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Ilava prispeje k budovaniu
európskeho občianstva
Po úspešných mestách
ako Bardejov, Brezno, Martin, Sabinov, Stupava, Šahy,
Humenné, Tvrdošovce, Žilina, Sereď sa aj mesto Ilava rozhodlo zapojiť sa do
programu spolupráce európskych miest a
obcí v rámci
programu Európa
pre občanov,
a tým podporiť myšlienku budova nia
aktívneho
európskeho
občia nst va.
Aktívne európske občianstvo nie
je nič iné,
než zbližovanie a spájanie
ľudí ako i kultúr krajín Európy. Mesto pripravilo projekt so štyrmi partnermi z
troch európskych krajín a to
maďarským mestom Györ,
poľským mestom Mikolów,
českým mestom Klimkovice, ako i českou obcou Všechovice. Mesto v rámci projektu spojí v máji budúceho
roku v spoločných aktivitách štvordňového stretnutia
180 zahraničných a 80 domácich účastníkov projektu
z Maďarska, Poľska a Česka.
Takto do projektu zapojí najmenej 260 občanov z piatich
európskych miest a štyroch
európskych krajín. Tema-

ticky sa projekt zameral na
žiakov záverečných ročníkov
základných škôl - títo tvoria
až 77 % účastníkov projektu.
Pre nich sú pripravené bohaté športové a iné aktivity.
Zámerom je pripraviť pod-

otázkou poklesu hranice
trestnoprávnej
zodpovednosti, internetom - novou
voľno časovou aktivitou a jej
dôsledkami, športom a jeho
význame v prevencii kriminality. K týmto témam budú
diskutovať zúčastnení pedagógovia a zástupcovia miest,
ktorým mesto Ilava v rámci
projektu umožní aj návštevu väznice v Ilave. Mesto
v zastúpení Mgr. Anny Bakošovej, pripravilo projekt
v spolupráci s Trenčianskou
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V tomto čísle...
• Bartolomejský
jarmok
vo fotografiách...
• Príloha ilavských
firiem (Mierové
námestie)...
• 90.rokov ilavského
futbalu – I. časť...
regionálnou
rozvojovou
agentúrou ako i Exekutívnou agentúrou pre vzdelávanie, audiovíziu a kultúru.
Ing. Hana Backová

Blíži sa otvorenie predajne LIDL
mienky na ich väčšiu vzájomnú interakciu, ale i vznik
nových priateľstiev a prekonávanie jazykových bariér.
Mladí by sa takto zároveň
mohli učiť prijímať kultúrne rozdiely ich vrstovníkov
z iných národností, čo by ich
malo podnietiť k väčšej tolerancii, znášanlivosti a spolupráci. Pre mesto Ilava je obzvlášť dôležitá spolupráca s
maďarským mestom Györ, s
ktorým bude v rámci projektu podpísané oficiálne partnerstvo.
Podujatie budú
sprevádzať aj odborné diskusie zaoberajúce sa problematikou mladých - a to rastúcou kriminalitou na školách,

V stredu 16. septembra bolo
zvolané kolaudačné konanie
k výstavbe obchodného centra Lidl (na snímke). Predpokladá sa, že kolaudácia
prebehne v poriadku a kolaudačné rozhodnutie bude následne vydané bez prieťahov.
Termín otvorenia záleží len

na vedení spoločnosti Lidl.
Nemáme zatiaľ písomne garantovaný termín - oznámenie o dátume otvorenia. Podľa neoficiálnych informácií je
termín otvorenia 19. november 2009.
-mt-

foto: M. Toman
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Spomienka
V tomto čase si pripomíname
už 10. výročie úmrtia pána Jozefa Majerecha – Mrzúcha, spoluzakladateľa ilavského múzea.
Jeho veľkou záľubou bola predovšetkým história nášho mesta a okolia. Poznáme ho ako autora mnohých štúdií z minulosti
ilavského hradu, mestských spoločenských organizácií, ako prispievateľa do celoslovenských
periodík. Svoje vedomosti rád

odovzdával vďačným poslucháčom na prednáškach v kostole, či
na besedách so žiakmi. Svoje celoživotné bádanie zavŕšil v knihe
Remeselnícke cechové organizácie na Slovensku.
Aj keď nie je pán Majerech už
medzi nami, právom ho zaraďujeme medzi našich vzácnych rodákov a jeho pokračovatelia dodnes
čerpajú z ovocia jeho bádateľskej
práce.

Foto: O. Tomášová

J. Majerech Mrzúch na fotografii z archívu mestského múzea
s PhDr. J. Košeckou – tiež významnou rodáčkou z Ilavy.

Ilavský hrad
dostane
podobu kaštieľa
Momentálne sa dokončuje časť fasády dolného hradu,
ktorý dostáva podobu z čias
po-königseggovskej prestavbe.
Následne sa pristúpi k rekonštrukcii bosáže, ktorá farebne odlíši prízemie od horných
poschodí, tak ako je to so susednou, už opravenou fasádou administratívnej budovy.
V týchto dňoch sa obnovila aj
dlhá vodorovná rímsa, ktorá
bude znovu budovu deliť medzi prvým a druhým poschodím. Ako povedal pán riaditeľ
ÚNVV a ÚVTOS plk. Mgr.
Ladislav Resek, farebný odtieň rekonštruovaných fasád
bude odlišný od farebného odtieňa administratívnej budovy. Je to z dôvodu dodržovania
zákona o ochrane pamiatok.
Pred samotnou rekonštrukciou sa na fasádach odoberali
vzorky, ktoré poslúžili na výber odtieňa pôvodných fasád,
podľa ktorého nadobudne táto
časť Ilavského hradu podobu
kaštieľa z polovice 18. storočia.
- M.T -

Novootvorený kozmetický salón Orchidea
na Mierovom námestí č.
863 (2. poschodie) pozýva do svojich priestorov. Ponúka pedikúru,
manikúru,
ošetrenie
nechtov, zábaly a ďalšie
služby.
Otvorené: párny týždeň:
8.00h -16.00h,
nepárny týždeň:
10.00h -18.00h.

Informácie
na t.č. : 0907/892 594

INZERCIA
 Ak máte dlhy a ste seriózni,
pomôžeme vám ich vyplatiť.

MaxiFin
0904/955 533

Matrika
Narodenie:
Timotej Boháčik
Michal Vráblik
Natália Mihálová
Manželstvo uzatvorili:
František Jászberényi
a Mgr. Barbora Kosibová
Bc.Ing. František Grúlik
a Bc. Ing. Jana Pagáčová
Ján Fusek
a MUDr. Mária Schultzová
Richard Šlesarik
a Bc. Marcela Gancarčíková
Bc. Erik Fišer
a Daniela Lokšíková
Karolína Kobzová
a Roman Krško
Martin Holba
a Ivana Šmýkalová
Lucia Strmeňová
a Michael Frederick Vanderpool
Rastislav Jančovič
a Ing. Miroslava Áčová
Martin Staňo
a Lucia Pučeková
Blahoželáme jubilantom:
75 rokov:
Štefan Kubala
Oľga Máčayová
90 rokov
Mária Kráľová
Navždy nás opustili:
Jozef Hajas
Ján Schön
Ľubomír Krišťák
Júlia Mierna
Okienko do štatistiky:
V sledovanom období sa do
nášho mesta prisťahovalo 9 občanov, z trvalého pobytu sa odhlásilo
22 občanov.

Ilavský mesačník
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Spomienka na SNP
V sobotu 29. augusta si celé
Slovensko pripomenulo 65
rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania.
Pri tejto príležitosti sa na Mierovom námestí v piatok 28.8.
o 19.00 hod., uskutočnil pietny akt na pamiatku ľudí, ktorí
položili život počas povstania.
Okrem zástupcov mesta Ilava
a Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vystúpil aj Miešaný spevácky
zbor Ilavan. Najskôr sa delegácia, ktorú viedol primátor
Ing. Štefan Daško a prednosta MsÚ Ing. Ľubomír Turcer
(obaja na snímke) zastavila

pri pamätnej tabuli inštalovanej na budove pošty, kde
stála židovská synagóga. Delegácia pokračovala k pamätníku SNP, kde si príhovormi,
položením vencov a minútou
ticha pripomenuli pamiatku
obetí Slovenského národného
povstania. Po oficiálnej časti
sa prítomní obyvatelia presunuli z námestia do domu kultúry, kde program pokračoval
vystúpením hostí z Indonézie
– predstavil sa folklórny súbor
UNJ Percussion, ktorý hosťoval na dubnickom folklórnom
festivale.
Text a foto: M. Toman

Biela pastelka 2009

Biela pastelka je symbolom
neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich. V stredu 23. septembra dobrovoľníci
aj v uliciach nášho mesta ponúkali symbolické biele pastelky.
8. ročník zbierky sa koná od 1.
augusta do 31. decembra 2009.
Ľudia budú môcť na zbierku prispievať kúpou odznaku
v tvare bielej pastelky v hodnote 1 euro ako prípadný dobrovoľný príspevok alebo vložením finančnej hotovosti na
č.ú.: 4030016212/3100. Pomôže
aj forma zaslania prázdnej sms
správy na číslo 820 v sieti Orange Slovensko a T- Mobile Slovensko v hodnote 1 euro. Časť
čistého výnosu je určená na po-

radenstvo pre tých, ktorí stratili zrak a snažia sa s touto ťažkou
situáciou vyrovnať, či na realizáciu kurzov, počas ktorých nevidiaci a slabozrakí ľudia získavajú zručnosti nevyhnutné pre
každodenný život. Ide napríklad
o bezpečnú chôdzu s bielou palicou, čítanie a písanie Braillovho písma a seba obslužné činnosti ako varenie, upratovanie,
osobná hygiena a pod. Zvyšok
je určený na projektové programy samotných zrakovo postihnutých ľudí, na ich aktivizáciu
a vzdelávanie, na rozvoj spolkovej činnosti a na krízovú pomoc.
Všetkým darcom vopred ĎAKUJEME!!!
Text a ilustračné foto únia

Delegácia Ústavu pamäti národa
21. augusta 1968 prechádzala Detvou okupantská armáda. Tu postrelila 18-ročného
Rudka Gavorníka - obyvateľa
Ilavy, ktorý ešte toho dňa na
následky streľby podľahol. O
tri dni ho pochovali na mestskom cintoríne v Ilave. Od
jeho tragického úmrtia ubehlo už 41 rokov. Patrik Dubovský z Ústavu pamäti národa
spolu s Antonom Seleckým
- novinárom a katolíckym
aktivistom, primátorom Ilavy – Ing. Štefanom Daškom,
spolu so zamestnancami MsÚ

a Tiborom Novotkom (všetci
na snímke), sa rozhodli pripomenúť si jeho smrť minútou ticha a položením kytíc
na jeho hrob, čím si všetci
prítomní uctili aj pamiatku
ostatných 107 obetí okupácie vojsk Varšavskej zmluvy.
Odkaz minulosti by nás mal
vždy pobádať k tomu, aby
sme nezabudli na tých, ktorí
za svoje presvedčenie zaplatili cenou najvyššou - svojím
životom.
Text a foto: M. Toman
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Bezpečná škola
Švrtý september v našej škole bol tematicky zameraný na
témy: bezpečná škola – škola
bez drog a šikanovania a bezpečná cesta do školy aj zo školy.
Ročníky 5. – 9. si na začiatku
vypočuli rozhlasovú reláciu na
tému: „DROGY A ŠIKANO-

(na snímke). Ročníkom 1. – 4.
boli odprednášané PRAVIDLÁ
PRE CYKLISTOV A CHODCOV pracovníkom Krajského
riaditeľstva PZ z Trenčína mjr.
Ing. Sládečkom. Základné vedomosti si žiaci overili v našom
meste na kruhovom objazde a
semaforoch oblečení v reflex-

Mesto Ilava zverejňuje oznámenie o výberovom konaní na riaditeľa
CVČ, ktoré bolo vyhlásené v mestskom rozhlase a uverejnené na internetovej stránke mesta od 17.9.2009:

VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU
RIADITEĽA CENTRA VOĽNÉHO ČASU,
Farská 84/5, 019 01 ILAVA
MESTO ILAVA v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE na vymenovanie riaditeľa Centra voľného
času, Farská 84/5, 019 01 Ilava

Kvalifikačné predpoklady:
• Odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej
spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších
predpisov
• Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
• Absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa
vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov

Ďalšie požiadavky:
VANIE“. Dozvedeli sa, že celý
tento deň sa ponesie pod sloganom:
,,ŠŤASTNÝ ÚSMEV PREZRADÍ, ŽE DROGY NIE SÚ
V POZADÍ“.
Každý, kto sa s ním stotožnil
a má odmietavý postoj k drogám, si na znak pripol zelenú
stužku – STUŽKU ČISTOTY.
Besedy pripravili pre žiakov 5.
až 9.roč. pracovníci Krajského riaditeľstva PZ z Trenčína
– kpt. Mgr. Adamíková, kpt.
Mgr. Kmesová a pracovníčka
PPP v Dubnici nad Váhom
Mgr. Vráblová. V jednotlivých
triedach boli zábavné hry, žiaci tvorili plagáty na slogan dňa

ných vestách. Zručnosti si vyskúšali na školskom dvore jazdou na bicykli, kolobežkách a
s autíčkami pod vedením pána
Mončeka z autoškoly Pruské.
Svoje pocity namaľovali a výstavky prác umiestnili v spojovacej chdbe budovy školy.
Záujmová činnosť pokračovala
v ŠKD maľovaním dopravných
situácíí a stavbami križovatiek.
Poďakovanie patrí MŠ Ilava,
ktorá nám reflexné vesty zapožičala.
RIAĎME SA TÝM, ČO SME
POČULI a NESKLAMME
SAMI SEBA!
Text a foto: Soňa Burdejová

Ilavské školy získali grant
V rámci rozvojového projektu „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc
2009“, bolo na Ministerstvo
školstva Slovenskej republiky
podaných 411 žiadostí o poskytnutie účelových finančných prostriedkov na realizáciu rozvojového projektu. Z
tohto počtu prijatých žiadostí
o dotáciu bolo až 190 žiadostí
vyradených z dôvodu nedodržania formálnych náležitostí.
Základná škola na Medňan-

skej ul. patrila medzi 83 úspešných žiadateľov, ktorým sa
podarilo získať grant vo výške 3000 €. Veľkú zásluhu na
tomto úspechu má zástupkyňa riaditeľa pani Mgr. Marcela Cillerová, ktorej patrí veľké poďakovanie. Podľa
nám dostupných informácií,
grant vo výške 3200 € získala
aj Obchodná akadémia Ilava.
K úspechu taktiež gratulujeme.
-mt-

• Znalosť príslušnej legislatívy
• Organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti
• Zdravotná spôsobilosť
• Osobnostné a morálne predpoklady
• Znalosť práce s PC

Zoznam požadovaných dokladov
do výberového konania:
• Žiadosť o účasť na výberovom konaní
• Doklad o vzdelaní - overená fotokópia dokladu
• Doklad o absolvovaní 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady –
overená fotokópia dokladu
• Profesijný životopis (vrátane písomného a telef. kontaktu)
• Doklad o dĺžke pedagogickej praxe
• Doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov (nie
starší ako 3 mesiace)
• Doklad o preukázaní zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie
riaditeľa (nie starší ako 1 mesiac)
• Písomný návrh koncepcie rozvoja CVČ (rozsah max. 3 strán)
• Súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi zasielajte v zalepenej
obálke s uvedením odosielateľa a označením hesla „Výberové konanie CVČ – Neotvárať“ na adresu: Mesto Ilava, Mierové námestie
16/31, 019 01 Ilava alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Ilave do termínu 20.10.2009 do 14.00 hodiny (to je posledný termín,
ktorý môže byť uvedený na pečiatke z podateľne MsÚ).
Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámený písomne
najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky. 		
V Ilave, dňa 17.9.2009

Ing. Štefan Daško, primátor mesta

Ilavský mesačník
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Zoznam záujmových útvarov
na šk. rok 2009/2010 v CVČ Ilava
•
•
•
•
•

Oddelenie
spoločenských vied

Recitačný
Tanečný
Kuchársky
Strojopis
Orientálny tanec
Historický
Divadelný
Bábkové divadlo (výroba
bábok + divadelné hry)
• Diskusný
•
•
•
•
•
•
•
•

Oddelenie kultúry
a umenia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maľovanie na sklo a hodváb
Olejomaľba nad 10 rokov
Aranžérsky
Keramický
Modelovanie z hliny
Drôtovanie
Pletenie košíkov pedig
Výroba šperkov
Tvoríme s fantáziou
Paličkovanie pre začiatočníkov a pokročilých

Oddelenie vedy
a techniky

• Internetové kluby
• Základy práce na počítači

PC pre seniorov
Tvorivé dielne
Otvorené dielne
Ľudové remeslá
Informačné centrum mladých

Oddelenie telovýchovy
a športu

• Turistický
• Pilates cvičenie (fit lopta
pre mamičky s deťmi a MC)
• Florbal
• Stolnotenisový

Oddelenie prírodovedy

• Poľovnícky
• Kurzy
• Kurz práce s PC
• Kurz drôtovania
• Kurz strojopisu
• Kurz pletenia košíkov
• Kurz hrnčiarsky
• Kurz paličkovania
Kurzy sa konajú podľa záujmu
a trvajú 3 – 5 dní

Kluby
•
•
•
•
•

Klub jogy
Klub literárno – dramatický
Klub učiteľov
Klub mladých
Klub paličkovania

POZOR!
Deti a mládež, ktoré
odovzdajú do CVČ
Vzdelávací poukaz budú môcť
navštevovať krúžok zdarma!

Obchodná akadémia, Hviezdoslavova 330/17, Ilava

otvára pre verejnosť od 1. októbra 2009 nasledovné kurzy:
• kurz anglického jazyka pre začiatočníkov i pokročilých,
• intenzívny prípravný kurz anglického jazyka na získanie
medzinárodného certifikátu CITY & GUILDS,
• kurz nemeckého jazyka pre začiatočníkov i pokročilých,
• kurz odbornej angličtiny a nemčiny,
• konverzácia v nemeckom jazyku pre mierne pokročilých
so zameraním na pracovnú oblasť,
• kurz účtovníctva – jednoduché, podvojné, vedenie účtovníctva na počítači, spracovanie mzdovej agendy,
• počítačový kurz pre začiatočníkov i pokročilých.
Záväzný zápis do kurzov pre školský rok 2009/2010 je v pondelok 28. septembra 2009 o 16.00 hod. v budove školy. Informovať sa môžete na tel. č. 042/4466507.

„Nie je dôležité vyhrať,
ale zúčastniť sa...“
Piatok – 11.9.2009 bol pre
žiakov druhého stupňa Základnej školy Medňanská ul.
v Ilave výnimočným dňom.
Základná škola spolu so zriaďovateľom, primátorom mesta
a CVČ vytvorili krásne podmienky na to, aby odštartovali
prvý ročník Školskej športovej
olympiády. Celý deň sa niesol
v duchu hesla „RÝCHLEJŠIE,
VYŠŠIE,SILNEJŠIE...“
Každá trieda reprezentovala
jeden štát, ktorého vlajku niesol vlajkonosič.
Po slávnostnom sprievode
s olympijskou vlajkou sa na
štadióne (na snímke), začal
otvárací ceremoniál. Bezproblémový prechod mestom zabezpečovali členovia PZ v Ilave, ktorým za to patrí vďaka.
Futbalové ihrisko zmenilo svoju tvár, výzdoba zodpovedala olympijskému hnutiu,
nechýbala olympijská zástava,
slávnostný nástup a olympijská hymna. Pri slovách piesne
„We are the champions“ určite každé dieťa v kútiku duše
zatúžilo v tento deň zvíťaziť.
Po slávnostných príhovoroch
hosťa olympiády pána Igora Držíka, člena MFK Dubnica nad Váhom, riaditeľky ZŠ
Mgr. Ďurechovej a CVČ Mgr.
Bajzovej nasledoval sľub roz-

hodcov, ktorý za všetkých rozhodcov zložila Mgr. Janíčková
a sľub športovcov, ktorý zložila
žiačka 8.B triedy Rebeka Pagáčová. A mohlo sa začať súťažiť...
Žiaci si svoje sily zmerali
v disciplínach – preskok cez
švihadlo, vrh guľou, hod basketbalovou loptou, beh na 60
metrov a nechýbali ani kolektívne športy ako vybíjaná, minifutbal a plážový volejbal.
Vyvrcholením
športovej
olympiády bolo ocenenie víťazov, vyhodnotenie disciplín
družstiev a odovzdanie medailí. Dekorovania sa ujal pán
Igor Držík.
I. ročník Školskej športovej
olympiády naplnil očakávania nielen malých olympionikov, ale aj všetkých, ktorí sa na
tomto športovom dni podieľali. Neopakovateľné zážitky zo
vzájomného športového zápolenia a najmä šírenie myšlienky olympionizmu a zdravého
športového ducha vedie účastníkov a organizátorov k myšlienke ďalšieho pokračovania
v budúcom školskom roku. Už
teraz sa tešíme na II. ročník.
Text a foto:
Ľubica Budjačová
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ILAVSKÝ VÝTVARNÝ SALÓN na cestách
Výstava členov klubu výtvarníkov, ktorá bola nainštalovaná pri
príležitosti Bartolomejského jarmoku, putuje do Nimnických kúpeľov.

Na snímke vedúca kurzu Mgr. A. Teicherová, spolu s P. Schmidtom,
M. Belásovou a P. Sedláčkom. Foto: M. Pajanková

Ilavský klub výtvarníkov bol založený približne pred štyrmi rokmi.
Združuje profesionálnych výtvarných umelcov, ale aj tých, ktorí
absolvovali kurz olejomaľby pod
názvom ARTE RELAX a pokračujú vo výtvarnej tvorbe. Arte relax začal svoju činnosť pred tromi
rokmi a pokračuje vo svojich umeleckých aktivitách počas stretnutí
jeden krát mesačne v určenú alebo dohodnutú sobotu alebo počas
plenérov, ktoré organizuje počas
letných a jesenných víkendov. Cieľom týchto stretnutí je podporiť
nielen mladých ľudí, ale aj tých
skôr narodených v hľadaní krásy
a inšpirácie, či ďalšieho zmyslu
života a to v konkrétnej umeleckej
činnosti. Na výstave v Nimnických kúpeľoch vystavovali autori:
Nina Turcerová, výtvarníčka z Ilavy, Terézia Sárincová z Považskej
Bystrice, Stanislav Miko z Považskej Bystrice, Ľubomír Zdurienčík z Považskej Bystrice, Zdenka
Švihlíková z Dubnice nad Váhom,
Nadežda Jakúbková z Dubnice

Foto: S. Miko
Vernisáž otvoril Mgr. Martin
Pavlík - gen. riaditeľ Nimnických kúpeľov
nad Váhom,Viliam Schmidbauer
z Dubnice nad Váhom, František
Jakúbek z Ilavy, Veronika Miková
z Ilavy, Marta Jurkovičová z Považskej Bystrice, Hedviga Martinková z Považskej Bystrice, Lucia Klačková z Ilavy Jozef Hudek
z Domaniže a Alena Teicherová
z Dubnice nad Váhom.
Vystavené diela spomínaných výtvarníkov iste na mesiac spríjemnia atmosféru pacientom počas
pobytu v kúpeľoch.
Alena Teicherová

Návraty k Bartolomejskému jarmoku 2009
Za prítomnosti poslankyne NR SR - Milady Belásovej,
predsedu TSK - MUDr. Pavla Sedláčka, primátora mesta Ilava Ing. Štefana Daška a
zástupcov družobných miest maďarského Györu a poľského
Mikolówa (všetci na snímke),
bol 21.augusta o 15.00hodine
otvorený tradičný ilavský Bartolomejský jarmok. Oficiálny program sa začal krátkym
vystúpením členov DS Malá
Múza - zahrali scénku „Odsúdenie podpaľačky Barbory
Amrichovej“. Herci sa opierali o pôvodné materiály, keďže
obsah ich krátkej hry vychádza zo skutočného deja - práve
tento rok uplynulo už 420. výročie od jej popravy. Na pódiu
sa neskúr o zábavu starala dychová hudba Sedmerovanka.
Pre záujemcov historických
zbraní a kuchyne pokračoval
program paralelne po celý deň
v mestskom parku. Okrem súboja rytierov na koňoch, mali
diváci možnosť vyskúšať si

streľbu z luku, mohli nazrieť
pod pokrievku stredovekých
jedál, ako aj privoňať k atramentu stredovekého pisára, či
odviezť sa v sedle koníka. Vyvrcholením tejto časti programu bolo odpálenie dvoch
ohlušujúcich sálv zo stredovekého dela. Ďalej sme v programe mohli vidieť speváka Jozepokračovanie na str. 11
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...Predstavujeme... „Ilavské ulice“
(v tejto rubrike budeme uverejňovať zoznam obchodov a firiem pre občanov / názov,
kontakt, otváracie hodiny.../, ktoré budú neskôr spracované do prehľadnej brožúrky
VŠETKÝCH služieb v meste ILAVA. Možnosť uverejnenia reklamy je aj na www.ilava.sk

MIEROVÉ NÁMESTIE
(názvy nasledujú v poradí: napravo od budovy bývalého Okresného úradu)

NÁZOV:

Otváracie hodiny:

Kontakt:

Zameranie:

1.

Wustenrot- staveb.
sporiteľňa

Po-Pi: 9.00-15.00
Str: 10.00-17.00

0915/762 369

poisťovníctvo...

2.

Advokátska
kancelária

Po-Pi: 8.00-16.00

0903/710 445

komplexné právne služby

3.

Geodetická
kancelária

Po-Pi: 7.00-9.00

0905/983235,
0905/626389

vyhotov. geodet plánov...

4.

Goldax, s.r.o.

Po-Pi: 8.00-17.00,
So: 8.00-11.30

5.

Jamp, s.r.o.

Po-Št: 7.00-15.30

0915/707 121

všeob. stroj. výroba

6.

Drogéria 101

Po-Pi: 8.00-18.00
So: 8.00-12.00

042/4441965

rozličný drogistický tovar,
okrem náterových farieb

7.

Strážov – lahôdky

Po-Pi: 6.00-17.00

0907/709 597

obedy,kary, posedenia- 32 ľ.

8.

VUB banka

Po-Pi: 8.00-11.30
12.30-16.00

0850/123000

fin. a porad. služby

9.

SLSP, a.s.

Po-Pi: 8.00-16.00

042/4464447-8

fin. a porad. služby

10.

Orange Binotel

Po-Pi: 9.00-17.00
So: 9.00-12.00

0905/460 461

predaj tlf, paušálov,
príslušenstva...

11.

Pribina

Po-Pi: 8.00-16.00

042/ 4464298

doprava sk + medzinárodná

predaj textilu, obuvi, hračiek, bižutérie...
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12.

Taxi Stil

13.

IL sport

14.

Salve finance, a.s.

Po-Pi: 9.00-11.00

0911/771 305

finančné služby občanom

15.

Arion

Po-Ut-Št: 8.00-16.00
St: 8.00-18.00, Pi: 8.00-14.00

0903/969 459

zákaznícke krajčírstvo,
predaj metrového textilu

16.

Orchidea

17.

MS market s.r.o.

Po-Pi: 9.00-17.00, So: 8.00-12.00

18.

Pet-Fit Sport

Po-Pi: 8.00-12.00,13.00-16.00

042/4441116

papiernictvo, kanc. potreby...

19.

Triangel

p. tlf dohovoru

0918/709 063

splátkový predaj spotr. tovaru

20.

Obchodné zastúpenie
Prvej stavebnej a.s.

Po-Pi: 8.00-17.00
So: podľa objednávky

042/4464568

fin. a porad.služby

21.

Koral

0907/241 820

realitná kancelária

22.

Advokátska
kancelária

0908/ 155 991

komplexné právne služby

23.

AP náradie, s.r.o.

Po-Pi: 7.30-17.00

0905/876 738

prac. náradie, výroba kľúčov..

24.

Salón Ivana

Po-Pi: 8.00-12.30, 13.00-16.00
So: 8.00-11.00

0908/206 836

spol.+športové odevy, bielizeň

25.

Genesis

Po-Pi: 8.30-12.30, 13.00-17.00
So: 8.00 – 11.00

non stop

0904/614 328

Po-Pi: 8.30-17.00, So: 8.00-11.00 0902/135 670

Po-Pi: 8.00-16.00, NT:10.00-18.00 0907/892 594

doprava pre občanov
predaj byciklov, šp.obuv,
prísluš., športový tovar

pedikúrske služby, manikúra

predaj textilu, obuvi, bižutérie...

lacné odevy, second hand

Ilavský mesačník
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Predsedkyňa ZO nedoslýchavých v Ilave Janka Gajdošová (vľavo).

26.

Midama, s.r.o.

27.

Text. galantéria
Domáňová

28.

TINKA

29.

Koberce

Po-Pi: 8.00-18.00, So: 8.00-12.00 042/4464463

koberce, pokládky, dovoz

30.

Lea nábytok s.r.o.

Po-Pi: 8.00-16.45, So: 8.00- 11.00 042/4466979

sedacie, jedálenské, súpravy,
kuchynské linky

31.

MIX-Shop

Po-Pi:8.30-17.00, So: 8.00-12.00 0910/306 013

rozličný tovar, holandský,
ratanový nábytok...

32.

Makyta, a.s.

33.

Glover - obuv

34.

Glover-náradie

Po.Pi: 8.00-16.00

0907/493 925

prac. náradie, odevy...

35.

Prad Ilava

Po-Pi: 8.00-12.00, 12.30-16.30

042/4465358

galantéria, hračky, papier...

36.

Ovocie-zelenina

37.

Potraviny AMV

Po-Pi: 6.00-18.00,
So: 6.00-12.00, Ne: 8.00-12.00

042/4465512

potraviny, drogéria, hračky,
ovocie - zelenina...

38.

Loren

Po-Pi: 8.00-18.00, So: p.obj.

042/4464253,

dámske kaderníctvo, účesy..

39.

Ellisia

Po-Ut-Št: 9.00-16.00,
Str: 9.00-18.00, Pi: 9.00-15.00

0904/856 357

pedikúra, manikúra, kozmetické ošetrenia

Po-Pi: 8.00-16.00

0903/810 310

Po-Pi: 8.00-16.30, So: 8.00 -11.00 0908/957 585

Po-Pi: 9.00-18.00

Po-Pi: 8.30-17.00,
NT: So: 8.00-11.00

0905/713 436

záhradkárske potreby...

galantéria, darčeky, umelé kvety, bižutéria...
masážny salón...

0915/783 514

dámske, pánske odevy

Po-Pi: 8.00-16.30, So: 8.30-11.00 0907/493 925

obuv, kožená galantéria,

Po-Pi: 8.00-16.00, So: 8.00-11.00 042/4465395

ovocie, zelenina, sirupy, vody...
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40.

Pipi-gril

Po-Pi: 8.00-17.00

0903/945 211

gril.kurčatá, lángoše, bagety...

41.

Fotoslužba

Po-Pi: 8.30-16.30

0903/760 540

fotenie, svadby, stužkové...

42.

Oknoplast

Po-Pi: 8.00-15.00

042/4441877

výroba okien, dverí, žalúzií

43.

Primacolor

Po-Pi: 8.00-17.00

0902/169 149

miešanie farieb, farby...

44.

Alex

Po-Pi: 9.00-18.00

0904/281 955

kozmetika, depilácia, líčenie...

45.

Kaderníctvo

Po-Pi: 9.00-11.00,12.00-19.00

0905/458 760

kadernícke služby

46.

Woman

47.

Medulienka

Po-Pi: 13.00-19.00, p.obj.

0903/493608

masáže, sauna, kúpele

48.

Vogue

Po-Pi: 8.00-11.00, 12.00-17.00

0903/727 675

zákazkové šitie

Po-str: 13.00-18.00,
0903/454 229
Ut-Št: 8.00-18.00, Pi: 8.00-16.00

Po-Pi: 11.00-23.00,
0918/080 320
Pi: 11.00-24.00
So: 16.00-24.00,Ne:16.00-22.00

kadernícke služby,
predlžovanie vlasov

49.

La torre

50.

Bartollomei s.r.o.

51.

T-Mobile

52.

Moravec Caffé

Po-Pi: 8.00-23.00
So: 9.00-23.00, Ne: 9.00-23.00

042/4465210

reštaurácia, oslavy, kary...
ubytovanie, salónik...

53.

Lahôdky
- Moravec

Po-Pi: 5.30-18.00;22.00
So: 7.00-18.00, 22.00
Ne: 8.00-18.00, 22.00

042/4465210

rýchle občerstvenie, zákusky...

Po-Pi:7.00-15.00

042/4442008

Po-Pi: 8.30-18.00, So: 8.30-12.00 0911/ 809 330

pizzeria, firemné posedenia...

stavebné práce..
predaj mobilných tlf.,
rýchly internet

Pripravila M. Pajanková
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fa Kováča (na snímke), ktorý je
ilavskému publiku známy ako
predstaviteľ Ježiša v muzikáli
Mystérium. Potešila aj trenčianska tanečná skupina svojimi tancami z anglo-americkej
oblasti. Nasledovalo zábavné
duo Štefan Hruštinec a Juraj
Chlebana. Bolo zárukou dobrej hudby a humorného slova.
Posledná časť programu skončila krátko po 4. hodine ráno
a bola venovaná mladšiemu
publiku. V žánrovo vyváženom programe sme mohli vidieť rockové kapely Anthology z Novej Dubnice, či Matku
Guráž a Sama Tomečka spolu s
jeho skupinou. Po jeho vystú-
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pení piatkový program Bartolomejskému jarmoku, ktorému tento roku počasie prialo,
zakončil DJ Vašo. Sobotný
program bol tradične zostavený z folklórnych a tanečných
vystúpení ilavských súborov
Stražov, Laštek a Cherries.
Oproti minulému roku sme
postrehli zvýšený záujem divákov o oficiálny program,
preto dúfame, že si časom
nájde miesto nielen pre obyvateľov Ilavy, ale aj u jeho širšieho okolia.
Text a foto:
Miro Toman
a Oľga Tomášová
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Mestská knižnica

PAYNE, C.D.: „Nick Twisp sa búri“
Bratislava, Slov.spisovateľ 2009

„Pubertiaci sú horší ako
hrozní!?“
Ešte nikdy nebolo také „zábavné“ mať štrnásť a prekonávať úskalia dospievania. Nick
Twisp je nadpriemerne inteligentný chlapec, ťažko skúšaný
pubertou. Ako väčšina chalanov je priam posadnutý dievčatami a sexom, no zatiaľ nemá
v tomto smere nijaké skúsenosti. Nickovi rodičia sa rozviedli, staršia sestra odišla z domu,
a tak býva sám s mamou, no

trávi čas aj s otcom. Nerozumie
si však ani s matkou, ktorá zúfalo túži po novom partnerovi,
ani s lakomým otcom, ktorý
strieda čoraz mladšie milenky.
A tak sa sústreďuje na hľadanie vlastného vzťahu. Zoznámi
sa s krásnou, mimoriadne bys-

trou a vyspelou Sheeni Saundersovou, a to mu obráti život
naruby...
C.D.Payne patrí k významným predstaviteľom absurdného humoru. Preslávil sa sériou
románov o tínedžerovi Nickovi Twispovi, ktorá sa vďaka
nadšenej odozve čitateľov stala kultovou. Veková kategória
čitateľského určenia knihy je
diskutabilná, no úprimnosť výpovede so skvelým humorom
rozhodne stojí za to , aby si ju
s chápajúcim nadhľadom prečítali aj dospelí.
Ľ.L.
Úryvok z knihy:
Pri večeri som sa matky opýtal, či má Jerryho naozaj rada.
Jej odpoveď znela: “Doparoma,
čo ťa do toho!“ Po piatich minútach zlostného mlčania pokračovala: “Jerry je v pohode.
Mal by si sa snažiť byť k nemu
milší. Čo myslíš, koľko by sa našlo chlapov, ktorí sa zaujímajú
o 41-ročnú ženu s dvoma deckami, bez peňazí a s tehotenskými
striami? Nie je to nijaký Brad
Pitt, ale určite lepší než nič.“
Matka je realistka vo všetkom
okrem vlastného veku. Má už
štyridsaťtri.
Odkedy sa s ním pozná, úporne sa pokúšam prísť na niečo
kladné, čo by sa o ňom dalo povedať. Bohužiaľ márne.

Z umeleckej tvorivosti...
Zrada

Máš úsmev na perách, no v srdci žiaľ,
keď láska ti odchádza, odchádza v diaľ,
si plný otázok, nechceš byť sám,
však ublížil si sebe a nielen nám,
zradil si niečo, čo mal si strážiť,
niečo ,čo s inými ťažko je zažiť,
zradil si vieru, čo v láske sme mali,
zradil si všetko, čo sme jej dali
Autor: Alenka Rovňanská

Pečieme s Ilavským
mesačníkom…
Syrová veka
1 veka, 3 veľké lučiny, 1 zakysaná smotana, 3 PL majonézy, šunka (nemusí byť),
soľ, cesnak, syr na strúhanie.
Všetky ingrediencie zmiešame, dáme na veku, postrúhame syrom. Veku dáme
na papier na pečenie, pečieme asi 15 minút. Nejlepšie
sú ešte teplé, sú nádherne
chrumkavé.

Roládové
jednohubky
Na plátok syra namažeme pomazánku, alebo stačí napr. maslo s cesnakom,
alebo vyšľahané maslo s bylinkami a strúhaným syrom,
naukladáme na to salám, potom zasa trochu namažeme
a zvinieme do roládky. Dáme
stuhnúť do chladničky a na
druhý den krájíme na koliečka a kladieme na rožky.
Môžeme aj otočiť a roládky
môžu býť salámové zo šunky
- syr je vnútri.

Slané koláčiky
s klobáskou
350dkg hladkej múky, 1
tuk (Hera), 1 kyslá smotana,1 prášok do pečiva, soľ,
kmín, jedna dobrá klobáska
nakrájaná na tenké koliečka, 1 vajíčko na potrenie.
Cesto spracujeme a necháme v chladničke odpočinúť aspoň 2 hodiny.
Potom vyvaľkáme a vykrajujeme koliečka. Na vymazaný
plech poskladáme koliečka
a potrieme vajcom, položíme koliečko klobásky. Môžeme i posypať strúhaným
syrom. Pečeme na teplote,
ako sa pečú klasické buchty.
Krásne naskočia. Výborné
k vínu.

Orieškový
medovník
500 g hladkej múky, 200 g
práškového cukru, 2 vajcia,
200 g masla, 2 lyžičky sódy,
2 lyžice medu – vypracujeme cesto, vyváľame z neho
dva rovnaké pláty. Rozohrejeme 120 g masla, 100 g cukru, 2 lyžice medu, odstavíme
a vmiešame 300 g nahrubo
posekaných orechov. Zmes
rozotrieme na jeden plát a
oba pláty upečieme. Uvaríme puding zo 400 ml mlieka a 1 vanilkového pudingu. Vyšľaháme 1 maslo s 3
lyžicami práškového cukru,
vmiešame vychladnutý puding. Pláty spojíme krémom,
necháme v chlade uležať do
druhého dňa a nakrájame
rezy.

3 Bit:
1 vajce, 100 g práškového
cukru, 1 dl oleja, 1/4 l mlieka, 2 lyžičky kakaa, 1 prášok
do pečiva, 300 g hl. múky.
Vymiešame cesto, vylejeme
na vymastený a vysypaný
plech a upečieme. Potrieme
pudingovou náplňou ( uvaríme puding z 2 van. práškov, 1/2 l mlieka a 2 van.
cukrov, necháme vychladnúť
a zamiešame do vymiešaného masla - 150 g a 100 g pr.
cukru), poukladáme na to
sušienky Be-Be, na ne natrieme karamelový krém (Salko
uvaríme v plechovke deň dopredu. Vyšľaháme 1 maslo a
vmiešame Salko) a pofŕkame čokoládou. Krájame druhý deň, až sušienky zmäknú.
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Pozvánky na podujatia
v Ilave - október 2009
2.10.2009 /piatok/ v Dome
kultúry Ilava o 19.00 hod.
TO NAJLEPŠIE Z RND.
Hudobno-filmová koláž najúspešnejších scén a piesní pri
príležitosti 45. výročia vzniku
Radošinského naivného divadla. Programom sprevádza
Stanislav Štepka.
Vstupné v predpredaji 7 € do
konca septembra, 9 € 1.- 2.októbra. Predaj v DK Ilava v prac.
dňoch od 7.00 -17.30 hod.
5.- 9.10.2009 /pondelok-piatok/ v DK Ilava
ENVIROFILM - prehliadka
ocenených filmov z roč. 2009
Viac v samostatnej pozvánke

28.10.2009 /streda/ v DK Ilava od 9.00 h.
Nôty v dreve ukryté
Výchovno-vzdelávacie podujatie pre školskú mládež.
Prezentácia výrobcov a interpretov ľudových hudobných
nástrojov / fujary, pastierske
rohy, trombity, atď./ Poriada
Považské osvetové stredisko
v spolupráci s DK Ilava.
V nasledujúcich mesiacoch
pripravujeme:
tradičnú BURZU zberateľských zaujímavostí, koncert
Bratislavského chlapčenského zboru vo farskom kostole
v Ilave atď.

24.10.2009 /sobota/ v DK
Ilava
TANEČNÝ DOM
18.00 - 19.00 hod.
Vystúpenie FS Klobúčan z
Valašských Klobouk (ČR), FS
Mladosť z Dubnice nad Váhom
a FS Strážov z Ilavy.
19.00 - 21.00 hod.
Výučba ľudového tanca pre
širokú verejnosť. Srdečne vás
pozývame do Domu kultúry
Ilava, kde sa môžete priučiť ľudovému tancu bez ohľadu či ste
niekedy tancovali vo folklórnom súbore, či ste junior, senior, alebo sa len príďte pozrieť
zo zvedavosti.:)

ENVIROFILM 2009 v Ilave
Dom kultúry Ilava, 5. – 9. októbra
Prehliadka ocenených festivalových filmov

Program

5. októbra
18. 00 – 20.00 hod. Otvorenie filmovej prehliadky
Príhovor štátneho tajomníka MŽP SR Jaroslava Jaduša
• Príhovor primátora mesta Ilava Ing. Štefana Dašku
• Odovzdanie 10 obrazov z medzinárodnej detskej
výtvarnej súťaže Zelený svet subjektom, ktoré
napomáhajú rozvoju mesta:
1.
2.
3.
4.
5.

Materská škola
Základná škola
Špeciálna škola
TJ Sokol
ZUŠ Ilava

6.
7.
8.
9.
10.

Klub dôchodcov
Spevokol Ilavan
FS Strážov
DS Malá múza
DS Hugo

• Premietnutie filmu z produkcie National Geographic
ŠESŤ STUPŇOV, KTORÉ MôŽU ZMENIŤ SVET,
USA 96 min

9.10.2009 /piatok/ v DK Ilava
o 16.00 hod.
Vernisáž výstavy FERKA JAKÚBKA.
Venovaná významnému životnému jubileu významného
ilavského výtvarníka.
16.10.2009 /piatok/ v DK Ilava od 20.00 hod.
ROCKOVÁ ILAVA
Koncert amatérskych rockových skupín.
Program spresníme na webovej
stránke Ilavy a na plagátoch.

Pofestivalová prehliadka filmov 15. medzinárodného
festivalu filmov o životnom prostredí

6.- 9. októbra - denne
Od 9.00 hod. Prehliadka filmov pre školskú mládež
Od 18.00 hod. Prehliadka filmov pre širokú verejnosť

KLUB
SLOVENSKÝCH
TURISTOV TULÁCI
ILAVA
POZÝVA
27.9. nedeľa
VÝSTUP NA RYSY
2499 m. n.m.
inf. 0908/ 281 642
17.10.sobota
PRECHOD
HREBEŇOM
MALEJ FATRY inf.
0911/ 437 700
Info:
www.kstilava.sk
výveska
na hasičskej zbrojnici

Utorok 6. 10. - 128 min.
ODSÚDENCI MORA, 56 min.
PANÓNSKA PÚŠŤ, 29 min.
TEMNÁ STRANA SVETLA, 43 min.
Streda 7. 10. - 119 min.
HISTÓRIA TATIER, 39 min
UMENIE PREŽIŤ, 11 min
BHUTÁN – HĽADANIE ŠŤASTIA, 33 min.
ŠPANIA DOLINA, 22 min
GENERÁCIA 0, (EKO) PRÁVNIK S REŠPEKTOM, 14 min.
Štvrtok 8. 10. - 116 min.
DO SRDCA MAPY, 52 min.
ZLATÉ WACHAU – POKLAD NA DUNAJI, 44 min.
OBJÍM MA, 14 min.
AKO MOŽETE VY OVPLYVNIŤ KLIMATICKÉ
ZMENY! 21 × 15 sek (5,25 min.)
Piatok 9. 10. - 104 min.
EKO-ZLOČINY: ZABÍJAČI OZÓNU, 52 min
EKO-ZLOČINY: RYBÁRI PIRÁTI, 52 min
5.- 15. októbra - denne
Sprievodná výstava ocenených prác 14. medzinárodnej
súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ
SVET vo vestibule domu kultúry.
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Jednou z hviezdičiek Atletického
mostu 2009 bola aj ilavská atlétka
Viktória Zahradníčková

DUBNICA NAD VÁHOM Súčasťou programu medzinárodného atletického mítingu EAA
ATLETICKÝ MOST 2009 bolo
v nedeľu 6. septembra 2009, na
Mestskom štadióne v Dubnici
nad Váhom aj národné finále 10.
ročníka dlhodobej žiackej postupovej súťaže „Hľadáme nového
Jozefa Plachého“. Obrovskú radosť všetkým svojim rodákom a
priaznivcom, ktorých sa v nedeľu
na zaplnenom dubnickom štadióne zišlo naozaj neúrekom, urobila trinásťročná ilavská tínedžerka Viktória Zahradníčková (na
snímke prvá zľava), žiačka ZŠ na
Medňanskej ulici v Ilave, ktorá v
dramatickom závere behu dievčat
na 600 metrov, spomedzi 24 finalistiek dobehla druhá.
„Bolo to úžasne hektické, pred
pretekmi i počas nich. Atmosféra na štadióne a zaplnené tribúny
ma skrz-naskrz presiakli, takže
tréma i pocit zodpovednosti sa
pred štartom zákonite dostavili, myslím si však, že boli úplne

Blahoželanie
TJ SOKOL Ilava touto cestou
blahoželá k významnému životnému jubileu dlhoročnému členovi a funkcionárovi TJ Sokol
Ilava pánovi Václavovi Horákovi, ktorý sa v uplynulých dňoch
dožil pekných 80 rokov.
Pán Václav Horák pôsobil v športe Ilavy vo viacerých
funkciách- ako predseda TJ,
podpredseda i ako dlhoročný
člen výboru. Venoval sa aktívne
viacerým športom ako pretekár,
cvičenec, no i tréner a funkcionár. Významne sa podieľal pri
budovaní športového areálu So-

na mieste. Musím ale povedať, že
som si verila“ -podelila sa o bezprostredné dojmy šťastná Viki,
ktorá podobnú atmosféru zažila už vlani na AM 2008, kedy
v rovnakej súťaži skončila dvanásta. „Bála som sa iba jediného
- aby som neprepálila začiatok.
Po prvých 100 až 150-tich metroch som sa preto z tretej priečky stiahla trochu hlbšie do poľa,
približne na 7.-8. pozíciu, no už
pri vbiehaní do poslednej zákruty som cítila, že môžem atakovať
čelo pretekov. Som rada že je z
toho napokon strieborná medaila, pred finále by som bola brala
aj 6. miesto,“ vyjadrila sa úprimne, bez akéhokoľvek vyzvania ku
svojim finálovým ambíciám sympatická zverenkyňa Jožka Pavelku, obliekajúca od roku 2006 dres
dubnického AK Spartak. Nezabudla pripomenúť ani zásluhy pani
učiteľky Krejčovej, s ktorou na
ilavskej ZŠ trávila donedávna hodiny telocviku.
Text a foto: J. Tichý
kolovne, kúpaliska a pri organizovaní spoločenského diania v Ilave. Bol organizátorom
a zároveň i cvičencom takmer
všetkých spartakiád, ktoré sa
v Ilave cvičili. V súčasnom období je neustále aktívnym fanúšikom športu a spolu s viacerými
športovými veteránmi spracoval
históriu organizovaného športu
v Ilave. Touto cestou sa chce výbor TJ SOKOL Ilava poďakovať
pánovi Horákovi za všetko, čo
pre organizovaný šport v Ilave
vykonal a popriať mu veľa zdravia a chuti do ďalších rokov .
Výbor TJ Sokol Ilava

Mesto Ilava vstúpilo do
cyklistickej histórie
Naše mesto sa stalo 5.-6. 9.
účastníkom 53. ročníka Medzinárodných cyklistických
pretekov Okolo Slovenska.
V sobotu prebiehala 4. etapa: Horné Lefantovce – Ilava.
Dán Jonas Aaen Jörgensen sa
stal jej víťazom, trasa viedla
z Horných Lefantoviec do Ila-

vy a merala 162 km. Novým
lídrom 53. ročníka sa stal Nemec Stefan Schäfer, ktorý v
sobotu finišoval na 2. mieste.
Tretí v 4. etape skončil Čech
Zdeněk Štybar. Zo Slovákov
sa umiestnil najlepšie Ján
Valach, ktorý finišoval na 7.
mieste.
-jt-

foto: P. Bakoš

Stolnotenisový turnaj
Stolnotenisový klub Ilava-Klobušice usporiadal dňa 6. 9. 2009
stolnotenisový turnaj pre registrovaných hráčov 5. a 6. ligy .
Turnaj sa uskutočnil v závodnej
jedálni ZŤS, kde sa hralo o cenu
generálneho riaditeľa spoločnosti
Ťažkého strojárstva a.s. Turnaja
sa zúčastnilo 26 hráčov z oddielov
Ladce, Dolné Kočkovce, Pruské,
Nozdrovice, Dubnica a naši hráči. Víťazom turnaja sa stal Viliam

Popelka z Ladiec, pred Danielom
Blaškom z Dolných Kočkoviec
a Marcelom Slivkom, domácim
pretekárom (všetci na snímke).
Štvrté miesto obsadil Bršlík Ján,
ktorý je tiež členom nášho klubu.
Ceny a diplom odovzdal riaditeľ
turnaja Ing. Lalinský Jozef spolu
s predsedom klubu SK Klobušice
Kminiakom J.
Text a foto: J. Kminiak
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90. výročie organizovanej telovýchovy v Ilave – I. časť
Ilavská telovýchova a šport
patria k svetlým stránkam nášho
mesta, ale i širokého okolia. Túto
činnosť vytváralo niekoľko generácií a nie je možné podrobne
opísať jej celú históriu. Snažíme
sa starším generáciám oživiť roky
ich úspešnej činnosti a mladším ukázať vzácne vzory v našej bohatej histórii. Rozbitie Ra-

budova Sokolovne v Ilave
kúsko - Uhorska a vznik ČSR dali
predpoklady pre úspešný rozvoj
nášho národa i na športovom
poli. V Ilave našla podporu myšlienka založenia telovýchovnej
organizácie už v priebehu roku
1919 a jej horlivými propagátormi
boli príslušníci inteligencie, najmä školský inšpektor Ján Obetko. 17. mája 1919 sa zišlo 22 záujemcov na valnom zhromaždení,
ktoré ustanovilo “TELOCVIČNÚ JEDNOTU SOKOL„. Bola
prevedená voľba starostu a náčelníka, ktorými sa stali Ján Obetko
a Vladimír Bukovarský. Na začiatku boli členmi iba muži, ale už
v júni 1919 prijali do radov 9 žien.
V tomto období vznikla i druhá
jednota - „TJ OROL“, čo spôsobilo medzi nimi pohyb členstva.
V začiatkoch TJ poriadala členské večierky v hostinci člena TJ p.
Šimička, kde bola neskôr zriadená čitáreň. V samých začiatkoch
členovia aj verejne vystupovali.
V auguste 1919 usporiadali verejné cvičenie za účasti členov z Tr.
Teplej, Trenčína, Púchova a Bytče.
Na odvetu členovia cvičili v Púchove a Trenčíne. Koncom roka
mala TJ 70 členov, z toho 22 žien.
TJ SOKOL okrem cvičenia na náradí mala záujem, podľa želaní
svojich členov, venovať sa i ďalším športom. Jedným z prvých
bol futbal. Napriek počiatočnému nezáujmu sa nakoniec stal

predmetom záujmu číslo jeden.
Už pri začiatkoch bol kuriozitou, pretože časť Ilavčanov hľadela naň zhovievavo, iná povýšene.
Prvými nadšencami boli duchovný správca ilavskej trestnice
p. Schmidt, hotelier p. Káčer, živnostníci, študenti. Hrávalo sa na
ihrisku za štrekou. Výstroj a cestovné si platili hráči sami, pokiaľ
sa nenašiel mecenáš ako bol hotelier p. Káčer, obchodník p.Stiglitz ,
okresný náčelník p. Pokorný a iní.
Hrávalo sa hlavne cez prázdniny,
kedy mužstvo dopĺňali študenti.
Desaťročie 1920-30 je poznamenané niekoľkými postavami:
E. Stiglitz, G. Dolinský, J. Steiner ako aj funkcionári, O. Koroš, J. Turza , O. Turza. Najznámejší hráči : L. Káčer, P. Bagin,
V. Vrtal, P. Ďuriš, A. Bystrický,
A. Nýbl, M. Randt, L. Eckman,J.
Stareček, O. Kasanický, M. Bystrický, L. Michajler, J. Bagin, J.
Lord a i. V roku 1920 sa TJ prvýkrát zúčastnila na Všesokolskom zlete. Pre nezrovnalosti medzi členstvom časť členov prešla
do TJ Orol. V roku 1921 sa dostali do výboru členovia: E. Pru-

najstarší odznak TJ Sokol, vydaný pri príležitosti otvorenia Sokolovne –r.1922
ša, V. Bystrický, A. Tichý, Vitek,
Štetka. Jednota poriadala verejné
cvičenie za spoluúčasti 100 členov
olomouckej župy. Cvičenie sa vydarilo aj finančne – zisk bol okolo 4000,- Kčs. Cvičenia a schôdze
sa prevádzali v škole a v hoteli
Káčer. Stav členstva bol 92. Keďže TJ nemala vlastný stánok, rozhodla na valnom zhromaždení
12.02.1922 kúpiť od Pozemkovej
banky v Pruskom pozemok výmery 127x61 m s budovou 8x20
m za 40 000 korún. Zo zbierky medzi členstvom a obyvateľmi získali 20 000 Kčs a zvyšok si

Jedenástka, ktorá vybojovala a hrala v Ilave divíziu-r.1944)
vypožičali v Tatra Banke. Výbor
TJ zriadil stavebný odbor. Staviteľ vypracoval plány na výstavbu
telocvične / stav. Vorsa z Tr. Teplej. /. 25.06. bol položený základný kameň a 20. augusta 1922 bola
predná časť Sokolovne otvorená.
Okrem činností na poli telovýchovy sa v Sokolovni hrali divadelné predstavenia a premietali
filmy. Divadelný súbor sa aktivizoval pod vedením p. Rausa
a nacvičil 2 divadelné hry. Javisko dostalo oponu za 1685 Kčs. TJ
zakúpilo premietací aparát a filmy sa hrali v stredu a v nedeľu.
Prvý film, ktorý obyvatelia v Sokolovni videli, sa nazýval „ ATLANTIS“. Ďalej zriadili čitáreň
/ bolo tam 19titulov novín a časopisov. / Pre meštiansku školu
zapožičiavali Sokolovňu na cvičenie za 2500 ,- korún ročne. Po bohatom roku 1922 nastal čiastočný
útlm. Od ministra zdravotníctva
dostali 10000,- Kčs na dostavbu
Sokolovne. V nových priestoroch
zriadili výčap a bufet, a tak sa po
prvýkrát uskutočnili „Šibrinky
„- plesy, ktoré sa robili až donedávna. V roku 1924 prichádzajú
do výboru noví členovia: F. Vrba,
Dr. Neměček, Benešová a Janega.
Zadovážili javiskové zariadenie
za 2 400 Kčs. Zriadil sa hudobný krúžok, ktorý za priaznivého počasia koncertoval v nedeľu
a vo sviatky v záhrade Sokolovne. Tiež bola prevedená výstavba
kolkárne a bolo zakúpené náradie. V roku 1925 bola zaplatená
posledná splátka 18 307 Kčs určená na stavbu Sokolovne. V roku
1926 pribudli ďalší noví členovia
výboru: Zabralová, Rapoš, Polenský a Pořízka. TJ si požičala
50 000,- Kč na splácanie dlhov.
V roku 1927 do výboru prišiel

Dr. Bošina a ďalší noví členovia. Ministerstvo zdravotníctva
dalo podporu 9 900,- Kčs na dostavbu Sokolovne. Rozhodnutím
výboru sa mala vystavať reštaurácia s príslušenstvom / kuchyňa, výčap, pivnica, sála /. Ďalej
sa nakúpilo telocvičné náradie za
10000,- Kčs. V zadnej časti Sokolovne pristavili medikoveckú
dielňu. Domovníkom a súčasne
výčapníkom sa stal p. Beránek.
Založili tiež bábkové divadlo.
Výstavbu previedol staviteľ Kolík.
Aj v tomto období boli snahy zrušiť
okres Ilava, no výbor TJ zaslal rezolúciu, aby okres nebol zrušený.
V roku 1930 nastúpila nová krv:
Hamžík, Šoltýs, Lajcha, Ćermák
a Švitel. Na vyriešenie finanč.
ťažkostí si TJ požičala 15 000,Kč od filiálky pražskej banky
v Spiš. Novej Vsi. Staviteľ Jarcoviak zo Zlína vybudoval reštauráciu za 112 000,- Kčs. Rok 1932
bol v znamení IX. Všesokolského
zletu. Starostom sa stal G. Hlubocký, novými členmi výboru
Fribort a Horák. Ostravská sokolská župa mala zriadiť v Porub. doline ozdravovňu sokolskej
mládeže, no k realizácii nedošlo. V roku 1934 mal výbor nové
obsadenie: Trusík, Dr. Pivková,
Chovanec, Macháček, Martinák,
Hrehor, Kozáková a Hanus - jeho
činnosť priniesla ďalšie zlepšenie. Členovia sa zúčastnili výstupu na Bradlo pri výročí smrti gen.
Štefánika. Dorastenky boli prvé
na ľahkoatletických pretekoch
v Trenčíne/ Dr. Pivková štvrtá / .
V spolupráci s TJ Orol na ľahkoatlet. pretekoch naši členovia získali 1. miesto.
(pokračovanie nabudúce)
Text a fotografický materiál
spracoval P. Koval
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FUTBALOVÉ ROZHOVORY - II.
Začiatkom leta talianske a slovenské médiá
informovali o prestupe slovenského stopéra
z treťoligového tímu Manfredonia Calcio do
prvoligového tímu Catania Calco. Tým stopérom je MILAN BORTEL z Ilavy....
Je to obrovský úspech pre teba
a odmena za roky tvrdej práce,
ktorú si musel vynaložiť, aby si
sa dostal tam, kde si dnes – gratulujeme!
Ďakujem... je to hlavne odmena za
tvrdú prácu, bez ktorej to nejde nielen vo futbale, ale myslím si, že vo
všetkých športoch...
Spomínaš si ešte na svoje futbalové začiatky? Kto teba priviedol
k futbalu?
Začínal som u nás v Ilave pod vedením pána trénera Jakuša a Držíka,
predtým ako som odišiel do Dubnice. K futbalu ma, ako aj mojich
bratov, priviedol jednoznačne otec,
ktorý tiež hrával futbal, takže veľa
nás presviedčať nemusel, máme to
v rodine.
Mládežnícke
v Dubnici ?

roky

si

prežil

...Prišiel som sem do mužstva starších žiakov a bol som tu až do dorastu. V Dubnici som strávil skoro
6 rokov. Postupne ma trénovali
pán Sugar, Straka, Lonc, Kramlik,
Jakuš a Nosický.
Dostal si šancu hrať aj za dubnické A-mužstvo?
Nie, nedostal, lebo do Talianska
som odišiel ešte keď som bol v doraste...odišiel som po 3. ročníku,
takže potom som si školu musel
dokončiť diaľkovo - ale neľutujem.
Keď sa naskytla možnosť ísť do Talianska, neváhal som ani sekundu.
Svoju prémiéru si absolvoval
v amatérskom klube Manduria
v sezóne 2005/2006. Ako si sa dostal práve do tohto klubu?
Cez jedného trénera z Talianska,
ktorý sa bol pozrieť na náš zápas
v Žiline. Ten zápas sa nám podarilo vyhrať 4:0, potom sme išli - ja
a ďalší 4 chalani na skúšku....ten
klub mi vybavil spolu s mojím manažérom.
Následne si prestúpil do treťoligového klubu Manfredonia Calco?

ILAVSKÝ

Správne, tam si ma všimli z Manfredonie, v ktorej som potom strávil
3 roky.
Ako si sa zžil s mužstvom? Bolo
to asi dosť náročné – nový jazyk,
spoluhráči, iný štýl života...
Zo začiatku to bolo dosť náročné,
ale našťastie sa mi celkom rýchlo
podarilo naučiť jazyk, a tak som
to mal o niečo ľahšie. Čoskoro som
si zvykol aj na iný štýl života a na
všetko ostatné...
V Taliansku je „Calcio“/ futbal/
jednoznačne národným športom
číslo jeden.
Áno, je to tak. Tu sa rozpráva a píše
len o futbale. Atmosféra na zápasoch je tu fantastická, dokonca aj
na 3. a 4. ligu na niektoré zápasy
príde aj 10 000 ľudí...napr., keď sme
s Manfredoniou hrali derby proti
Foggi, prišlo na zápas 15 000 divákov...
Určite ťa informácia o tvojom
prestupe do prvoligovej Catanii
veľmi potešila...

práve v Catanii, záleží to všetko odo
mňa a od mojich výkonov.

bal sú tu asi na inej úrovni ako u
nás, nemýlim sa?

O tvoje služby sa zaujímal aj
Spartak Moskva, nechcel si skúsiť
šťastie v Rusku???

Aj u nás na Slovensku, sú dobré
podmienky v niektorých mužstvách, napríklad aj v Dubnici
boli výborné, možno aj na úrovni
niektorých mužstiev zo série A alebo B... Tu vo Ferrare máme tiež tréningové centrum, kde máme prakticky všetko, takže sa nemáme na
čo sťažovať.

Prečo nie. Určite by som rád išiel aj
do Ruska, ale nakoniec sa nič konkrétne nepodarilo...
Neláka ťa aj iná zahraničná liga?
Povedzme taká anglická Premier
Leagua, alebo španielska Primera Division? Máš aj ty nejaké futbalové vzory?
Určite áno, rád by som si vyskúšal
práve tú anglickú, ale najskôr by
som sa chcel presadiť v tej talianskej. Samozrejme aj ja mám svoje
futbalové vzory, Nesta legenda Paulo Maldini.
A čo reprezentácia? Hrávaš v zahraničí, podávaš kvalitné výkony,
čiže spĺňaš všetky kritéria na reprezentačný dres...
V reprezentácii som ešte nebol,
zúčastnil som sa len na výberoch
a určite, že by som sa rád dostal do
A mužstva, asi ako každý futbalista. Myslím, že je dôležité, aby som
tu hrával dobre a možno sa raz aj
ja dočkám reprezentačného dresu...
Už niekoľko rokov hrávaš a žiješ
v Taliansku, podmienky pre fut-

Zaiste ti futbal zaberá skoro
všetok čas, nájdeš si vôbec voľné chvíle, ktoré tráviš s rodinou
a kamarátmi doma, na Slovensku?
Áno, futbal mi zaberá veľa času,
som skoro stále tu v Taliansku. Domov chodím málokedy, väčšinou
len na vianoce a cez leto, keď skončí
súťaž. Ale keď máme niekedy aj cez
rok voľno, tak idem pozrieť domov.
Milan, stojíš pre bránami jednej
z najlepších futbalových líg sveta, preto ti želám, aby sa ti táto
brána otvorila čo najskôr a ty si
úspešne vstúpil do „ veľkého sveta futbalu.“
Ďakujem ,budem robiť všetko preto, aby sa mi to čo najskôr podarilo.
-Zhovárala sa Renata Filiačová-

Zaiste, som rád , že sme sa konečne
dohodli. Mal som nejaké ponuky
už minulý rok cez leto, ale Manfredonia ma nechcela pustiť. Keď sa
mi však skončila zmluva, tak som
sa stal vlastne voľným hráčom.
Potom som už len čakal, či sa to
podarí. A som rád, že to bola nakoniec Catania.
Catania ťa angažovala na štyri
roky a obratom poslala na hosťovanie do treťoligového SPAL-u
Ferrara. Čo to pre teba znamená?Aké sú tvoje šance hrať za Cataniu v sérii A?
Som mladý a potrebujem pravidelne hrávať a tu mám určite väčšiu
šancu ako v Catanii... Spal je klub
s bohatou históriou ( kedysi tento
klub hrával aj v sérii A.) Máme
kvalitné mužstvo s ambíciami postúpiť do série B, tak dúfajme, že sa
nám to aj podarí..., po tejto sezóne
uvidím. Ak sa mi bude dariť, tak
je dosť možné, že o rok už ostanem

Nové nádeje futbalu

MFK začalo svoju činnosť aj pre najmenších záujemcov futbalu.
Pod vedením skúsených trénerov Petra Mišíka a Milana Bortela sa
malí nadšenci futbalu (všetci na snímke) pravidelne stretávajú na
tréningoch každý utorok a piatok o 17.00 hod. Týmto chceme zároveň pozvať aj ostatných chlapcov k aktívnemu pohybu. Záujemcovia
sa môžu prihlásiť na t.č.:0918 326252; 0903 566034. Všetci ste srdečne
vítaní.
ABaK
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