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Pozvánka

Primátor mesta Ilava Ing. Viktor Wiedermann pozýva všetkých občanov Ilavy a okolitých miest a obcí na tradičný
Bartolomejský jarmok , ktorý sa bude konať 23.8 a 24.8.2019. Dňa 7.9.2019 sa uskutočnia v športovom areáli na Sihoti oslavy 100
rokov športu v Ilave s bohatým programom, na ktoré Vás tiež srdečne pozýva a kde je možnosť stretnúť sa s ilavskými majstrami
sveta v karate, výbornými hráčmi bedmintonu a s inými športovcami, s fanúšikmi a nadšencami športu.

NA SLOVÍČKO S PRIMÁTOROM Poslanecký oznam
Ako je to s realizáciou prístavby materskej školy v Klobušiciach?
Na základe Zmluvy o dielo č.sp. 92/2018, ktorá bola podpísaná bývalým vedením mesta a realizátorom stavby firmou
MLO s.r.o., mala byť prístavba škôlky realizovaná do konca
roka 2019. Mesto Ilava bolo zaviazané touto zmluvou pripraviť
a odovzdať stavenisko v decembri minulého roku. To sa aj stalo,
avšak odvtedy sa na mieste stavby, aj napriek častým urgenciám mestom, neudiali žiadne stavebné práce. Dňa 23.07.2019
spoločnosť MLO s.r.o požiadala o prerokovanie zmien projektu
stavby. Projekčná kancelária ArchArt, ktorá projekt pripravovala, však zmeny projektu neakceptovala a nepovolila. Následne
došlo dňa 07.08.2019 k rokovaniu medzi mestom Ilava a spoločnosťou MLO s.r.o., ktorého výsledkom bolo písomné stanovisko firmy so žiadosťou o ukončenie spolupráce predmetnej Zmluvy o dielo dohodou. Vo svojom stanovisku firma MLO
s.r.o. konštatuje, že je schopná začať so stavebnými prácami
na predmetnej stavbe, avšak iba za predpokladu akceptovania
zmien v projekte. Dňa 08.08.2019 sa na Trenčianskom samosprávnom kraji uskutočnilo stretnutie medzi zástupcami nášho
mesta a zamestnancami TSK, keďže sa jedná o projekt, ktorý
je financovaný z európskych fondov. Kontrolný orgán TSK nám
potvrdil, že akákoľvek zmena projektu nie je možná, nakoľko
by nám potom nenávratný finančný príspevok nemohol byť poskytnutý. V súčasnej situácií mesto Ilava analyzuje právne záväzky a možnosti ukončenia Zmluvy o dielo so spoločnosťou
MLO s.r.o. O ďalšom vývoji projektu prístavby materskej školy
v Klobušiciach budeme informovať.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
MESTSKÝ ÚRAD ILAVA oznamuje
Mesto Ilava, ako orgán územného plánovania, v súčasnosti zabezpečuje vypracovanie Územného plánu mesta Ilava.
V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej SZ), Vám
oznamuje, že dňom 8. júla 2019 začal obstarávať Územnýplán
mesta (UPN-M) ILAVA. Zmeny a doplnky č. 3. Občania, právnické a fyzické osoby si môžu do 60 dní od vyvesenia verejnej vyhlášky uplatniť požiadavky k spracovaniu ÚPN - M Ilava.
Mesto Ilava žiada občanov a právnické osoby o zaslanie podnetov, požiadaviek a podkladov pre vypracovanie UPN - M Ilava, Zmeny a doplnky č.3. Všetky podklady (v písomnej, grafickej, elektronickej forme) je možné uplatniť na Mestskom úrade
Ilava oddelenie rozvoja v termíne do 8. septembra 2019.
primátor mesta: Ing. Viktor Wiedermann

Ilava má výborné finančné zdravie
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) hodnotil
finančné zdravie 140 slovenských miest za rok 2018. Ide o aktualizáciu predchádzajúcich analýz s využitím aktuálnych údajov za minulý rok. Mestu Ilava patrí v poradí finančnej stability
INEKO 31. miesto zo 140 hodnotených miest. Ilava mala podľa
INEKO celkový dlh 18,5 %, pričom v roku 2017 to bolo 19,7 %.
Dlh na jedného obyvateľa je podľa analýzy 133 eur, čo je medziročný nárast o 1 euro. Ilavské finančné zdravie inštitút ohodnotil číslom 5,2, čiže patríme medzi mestá, ktoré INEKO označilo ako mestá s veľmi dobrou finančnou stabilitou a pridelilo
im známku „výborné finančné zdravie“.
-MV-

Vážení občania Pivovarskej ulice! Mesto Ilava naplánovalo na tento rok rekonštrukcie chodníkov a jednej ulice. Rekonštruovať sa bude
Moyzesova ulica a časť chodníkov na Štúrovej ulici v časti od kaplnky
po Košeckú ulicu. Taktiež budú do rekonštrukcie zahrnuté aj dva chodníky v časti Klobušice na Trenčianskej ulici. Momentálne sa zvažuje zapojiť do tohtoročných rekonštrukcií aj ďalšie chodníky podľa časových
a finančných možností. Vzhľadom k tomu, že sa na Pivovarskej ulici
plánuje veľká rekonštrukcia plynovodov, s rekonštrukciou chodníkov
sa na tejto ulici uvažuje až v r. 2022. Nemá zmysel ich tento rok opraviť a následne ich plynárom nechať rozkopať. Viď 2. 5. 2019 > Úradná
tabuľa archív Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby Rekonštrukcia plynovodov Ilava, Pivovarská. Rekonštrukcia plynovodov,
Pivovarská, 2.sc, 0000461, 1. časť 24. 7. 2019 > Úradná tabuľa archív.
Rekonštrukcia plynovodov, Pivovarská, 2.sc, UO00461, 2. časť 24. 7.
2019 > Úradná tabuľa archív
Ing. Pavol Šupák

Výsledky výberových konaní
Mesto Ilava je zriaďovateľom nasledovných škôl a školských zariadení
na území mesta: Základnej školy, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
Centra voľného času, Farská 84/5, 019 01 Ilava
Základnej umeleckej školy, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava
Materskej školy, Medňanská 512, 019 01 Ilava
Materskej školy, Okružná 53/5, 019 01 Ilava-Klobušice.
Vzhľadom k tomu, že v roku 2019 skončilo funkčné obdobie riaditeľa
Základnej školy, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava a taktiež funkčné obdobie riaditeľa Materskej školy, Medňanská 512, 019 01 Ilava, Mestu
Ilava pripadla povinnosť vyhlásiť výberové konanie a na základe jeho
výsledku a návrhu predloženého radou školy i radou školského zariadenia vymenovať riaditeľov uvedených subjektov. V súlade s § 3 a 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 zároveň v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov boli vyhlásené a organizačne zabezpečené obe výberové konania. Ako prvé sa
uskutočnilo dňa 13.06.2019 výberové konanie na obsadenie miesta
riaditeľa Materskej školy, Medňanská 512, 019 01 Ilava a na základe
jeho výsledku a návrhu predloženého radou šk. zariadenia bola vymenovaná do funkcie riaditeľky tejto materskej školy s účinnosťou od
01.07.2019 na ďalšie 5-ročné funkčné obdobie pani Mgr. Jana Házová. Ďalšie výberové konanie sa konalo za účelom obsadenia miesta
riaditeľa Základnej školy, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava, konkrétne
dňa 19.06.2019. Na základe výsledku výberového konania a návrhu
predloženého radou školy bola do funkcie riaditeľky ZŠ Ilava vymenovaná s účinnosťou od 18.08.2019 na ďalšie 5-ročné funkčné obdobie pani Mgr. Dana Škultétyová. Vymenovaným riaditeľkám srdečne
blahoželáme a prajeme im pevné zdravie a veľa úspechov a elánu do
ďalších rokov v ich náročnej funkcii. Zároveň ďakujeme za doterajšiu
prácu vo funkcii riaditeľky MŠ Ilava p. Janke Harušíncovej a doterajšej
riaditeľke ZŠ p. Mgr. Jarmile Janošíkovej. Taktiež im prajeme pevné
zdravie a veľa pracovných i osobných úspechov. V súlade s citovaným
zákonom č. 596/2003 muselo byť vyhlásené aj výberové konanie na
obsadenie miesta riaditeľa Centra voľného času, Farská 84/5, 019 01
Ilava, do ktorého sa však neprihlásil žiadny kandidát. Centrum voľného času, Farská 84/5, 019 01 Ilava je školským zariadením s právnou
subjektivitou do 31.08.2019. S účinnosťou od 01.09.2019 bude zaradené ako súčasť Základnej školy, Medňanská 512, 019 01 Ilava (t.j. od
01.09.2019 bude bez právnej subjektivity).
Ing. Ľubica Fusková
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Storočnica Československého
Červeného kríža
Rok 2019
je stým rokom od vzniku
Československého
Čer veného
kríža. História sa začala
písať 6. februára 1919,
kedy vznikol
Československý Červený
kríž.
V prvých rokoch svojej existencie pomáhal ľuďom postihnutých prvou svetovou vojnou.
Na území Slovenska činnosť Červeného kríža sa viaže s rokom 1881.Ilavská pobočka vznikla roku 1883. Aktívnu činnosť spolok vyvíjal v období
prvej svetovej vojny, keď pobočku viedol Dr. Martin Pattantyus, hlavný lekár a veliteľ
ilavskej výpomocnej nemocnice. Pravdepodobne v roku
1916 otvorili podpornú základinu pre vojenské vdovy a siroty s 15000korunovým základom.
Skutočný rozmach činnosti
Červeného kríža v Ilave spadá do obdobia po roku 1945.
Popri miestnej skupine pôsobila do roku 1960 aj okresná organizácia ČSČK. V prvých
rokoch po 2. svetovej vojne sa organizácia orientovala predovšetkým na získanie sanitných áut, ktorými sa urýchlila
a rozšírila prvá pomoc v Ilave
a v okolí. Zo zbierok a prispením okresných orgánov sa
v rokoch 1948 -1952 zakúpili
štyri sanitné vozidlá, ktoré prevzal Okresný ústav národného zdravia.
Roku 1950 sa zakladali výbory ČSČK v 35 obciach a pri
15 závodoch bývalého okresu Ilava. V ďalších rokoch sa
činnosť ČSČK presunula na
zdravotnícku osvetu, na organizovanie kurzov prvej pomoci, na prácu s mládežou v školách, na
organizovanie súťaží Buď pripravený
k zdravotníckej ochrane, na služby
počas žatvy, verejných slávnostiach,
manifestáciách. K spomínaným formám práce pribudla účasť na získavaní dobrovoľných darcov krvi, školenia zdravotníckych družín a hliadok,
ako aj spolupráca s mestským národným výborom pri kontrole hygieny
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v meste.
O pozoruhodný rozvoj aktivity Červeného kríža v Ilave sa
zaslúžili dlhoroční členovia a funkcionári miestnej skupiny
a okresnej organizácie pani Irena Seyfertová, Alžbeta Genzorová a pán František Mazánik.
Podľa monografie Ilava spracovala M. Kobzová

Nové obchodné centrum
v Ilave otvoria čoskoro
Multifunkčné nákupné centrum Idea v Ilave je už tesne pred
otvorením. Tak o tom informoval Ľuboš Jakúbek, ktorý je zároveň investorom celého projektu. Podľa jeho slov zahŕňa spomínané obchodné centrum tri budovy. Konkrétne objekty A,
B a C. Budovy A a B sú podľa Jakúbeka pred dokončením
a budú sa tam nachádzať malé prevádzky ako napríklad kaviareň, kvetinárstvo, kaderníctvo, ženský butik, stávková kancelária, lahôdky a iné. Ako ďalej uviedol, na druhom poschodí
by sa tam mali nachádzať ambulancie a kancelárske priestory
pre firmy. „Objekt C je zložený z viacerých veľkoformátových
prevádzok. Bude tam Billa, dm drogéria, Planeo, KIK, Pepco,
INTERSPORT... Ďalšie dve prevádzky ešte chystáme. Bude tam
aj reštaurácia a sídliť tu bude aj dispečing SAD. Okrem iného sa tam budú nachádzať aj toalety pre verejnosť. Obchodné
centrum obsahuje aj objekt týkajúci sa autobusových zastávok.
Ten je už ale spustený, keďže sa tam nachádza sedem nových
zastávok. Dohromady tu vzniklo okolo 250 parkovacích miest,“
upresnil Jakúbek.
Zároveň doplnil, že na pôvodných autobusových zástavkách
chcú dokončiť malý park, ktorý bude súčasťou tichšej zóny.
Na otázku, či rátajú do budúcna aj s detským kútikom, ktorý
je v podobných centrách samozrejmosťou, odpovedal taktiež
kladne. „Pravdepodobne sa bude nachádzať v spomínanej kaviarni. Zatiaľ to je v procese jednania. Tam by sa mala nachádzať malá detská zóna v rámci terasy, “ vysvetlil investor. Vo
výstavbe je podľa neho aj čerpacia stanica a taktiež autoumývareň, ktoré budú otvorené v priebehu októbra. Hneď vedľa sa
podľa neho bude nachádzať aj nabíjacia stanica pre elektromobily. Spustená by mala byť podľa jeho vyjadrení niekedy
v septembri.
A kedy podľa neho vymenované a dokončené prevádzky otvoria dvere pre prvých zákazníkov? „22. augusta otvára
KIK, Pepco a dm drogéria. Billa otvorí 30. augusta. V septembri
otvorí Planeo a INTERSPORT v októbri. Reštaurácia by sa mala
otvoriť asi niekedy v novembri. Budovy A a B budú sprístupnené v októbri, “ doplnil Ľuboš Jakúbek.
-MVPoložením kvetov v kaplnke Rímskokatolíckej cirkvi v Ilave
5.júla 2019 si uctili členky Obvodnej organizácie Únie žien Slovenska v Ilave vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda, ktorí v roku
863 prišli na Veľkú Moravu šíriť kresťanstvo a kultúru, zostavili písmo- hlaholiku a preložili celú liturgiu do staroslovienčiny.
Aj dnes je viac ako aktuálny jeden
z ich odkazov:“ Spravodlivosť povznáša národ, ľudia hynú hriechmi a nespravodlivosťami. Ani spásu pospolitosti nezavrhni, ale všetkých povzbuď,
aby neleňošili na cesta pravdy.“
-MH-
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Kto strieľal na kostolné veže?
Významná rekonštrukcia veží ilavského kostola napreduje
podľa plánu, práce na vežiach sa preklopili do druhej polovice.
Začiatkom
júna
s miernym
zdržaním
začali práce na oprave
pravej
veže. Odkrytie pôvodnej, viac
ako storočnej krytiny z
plechu a medi ukázalo, že poškodenie a zatečenie je značné.
Hlavne na povrchovom drevenom opláštení. Bolo však nevyhnutné vymeniť aj niekoľko nosných trámov. Nosná časť konštrukcie podľa pamiatkarov a statika je v dobrom stave a po
ošetrení dreva vydrží minimálne ďalšie dve storočia.
Ľavá veža na
prvý
pohľad
vyzerala, že je
v lepšom stave, avšak opäť
po odstránení
krytiny sa ukázalo
značné
poškodenie.
Na
pravej
veži pomaly už
finišujú klampiari, ktorí ju
zahaľujú
do
nového medeného plechu.
Následne sa
pustia aj do ľavej veže, a je
predpoklad,
že obe veže
stihnú dokončiť podľa plánu
do konca augusta. Medzitým boli vyrobené repliky
oboch vrchných krížov, tiež poškodených hlavne vplyvom počasia a prebieha aj rekonštrukcia medených gulí pod oboma
krížmi. Náklady na tieto dodatočné opravy navýšili plánovaný
rozpočet o ďalších približne
päťtisíc eur. Jedným z dôvodov veľkého poškodenia krovu najmä ľavej veže je jej zatečenie vodou od vrchného
ľavého kríža - medená guľa
pod krížom bola veľmi poškodená. Z priestoru väznice do
nej smerovalo minimálne 17
priestrelov. Otvormi po projektiloch do veže dlhé roky
zatekalo. Takéto priestrely sa
nachádzali aj na pravej veži približne tri a taktiež viaceré
na opláštení. Zistiť kto strieľal,
kedy a prečo vlastne - sa nám
zrejme už nepodarí...
Ako sme na tomto mieste už písali, kostol bude slúžiť
nielen veriacim, je to kultúrna
pamiatka, súčasť histórie našej krajiny.
Ak chcete a máte možnosť
prispieť milodarom na tento

Ilavský mesačník
mimoriadny a nákladný účel rekonštrukcie, môžete tak spraviť
prispením na niektorú z vyhlásených mesačných zbierok počas
bohoslužieb, kedykoľvek do označenej pokladničky v kostole,
či poukázaním na účet č. SK36 0900 0000 0000 6366 2298 s
uvedením poznámky „Milodar na opravu kostola“. Vopred obrovská vďaka za vašu štedrosť a podporu.
ĽS, OT
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Tanečný odbor ZUŠ Ilava

Hudobný odbor ZUŠ Ilava

Hudobník k svojmu vyjadreniu využíva nástroj, výtvarník plátno, farby alebo iný materiál a pre tanečníka je jediným nástrojom jeho vlastné telo, pohybujúce sa v priestore a čase. Iba ním
môže vyjadriť svoje pocity, myšlienky, predstavy. A že sa to naším tanečníkom úspešne darí, vďaka svojej usilovnosti, dokazujú aj vynikajúce výsledky na tanečných súťažiach a prehliadkach. /napr. postup mladších žiakov na medzinárodnú tanečnú
súťaž do Chorvátska /
V tanečnom odbore sa
zameriavame na tvorbu
scénického tanca, ktorý vychádza z prirodzenosti pohybu s využitím
princípu moderného /
nie módneho/ a súčasného tanca. Preto
už od prípravného ročníka vedieme deti ku kreativite, tvorivosti, rozvoju hudobného
a priestorového cítenia, a hlavne prirodzeného tanečného prejavu. Postupne sa deti oboznamujú s technikou ľudového, klasického a džezového tanca, čo tvorí základ prípravy v pokračovaní štúdia na konzervatóriu. Samozrejme v prípade spolupráce
s našimi nadanými speváčkami sa radi necháme v tvorbe tancov strhnúť aj módnym trendom, o čom ste sa mohli presvedčiť
na záverečnom koncerte „Hudobné variácie II“. Okrem iného sa
tanečný odbor predstavil v spoločnom projekte s Art Sudiom
Z v Žiline a Ilave pod názvom „To be myself“ a pravidelne sa
prezentuje na podujatiach školy, akými sú napr. Zuškársky lampášik, Výchovný koncert pre ZŠ, Ples, Ilavská hudobná jar atď...
V budúcnosti naše úsilie a príprava, súťaže a prehliadky nevynímajúc, bude smerovať k väčšiemu prepojeniu tanečného
odboru s výtvarným a hudobným odborom formou spoločných
projektov a účasti na medzinárodnom tanečnom festivale v zahraničí. (Eva Tóthová, vyučujúca tanečného odboru)

Okrem tanečného a výtvarného odboru môžu deti v našej
škole navštevovať aj hudobný odbor. V hudobnom odbore ponúkame deťom možnosť naučiť sa hrať na hudobnom nástroji,
ktorý si sami vyberú. Ak sa náhodou
nevedie rozhodnúť,
učitelia pri prijímacích
pohovoroch
preskúšajú ich danosti, porozprávajú im o nástrojoch,
ukážu im hudobné
nástroje a pomôžu
im rozhodnúť sa. V našej škole sa deti učia hrať na dychové nástroje (flauta, klarinet, saxofón), strunové nástroje (gitara, husle),
klávesové nástroje (klavír, keyboard, akordeón) alebo sa môžu
naučiť spievať. Popri hre na nástroj v rámci hudobnej náuky získavajú i potrebné teoretické vedomosti a znalosti z dejín hudby.
Nakoľko naši vyučujúci sú šikovní, dokážu deti inšpirovať
a viesť k usilovnej práci. Výsledkom tejto práce sú krásne koncerty a podujatia (napr. celoškolské v DK Ilava – Zuškársky
lampášik alebo Ilavská hudobná jar a školské, ktoré sa každý mesiac konajú v koncertnej sále školy a rôzne mimoškolské
podujatia), na ktorých deti účinkujú alebo sa zúčastňujú rôznych celoslovenských súťaží, z ktorých vždy prídu s nejakým
ocenením. Starší žiaci, ktorí už nadobudli nejaké tie skúsenosti, môžu neskôr spolupracovať v komorných zoskupeniach so
svojimi spolužiakmi.
Naučiť sa základom akéhokoľvek umenia nie je vôbec jednoduché. Avšak keď má dieťa talent, dobrého učiteľa a podporu
rodičov, môže si svoj život obohatiť. Sme radi, ak môžeme byť
toho účastní, pretože všetko je jeden uzatvorený kruh, ktorý napĺňa všetkých zúčastnených. Žiaka, ktorý sa naučil niečo nové
– rodiča, ktorý je šťastný z toho, čo jeho dieťa dokáže a učiteľa,
ktorý vidí výsledok svojej práce. (Ingrid Viskupová, vyučujúca
hru na klavír)

Výtvarný odbor ZUŠ Ilava
Výtvarný odbor našej školy taktiež patrí medzi úspešné odbory. V ateliéroch sa stretávajú nadaní a nadšení žiaci Ilavy
a okolia. Pod odborným vedením učiteľov tvoríme originálne
diela najrôznejšími technikami. Žiaci sa učia zvládnuť kresbu,
maľbu, grafiku, keramiku, fotografiu, textilné techniky a širokú
škálu dekoratívnych činností. Okrem iného nás baví aj recyklovanie nepotrebných materiálov. Takto vznikli zaujímavé priestorové objekty – socha hudobníka, čitateľa z novín, vzdušný zámok z priehľadného plastu a mnoho iných. Po vystavení slúžia
práce na estetizáciu interiéru školy, či Domu kultúry v Ilave. Výučba sa voľne prelína so zoznamovaním sa s dejinami umenia a vôbec výtvarnej kultúry. Spolupracujeme aj s ostatnými
odbormi ZUŠ, či už pri tvorbe kulís pre tanečníkov, alebo plagátov na koncerty. O úspešnosti našich žiakov svedčia ocenenia v slovenských aj medzinárodných súťažiach. Výtvarný odbor sa pravidelne prezentuje na výstavách v Ilave a okolí, ba aj
v českom družobnom meste Klimkovice. Možno ste už navštívili náš pravidelný mikulášsky trh Zuškársky lampášik, z ktorého si môžete odniesť jedinečné keramické dielka našich nadaných žiakov. Tých, ktorí majú záujem o štúdium na stredných
a vysokých školách s umeleckým zameraním pripravujeme na
talentové prijímacie skúšky s vysokým percentom úspešnosti.
(Zdenka Cíbiková, vyučujúca výtvarného odboru)
-IV-
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Úspech našej Karolíny
V septembri v roku 2015 prišlo ku mne na prvú hodinu spevu skromné, hanblivé dievčatko. Dievčatko, ktoré mi zaspievalo
pieseň „Underneath It All“ z argentínskeho seriálu Violetta a ja
som v tej chvíli vedela, že to bude veľká speváčka.
Začal sa “boj“ s prepájaním
registrov,
zväčšovanie
hlasového rozsahu, prekonanie mutácie, vyrovnávanie
vokálov,
tvorba precíznych falzetových tónov, pochopenie správneho
speváckeho dýchania,
spievanie nie vždy príjemného povinného repertoáru a ako čerešnička na torte- boj s trémou - boj bez úvodzoviek. Ten sme
zvládli cez množstvo koncertov, verejných vystúpení a súťaží.
Po týchto všetkých útrapách prišiel deň, kedy skončila technika
a začalo UMENIE- spievanie srdcom. Tiež si veľmi dobre pamätám pieseň, v ktorej prvýkrát nespievali len jej hlasivky - „Human“ od Christiny Perri.
Čo sa týka súťaží, veľakrát sme zažili lobing a neobjektívnosť
poroty, ale ani to nás neodradilo a makali sme a milovali hudbu
naďalej. Pomaly, ale isto, Karolínka stúpala z bronzových pásiem a z tretích miest na najvyššie priečky. Jej hlas za štyri roky prešiel neuveriteľnou cestou. Dnes disponuje hlasom
šťavnatým, farebne sýtym, pohyblivým,
vo výškach presvedčivým a s tým neskutočným feelingom, ktorého prameň
sa ukrýva v srdci - to je Karolína Koleková.
Jej úspechy v tomto školskom roku:
Laureátka súťaže „MY Popstar Trenčianskeho kraja“ v Považskej Bystrici
(hlavná cena- nahrávanie promo CD)
Fullstar Ružomberok - bronzové pásmo
Bojnická perla - 1. miesto vo svojej kategórii a laureátka súťaže
Malokarpatský slávik- 2. miesto vo svojej kategórii
Karolínka sa hudbe venovala už od detstva. Spievala vo folklórnom súbore Vretienko, hrala na akordeóne. Sólovému spevu
sa začala venovať neskôr. Hudobné korene má v rodine. Ocino
v detstve okrem spevu navštevoval aj hodiny klavíra. Babkin
dedko tiež spieval a hral na harmonike.
Minulý rok ju ocino prihlásil do súťaže The Voice- Hlas Československa. Len tak... zo srandy. Keďže podporujem žiakov aj
v ich súkromných speváckych životoch, mala môj súhlas. Po
tom, ako postúpila zo stovky do 48 najlepších, začalo sa pre
ňu krásne, ale ťažké obdobie. Zvládať prvý ročník gymnázia,
koncerty a akcie ZUŠ, neustále cestovanie na skúšky a natáčania do Prahy. Pomohla som jej so všetkým, o čo ma požiadala,
no väčšinou si vedela poradiť sama, sama sa naučiť svoj part,
technicky si vyriešiť ťažké pasáže atď.
Na Karolínke si vážim to, že nie je samorast. Dá si poradiť,
verí mi, pri speve rozmýšľa a akceptuje moju niekedy prehnanú
perfekcionistickú povahu. Pretože mottom môjho poslania je:
„Učiteľom nie je ten, kto učí, ale ten, kto žiakov inšpiruje k vynaloženiu maximálneho úsilia na to, aby objavili poznanie, ktoré už
majú vo svojej duši.“
Nech jej život ide akýmkoľvek smerom a jej kroky akoukoľvek

Ilavský mesačník
cestou,
budem dúfať, že
na spev nikdy nezanevrie
a bude ľuďom
odovzdávať
to originálne
a čarovné, čo
má vo svojom
srdci.
Mgr. art. Nikola Matejková, učiteľka spevu ZUŠ Ilava

European youth meeting
V malebnom 9,5- tisícovom rakúskom mestečku Laakirchen,
nachádzajúceho sa neďaleko známejšieho mesta Linz, sa uskutočnilo 18.stretnutie mladých ľudí tzv. „European youth meeting“.
Tento rok sa stretnutia zúčastnilo 10 miest z deviatich rôznych
krajín Európy, medzi nimi aj žiaci našej základnej školy z Ilavy.
Výpravu mohli tvoriť šiesti žiaci vo veku 14 – 17 rokov v sprievode dvoch učiteľov. Žiaci absolvovali 5-dňový pobyt naplnený
kultúrnymi a športovými aktivitami, pričom tento rok absolvovali
aj dvojdňový workshop na tému „neverbálna komunikácia“. Na
posledné dva dni pobytu žiakov sú prizývané aj dvojčlenné delegácie miest, ktoré žiakov na míting vyslali. V Laakirchene sa
zišlo 11 delegátov miest z FR,P,E,DE,A,IT, CZ, PL a SK. Členmi
ilavskej delegácie boli Ing. Bajzík a Ing. Šupák. Prvý deň pobytu delegátov odštartoval míting na radnici mesta Laakirchen
usporiadaný primátorom p. Feichtingerom. Témou mítingu boli
dva body: 1. Kto bude organizátorom budúcoročného mítingu? 2. Mali by sa naďalej budúcich ročníkov zúčastňovať delegáti miest?
Za približne
hodinu boli
odpovede
na obe otázky
známe.
Ako usporiadateľ budúcoročného stretnutia
mladých sa
prihlásilo nemecké mesto Meiningen a čo sa týkalo druhej otázky, delegáti jednohlasne vyjadrili záujem zúčastňovať sa aj na budúcich
stretnutiach mladých. Popoludňajší program prvého dňa vyplnila návšteva stacionáru pre postihnutých občanov Laakirchenu a návšteva továrne na výrobu papiera, ktorá je najväčším
výrobcom papiera v Rakúsku. Druhý deň pobytu vyplnila návšteva susedného mestečka Gmunden a jeho vyhliadkovej veže,
týčiacej sa nad jazerom Traunsee, potom nasledovala návšteva dielne s ručne vyrábanou keramikou. Piatkový galavečer za
účasti žiakov a delegátov bol venovaný prezentácii výsledkov
práce žiakov , ktoré tvorili počas dvojdňového workshopu. Nám
delegátom ubehli dva dni ako voda, v hlavách zostali pekné
spomienky. A v tých istých hlavách začala vŕtať myšlienka...Vedela by aj Ilava zorganizovať niečo podobné? Alebo sa budeme
aj do budúcna stretnutí zúčastňovať len ako hostia? V nedávnej minulosti Ilava už dokázala zorganizovať stretnutie štyroch
rôznych škôl zo štyroch rôznych krajín ...
Ing. Pavol Šupák
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ILAVSKÝ MILÁČIK
V nedeľu 23.06. 2019 sa
v športovom areáli v Ilave konal tretí ročník akcie
pod názvom: Ilavský miláčik. Táto milá akcia prilákala opäť množstvo návštevníkov. O organizáciu
sa postarali: Mesto Ilava
a Masky Ilava. Na spomínanej akcii ste si mohli prísť zasúťažiť so svojím domácim
miláčikom a popri tom sa oboznámiť s domácimi zvieratkami. Samozrejme nechýbali sprievodné akcie: Kynologická záchranná brigáda Trenčín, Sokoliari-Falconarii, maľovanie na tvár a jazda na koni.
Súťažilo sa v kategóriách:
1) Najkrajší malý domáci miláčik do 30cm
2 )Najkrajší veľký domáci miláčik nad 30cm
3) Najkrajší hlodavec
4) Najlepšie vycvičený domáci miláčik
5) Najlepšie zamaskovaná dvojica
6) Naj top publika
VÝSLEDKY
1. kategória: 1. miesto: Nina Macková psík Elie, 2.miesto: Terezka
Babulíková psík Elinor, 3.miesto: Kristínka Juríčková zajko Ňufko
2. kategória: 1. miesto: Nikola Šulková psík Hakhi, 2.miesto: Natália
Tesařová psík Mia, 3.miesto: Dominika Lehotská psík Enie
3. kategória: 1. miesto: Lenka Martináková škrečok Terezka,
2.miesto: Tara kazdová škrečkovia Kiara+ Tara, 3.miesto: Klára Galová morča Pusina
4.kategória: 1.miesto: Terezka Podolanová psík Bela, 2.miesto Michaela Brusnická psík Aysha, 3.miesto: Sarah Beclejová psík Dastty
5. kategória: 1.miesto: K.+M. Hírešové psík Benny, 2.miesto: Š.+K.
Babulíkové morča Riško, 3.miesto: Terezka Babulíková psík Elinor
6. kategória: Naj top publika: Kristínka Juríčková zajko Ňufko -BŠ-
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Oprava fasády
na Dome smútku Klobušiciach
Od začiatku júla tohto roku prebieha na Dome smútku v Klobušiciach nielen oprava fasády, ale aj natieranie okien či oprava
vstupu do interiéru budovy.

Pred opravou

Po oprave

Letné kino v Iliavke prilákalo veľa ľudí
Dňa 10. augusta o 21:00 hod. sa v mestskej časti Iliavka
uskutočnilo premietanie romantického filmu Zrodila sa hviezda
v rámci letného kina. Podujatie technicky zabezpečil DK Ilava
a MAS Vršatec v spolupráci s organizátormi s Dobrovoľným
hasičským zborom Iliavka. Film si podľa organizátorov prišla
pozrieť aj napriek nepriazni počasia takmer stovka ľudí nielen
z radov domácich. Súčasťou akcie bolo aj občerstvenie formou
dobrého guľášu, vychladeného piva a nealko nápojov.
-MV-

Mesto Ilava má prvého športovca –
PLOGGINA
Malý Mateo Defatsch - 6 - ročný chlapček, spustil v meste
Ilava, ako prvý, šport ploggin. Zistil, ako spojiť beh so zbieraním odpadkov, nachádzajúcich sa na sídlisku Medňaská (šport
ploggin vznikol vo Švédsku a ide o kombinovanú disciplínu,
ktorá spája beh so zbieraním odpadkov). A tak, kedykoľvek
navštívi svoju babinu v Ilave,
vyčistí okolité trávniky od vyhodených smetí . Spája užitočné s prospešným pre celú
sídliskovú spoločnosť.
Ak by si len 50% našich
rastolestí osvojilo vzťah k čistej prírode a prostrediu, môžeme sa tešiť, že o 10 rokov
bude naša planéta čistejšia.
Odkaz od Matea:
Separovanie odpadu zvládnem do pol roka!!!!!!
		
		
-KB-
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Kalendár výročí osobností v roku 2019
Gažúr Matej
/1588 Mošovce – 1659 Košeca/.
Evanjelický kňaz /pôsobil v Ilave/,
pedagóg, autor latinskej humanistickej a príležitostnej barokovej poézie. 360. výročie úmrtia
Fitkovini Andrej
/1620 Bátovce – 1684 Ilava/
Evanjelický kňaz /pôsobil v Ilave/,
náboženský spisovateľ.
335. výročie úmrtia
Hadik Daniel
/pravdepodobne Slovenské Pravno – 1659 Banská Bystrica/. Evanjelický kňaz /pôsobil aj v Ilave/, autor
dišpút.* 360. výročie úmrtia
Kalinka Zachariáš
/1629 Ružomberok – 1656 Košeca/. Evanjelický kňaz /pôsobil aj
v Ilave/, autor teologických dišpút,
spisovateľ, pedagóg.
390. výročie narodenia
Ostrožič Ján
/1599 – 1637 Bratislava/
Šľachtic, pôsobil v kráľovských
službách, autor dišpút. Ostrožičovci vlastnili ilavský hrad a panstvo.
420. výročie narodenia
Piaček Karol
/1749 Ilava-Klobušice – 1799 Schaffhausen/. Barón, vojak, generálmajor, nositeľ rytierskeho kríža Rádu
Márie Terézie. Piačekovci vlastnili aj
klobušické panstvo.
270. výročie narodenia
Sajtler Ján Anton
/+1774 Nitra/
Teológ, literárny pracovník. Ako farár pôsobil aj v Ilave.
245. výročie úmrtia
Meliš Stanislav
/1939 Horná Poruba – 2011/
Divadelník-dlhoročný ochotnícky
herec a režisér žil v Ilave.
Dvadsať rokov tu viedol ochotnícky
súbor Pod vežou.
S veselohrami prevažne z dedinského prostredia reprezentovali
mesto v obciach a mestách Trenčianskeho kraja.
80. výročie narodenia
Néčey Valentín
/1809 Oslany – 1873 Nitra/
Katolícky kňaz, národný dejateľ,
spoluzakladateľ Spolku
sv. Vojtecha. Pôsobil v Ilave, na jeho
podnet bola postavená budova bývalej cirkevnej rímskokatolíckej školy s priľahlou kaplnkou /vedľa domu
kultúry/.

210. výročie narodenia
Bártová Etela
/1926 Ilava – 2004 Nitra/
Lexikografka, pedagogička, prekladateľka, autorka a spoluautorka
odborných cudzojazyčných učebníc, slovníkov... 15. výročie úmrtia
Moravčík Juraj
/1903 Smrečany – 1959 Smrečany/. Stavebný odborník pri výstavbe vodných diel a elektrární na Slovensku – aj u nás v Ilave.
60. výročie úmrtia
Števko Michal
/1924 Hronské Tlmače – 2012 Nitra/. Pedagóg, organista, matičiar.
Pôsobil v Ilave, viedol spevokol. Bol
organista v našom kostole, stál pri
zrode nášho múzea.
95. výročie narodenia
Kramár Eugen
/1914 Devičie – 1996 Bratislava/.
Architekt, vysokoškolský pedagóg,
pôsobil aj v Ilave-vypracoval tu projekty na rekonštrukciu kláštora na
účely väznice.
105. výročie narodenia
Gerža Anton
/1909 Stupava – 1950 Prešov/
Zbormajster, hudobný skladateľ,
dirigent, hudobník. Pôsobil v Ilave, tvoril pre dychové orchestre,
skladal pochody, valčíky, tanečné
skladby atď.
110. výročie narodenia
Sartorius Andrej
/1630 Bojná – 1679 Cvicau/
Evanjelický kňaz, pedagóg, spisovateľ, dramatik. Okrem Košece pôsobil aj v Ilave, so študentami gymnázia hrával náboženské školské
drámy.
340. výročie úmrtia
Majerech-Mrzúch Jozef
/1920 Ilava – 1999 Ilava/
Regionálny historik, publicista, spoluautor monografie ILAVA a autor
knihy Remeselnícke cechové organizácie na Slovensku.
20. výročie úmrtia
Genzor Jozef
/1939 Trenčín – 2019 Ilava/
Publicista, jazykovedec, prekladateľ, pedagóg, Ilavčan.
Pôsobil v SAV v Ústave orientalistiky, autor knihy Jazyky sveta.
80. výročie narodenia, v tomto roku
nás bohužiaľ aj opustil.
Jakúbek František
/1924 Ilava – 2015 Ilava/

Insitný umelec, maliar, veľký lokálpatriot. Hlavným námetom jeho diel
je rodné mesto a krajina.
95. výročie narodenia
Rumpel Karol
/1899 Ilava – 1986 Orechové/
Katolícky kňaz, historik.
120. výročie narodenia
Kiniži Pavol
/1432 - 1494 Smederevo v Srbsku/.
Šľachtic, vojvodca, slávny veliteľ
uhorských vojsk.
Vlastnil aj hrady Ilava a Košeca.
525. výročie narodenia
Zdroj: Považská knižnica v Považskej Bystrici:
Kalendár výročí regionálnych osobností 2019
*dišputa - ústna a spravidla verejná
vedecká rozprava dvoch

Spomienka na
vzácneho človeka
Už 20 rokov uplynulo od úmrtia
ilavského lokálpatriota a regionálneho historika Jozefa Majerecha –
Mrzúcha.
Zaoberal sa históriou nášho
mestečka, remesiel, bol autorom
štúdií z minulosti ilavského hradu,
mestských spoločenských organizácií, jedným zo spoluautorov monografie ILAVA.
V časoch, keď ešte neboli počítače, internet a digitalizované archívy ťukal svoje texty na písacom
stroji, chodil po archívoch, oslovoval bývalých Ilavčanov, zháňal
vzácne fotografie...
Bol členom Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV a svoje vedomosti rád odovzdával poslucháčom na prednáškach v kostole, či
na besedách so žiakmi.
Vydania knihy Remeselnícke cechové organizácie na Slovensku,
v ktorej zavŕšil svoje celoživotné
bádanie, sa bohužiaľ nedožil. Vydalo ju mesto Ilava a vyšla zanedlho po jeho smrti.
V mestskej knižnici či múzeu
dodnes čerpáme z jeho bádateľskej práce.
Budem i trochu osobná.Pri spomienke na neho si vždy vybavím
ruku, ktorá mi podávala cukrík či
inú maškrtu ako poďakovanie.

Mnohé veci som mu totiž v deväťdesiatych rokoch na „starodávÁ
S T S Kkultúry
nych“ kopírkach M
v Edome
rozmnožovala. KNIŽNICA
A
A V usmiaL vždy
Pamätám si ho Iako
teho, múdreho a galantného pána.
Oľga Tomášová

MESTSKÁ
KNIŽNICA
I L A V A

Knižné novinky
Beletria dospelí:
Sparks N.: Kým budeme žiť
a dýchať
Široká Z.: Černicové dievčatá
Ohlsson K.: Klamstvá,
ktoré hovoríme
Varáčková M.: Láska z ulice
Urbaníková E.: Lyžičky, vidličky,
nože
Šulajová Z.: Tajomstvo jedného
domu
Houellebecq M.: Sérotonín
Podvolení
Kearney F.: Ty, ja a tí druhí
Bolavá A.: Do tmy
Machalová H.: Do světa
Třeštík M.: Ledaže se pletu
Hanišová V.: Anežka
Riley L.: Sedem sestier
Yanagihara H.: Malý život
Šindelka M.: Únava materiálu
Doričová D.: Správa o stave
duše
Levy A.: Proti všetkým pravidlám
Barnes J.: Jediný príbeh
Alvarová A.: Průmysl lži
Dvořáková J.: Toulky po Bretani

Beletria mládež:
Han J.: Bez teba to nie je ono
Toto leto patrí nám
Rúčková E.: Žuvačkový kráľ
Hraj fér
Kaštýľsky Š.: Tajuplné rozprávanie
spod Bielych Karpát

Náučná dospelí:
Markoš J.: Sila rozumu
v bláznivej dobe
Szabó M.: Klérofašisti
Chomsky N.: Kdo vládne světu?
Peck S.M.: Nevyšlapanou cestou
Magalová G.: Frazeológia pre
pedagogickú prax
Pivarníková O.: Metodický deň
učiteľov
Šmelová E.: Didaktika
předškolního
vzdělávání
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Smútočná spomienka

Pre Teba totiž nikam na svete
nebolo príliš ďaleko,
a ani z najťažšej úlohy nezostala
si nikdy namäkko.
Bola si to Ty, kto učil nás žiť pre svet,
že «doma nik nestane sa prorokom»,
vravievala si, «tak neseď»!

Dňa 2. augusta 2019 sme
si pripomenuli 20 rokov od
úmrtia nášho milovaného
otca, dedka a pradedka,
veľkého milovníka Ilavy a
historika mesta
Jozefa Majerecha-Mrzúcha
S láskou spomínajú tri
dcéry s manželmi, šesť
vnúčat a osem pravnúčat.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Smútočné poďakovanie
Zmĺkli ústa matkine,
prestali sa pery smiať,
budeme drahá mamička
na Teba spomínať.
Touto cestou ďakujeme
všetkým príbuzným, rodine a známym, ktorí dňa
24.6.2019 prišli odprevadiť
na poslednej ceste našu
drahú Alenu Plesníkovú.
Smútiaca rodina

Smútočná spomienka

Kto Ťa poznal, ten pozná
našu bolesť, ten vie, čo
sme v Tebe stratili.
V našom srdci žiješ večne ďalej - spi sladko, veď
sa opäť stretneme.
10.7.2019 uplynuli už 4
roky, čo nás navždy opustil
náš drahý syn a brat
Branislav Poluch.
S láskou bude navždy
spomínať celá rodina.

Na pamiatku
Antonii Bagínovej
Bol raz jeden zimný deň, kedy Boh
rozhodol sa stvoriť Teba.
Poslal teda Tvoju dušu na Zem,
on presne tušil, kde ju treba.
Ako prvorodená dcéra
početnej rodiny,
On vedel, že postaráš sa
o jedenásť súrodencov, že
vždy budeš stáť za nimi.
To bolo len skoré ráno Tvojho života,
už vtedy Boh ukázal Ti
Tvoje silné stránky,
že misiou Tvojho života
bude pomáhať ľuďom a starať sa
o ich ubolené ľudské schránky.
Preto hneď po ráne, študovať
si šla zdravotnú školu,
aby zvládla si liečiť a zmierňovať
bolesť - ako zdravotná sestra
plniť si svoju životnú rolu.
Nebolo ešte ani poludnie,
kedy si si povedala, že pre
Teba neexistuje slovo NIE.
Že príležitostiam neboj
sa povedať ÁNO,
a to, čo máš vedieť, to už príde samo.
A preto i svojmu manželovi
Adolfovi, povedala si jasné ÁNO,
a Vy vedeli ste, že spolu
zvládnete každé nové ráno.
A tak i po nasledujúcich
54 rokov sa dialo,
hoci nám sa to vždy bude zdať málo.
Ďakujeme, že postavili ste
základy našej rodine,
vychovali nám rodičov
Nadeždu a Vladimíra i pomohli
vnúčatám v každej hodine.
Bolo už po poludní, kedy
si Ty v plnej sile,
neváhala za prácou
precestovať i extra míle.

ANGLIČTINA | NEMČINA
jazyková škola Smart Language Courses otvorí od septembra 2019
Skupinové kurzy AJ / NJ * max. 4 osoby, od 4 eur
Individuálne kurzy AJ/NJ od 11 eur
ANGLIČTINA PRE DETI
Skupinový kurz * max. 4 deti, od 3,50 eur. Individuálny kurz od 9 eur
Ilava, Ružová 111 | www.slc.sk | info@slc.sk | 0940 887 680

Bol už Tvojho života podvečer,
kedy prezradila si nám,
že ten, kto na cestách kľukatých
pomáha Ti, je Boh sám.
Učila si nás preto rozhovorom s Ním,
vravievala si, že i Svätý Antonko mi
pomôže, ak v živote niečo stratím.
Svätá pravda - ak niečo
chceš - pros a dostaneš.
A tiež, že to, čo dáš,
nikdy nie je stratené,
pomocná ruka, vľúdne
slovo či pohladenie,
to sú tie ľudskosti pramene,
skrz ktoré v duchu rastieme!
K večeru...život Tvoj naplno je prežitý,
niťou utkanej z radostne
vykonanej práce i silnými
ľudskými vzťahmi je prešitý.
Svoje ruky príbehmi posiate vedela
si každý večer Pánovi odovzdať,
aby skrz úprimnú modlitbu Duch
svätý dodával Ti chuť odpúšťať.
A potom, bola už polnoc, keď
Boh uzrel Tvoje vrásky plné
spomienok na ten celý deň,
veď bolo to už 82 rokov,
odkedy Ťa poslal sem.
V tele zjazvenom Tvoja duša dozrela,
napokon on dal Ti krídla, aby si
už nikam nekráčala - ale priamo
do jeho domu vzletela.
vnuk Marek
Ďakujeme za spoločné rozlúčenie
sa s Antoniou Bagínovou
a zároveň si pripomíname
3. výročie úmrtia Adolfa Bagína.
Smútiaca rodina.

Poďakovanie

Touto cestou ďakujem poslankyni nášho mesta pani Karin Bartošovej, ktorá mi pomohla ochotne
so spísaním žiadosti o prešetrenie zdravotnej starostlivosti môjho
manžela v nemocnici v Považskej
Bystrici. Ochota a chuť pomáhať sú
vlastnosti, ktoré by mali mať mestskí poslanci a pani Bartošová je
toho dôkazom, že v Ilave žijú dobrí
a ochotní ľudia.
Ešte raz veľké ďakujem.
Martina Zubáriková

Matrika

Narodili sa:
Šimon Brtáň
Mathias Dubový
Viktória Jakúbková
Ela Letková
Ema Letková
Eliška Lovišková
Marko Mikoláš
Damián Repa
Roman Vrálel
Mija Držíková
Gabriel Šandor

Navždy nás opustili:
Alena Plesníková
Antónia Bagínová
Dušan Štefanec
Magdaléna Ďurišová
Jozef Žaludek
Ľudmila Janušková
Mgr. Erika Porubčanová
Anna Januščáková
Ondrej Urbánek
Ondrej Gabčo
Milan Osrman
Marta Novotná
Miroslav Turza
Eduard Skládal
Ľuboš Kučera
Igor Dobrík
Manželstvo uzatvorili:
Juraj Hošo
a Renáta Bazalová
Jakub Kučmín
a Dominika Martinková
Ing. Ján Podmajerský
a Lenka Hencelová
Miloslav Ridoško
a Jana Záhonová
Jan Čáslavka
a Alžbeta Straňáková
Lukáš Vojtuš
a Zuzana Lupánová
Ing. Matúš Vančo
a Ing. Terézia Bobošová
Počet prisťahovaných
občanov: 12
Počet odsťahovaných
občanov:17
Počet presťahovaní
v meste: 10
Ponúkame na prenájom obchodné priestory v pasáži na prízemi na Ružovej ul. č.112 v Ilave,
vhodné ako kancelárie, služby,
obchod..
Kontakt: +421905463144
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TJ Sokol a futbalový klub Ilava oslavuje 100 rokov od svojho vzniku
Vznik Československa, ku ktorému došlo 28. októbra 1918
okrem iného umožnil vytvoriť aj podmienky pre vznik telovýchovy a rozvoj športu. Inak tomu nebolo ani v Ilave. Už v roku 1919
tam
bola
na valnom
zhromaždení založená
telocvičná
jednota Sokol Ilava (TJ
Sokol
Ilava). V tom
istom roku
tu
vznikla
aj ďalšia telov ýchovná jednota
Orol. Tak o tom informuje v monografii Ilava, konkrétne v kapitole Rozvoj starostlivosti o zdravie obyvateľov Ilavy a okolia,
významný slovenský historik a rodák z Ilavy Valerián Bystrický. Obidva spolky sa v našom meste podľa jeho slov starali
od svojho vzniku predovšetkým o spoločensko-kultúrny život.
TJ Sokol Ilava, ktorá v tomto roku oslavuje 100. výročie svojho vzniku, tak napríklad zastrešovala aj rôzne kultúrne činnosti
vrátane filmových predstavení, divadla alebo dokonca knižnice.
Začiatky neboli ľahké
V komplexnej monografii sa ďalej dozvedáme, že „rozvoj telovýchovnej a športovej
činnosti v Ilave na začiatku 20. rokov limitovala
skutočnosť, že jednota
nemala vlastnú telocvičňu.“ Ako to v takých prípadoch býva zvykom, jej
členovia sa rozhodli postaviť telovýchovné stredisko pomocou zbierok.
Slávnostné otvorenie sa
uskutočnilo v roku 1922.
Finančné problémy telovýchovných hnutí však
podľa Bystrického aj naďalej pretrvávali. Chýbalo najmä vybavenie telocvične vo forme zariadení či cvičného náradia. Aj Pamätná kniha TJ Sokol Ilava o tomto období hovorí, že spolok „sa
veľmi ťažko vysporiadal s úhradou nákladov spojených s výstavbou novej Sokolovne. Tiež inventárneho zariadenia. Toto
sa pretiahlo do konca predmníchovskej republiky a to i napriek
veľkému úsiliu a obetavosti celého členstva.“
Protifašistický
charakter
podujatí
Ani
koniec 30. rokov minulého storočia
so vzrastajúcim nebezpečenstvom
fašistickej

ideológie nepredstavoval pre činnosti telovýchovných hnutí, prirodzene, priaznivé časy. „Mnohé podujatia z tých čias mali otvorený protivojnový a protifašistický charakter. Napriek tomu krajinské
orgány po rozbití republiky rozpustili TJ Sokol Ilava a jej majetok
zhabali; to isté postihlo telovýchovnú jednotu Orol. Po druhej
svetovej vojne sa už
jeho činnosť
nepodarilo
obnoviť. Sokolovňu obsadila Hlinkova garda.
Akú-takú
činnosť vyvíjal v rokoch vojny
len futbalový oddiel pod názvom ŠK Ilava,“ informuje Valerián Bystrický
v monografii nášho mesta.
Najpopulárnejší bol futbal
Najobľúbenejším športom v Ilave bol podľa historika Valeriána Bystrického futbal, ktorý podľa jeho slov dosahoval najlepšie výsledky najmä v období 1918 - 1945. „Výstroj a cestovné
náklady na zápasy si hráči hradili sami, ak sa nenašiel nejaký
mecenáš. Cestovalo sa peši, na vozoch alebo na požičaných
autách. Hrávali sa zväčša priateľské a turnajové stretnutia, predovšetkým v letnom období, keď mužstvo posilňovali študenti,
prichádzajúci na prázdniny. ŠK Ilava v priebehu niekoľkých rokov postúpil z 3. triedy až do divízie. Vzostup prerušili udalosti
na sklonku druhej svetovej vojny, keď sedem hráčov muselo
narukovať a oslabené mužstvo z divízie vypadlo, “ dopĺňa na
margo futbalu v monografii Ilava Bystrický. Zároveň ďalej uvádza, že v 30. a 40. rokoch minulého storočia sa v našom meste
začali zakladať aj iné športy ako napríklad tenis, stolný tenis,
volejbal či turistika. Pamätná kniha TJ Sokol Ilava však hovorí aj počiatkoch basketbalu, lyžovania, gymnastiky, vzpierania
či karate. V súvislosti so spomínanou kronikou nemôžeme nespomenúť ani ženský futbal či oddiel vodnej turistiky. Mnohé
vymenované športy dosahovali a stále dosahujú počas svojej
existencie aj vynikajúce športové výsledky. Nemôžeme nespomenúť oddiel karatistov Sokol Ilava, ktorí iba nedávno získali na
Majstrovstvách sveta WUKF 2019 Bratislava zlatú, striebornú
a bronzovú medailu.
				
-MV-
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TJ Sokol Ilava – oddiel karate
Majstrovstvá sveta WUKF 2019 Bratislava
Veľký úspech pretekárov z Ilavy
Od 20.6.2019 do 25.6.2019 sa konali v Bratislave Majstrovstvá sveta karate WUKF. Z Ilavy boli nominovaní ôsmi pretekáriRomana Adamcová ,Peter Meliš, Katarína Kadlečíková ,Natália
Balajková , Paľko Ház, Timo Horák, Tadeáš Horák a najmladšia
Peťka Andraščíková. Ako reprezentační kouči sa zúčastnili aj
tréneri Kamil Horák a Pavol Iskra. Súťaže sa zo Slovenska zúčastnilo 200 pretekárov v rôznych kategóriách. Celkom sa prezentovalo 2400 pretekárov z viac ako 40 štátov a viac ako 88
federácií z celého sveta.
Vo veľmi ťažkej konkurencii sa nám darilo nasledovne:
Paľko Ház sa prebojoval do druhého kola, kde prehral s vyspelejším súperom.
Najmladšia naša pretekárka, Peťka Andraščíková, prehrala
nešťastne svoj prvý zápas po spornom verdikte rozhodcov.
Tadeáš Horák sa z 58 pretekárov vo svojej kategórii prebojoval piatimi víťazstvami až do postupu do semifinále, kde nešťastne prehral s ruským pretekárom a skončil piaty.
Timo Horák bol najväčším prekvapením nielen pre nás, ale aj
pre reprezentačných trénerov, keď sa z 30 pretekárov v kategórii prebojoval až do finále a so stratou jednej desatiny, skončil
štvrtý !!!.
Katka Kadlečíková sa prebila až do finále, kde o pol bodu
prehrala s poľskou reprezentantkou po diskutabilnom verdikte
rozhodcov. Skončila druhá so striebornou medailou.
Natália
B a l a j ková ,
ktorá tento rok ešte
len začínala s medzinárodnými turnajmi,
bola naším
ďalším prek va p e n í m,
keď skončila v ťažkej
konkurencii
na vynikajúcom treťom mieste s bronzovou medailou.
Peter Meliš v družstve do 20 rokov sa prebojoval až do finále
a po prehre s rumunským karatistom skončil na vynikajúcom
druhom mieste – striebro.
Romanka Adamcová podávala počas celého turnaja excelentné výkony.
Podržala náš team v súťaži družstiev Sambon Shobu a Rotácie, kde získali dievčatá dve tretie miesta.
V kategórii Open skončila tretia, ale vo svojej kategórii už nezaváhala a s veľkým rozdielom bodov výrazne porazila všetky
konkurentky a získala titul MAJSTERKY SVETA a zlatú medailu.
Bol to rok náročnej prípravy našich pretekárov, trénerov. Veľký počet súťaží a sústredení. Množstvo tréningov, modrín, natiahnutých svalov, odrenín a veľké zaťaženie. Ale sa to oplatilo!
Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhali a držali palce.
Rodičom, členom oddielu, spolu cvičencom a všetkým trénerom, vedeniu Základnej školy Ilava, vedeniu mesta Ilava,
poslancom a všetkým, ktorí nám fandia. Všetkým, ktorí nám
prispeli 2% z daní alebo sponzorsky. Ešte raz všetkým veľká
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vďaka, lebo bez pomoci ľudí okolo nás by sa takýto výsledok
dosiahol len veľmi ťažko.
Konečné výsledky pretekárov TJ Sokol Ilava z Majstrovstiev
sveta WUKF v Bratislave 2019.
Romana Adamcová 1.miesto – MAJSTERKA SVETA kumite – Shobu Sanbon female cadets A4 All belts 16 to 17years
over 60 kg
3.miesto Kumite Shobu Sanbon female cadets A4 All belts
16 to 17 years Open
3.miesto Kumite team Shobu Sanbon female cadets A4 All
belts 16 to 17 years
3.miesto Kumite team Shobu Sanbon Rotation female cadets A4 All belts 16 to 17 years
Peter Meliš 2.miesto – striebro Kumite team Shobu Sanbon
Rotation male cadets A4 All belts 18 to 20 years
Katarína Kadlečíková 2.miesto – striebro Kumite Shobu
Sanbon female cadets B2 All belts 14 to 15 years 50 to 55 kg
Natália Balajková 3.miesto - bronz kumite – Shobu Sanbon
female mini cadets All belts 13 years under 55 kg
Horák Kamil- tréner karate - TJ Sokol Ilava

Tenis
Dňa 10. 08. 2019 sa za horúceho počasia odohral 44. ročník
memoriálu Ing. Františka a 16. ročník Ing. Ľubomíra Smrčkovcov na tenisových kurtoch Sokol Ilava. Zúčastnilo sa 12 hráčov
z Ilavy a okolia. Hráči boli rozdelení do 3 skupín, z ktorých prví
2 hráči postúpili do hlaného pavúka a hráči, ktorí skončili na
3. a 4. mieste hrali o “útechu” v ktorej zvíťazil Roman Cíbik.
V hlavnom pavúku v semifinále porazil Peter Mišík Juraja Slávika
7:6, 6:4 a v druhom semifinále si poradil Peter Bielik s Braňom
Horákom 6:4, 5:7, 7:6. Vo finále zvíťazil Peter Mišík nad Petrom
Bielikom z Dubnice 6:3, 4:6, 7:6 a zapísal si už 22. víťazstvo na
tomto turnaji. Víťazom vecnej ceny a Putovný pohár odovzdala
manželka zosnulého Ľubomíra Smrčka.
-PM-

ÚSPECH v Lithuanian Junior
Slovenskú republiku na významnom svetovom turnaji reprezentovali ilavskí badmintonisti. V jednotlivých súbojoch podávali výborné výkony, no Slováci na prvých nasadených hráčov nevyzreli.
Ani Andrej Antoška ani Jakub Horák s Poľkou Annou Dudou
nedokázali vo finálových dueloch poraziť turnajové jednotky.
Ind Varun Kapur ako aj švajčiarska dvojica v mixe boli nad sily
našich hráčov. No Andrej a Jakub hlavu rozhodne vešať nemusia. Z Klaipédy si totiž odnášajú vynikajúce druhé miesta
a množstvo cenných skúseností do pokračujúcej sezóny.
Gratulujeme!
			
-MH-
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Podujatia v Ilave - pozývame
23. 8.-24. 8. 2019 /piatok-sobota/ na Mierovom námestí
Bartolomejský jarmok – program v samostatnej pozvánke
75. VÝROČIE SNP
28. 8. 2019 /streda/ o 17.00 na Mierovom námestí
Pietna spomienka a položenie vencov pri pamätníku SNP
21. 9. 2019 /sobota/ od 9.00-17.00 v dome kultúry
17. 10. 2019 /štvrtok/ o 16.00 v dome kultúry
Beseda s publicistom a spisovateľom literatúry faktu Pavlom Vitkom
o knihe Okamihy vzdoru, ktorá pojednáva o SNP v okresoch Považská
Bystrica, Púchov a Ilava. Pri príležitosti výročia ďalej pripravujeme: Október 2019 / Tvorivo-náučný workshop O SNP spojený s projekciou filmu o SNP. Podujatie, ktoré pripravujeme v spolupráci s Múzeom SNP
v Banskej Bystrici je určené pre žiakov druhého stupňa základných škôl.
Január 2020 / Putovná výstava SNP. Výstava je určená nielen pre žiakov
základných a stredných škôl, ale pre kohokoľvek, kto si chce ozrejmiť dôležité fakty o našich dejinách. Výstavu pripravujeme v spolupráci s Múzeom SNP v Banskej Bystrici .
1. 9. – 11. 9. 2019 rôzne termíny, rôzne lokality
Vodáci z TJ Sokol Ilava-Perej pripravili pre milovníkov prírody a dobrodružstva nasledovné podujatia:
1. 9. 2019 /nedeľa/
Splav Váhu na úseku Ilava - Nemšová /súčasť osláv 100. výročia založenia TJ Sokol Ilava/
5.- 8. 9. 2019 /piatok-nedeľa/
Turistika do Jeseníkov v ČR. Pozrieme si zaujímavé lokality- Praděd, Zlaté
hory, Mechová jezírka, absolvujeme jazdu Osoblažským úzkokoľajným
parným vláčikom atď.
11.-15. 9. 2019 /streda-piatok/
Česko-saské Švajčiarsko. Zájazd do nádherného národného
parku, ktorý je bohatý na pieskovcové skalné mestečká, stolové hory a
kultúrne pamiatky. Naše zájazdy, splavy aj turistika sú vhodné i pre rodiny
s deťmi. Prihlásite sa iba písomne na splavy@centrum.sk. Viac o nás na

www.sokolilava/vodaci.sk
7. 9. 2019 /sobota/ od 9.00 v športovom areáli na Sihoti
Oslavy 100. výročia športu v Ilave s nasledovným programom: 9.00
Slávnostné otvorenie, príhovory primátora a hostí
10.00 - 16.00 Športové hry a aktivity-futbal, tenis, bedminton, karate...
16.30 - 17.00 Vystúpenie detského folklórneho súboru Vretienko
17.00 - 17.30 Slávnostné oceňovanie športových osobností z Ilavy
17.30 - 18.15 Vystúpenie Karate klubu TJ Sokol Ilava
19.00 - 22.00 Hudobná skupina Na kolená
Súčasťou podujatia bude aj dídžej, stánky s občerstvením a ďalšie
prekvapenia. Zmena programu vyhradená.
24. 9. 2019 /utorok/ od 9.00 – 17.00 v mestskom múzeu
Umenie z truhlice – prezentácia zbierky ľudových odevov z dedín
v okolí Ilavy, ktorá sa stane súčasťou novej expozície po pripravovanej rekonštrukcii múzea. Kroje zozbieral koncom šesťdesiatych rokov
MUDr. Rastislav Řeháček /lekár-chirurg ilavskej nemocnice/. Boli súčasťou Vlastivednej výstavy MO Matice slovenskej v Ilave. Ostatné roky prešli renováciou, o ktorú sa postarala Helena Drestová z Hornej Poruby.
V múzeu bude prítomná počas podujatia. Podujatie je súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2019. Vstup voľný.
26. 9. 2019 /štvrtok/ o 18.00 v dome kultúry
1. Filmový kvíz v Ilave. Zameraný bude na česko-slovenskú filmovú
tvorbu. Filmoví nadšenci-vytvorte tím z minimálne 2 a maximálne z 5 členov a príďte sa zabaviť do DK! Zároveň si zahráte o peknú cenu. Pozýva
oddelenie kultúry.
Informácie vždy aktualizujeme a dopĺňame podrobnosti
na www.ilava.sk /kalendár podujatí/ . Tel. čísla DK:
44 555 70 až 73, knižnica 74. Zmena programu vyhradená.
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