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NA SLOVÍČKO S PRIMÁTOROM
Skrášlenie nášho mesta
Ilava bude opäť o niečo krajšia: Kde sa plánujú úpravy revitalizácie zelene?
V meste Ilava je naplánovaná revitalizácia zelene a to v dvoch etapách. Mali sme viaceré požiadavky od obyvateľov mesta, že kruhový objazd pri starom Lidli, ktorý je „vstupnou bránou“ do nášho
mesta, je iba zatrávnený a preto sme pristúpili k jeho skrášleniu výsadbou rastlín. Prvou etapou bude teda kruhový objazd. V piatok
17. mája sa začína s výsadou kríkov a trvaliek. Mali sme tri ponuky
výberového konania, pričom sa rozhodlo vybrať pre mesto tú najvýhodnejšiu z finančného hľadiska. Druhá etapa ešte nemá za sebou
výberové konanie na obstarávateľa. V tejto etape pôjde o skrášlenie malého, ale aj veľkého parku. Aj takýmto spôsobom získa zeleň
v Ilave postupne novú tvár.

Pozvánka na „Deň otvorených
dverí na Mestskom úrade v Ilave“
Primátor mesta Viktor Wiedermann Vás všetkých srdečne pozýva
v piatok 31. 05. 2019 v čase od 14:00 do 16:00 hod. na akciu s názvom: „Deň otvorených dverí na Mestskom úrade v Ilave“. Aj keď
občania mesta, alebo ako ich zvykneme volať klienti mestského
úradu, majú dvere vždy otvorené, v tento deň im chceme dať extra
dôvod na návštevu. Akcia je venovaná deťom a ich rodičom. Na ilavskú radnicu môžu v tento deň priamo vojsť do kancelárie primátora
bez toho, aby sa dopredu ohlásili. Tu si hlavne tí mladší záujemcovia
môžu vyskúšať, ako sa sedí v stoličke primátora mesta, či požiadať
o autogram. Zamestnanci úradu vo svojich kanceláriách oboznámia
návštevníkov s úlohami spojenými s výkonom ich funkcií. Takýmto
spôsobom budú môcť rodiny s deťmi vidieť, ako to na úrade naozaj
chodí. Samozrejme pre deti sú pripravené aj darčeky. Už teraz sa
na Vás všetkých nesmierne tešíme.
-BŠ-

V Ilave sa spomínalo na 74 rokov
od oslobodenia mesta
Posledný aprílový deň sme si pripomenuli ďalšie výročie oslobodenia nášho mesta. Položením vencov si 74. výročie oslobodenia Ilavy pripomenuli predstavitelia mesta pri pamätníku SNP
na Mierovom námestí. Po odznení slovenskej hymny sa prítomným prihovoril primátor Viktor Wiedermann. Po symbolickej minúte ticha sa o kultúrny program postarali dievčatá z FS Strážov
a to Mirka Vyhničková a Janka Jakúbková.
-BŠ-

Vážení spoluobčania mestskej
časti Sihoť!
V prvom rade Vám ďakujem za prejavenú dôveru v komunálnych
voľbách a zvolení za poslanca. V krátkosti by som Vás rád informoval, čo sa nám pre našu mestskú časť doposiaľ podarilo spraviť a
čo by sme radi zmenili v budúcnosti.
Za hlavný úspech v tomto roku, ktorý sa nám podarilo presadiť, je vybudovanie jednosmernej premávky na Ulici kpt. Nálepku.
Tento projekt sa bez nejakého úspešného dotiahnutia ťahá už od
roku 2012 a tento rok sa nám konečne podarilo vyčleniť finančné
prostriedky z rozpočtu mesta na jeho úspešné dokončenie. Projekt
sa momentálne nachádza na dopravnom inšpektoráte a čaká na
schválenie po drobných úpravách, ktoré boli doplnené v prvotnom
projekte. Dúfam, že sa nám to v čo najkratšom čase podarí pretaviť
do úspešného konca. Z drobných úprav, ktoré sa v predchádzajúcich mesiacoch realizovali, môžem spomenúť obnovu vývesnej tabule pri potravinách Koruna, doplnenie odcudzenej značky na Ulici
kpt. Nálepku a opravu spomaľovača, ktorý bol poškodený po zimnej údržbe. Vzhľadom k nepriaznivej situácii, pokiaľ ide o kanálový most, v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, SAD
Trenčín a Mestom Ilava sa nám podarilo dotiahnuť do úspešného
konca otvorenie autobusovej premávky na ulicu Za kanálom.
Jedným z našich ďalších cieľov, ktorý by sme v krátkom čase radi
pretavili do úspešného konca, je obnova detského ihriska na Ulici
kpt. Nálepku. Týka sa to hlavne oddelenia ihriska od frekventovanej hlavnej cesty, osvetlenia ihriska, natretí preliezačiek, lavičiek a
výmeny poškodených úchytov na ihrisku. Ďalším zámerom, ktorý
sme si predsavzali na tento rok a netýka sa len našej mestskej časti,
ale mesta ako celku. Radi by sme rozšírili kapacitu Materskej školy v
Ilave. Ak všetko pôjde tak ako má, tento rok by sa nám spoločným
úsilím mohlo podariť otvoriť o jednu triedu viac. Vzhľadom ku každoročnému akútnemu nedostatku miest je to jedna z priorít, ktorou
sa musíme zaoberať.
Medzi iné priority v nasledujúcom období patrí - zvýšiť počet parkovacích miest na Sihoti, čo by sme chceli, aby sa riešilo formou
zatrávňovačov, aby sme súčasne neprišli aj o zeleň, rekonštrukcie zničených chodníkov, komunikácií a revitalizáciu parku na Ulici
kpt. Nálepku s vybudovaním oddychovej zóny nielen pre seniorov,
ale aj pre rodiny s deťmi. Pre naplnenie týchto úmyslov v nadchádzajúcom období, sme už teraz podali požiadavky na spracovanie
projektov, aby nás v budúcnosti nič zbytočne nezdržiavalo. Bližšie
informácie, čo sa týka parkovania, revitalizácie parku, rekonštrukcie chodníkov a komunikácie, nájdete aj na webovej stránke Mesta
Ilava, ktorú priebežne aktualizujeme a dopĺňame naše (vaše) požiadavky. Ďakujem !
Pavol Filo, predseda MsV Sihoť

Vážení občania,
mesto Ilava bude mať novú webovú stránku. Čoskoro budete mať možnosť vidieť nový a moderný dizajn tohto webu,
na ktorom sa dolaďujú detaily a napĺňa sa obsah. Zároveň
touto cestou by sme chceli poďakovať skvelému fotografovi z Ilavy – Milanovi Mogorovi, ktorý nám poskytol fotografie
nášho mesta pre nový web. Mnohí Ilavčania ich poznajú, pre
tých, ktorí si chcú pozrieť viac, stačí si pozrieť jeho facebookovú stránku. (FB: Milan Mogora Photography)
-BŠ-
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Deň Zeme 2019

“V prírode nič neexistuje samo...”
- Rachel Carson, 1962
V tomto roku sme si pripomenuli už 49.výročie osláv Dňa Zeme,
lebo po 1.krát sa oslavoval 22. apríla 1970. Každoročne sa v rámci
Dňa Zeme vyhlasuje aj ústredná celosvetová téma. Kampaň Dňa
Zeme 2019 má názov „Chráňte naše druhy“ a je zameraná na vzdelávanie a zvyšovanie povedomia ľudí ohľadom alarmujúceho zániku
rôznych živočíšnych druhov, a tiež o jeho príčinách i negatívnych dôsledkoch.
Aj my, u nás v školskom prostredí, si Deň Zeme každoročne pripomíname, a to rôznymi aktivitami, a tak sa aj my, žiaci základnej
školy, pripájame k napĺňaniu celosvetovej výzvy. Je to hlavne preto,
aby sme si aspoň raz do roka, intenzívnejšie ako v dni bežné, pripomenuli svoju bytostnú závislosť na cenných daroch, ktoré nám Zem
poskytuje.
Žiaci I.stupňa po ročníkoch plnili a prekonávali výzvy svojej Knihy
rekordov a žiaci II.stupňa v rámci tématického týždňa Zeme uskutočňovali vzdelávacie a praktické aktivity, ktoré korešpondovali s vyhlásenou celosvetovou témou – „Chráňte naše druhy!“. Venovali sa
kriticky ohrozeným druhom živočíchov.
A aké dôvody smerovali k vyhláseniu tohtoročnej témy? Tu je
stručné vysvetlenie:
Prírodné dary na našej planéte sú milióny druhov, ktoré poznáme,
a samozrejme aj tie nepoznané, ktoré ešte len čakajú na svoje objavenie. Všetky živé bytosti majú nezameniteľnú hodnotu a jedinečnú
úlohu v zložitom kolobehu života. Bohužiaľ, ľudské bytosti neodvratne narušili rovnováhu prírody a v dôsledku toho svet čelí masovému
vyhynutiu druhov žijúcich na planéte Zem. Sme svedkami najväčšiemu zániku druhov od zániku dinosaurov pred viac ako 60 miliónmi
rokov. Ale na rozdiel od osudu dinosaurov je rýchle vyhynutie druhov v dnešnom svete výsledkom ľudskej činnosti. Spolu s vyhynutím
druhov dochádza k devastácii geneticky jedinečných populácií, čo
vedie k nezvratnej strate biodiverzity – rôznorodosti druhov planéty
Zem. Ak nebudeme konať teraz, vyhynutie môže byť nezvratné a pre
nasledujúce generácie zanecháme po sebe tragické dedičstvo.
Fakty o stave druhov (všetky údaje sú z oficiálnej stránky www.
earthday.org):
Odhaduje sa, že ľudia už negatívne ovplyvnili 83% zemského povrchu.
Počet všetkých zvierat žijúcich na planéte Zem klesol od roku
1970 o 40%.
Populácie morských živočíchov celkovo klesli o 40%.
Populácie v sladkovodných ekosystémoch klesli od roku 1970 o
75%.
Sme uprostred najväčšieho obdobia vymierania druhov za posledných 60 miliónov rokov. Počas jediného roka zvyčajne zanikne
až päť druhov. Vedci odhadujú, že terajší zánik druhov je na úrovni
1000 až 10 000 násobku bežného prírodného vymierania druhov.
Viacero druhov zmizne skôr, než sa o nich vôbec dozvieme.
Populácia hmyzu za posledných 28 rokov klesla o viac ako
75%. To je veľmi alarmujúce - 80% rastlín je závislých na opeľovaní včelami a 60% druhov vtákov potrebuje pre zabezpečenie svojej
obživy hmyz.
Ničenie prirodzeného prírodného prostredia, jeho živelné a arogantné využívanie, zmena klímy spôsobujú nenahraditeľnú stratu
polovice svetovej populácie voľne žijúcich zvierat.
Takmer 60% z 504 nádherných druhov primátov našej planéty je
ohrozených zánikom.
Viac ako 650 000 morských cicavcov každoročne zahynie pri
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nadmernom výlove alebo je vážne zranených rôznymi technickými
zariadeniami lodí.
V posledných 20 rokoch evidujeme v moriach a oceánoch zánik
približne 75% rôznych druhov veľrýb, delfínov, plutvonožcov následkom rybolovu.
Až 40% z 11 000 rôznych druhov vtákov našej planéty je ohrozených globálnym zánikom.
Veľké mačkovité šelmy, vrátane tigrov, leopardov a gepardov, sú
kriticky ohrozené a mnohé z nich zaniknú v nasledujúcom desaťročí.
Populácie plazov sú obzvlášť citlivé na zmenu klímy. Ak bude pokračovať súčasný pokles počtu ich populácií, do roku 2080 zahynie
40% všetkých druhov plazov.
IUCN - Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov - každé 2 roky vydáva Červený zoznam ohrozených druhov. Je
to zoznam ohrozených organizmov, ktoré sú zaradené podľa stupňa
ohrozenia do rôznych kategórií. A do najnovšej verzie Červeného zoznamu je zaradených až 44 383 druhov živočíchov. Do kategórie kriticky ohrozených živočíchov je aktuálne zapísaných 3 246 druhov.
Kategória kriticky ohrozený druh sa priraďuje druhom, ktorým aktuálne hrozí vyhynutie v blízkej budúcnosti. Stovky druhov živočíchov
sa museli presunúť z kategórie ohrozené medzi vymreté. Najkritickejšie oblasti sveta sa nachádzajú v strednej a južnej Amerike, v západnej, východnej a strednej Afrike, na ostrove Madagaskar, v južnej
a juhovýchodnej Ázii. Odborníci však vyjadrili aj určitú nádej... Miera
zániku môže byť ešte stále spomalená a mnohé, aj keď nie všetky, z
našich klesajúcich a ohrozených druhov sa môžu ešte zotaviť. Preto,
vzdelávajme sa a zvyšujme svoje povedomie o aktuálnom zániku
miliónov druhov a o príčinách a dôsledkoch tohto javu. Lebo hlavnou
príčinou ničivého prístupu človeka k prírode je jeho hlúposť, ľahostajnosť, chamtivosť a tiež neinformovanosť!
Katarína Hulínková

Participatívny rozpočet
Trenčianskeho samosprávneho
kraja – účasť mesta Ilava
Dňa 10.5.2019 sa uskutočnilo verejné zvažovanie projektov za okresné mesto Ilava, v ktorom mohli zástupcovia miest
a obcí okresu žiadať o finančnú podporu v rámci „Participatívneho komunitného rozpočtu“ TSK. Trenčiansky samosprávny kraj ako prvý spomedzi vyšších územných celkov na Slovensku dal vďaka PaKR Trenčianskeho samosprávneho kraja
(TSK) svojim občanom možnosť priamo rozhodnúť o vopred
určenom balíku finančných prostriedkov. Už o pár dní sa tretí
ročník Participatívneho-komunitného rozpočtu Trenčianskeho
samosprávneho kraja prehupne do ďalšej fázy, ktorou je verejné zvažovanie.
Mesto Ilava je predkladateľom projektu pre „Bartolomejský
jarmok“, ktorý je tradíciou, ktorú si stredné Považie pestuje už
od 15. storočia. Práve ten môže byť po prvýkrát podporený
aj zo župného rozpočtu vďaka PaKR TSK. Jeho zámerom je
prezentácia ľudových remesiel, zabezpečenie bohatého folklórneho programu a najmä udržateľnosť regionálnych tradícií.
V rámci župného rozpočtu si tak mesto môže prilepšiť príspevok na kultúrne telesá vo výške 2200EUR. Mesto týmto prosí
občanov o účasť vo verejnom hlasovaní za projekt, ktoré sa
spustí dňom 15.5.2019, na webovom sídle TSK www.tsk.sk/
participatívny rozpočet/verejné hlasovanie.
Občania o možnosti hlasovania budú informovaní i na webovom sídle mesta a sociálnej sieti FCB- Aktuality mesta Ilava.
KB
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BURZA DETSKÉHO
Symbolika ukrytá v strome - čerešňa
si niečo o energií či liečivých účinkoch skrývajúOBLEČENIA A NOVÉ SVIETIDLÁ cichPovedzme
sa v dreve. Starí Rimania, ale aj Kelti a Indiáni považovali
Je tu jar a s ňou prišla v poradí už siedma Burza detského oblečenia, obuvi a hračiek, konaná v dňoch 22. 3. - 23. 3. 2019 pod
záštitou Rady rodičov pri ZŠ Ilava. Počasie nám opäť prialo a tešili
sme sa priazni mamičiek, oteckov, starých rodičov a detičiek nielen z nášho mesta, ale aj okolitých obcí. Touto cestou by som sa
chcela poďakovať zástupcom mesta Ilava za bezplatné poskytnutie priestorov telocvične a pani riaditeľke Mgr. Jarmile Janošíkovej za organizačné zabezpečenie chodu telocvične a školy. Karol
Zifčák, Peter Janco a žiačky deviatych ročníkov zabezpečili a rozmiestnili stoly. Benjamín Behan z 5. B triedy, Larka Urbanovský zo
7. A triedy, Danielka Švachová a Miška Martinisková zo 7. B triedy
a Katka Házová spolu s Mirkou Černejovou z 8. B triedy sa postarali o plynulý priebeh registrácie a ukladania tovaru na stoly a vešiaky. Všetky veci boli prehľadne uložené a označené, čo kupujúcim uľahčilo ich výber a zároveň aj šetrilo čas. Veľké poďakovanie
patrí hlavne obetavým rodičom – Vladimíre Kurusovej, Silvii Stanovej, Daniele Švachovej, Dagmare Felis, Lucii Striškovej, Alexandre
Marcinovej, Tomášovi Damaškovi, Eve Batlovej a Márii Cabajovej.
Lenka Kurusová, Matejko Marcin a Adamko Striško boli opäť našimi veľkými pomocníkmi. Výťažok z tejto akcie – 121 € použijeme
na kúpu nových svietidiel do našej školy. Sme radi, že sme mohli
aspoň trošku pomôcť. Vždy je vhodný čas, urobiť niečo správne.
-Jana Urbanovský-

Zdravý nemocný
V rámci netradičných foriem vyučovania šiestaci posledný aprílový deň navštívili Mestské divadlo Pavla Országha Hviezdoslava
v Bratislave a pozreli komediálnu klasiku Zdravý nemocný, ktorej
autorom je Jean Baptiste Poquelin Molière. V tejto hre, ktorá bola
zároveň jeho poslednou, zobrazuje hypochondra Argana a jeho
príbuzných, ktorí sa jeho diagnózu snažia využiť. Autor, známy kráľ
satiry a majster ľudských charakterov, sa nevysmieva len chorobnej túžbe po zdraví, ale aj liečebným metódam či skorumpovaným
lekárom. Poukazuje na ľudskú domýšľavosť a divák sa baví na
tom, čo je „choré“ a zároveň si uvedomuje „zdravé“ cesty. Žiaci si
touto formou
rozšírili
svoje vedomosti o dramatickom umení,
zoznámili sa
s velikánom
francúzskej literatúry, ktorý
bol výborným
p ozo rovate ľom života a vedel výstižne charakterizovať rôznorodé neduhy ľudských pováh. Zažili neopakovateľnú atmosféru divadla, vniesli sa hlbšie do
procesu tvorby divadelnej hry a svoje teoretické vedomosti obohatili o praktické skúsenosti. Umenie podnecuje a rozvíja vnímavosť, citlivosť a empatiu žiakov, núti ich vnímať okolie zmyslami,
oslovuje ich intelekt, uľahčuje komunikáciu a má potenciál zlepšovať vzájomné porozumenie. Formuje ich osobnosť a obohacuje o nové skúsenosti a vedomosti. Podľa slov našich žiakov sa
im literárna exkurzia veľmi páčila a už sa tešia na ďalšiu návštevu
niektorého slovenského divadla.
-Ľubica Ladecká-

stromy za bojovníkov i ochrancov. Keltský horoskop mal stromy ako symboly znamení, Indiáni oddávna zo stromov získavali
energiu a na znak vďaky im ku koreňom dali kúsok tabaku. Aj
v slovanskej kultúre má strom významnú symboliku – najmä
znovuzrodenia. Pri narodení dieťaťa bolo totiž zvykom zasadiť
strom. Týmto rituálom sa strom akoby spojil so životom nového
človeka. Zdravotné a životné problémy dieťaťa sa vraj odrážali
na zdravotnom stave stromu. Ak strom rástol, rodičia verili, že
ich deťom sa vo svete dobre darí. Dodnes sa hovorí: Postav
dom, zasaď strom a sploď syna. Stromy však nesú v sebe aj
mnoho ďalších symbolov.
Kvet čerešne
Určite poznáte bozkávanie pod rozkvitnutou čerešňou. Možno však neviete, že kvietky čerešne symbolizujú vzdelanie.
Okrem toho sú znakom ženskej krásy. Japoncom zasa pripomínajú pominuteľnosť ľudskej existencie.
Fytoterapia
Verme, či nie, za prírodou skutočne stojí inteligencia, inteligentné duchovné procesy, ktorých je príroda výsledkom. Dávnoveký človek vnímal a prežíval tieto tvorivé duchovné a duševné sily činné v rastlinách alebo aj mineráloch a kovoch, oveľa
intenzívnejšie, hmatateľnejšie, než to dokážeme my dnes. A to
sa týka i čerešní, ktoré patria neodmysliteľne k letu a zároveň
k najzdravším potravinám z rôznych dôvodov. Čerešne chutia
výborne a okrem toho majú úžasné účinky. Už Indiáni používali
kôru čerešne na to, aby liečili kašeľ a nachladnutie.
Obsahujú vodu, vlákninu, železo, vápnik, fosfor, zinok, draslík, vitamíny A, B, C, E, K, kyselinu listovú a niekoľko ďalších dôležitých látok. Zmierňujú zápaly, artritídu, paradentózu, majú výborné účinky aj pri problémoch so
... Ak máte problémy s váhou, potom sú čerešne tým správnym ovocím na chudnutie. Čerešne chutia výborne a okrem
toho majú úžasné účinky. ... Okrem týchto účinkov majú samozrejme aj ďalšie: Detoxikujú organizmus, majú antibiotické účinky, pomáhajú pri trávení, sú prevenciou proti kardiovaskulárnym
ochoreniam, zlepšujú pravidelnú stolicu, prečisťujú aj obličky a močové cesty.
Botanik Frits H. Julius, ktorý sa nedíval na stromy len chladným okom vedca, ale pozoroval ich aj vo vzťahu k ľuďom, o čerešni napísal: “Je medzi našimi stromami ešte jeden taký, ktorý je obklopený toľkým bzukotom, trepotom krídel a čvirikaním
vtákov, ako čerešňa? ... je samá radosť, veselosť, šťastné obdarovávanie z nadbytku... Keď sa potom čerešne v košoch nosia
do domu, prilákajú všetko mladé, čo sa teší zo života, a hneď
je tu veselé klábosenie a hodovanie. Čerešne zvádzajú vždy k
nejakej výstrednosti a nestriedmosti.”
V neposlednom rade nezabúdajme, že čerešňa v prírode
predstavuje to najdôležitejšie, čo máme, a tým je „srdce“....
Nuž, každý poznáme zaužívané: „ako čerešnička na torte“.....
Stromy sú dodnes najmocnejší symbol ľudstva. Korene majú
zapustené hlboko v zemi, ich koruna sa týči vysoko a ako anténa nepretržite prijíma energiu. Už staré národy verili, že sú nabité množstvom energie. Aj my by sme mali stromy chrániť, aby
mohli dýchať a liečiť.
-Karin Bartošová-
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Jar plná úspechov žiakov
základnej umeleckej školy
Ani sme sa nenazdali a trištvrte školského roka máme za sebou. Jarné mesiace priniesli zúročenie usilovnej práce žiakov
Základnej umeleckej školy v Ilave. Ich talent, pracovitosť, ako
aj práca pedagógov sa ukázali na výsledkových listinách súťaží
či skúšok. Romanka Cedzová a Elenka Vaňová úspešne zvládli
talentové skúšky na Konzervatórium v Žiline, odbor hra na klavíri, kam ich prijali na štúdium. Sofia Pučeková a Tatiana Čerepanová budú svoj výtvarný talent naďalej rozvíjať na Strednej priemyselnej škole umeleckého zamerania v Trenčíne. Dievčatám
želám, aby im
radosť, chuť
a sila, s ktorou sa pripravovali na
skúšky, vydržala i naďalej. Úspechy dievčat
pokračovali aj na súťažiach. V Žiline
Elenka a Romanka získali
zlaté pásmo
v štvorručnej
hre na klavíri a mimoriadnu cenu
za interpretáciu skladby 20. storočia. Romanka Cedzová získala bronzové
pásmo na celoslovenskej interpretačnej súťaži „Schneiderova
Trnava“.
Okrem klaviristiek nezaháľali ani SPEVÁČKY. Krásne ocenenia získali na súťaži v speve populárnej piesne „Fullstar“
v Ružomberku: Emka Vavríková – strieborné pásmo, Hanka
Čepáková – bronzové pásmo a Karolínka Koleková tiež bronzové pásmo vo svojej kategórii. Na speváckej súťaži „Duchovný
a umelecký odkaz banskoštiavnickej kalvárie“ získala Barborka
Barteková zlaté pásmo v sólovom speve a v kategórii duet Barborka Barteková a Elenka Vaňová získali opäť zlaté pásmo. V
mesiaci máj sa dievčatá zúčastnia ďalších súťaží. Budeme im
držať palce.
Žiaci TANEČNÉHO ODBORU vycestovali na opačný koniec
Slovenska – na súťaž „Zlatý kľúčik“ v Nových Zámkoch. Staršie dievčatá pekne reprezentovali školu vo svojich kategóriách
a mladšie žiačky M. Cvetkovská, T. Dašková, B. Delia, B. Holbová, S. Králiková, M. Nosková, E. Priebojová, B. Rakytová, N.
Tóthová, V. Žilková získali vo svojej kategórii 2. miesto.
Staršie dievčatá Ľ. Remšíková, M. Černejová, K. Kostková,
E. Kalusová a V. Hodoníková získali strieborné pásmo v regionálnej súťaži a prehliadke moderného tanca „Deň tanca 2019“
v Dubnici nad Váhom.
Dve súťaže bolo tanečníkom málo, a tak sa vybrali na tretiu
súťaž „Pohyb bez bariér“ do Žiliny, kde žiačky druhého ročníka
získali 3. miesto za choreografiu „Malí záhradníci“.
Zo súťaží VÝTVARNÉHO ODBORU sa výsledky dozvedáme
až neskôr. Dnes už však vieme, že výtvarníčka Ema Pokorná
získala bronzové pásmo v celoslovenskej súťaži „Cesty čiary“
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v Kremnici. Práca Emmky Káčerovej postúpila do celoslovenského kola výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“.
Za prípravu žiakov ďakujem pani učiteľkám v hudobnom odbore: Jarmile Piškovej, Nikole Matejkovej, v tanečnom odbore:
Eve Tóthovej a vo výtvarnom odbore: Janke Frolovej, Zdenke
Cíbikovej a Slávke Šlesarovej.
Všetkým deťom ďakujem za krásnu reprezentáciu základnej
umeleckej školy i mesta Ilava. Obdobie súťaží však ešte neskončilo. Žiakom, ktorí sa na ne pripravujú, držíme palce a prajeme veľa pracovného elánu.
Ingrid Viskupová
Výchovný koncert pre ZŠ Ilava a iné predstavenia ZUŠ
Základná umelecká škola každoročne robí výchovný koncert
pre žiakov prvého stupňa základnej školy. Opäť sme sa hravou
formou snažili deťom priblížiť tanec, hudbu či spev. V zaujímavých hudobných a tanečných číslach účinkovali žiaci aj učitelia
školy. Deťom sme predstavili hudobné nástroje a ukázali im,
akým spôsobom sa pracuje na vyučovaní tanečného odboru.
Pre druhý stupeň sme v spolupráci s Art Studio Z Žilina pripravili pútavé tanečné predstavenie s názvom „To be myself“,
ktoré sa uskutoční v DK Ilava 14. 5. 2019 v dopoludňajších hodinách. Toto vystúpenie sa pre verejnosť zopakuje v ten istý deň
o 17.30 hod. Srdečne Vás pozývame!
Žiaci speváckeho odboru si pripravili vlastné vystúpenie, ktoré sa uskutoční v DK Ilava 11. 6. 2019 o 17.00 hod.
Okrem uvedených vystúpení žiaci školy účinkujú na rôznych
podujatiach, ktoré sa konajú v Ilave. Spomeniem napríklad vystúpenia pre: Úniu žien v Ilave, Ligu proti reumatizmu, Klub priateľov poézie v Ilave, vystúpenia ku Dňu učiteľov, ku Dňu matiek,
či pravidelné mesačné koncerty v koncertnej sále ZUŠ.
Radi Vás uvidíme na ktoromkoľvek našom podujatí!
Ingrid Viskupová

Hodiny na veži
Málokto vie, že naše vežové hodiny nie sú len také obyčajné. Vyžadujú starostlivosť a lásku. Tých sa im dostáva od
pána Pavla Šedu.
Pán Pavol Šedo je vitálny dôchodca, bývalý školník a amatérsky
hodinár. Keď sa prednedávnom “ generálkoval“ celý mechanizmus hodín, pán Šedo
sa sám z vlastnej iniciatívy a bez nároku
na odmenu podujal
starať sa o tento Ilavský skvost. Asi dva
mesiace bol pokazený mechanizmus elektrického naťahovania
hodín a pán Šedo každý deň ručne naťahoval mechanizmus. Za
to mu patrí obrovská vďaka.
Obrovské ĎAKUJEME patrí aj firme JAMP s.r.o. a pánovi
Antonovi Brunovskému za to, že do tohto hodinového stroja vyrobili súčiastku, ktorá sa už nikde na svete nedá kúpiť.
				
-EŠ-
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DEŇ NARCISOV - poďakovanie Veľkonočné tradície,
Aj v tomto roku Základná škola na Medňanskej ulici v Ilave
organizovala jedinečnú verejno-prospešnú zbierku - Deň narcisov, ktorá sa konala 11. apríla. Tento deň pripnutím symbolického žltého narcisu sme vyjadrili spolupatričnosť všetkým onkologickým pacientom. Vďaka príspevkom miestnych obyvateľov,
návštevníkov a pracujúcich v našom meste sme získali cez dobrovoľníkov z radov pedagógov a žiakov 1 383, 84 €, ktoré Liga
proti rakovine použije predovšetkým na realizáciu projektov
pre onkologických pacientov a ich rodiny počas celého roka.
Ďakujeme ešte raz všetkým, ktorí do zbierky prispeli, ale i tým,
ktorí toto podujatie pripravovali.
Helena Machová

trhy ľudových remesiel
Mesto Ilava a oddelenie kultúry v spolupráci s Považským
osvetovým strediskom v Považskej Bystrici zorganizovali v piatok, 12.04. 2019, podujatie pod názvom: Veľkonočné tradície,
trhy ľudových remesiel. Myšlienku prišiel podporiť aj náš primátor, Viktor Wiedermann, ktorý sa všetkým prítomným prihovoril.
V sále domu kultúry mali návštevníci možnosť vidieť výrobky
od majstrov ľudových remesiel a to: kraslice zdobené rôznymi
technikami, dekorácie, medovníčky, výrobky z dreva, paličkovú čipku, bižutériu, sviečky, výrobky z prútia, včelie produkty,
keramiku, autorské odevy a mnoho iných. Podujatie bolo venované veľkonočným sviatkom, ktoré patria k najväčším kresťanským udalostiam, kedy po štyridsaťdňovom pôste nastáva čas
hodovania a veselosti. Sviatky sa začínajú Zeleným štvrtkom
a končia Veľkonočným pondelkom. Spájajú sa tiež s príchodom
jari, oslavou nového života a čistoty.
-BŠ-

Za krajšie mesto Ilava
Posledná aprílová sobota patrila akcii pod názvom: ZA KRAJŠIE MESTO ILAVA, ktorá bola zorganizovaná pod záštitou mesta. Zapojili sa obyvatelia z Ilavy aj z mestskej časti Klobušice.
Organizátori nezabudli ani na pomôcky pre dobrovoľníkov, takže
pre všetkých účastníkov boli pripravené rukavice a vrecia na odpad. Cieľom bolo vyčistenie vybraných lokalít, ktoré boli najviac
znečistené. Likvidáciu nazbieraného odpadu zabezpečilo mesto
prostredníctvom oddelenia technických služieb. Odmenou pre
každého dobrovoľníka bolo občerstvenie, ale najmä dobrý pocit
z vykonanej práce. „Nesmierne si vážim každého jedného, kto
priložil ruku k dielu a vo svojom voľnom čase sa zapojil. Veľké
poďakovanie patrí deťom, ktoré sa vo veľkom počte zúčastnili
a som rád, že sa zapojili aj deti z Detského domova v Klobušiciach. Aj takýmto jednoduchým spôsobom dobrovoľníci prispeli
k skrášleniu nášho mesta. Nazbierali sme 690 kg komunálneho
odpadu, 360 kg stavebnej sute, naplnili sme viac ako 100 vriec.
Záver akcie patril spoločnej opekačke pri hudbe,“ povedal primátor. 				
-BŠ-

Chovateľská prehliadka trofejí
Obvodná poľovnícka komora, Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Borokové – Vápeč Poruba – Ilava,
usporiadali v dňoch 7.4. 2019 – 8.4. 2019, pod záštitou mesta
Ilava, chovateľskú prehliadku trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2018/2019. Výstava sa uskutočňuje každý rok. Podujatie je
významnou prezentáciou výsledkov poľovníckeho hospodárenia v poľovných revíroch. Pri slávnostnom otvorení nechýbali ani
primátori miest Ilava, Dubnica nad Váhom, Nová Dubnica, ktorí
prišli podporiť myšlienku akcie. Počas dvoch dní mala možnosť
poľovnícka i nepoľovnícka verejnosť v Dome kultúry v Ilave nahliadnuť do úloh a aktivít poľovníctva. V rámci prehliadky prebiehala výstava fotografií: Juraja Mičudu, Petra Kubiša, Milana
Jandu, ale aj autogramiáda novej knihy Jozefa Ferenca. -BŠ-
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Tématická hodina v knižnici
7. mája zavítali do knižnice ilavskí škôlkari. Čítali sme z knihy
Mimi a Líza, rozprávali sme sa o bývaní v meste a na dedine.
Nechýbala tvorivá činnosť a čo nám vzniklo - uvidíte na výstavke v knižnici.
-OT, IH-

Kytica pre mamu
Druhá májová nedeľa patrila všetkým mamičkám a babičkám. Pri príležitosti Dňa matiek nám naši najmenší pripravili kultúrny program, v ktorom sa predstavili žiaci z Materskej školy Ilava a Klobušice, Základnej
školy a Základnej umeleckej školy Ilava i DFS Vretienko.
Deň matiek je príležitosťou poďakovať za všetku tú vrelú lásku,
za nehu a starostlivosť, ktorou každá matka zahrňuje svoje deti.
Putovná orchidea Únie žien Slovenska je jej symbolom. Minulý rok týmto symbolom bola ocenená Emília Múčková. Keďže
táto krásna orchidea je putovná, pani Emília Múčková ju odovzdala pani Anne Martišovej.
-DG-
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MLÁDEŽ SPIEVA
Výsledky krajskej postupovej súťaže a prehliadky detských speváckych zborov Trenčianskeho kraja Mládež spieva, ktoré sa
konali v Dome kultúry, Ilava 26.4.2019.
Na návrh odbornej poroty – PaedDr. Alfonz Poliak, PhD., prof.
Mgr. Belo Felix, PhD., PaedDr. Katarína Koreňová, ArtD. udelilo Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici diplomy
a ceny:
-DSZ VÁŽKY ZŠ Dlhé Hony, Trenčín
zlaté pásmo s priamym postupom do celoštátnej postupovej
súťaže a prehliadky DSZ a cena primátora mesta Ilava
-DSZ ZUŠ D. Kardoša, Bánovce nad Bebravou
zlaté pásmo s návrhom na postup do celoštátnej postupovej
súťaže a prehliadky DSZ
-DSZ LIBERI CANTANTES ZUŠ L. Stančeka, Prievidza
strieborné pásmo
-DSZ BARBORKY ZUŠ, Handlová
strieborné pásmo
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských speváckych
zborov Mládež spieva 2019 sa uskutoční 29. – 31. mája 2019
v Prievidzi.
Považské osvetové stredisko
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Babičkine rady
Sezóna byliniek začína: kedy ich máme zbierať a ako ich využiť.
Vyrobte si doma „domácu lekáreň“
V lekárňach a špecializovaných obchodoch síce dostanete bylinkové čaje rôznych druhov, no stačí sa poobzerať „okolo seba“ a
ísť iba jedenkrát na ich zber na okolité lúky pri meste, vysušiť si ich
v domácich podmienkach a potom uvidíte veľký rozdiel v kvalite.
Jednotlivé kvety a rastliny musíte zbierať v príslušných mesiacoch
(atlas zberu bylín, v ktorom je uvedené, v akom mesiaci má bylina
najväčší účinok). Bylinky sa najviac oplatí trhať pred obedom, keď
už opadla rosa. Vo vlhkom počasí sa zber neodporúča, lebo rastliny môže veľmi ľahko napadnúť pleseň, ktorá ich znehodnotí.
Čo by sme mali zbierať v mesiacoch máj a jún v okolí Ilavy
Prvosienka
– oceníte ju najmä počas chladných dní, keď dostanete zápal
dýchacích ciest a budete potrebovať uľaviť od kašľania a tvorby
hlienov. Teplý prvosienkový čaj s medom a citrónom je na to fantastický liek. Kvet je vhodný aj pre fajčiarov, ktorým čiastočne čistí
pľúca od usadenín. Použiť ju môžete tiež pri problémoch s dnou
alebo ako prevenciu pred kardiovaskulárnymi ochoreniami.
Žihľava
– zbierajte ju čo najskôr, keď je ešte mladá a nepŕhli. Vtedy sa
dá použiť aj v gastronómii a vynikajúca je aj na jarnú očistu tela.
Dávajte si však pozor, aby ste ju nepili dlhšie ako dva týždne, pretože potom môže organizmu škodiť. Dajte si aspoň sedemdňovú
prestávku a pokračujte ďalej. Okrem očisty je tiež dobrá na úpravu
krvného tlaku, cukru v krvi, lieči aterosklerózu, čistí pečeň a zabudnúť nemožno ani na umývanie vlasov, ktorým dodáva silu a lesk.
Baza
– používa sa najmä na tráviace problémy. Pomáha pri kolike,

prečisťuje organizmus, zmierňuje plynatosť. Šťava z plodov sa natiera na boľavé kríže. Vyrobiť z nej môžete aj dobrý domáci sirup.
Breza
– zbierajú sa listy a čaj z nich nie je veľmi chutný. No o to viac pomáha pri zápaloch obličiek a močových ciest.
Jahoda
– zbierajú sa iba listy lesných jahôd. Tie majú upokojujúce účinky
a čaj sa pije aj pri chudokrvnosti.
Materina dúška
– je výborná na zápal priedušiek a pľúc, keď sa odvarom z vody,
medu a citrónu zalejú sušené kvety. Kúpeľ z nej pomáha pri plesňových ochoreniach a lieči aj silný zápal v tele.
Skorocel
– i z tejto rastliny sa používajú len listy. Čaj z nich pomáha pri
problémoch s hrdlom. Ideálny je pri zachrípnutí, keď uľavuje hlasivkám a výplachy si môžete robiť pri silnej angíne.
Cesnak pažítkový
– Pažítka je trvalka dorastajúca do výšky až 50cm. Zbierajú sa
dužinaté listy. Povzbudzuje chuť do jedla a podporuje trávenie. Pôsobí močopudne. V kuchyni nachádza využitie pri príprave nátierok a do šalátov alebo „len tak“ na zahryznutie.
Ak ste sa rozhodli ísť si niektorý z týchto darov prírody nazbierať,
uprednostnite radšej odľahlejšie miesta, ďalej od vozovky a pred
sušením ich nezabudnite poriadne umyť. Ak nemáme vhodné
priestory alebo čas, môžete bylinky vysušiť aj v rúre, no musíme
dávať veľký pozor, pretože teplota nesmie prekročiť 30 stupňov.
Sušené bylinky skladujte vo vzduchotesnej uzatvárateľnej nádobe v tmavej miestnosti. Nazbierané bylinky by ste mali spotrebovať najneskôr do 1 roka.
A to najdôležitejšie: pri zbere sa nezabudnite riadiť heslom: „Prevencia je lepšia ako drahá liečba!!!!„
-K.B.-

Storočná Telovýchovná jednota Sokol Ilava
Vznik Československej republiky utvoril priaznivé podmienky pre
organizovanú telovýchovu a šport. 17.mája 1919 na popud školského inšpektora Jána Obetku a poštmajstra Jána Bukovanského sa
zišlo 22 občanov na valnom zhromaždení, na ktorom ustanovili telocvičnú jednotu- SOKOL ILAVA. Medzi členmi jednoty bolo aj 9
žien. Za starostu bol zvolený Ján Obetko a náčelníkom sa stal Ján
Bukovanský. Spočiatku sa usporadúvali len členské schôdze - večierky v hostinci Šimiček, no okrem športových akcií, prevzal Sokol
starostlivosť aj o kultúrnu činnosť - čitáreň, ochotnícke divadlo, filmové predstavenia. V roku 1920 vznikla v Ilave aj druhá telovýchovná jednota- OROL, v ktorej sa združovala katolícka mládež.
V auguste 1919 usporiadala telovýchovná jednota prvé verejné
cvičenie spolu s cvičencami z okolitých obcí. Roku 1920 sa skupina ilavských cvičencov zúčastnila na Všesokolskom zlete v Prahe.
Koncom roku Jednota Sokol Ilava mala 92 členov. Schôdze sa konali buď v škole, alebo v Hoteli Moravec, preto sa členovia rozhodli, že zo zbierok začnú stavať telovýchovné stredisko. Vo februári
1922 sa členovia valného zhromaždenia uzniesli kúpiť od Pozemkovej banky v Pruskom parcelu s prízemnou budovou. 25.júna 1922
položili základný kameň stavby a 20.augusta toho istého roku telocvičňu otvorili. O stavbu sa zaslúžili pán E. Prúša a učiteľ E. Pavlák.
Po úspešnom roku 1922 nastalo obdobie stagnácie v ilavskom
telovýchovnom hnutí. Až v roku 1924 sa začala výstavba kolkárne, telocvičňu vybavili príslušným zariadením, nákupom cvičebného náradia a premietacieho prístroja. Kinopredstavenia sa konali

v stredu a v nedeľu. Prvým premietaným filmom v“ ilavskom kine“
bol film Atlantis. Bol založený divadelný a hudobný krúžok. Záhrada
za sokolovňou sa stala za pekného počasia koncertným miestom
hudobného krúžku. V roku 1925 bola zaplatená posledná splátka
na dostavbu sokolovne s kolkárňou a reštaurácia, ktorú viedol pán
Beránek. Tridsiate roky priniesli cvičencom Sokola pekné výsledky v účasti na Pribinových oslavách v Nitre, Všesokolských zletoch
v Prahe. Ilavské dorastenky získali 1.miesto v ľahkej atletike na pretekoch v Trenčíne. V domácom prostredí sa konali ľahkoatletické
súťaže v spolupráci s Telovýchovnou jednotou OROL. Okrem ľahkoatletického oddielu boli činné aj základná telesná výchova, tenis,
stolný tenis, basketbal, volejbal, futbal, turistika, hokejový oddiel. Do
telocvične chodili cvičiť aj žiaci tunajšej školy, lebo škola nemala telocvičňu až do roku 1962.
Po rozbití ČSR v roku 1938 krajinské orgány rozpustili TJ SOKOL ILAVA a jej majetok zhabali. Sokolovňu obsadila Hlinkova garda a dostala nový názov - Kino HG POVAŽAN.
To isté postihlo i telovýchovnú jednotu OROL.
V rokoch 1940 – 1942 ilavský športový klub vybudoval z iniciatívy Ing. Františka Smrčka, stavebného správcu na výstavbe
hydroelektrárne, neďaleko vodného diela futbalové ihrisko, tenisový dvorec ako aj kúpalisko s drevenými kabínami a sprchami.
Najdôležitejšou udalosťou roku 1948 v Ilave bol Župný sokolský
zlet, ktorý sa konal 30.júna a nemal páru nikdy predtým ani potom.
Na vystúpení aktívne cvičilo 1283 účastníkov a cvičeniu sa prizeralo
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Knižné novinky
Beletria dospelí:
Havranová I.: Cestovný lístok
Červenák J.: Biela veža
Baloghová M.:
Horúce objatie
Kelleová-Vasilková T.:
Rodinné klbko
Kellyová Hallová M.:
Orgovánové dievčatá
Brestenská K.: Ochranca
Higgins K.: Manželstvo
z rozumu
Glenny M.: McMafia
Rosling H.: Moc faktov
Harari Y.: Sapiens stručná
história ľudstva
Macháčová A.: Vieme prví
Ďuranová M.: City bokom!
Beletria deti:
Nerudová J.: Ako
sme našli psíka
Křišťanová D.:
Hľadá sa Hugo
Hasiči
Autá
Náučná dospelí:
Ripka I.: Praktická
pravopisná príručka
Všetko o psoch
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Divadelný súbor Masky z Ilavy aj v tomto roku prichádza s premiérou.
Bude to niečo úplne iné ako doteraz.
Srdečne Vás pozývame v nedeľu 16. júna 2019 o 18.00 hod.
Vstupné na predstavenie je dobrovoľné.

Bondovci

Voľne spracovaná satirická komédia podľa námetu Uršuly Kovalyk
«Jane Bond «. Áno, všetci poznáme agenta jeho veličenstva 007 Jamesa Bonda... Ale menej známe je už jeho domáce prostredie. Spôsob života v bežných situáciách. Bond girls a samozrejme aj jeho vyvolená Jane. Ale je to pravá láska? Alebo len láska z rozumu? Je ten
James Bond taký dokonalý a jeho život ozajstný ? Alebo je to len bábka vo filme, ktorý chceme vidieť v telke? Rozhodujeme sa v živote sami
za seba? Alebo za nás rozhodujú iní ? Odpovede na tieto otázky nájdete v prvom rade v sebe alebo aj v našej komédii Bondovci :-)
Réžia, úprava scenára, scéna: Jana Trenčanová
Hudba: Romanka Cedzová, Miroslav Štúrik, Ján Pružinec, Pavol Mojto Kostýmy: Alenka Dianová
Hrajú: Eliška Panáčková, Mária Tomášová, Samo Ivan, Ema Ižvoltová, Matej Kotúč, Jana Trenčanová, Natália Balajková, Terezka Mojtová, Tamarka Balajková, Evelyn Ivanová, Emma Vavríková

Mestské múzeum
ďakuje:
Rodine Proszczukovej za
darovaný exponát – uniformu
príslušníka ZVJS Ilava
Oľge Slávikovej za darovaný
exponát – kroj na bábiku
Ladislavovi Resekovi, Viole
Bakošovej a Janke Januškovej
- za pomoc pri usporiadaní
tohtoročnej burzy zberateľov
Janke Krnáčovej za zapožičanie krásnych vlastnoručne
zdobených kraslíc a háčkovaných dečiek na veľkonočnú výstavku v múzeu

5000 divákov. Náčelníkom a cvičiteľom Sokola v tomto období bol
Ing. František Smrček. Z ostatných cvičiteľov spomenieme pánov
Chovanca, Lysáka, Batelku...
V roku 1951 dostala telovýchovná jednota názov SOKOL JRD
ILAVA. O dva roky neskôr( 1953) sa uskutočnila generálna oprava
Sokolovne. Roku 1955 sa ilavskí cvičenci aktívne zapojili do prípravy na I. celoštátnu spartakiádu. Predsedom telovýchovnej jednoty
bol pán Viktor Wiedermann. Po jeho odchode(1958) funkciu prebral aktivista Václav Horák. V šesťdesiatych rokoch sa uskutočnila
ďalšia generálna oprava Sokolovne, na ktorej sa podieľal Ing. Jozef
Dolinský. Po sfunkčnení priestorov Sokolovne sa stretávali Ilavčania v päťročných intervaloch na nácvikoch celoštátnych spartakiád
a vystúpeniach v Prahe. Na futbalovom štadióne v Ilave sa konali
obvodové spartakiády rodičov s deťmi, mladších, starších žiakov
a žiačok, dorastencov, dorasteniek, mužov a žien.
V 90. rokoch 20.storočia bol objekt predaný súkromnému podnikateľovi a za získané finančné prostriedky bola postavená hala vedľa futbalového ihriska, kde vyvíjajú činnosť oddiely: vodácky, tenis,
karate a bedminton.
Jozef Jakúbek

Správa o činnosti ilavskej
knižnice v roku 2018
Zaevidovaných aktívnych užívateľov našich služieb bolo 1559
z toho 318 detí.
Stav knižničného fondu k 31.12.2018 dosiahol 16 846 titulov.
Ročný prírastok je 675 kníh. Najväčším prispievateľom na nákup je Mesto Ilava.
Ďalej to bolo Ministerstvo kultúry SR. Z Fondu na podporu
umenia sme získali 2000 € so spoluúčasťou mesta 105, 99 €.
Kúpou pribudlo 454 titulov, ostatné darovali občania z Ilavy aj
okolia.
Noviny, časopisy: 15 titulov /ďalšie máme tiež od darcov/
Počet knižných výpožičiek v roku 2018: 16 846.
Výpožičky formou medziknižničnej výpožičnej služby- pre 11
čitateľov.
Pripravili sme 14 vzdelávacích a kultúrno – spoločenských
podujatí.
Cestovateľskú besedu o Ománe s Ilavčankou Ľubicou Turcerovou. K besede sme pripravili aj výstavu jej fotografií /vo vestibule DK/.
V minulom roku sa nám podarilo dostať na besedu do Ilavy
slovenskú spisovateľskú hviezdu, úspešného autora historických a fantasy románov Juraja Červenáka spolu s riaditeľkou
vydavateľstva Artis Omnis Andreou Harmanovou.
Ďalšie akcie boli pre deti z materských a základných škôl,
čítali sme, debatovali i tvorili. Navštevovali nás kolektívy nielen z Ilavy, ale i Červeného Kameňa, Mikušoviec a Pruského.
Z knižnice sme sa s nimi vždy presunuli do mestského múzea,
tam deti najviac zaujala prírodovedná expozícia. Našich podujatí sa počas roka zúčastnilo 437 návštevníkov.
Na ďalších akciách sme sa podieľali ako spoluorganizátori.
S kníhkupectvom Kornélia sme pripravili besedu s Ivicou Ďuricovou, začínajúcou spisovateľkou, rodáčkou zo susednej Košece. S Divadlom Masky z Ilavy sme sa podieľali na organizácii
Katarínskej noci divadiel.
-OT-, -IH-
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Matrika

Narodili sa :
Ela Gračková
Agáta Fúsková
Terezia Krcheňová
Simona Koyšová
Ella Šikutová

Navždy nás opustili:
Anna Pálešová
Anton Gábor
Rudolf Hrubiško
Roman Mihálik
Michal Gerhard
Manželstvo uzatvorili:
Igor Král
a Erika Pučkovicová
Ľuboš Hoťko
a Denisa Ondrišová
Milan Osrman
a Božena Vančová
Počet prisťahovaných občanov: 16
Počet odsťahovaných obč.: 4
Presťahovaní v obci: 5

Spomienka

Odišla si od nás ako krásny
deň, nepovedala si, zbohom,
už neprídem.
Odišla si tíško, niet Ťa medzi nami, v našich srdciach žiješ spomienkami.
Dňa 20.5.2019 si pripomenieme 5 rokov, čo nás navždy
opustila naša drahá
Adela Janíčková
Kto ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
celá rodina.
Inzerát
Špecializované zariadenie
pre seniorov v Prejte prijme
s nástupom ihneď na TPP:
Zdravotné
asistentky-asistentov, sanitárky -sanitárov,
opatrovateľky -opatrovateľov.
Plat 562€ - 732€.
Záujemci sa môžu hlásiť
na č.t.0915 886 824, 0905
473 195.

LETNÝ JAZYKOVÝ
TÁBOR PRE DETI
JAZYKOVÁ ŠKOLA
V ILAVE

Najväčší výrobca polyetylénovej fólie
na Slovensku
TATRA GOLD spol. s r.o. Beluša
prijme do pracovného pomeru:
Pracovníkov do výroby
Celková mzda 1000 - 1200,-€ brutto/mesiac, (mzda je
vrátane príplatkov), práca je vhodná skôr pre mužov.
E-mail: personalne@tatra-gold.sk,
Továrenská 422, Beluša,
tel. č. 042/465 15 21

Chcete pre svoju ratolesť
(5+) pripraviť zábavné, ale zároveň aj náučné leto?
Štvrtý ročník letného tábora
bude plný anglických jazykových hier, zábavy a pohybu.
Deti: 5+
Turnusy: 8.-12.7., 22.-26.7.,
5.-9.8., 19.-23.8.
Denne: 8:00-15:00
Cena: 64 eur (v cene je pitný
režim, aj obed)
MÁTE ZÁUJEM? Alebo iné
otázky?
T.č. 0940 887 680 alebo
email: info@slc.sk

Ilavský mesačník
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Rozpis Majstrovstiev okresu
ILAVA v kolkoch na rok 2019
Usporiadateľ:Kolkársky klub FESA Dubnica nad Váhom
Termín: 09.06.2019 od 10. 00 h – 22.00 h
Miesto: Kolkáreň MKK Stará Turá, Športová ul. 503, 916 01
Stará Turá
http://www.mkkstaratura.sk/kontakty/
Funkcionári:		
Riaditeľ turnaja – Mgr. Roman Pecháček
Rozhodcovia turnaja – Ing. Ján Kebísek, Ivan Moško
Technický dozor – Ing. Rastislav Moško a hráči Dubnice n/V
Kategórie:		
U14 (žiaci, žiačky), U18 (dorastenci, dorastenky), Ženy,
Muži „A“ (registrovaní hráči v dlhodobých súťažiach)
a Muži „B“ (neregistrovaní hráči)
Účasť:		
hráči prihlásení do daného termínu – 07.06.2019
Disciplína:		
Kategórie Muži „A“ hrajú 1x120 Hz, Muži „B“ 1x120 HZ alebo 1x60 Hz, kat. Ženy 1x50 Hz, kategória U18 1x30 Hz,
kategória U14 1x30 hodov plné. O poradí rozhodne vyšší počet zvalených kolov, v prípade rovnosti lepšia dorážka, prípadne menší počet chybných hodov. Cvičné hody pre štartom 10.
Predpis:		
Hrá sa podľa pravidiel kolkárskeho športu a tohto rozpisu.
Časový plán: od 10.30 – kat. Muži „A“ (cca 3 hodiny),od
13.30 – kat. U14, od 14.30 – kat. U18, od 15,30 kat. Ženy, od
17 - kat. Muži „B“
Dráhy, na ktorých pretekári začínajú hrať, sa losujú vždy pred
štartom štvorice, v prípade prvej štvorice pri prezentácii. Každý hráč je povinný byť prítomný v kolkárni minimálne 30 minút
pred svojím plánovaným štartom vo svojej kategórii !
Podmienka účasti:
Súťažiaci s trvalým pobytom v okrese ILAVA. Výnimky udeľujú
rozhodcovia po dohode s riaditeľom turnaja.
Preberanie cien:
Hráč svojím podpisom v preberajúcom protokole podpíše
prevzatie cien za príslušné umiestnenie.
Štartovné:		
Hráč hradí štartovné v hotovosti vo výške: 120 Hz – 6 €, 60 Hz
– 3 €, 50 Hz – 3 €, 30 Hz – 2 €. Hradí sa len prenájom dráh.
Ceny:			
Medaily, diplomy a vecné ceny od sponzorov.
Ostatné:		
Hráči hrajúci hru na 1x120 Hz budú klasifikovaní aj do turnaja
v kolkoch TURAN CUP 2019 podľa príslušnej kategórie !
Pozor, vstup na dráhy, len vo vlastnej čistej obuvi do haly !!!
Prihlasovanie:
Email: majstrovstva.okresu.ilava.2019@gmail.com alebo SMS
na 0915/789207. (meno, priezvisko, mesto a kategória) alebo
na Facebooku Majstrovstvá okresu Ilava v kolkoch 2019
Roman Pecháček

Mestský futbalový klub Ilava
Jarnú časť súťaží naše mužstvá začali veľmi dobre, keď doteraz ani jedno mužstvo nenašlo premožiteľa.
Starší žiaci U-15 na domácom ihrisku postupne porazili:
Kolačín 2:1, Kočkovce 4:0, Dubnicu 6:1
Na ihrisku súpera: Horovce 5:3, Bolešov 4:2.
U-11 vyhrali doma s Púchovom 12:0 a v Horovciach 7:1. A sú
1 bod za Dubnicou na druhom mieste.
Najmenší chlapci U-10 si poradili s Považskou Bystricou 21:1
a suverénne sú na 1. mieste Obfz. Považská Bystrica. Pred druhou Domanižou majú 12- bodový náskok.

TJ Sokol Ilava – oddiel karate
Výsledky Elizabeth Cup - Budapest 2018
V nedeľu 27.4.2019 sa konal medzinárodný turnaj karate Elizabeth Cup v Budapešti, za účasti pretekárov z 8 krajín. Z Ilavy
sa zúčastnili ôsmi pretekári.
Toto sú výsledky:
Adamcová Romana 3. miesto kumite dievčatá 15-17r + 60kg
Adamcová Romana 2. miesto kumite dievčatá Open
Kadlečíková Katka 3. miesto kumite dievčatá 14-15r – 160 cm
Horák Timotej 3. miesto kata chlapci 14-15r GoJu Ryu
Horák Timotej 3. miesto kata chlapci 14-15r open
Matej Slavík 3. miesto kumite chlapci 8-9r +130cm
Meliš Peter 2. miesto kumite juniori 18-20r +75kg
Natália Balajková 3.miesto kumite 13-14r
Nina Baginová 3.miesto kumite 13-14r
Medzinárodný turnaj WKF v Budapešti bol opäť veľmi náročný. Kvalitná medzinárodná konkurencia. Výborne v ťažkej
konkurencii zacvičil Timo Horák kata a skončil v dvoch kategóriách na vynikajúcom 3. mieste. Všetci naši ostatní pretekári
zápasili s prehľadom a nasadením. Bolo vidieť, že účasť na takýchto turnajoch im pomáha získať nadhľad a lepšiu zápasovú
pohodu. Niektorým sa nedarilo ako Tadeášovi Horákovi, Peťke Andraščíkovej a Paľkovi Házovi. Viacerí mali ráno zdravotné
problémy. Napriek tomu turnaj odzápasili so cťou. Turnaj v Budapešti splnil cieľ, ktorý sme si dali. Bol to posledný turnaj pred
júnovými Majstrovstvami sveta v Bratislave. Teraz nás čaká už
len zopár sústredení a náročná tréningová príprava. Veľká vďaka koučom, ktorí sa turnaja s pretekármi zúčastnili a to Paľovi
Iskrovi, Marianovi Pažitkovi a Robovi Ivaničovi.
Horák Kamil, tréner karate, TJ Sokol Ilava
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Pozvánky na podujatia v Ilave
21. 5. 2019 /utorok/ o 8.00 a 10.00 hod. v dome kultúry
Slovensko – krajina plná tajomstiev. Mapovanie kultúrneho a historického dedičstva. Beseda s vydavateľkou a autorkou Lenkou Šingovskou – pre
štvrtákov a piatakov ZŠ Ilava. Spolu s výstavou ilustrácií Zuzany Fuskovej /
do 30. mája/ Usporiadateľ: Mestská knižnica Ilava
25. 5. 2019 /sobota/ od 7.00-22.00 hod. vo volebných miestnostiach
Voľby do Európskeho parlamentu
26. 5. 2019 /nedeľa/ o 19.00 hod. v sále domu kultúry
Juraj Hnilica band - koncert
Michal Vasil/basa. Michal Kulich/gitara, flauta. Milan Hatala/klávesy. Matej Richtarčík/bicie, perkusie. Nadežda Holenková/violončelo. Juraj Hnilica:
slovenský spevák, do povedomia sa dostal vďaka šou Česko Slovensko má
talent 5. Veľký úspech zožal vďaka svojej autorskej tvorbe /Aká si mi krásna,
Uletení anjeli/. Vstupné 8 €, predpredaj v knižnici a na www.predpredaj.sk
29. 5. 2019 /streda/ o 17.00 hod. v sále domu kultúry
Smejko a Tanculienka s programom Hip, hip, hurá !
Pozývame rodičov, babky či dedkov s detičkami na obľúbené predstavenie.
Vstupné 9 €, vstupenku musí mať dieťa aj sprievod. Predpredaj v knižnici.
1. 6. 2019 /sobota/ od 11.00 hod. v lese nad sídliskom Skala
Cesta rozprávkovým lesom - pre deti aj rodičov, babky aj dedkov.
O ktorej? 11.00 – 13.00 hod.posledný vstup, začíname pod Batinou
Začiatok programu na lúke: 14.30 hod. Čo Vás čaká? Rozprávkové bytosti,
hry-súťaže, fotokútik, skákací hrad, cukrová vata, maľovanie na tvár, zmrzlina od VELICE atď. Občerstvenie: guláš, kapustnica, pivo, kofola, špekáčiky
Šetrime prírodu! Prineste si vlastný pohárik, misku, ešus :)
9. 6. 2019 /nedeľa/ o 18.00 v sále domu kultúry
Milan Rúfus – básnik mladosti, sĺz a našich ľúbostí.
Poeticko - hudobné popoludnie venované nášmu najväčšiemu básnikovi.
Účinkujú členovia Klubu priateľov poézie a hostia. Hudba a spev: Dagmar
Mišíková a Elena Vaňová. Scenár: Oľga Ďurechová. Pozýva Klub priateľov
poézie pri DK Ilava v spolupráci s Okresnou organizáciou Únie žien Slovenska. Vstup voľný.
11. 6. 2019 /utorok/ o 17.00 v dome kultúry
Hudobné variácie. Spevácky absolventský koncert spojený s výstavou absolventky výtvarného odboru. Spoluúčinkujú: Tanečný odbor, žiaci a učitelia
hudobného odboru, Art studio Z Žilina. Pozýva ZUŠ Ilava
15. 6. 2019 /sobota/ od 9.00 - 15.00 hod. v parku v Klobušiciach
Poľovníci deťom – podujatie pre deti i dospelých, pozývajú poľovníci
z okresu Ilava. V krásnom parku pri kaštieli: jazda na koňoch, skákací hrad,
streľba z kuše, maľovanie na tvár, súťaž v kreslení, lesná pedagogika, súťaž
vo varení poľovníckeho guláša a iné.
16. 6. 2019 /nedeľa/ o 18.00 v sále domu kultúry
BONDOVCI – premiéra satirickej komédie DS Masky z Ilavy.
Vstupné dobrovoľné
23. 6. 2019 /nedeľa/ od 14.00 hod. na Sihoti v športovom areáli
Ilavský miláčik – III.ročník
Súťažné kategórie:
1. Najkrajší malý miláčik /do 30 cm/
2. Najkrajší veľký miláčik /nad 30 cm/
3. Najkrajší hlodavec
4. Najlepšie vycvičený domáci miláčik
5. Najlepšie zamaskovaná dvojica
6. TOP domáci miláčik publika
Vstup len s očkovacím preukazom /pri psoch/. Agresívni miláčikovia majú
vstup zakázaný! Na akékoľvek otázky zodpovieme na čísle: 0905 150 704,
jana.trencanova@gmail.com. Tešíme sa na Vás.
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.

ILAVSKÝ

Poľovníci okresu Ilava Vás pozývajú na spoločenské podujatie pod názvom

„POĽOVNÍCI DEŤOM“,

ktoré pripravujú v spolupráci s mestom
Ilava, Lesmi SR, Klubom slovenských poľovníčok a MsO SRZ Dubnica v parku
kaštieľa v Klobušiciach dňa 15. júna 2019
od 9,00 do 15,00 hod.
Je pripravených mnoho sprievodných
atrakcií pre deti i dospelých- skákací hrad,
jazda na koňoch, streľba z kuše, maľovanie na tvár, súťaž v kreslení, lesná pedagogika, súťaž vo varení
poľovníckeho guláša a iné.
Poľovnícky guláš pre deti aj dospelých zdarma.
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