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Mesto Ilava svojim hendikepovaným
spoluobčanom
Ešte v auguste minulého roka
prišla na Mesto Ilava z vedenia
ZMOS ponuka na dodávku vozíkov pre telesne postihnutých
občanov a občanov s obmedzenou mobilitou, zabezpečovaná ako sprostredkovanie daru
zahraničnej poisťovne, ktorej
transport na Slovensko z príslušného grantu zabezpečovalo Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR, pričom samotná iniciatíva dar sprostredkovať vzišla
od nórskej spoločnosti HJELPEMIDDELSENTRALEN v kraji
Sør-Trøndelag (štátna spoločnosť
zaoberajúca sa pomôckami pre
invalidov v Nórsku). Podľa ponuky, išlo o dva druhy vozíkov. Jeden druh predstavoval klasický
vozík pre invalidov, druhým bol
rolátor, teda kolesová podopierka

určená predovšetkým pre ťažko
mobilných občanov, ktorí chodiť
síce dokážu, ale iba s podporou
pomôcok k tomu určených.   Najmä pohotovou a okamžitou reakciou vedenia Mesta Ilava, ktoré
Združeniu miest a obcí Slovenska tlmočilo svoju požiadavku
na dodávku 33 kusov týchto mobilných pomôcok sú v súčasnosti
už spomínané pomôcky - 11 vozíkov, 20 rolátorov a 2 adaptéry WC
- uskladnené v ilavskom dome
kultúry, kde si ich môžu potenciálni záujemcovia pozrieť. Hodnotu daru možno vyčísliť finančnou čiastkou vo výške 275 000
- Sk. V týchto dňoch uzatvára
referát sociálnych vecí na MsÚ
v Ilave zoznam zdravotne ťažko
postihnutých občanov, ktorí sú
na používanie uvedených pomô-

cok odkázaní a ktorí o ne z tohto
dôvodu prejavili záujem. Spomínaný zoznam by mal byť dokončený do konca 25. kalendárneho
týždňa. Mobilné pomôcky budú
vybraným záujemcom odovzdané na slávnostnej akadémii - spo-

jenej s reprízou pôvodného muzikálu Soľ nad zlato - v mesiaci júl
bezplatne a na základe zmluvného vzťahu, za prítomnosti regionálnych i celoplošných médií a širokej občianskej verejnosti.
-tch-

Maďarskí vytrvalci nám zložili
úprimnú poklonu

Aj keď by sa na prvý pohľad
mohlo zdať, že jedno z najväčších
maďarských miest, 130-tisícový župný Györ a neporovnateľne
menšia Ilava, s počtom obyvateľstva dosť výrazne pokrivkávajúca
za vytúženou 10- tisícovou hranicou toho veľa spoločného mať nemôžu, opak je pravdou. Obe spomínané mestá majú totiž svojich
obyvateľov, tí zase svoje koníčky
a záľuby. Aj táto skutočnosť bola
zrejme hnacím motorom vzájomnej iniciatívy zrodenej počas
predposlednej návštevy maďarských hostí na Slovensku, v malebnom prostredí Slovenských
liečebných kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach. Obe strany totiž
prejavili záujem rozšíriť platformu dlhoročne dobrých a kvalit-

ných priateľských vzťahov aj nad
rámec samospráv, smerom k ši-

Spoločná fotografia pred štartom ...

rokým a početným záujmovým
skupinám obyvateľstva. Časť tejto myšlienky bola realizovaná už
v priebehu posledného roka, poväčšine na poli kultúrnom, na jej
uplatnenie v oblasti športu sa však
čakalo do druhej júnovej soboty,
presnejšie povedané do 7.6.2008.
Navyše, ku tradičným partnerom
- Györu a Ilave - pribudli partneri noví. Na maďarskej strane obec
Mecsér, na strane druhej- slovenská Košeca. Spojil ich, aj keď
to znie dosť paradoxne, niekdajší slávny minister uhorskej vlády Gábor Baross a čuduj sa svete, kráľovská atletická disciplína
Pokračovanie na str. 2

2

Ilavský mesačník

Maďarskí vytrvalci ...
Dokončenie zo str. 1
– maratón. Presnejšie povedané,
štafetový maratónsky beh smerujúci z miesta posledného odpočinku slávneho pružinského rodáka, až pred historickú budovu
jeho niekdajšieho rodinného sídla
v Mecséri, kde prvý uhorský minister priemyslu strávil podstatnú
časť svojho tvorivého a plodného
života. Po doznení dialógov, kto-

rým predchádzalo prijatie maďarských vytrvalcov na Mestskom úrade v Ilave, následnom
poklonení sa pamiatke Gábora
Barossa a položení vencov k jeho
hrobke v Klobušiciach, dostali sa
k slovu už samotní maratónci a za
potlesku hŕstky prítomných divákov, vydali sa symbolicky dvaja
z deväťčlenného konvoja bežcov
- muž a žena - v ústrety prvej por-

cii z dvesto kilometrového prídelu, ktorý si na svoje plecia naložili. Prvou zástavkou bola Dubnica,
kde maratóncov pred obchodným
domom FIX oficiálne privítal primátor mesta, Ing. Jozef Gašparík
a jeho zástupca, Ing. Jaroslav Šlesar, tou poslednou, približne o 18.
hodine mala byť maďarská obec
Mecsér. Dobehnutie bežeckej expedície, ako štafetový beh maďarskí priatelia nazvali, malo byť
v tejto obci vyvrcholením celodenných osláv konaných pri príležitosti jej 800. výročia.
-tch-

Separovaný zber komunálneho odpadu
Cieľom spoločnosti je obmedzovať množstvo odpadov a znižovať ich nebezpečnosť pre životné
prostredie. Preto sa zavádza separovaný zber – zber vytriedených
jednotlivých zložiek komunálneho odpadu. Pri separovanom zbere odpadu si treba uvedomiť, že
nepotrebná vyhodená vec sa nepovažuje za odpad, ale za druhotnú
surovinu. Odpad sa triedi do špeciálnych kontajnerov alebo vriec,
ktoré sú pre jednotlivé druhy odpadu farebne odlíšené:
sklo – zelené
papier – modré
plasty – žlté
Najlepšie je triediť odpad čistý,
bez zvyškov potravín či inak neznečistený. Dôležité pritom je, aby
sa vytriedený odpad v kontajneri
nepomiešal s inými druhmi odpadu.
Do kontajnera na sklo:
patrí - sklené obaly rôznej farby bez uzáverov, sklené črepy, dekoratívne a tabuľové sklo, sklené
poháre
nepatrí - porcelán, keramika,
dlaždice, zrkadlá, obrazovky, žiarivky, výbojky, autosklo, drôtené
sklo, sklo kombinované s inými
látkami, znečistené sklené obaly /

olejom, farbou, potravinami/.
Rozmiestnenie kontajnerov na
sklo je nasledovné: Železničná
stanica, Pohostinstvo pri železničnom priecestí, Sihoť – obchod,
bytovka č. 178, Považská vodárenská spoločnosť, Ulica Záhradnícka
– pri cukrárni, Ulica Kukučínova
- bytovka č. 691, bytovka č. 472,
Ulica SNP – bytovka č. 509, bytovka č. 510, Kotolňa SNP, Ulica Medňanská – bytovka č. 516, bytovka
č. 517,bytovka č. 894, Základná
škola, Ulica Pivovarská – obchod,
Ulica skala - obchod, bytovka 632,
Ulica Štúrova - bytovka 372, bytovka 374, Ulica Hviezdoslavova ARKUS, Iliavka – dedina, Klobušice obchod.
Do vytriedeného papiera
patrí – noviny, časopisy, knihy
bez väzby, zošity, letáky, katalógy,
baliaci papier, papierové obaly od
potravín a pracích prostriedkov,
papierové a kartónové krabice, kalendáre, telefónne zoznamy, zošity
nepatrí – papier znečistený olejom, potravinami, hlinou a ropnými produktami, mastný papier,
fólie, papierové plienky, použité
papierové vreckovky, vata, lakované kartóny, celofán.
Do kontajnera na plasty patria:

stlačené PET fľaše od nápojov /bez
uzáverov/
nepatrí: plastové fľaše silne znečistené potravinami, chemikáliami, rôzne plastové obaly z potravín, celofán, polystyrén, fľaše od
čistiacich prostriedkov, obalové
fólie,plastové tašky.
TSM dvakrát ročne zabezpečujú zber nebezpečného a veľkoobjemového odpadu. Do nebezpečného odpadu patrí: autobatérie,
monočlánky, ortuťové žiarivky,
staré nepoužité farby a ich obaly,
nepoužité staré lepidlá, laky, riedidlá, prostriedky na ochranu rastlín a ich obaly, staré chladničky,
počítače, televízory, rádiá, mobilné telefóny.
Do veľkoobjemového odpadu
patrí: starý nábytok, starý textil,
koberce
nepatrí - biologický odpad /konáre, tráva a pod./
Prosíme občanov, aby pri triedení odpadu nezabúdali na skutočnosť, že dôležité je množstvo, ale
aj kvalita vytriedeného odpadu.
V prípade, že vytriedený odpad
nespĺňa požiadavky odberateľa,
skončí na skládke komunálneho
odpadu.
TSM Ilava

Matrika
Narodenie:
Šimon Janco
Jakub Egly
Manželstvo uzatvorili:
Anna Dubovecká
a Michal Hudec
Martina Mukerová
a Tomáš Holý
Blahoželáme jubilantom:
75 rokov:
František Meliš
Eva Melišová
85 rokov:
Emília Roháčová
Navždy nás opustili:
Ing. Ján Bujalka
Imrich Nagy
Vlasta Trpková
Okienko do štatistiky:
V sledovanom období sa do
nášho mesta prihlásilo k trvalému pobytu 15 občanov, odhlásilo sa 12 občanov.

Spomíname

Neúprosne čas plynie a nevráti,
čo nám vzal,
ťažko je bez Teba,
smutno je nám.
Chýbaš všade, kam sa len pozrieme,
bez Teba žiť sa stále len učíme.
Smutný piaty rok uplynul 16.
júna 2008, kedy nás opustil
milovaný otec, deduško...

VLADIMÍR HUJO

Vďaka
za figuríny
Mestský úrad – oddelenie kultúry v Ilave
i touto cestou ďakuje Borisovi Novákovi za dar
DK v podobe figurín,
ktoré poslúžia v mestskom múzeu a stojany,
ktoré budú slúžiť pre divadelné účely .

S láskou spomína
syn s rodinou

Až po vyvolaní fotografie si rodina uvedomila, že
na foto sa stretlo 5 generácií ...
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Mestská knižnica

Fogle, Bruce:
„KEBY PES MOHOL HOVORIŤ“
Bratislava, Ikar 2007

Ďalšia milá kniha určená
všetkým psíčkarom a psíčkarkám, ktorí sa chcú dozvedieť, čo
si ich štvornohí miláčikovia vlastne myslia, čo nám nedokážu povedať. Verte, psíky si vždy nájdu
spôsob, ako nám svoje potreby a pocity sprostredkovať. Veď
si len všimnite ich pohľad, ktorý vám venujú vtedy, keď ich necháte čakať pred obchodom...“čo
ak sa pre mňa už nikdy nevráti“.
Alebo vtedy, keď chcú dostať vaše
jedlo. Ako sústredene hypnotizujú váš tanier a čakajú, že sa jedlo
nad nimi zľutuje... Ako počúvajú každé vaše slovo a uši im pritom strihajú ako nožničky, čím
vám dávajú najavo- rozumiem ti
a budem sa snažiť vo všetkom ti
vyhovieť. Majitelia psíkov si isto

všimli, že pes sa potrebuje občas
vyváľať. A hlavne vtedy, ak je nablízku niečo odporné, hnusné,
v čom sa dá „vyčvachtať“. Aj vďaka osobným skúsenostiam autora
– veterinárneho lekára sa dozviete , prečo to asi robia. Prečo tak
rady žuvajú , aportujú a nadväzujú kontakty so psíkom odvedľa... Tým, ktorí už majú bohaté
skúsenosti s chovom štvornohého miláčika kniha poskytne veľa
úsmevných príhod z autorovej
praxe a tým, ktorí ešte stále váhajú, či si štvornohého priateľa zaobstarať poradí, ako na to a kedy.
Kniha je napísaná zrozumiteľne,
doplnená krásnymi fotografiami
a samozrejme obrovským množstvom neoceniteľných rád a skúseností.
-I.J.-

Slzy vďaky a šťastia
Chvíľková nepozornosť našej
staršej občianky z Klobušíc ju
našťastie stála iba jednu prebdenú noc v nádeji. Cestou z miestnej pošty si na chvíľočku sadla
na lavičku na námestí a vedľa
seba položila peňaženku s dôchodkom a stravnými lístkami.
Až v Klobušiciach prišla na to,
že jej peňaženka chýba. Šťastná
náhoda však poslala ihneď po
opustení lavičky dobrého anjela
v podobe pani Ľudmily Mihálovej z Hornej Poruby, ktorá peňaženku našla a priniesla do DK
Ilava. Po preskúmaní peňaženky nám bolo hneď jasné, že pôjde o staršieho človeka, nakoľko

v nej okrem väčšieho obnosu peňazí boli i stravné lístky do nemocnice, na ktoré si chodia brať
stravu dôchodcovia. Ihneď sme
v mestskom rozhlase odvysielali správu, že sa našla peňaženka.
Jej majiteľka správu začula a do
rána žila v nádeji , že to bude tá
jej. Slzy radosti , šťastia a slová
vďaky pri preberaní svojej peňaženky ráno v DK sa len ťažko
dajú opísať.
Majiteľka i touto cestou vyjadruje úprimnú vďaku pani Mihálovej , ktorá všetkým optimistom dokázala, že ešte žijú medzi
nami aj dobrí a poctiví ľudia.
-ra-

Oznámenie o celokrajských
preventívnych špeciálnych
kontrolách u vodičov
Slovenský Červený kríž, SÚS v Považskej Bystrici oznamuje vodičom z Považskej Bystrice, Púchova, Ilavy, Dubnice nad Váhom,
Novej Dubnice, že v súvislosti s opatreniami letnej turistickej sezóny vykoná v mesiaci júl 2008 Prezídium policajného zboru, odboru
polície v spolupráci s Územným spolkom SČK v Pov. Bystrici celokrajské preventívne špeciálne kontroly smerujúce na kontrolu lekárničiek a preverenie úrovne vodičov z poskytovania prvej pomoci
v súvislosti s cestnou premávkou.
ÚzS SČK, Považská Bystrica

Oslavy sedemdesiatin
V Klube dôchodcov v Ilave na Košeckej ul. bol piatok 13-eho slávnostným dňom.
Schyľovalo sa ku dvom veľkým oslavám.
Pani Ľudmila Wiedermanová a pán Vladimír Šimonyi oslávili krásne životné jubileum – 70 rokov života. Kyticou kvetov za členov klubu
zablahoželala pani Anka Šatková a ja sa pripájam ku gratulácii touto
zdravicou:
Ľudský život – krátka trasa,
človek ani nenazdá sa,
rôčik k rôčiku pribúdal,
až na šnúročke žitia sa zajagalo
sedemdesiat perál.
Ako rýchlo to preletelo,
až vrásky zdobia Vaše čelo.
Spomienky sa Vám roja v mysli,
tie, čo radosť prinášali,
i tie, čo smútok v srdci zapísali.

Žiť s radosťou a milovať,
mať pevné zdravie a s chuťou
pracovať.
Nepoznať nudu, mať dobrých
priateľov
a na problémy pozerať veselo.
Neuzavrieť sa do seba a nezostávať sám doma,
radšej prísť do klubu,
aj porozprávať sa treba.
zdvihnime teda hore čaše a pripime na sedemdesiatky vaše !
- Ingrid Janušková -

Kurz prvej pomoci pre uchádzačov
o vodičský preukaz
Slovenský Červený kríž, SÚS
v Považskej Bystrici oznamuje majiteľom autoškôl a uchádzačom
o vodičský preukaz, že na základe
platnej legislatívy, podľa zákona
č. 460/2008 Z.z. SČK a o ochrane
znaku a názvu Červeného kríža,
ako aj usmernenia Ministerstva
zdravotníctva SR organizuje pre
uchádzačov o vodičský preukaz 8
hodinové kurzy prvej pomoci.
Kurzy prvej pomoci sa vykonávajú v priestoroch Slovenského Červeného kríža v Považskej
Bystrici Ul. M.R. Štefánika č.
148/27 a na základe požiadavky
i v priestoroch autoškôl t.j. v Považskej Bystrici, v Púchove, v Ilave a v Dubnici nad Váhom. Kurzy

vykonávajú kvalifikovaní inštruktori a školitelia SČK. V prípade
záujmu sa kontaktujte na čísle tel.
042 4321340.
Účastník kurzu po vykonaní
úspešných skúšok obdrží od Slovenského Červeného kríža v Považskej Bystrici potvrdenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci. Zo
zákona 653/2007 Čl. V, § 6 doplnený odsekom 3, hovorí, že „ účastník
vodičského kurzu preukáže absolvovanie kurzu prvej pomoci a vykonanie skúšky z poskytovanie prvej pomoci podľa § 2 a 2 dokladom
o absolvovaní kurzu prvej pomoci a dokladom o vykonaní skúšky
z poskytovania prvej pomoci.
ÚzS SČK, Považská Bystrica
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Rozhovory pri čaji... Ladislav Chudík
Majstre, je mi veľkou cťou, že
Vás môžem privítať ako vzácneho hosťa mojich Rozhovorov pri
čaji. Začnime spomienkami na
detstvo, v ktorom sa zrodil Váš
vzťah k umeniu. Kedysi ste povedali, že to bolo hlavne prostredníctvom maminých piesní a rozprávok...
Mama, ktorá hrávala ochotnícke divadlo, ich vedela podávať rozprávkovo dramaticky. Viedla ma
k tomu, aby som sa nebál prejaviť.
Mala iba základnú školu, no každý môj priamy dotyk so životom
poznačila jej starostlivosť a pozornosť. Pri rozlúčkach mi dávala krížik na čelo so slovami: „Buď dobrý a múdry“... Vlastne, až keď som
odišiel z domu, pochopil som, čo
pre mňa znamenala. Nežnú dušu
nemám od prírody. Je opracovaná. Bolo vo mne kadečo, čo mama
skresala a dotvorila.
A čo otec? Viem, že Vás naučil
recitovať prvú básničku – Valibuka.
Otec bol zdržanlivý, v citových
prejavoch uzavretejší. Neraz som
dostal výprask korbáčom. Hovoril,
že zo mňa nikdy nič nebude. Takým slovám buď človek podľahne,
alebo sa im snaží vzoprieť. Musel
som sa vzoprieť! Tvrdohlavosť –
črtu chudíkovského rodu mám po
otcovi.
Potom prišiel do Vášho života dôležitý rok 1943, kedy Vás na
ochotníckej súťaži objavil dramaturg Národného divadla dr.
Sedlák a tajomník Matice slovenskej dr. Marták. Obaja Vás označili za výnimočný talent.
S odstupom času si myslím, že
na prijímacích skúškach do ND,
Dr. Jamnického presvedčili o mojom talente práve verše, ktoré som
recitoval. Byť hercom som prijal
ako povinnosť voči svojmu talentu.
Cieľu, ktorý som si predsavzal, som
podriadil všetko. V Národnom divadle ma prijali priaznivo, prívetivo, pomáhali mi.
A požičané som sa usiloval vracať. Pomerne zavčasu som sa dostal k veľkým úlohám a bolo mojím šťastím, že som ich nehral
jednostranne. Vždy som sa snažil
rozšíriť ich škálu. Nechcel som hrať
len istý typ. Má na tom zásluhu
aj spolupráca s rôznorodými režisérmi. Každý z nich do mňa niečo
vložil a ja som vždy tento vklad zúročil.
Áno, z Vašich divadelných
hier v tejto súvislosti spomeniem

Narodil sa 27. 5. 1924 v Hronci ako
jediné dieťa Albíne a Ferdinandovi
Chudíkovcom. Vyštudoval gymnázium v Kremnici, tri semestre FF UK
(odbor slovenčina-ruština) a Štátne
konzervatórium v Bratislave. Od r.
1944 až dodnes pôsobí v činohre Slovenského národného divadla. Uznávaný a vynikajúci herec doma i v zahraničí (má na konte okolo stotridsať
divadelných postáv, takmer päťstovku televíznych a približne
tisícku rozhlasových produkcií), docent a bývalý minister kultúry, držiteľ mnohých hereckých ocenení, ale predovšetkým
dôstojný a pokorný človek, čosi ako náš nemenovaný, ale cítený prezident...		
pán Ladislav Chudík
napr. veľmi slávnu Millerovu inscenáciu „Po páde“ režiséra Pavla Haspru, či „Tančiareň“ režiséra Martina Hubu, v ktorej stále
účinkujete so vzácnou prirodzenou autoritou našej „zlatej hereckej generácie“. Kde väzí tajomstvo Vášho hereckého úspechu?
Dobrý režisér vždy buduje na
predstavách herca. Mal by mu dať
podnet, ponúknuť svoj spôsob videnia postavy. To by malo v hercovi zarodiť. Ja som najväčšie výsledky dosahoval na reprízach, kde vo
mne postava dozrievala bez zásahu režiséra.
V Ilave máme tri skupiny divadelných ochotníkov, ktorí každoročne pripravujú pre svojich
divákov rôzne žánre: drámu, komédiu i muzikál. Tvorivé dielne
sa však pre nás už prestali organizovať...Čo by ste ako docent
a bývalý pedagóg VŠMU odporučil týmto ľuďom pre kvalitnejší
herecký prejav?
Ak je to pravda, teším sa z informácie a ďakujem všetkým minulým, súčasným i budúcim ochotníkom. Ako ochotník som vystupoval
na javisku v Kremnici a v Hronci
(cez prázdniny). V čase, keď som
sa stal „hospitantom činohry ND“
boli profesionálni herci komediantmi a ochotníci skutočnými divadelníkmi. Rozvíjať druhy i žánre, každý „ochotnícky čin“ má význam,
vrství skúsenosti, obohacuje. Čítať
nahlas, recitovať, hrať – hľadať,
skúšať, cvičiť, udomácniť sa na javisku, aby tam mali pocit pohody
a chuti hľadať a nachádzať. Aj keď
ma nazvali „talentom“, bol som
dosť drevený, kým som sa oslobodil
od „tiaže tela“ a začalo slúžiť.
Máte nejaké skúsenosti, či spomienky na naše mesto, alebo po-

znáte Ilavu ako väčšina Slovákov
iba z diaľnice, či ako sídlo našej
najväčšej väznice?
Škoda... Iba z diaľnice. Nebol
som tam na zájazde s divadlom,
ani z príležitostí akcií cez Slovkoncert, Maticu slovenskú a iných.
V Ilave nikomu neprišlo na rozum
pozvať ma. Asi by som neodmietol.
S Milanom Markovičom (absolvoval 1 830 repríz Nevyzúvajte sa,
prosím!) som sa do Ilavy tiež nedostal, hoci som bol hosťom približne
na 200 reprízach.
V tomto mesiaci oslávili naše
deti - MDD... Vieme o Vás, že ste
starým otcom takmer ročnému
vnúčaťu. Chystáte sa mu neskôr
tiež recitovať Valibuka, ako ho
Vám recitoval otec? Čo Vám priniesla do života táto nová skutočnosť?
Vnúčik Stanko ma teší i dojíma; má polroka, vyzerá na Valibuka, poriadne zamestnáva - najviac mamičku, ale i ocka a babku.
Ja som skôr divák, ale už som ho
viackrát uspal v kočíku. Pomáha
mi prebúdzať vôľu sa prekonávať.
Nie, asi sa už nedožijem Valibuka
v Stankovom podaní.
V náročnom kolobehu života
sú vzácnymi chvíle oddychu. Spomínali ste, že čas trávite „starosťou o starobu“. Aký je pre Vás ten
najlepší relax, čo Vám dáva silu?
Áno, staroba je náročná. V mojom veku sa bojíme, aby sme neboli odkázaní na druhých, to je najväčšia ťarcha, čo nás dlávi. Pokiaľ
funguje rozum, snažím sa zamestnávať, opakujem si texty z minulosti, chodím po schodoch, trénujem na rotopéde, atď.
Nedávno mohli naši diváci vidieť dokument o Vašom živote
Pánča z Hronca, ktorý ako dú-

fam konečne otvoril éru dokumentárnych filmov o našich vynikajúcich hercoch. Ale viem, že
sa o Vašom živote pripravuje aj
knižka...
Dokument s podtitulom Pánča z Hronca sa mi ráta, vďaka
žene, kolegovi Lasicovi, režisérovi
Lančaričovi i STV a spoločnosti
Maya. Je asi najdlhším dokumentom o profesionálnom hercovi. Sedemdesiat päť minút znamená rekord, bývajú iba 30-60 minútové
dokumenty hercov. Pocta veliká!
Pripravovaná knižka by sa mohla nazvať priamo ako podtitul dokumentu. Takto ma označil Paľo
Bielik.
27. mája ste oslávili svoje narodeniny. Hoci ste nám veľa odkázali cez Vaše filmové, divadelné postavy, či občianske postoje,
dá sa už vo Vašom dôstojnom
veku hovoriť o nejakom návode
na šťastne prežitý život?
Narodil som sa tesne na konci prvej štvrtiny minulého storočia. Šťastne..? Mne sa podarilo iba
pomerne užitočne prežiť svoj život, šťastie sa vykupovalo ťažšie...,
Pánboh ma aj horším navštevoval a opracovával ma solídne, ale
sprevádzalo ma životom, musím
byť vďačný...
Pán Chudík, chcem Vám veľmi pekne poďakovať za to, že ste
si našli čas na našich čitateľov.
Spolu s nimi Vám želáme predovšetkým veľa síl v ďalších rokoch,
radosť v rodine i práci, či medzi
priateľmi. Na záver sa zvyknem
pýtať môjho hosťa na obľúbený
recept...
Moje chatové lečo: Frankfurtské párky nakrájané na kolieska
osmažím na oleji, vsypem nadrobno nakrájanú cibuľu, ktorú osmažím len ľahko do výzoru skla,
potom pridám väčšie množstvo
očistenej čerstvej farebnej papriky, aj nejakú tu pálivú. Primerane
osolím a dusím pod puklicou. Keď
je všetko mäkšie, pridám 2-3 paradajky a nechám ešte chvíľu pracovať a na záver vmiešam 2-3 vajcia.
Odstavím. Manželka si môj výsledok ešte okorení. Aperitív: Rajčiakový džús s kvapkou vodky, k leču
čierny chlieb a pivo. Na chate pri
Slnečných jazerách som už nebol
plné tri roky od 7. júna 2005. Ale
už sa chystáme, že pôjdeme.
Zhovárala sa M. Pajanková.
Ďalšiu sériu Rozhovorov pri čaji
opäť prinesieme v prvom polroku
2009.
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Zdravie naše každodenné...
K ceste do zahraničia odporúčame komerčné aj zdravotné poistenie

Iste poznáte známu vetu: Neznalosť zákona neospravedlňuje.
Týka sa to aj pobytu v zahraničí –
počnúc napríklad bežným trojdňovým výletom do Prahy, dovolenkou
v Grécku, či pracovným pobytom
v Írsku. Všetky tieto cesty je nutné
poistiť, veď nevieme, kedy môžeme
potrebovať zdravotnú pomoc. Ale
nielen preto. Poistkou si ošetríte aj
batožinu, pre prípad straty, alebo
svoje vlastné výdavky, ak nešťastnou náhodou zhodíte z hotelového okna kvetináč na veľmi drahé
auto...:)
Pri ceste na zahraničnú dovolenku je potrebné vybaviť si okrem
európskej karty poistenca (ktorú vám vydá vaša zdravotná poisťovňa) aj komerčné poistenie. A to
najmä preto, že len komerčné cestovné poistenie zahŕňa ošetrenie
u súkromného lekára, ktorých je
v zahraničí oveľa viac ako štátnych.
Totiž s európskou kartou poistenca

sú ošetrenie a lieky hradené LEN
v TOM rozsahu, v akom sú hradené občanom štátu, v ktorom dovolenkujete. Výsledkom je vaša vysoká spoluúčasť na hradení, napr.
prípadný prevoz mŕtveho nie je
hradený zdravotnými poisťovňami
vôbec. Nezabúdajte si pribaliť k batožine poistné podmienky – brožúrka, ktorú vám dá pred cestou
do zahraničia vaša poisťovňa. Sú
v nej najdôležitejšie informácie pre
poistnú udalosť – napr. kontakt na
delegáta, bez ktorého prítomnosti
sa vaše ošetrenie v zahraničí riešiť
nezačne. Takže bežné denné poistenie vás nevyjde viac ako na 50
korún. Takéto ošetrenie zahraničnej cesty je zodpovedné nielen voči
vašim blízkym, ale aj voči vám samým. Podľa záznamov nemenovanej komerčnej poisťovne - najvyššie
uhradená poistná udalosť dosiahla
výšku 11 miliónov korún. Ako som
sa dozvedela, na Slovensku sa naši

občania poisťujú pomerne poctivo.
Ale nájdu sa aj prípady, keď pre zanedbané poistenie = „vieru, že nám
sa nič nemôže stať“, riešil žiaľ nakoniec exekučný úrad. Za poctivý
prístup k problematike označujeme
poriadne preštudovanie ponuky,
ktorú podpisujete. Či sú to ozaj informácie, ktoré počujete od poisťovateľa (oblasti poistenia, obmedzené; neobmedzené krytie poistenia;
stornovania zájazdu; asistenčné
služby a pod.). Ak ste v zahraničí
dlhodobo zamestnaný, potrebné
odvody musí za vás platiť zamestnávateľ – skontrolujte si, či to naozaj robí. V tomto prípade vám stačí
cestovné poistenie. A ešte rada na
záver – pri vycestovaní do zahraničia je dobré mať pripravených v pohotovosti aspoň 5 tisíc korún na nečakané zdravotné udalosti, lebo iba
na základe účtov vám poisťovňa na
Slovensku zahraničné ošetrovateľské zásahy preplatí.
-mp-

Novinky z Obchodnej akadémie v Ilave
Čo máme za sebou:
5. mája 2008 sa študenti 2. ročníka OA zúčastnili výletu do Nitry, kde navštívili najmä predstavenie v Divadle A. Bagara pod
názvom PIARGY. Ide o hranú slovenskú prózu, z ktorej mali všetci
hlboký zážitok.
v stredu 7. mája 2008 zorganizovala študentská spoločnosť A$$ET,
ktorú tvorili študenti predmetu
aplikovaná ekonómia v 3. ročníku, záverečné valné zhromaždenie
spoločnosti. Okrem oficiálnej prezentácie výročnej správy spestrili
toto podujatie hodnotnou tombolou pre študentov a učiteľov. A samozrejme akcionári študentskej
spoločnosti sa mohli tešiť z vyplatených akcií a dividend vo výške 25
% vkladu.
v piatok 9. mája 2008 sme sa
rozlúčili s našimi maturantmi,
ktorí nastúpili na akademický týždeň. Pripravili si pre nás zaujímavý
rozlúčkový program v DK Ilava.
v dňoch 19. až 21. mája 2008
prebiehala na OA ústna forma
maturitnej skúšky (MS). Študenti prezentovali svoje vedomosti zo
slovenského jazyka a literatúry, nemeckého / anglického jazyka, ekonomiky a účtovníctva. Všetci maturanti úspešne zvládli ústnu MS.

Posledné dva májové týždne
absolvovali študenti 3. ročníka povinnú odbornú prax vo vybraných
podnikoch a úradoch. Mohli si tak
reálne preveriť svoje vedomosti
a zručnosti z odborných predmetov. Niektorí študenti sa tak osvedčia, že po skončení štúdia sa do firiem vrátia už ako zamestnanci.
V máji sa študentka 4. B triedy
Tatiana Mráziková zúčastnila celoslovenského kola v spracovaní
informácií na počítači v Združenej SOŠ vo Zvolene. Za účasť v súťaži získala certifikát.
K 10. 6. 2008 si naši maturanti
podali spolu 150 prihlášok na vysoké školy v SR aj v ČR. Najviac
– 43 prihlášok si podali na Trenčiansku univerzitu A. D., 23 na
Ekonomickú univerzitu do Bratislavy a 18 na Univerzitu M. Bela do
Banskej Bystrice. Mnohí z nich už
absolvovali aj prijímacie skúšky.
A čo nás čaká v júni?
Jún je tradične jeden z najnáročnejších mesiacov pre študentov, pretože musia zvládnuť množstvo záverečných písomných prác
a skúšania a obhájiť si tak svoje
vedomosti. Zároveň sa tešia na blížiace sa prázdniny, ale aj na koncoročné výlety:
študenti 1. a 2. roč. navštívia

ZOO v Lešnej v ČR
študenti 3. A a 3. B sa chystajú pozrieť si kultúrne pamiatky
Bratislavy, hrad Červený kameň
v spojení s návštevou divadla.
20. júna 2008 si všetci študenti OA pozrú predstavenie divadla
Malá múza v DK Ilava.
V šk. roku 2008/2009 otvárame pomaturitné štúdium odbor
sociálno-právna činnosť so zameraním na psychológiu, sociálnu prácu s telesne postihnutými
a posunkovú reč. Záujemcovia sa
môžu na štúdium prihlásiť na OA
Ilava – info na tel. č. 0905 530019.
Ing. Zuzana Novosádová

AUTOŠKOLA
NOVOTKOVÁ s.r.o.
otvára kurzy na skupiny
A1, A, B, C, E, T
každý mesiac, prípadne podľa záujmu.
V autoškole Ilava - bývalý areál PIVOVARU ILAVA.
V prípade záujmu volať na tel. č.

0903451980, 0905443284
042/4422851, 042/4465826
alebo na

www.autoskolanovotka.sk
autoskola@autoskolanovotka.sk

Výlet
do Viedne
Dňa 5.júna 2008 sme sa my,
teda žiaci 7.-9. roč. Základnej školy na ulici Medňanskej, zúčastnili
autobusového zájazdu do Viedne.
Hlavným cieľom našej cesty bola
návšteva jedinečnej výstavy s názvom ,,Tutanchamón a svet faraónov“.
Na výstave sme mali možnosť
vidieť rôzne zaujímavé exponáty, ktoré dýchali starovekou históriou a aspoň na chvíľu sme sa
mohli preniesť do čias faraónov.
Azda najväčším z množstva pokladov, ktoré sa na výstave nachádzali, boli zlaté sandále Tutanchamóna. No výstava nebola jediným
zážitkom dňa. Našu cestu nám
spríjemnila aj ochotná pani delegátka s CK Pegas Tour z Trenčína,
ktorá nám poukazovala Viedeň
a svoje rozprávanie spestrila aj
rôznymi príbehmi, či už z histórie
alebo súčasnosti Viedne.
Tento výlet bol pekným zážitkom a budeme naň radi spomínať
aj po skončení ZŠ. Veľká vďaka
patrí organizátorke zájazdu pani
učiteľke Oľge Ďurechovej. Ďakujeme tiež Rade rodičov pri ZŠ Ilava za poskytnutý finančný príspevok.
Barbora Pištová, 9.A

Rozmiestnenie žiakov
končiacich Základnú
školu v Ilave
V tomto školskom roku odchádza z našej školy 78 žiakov z deviateho ročníka a jeden žiak z ôsmeho
ročníka. Po splnení kritérií na prijatie sa zapísali na:
Gymnáziá – 7 žiakov, z toho 2 žiačky
na bilingválnom gymnáziu - jedna z 8.
ročníka
Stredné priemyselné školy – 11 žiakov
Obchodné akadémie – 14 žiakov
Združené stredné odborné školy:
Hotelové akadémie – 4 žiaci
4-ročné študijné odbory – 14 žiakov
3-ročné učebné odbory – 12 žiakov
Pedagogické a sociálne akadémie –
1 žiačka
Stredné zdravotné školy – 2 žiačky
Stredné odborné učilištia:
4-ročné-šrudijné odbory – 8 žiakov
3-ročné- učebné odbory – 5 žiakov
2-ročné učebné odbory – 1 žiak
Prajeme im všetci úspešný štart do
ďalšieho života.
Mgr. Veronika Bambušková
výchovná poradkyňa
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Magická noc 2008

Opekačka v parku na námestí. V pozadí hrá Lenka Ferenčíková so
svojou skupinou.

Ľubomír Turcer so svojou gitarou uviedol skupinu orientálneho
tanca Al Sahra zo ZUŠ Ilava

Mestský tábor CVČ Ilava
14. 7. - 18. 7.

denne od 8,30 h. do 15,30 h.
PONDELOK 14. 7. 08 dopoludnia
popoludní

tvorivé dielne – maľba na hodváb
prechádzka k Váhu

UTOROK 15. 7. 08

dopoludnia
popoludní

maľba na sklo – zlupovacie farby
kúpalisko Košeca, resp. L. Rovne

STREDA 16. 7. 08

dopoludnia
popoludní

servítková technika
výlet na Vršatec

ŠTVRTOK 17. 7. 08

dopoludnia
popoludní

batikovanie tričiek, tašiek
opekačka na Laštekoch

PIATOK 18. 7. 08
dopoludnia
		
popoludní
		
Kontakt: 44

náramky priateľstva, papierové
korálky, kvety z platových fliaš
slávnostné ukončenie tábora
v Pizzérii Ilava

65 184, Mgr.Jendrolová Cena : 650,-

Bolešovská skupina Dríst so
spevákom Edom Štenclom

Centrum voľného času Ilava
Farská 84/5 019 01 ILAVA
tel./fax.: 042 4465184
www.cvcilava.ic.cz
e-mail:cvc.ilava@centrum.sk

otvára
od 18. 8. 08 o 9,00 hod. do 27. 8. 08

KURZ PRÁCE NA POČÍTAČI
Word
Excel
Power point
Internet
CENA : 1.200,- Sk
Bližšie info: 4465184, alebo

osobne v CVČ Dáša Illyová
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Strážov v Paríži - „Zdolali aj Eiffelovku“
Prinášame vám aktuálnu reportáž z Juniálesu Slovákov v Paríži,
ktorý sa konal v dňoch 12. - 16. júna
2008. Juniáles od roku 2000 poriada
Asociácia francúzsko – slovenského
priateľstva, ktorú založili manželia
Manákovci – naši krajania žijúci
vo Francúzsku. Hlavným aktérom
tohtoročného Juniálesu Slovákov
v Paríži sa stal Folklórny súbor Strážov z Ilavy. Oslovil ich Ing. Ľubomír
Kraľovanský z Klubu OMM Martin,
ktorý ich viackrát videl účinkovať
a videl aj ich CD. Nuž, kto by nechcel
ísť do Francúzska? Ako vždy rozhodujúce slovo mali financie. Časťou
prispelo mesto, dačo šlo z prostriedkov súboru a na ostatok sa poskladali. Hurá, ide sa do Paríža! Veselý
rozospievaný autobus, v ktorom sa
okrem členov súboru Strážov viezli
i niekoľkí matičiari z Martina a zo
Žiliny, opúšťal Slovensko vo štvrtok
12. júna v popoludňajších hodinách.
Po 18-hodinovej veselo-úmornej
ceste si ihneď vyskúšali svoju kondičku celodennou prehliadkou pamätihodností Paríža: Notre Dame,
Múzeum Louvre, Námestie Concorde, záhrady Tuileries, Palais Royal.
Vytrénované tancujúce nôžky si oddýchli na chvíľočku v metre, ktorým

Poriadatelia, manželia Manákovci ( v strede) venovali súboru a
skupine Melody pamätné poháre
sa presunuli ,aby si mohli pozrieť
Montmartre, Sacre Couer , Moulin
Rouge a odtiaľ konečne ubytovať sa
do Formule 1 Sarceles. Ak si myslíte, že už mali toho dosť a unavení
zaľahli do postieľok, tak to nepoznáte stražovákov. V hoteli predsa
museli dať o sebe vedieť a zaspievať
si ešte pred spaním tie naše krásne
slovenské! Ale iba decentne – potichučky! Z historického sveta sa v sobotu dopoludnia preniesli do sveta
mrakodrapov a nákupných centier.

Neodbytní černoškovia obletovali slovenské devy a ponúkali rôzne
spomienkové predmety. Napríklad
jednej i hodinky. Bohužiaľ
už mala jedny na ruke,
a tak musela s ľútosťou odmietnuť, čo čierny predavač nie a nie pochopiť. Po
obede sa už nenápadní
mladíci a devy začali postupne meniť na írečitých
Slovákov, to už obliekali
svoje naškrobené krásne
slovenské kroje. Juniáles sa
konal v sále o niečo menšej ako je tá naša v DK.
Po úvodných príhovoroch
– okrem iného i veľvyslanca SR vo Francúzsku , už
patrilo pódium našim tanečníkom a spevákom.
O zábavu sa až do 23.
hodiny staral FS Strážov
a skupiny- trio Melody,
ktoré tvoria traja členovia z FS Strážov. A keďže
Slováci stihnú vždy všetko
a nič im nemôže uniknúť, v prestávke stihli vystúpiť i na neďalekej černošskej svadbe: „Bolo to fascinujúce

a ešte stále sa mi to zdá ako sen.....
V malom priestore sa natriasalo asi
50 čiernych svadobčanov, ovzdušie plné ťažkých aromatických parfémov v kombinácii s vonnými tyčinkami a sviečkami ...“ – vyznáva
svoje pocity Janka Jakúbková. Juniáles skončil o 23. hodine, potom
je už povinný nočný kľud. Podávalo
sa iba víno, ktoré vraj naozaj spĺňa
svoju povesť – je vynikajúce / bohužiaľ toto je neoverená informácia – nepriniesli nám ani dúšok na
koštovku/. A ako praví Slováci v náladičke chceli si ešte zaspievať a posedieť pred hotelom na lavičke, ale
tvrdá ruka zákona – vrátnika bola
neúprosná : „Ticho, rozchod na izby
a spať!“ Posledný deň – nedeľa patrila opäť návšteve pamiatok. Najskôr
autobusom do prekrásneho Versaille, potom presun vlakom a met-

rom k Víťaznému oblúku, Champs
Elysées Place D Alma - miestu, kde
Pokračovanie na str. 8

Hostí juniálesu vítali naši folkloristi slovenským chlebom,soľou
a ľudovou muzikou

Milan Jakúbek s africkým ženíchom a nevestou

Andrej Škvaro, vedúci oddelenia kultúry MsÚ venoval dar od
mesta Ilava slovenskému veľvyslancovi v Paríži (druhý zľava)
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Zo zákulisia Rozprávkového lesa
Po dlhoročných skúsenostiach
s organizovaním tejto akcie sa s jej
prípravou v dome kultúry začína už
v mesiaci február – marec. Už v tomto čase , s predstihom dvoch mesiacov, sa treba venovať výberu a objednaniu programu. Na MDD je totiž
množstvo akcií po celom Slovensku, a preto sú divadielka, klauni,
šermiari a kúzelníci v tomto období
veľmi vyťažení a na poslednú chvíľu
už nezoženiete nikoho. Objednávanie programu nie je vôbec ľahká záležitosť, pretože ceny za vystúpenia
sú čoraz vyššie a my ešte v tom čase
vôbec netušíme, koľko finančných
prostriedkov sa nám podarí získať.
Neraz treba i zariskovať. O niečo
neskôr sa rozposielajú „prosebné
listy“ potencionálnym sponzorom.
Posielame ich vždy v predstihu, aby
si podnikateľ mal možnosť v pokoji zvážiť svoje rozhodnutie. Samozrejme od polovice mája je ich treba všetkých osobne navštíviť. Plne
si uvedomujeme, že to, že je niekto
súkromný podnikateľ neznamená, že je verejná banka pre všetkých

Strážov v Paríži ...
Dokončenie zo str. 7
havarovala princezná Diana, odtiaľ Eiffelova veža a na záver Trocadero. „Druhé poschodie Eiffelovky
sme zdolali za 8 minút (niektorí)“ –
chváli sa Janka. A na vrchol sme sa
už vyviezli rýchlovýťahom. „Bol to
nádherný, úžasný pohľad, ale mala
som pocit, akoby som celý Paríž pod
sebou videla nakrivo...“ (Janka, ty
si nepočula, že aj Eiffelovka sa nakláňa?). O tom, že tam naozaj boli
nemožno pochybovať nielen pre miniatúrne vežičky, ktoré nám priniesli, ale dokumentujú to i fotografie.
A už bolo takmer po výlete. Už len
niekoľko hodinová túra veselým autobusom (i keď tie hlasy už nezneli

tak mohutne a zvučne) a boli späť
na Slovensku, v Ilave. Matúško sa
najskôr rozcupital k Milanovi (ockovi), ale ja som si k nemu razila cestu lakťami a kričala „Všetci nabok!“
Mamí....... to boli najkrajšie slová a najkrajšie privítanie!“Priebeh
troch dní FS Strážov v Paríži nám
nádherne porozprávala mamina
– manažérka a manželka vedúceho FS Strážov Janka Jakúbková. Jej
posledné slová boli slová vďaky najmä vedeniu mesta, poslancom MZ
za poskytnuté finančné prostriedky,
Matici slovenskej a všetkým členom
súboru – účastníkom zájazdu, ktorí
vzorne reprezentovali svoje mesto!
Au revoir Paris!
-ra-

a že nie je možné každému vyhovieť.
Často sa stáva, že si takmer podávame kľučky, jeden vychádza, druhý
„prosiaci“ vchádza. Ešte treba súhlas majiteľa pozemku, na ktorom
sa rozhodneme akciu urobiť, zohnať
zdravotníkov, upovedomiť políciu,
zabezpečiť elektrinu.... . Už veselšie
je vyberanie, značenie trasy, rozmiestňovanie jednotlivých stanovíšť. Rozprávkový les v Malej Múze
taktiež nezačína dva-tri dni pred akciou, už mesiace vopred sa upravujú,
šijú a zháňajú nové kostýmy a kulisy, vyberajú vhodní herci na stanovištia a učia sa svoje úlohy.

POĎAKOVANIE
Mestský úrad – oddelenie
kultúry v Ilave, úprimne ďakuje VŠETKÝM sponzorom,
ktorí v tomto roku finančne,
materiálne, technicky, či organizačne pomohli pri usporiadaní XVI. ročníka „Cesta
rozprávkovým lesom“, ktorý
sa uskutočnil v sobotu 2. júna
2008. Vám všetkým bude naše
poďakovanie zaslané jednotlivo na adresu firmy, organizácie, či osoby.
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Ako dopadla Literárna Ilava tento rok?
Zúfalý...
Prišiel na tržnicu,
postavil sa k prázdnemu stolu,
kabát si dal dolu
a kričal: „ Duše na predaj!“
Všetci sa smiali.
„Svoju dušu predávam“ ...
ozval sa s trpkosťou v hlase.
Zrazu prišiel niekto, kto to
mohol doviesť k spáse – pristúpil
k nemu Diabol.
„Kúpiš? ozval sa, keď zbadal
nádej práve.
„Nie“ odvetil Diabol, zasmial
sa a stratil sa v dave.
(báseň Márie Šándorovej
Gymnázium Trebišov)
Tento školský rok sa konal
v Ilave už druhý ročník literárnej súťaže. Zúčastnili sa ho žiaci
a študenti zo všetkých kútov Slovenka. Na posúdenie sme mali
158 prác. Všetky diela, či už poePOÉZIA
kategória :
miesto
Agáta Hlavenková
miesto
Sarah Mária Pisarčíková
miesto
Michaela Adamcová
kategória :
miesto
Viera Hanousková
miesto
Ľubomíra Živčáková
mieto
Kristína Karabinová
čestné uznania :
Zuzana Kollárová
Mária Žaludková
Kategória :
miesto
Andrea Janicová
miesto
Matej Fridecký
miesto
Lenka Cverenkárová
3. miesto Mária Šándorová
čestné uznania :
Silvia Brezovská
Michaela Bachorníková
Mária Bederková
PRÓZA
kategória :
miesto
Klára Dašková
miesto
Zuzana Koyšová
miesto
Vladimíra Kvasnicová
kategória :
miesto
Zuzana Burdová
miesto
Ján Vozár
miesto
Štefan Kopčák
3.miesto Tatiana Vavríková
čestné uznania :
Michaela Malastová
Jaroslava Baloghová
kategória :
miesto
Mária Stanková
miesto
Veronika Samková
miesto
Mária Kolejová
3.miesto Miroslava Kuracinová
čestné uznania :
Martin Pivarči
Michal Kohút
Angela Kanasová

tické, alebo prozaické boli na vysokej úrovni a porota mala naozaj čo robiť, aby vybrala z tých
krásnych tie najkrajšie.
Nakoniec sme sa zjednotili
a výsledková listina je na svete.
Slávnostné odovzdávanie cien
sa uskutočnilo 16. júna 2008
v Dome kultúry Ilava.
Touto cestou by som chcela
poďakovať všetkým zapojeným
mladým literátom a popriať im
veľa úspechov do ďalšej tvorby.
Veľká vďaka patrí tiež primátorovi mesta Ilava Ing. Štefanovi Daškovi, ktorý zabezpečil ceny, Mgr.
Andrejovi Škvarovi za poskytnutie DK, Mgr. Anne Bajzovej za
materiálnu pomoc, firme Illykov
za knižné odmeny a tiež Mgr. Jánovi Prekopovi a Dáške Illyovej
ml. za kultúrny program.
Dáša Illyová
vedúca literárneho klubu Ilava
ZŠ Štúrova Malacky
ZUŠ Rožňava
ZŠ Ladce
ZŠ Záhorácka Malacky
ZŠ Za vodou Stará Ľubovňa
Cirk.gymn.sv.Fr.z Assisi Vranov /T
ZŠ Československej armády Prešov
ZŠ Pruské
Gymnázium Veľká Okružná Žilina
Hotelová akadémia Kežmarok
Obchodná akadémia M. Hodžu Trenčín
Gymnázium Komenského Trebišov
Gymnázium Hollého Trnava
Gymnázium Bytča
Smrdáky
CZŠ sv. Margity Púchov
CVČ Ilava (literárny klub)
ZŠ Ladce
SCŠ Cyrila a Metoda Humenné
ZŠ Pruské
Cirk.gymn.sv.Fr.z Assisi Vranov/T
CZŠ sv. Margity Púchov
ZŠ Za vodou Stará Ľubovňa
ZŠ Beluša			
Jablonica
Súkromné gymnázium Košice
Gymnázium Laca Novomeského Senica
Obchodná akadémia Bratislava
Gymnázium Vrútky
Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín
Gymnázium Liptovský Mikuláš

PO ROZPRÁVKOVOM
CHODNÍKU
Počas tohtoročného Medzinárodného dňa detí sa žiaci zo ZŠ
v Ilave preniesli do skutočného
sveta rozprávok. Školský dvor sa
premenil na začarovaný les plný
rozprávkových bytostí.
Žiaci 1. – 4. ročníkov mali
možnosť súťažiť v netradičných
disciplínach. Kto by odolal putovaniu v sedemmíľových čižmách,
či streľbe z čarovného luku? Jednou z najťažších úloh však bolo
zabitie zlého draka. Veď poradiť
si s troma hlavami naraz, dokáže len skutočný „Nebojsa“! Skúška odvahy čakala toho, kto sa nebál blúdiť začarovaným lesom.
Úlohou každého odvážlivca bolo
nájsť čarovné vajce so srdcom
zlého čarodejníka. Nielen dievčatá mali možnosť vyskúšať si svoju

šikovnosť pri hľadaní prsteňov na
morskom dne. Dobrý skutok vykonal ten, kto vymietol pec z rozprávky Pamodaj šťastia, lavička.
A kto mal odvahy na rozdávanie,
mohol sa ešte popasovať s obrom.
Pri plnení úloh na rozprávkovom
chodníku však nebola potrebná
len sila a rýchlosť, ale aj um a trpezlivosť. Kto ich nemal, ten si
s triedením hrachu od šošovice
asi sotva poradil.
Keďže sa v tento deň na nás zo
všetkých strán usmievali nielen
šťastné detské tváre, ale aj slniečko, užili sme si ho naozaj naplno.
A aké by to bolo putovanie, keby
na ňom chýbali batôžky plné
dobrôt. Niečo pribalili starostliví
rodičia a niečo zas získali deti za
svoju šikovnosť. Verím, že sa v takejto dobrej nálade stretneme aj
budúci školský rok.
Mgr. Jana Koštialiková
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Orchester v Trenčíne
Dňa 20. júna 2008 účinkoval orchester ZUŠ Ilava BRILLANT
v Trenčíne na Mierovom námestí v programe „Trenčianske kultúrne leto“. Okrem orchestrálnych skladieb účinkovali aj sólisti
a po prvýkrát naša najmenšia sólistka Ninka Klačková.
Dobrá nálada, pekné počasie a umelecký prejav našich žiakov
podporilo pekné počasie, takže na námestí bola dobrá nálada
a obecenstvo odmenilo účinkujúcich potleskom i darčekmi.

Z diplomovej práce mladého
ilavského historika
V nasledujúcich číslach IM budeme na pokračovanie uverejňovať časti diplomovej práce od
nášho spoluobčana a čerstvého
absolventa histórie Trnavskej univerzity – Mgr. Miroslava Tomana,
ktorý si ako tému svojej diplomovej práce vybral novoveké dejiny
nášho mesta. Pri skúmaní archívnych dokumentov sa mu podarilo
objaviť dosiaľ nepublikované informácie, ktoré včlenil do kontextu doteraz známych faktov. Konzultantom diplomovej práce bol
renomovaný slovenský historik
Dr.h.c. prof. PhDr. Richard Marsina DrSc., ktorý vo všeobecnosti
prácu zhodnotil ako prínosnú. Richard Marsina sa taktiež venoval
histórii Ilavy. V monografii o Ilave
spracoval stredovek. Oponentkou
práce bola historička doc. PhDr.
Mária Kohútová CSc. Spracovala
údaje rôznych miest a medzi nimi
aj Ilavu.
Autor sa v prvej časti práce zmienil o archívnych fondoch –
teda o zbierkach dobových písomností. V krátkosti priblížil starší
vývoj Ilavy, ktorý je potrebný pre
lepšie pochopenie vlastnej práce.
V jadre práce zistil kompetencie

magistrátu mestečka, ktoré skúmal na základe jeho agendy. Popri
kompetenciách magistrátu tak zistil každodennosť života v Ilave od
16. storočia.
Pozornosť venuje vzťahu Ilavy
k vrchnosti a to na procesoch, kde
bola v zastúpení prítomná Trenčianska stolica. Na príkladoch
uviedol, ako zástupcovia stolice
riešili jednotlivé prípady. Príkladom je obvinenie z podpaľačstva,
ako aj chotárne spory s Vršatským
a Košeckým panstvom. Objektom skúmania je problematika
starobylosti chotárnych názvov
v Ilave.
Pokračovanie v budúcom čísla
IM.

INZERCIA
 Vymením 4. izbový byt za
1. izbový, alebo garzónku +
doplatok v Ilave. Info na tel. č.

042/ 44 555 70 – 72
 Kúpim 1. izbový byt alebo
garzónku v Ilave. Info na tel.č.

042/ 44 555 70 - 72

Ilavský mesačník
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ZÁVER ŠKOLSKÉHO ROKA v ZUŠ
Výborné výsledky na súťažiach
dosiahli naši žiaci ešte aj počas
posledného mesiaca:
- na Medzinárodnej výtvarnej
súťaži „Bohúňova paleta“ Dolný Kubín získali čestné uznanie
Magdaléna Poláčková a Patrik
Tlaskal
- na Regionálnej výtvarnej súťaži „Dobšinského rozprávkovo“
Považská Bystrica dostali ocenenie za práce a diplomy Jakub
Slivka, Simonka Jánošíková, Katka Kosecová a Tatiana Mináriková, triedne učiteľky Mgr. Zdenka
Cíbiková a Mgr. Dana Vlčková
- na Celoslovenskom festivale akordeonistov „EuromusetteGoldentango“, Rajecké Teplice
sa v zlatom pásme umiestnil
Martin Jáňa a zároveň postúpil aj
do finále 5 súťažiacich zo Sloven-

ska, triedny učiteľ Ladislav Vaňo
a bronzové pásmo obsadila Lucia Bajzová, triedna učiteľka Mgr.
Mária Miklošová.
V tomto školskom roku ukončilo štúdium 35 absolventov: 2
vo výtvarnom odbore, 23 v hudobnom odbore a 10 v tanečnom
odbore. V záverečných skúškach
predviedli skušobným komisiám
všetko, čo sa počas štúdia naučili. Svojimi výkonmi potešili najmä triednych učiteľov a na záverečnom absolventskom koncerte
19.6.2008 aj svojich rodičov a hostí.
Slávnostné ukončenie školského roka s ocenením žiakov, ktorí
dosiahli výborné študijné výsledky a reprezentovali školu bude
dňa 26. júna 2008 o 15,30 hod. vo
veľkej sále DK.
-R-
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Jún - Mesiac poľovníctva a ochrany prírody
Každoročne si v júni pripomíname Mesiac poľovníctva a ochrany prírody. Tento mesiac nebol vybraný náhodne. Je to obdobie, keď
sa voľne žijúce živočíchy starajú
o svoje čerstvo narodené potomstvo. V tomto období je často vidieť, ako sa mladé, ešte nie celkom
kompletne operené vtáky učia lietať. V lese a na lúkach možno vidieť samice, vodiace svoje mláďatá na pašu. Zároveň je to obdobie,
kedy hrozí zvieratám aj najviac
nebezpečenstiev.
Sú veci, ktoré sú súčasťou života v prírode. Medzi ne patrí to, že
predátori ako napr. líška, rys, vlk,
medveď a dravé vtáky časť mláďat
ulovia. S tým sa príroda vyrovná. Horšie dôsledky má činnosť
človeka. Nie každý, kto navštevuje prírodu, má k nej aj úprimný
vzťah a rešpektuje jej zákonitosti. Z uvedených dôvodov je pohyb
a činnosť ľudí vo voľnej prírode
čiastočne upravená právnymi normami. V nich sú stanovené pravidlá ako sa má človek správať vo
voľnej prírode, aby bol jej súčasťou, mohol ju využívať a pritom čo

Dôležité upozornenie
Každoročne v mesiacoch jún – júl nahlasujú občania škody, ktoré im spôsobila voľne žijúca zver na poľnohospodárskych kultúrach,
hlavne na zemiakoch. Upozorňujeme poškodených, aby sa kontaktovali s funkcionármi poľovných združení, na ktorom území sa dotknutý pozemok nachádza. Škodu obhliadnu a posúdia. Nárok na
odškodné vzniká len v takom prípade, ak majiteľ záhumienky dostatočným spôsobom ochraňoval, resp. vytvoril účinné opatrenie proti
voľnému vstupu poľovnej zveri na pozemok. Pod pojmom dostatočne
ohradený pozemok sa myslí trvalé alebo dočasné oplotenie do výšky
min. 1,5 metra. Pokiaľ z rôznych príčin nie je možné zhotoviť plot,
napr. na záhumienkach mimo intravilánu mesta, existujú rôzne odplašovacie chemikálie v sprejoch napr. vlčí alebo ľudský pach, rozvešané vlasy v priedušných obaloch, čerstvo nosená bielizeň, ktorá sa
rozvešia na koly okolo poľa a pod.		
– M.Pagáč najmenej narušil jej chod a väzby
v nej existujúce. Preto mimo iného je zakázané jazdiť po lese s motorovými vozidlami. Cyklisti sa
smú pohybovať po lesných cestách
na vyznačených trasách, ktoré vyznačili po dohode s vlastníkmi pozemkov. Je zakázané chytať a brať
domov mláďatá voľne žijúcej zveri. Pri zbere krmovín sa musí čas
zberu oznámiť užívateľovi poľov-

ných pozemkov, aby včas zo zberaných plôch vyplašil zver, ktorá zvykne v poli zalíhať. Jedná sa
najmä o zajace a srnčiu zver. Ďalej
je zakázané zakladať ohne, vypaľovať suchú trávu a burinu. Voľne
púšťať psov a i.
I napriek týmto zákazom často
stretneme v lesoch jazdiť jazdcov
na motorkách, štvorkolkách a terénnych autách, a to i na odľah-

Muflónia zver v ilavskom revíre
V roku 1946 po ukončení vojny
si dalo bývalé Poľovnícke ochranné združenie za cieľ zvýšiť stavy
poľovnej zveri, ktorá následkom
vojnových udalostí zaznamenala veľký úbytok. Po konzultáciách s ústredím poľovníckeho zväzu v Bratislave sa rozhodlo v roku
1948 založiť chov muflónej zveri. Túto akciu iniciovali členovia
okresného výboru v Ilave Ľudovít
Zurian, Ferdinand Habšuda, Bohumil Kolík za pomoci poľovného referenta „Zväzu poľovníckych
ochranných spolkov „ v Bratislave Rudolfa Hanzela 14. februára
1949 zaistili dovoz prvej zásielky 10 ks muflónov a druhá prišla
18. februára 1949 ďalších 8 kusov.
Muflónov umiestnili do malej aklimatizačnej obory v Iliavčanskej
doline na pravej strane na južnej
stráni, v starom listnatom poraste
lemovanom v spodnej časti desaťročnou mladinou s tečúcou vodou
uprostred, ktorá tam pramenila.
Táto zvernica mala výmeru 7 ha
a bola ohradená drôteným plotom
2,20 m vysokým. Na prikrmovanie
bolo postavené kŕmidlo 8 m dlhé
s válovčekmi na jadrové krmivo

a medicinálne lizvy / Cervoid /
so soľou. V kŕmidle bola ďatelina,
ovos a kŕmna repa. Pri vstupnej
bráne bola umiestnená tabuľka
s nápisom „ Vzorný muflóní a srnčí revír“. Na ochranu objektu boli
ustanovení dvaja strážcovia. Muflóny pochádzali zo zvernice Březka okres Jílové v Južných Čechách.
V čriede bolo 6 muflónov,
8 muflónic a 4 muflónčatá,.
Muflóny boli vo zvernici až do
mája, kedy sa 6. mája 1949 zvernica odhradila / 3 polia/ a muflóny sa dostali do voľnej prírody . Následne sa črieda rozdelila.
Časť prešla do Porubskej doliny
a časť zostala v Iliavčanskej doline. Následkom veľkej frekvencie /
chatárstvo, turistika a od./ sa neskôr muflóny premiestnili do košeckých, ladeckých , ale i do dubnických a lieskovských hôr, kde
našli v pokojnejších a rozsiahlejších lesoch vhodnejšie prostredie.
Neskôr sa ešte viackrát doplňoval
stav muflónov ďalším vypúšťaním zveri za účinkovania poľovných hospodárov Alojza Tomaničku a Milana Pagáča. Muflóny
sa nachádzajú v ilavskom revíre

doposiaľ. Ich stavy sa v posledných
rokoch stále zvyšujú. Sú ozdobou
nášho revíru, ale premnožený stav
spôsobuje významné ekonomické škody v lesnom hospodárstve.
Zver spása prirodzené nálety lesných drevín, hlavne buku, jaseňa,
ohrýza kôru stromov na koreňových nábehoch, konzumuje bukvice, žalude, plánky, v zime mach,
lišajníky a podobne.
Trofejou baranov sú rohy, ktoré

lých miestach. Svojou jazdou často
ohrozujú aj peších turistov. Ďalším negatívnym javom je vodenie
psov do lesa. Nezriedka počujeme
vo voľnej prírode brechať psa. Majiteľ na prechádzke ho pustí a ten,
zacítiac zver, pustí sa do jej durenia. V minulosti, ale ešte i dnes sa
stáva, že ľudia nájdu v lese zdanlivo opustené mláďa a v snahe ,,zachrániť ho“ zoberú ho domov, kde
im zväčša uhynie. Keď nájdeme
v lese mláďa (čo je inak jeho domov), s najväčšou pravdepodobnosťou je neďaleko aj jeho matka,
ktorú sme vyplašili svojím pohybom.
K prírode a jej obyvateľom
sa správajme ohľaduplne nielen
v júni, ale po celý rok. Je to ich domov. Iný nemajú. Nám by sa tiež
nepáčilo, keby nám niekto nosil odpadky do dvora, behal po
byte, robil krik a púšťal na nás
psov. Keď budeme brať trochu
ohľad, príroda nám to vráti. Budeme si mať kde oddýchnuť a získame mnoho zážitkov z pozorovania
správania a života jej obyvateľov.
Ján Ďurech

sú pre mnohých poľovníkov vysoko
cenené. Lov muflónej zveri je náročný, nakoľko táto zver je veľmi
opatrná, má dobrý zrak a zďaleka spozoruje nebezpečenstvo. Pri
odstrele baranov musí poľovník
dodržať zásadu chovnosti. Odstrel
chovného jedinca je priestupok,
ktorý je štátnou správou Obvodným úradom LPVH sankciovaný.
Cieľom tohto opatrenia je dochovať vysoko kvalitnú trofejovú hodnotu muflónej zveri.
- Jaroslav Kobza -
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Slnečná paleta
V závere školského roka sa prezentoval celý tanečný odbor Základnej umeleckej školy v Ilave
verejnosti, rodičom i hosťom na
svojom vystúpení pod názvom
Tanečné etudy . Veľkolepé a záverečné vystúpenie celého tanečného odboru pod názvom Tanečné etudy sa uskutočnilo 11. júna
2008 v sále Domu kultúry v Ilave. Účinkovali všetci žiaci. Prípravný ročník predviedol súbor
tančekov „Medveďku, daj labku“, prváci mali humorne ladený tanec na melódiu z rozprávky
„Macko Uško“ a „Páta“, roztlieskavačky Cherries potešili obecenstvo akrobatikou, vystúpením
s pompónmi, aj inými tancami
– napr. párovým latinsko-americkým cha-cha a Cherries Junior
sa ukázali v disco-tancoch i tanečnej choreografii. Piate ročníky reprezentovali žiačky z visunutej triedy na Valaskej Belej
tancom „Sway“ i duom disco

a ilavské piatačky zase hip-hopovali, aj tancovali na známe melódie. Diváci mohli tlieskať aj malým, ale šikovným mažoretkám
pri rytmickej skladbe od ABBY.
Prítomných rodičov, hosťov i celé
obecenstvo potešili žiaci svojimi
výkonmi a najmä temperamentom.. Odmenou im, ale aj učiteľkám Vierke Porubanovej i Bc.
Lenke Gawronovej, ktorá celý
program uvádzala, bol nadšený
potlesk.
Koncoročnú výstavu mali aj
žiaci celého výtvarného odboru
pod názvom Slnečná paleta
„Slnečná paleta“ je názov výstavy prác žiakov celého výtvarného odboru ZUŠ Ilava. Na vernisáži 11. júna 2008 otvorila
prehliadku riaditeľka školy Mgr.
Ružena Hromádková slovami:
„Naši žiaci ponúkajú pestrú
paletu svojich diel, s nimi aj hrejivý pocit radosti a nám všetkým
je hneď lepšie, akoby na nás z ich

prác zasvietilo slniečko“. Po kultúrnom programe predstavila výstavu p . uč. Mgr. Dana Vlčková a
prítomným priblížila prácu žiakov, ich tvorbu i nadšenie. Rôznorodosť použitého materiálu,
mnohofarebnosť a rozličné techniky predstavujú žiaci na svojich
prácach od prípravného ročníka
až po absolventov. Na vernisáži
výstavy boli prítomní žiaci i rodičia, kolegovia učitelia, deti FS

Vretienko so svojím vedúcim Ľubom Ďurišom, prednosta MsÚ
Ing. Ľubomír Turcer s manželkou, vedúca DS Malá Múza a pracovníčka oddelenia kultúry Mgr.
Magda Pajánková a ďalší. Výstava potvrdzuje šikovnosť, talent
a radosť detí i trpezlivú a zodpovednú prácu učiteliek výtvarného odboru Mgr. Dany Vlčkovej
a Mgr. Zdenky Cíbikovej.
-R.H.-

Stará Ilava v spomienkach Jozefa Pagáča
Prinášame vám úryvok z rukopisných spomienok pána Jozefa Pagáča na obdobie prvej svetovej vojny a po nej.
Obraz chudoby a biedy v tomto
období by mohla dokresliť nejedna matka, či manželka, ktorej živiteľ rodiny odišiel na front.
Rok 1914 bol aj u nás rokom
preťažkým. Môj otec, dozorca
v ilavskej väznici, zomrel 2. októbra 1914 a za necelý mesiac 1. novembra 1914 brat Ján narukoval. Slúžil ako telefonista u 15.
pešieho pluku v Trenčíne (u Honvédov). V januári 1915 odišiel na
ruský front a temer až do konca

roka 1918 sme vôbec nič o ňom
nevedeli.
Bývali sme v podnájme u roľníka Jancu. Matka dostávala penziu vo výške 2 zlatých bez akýchkoľvek iných prídavkov. V prvom
rade odrábala nájomné za bývanie. Dedinským ženám šila kacabajky, kepienky, zástery, za čo dostávala naturálie: zemiaky, fazuľu,
mlieko, vajcia. Ba chodievali sme
aj do rodiny Zárjeckých na starú
poštu robiť ako záhradníci. Sadili

Mladí poľovníci súťažili
Dňa 31.5.2008 na chate Gilianka v Bolešove sa uskutočnila pod
záštitou Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu
v Ilave okresná súťaž mladých priateľov poľovníctva. Súťažilo sa
v 8 disciplínach: poľovníckej kynológii, zoológii divo žijúcej zveri,
poľovníckeho názvoslovia, spoznávania drevín, poľovných zbraní
a poľovného výstroja, používanie azimutu, chôdze na chodúľoch
a v streľbe zo vzduchovky. Tridsať zúčastnených detí reprezentovalo nasledovné poľ. združenia : PD Bolešov, PZ Vršatec, Pruské,
Lachovec Dubnica nad Váhom, PZ Borokové Vápeč – Ilava. Na celoslovenské kolo do Čadce postúpili
Petra Lichvarová / Pruské/, Benjamín Prekop / Horná Poruba /,
Barbora Porubčanová / Horná Poruba /.
Ďakujeme všetkým , ktorí pomáhali pri organizácii súťaže
a hlavne sponzorom, ktorí darovali vecné ceny pre účastníkov súťaže.				
-pag-

sme, pleli, okopávali. Ráno o štyroch hodinách sme stávali – tak
sa vtedy žilo – a ja ako 11-ročný
chlapec som v krhlách vláčil vodu
a matka polievala. Keď sme pracovali temer celý deň, dostávali
sme celodennú stravu a niekedy
aj nejaký šesták.
Nedostatok sa prejavil u nás aj
v tom, že som si nemal čo obuť.
Mal som topánočky, ale mi do
nich tieklo. V nedeľu ráno ako
miništrant som prišiel do kostola v matkiných cúgových topánkach. Bol som pyšný na topánky,
ale ľudia, čo to videli, ma ľutovali
a moji kamaráti sa mi posmievali,
že nosím mamine topánky. Preto
mi matka nariadila ísť k šustrovi
Šarluškovi do Lúžku pri stanici,
aby mi ich opravil. Poslúchol som,
ale šiel som najprv na stanicu, kde
stál vlak s ranenými vojakmi prichádzajúcimi z ruského frontu.
Červený kríž dával raneným občerstvenie. Prišiel som tam vo
chvíli keď vlak odchádzal. No,
na prvej koľaji „šiboval“ nákladný vlak. Posunovači si nevšimli,
že zo smeru od košeckej továrne
bol zabrzdený zatvorený vagón
na mieste, kde sa tovar vždy vykladal. Pri „šibovaní“ jeden va-

gón doň narazil tak prudko, že
bolo počuť akýsi treskot a špliechanie. Okamžite z toho vagóna
začalo tiecť. V blízkosti nakladali trestanci guľatinu do vagónov,
keď zbadali, že čosi tečie, tekutinu privoňali, bleskove podložili
ústa k rohom vagóna a pili. Bolo
to víno. Dozorca väzňov bývajúci v bezprostrednej blízkosti nechal trestancov samých na sebe
a bežal domov pre „kýble“, aby si
z vína nachytal. Jeho trestanci ležali medzi koľajnicami a pili víno
z barín.
Ja, keď som videl, čo sa robí,
vzal som topánku, do nej som
chytal víno a pil. Pilo sa skvele,
nemyslel som na následky. Topánky k šustrovi som nedoniesol.
Domov ísť som sa bál. V opilom
stave som šiel na dolný majer pre
mlieko. Keď som si sadol pod bránu majera, zaspal som. Matka ma
hľadala, mala strach, bol už večer,
ale niekto jej musel povedať, kde
ma videl a prišla za mnou, že som
na sucho neobišiel, bolo len samozrejmé.
PhDr. Jozefína Košecká – Pagáčová.
Pokračovanie v budúcom čísle IM.
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Bez postupu i zostupu
V nedeľu 15. júna 2008 sa skončil súťažný ročník 2007-2008 futbalových súťaží, v ktorých hrali
družstvá MFK Ilava. Žiadne ilavské družstvo do vyššej súťaže nepostúpilo ,no ani do nižšej nezostúpilo. Dalo by sa napísať, že sa
podarilo uhrať zlatý stred, i keď
mnohí to hlavne u družstva mužov považujú za neúspech. Realita je však taká, že na postup treba
hlavne silného sponzora, ktorý by
odbremenil mestskú pokladňu od
nákladov, ktorý takýto prepych,
ako je postup do 5. ligy stojí.
Družstvo mužov počas súťažného ročníka viedol Ľuboš Žiačik,
ako vedúci družstva mu pomáhal
Pavel Šedo. Dorastenci MFK Ilava po zbabranej jesennej časti sú-

ťaže, kráčali pevne za svojím cieľom, ktorým bola nielen záchrana,
ale umiestnenie v hornej časti tabuľky. Nebyť zaváhania v stretnutiach s Piešťanmi a Hrnčiarovcami
,mohlo sa im to podariť. Konečné
deviate miesto je však tiež pekným
úspechom. Za týmto úspechom
stojí obetavá práca trénera Petra
Letku a vedúceho družstva Mariána Letku.
Starší žiaci MFK Ilava zápasili
hlavne s úzkym kádrom, no i tak
sa im podarilo odohrať niektoré pekné stretnutia a potvrdiť, že
v ich kádri vyrástlo opäť niekoľko
talentov, schopných hrať v družstve dorastu. V jarnej časti družstvo starších žiakov viedol Jiří Pavlík a vedúcim družstva bol Jozef

Na futbalovom ihrisku MFK
Ilava, v areáli TJ Sokol Ilava
a v športovom areáli ZŠ Ilava
v dňoch 12. a 13. júna prebehli medzinárodné súťaže vo futbale, minifutbale, florbale, plážovom volejbale a behoch na 60
metrov. Týchto športových disciplín sa zúčastnili žiaci a žiačky druhého stupňa z Mikolówa
( Poľsko), Klimkovíc a Všechovic
( Česká republika), Ladiec, Košece. Nemšovej a Ilavy. Toto nesporne hodnotné športové podujatie usporiadalo mesto Ilava,
MFK Ilava, CVČ Ilava a ZŠ Ilava
v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou a.s. Ilavské športoviská
zaplnilo takmer 500 detí, z toho
120 detí zo zahraničia. V malom
futbale starších žiakov sa najviac
darilo futbalistom z Ilavy. Futbalového turnaja mladších žiakov sa stali víťazmi mladší žiaci

Medzinárodný športový deň so
Slovenskou sporiteľnou a.s. v Ilave

O takéto momenty nebolo v súťažnom ročníku 2007-2008
na ihrisku MFK Ilava núdza....
Bendík.
Mladší žiaci MFK Ilava sú hlavne družstvom, v ktorom sa učia
mladí futbalisti robiť prvé kroky
po futbalovom ihrisku. V tomto
družstve sa dlhšiu dobu striedali tréneri, avšak táto otázka sa zdá
byť vyriešená príchodom mladé-

z Ladiec. Vo florbale si najlepšie viedli žiaci z Klimkovíc
(ČR). Dievčatá súťažili v plážovom volejbale a tam zasa
najviac športového
umenia predviedli žiačky z Mikolówa (P). Víťazmi bežeckých disciplín sa
stali:
5. ročník: Petronela Novotná z Ilavy a Martin Walach
z Všechovíc.
6. ročník: Tereza
Hoňková z Všecho-

ho ambiciózneho trénera Juraja
Rehora. Pri jeho náročnej práci
mu budú pomáhať Roman Mihálik a Marián Poliak. Súťažný ročník 2008-2009 sa začne začiatkom
augusta a jeho vylosovanie prinesieme v augustovom vydaní Ilavského mesačníka.
-om-

víc a Kristián Staňo z Ilavy.
7. ročník: Andrea Bernadyová z Klimkovíc. Chlapci túto disciplínu neobsadili.
8. ročník: Martina Margolienová z Ilavy a Róbert Ondriš z Ilavy.
9. ročník obsadili iba chlapci
a najúspešnejší bol Dávid Vinec
z Klimkovíc.
Organizátori medzinárodného športového dňa touto cestou
víťazom blahoželajú, všetkým
sponzorom ďakujú za pomoc pri
organizácii športového podujatia venovaného Medzinárodnému dňu deti.
-om-

Veľká cena Mesta Ilava vo fitness bez väčšieho
záujmu domáceho publika
Z poverenia Výkonného výboru Slovenskej asociácie kulturistiky a silového
trojboja, usporiadal v sobotu, 7. júna 2008, trenčiansky klub FITNESS GABRHEL v ilavskom dome kultúry Veľkú cenu Mesta Ilavy v piatich súťažných kategóriách juniorov a junioriek.
Vzhľadom na skutočnosť, že kulturistika je ako taká medzi mladými ľuďmi pomerne obľúbená, o ženskom fitness ani nehovoriac a podobné podujatie sa v Ilave konalo po prvý raz, celkom oprávnene sa v Ilave očakával, ako sa vraví - plný
dom. Bohužiaľ, nestalo sa tak. Ilavský divák opäť raz ukázal, že má voči svojmu
vyzývateľovi dupľovane navrch a akákoľvek manipulácia s ním je viac ako ťažká.
Česť ilavského publika popri pár jednotlivcoch napokon zachraňovali priaznivci
a rodinní príslušníci samotných pretekárov, ktorí v sále vytvorili skvelú a búrlivú
súťažnú atmosféru.
Absolútnymi víťazmi Veľkej ceny Mesta Ilava sa stali Sandra Kolečkárová z Fitness Gabrhel Trenčín a Martin Mamrilla z ŠK Univerzita Prešov. -tch-
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TURNAJ O ŠTÍT MESTA ILAVA – MEMORIÁL JOZEFA MATOVIČA
V sobotu 21. júna na štadióne
Výsledkový servis:
Víťazom domáci Red Black
MFK v Ilave sa uskutočnil v pora-

dí už XIV. ročník turnaja v malom
futbale O ŠTÍT MESTA ILAVA,
venovaný pamiatke talentovaného
mladého futbalistu Jozefa Matoviča, ktorý pred ôsmimi rokmi tragicky zahynul pri dopravnej nehode. Je potešujúce, že podujatie, ktoré
už tradične pripravuje Mestská liga
malého futbalu v spolupráci s Mestom Ilava malo aj tohto roku vysokú spoločensko-športovú úroveň
a opäť sa nieslo v duchu korektných
športových súbojov. Vari aj preto,
že dianie na jednotlivých ihriskách
sledovala matka Jozefa Matoviča,
pani Helena Matovičová. Z dvadsaťosem zápasového maratónu vyšiel napokon víťazne domáci tím
Red Black, ktorý si vo finále poradil
s dubnickým AS Roma v pomere
5:1. V boji o tretie miesto Eurocen-

Ihrisko č. 1:
Red Black – Podvažie 3:3
AC Mailand – Ajax Dca 2:2
Podvažie – CBA Team 6:0
Red Black – Ajax Dca 8:4
AC Mailand – CBA Team 5:0
Podvažie – Ajax Dca 13:1
Red Black CBA Team 6:3
AC Mailand – Podvažie 1:4
CBA Team – Ajax Dca 5:5
Red Black – AC Mailand 7:1

trum Prievidza podľahla považskobystrickému Podvažiu 4:8. Záverečného dekorovania najlepších

tímov sa popri Helene Matovičovej
zúčastnil aj primátor mesta Ilava,
Ing. Štefan Daško.

Pozdrav ilavských detí blížiacim
olympijským hrám
Po Medzinárodných športových
dňoch so Slovenskou sporiteľnou
a.s. venovaných deťom druhého
stupňa ZŠ, pripravilo Mesto Ilava,
Mestský futbalový klub Ilava, Centrum voľného času v Ilave a Základná škola Ilava športové podujatie
i pre žiakov prvého stupňa Základnej školy v Ilave. V piatok 20. júna
2008 na ihrisku MFK Ilava a športovom areáli TJ Sokol Ilava súťažili
deti ZŠ Ilava v malom futbale, vybíjanej, v hode tenisovej loptičky
na cieľ, v hode basketbalovej lopty
do diaľky, v skoku do diaľky a v behoch na 50 a 200 metrov. Celé športové podujatie sa nieslo v znamení
blížiacich sa Olympijských hier v
Pekingu. Víťazi jednotlivých disciplín sa tešili pekným medailám,
pohárom a ďalším cenám s olympijskými motívmi, ktoré zabezpečilo mesto Ilava a primátor mesta

Ing. Š. Daško, ktorý hry slávnostne otvoril. Scenár pripravila Mgr.
Lýdia Horáková a Mgr. Helena
Machová. Moderátorskú taktovku pevne držala v rukách riaditeľka CVČ Mgr. Anna Bajzová.
Vo všetkých disciplínach sa bojo-

valo o každý bod, centimeter, gól,
či sekundu. Medzi najúspešnejších
športovcov tohto, podujatia patrili
Kevin Janco a Adam Cíbik. Poďakovanie a obdiv patrí však všetkým
zúčastneným, súťažiacim i usporiadateľom. Heslom podujatia
bolo: „ Rýchlejšie, vyššie, silnejšie,
čestne a v priateľstve“.
-om-

Ihrisko č. 2:
AS Roma A – Klomat V1 2:0
Eurocentrum – Eurošrot 2:1
Klomat V1 – AS Roma B 0:3
AS Roma A – Eurošrot 1:1
Eurocentrum – AS Roma B 5:0
Klomat V1 – Eurošrot 1:2
AS Roma A – AS Roma B 4:2
Eurocentrum – Klomat V1 4:0
AS Roma B – Eurošrot 2:2
AS Roma A – Eurocentrum
Štvrťfinále 2 x10 min.:
Podvažie - AS Roma B 7:0 (3:0)
Eurocentrum – Ajax Dca 10:0 (2:0)
Red Black – Eurošrot 3:0 (1:0)
AS Roma A – AC Mailand 7:1 (4:1)
Semifinále 2 x10 min
Podvažie – AS Roma A 0:2 (0:1)
Red Black – Eurocentrum 3:0
(1:0)
Zápas o 3.miesto 2x15 min.:
Eurocentrum – Podvažie 4:8 (0:3)
Finále 2x20 min.:
Red Black – AS Roma A 5:1 (2:0)
-tch-

Medzinárodné športové
stretnutie v Poľsku

Držiteľ troch
zlatých medailí
Adam Cíbik.

Kevinovi Jancovi (s loptou) sa najviac darilo vo futbale.

Tradičné družobné športové
stretnutie medzi školami z Klimkovíc, Mikolówa a Ilavy sa v tomto školskom roku uskutočnilo
30.mája v poľskom Mikolówe.
Naši žiaci pod vedením Mgr. J.
Krejčovej , Mgr .J. Čepelu a Mgr.
V. Bambuškovej výborne reprezentovali nielen školu, ale aj
mesto.
V silnej konkurencii domácich a po dlhej únavnej ceste sa
dokázali umiestniť na II. mieste
v celkovom hodnotení škôl. Na I.
mieste skončili žiaci domácej školy z Mikolówa , na III. mieste žiaci
z českých Klimkovíc.
Medzi našich najúspešnejších
jednotlivcov patrili Viktória Záhradníčková, získala 1. miesto
v behu na 800m a Vojtech Hudec,

ktorý obsadil 2.miesto v behu na
1000m.
Družstvo dievčat v zložení Tatiana Šlesariková, Michaela Holíčková, Ivana Tomášiková,
Alena Ocelíková, Petra Letková, Klára Zemanovičová sa
umiestnilo na 1. mieste v turnaji
v prehadzovanej.
2. miesto v turnaji v malom
futbale obsadilo družstvo chlapcov v zložení: Lukáš Porubčan,
Tibor Húserka, Vojtech Hudec,
Štefan Čiernik, Martin Babčan,
Martin Domáň, Martin Fábry,
Marian Poliak, Boris Stareček
a Michal Gerschdorf.
Poďakovanie však patrí aj
všetkým ostatným, i keď nestáli
na stupni víťazov.
Mgr. Veronika Bambušková
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90 rokov organizovaného športu v Ilave - VI. časť
Máj 1945 priniesol aj do Ilavy
vytúžené oslobodenie spod nadvlády fašizmu a boli ukončené nezmyselné hrôzy najväčšej svetovej
vojny v dejinách ľudstva. Tak ako
sa začal život vracať do normálnych koľají, začal sa v Ilave opäť
prebúdzať športový život. Medzi
prvými, ktorí začali aktívne pracovať, boli zástupcovia obce sokolskej. V novej ČSR nebola obnovená
činnosť Sokola ani Orla, preto sa
v Ilave 20. septembra 1945 konala
ustanovujúca schôdza priateľov telovýchovy a športu. Schôdze sa zúčastnilo asi 150 nadšencov, ktorí sa
uzniesli založiť novú športovú organizáciu pod názvom Slovenský
telovýchovný spolok v Ilave.
Na návrh Ing. Františka Smrčka bol obnovený starý názov TJ Sokol, čo sa nestretlo s veľkým nadšením u vedenia vtedajšieho MNV.
Prvý výbor po oslobodení pracoval
v zložení: P. Jurík, G. Hlubocký a J.
Bezecný. Títo členovia sa odhodlali
k odvážnemu kroku a požiadali vedenie MNV o prinavrátenie majetku, ktorý patril TJ Sokol Ilava pred
II. svetovou vojnou. Na prekvapenie ich žiadosti vyhoveli a 8. októbra 1945 boli majetky prevedené
do vlastníctva Sokola. Začiatkom
roka 1946 bolo TJ Sokol Ilava na 10
rokov bezplatne prenajaté ilavské

Ing. František Smrček ,obetavý športovec a funkcionár, sa
veľkou mierou zaslúžil o rozvoj
telovýchovy v Ilave.

kúpalisko. Prevádzku zabezpečovali sokolskí bratia Adamec a Szule. Že sa o kúpalisko a jeho chod
dobre starali, svedčí ročná návštevnosť 2 500 občanov. Príjem z ročnej prevádzky sa pohyboval okolo
5 850 Kčs. Medzi členmi bola prevedená zbierka s výslednou sumou
30 000 Kčs, ktorá bola použitá na
zakúpenie 162 nových cvičebných
úborov. V roku 1947 boli do výboru Sokola zvolení noví členovia:
Ing. Kalla, J. Lysák a L. Súlovský.
V tomto roku sa cvičenci ilavského
Sokola zúčastnili niekoľkých vystúpení, na ktorých upútali svojím
športovým umením.. Okresného
cvičenia v Považskej
Bystrici sa zúčastnilo 88 cvičencov, Župného zletu v Trenčíne 102 cvičencov,
osláv výročia SNP
v Martine 40 cvičencov a vo Valašských
Klobúkoch cvičilo 26
cvičencov z Ilavy.
13. júna 1948 sa na
futbalovom ihrisku
v Ilave konal Sokolský zlet Štefánikovej Považskej župy.
Zúčastnilo sa na
ňom 1283 cvičencov.
Priebeh bol veľkolepý a aktivita členov
pri príprave obdivuhodná. Napríklad:
Ing. František Smrček zabezpečil návoz
Synovia Ing. Františka Smrčka.
pod výstavbu novej
Zľava: Lubomír, Miroslav a Zbyněk.
tribúny, A. Bezecný
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a A. Bezecná zabezpečili stravovanie cvičencov, S. Gabrišová, M.
Habánek a Uhrík zasa bez nároku na odmenu previedli propagáciu tohto hodnotného športového
podujatia.
V priestoroch futbalového ihriska sa v ten deň tiesnilo 5 000 divákov a organizátori získali 44 079
Kčs.
TJ Sokol Ilava bola aktívna i v atletike, tenise a iných športoch. Na
rôznych pretekoch v Dubnici nad
Váhom, Trenčíne, Púchove a taktiež na susednej Morave sa ilavskí
športovci zúčastňovali pretekov.
V Ilave sa veľkej pozornosti tešil
beh oslobodenia, ktorý sa konal
vždy 9. mája a zúčastňovali sa ho
bežci z Ilavy a okolia. Medzi najaktívnejších patrili bratia Smrčkovci,
Strmenský, Bystrický a mnohí ďalší...
V roku 1949 sa začalo zoštátňovanie telovýchovy.
Mestský akčný výbor vymenoval prípravný výbor v zložení Lysák, Bezecný, Cintulová, Bagín a 4.
mája došlo k zoštátneniu TJ Sokol
Ilava. Ilavskí sokoli sa proti tomuto
aktu odvolali na Povereníctvo informácií v Bratislave, no ich odvolanie bolo zamietnuté. 16. júla 1949
bol vydaný zákon o štátnej starostlivosti o telovýchovu a šport v ČSR.
V Sokolovni bolo opäť zakázané cvičenie a taktiež bol vytvorený nový výbor s cieľom podpory

združstevňovania v republike. Na
jeho čele stál Kubiš. Počet členov
klesol na 21 a činnosť bola minimálna.
Futbalisti po skončení II. svetovej vojny boli zaradení na úroveň krajských súťaží. V I. triede
sa im pomerne darilo, keď medzi
družstvami Rolný Púchov, ŠK Budatín, ŠK Lietavská Lúčka, Slávia
Predmier, RSK Tibergien Trenčín,
ŠK Rajec, ŠK Dubnica n. V. „B“
a Trenčianska Teplá obsadili druhé
miesto. V roku 1948 bola vytvorená nová súťaž na podobnej úrovni
a súpermi futbalistov ŠK Ilava boli:
Slovan Trenčín, ŠK Lietavská Lúčka, ŠK Bytčica, Dynamo Trenčín,
Nehera Trenčín, ŠK Kotešová, ŠK
Budatín, ŠK Rajec, Dynamo Orlové, Slovan Predmier, TJ Kysucké
Nové Mesto. Trénerom ilavských
futbalistov bol Gustáv Dolinský
a vedúcim družstva Matej Hrušovský.
Hralo sa viac menej systémom,
že každé mužstvo hralo takú súťaž,
akú mu finančné prostriedky dovolili. Zjednocovanie a zoštátňovanie telovýchovy zasiahlo i futbal
v Ilave. V roku 1949 zanikol slávny ŠK Ilava a futbal bol pričlenený
k TJ JRD Sokol Ilava, aby už o rok
hral pod názvom Československé
stavebné závody Ilava. Toto obdobie politických zmien a reorganizácií športu prinieslo stagnáciu
a všeobecný úpadok.
-om-

Ilavskí futbalisti hrali v roku 1950 pod názvom Československé
stavebné závody ILAVA.
V hornom rade zľava: Jozef Hrehor, Jozef Nosek, František Talúžek, Pavol Mazák, Gustáv Šupák a Viktor Ižvolt.
V dolnom rade zľava: Jozef Rizman, Pavel Zetík, Stanislav Hajas,
Štefan Nosek a František Mišík.
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