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Mesto Ilava – oddelenie kultúry TSM Ilava DHZ Ilava
Vás srdečne pozývajú do centra mesta pred
HASIČSKÚ ZBROJNICU

16. FEBRUARA
2019
'
4 . I L AV S K É

ˇ
FASIANGOVÉ
' ˇ
ZABIJACKOVÉ

HODY
Od 8.00 – 15.00 hod.
Zabíjačkové špeciality skvelých mäsiarov z Pruského
Hasičky Vám uhasia smäd vareným vínom, medovinou,
nebude chýbať ani tradičný fašiangový „múdry čaj“
Stánky s výrobkami ľudových remeselníkov

Z obsahu:

09.30 Fašiangový sprievod masiek a v tomto roku aj
koč s koníkmi pána Prekopa
10.00 Kultúrny program, v ktorom účinkujú:
BOSORÁCI Z PIECHOVA – gajdoš Matej Beňo
a Dominika Poláčková z Bolešova
Harmoniková akadémia Jožka Opatovského
DSF Laštek a FS Strážov z Ilavy

www-ilava.sk

Akútny problém kanálový most
Stretnutie s hlavou štátu
Trojkráľový koncert
Knižné novinky
Spoločenská rubrika
Športové aktuality
Kultúrne podujatia
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Vážení občania, milí Ilavčania !
Je to v poradí moje prvé volebné obdobie, kedy sa vám
prihováram v tohtoročnom
vydaní dvojčísla Ilavského
mesačníka ako primátor mesta. Prajem vám veľa zdravia,
osobných a pracovných úspechov a tiež rodinnej pohody.
Celé obdobie od môjho nástupu do funkcie primátora som
sa zaoberal nasledovnými
záležitosťami, o ktorých vás
chcem informovať. Zároveň
priblížiť hlavné plány mesta
pre rok 2019.
Ako prvú povinnosť som
si vytýčil oboznámiť sa s celým personálnym obsadením
mestského úradu, ich pracovnými náplňami a finančnými
ohodnoteniami. Naštudoval
som si sto osobných spisov
zamestnancov, s niektorými
z nich som osobne niekoľkokrát viedol rozhovory, prešiel plány a vízie s vedúcimi
jednotlivých odborov, ktoré
považujem za dôležité, aby
mesto napredovalo v činnostiach pre ďalší rozvoj. Ďalšou
zmenou pre zamestnancov
bolo zavedenie elektronického dochádzkového systému, čím sa sprehľadní časový
fond zamestnancov. Podpísali sme kolektívnu zmluvu
so zástupcami zamestnancov
odborového zväzu. Každý zamestnanec mestského úradu
bude mať v priebehu tohto
kalendárneho roka garantovanú odmenu do výšky jedného mesačného platu. Touto
zmenou som chcel dosiahnuť
to, aby všetci zamestnanci vo
svojich pracovných činnostiach boli motivovaní.
Rovnako dôležitou povinnosťou, s ktorou som sa musel
oboznámiť, boli rozbehnuté
projekty. Po nahliadnutí som
zistil, že v minulosti nikto nezodpovedal za prípravu, verejné obstarávanie a realizáciu
projektov, čomu zodpovedá
aj aktuálny stav po bývalom
vedení. Musel som viackrát
absolvovať stretnutia na úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja, aby som zistil aktuálny stav rozpracovaných

projektov. Tie boli doteraz
zabezpečované
externými
firmami za nemalé finančné
prostriedky, pričom o výsledných prácach môžeme naďalej
diskutovať. Ide o projekty rekonštrukce verejného osvetlenia, obstarávania kompostérov, nákupu komunálnej
techniky, prístavby a stavebných úpravy materskej školy
v mestskej časti Klobušice, ale
aj o modernizáciu vybavenia
odborných učební na Základnej škole Ilava.
Ďalším opatrením bolo vrátenie sa k rozpočtu na aktuálny kalendárny rok, stanoviť si
reálne vízie a ciele v investičných akciách. Súčasný návrh
zahŕňa aj požiadavky poslancov jednotlivých mestských
výborov. Na projektové dokumentácie, ktoré budú vypracované v tomto volebnom
období, sa vyčlenila čiastka
50 000€. Prvýkrát v histórii mesta sa budú splátky istín úverov realizovať vo väčšej miere z bežných príjmov.
Doteraz to bolo realizované z rezervného fondu, ktorý
má primárne slúžiť na rozvoj
mesta a investície. Potrebným riešením je hľadať financie v bežnom rozpočte mesta,
a to aj prijímaním, možno na
prvý pohľad, nepopulárnych
opatrení.
Strategické ciele a priority na rok 2019 som rozčlenil
do niekoľkých nasledovných
bodov. Okrem optimalizácie
a zastabilizovania mestského
úradu:
1) Vrátenie budovy bývalej obchodnej akadémie do
vlastníctva mesta a jej následné využitie podľa potrieb za
podmienky dodržania verejného záujmu.
2) Prípravu podkladov k
realizácii parkovacieho systému v centrálnej mestskej
zóne spolu
s poriadkovým
útvarom, ktorým je mestská
polícia a tá v meste rozhodne
chýba.
3) Zrealizovanie prístavby materskej školy v mestskej
časti Klobušice, ako aj nového

detského ihriska.
4) Úpravu chodníkov na
cintoríne v mestskej časti
Klobušice.
5) Výsadbu zelene, ktorou
sa skrášli a revitalizuje mesto.
6) Z bezpečnostných dôvodov vybudovať osvetlenie prechodov pre chodcov na troch
miestach a zaviesť jednosmernú premávku na uliciach
Medňanská a kpt.Nálepku.
7) Rekonštrukciu dopadovej plochy na detských ihriskách.
8) Začať opravy a údržby
verejného osvetlenia.
9) Obnovenie a modernizácia techniky na oddelení
technických služieb, kde sa
v minulosti investovalo len

v minimálnej miere.
10) Vytvorenie dočasnej autobusovej zastávky v súvislosti s rekonštrukciou kanálového mosta.
11) V neposlednom rade
zlepšiť komunikáciu a poskytovať väčšie množstvo informácii pre širokú verejnosť
o aktuálnom dianí v meste.
To všetko bude realizované
cez rôzne komunikačné kanály, na ktorých sa intenzívne
pracuje.
Verím, že spoločnými silami sa nám podarí dosiahnuť,
že Ilava sa už koncom tohto
roka stane lepším a krajším
miestom pre život.
Váš primátor mesta
Ing. Viktor Wiedermann

Akútnym problémom, ktorý trápi
mesto je kanálový most
Z viacerých médií ste mali
možnosť postrehnúť informáciu, že mostu ponad Važský
kanál v Ilave hrozí zrútenie.
Ten bol postavený pred viac
ako sedemdesiatimi rokmi.
V súčasnosti je jeho technický
stav kritický. Pre bezpečnosť
účastníkov cestnej premávky
pristúpil jeho správca, ktorým
je Trenčiansky samosprávny
kraj, k uzatvoreniu. Pôvodne
malo ísť len o rekonštrukčné
práce, hĺbková diagnostika
však ukázala, že most sa bude
musieť odstrániť a vymeniť za
nový. Táto informácia spôsobila komplikácie nielen pre
obyvateľov mestskej časti Sihoť, ale pre všetkých, ktorí
most využívali a najmä tým,
čo za mostom dochádzajú
do práce. Jedinou možnosťou, ktorá je ale veľmi zdĺhavá a nebezpečná, je použitie
diaľničného privádzača. Pre
vodičov to nie je až taký problém, horšie sú na tom chodci.
Obchádzka spôsobila štyri kilometre na viac. Našlo sa riešenie? Po dvoch mesiacoch od
uzavretia mosta sa napokon
rozhodlo. „Keďže na druhej
strane kanála sa nachádza

niekoľko firiem a ľuďom to
skomplikovalo
dochádzku
do práce, snažili sme sa im
čo najskôr pomôcť. V decembri minulého roka som absolvoval rokovanie s Trenčianskym samosprávnym krajom,
Okresným riaditeľstvom Policajného zboru SR v Trenčíne, s dopravným podnikom
SAD Trenčín, a. s., Okresným
úradom i Okresným dopravným inšpektorátom v Trenčíne. Rozhodlo sa, že vytvoríme provizórnu autobusovú
zastávku a prispôsobíme určité trasy autobusových liniek.“
uviedol primátor. Potrebným
zistením sú presné postupy
a termíny procesu realizovania verejného obstarávania
a vypracovania projektovej
dokumentácie, na základe,
ktorých sa dozvieme ako sa
daná situácia vyvinie. „Niektoré veci nevieme urýchliť,
všetko sa však budeme snažiť vyriešiť v krátkom časovom intervale. O ďalších postupoch a celej realizácii vás
budeme naďalej informovať.“
priblížil Wiedermann.
-BŠ-
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Stretnutie s hlavou štátu
Prezident prijal zástupcov
Združenia miest a obcí Slovenska.
V priestoroch Prezidentského paláca v Bratislave sa vo
štvrtok 17. januára 2019 uskutočnilo slávnostné podujatie,
na ktorom každoročne prezident Slovenskej republiky
Andrej Kiska prijíma delegáciu predstaviteľov miestnej
územnej samosprávy. Tá pozostáva z členov Rady Združenia miest a obcí Slovenska.
Na tradičnom novoročnom
stretnutí s najvyšším ústavným činiteľom bol prítomný

aj náš novozvolený primátor
mesta Ilava, pán Ing. Viktor
Wiedermann, ktorý dostal pozvanie od predsedu Združenia
miest a obcí Slovenska Michala
Sýkoru. „Išlo o stretnutie, ktoré malo informatívny charakter. Prezident spolu s predsedom ZMOS sa všetkým
primátorom a starostom prihovorili, zablahoželali nám
k volebným výsledkom a nech
preukážeme, že vieme čo najlepšie spravovať naše mestá
a obce slušne v prospech ľudí,“
povedal primátor.
-BŠ-

Prezident SR A. Kiska a primátor mesta Ilava V. Wiedermann

Výmena okien
v mestskom múzeu
Zriaďovateľom múzea aj
vlastníkom budovy v centre na
Ružovej ulici je Mesto Ilava.
Budova nutne potrebuje
kompletnú rekon š t r u kc iu .
Vidno to hlavne vo vnútri na zavlhnutých stenách,
čo na prízemí
spôsobuje opadávanie omietky,
okenné
sklá v starých
rámoch
už
takmer nedržali a každý silnejší dážď spôsoboval zatekanie stien aj na poschodí.
Po rokoch stagnácie snáď
múzeu svitá na lepšie časy.
Koncom roka 2018 prešli kompletnou výmenou okná na
poschodí. Financované boli
z mestského rozpočtu na opra-

vy a údržby budov. Drevené
okná spolu s parapetmi dodala
firma VOJTECH okná-dvere
na základe výberu kritéria naj-

nižšej ceny. Smerom do ulice
je ich päť, do vnútorného dvora múzea tri, vrátane atypického polkruhového, ktoré presvetľuje schodisko.
Celkovo bolo preinvestovanných 7958,40 € s DPH.
-r-

V stomatologickej klinike Dental day máme veľmi skúsený
tím pod vedením doktora Amgada Taha, ktorý Vám pomôže
dosiahnuť úsmev Vašich snov. Používame najkvalitnejšie zubné materiály a spolupracujeme s najlepšími zubnými technikmi, aby sme Vám zabezpečili bezchybný a zdravý výsledok,
ktorý naplní Vaše predstavy.
Služby, ktoré poskytujeme:
KOMPLEXNÉ STOMATOLOGICKÉ VYŠETRENIA
ZÁCHOVNÁ STOMATOLÓGIA
ENDODONCIA
CHIRURGIA A IMPLANTOLÓGIA
PROTETIKA
BIELENIE ZUBOV
DENTÁLNA HYGIENA
LIEČBA PARODONTU
OŠETRENIE DETÍ
! TAKTIEŽ POSKYTUJEME 3D A PANORAMATICKÉ RTG !
V prípade pohotovosti nás môžete kontaktovať aj mimo ordinačných hodín na telefónnom čísle +421 910 400 222.
Nájdete nás:
Mierové námestie 78
019 01 Ilava

Kontakty: 		
+421 910 400 222
info@dentalday.sk		
www.dentalday.sk
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„IDEA“

Rozhovory pri kávičke....
- myšlienka vytvoriť zaujímavý stavebný komplex –
Obchodné centrum IDEA,
ktorý bude slúžiť občanom
mesta Ilava a okoliu, vznikla
približne pred tromi rokmi.
Stavebník Ľuboš Jakúbek je
energický mladý muž, s kto-

rým sme sa stretli v jeho kancelárii v novej výškovej budove v Dubnici nad Váhom, aby
nám prezradil zopár informácií o priestoroch stavebného
komplexu IDEA v Ilave.
- Mohli by ste nás poinformovať, čo všetko sa bude nachádzať v priestoroch komplexu OC IDEA?

- V týchto priestoroch plánujeme nákupné strediská,
ako sú: BILLA, DM Drogéria, KIK, PLANEO elektro,
PEPCO, trafiku s kaviarňou,
drobné prevádzky ako kvetinárstvo, lahôdky, kaderníctvo, dispečing SAD, taktiež

aj kancelárske priestory pre
firmy a parkoviská s kapacitou 250 parkovacích miest.
Súčasťou projektu (na náklady investora) je aj rekonštrukcia parkoviska pri nemocnici
s poliklinikou (tá je už zrealizovaná), nová križovatka
s cestou I. triedy a autobusová
stanica so 7 stanovišťami.

- Aké stavby ste doposiaľ
realizovali?
- Keďže sa stavebným projektom venujem približne od
25 rokov, niečo sa nám už
podarilo zrealizovať. Spomeniem napríklad prvú stavbu „Modrú budovu“ v Ilave, ďalej
bytovky v Ilave na Ul. Medňanskej, na Sihoti, v Pruskom, v Borčiciach, v Trenčíne,
budovy a garáže na námestí
v Dubnici nad Váhom ...
- Kedy plánujete otvorenie
komplexu OC IDEA v Ilave?
- Pokiaľ nenastanú nejaké
komplikácie, otvorenie plánujeme v priebehu leta 2019.
- Aké máte vízie do budúcnosti?
- Nakoľko mám ako väčšina
z nás rodinu, tak vidím čoho
je tu na Slovensku neustá-

ly nedostatok – športoviská
pre deti. Treba ich v období
dospievania niečím „zamestnať“, preto plánujeme ešte jeden pekný projekt - športový
areál v Pruskom. Taktiež evidujeme nedostatok bytových
jednotiek pre mladé rodiny,
ktoré chvalabohu neustále
pribúdajú. Chýbajú rodinné
domy a byty. Bol by som rád,
keby sa naše okresné mesto a
okolie rozrastalo a aby sa občania cítili v našom meste príjemne.
Veľmi pekne ďakujeme
Ing. Ľubošovi Jakúbkovi za
rozhovor a prajeme veľa úspechov v ďalších stavebných
projektoch.
Zhovárali sa:
A. Teicherová a E. Štencl
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TROJKRÁĽOVÝ KONCERT
Dňa 5. januára sa v našom
Farskom kostole Všetkých
svätých v Ilave uskutočnil nezabudnuteľný koncert troch
súborov: Komorného orchestra slovenských učiteľov, Speváckeho zboru slovenských
učiteliek a Speváckeho zboru
slovenských učiteľov. Súbory svojím spevom umocnili
atmosféru slávnostnej svätej omše veľkolepým účinkovaním a po svätej omši čakal

prítomných neskutočne krásny hudobno - spevácky umelecký zážitok. Ďakujem riaditeľovi Domova Speváckeho
zboru slovenských učiteľov
v Trenčianskych Tepliciach
Ing. Antonovi Novosadovi za
sprostredkovanie
koncertu
a Farskému úradu v Ilave za
skvelú spoluprácu. Verím, že
oslava sviatku Troch kráľov
bola príjemným zážitkom pre
všetkých prítomných. -at-

Spevácky zbor slovenských učiteľov

Spevokol Ilavčan
ktorým vysvetliť, že ja nie som
členom spevokolu, a preto nespievam a že som taký prípad,
ako istý pán dekan, ktorý o
sebe hovoril, že spieval, len keď
musel, alebo v sebaobrane, a že
ja som tu len preto, aby som na
pamiatku urobil pár fotografií. Ale i tak mám pocit, že som
medzi priateľmi a už o chvíľku
si so Zdenkom Tkáčom aj tykám. Pýtam sa, prečo sa spevokol volá DAR?. Dozvedám sa,
že tento názov zvolili, keď zbor
zakladali a že pôvodne mali

spievať„ Deti A Rodičia“.
Myslím si, že je to pekná
myšlienka, ale kde sú potom
deti, keď tu žiadne nevidím?
Dozvedám sa jednoduché vysvetlenie, že na vine je „Čas“.
Chvíľku mi trvá, než to pochopím, ale nakoniec prídem na
to, že aj my si pamätáme okamih, kedy nám deti oznámili:“
Tati, mami, ale my už nechceme chodiť na dovolenku stále
len s Vami...“ Zrejme tu mali
podobnú situáciu, ale s malou
obmenou.
josros

Zomrel jazykovedec
Jozef Genzor

Ing. V. Wiedermann sprava pri poďakovaní za koncert

Ilavčan v januári
Ak chcete vedieť viac o Suchej nad Parnou, zistíte, že obec
sa nachádza asi 10 kilometrov
od Trnavy, má asi 2100 obyvateľov, spadá do Malokarpatskej
oblasti a že na okolitých viniciach sa najviac darí odrodám
Portugal, Frankovka, Rizling
a Veltlínske zelené. Práve tu, na
pozvanie miestneho spevokolu,
6.1.2019 v Kostole sv. Martina
z Tours vystúpil Spevokol Ilavčan. Pod vedením Mgr. Jarmily
Piškovej sa predstavil „Trojkráľovým programom“. Odmenou
mu bol dlhý potlesk prítomných, uznanie a poďakovanie od kňaza aj starostu obce.
O týždeň neskôr sme v ilav-

skom Kostole všetkých svätých
privítali spevácky zbor z Martina, ktorý sa u nás prezentoval
pripraveným programom s dirigentkou Irenkou Tkáčovou.
Zbor sa hlási k farnosti Martin
–Sever. Spolu so spevokolom
prišiel aj pán farár Štefan Vančo. Ten pán farár, ktorý v Ilave
pôsobil ako kaplán a ktorý pozval Ilavčan aj do Benátok, keď
tam študoval. Pri krátkom spoločnom posedení po koncerte v
dome kultúry zisťujem, že harmonika Venda Michalíka má
zvláštnu schopnosť a to takú, že
v krátkom čase vie zapojiť členov obidvoch súborov do spoločného spevu. Snažím sa nie-

V roku 2017 som písala do
IIavského mesačníka o najzaujímavejšej knižnici, akú som
navštívila. Knižnica vedeckého pracovníka - nachádza sa
v našom mestečku. Na pracovných stoloch tam okrem slovníkov a jazykových učebníc
z celej planéty ležali rozpracované texty knihy Písma sveta.
Toto dielo už PhDr. Jozef Genzor - jazykovedec, koreanista
a filipinista, prekladateľ z angličtiny a kórejčiny nedokončí.
Bohužiaľ už nestihneme osláviť ani jeho 80. narodeniny,

ktoré by mal v septembri tohto roku.
6. januára 2019 prišla smutná správa, že nás tento vzácny
človek navždy opustil.
Takmer celý život pracoval
v Slovenskej akadémii vied v
Kabinete orientalistiky SAV
v Bratislave. (dnes Ústav orientalistiky SAV). Bol spoluautorom publikácií Jazyky sveta
a Písma sveta, ktoré vyšli pred
tridsiatimi rokmi, ale i autorom krásnej výpravnej knihy
Jazyky sveta vydanej v roku
2015 (máme ju v knižnici).
Do slovenčiny preložil 25 titulov, písal vedecké a populárno-náučné
články, prispieval do
Encyklopaedie Beliana i Slovníka cudzích
slov.
Česť jeho pamiatke!
-ot-

Jozef Genzor v roku 2015 na autogramiáde knihy Jazyky sveta v ilavskom kníhkupectve.
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Silvestrovské šibrinky 2018 Marcela Bagínová: Hľadajúca
Stáva sa už tradíciou, že
rozlúčka so starým rokom sa
uskutočňuje v našom kultúrno-spoločenskom stánku, kde
sme už po štvrtýkrát usporiadali skvelý silvestrovský ples
s názvom SILVESTROVSKÉ
ŠIBRINKY....
Silvestrovský večer bol pre
všetkých účastníkov príjemným zážitkom. Hostia mali
možnosť prísť v dobrovoľnom dress code s témou 70.

-80. rokov minulého storočia.
Mnohí z účastníkov ešte našli vo svojich šatníkoch odev,
ktorí mohli využiť na plese....
nechýbali ani pionierske šatky s bledomodrými košeľami, čo samozrejme umocnilo spomienky na roky dávno
minulé.... Príjemnú atmosféru umocnil aj skvelý kultúrny
program, v ktorom účinkovali naše speváčky zo ZUŠ v Ilave- Elenka Vaňová, Karolínka
Koleková s pani učiteľkou Nikolou Matejkovou. Vyvrcholením večera bola bohatá tombola. Švédske stoly s ovocím,
zákuskami, klobásou, oblože-

Foto: D. Gašparová

nými misami a jednohubkami
pripravili zamestnanci oddelenia kultúry. Jedinečná bola i
silvestrovská kapustnica, ktorú už tradične pripravuje náš
priateľ kultúry Emil Gašpar,
držiteľ rádu zlatej varešky. Za
skvelú pomoc nielen v šatni,
ďakujeme aj pani Magdaléne
Kobzovej a priateľom kultúry Andrejovi Kobzovi, Ivanovi Vrábelovi, Janke Pučekovej
a Janke Rendekovej, ktorí nám
každoročne pomáhajú v našom bare, aby nikomu nechýbala kávička, či iné pochutiny,
potrebné na oslavu príchodu
nového roka.
Verím, že všetci tí, ktorí sa
nášho plesu zúčastnili, nezabudnú na tradíciu silvestrovských šibrinkov a o rok sa opäť
stretneme a spolu oslávime
posledný deň v roku....
-atĎakujeme sponzorom:
Mesto Ilava
Primátor mesta Ilava,
Ing. Viktor Wiedermann
Výtvarníčka Ala Teicherová
Drevopal Ladce
Cementáreň Ladce
Zdenka Optik salón Ilava
Kvetinárstvo, Kvetinkovo u Zuzky
Lea nábytok Ilava
Kaufland
RONA Lednické Rovne
Ladislav Janeček
Cimbalista Michal Baláž
Kaderníctvo Hela, Ladce
Záhradkárstvo Hortus, Ilava
Kvetinárstvo HORTUS, Ilava
Radovan Maco, Drogéria a. s. Ilava
Hračkárstvo Zuzanka, s.r.o., Ilava
SP Móda Ilava
IL SPORT Ilava

Marcelu Bagínovú, rehoľným menom sestru Damiánu,
Ilavčania dobre poznajú.
Žije síce v Bolešove, no
v ilavskej pôrodnici sa narodi-

M. Bagínová v strede
la, aj tu pracuje.
V škole učí náboženstvo, so
žiakmi sa zúčastňuje recitačných súťaží a režíruje divadelné predstavenia podľa vlastných scenárov. Je tiež autorka
literatúry pre deti a mládež,
prozaička i poetka, dlhoročná
blogerka. Vyšla jej séria kni-

a abeceda, Fíha a dopravná výchova a Fíha a rodina). Celý
program pripravil novovzniknutý ilavský Klub poézie, ktorý v roku 2018 založila Oľga
Ďurechová. Po privítaní obecenstva vedúcou domu kultúry
Alenou Teicherovou
sa ujala moderovania
Ružena Hromádková.
Na pódiu sa v pestrom
programe vystriedali Barborka Barteková, Romanka Cedzová, Elenka Vaňová,
Karolínka Koleková
a Adelka Holbusová – žiačky a Jarmila
Pišková a Nikola Matejková
– učiteľky ZUŠ Ilava. Hudbu
a piesne sprevádzala básňami Janka Heisarová. Nechýbali gratulanti spomedzi žiakov kolegov, priateľov, vedenia
mesta a samozrejme autogramiáda autorky.
A o čom je Hľadajúca?

Foto: D. Gašparová
žiek Anjelik Riško, Aké darčeky nosí Ježiško, Čriepky života
a iné.
V decembri 2018 predstavila v Dome kultúry Ilava svoju
najnovšiu knihu Hľadajúca.
Na peknej obálke vydavateľstva Benemedia je uvedené,
že ide o pravý slovenský kresťanský román. Knihu do života uviedli symbolickým snehom hostia – vydavateľ knihy
Martin Ližičiar a „rozprávkový škriatok“ Fíha Tralala Martina Jeleňová (pre jej úspešný detský projekt Marcela
napísala sériu knižiek – Fíha

Dozvieme sa po prečítaní, no
v popise ku knihe sa uvádza,
že je o dievčine menom Sany,
ktorá žije so svojimi rodičmi.
V duši si nesie príbeh, o ktorom sa nám ani len nesníva.
Nech sa snaží akokoľvek, nevie
si nájsť cestu k svojej matke.
Pocity menejcennosti sa stávajú súčasťou jej osobnosti, preto
musí chodiť na pravidelné terapie. Jedného dňa sa stretne
s kňazom, ktorý jej povie: Si
vyvolená. Nerozumie mu. Ale
rozhodne sa postaviť proti svojej rodine a vybrať sa vlastnou
cestou...
-ot-
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DAJ SI ČAS
Edukatívno - súťažná relácia pre staršie deti sa vysiela každú sobotu dopoludnia
na RTVS. Zábavnou formou
približuje žiakom a divákom
históriu a dejiny nielen Slovenska, ale aj celého sveta. Súťažný tím pozostáva zo 4 detí z II.
stupňa základnej školy. Súťažia vždy dve školy z rôznych
miest Slovenska. Súťaž má 5
kôl, počas ktorých súťažiaci
riešia športové a vedomostné úlohy súvisiace s danou témou. Do tejto súťaže sme opäť
prihlásili aj našu školu. 10. Januára 2019 sme sa zúčastnili
natáčania v Mlynskej doline
v Bratislave. Žiakov 7.A reprezentovali Alex Kučera, Larka Urbanovsky, René Bagin
a Magdalénka Jankeová. Počas
celej súťaže ich povzbudzovali
ich spolužiaci a žiaci z 5.B trie-

dy. Okrem povzbudzovania
mali žiaci možnosť nahliadnuť do zákulisia a na vlastnej
koži zažiť atmosféru natáčania
televízneho programu. Našim
súperom bolo 8 -ročné gymnázium zo Šamorína. Úlohy
boli zamerané na rok 1912 a na
udalosti, ktoré sa stali v tomto
roku. Ako sa nám darilo, uvidíte 2.marca 2019 na RTVS.
Mgr. Ľubica Budjačová

Vianočná pošta

4.A,4,C pod vedením svojich triednych učiteliek dostali adresy z domovov seniorov
s menami ich starkých, ktorých žiaci potešili vlastnoručne vyrobenými a napísanými
prianiami. O Vianočnej pošte
natáčali reportáže regionálne televízie, písali o nej aj internetové médiá. Tento nápad
oslovil množstvo ľudí, spustil
obrovskú vlnu dobrovoľníckej
aktivity a dal mnohým osamoteným seniorom chuť tých „ich
pravých“ Vianoc.
Sme radi, že sme aspoň
trošku prispeli k tomu, aby
sviatočné dni prežili s vedomím, že niekomu na nich záleží.
PaedDr. Ingrid Príbelszká

Aj tento rok sa naša základná škola zapojila do výzvy OZ
Pohodovo „Spravme Vianoce
neznámym starkým“, do ktorej majú možnosť zapojiť sa
dobrovoľníci z celého sveta.
Seniori sú zvyknutí dostávať na Vianoce rukou písané
listy či pohľadnice. Je to pre
nich ozajstný dar - rukou písané prianie, symbol toho, že
na nich ktosi myslí. Nie každý z nich má však niekoho, kto
im takýto pozdrav pošle. Preto sme sa rozhodli, že aj my
chceme byť medzi tými, vďaka ktorým budú mať ľudia v
domovoch veselšie Vianoce.
Zapojené a prihlásené triedy:
1.A,1.B,2.A,2.B,2.C,3.A,3.B,

Žiaci ZŠ Ilava

Základná umelecká škola a
vianočný koncert pre ZŠ Ilava
Krátko pred Vianocami sa
učitelia základnej školy rozhodli, že deťom prvého stupňa
pred príchodom Vianoc dajú
vydýchnuť od učenia i skúšania a poprosili nás, aby sme pre
ich žiakov pripravili koncert.
Preto sme pre nich 20. decembra 2018 uskutočnili netradičné vystúpenie. Keďže vieme,
že deťúrence sú „živé“, zhovorčivé a neposedné, rozhodli
sme sa viesť koncert interaktívnym spôsobom. Moderátorka jednotlivé vstupy uvádzala v spolupráci s publikom,
ktoré bolo aktívne. Deti sa zapájali do rozhovoru a reagovali na jednotlivé čísla programu
veľmi spontánne. V programe odzneli vianočné piesne,
ale i mnohé nádherné klasické skladby na klavíri, flaute,
akordeónoch, saxofóne či na
husliach. Keďže v programe
spievali a hrali mnohí spolu-

žiaci detí z publika, ich reakcie na vystúpenie spolužiakov
boli veľmi srdečné. Celé krásne podujatie ukončila pieseň
Franka Sinatru – Let It Snow.
Touto cestou sa chceme poďakovať riaditeľke ZŠ, učiteľom
ZŠ a v neposlednom rade aj ich
žiakom, za dobrú spoluprácu
pri kultúrnych programoch
a verím, že aj v roku 2019 sa
stretneme na našich podujatiach.
Ingrid Viskupová,
riaditeľka školy

Foto: ZUŠ

Milí obyvatelia Ilavy!
Základná umelecká škola
v Ilave, Rada školy a výbor ZRŠ
Vás už po 11-krát pozýva na
ples. Každý ročník venujeme
určitej téme a tento raz to nebude inak. Nakoľko ples bude
2. marca 2019, rozhodli sme sa
pre fašiangový motív a masky,
na čo poukazuje aj náš plagát.
V cene vstupenky je prípitok,
večera, minerálka, kávička,
po polnoci kapustnica a opäť
malý darček na pamiatku pre
všetkých hostí. A aby sme nezabudli, po polnoci sa vystup-

ňuje napätie losovaním tomboly. O dobrú zábavu sa budú
starať dve kapely – hudobná
skupina BRILAX a cimbalová
hudba CARPATIA.
Predaj vstupeniek, informácie a rezervácie v ZUŠ Ilava, t.
č. 042-4465446; 0948 389 122.
Výťažok z plesu bude použitý
na zakúpenie baletizolu – špeciálnej podlahy pre tanečný
odbor.
Tešíme sa na Vašu spoločnosť!

I L A V A
Ilavský mesačník

MESTSKÁ
KNIŽNICA
I L A V A
Zoznam nových kníh pre knižnicu podporených
Fondom pre rozvoj umenia-FPU-v roku 2018
K. Gier.: Prvá strieborná kniha
snov
Druhá strieborná kniha snov
Tretia strieborná kniha snov
Ch. Colfer: Krajina príbehov
1,2,3,4
R. Welford: Čo nerobiť, ak sa stanete neviditeľnými
N. Stibbe: Muž pri kormidle
R. Rowell: Nedaj sa!
A. Dellaira: Keby som ťa našla
A. Bell: Ako vyliečiť zlomené
srdce
K.M McManus.: Jeden z nás klame
H. Smale: Šprtka
J. Han: Povedz, že ma miluješ
M. Varáčková: Nepobozkaná
Z. Štelbaská: 13-roční
14-roční
15-roční
S. Edgar: 14-14 priateľstvo naprieč stáročiami, 2 ks
A. Sapkowski:
Zaklínač 1,2,3,4,5,6,7
Zaklínač – bonusový diel
Spirit animals – séria 12 kníh
M. E. Pearson: Kroniky pozostalých 1,2,3
R.Harris: Impérium 1,2,3
G. R.R Martin.: Rytier siedmych
kráľovstiev
C.Krips: Ivy Pocket 1,2,3
J. Kinney: Denník odvážneho
bojka 10,11,12
F. Gehm: Vulkánikovia sa nedajú!
Millner T.J.: Peter Sagan
Smutný R.: Marek Hamšík
Gilman Ch.: Podivné sestry
Suplujúca učiteľka
D Gaálová.: Stručné dejiny Slovenska pre mladých čitateľov
Róbert. Beutelhauser:
Za všetko (ne)môže Štúr
J. Segel: Nočné mory! 3. diely
R. T. Del: Warren Trinásty 1,2
R. Riordan: Apolónov pád 2
Magnus Chase 1,2
E.M. Remarque: Na západe nič
nové, 3 ks
E. Favilli: Príbehy na dobrú noc
pre rebelky 1,2
N. Ščerba: Časodejovia 1,2,3,4,5
J.K. Rowling.: Fantastické zvery
H. Smale: Geek Girl. Modelka
M. Säfström: Ilustrovaný atlas
neuveriteľných faktov o zviera-
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M. Lunde: Príbeh včiel
J. Han: Všetkým chalanom, ktorých som milovala
P.S. Stále ťa milujem
Navždy tvoja Lara Jean
J. Silver: Jedného dňa v decembri
K.O. Knausgard: Môj boj 1,2,3,4
P. Pullman: Kniha prachu
W. Meddour: Wendy Quillová je
krokodílí zadok
Wendy Quillová robí samé chyby
C. Clare: Tajomná temnota 1,2
D.Gemmell: Trója 1,2,3
D.: Waliams Chalan v sukni
Hnusná teta Berta
Babka gaunerka
Dedkov veľký útek
Diabolská zubárka
Malý milionár
Pán Smraďoch
West K.: Frajer na záskok
Láska nie je lotéria
R. Adams:
Ďaleká cesta za domovom
M. Stiefvater: Havraní cyklus
1,2,3,4
K. Kosánová: Ako maliari vidia
svet
L. Zibura: Pěšky mezi buddhisty
a komunisty
M. Woods: Chlapec, vtáčik &
truhlár
T. Snyder: Cesta do neslobody
S. Kordič: Hypofýza v exilu
D. Pettrey: Aljašská odvaha 3,4,5
A.Mornštajnová: Hotýlek
Slepá mapa
P. Rankov: Miesta, čo nie sú na
mape
Ruzká klazika
Velký regres
M. Vácha:
Nevyžádané rady mládeži
I. McEwan: Rojko
J.M. Ward: Jozef Tiso
A. Towles: Džentlmen v Moskve
R.Zelazny: Kroniky Amberu
M. Zeman: Rusko 2018
A.P. Záturecký: Slovenské príslovia, porekadlá, úslovia a hádanky
P. Wohlleben:
Tajný život stromov
Duševný život zvierat
Tajomné pravdivo prírody
Vieš, kde rastú stromodeti?
Ján. Moravec: Zlatá brána. Povesti a rozprávky z horného Považia
D. Hevier: Vtáčia legenda
K. Follett: Piliere moci
R. Matúšková: Slovenskí zbojníci. Ako to naozaj bolo
I. Auxtová: Červený vírus a kučeravý Sebastián
P.L. Kvet: Chlapec s očami ako
hviezdy

Z. Balog: Jednonohý pes a krátkozraké kurie oká
J. Šimulčíková: Kufor na kolieskach
J. Uličiansky: Máme Emu
Š. Moravčík: Moravianska Venuša
R. Valé: Môj sen o láske
K. Balcová: O vodníkovi
Chňuchňukovi
D. Verniérre: Odíď, povedala
P. Holka: Ohyb rieky
M. Perzynski: Piráti svetových
morí
V. Hulpach: Príbehy Dona Quijota
H. Košková: Repujúci grep
G. Boothby: Tajomný doktor Nikola
V. Benková: Tri ženy, dvaja muži a ja

P.O. Hviezdoslav: Žena moja
drahá
Ľ. Feldek: Životopis vo veršoch
F.M. Crawford.: Vreštiaca lebka
a iné poviedky
D. Grossman: Vojde kôň do baru
A. Habovštiak: Tri víly na salaši
Štrpka: Fragment (rytierskeho)
lesa
P. Rothfuss: Meno vetra
I. Havranová: Veselé víly a trpaslíci
J. Soviar: Tiger čaká na úsvit
P. Reeve: Smrteľné stroje
J. Banáš: Prebijem sa!
V. Aveyard: Červená kráľovná
Sklenený meč
Kráľova klietka
E. Johansen: Osud Tearlingu

Desiatky nových titulov pribudli knižnici vďaka úspešnému grantu z Fondu na podporu umenia

vinky, ktoré ich zaujmú a to
z rôznych žánrov. V súčasnosti
je populárna napr. fantasy literatúra. Tam sme kupovali nielen viacero kompletných sérií,
ale i ďalšie časti tých, čo už
máme. Vďaka peniazom z fondu sme si mohli dovoliť aj niekoľko drahších titulov. Spolu
sme zakúpili 171 nových kníh
(viac ako 15% sú také, ktorých vydanie podporil Fond
na podporu umenia). Dotácia
z FPU bola 2000 €, spoluúčasť
mesta 105,99 €.
Bez kolegov z mestského
úradu, ktorí nám pomohli s
množstvom potvrdení a dokladov by sme nič nedosiahli,
takisto bez podpory vedenia
mesta. Ďakujeme.
Zoznam titulov
nájdete
na webe mesta. Z rozsiahleho zoznamu
titulov dávame
do pozornosti
napr. 10-dielnu
ságu Kroniky
Amberu od Rogera Zelazneho, celú sériu
Zaklínača od
Andrzeja Sapkowského, bestsellery o lesoch
od Petra Wohllebena a ďalšie.
Navštívte knižnicu, určite si
vyberiete!
-ot-, -ih-

Dotácie sme tentoraz žiadali
hlavne na knihy pre „násťročných“.
Zahŕňa to široké spektrum
čitateľov od jedenásť po devätnásť (samozrejme aj mladších
či starších). Žiadosť sme nazvali „Zo stavu online ku knihe“. Našou ambíciou je od počítačov ku knihám pritiahnuť
čo najviac mladých. Znamená
to dopĺňať knižný fond o no-
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Smútočná spomienka

Smútočná spomienka

Pozeráme hore ku hviezdam,
vieme, že náš otec je niekde tam.
Vedel si byť šťastný, vedel si
sa smiať, rozdávať lásku aj
priateľstvo dať.
Dňa 26.2.2019 si pripomenieme 30 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý milovaný manžel, otec a dedko
Dominik Filip.
Kto ste ho poznali, venujte
mu spolu s nami tichú spomienku.
Spomína manželka a deti
s rodinami.

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.
Dňa 22.1.2019 sme si pripomenuli už 6 rokov, čo nás
navždy opustil náš drahý
manžel, otec, starý a prastarý otec
Vincent Vrana.
S láskou a úctou spomína
manželka a dcéry s rodinami.

Spomienka

Smútočné poďakovanie

Kto Ťa poznal, ten pozná
našu bolesť,
ten vie čo sme v Tebe stratili.
V našom srdci žiješ večne
ďalej - spi sladko, veď sa opäť
stretneme.
Dňa 6.2.2019 si pripomíname 13 rokov od úmrtia
nášho milovaného manžela,
otca a starého otca
Cyrila Čuríka.
S láskou a úctou spomína
celá rodina

Aj slnko zapadá
ústupom do noci,
kto raz púť dokonal,
nieto viac pomoci.
Touto cestou ďakujeme
všetkým priateľom, rodine
a známym, ktorí prišli na
poslednej ceste 31.1.2019 odprevadiť našich milovaných
Adrianu Rafajovú
a Zoltána Bobíka,
ktorí zomreli pri tragickej
dopravnej nehode vo veku
40 rokov. Ďakujeme za prejavy sústrasti, slová útechy
a kvetinové dary.
Ďakujú otec, mama a brat
s rodinou.

Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
prijme do pracovného pomeru upratovačku do školského klubu detí. Bližšie
informácie na riaditeľstve
Základnej školy na Medňanskej ulici.
Výkup
parožia,
0904834937

tel.č.

Predám 4-izbový byt v Ilave
na Medňanskej ulici
Telefón: 0907 393 887

Tohtoročné adventné obdobie v našom meste bolo
obohatené výzdobou, o ktorú sa postarala dobrovoľná skupina ľudí, pre ktorú
sa neskôr ujal názov „Ankatím“. Skupina nadšencov,
ktorá sa rozhodla premeniť
lásku k mestu a občanom
do skutkov. To, čo ste mohli
obdivovať počas adventného
obdobia v centre mesta nebolo však iba dielom našich
rúk, bolo to spoločné dielo
mnohých, ktorí akoukoľvek
formou prispeli. Finančne,
materiálnymi darmi, potravinami,
občerstvením,
ale i dobrým povzbudivým
slovom. Bolo to nečakané,
spontánne a prekvapujúce, koľko ľudí nás oslovovalo, prispievalo, ako sa k nám
pridávali ďalší a ďalší. Nemôžem ani dnes v našich
novinách vymenovávať všetkých, preto mi dovoľte vám
úprimne poďakovať. Každému jednému, kto priložil pomocnú ruku, každému, kto
nás podporil a fandil nám.
Určite sa tu všetci nájdete, tak ako ste si navždy našli miesto v našich srdciach.
„Ankatím“ nepovedal posledné slovo a v budúcnosti
budete o nás ešte počuť! Tento kolektív je určite tým najkrajším a najlepším s akým
som kedy pracovala.... tento
kolektív mi vrátil chuť pracovať na niečom, čo prináša ľuďom radosť a potešenie.
Tento kolektív ma presvedčil
o láske a priateľstve a nedopustím, aby som o Vás prišla.
Ďakujem, že ste!
Anna RIECKA

POZVÁNKA
NA ŠKOLSKÝ PLES

Rada rodičov pri Základnej škole na Medňanskej ulici srdečne pozýva rodičov a priateľov školy i širokú verejnosť na
9. školský ples, ktorý sa bude konať
9. februára 2019 od 19,00 h. v Dome kultúry v Ilave.
Vstupné je 17 € na osobu.
Vstupenky si môžete zakúpiť od 14. januára 2019 na sekretariáte ZŠ v pavilóne B každý pracovný deň od 13,00h. do
16,30 h.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Matrika

Narodili sa :
Tomáš Karas
Šimon Slamka
Adrián Bezecný
Martin Milý
Matúš Remenár
Filip Král
Hana Barteková
Tomáš Pagáč

Navždy nás opustili :
Agnesa Kopšová
Jozef Tomanica
Agneša Urmínska
Ján Podskoč
Vladimír Opát
PhDr. Jozef Genzor
Eva Zemanovičová
Anna Gabčová
Adriána Rafajová
Manželstvo uzatvorili :
Ing. Marian Záhradník
a Veronika Miková
František Facona
a Ingrid Mutalová
Štatistika :
V sledovanom období, t.j.
od 27.11.2018 do 29.12019,
sa do nášho mesta prisťahovalo 33 občanov, odsťahovalo 22 občanov a v rámci mesta sa presťahovalo 29
spoluobčanov.

Smútočná spomienka

Prestalo tĺcť srdce Tvoje
unavené, nebolo z ocele,
nebolo z kameňa.
Bolesťou unavené prestalo
biť, nebolo lieku, ktorým by
mohlo žiť.
Dňa 21.1.2019 sme si pripomenuli 7 rokov od úmrtia
nášho drahého
Gustáva Šupáka.
Spomína manželka a celá
rodina.
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TJ Sokol Ilava – oddiel karate –
výsledky za rok 2018
V roku 2018 získali naši pretekári množstvo medailových
umiestnení.
Zo slovenských súťaží- ako
je 5 kôl Pohára federácie,
a taktiež zo zahraničných medzinárodných turnajov – Elizabeth Cup, Prag Open, GP
Ostrava a z vrcholových súťaží
WUKF -Majstrovstiev Európy
a Majstrovstiev sveta.
Dovedna sme dosiahli 23krát bronz,9- krát striebro
a 16-krát zlato.
Z Majstrovstiev Európy
1-krát striebro a 1-krát bronz
a z Majstrovstiev sveta 1-krát
bronz.
Celková bilancia je pekná,
keď si uvedomíme, že sa nám
mení generácia pretekárov.
6 pretekárov nám odišlo
a skončilo.
Nastupujú noví, taktiež už
úspešní pretekári karate, z
ktorých máme radosť.
Celkovo pravidelne trikrát
týždenne trénuje viac než 60

mládežníkov a 20 dospelých.
V príprave na medzinárodné turnaje sa snažíme trénovať
každý deň.
Usporiadali sme letné tréningové týždňové sústredenie na Vršatci, ktorého sa zúčastnilo viac ako 50 detí a 25
dospelých. Mali sme účastníkov z iných klubov z Moravy
a Čiech ako i z Chorvátska.
V lete sa 14 ľudí zúčastnilo
letného tréningového sústredenia v Chorvátsku.
Pravidelne 5- krát do roka
usporadúvame medzinárodné
semináre s Takeji Ogawom 10
Dan za účasti trénerov z celého Slovenska, Čiech, Maďarska, Chorvátska, Ukrajiny,
Ruska, Rakúska.
Chceme poďakovať našim
fanúšikom, rodičom, cvičencom, pretekárom, ale aj trénerom. Každý má svoj podiel na
našom spoločnom úspechu.
Kamil Horák, tréner
karate TJ Sokol Ilava

Čas pre zmenu?

-komunikačných technológií
a ich vplyv na spoločnosť vymedzuje možnosti konania
a ovplyvňuje takmer všetky
oblasti našich životov. Vývoj
nových technológií napreduje míľovými krokmi, no osobný, osobnostný a duchovný
rozvoj človečenstva pokročil
len minimálne. Je ľahšie meniť okolie, ako seba samého, z čoho vyplýva, že spoločnosť radšej upraví okolitý svet
podľa svojich potrieb, než by
upravila samotné svoje potreby.
„Cesta prírody je ľahká
a jednoduchá, no ľudia dávajú
prednosť spôsobom zložitým
a vyumelkovaným.“
Príroda si vždy nájde spôsob, ako danú situáciu vyriešiť!
Z našich životov sa vytráca
fyzická aktivita, ktorá je pre
zdravý rozvoj osobnosti nezastupiteľná a práve preto vznikol fenomén s názvom Fitness.
Z tohto základu sa vyvinu-

Asi každý z nás sa v priebehu
svojho života dostal do bodu,
kedy akútne pociťoval potrebu
niečo zmeniť a vystúpiť z komfortnej zóny zvyku. Čo je absolútne v poriadku a aj nutnosť,
veď zmena je život („Najhoršie zo všetkých vládcov vládne
zvyk“).
Ľahko sa to povie, no s realizáciou to býva ťažšie.
To znamená, že je nutné zadefinovať si, ako ďalej? Malo
by to byť niečo, s čím sa vieme
vnútorne stotožniť a z mierne
chaotického nažívania vytvoriť niečo harmonické a zmysluplné. Cieľom je v rámci možnosti dostať vlastný život pod
kontrolu a dať mu novú vyššiu
kvalitu. Vyžaduje si to hlavne
osobnú disciplinovanosť, motivovanosť a cieľavedomosť.
V skratke: „Disciplinovanosťou málo toho skazíš.“
Žijeme v dobe informačno-

Peter Mišík so svojími zverencami

Turnaj U-8
Nové Mesto n. Váhom
3.2.2019

Za účasti 8 mužstiev dosiahli naši najmenší futbalisti výborný výsledok, keď premožiteľa našli až vo finále. Tu
podľahli rovesníkom z Futbalovej akadémie Jozefa Adamca
3:1. V skupine najskôr v 1. zápase remizovali s AS Trenčín
1:1. V druhom zápase porazili
mužstvo z Topoľčian 5:0 a do
tretice si poradili s domácim
mužstvom AFC N. Mesto 3:2.
Naše góly strelili Rendek 5,
Malák 3, Staňo 1, Hanko O. 1.
Celkové poradie:
CFM J.A. Trebatice
MFK Ilava
Lokomotiva Trnava
AS Trenčín
AFC Nové Mesto A
AFC Nové Mesto B
Juventus Žilinaň
MFK Topolčany
MFK Ilava reprezentovali:
Troška, Hanko V., Hanko
lo množstvo odnoží telesných
cvičení, takže kto chce, ten si
vyberie. Tréningom pôsobíme
nielen na našu vonkajšiu podobu, ale aj na naše vnútro. Vytvárame dohľad nad svojou telesnou aj duševnou pohodou.
Tu je možno jeden z kľúčov ku
schopnosti zvládnuť život.
„Cvičenie ti prospieva len do
takej miery, do akej je prospešný postoj, ktorý k nemu zaujímaš.“
Budem rád, ak sa vám podarí
nájsť správny postoj k sebe a aj
k cvičeniu pre vyššiu kvalitu
a harmonizáciu vášho života.
-LD-

O., Mogora, Staňo, Rendek,
Malák, Šedo.
Ďalší turnaj odohráme v
rámci považskej ligy 9. 2. 2019
v Bolešove za účasti 8 mužstiev.

Turnaj U-9 Púchov
20.1.2019

V športovej hale v Púchove sme
odohrali 1. turnaj v roku 2019,
ktorý sme suverénne vyhrali.
Turnaja sa zúčastnili 4 mužstvá:
Gumárne Púchov, FK Bytča,
Tatran Ladce a MFK Ilava.
Hralo sa systémom “Každý
s každým” a v prvom zápase
sme vyhrali nad Púchovom
8:0. S futbalistami z Bytče sme
vyhrali 3:0 a Tatran Ladce sme
rozstrieľali 11:1. Vo finále sme sa
stretli opäť s Púchovom. Aj tento
zápas sme vyhrali jednoznačne,
tentokrát 9:0. S celkovým skóre
31:1 sme turnaj vyhrali s týmito
mladými futbalistami:
Kučera, Imrišek, Holbus, Ondrašík, Ondrašík, Mogora, Prekop, Suchánek, Bodzan, Hanko,
Striško
„Keď túžiš po láske, dávaj
lásku.
Keď chceš mať priateľov,
buď priateľ.
Keď chceš milosrdenstvo,
buď milosrdný.
Keď túžiš po kráse, skrášľuj
svet okolo, pre druhých, pretože toto je zákon, nie len dobrá
vec, ale Zákon.“
Edgar Cayse
Profesionálny tréner Vám
dopomôže k novému reštartu.
Nastavenie jedálnička a vhodných pohybových aktivít.
Č.t. 0911 669 846
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Pozvánky na podujatia v Ilave
9.2. 2019 /sobota/ od 19.00 v sále domu kultúry
IX. Ples ZŠ Ilava. Vstupné 17 € - v cene je prípitok, večera, káva,
darček. Tel: 042-44 65 293, 042-44 64 140.
16.2.2019 /sobota/ od 8.00-15.00 pri hasičskej zbrojnici
Fašiangové zabíjačkové hody. Mäsové špeciality, varené
vínko, čaj, stánky ľudových remeselníkov atď.
9.30 Fašiangový sprievod masiek, koč s koníkmi.
10.00 Kultúrny program: Bosoráci z Piechova, FS Strážov, Harmoniková akadémia J. Opatovského, DFS Laštek.
18.2.2019 /pondelok/ o 18.00 v sále domu kultúry
Podfuk-hudobná komédia s Marekom Majeským, Mariánom
Labudom ml. a ďalšími. Vstupné 13 €, predpredaj v knižnici.
23.2. 2019 /sobota/ od 19.00 v sále domu kultúry
VI. Farský ples. Pozýva Farnosť Ilava. Vstupné 17 € - v cene je prípitok, večera, káva, víno, polnočná kapustnica. Hrá DJ ŠKORVO.
Predaj vstupeniek: V nedeľu 3. februára 2019 po sv. omšiach v
sakristii kostola.
27.2.2019 /streda/ o 19.00 v sále domu kultúry
Fragile – koncert známej slovenskej vokálnej skupiny. Vstupné 14 €,
predpredaj v knižnici.
2.3.2019 /sobota/ od 19.00 v sále domu kultúry
Ples ZUŠ Ilava: Vstupné 20 € - v cene je prípitok, večera, minerálka, káva, darček. Do tanca hrá kapela Brilax, cimbalová hudba
Carpatia, moderuje Zuzana Laurinčíková. Program: ZUŠ. Predaj
vstupeniek, info, rezervácie v ZUŠ
Ilava: 042-44 65 446, 0948 389 122.
7.3.2019 /štvrtok/ o 16.30 v mestskej knižnici
Rusko a Uzbekistan. Cestovateľská prezentácia Evy Šandalovej
o geograficky najväčšej krajine sveta, ktorá má
9 časových pásiem, je známa matrioškami, ale aj neuveriteľnými
vzdialenosťami. Vstup voľný. Pozýva ilavská knižnica.
8. 3. 2019 /piatok/ v sále domu kultúry
Podujatie pri príležitosti MDŽ v spolupráci s Úniou žien Slovenska
16.3.2019 vo volebných miestnostiach v meste
Volíme prezidenta Slovenskej republiky
23.3.2019 /sobota/ od 7.00-12.00 na prízemí domu kultúry
Burza zberateľských zaujímavostí všetkých odborov.
Vstupné 0,50 € /deti a predajcovia zdarma/, predajcovia platia za
stôl 2 €. Nájdete tu rôzne zaujímavé veci, príďte sa pozrieť.

Stanislav Štepka

BESAME
MUCHO

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.

Správa o ľuďoch
na hlavnej a vedľajšej koľaji

GENERÁLNY PARTNER

4. 4. 2019 o 18.00 hod.
Dom kultúry Ilava

ILAVSKÝ

Vstupné: 15€
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