mestskej
knižnici je záujemcom k dispozícii nová informačná brožúra o kostole a kláštore (v slovenskom a anglickom jazyku) a
tiež magnetky (výťažok pôjde
na rekonštrukciu kostola).
Za pomoc pri príprave výstavy a propagačnej brožúry ďakujem Mgr. Ladislavovi Resekovi - za historické dokumenty
a fotografie, Mgr. Magdaléne
Kobzovej, Mgr. Márii Ružôňovej z Krajského pamiatkového
úradu v Trenčíne a fotografovi
Dušanovi Mazákovi.
O. Tomášová

Baroková rytina (1739) - kostol s kláštorom a nemocnicou. Vo vnútorných nádvoriach sú tzv. rajské dvory, v popredí záhrada a rybník. Za kostolom a kláštorom vidno veľké nádvorie obklopené kaštieľom KÖnigseggovcov. V pozadí naznačené Biele Karpaty so zrúcaninou Vršatského hradu. V hornej časti rytiny je mariánsky obraz.
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Matrika

Narodili sa :
David Nemček
Adam Barták
Alexandra Lezová
Sára Kumanová

Navždy nás opustili :
Peter Holba
Dušan Mazák
Emília Pilátová
Magdaléna Vranová
Jozef Kocúr
Emanuel Seyfert
František Podhradský
Ján Vrtík
Vilma Letková
Emília Dašková
Viola Horňáková
Manželstvo uzatvorili :
Jozef Plaskúr
a Žaneta Živčicová
Juraj Bajtgovský
a Ing. Ivana Házová
Matej Ondraščin
a Dominika Daňová
Peter Marguš
a Nikola Burdejová
Ing. Martin Vozatár
a Ing. Simona Ivančíková
Ing. Marián Chobot
a Ing. Katarína Hučková
Ing. Michal Pagáč
a Simona Vaculíková
Saša Mirič
a Žaneta Molnárová
Matěj Lustyk
a Kristína Staňová
Michal Říha
a Marta Miakyšová
Štatistika :
V sledovanom období, t.j. od
2.10.2018 do 27.11.2018, sa do nášho mesta prisťahovalo 14, odsťahovalo 10 občanov, v rámci mesta
sa presťahovalo 22 spoluobčanov.
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Smútočné poďakovanie

Spomienka

Predobré srdce na svete sme
mali, ktoré vedelo nás milovať, keby sme láskou zobudiť ho chceli, neozve sa nám
viackrát, zmĺklo, stíchlo, išlo
už spať.
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, že
29.11.2018 prišli na poslednej ceste odprevadiť našu
drahú
Vilmu Letkovú
Smútiaca rodina

Odišla si tíško a už sa nevrátiš, svoje modré oči už viac
neotvoríš. Už nás neosloví
Tvoj milý hlas, zostali len
spomienky v nás.
Dňa 7.11.2018 sme si pripomenuli 10 rokov, čo nás
navždy opustila
Anna Baginová
S láskou a úctou spomína
celá rodina.

Spomienka

Nezomrela.
Spí, má len sen, je krásny,
sníva sa jej o tých, ktorých
milovala a ktorí milovali ju.
Dňa 2.12.2018 sme si pripomenuli 10 rokov, čo nás
navždy opustila naša drahá
milovaná manželka, matka
a babka
Margita Melišová
S láskou a úctou spomínajú manžel Ivan a deti Peter a Ivana s rodinami.

Smútočné poďakovanie
Odchádzam za svetlom,
kdesi v diaľke splyniem s ním.
Tým, ktorých milujem,
na cestu posvietim.
Ing. Štefan Daško a rodina Dašková zo srdca a úcty
ďakujú všetkým tým, ktorí
na poslednej ceste odprevadili a uctili si tak našu
zosnulú milovanú mamu,
babku
Emíliu Daškovú
Ing. Štefan Daško a rodina Dašková
Spolu s rodinou Vám
s vďakou želáme aj požehnané prežitie blížiacich sa
vianočných sviatkov.

Prvý tohtoročný vianočný punč sme
ochutnali u Vlčkovcov v Ilave
Celkom na konci Sihote,
kúsok od „vodárov“ je priam
rozprávková chalúpka. Pred
rokmi ju kúpili manželia Vlčkovci a postupne ju s nadšením a láskou renovujú. Neprehliadnete ju, obrastená
kvetinami, bylinkami, prírodné dekorácie na vás vykúkajú
z každého kúta.
Nie nové, kupované, Danka
Vlčková je kreatívny človek,
stále niečo vymýšľa, recykluje, zužitkuje snáď všetko, čo by
iný vyhodil...
Viacerí si ju možno pamätáte aj ako učiteľku výtvarného odboru v ilavskej ZUŠ-ke,

niekoľko rokov ju však už živí
vlastná tvorba. Pestré sklenené
náušnice, cínované náhrdelníky, anjeli, svietniky, lampy
vyrobené technikou tiffany, aj
väčšie vitráže.
V tomto roku s manželom
dokončili krásny veľký ateliér
a pozvali verejnosť na „domáci
adventný trh“. Veľkú, no útulnú miestnosť vyhriala kachľová pec, voňal punč aj koláče
a oči nevedeli, kam skôr pozrieť. Okrem výrobkov domácej pani sme si mohli zakúpiť
aj bižutériu, keramiku, vianočné ozdoby či aranžmá od
jej tvorivých priateliek.

Spomienka

Za všetku lásku a starostlivosť Tvoju, čo s vďakou dnes
Ti môžeme dať...
Hrsť krásnych kvetov na pozdrav a potom už len spomínať.
Dňa 9.11.2018 sme si pripomenuli už tri roky, čo nás
navždy opustila naša drahá
mamička a babička
Helena Eliášová

Spomínať navždy bude
dcéra Jana a syn Milan s rodinami.

Smútočné poďakovanie
Dňa 16.11.2018 sme sa naposledy rozlúčili s naším
drahým
Františkom Podhradským,
ktorý nás navždy opustil
vo veku nedožitých 76 rokov.
Ďakujeme za kvetinové
dary, slová útechy a prejavy
sústrasti v našom hlbokom
žiali.
Smútiaca rodina
Od budúceho roka pripravuje Danka v ateliéri tvorivé
dielne pre ľudí, ktorí majú chuť
naučiť sa niečo nové, vlastnými rukami niečo vyrobiť.
Možno aj takýto kurz by bol
pre nejednu ženu tým najlepším darčekom pod stromček.
-ot-
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Futbal
U-9
4.11.2018 usporiadal AFC
Nové Mesto nad Váhom turnaj
chlapcov U-9 vo futbale. Turnaj sa hral v hale ZŠ v Bošáci za
účasti 8 mužstiev. V skupine sme
postupne remzovali s FS Částkovce 2:2, hoci sme už viedli 2:0.
V druhom zápase sme opäť remízovali tentokrát 1:1, hoci sme
nastrelili až trikrát konštrukciu bránky. V treťom zápase v
skupine sme suverénne porazi-

li Slovan Hlohovec 4:0 a o tretie miesto sme porazili domáce mužstvo AFC Nové Mesto
nad Váhom 2:0. Turnaj vyhrali chlapci z MŠK Senec, na druhom mieste skončili mužstvo z
SFK Sereď.
Góly za MFK Ilava: Matej Prekop 5, Michal Rendek 3 a Jakub

Ondrašík 1.
10.11.2018 sme odohrali ďalší turnaj U-9 v Púchove. Hneď v
prvom zápase sme mali za súpera rovesníkov z Petržalky. Tento
zápas skončil bezgólovou remízou. V druhom zápase sme porazili AC NITRU 2:0 gólmi Rendeka a Prekopa. Aj tretí zápas
sme zvládli, keď sme porazili Kysucké Nové Mesto rovnako 2:0.
Góly strelili Ondrašík a Rendek.
V poslednom zápase v skupine
sme rermízovali 1:1 s favoritom
- Spartakom Trnava. V skupine
sme skončili na 2.
mieste
a
postúpi li
sme do semif iná le.
Tam sme
prehrali s
Michalovcami 5:0. V
zápase o 3.
miesto sme
remízovali s Petržalkou 1:1.
Gól strelil
Rendek a po penaltovom rozstrele sme obsadili konečné výborné
3. miesto. Takže dva turnaje pre
nás znamenali dve 3. miesta.
MFK Ilava - reprezentanti: Ondrašík, Mogora, Rendek,
Troška, Prekop, Ďuriš, António
Hanko, Vladislav Hanko, Šedo,
Oliver Hanko, Kučera

U-10
11.11. 2018 odohrali chlapci
U-10 veľmi kvalitne obsadený medzinárodný turnaj v Púchove. V
prvom zápase sme sa stretli s domácimi futbalistami, ktorí hrajú
1. slovenskú ligu. Celý zápas sme
mali prevahu a viedli sme 1:0, až
minútu pred
koncom
súper vyrovnal
na 1:1. Náš gól
strelil Prekop.
V druhom zápase sme prehrali s hlavným favoritom
na víťazstvo
Prievidzou
5:1. Gól strelil Bodzan. V treťom zápase sme
vyhrali nad Žilinou 4:0, keď po 2
góly strelili Prekop a Ondrušík.
Vo štvrtom zápase sme sa stretli s
rovesníkmi zo Zlína a po dobrom

výkone sme zápas vyhrali 2:1 gólmi Holbusa a Suchánka. Keď sme
chceli postúpiť do semifinále museli sme v poslednom zápase poraziť FK Karlovu Ves. To sa nám
aj podarilo, vyhrali sme 4:1, keď 3
góly strelil Prekop a Holbus 1.
V semifinále sme prehrali hlad-

ko s druhým zástupcom z Moravy FK Zášova 3:0 a o tretie miesto
sme prehrali s Prievidzou 4:2.
Góly strelil Ondrašík, Ondrušík a
skončili sme na peknom 4. mieste.

U-10
Dňa 2.12.2018 sme sa zúčastnili dobre obsadeného Mikulášskeho turnaja v Púchove za účasti
12 mužstiev. V ,,A” skupine sme sa
už po štvrtýkrát stretli s chlapcami, ktorí hrajú 1. slovenskú ligu domácemu Púchovu a po štvrtý
raz sme aj vyhrali, tentokrát 1:0.
V druhom zápase sme mali celý
čas prevahu a nakoniec Inter Bratislava uhral remízu 1:1. V treťom
zápase - proti favoritovi turnaja Prievidzi sme podľahli 2:0 a ak sme
chceli postúpiť zo skupiny, museli
sme posledné dva zápasy vyhrať,
čo sa nám aj podarilo. Mužstvo
z Moravy - FK Zášova sme porazili 1:0 a Felix Nové Zámky 1:0.
V semifinále sme nastúpili proti
Dúbravke, ktorej sme smoliarky
podľahli 2:1, keď čisté šance nepremenili Prekop dvakrát a Suchánek
dvakrát. V stretnutí o tretie miesto
sme vyhrali s Prievidzou 3:0 a obsadili sme konečné 3. miesto s celkovým skóre 8:5. Naše góly strelili:
Prekop 4, Suchánek 4. Na turnaji
nás reprezentovali: M. Kučera, D.
Holbus, Š. Ondrušík, J. Ondrašík,
M. Mogora, M. Prekop, A. Suchánek, A. Striško, tréner: P. Mišík.
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Karate
Majstrovstvá Európy WUKF
2018 Malta
Od 24.10 do 28.10.2018 sa konali na Malte Majstrovstvá Európy karate WUKF.
Z Ilavy bola nominovaná len

jedna naša pretekárka Romana
Adamcová. Vo veľmi ťažkej konkurencii sa Romanke podarilo
uspieť v oboch kategóriách, do
ktorých bola nominovaná.
V kategórii + 60kg získala striebornú medailu a v kategórii Open
získala bronz.
Výsledky Majstrovstiev Slovenska SFKaBu Šaľa
10.novembra.2018 sa súťaže v
Šali zúčastnili z Ilavy deviati pretekári.
Po náročnej sezóne je toto vyvrcholenie a ukončenie slovenských
súťažív r.2018.
Dosiahnuté výsledky :
Romana Adamcová 3.
miesto kumite dievčatá
15-17r + 50kg
Romana Adamcová
1.miesto kumite 18-20r. OPEN
Peter Meliš
3.miesto kumite 18-20r. OPEN
Peter Meliš
3.miesto kumite 21 + OPEN
Pavol Ház
3.miesto kumite 11-12r.-150cm

Tadeáš Horák 1.miesto kumite
a titul Majster Slovenska 7 -8r
Družstvo žiaci Ilava -Tadeáš Horák, Matej Slavík, Peter Smolka
7– 9roční
1.miesto kumite a titul Majstri
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Je to vynikajúci výsledok a sme
radi, že sa nám podarilo pre oddiel karate Sokol Ilava a Slovenskú republiku získať dve medailové umiestnenia z vrcholovej
európskej súťaže.
Pre Romanu to bolo päť veľmi
náročných dní súťaže, ktorej sa
zúčastnilo 2400
pretekárov pri
4000 štartoch
v
kategóriách
z 55 federácií
z celej Európy.
Naša malá slovenská výprava
v počte 38 pretekárov a 4 koučov
obsadila v konečnom hodnotení 4. miesto.
Je to obrovský úspech, ktorý
dokazuje, že i malé Slovensko dokáže držať krok a dokonca predbehnúť oveľa väčšie federácie
z celej Európy, keď sa to robí s nasadením a so srdcom.
Kamil Horák, tréner
karate, TJ Sokol Ilava
Slovenska
Máme za sebou vrcholnú súťaž
tejto sezóny na Slovensku.
Bola pomerne úspešná a záver
bol taktiež veľmi náročný.
Ťažkú pozíciu mali cvičenci
Kata. V základnej skupine skončila Tánička Beniaková aj Patrik
Adamec Timo Horák postúpil do
finále, ale nakoniec sa neumiestnil
na stupni víťazov.
Darilo sa pretekárom Kumite. Dominanciu vo svojej kategórii potvrdili hlavne tí najmladší, z
čoho máme radosť všetci tréneri.
Vynikajúce zápasy predviedli
Paľko Ház, Romana Adamcová aj
Peter Meliš.
Trochu nešťastne prehrala svoj
prvý zápas Katka Kadlečíková
a vypadla s víťazkou kategórie,
pričom pred časom ju s prehľadom porazila.
Máme to za sebou a môžeme sa
sústrediť na technickú prípravu
Kata až do konca roku 2018. Potom začína ďalší
kolotoč súťaží.
Ďakujem pretekárom, rodičom,
ale hlavne trénerom za poctivú
prácu a prípravu.
Kamil Horák, tréner
karate, TJ Sokol Ilava

Výsledky 5.kola Pohára federácie
Veľký Krtíš
20.októbra 2018 sa zúčastnili desiati pretekári z Ilavy súťaže vo Veľkom Krtíši. Toto sú výsledky piateho kola tejto sezóny.
Katka Kadlečíková 3. miesto kumite dievčatá 13-14r – 160 cm
Tadeáš Horák 1. miesto kumite
žiaci 7- 8r
Romana Adamcová 1. miesto kumite dievčatá 15-17r + 50kg
Peter Meliš 2. miesto kumite
juniori 18-20r Open
Družstvo dievčatá 13-14r
Katka Kadlečíková,
Natália Balajková, Nina Baginová 2. miesto
Družstvo chlapci 8-9r.
Tadeáš Horák, Matej Slavík,
Filip Šváral 1. miesto
Ďaleká cesta na súťaž bola pomerne úspešná. Odchádzali sme o 7.00
a domov sa vrátili po 20.hod. Pre
všetkých to bol únavný deň.
V družstvách sa nám darilo. Naši
najmenší bez zaváhania vyhrali
všetky zápasy s vysokým bodovým
rozdielom. Dievčatá prehrali jeden
zápas, ale v dobrom svetle sa ukazujú dve nové pretekárky –Natália
Balajková a Nina Baginová. Ak vydržia na tréningoch v dobrom nasadení, tak budú skvelé zápasníčky.
Romanka Adamcová porazila svoju najväčšiu súperku, úradujúcu

majsterku sveta. Peter Meliš mal
vyrovnaný zápas s tesnou prehrou,
taktiež s úradujúcim majstrom
sveta. Katka Kadlečíková tesne
prehrala so súperkou, ktorú minulé kolo porazila. A Tadeáš Horák

Výsledky z turnaja Ostrava
Grand Prix v karate 2018.
3.novembra.2018 sa v Ostrave konal medzinárodný turnaj WKF v karate Grand Prix
Ostrava za účasti 12 krajín z
celého sveta. Z Ilavy sa turnaja
zúčastnila len jedna pretekárka,
pretože sme pred súťažou nemali možnosť trénovať a pretekári neabsolvovali potrebnú prípravu. V ťažkej medzinárodnej
konkurencii sa naša pretekárka
Romana Adamcová nestratila.
Aj vďaka forme, ktorú mala
po príprave na majstrovstvá Európy sa jej podarilo získať dve
medailové umiestnenia.

Romana Adamcová – 2. miesto
kumite juniorky + 60 kg
Romana Adamcová - 3. miesto
kumite juniorky Open
Bol to zasa jeden náročný
turnaj s veľkým časovým posúvaním kategórií. Romana to
zvládla perfektne, i keď dva zápasy, ktoré prehrala v semifinále a finále mohla vyhrať. Súperky boli rovnakej výkonnosti
a rozhodlo trochu aj športové
šťastie. Za úspešnú reprezentáciu a výkony jej ďakujme.

opätovne, v jednej s počtom najobsadenejších kategórií, suverénne
zvíťazil. Najväčšie rezervy sa nám
ukazujú v cvičení Kata. Musíme
tvrdšie popracovať, aby sme dokázali držať krok s konkurenciou.
Ďalšia príprava bude orientovaná
na Grand Prix Ostrava a potom
majstrovstvá Slovenska.
Kamil Horák, tréner
karate, TJ Sokol Ilava

Kamil Horák, tréner
karate, TJ Sokol Ilava
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Pozvánky na podujatia v Ilave
7. 12. 2018 /piatok/ od 10.00 –
17.00 v parku pri kostole
Remeselné vianočné trhy,
príde aj sv. Mikuláš.
Rozsvietime vianočnú výzdobu v meste, BETLEHEM pri kostole.
Kaufland - logistické centrum
Vás pozýva na vianočnú kapustnicu a punč.
16.00
Vianočný
pozdrav: Trombitáši - Štefánikovci
16.30 Sv. Mikuláš príde medzi deti /pri kostole/ a prinesie
im sladkosti.
Pozýva Mesto Ilava – oddelenie kultúry.
8. 12. 2018 /sobota/ od 17.30
cez sv. omšu a tiež po omši vo
farskom kostole
Adventný koncert Zmiešaného speváckeho zboru Ilavčan.
Srdečne Vás pozývame du-
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chovne sa naladiť na blížiace sa
sviatky.
Spevokol môžete podporiť
dobrovoľným príspevkom.
10. 12. 2018 /pondelok/
o 16.00 v sále domu kultúry
Ustanovujúce zasadnutie nového mestského zastupiteľstva.
16. 12. 2018 /nedeľa/ od 8.45
cez sv. omšu a tiež po omši
v KD Iliavka
Adventný koncert Zmiešaného speváckeho zboru Ilavčan.
Aj v Iliavke Vás pozývame duchovne sa naladiť na blížiace sa
sviatky.
16. 12. 2018 /nedeľa/ od 16.00
v sále domu kultúry
LA GIOIA – vianočný galakoncert zoskupenia troch spevákov, ktorí interpretujú populárne piesne v štýle belcanta.
Vstupné 12 €, predpredaj v knižnici.

Mesto Ilava – oddelenie kultúry pozýva
19. 12. 2018 /streda/ o 16.30 v
sále domu kultúry
Slávnostná prezentácia novej
knihy Marcely Bagínovej s názvom Hľadajúca.
Srdečne pozýva Klub poézie
pri DK Ilava, Mesto Ilava-odd.
kultúry a ZO ÚŽS Ilava spolu s
autorkou knihy.
21. 12. 2018 /piatok/ o 16.00
v sále domu kultúry
DAJ BOH ŠŤASTIA – tradičný
adventný koncert domácich súborov. Účinkujú: DFS vretienko, FS
Strážov, deti z MŠ Ilava a Klobušice, deti zo ZŠ a ZUŠ Ilava, Emília Múčková. Hosť: Multižánrová
speváčka MONA z Dubnice n.V.
Vstupné je dobrovoľné.
31. 12. 2018 /pondelok/ od
20.00 v sále domu kultúry
Silvestrovské šibrinky – silvestrovská zábava pre celé rodiny.
Hrá Sloboda band, hosť progra-

mu: operná speváčka Nikola Matejková a jej hostia. Vstupné 12 €,
deti do 12 rokov 6 €. Predpredaj
v knižnici. V cene je občerstvenie, kapustnica a polnočný prípitok.
Dress code: retro štýl inšpirovaný 70. – 80. rokmi.
Pripravuje sa začiatkom roka
2019:
09. 02. 2019 Ples ZŠ Ilava
15. 02. 2019 Ples SMER SD
16. 02. 2019 Zabíjačkové fašiangové hody
18. 02. 2019 Hudobná komédia
Podfuk s populárnymi hercami
Hrajú: Marek Majeský, Marián
Labuda ml. a iní.
23. 02. 2019 Farský ples
02. 03. 2019 Ples ZUŠ Ilava
Informácie vždy aktualizujeme
a dopĺňame podrobnosti
na www.ilava.sk /kalendár podujatí/. Tel. čísla DK: 44 555 70 až
73, knižnica 74. Zmena programu vyhradená.
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