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Ilavský mesačník

Prezident Andrej Kiska
navštívil naše mesto

Na slovíčko s primátorom

Vo štvrtok 14. marca 2019 prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska navštívil naše okresné mesto. Prvou zastávkou prezidenta bola ilavská radnica, kde ho uvítal primátor mesta Viktor
Wiedermann spolu s občanmi. Následne sa spolu presunuli na
mestský úrad, kde im spoločnosť robili zástupca primátora Pavol Šupák, prednostka okresného úradu Dana Šťastná a riaditeľ úradu práce sociálnych vecí a rodiny Ján Gramata. Primátor
oboznámil hlavu štátu so zásadnými otázkami a plánoch v našom meste. Najvyššieho ústavného činiteľa zaujímala situácia
v oblasti zdravotníctva, školstva, ale aj zamestnanosti v meste
i v celom regióne. Po rokovaní bol prezident obdarovaný pamätným darom od primátora. Na záver sa pán prezident rozlúčil s prítomnými a primátor mu poďakoval za návštevu nášho
mesta. „Vážim si, že počas výjazdov a stretnutí, ktoré mal prezident v rámci Slovenska nevynechal ani Ilavu. Privítal som ho
pred radnicou spolu s verejnosťou, s ktorou si neskôr podal aj
ruky. Išlo o zdvorilostnú návštevu, kde sa najvyšší ústavný činiteľ informoval o celkovej situácii v meste,“ povedal primátor.
-BŠ-

Vážení občania, milí Ilavčania !
V tomto vydaní by som chcel informovať občanov a všetkých
čitateľov Ilavského mesačníka, že sme vytvorili novú rubriku
s názvom: „Na slovíčko s primátorom“. Každé vydanie sa bude
venovať aktuálnej téme, ktorá rezonuje v meste. V prípade, ak
máte akékoľvek otázky, tipy, postrehy, či námety smerujúce
ohľadne nášho mesta smerom k vám, posielajte ich priamo na
mailovú adresu: primator@ilava.sk. Vždy sa budeme snažiť na
dôležité témy, ktoré vás zaujímajú odpovedať.
Nová rubrika, ktorú od tohto vydania budeme pravidelne pripravovať s najvyšším predstaviteľom mesta sa dnes zahajuje
témou mestského rozhlasu.
Ako to je aktuálne s mestským rozhlasom?
Z dôvodu inovácie je rozhlas momentálne mimo prevádzky.
Informujeme, preto občanov, že po jeho oprave bude opätovne spustený do prevádzky. Prvé tohtoročné problémy s rozhlasom sa prejavili 30. januára 2019 v poobedňajších hodinách.
Po diagnostike poruchy bola nutná výmena zariadenia rozhlasu - výkonový stupeň. Rozhlas pozostáva z dvoch vetiev, kde
každá má svoj zosilňovač. Počas ladenia rozhlasu došlo k neočakávanej poruche – prerušenie vedenia vplyvom opotrebovania. Káblové zväzky sa doslova rozpadávali v rukách technika.
Poškodené káblové vedenie bolo vymenené v rozsahu potrebnom na zabezpečenie funkčnosti. V krátkej dobe sa začali prejavovať opakované výpadky a nastala ďalšia kontrola. Špecializovaný technik, ktorý vykonáva servis zvukových zariadení,
zistil nefunkčnosť spínacej a časovacej jednotky s oneskorením signálu. Nakoľko mestský rozhlas je už nejaký ten rok používaný – dátum zaradenia do užívania je 6. december 2005,
jeho súčasti už nie sú bežne dostupné a ktoré sa len s ťažkosťami dajú zabezpečiť v Českej republike. Sú predmetom atypickej výroby. Predpoklad dodania spomínanej jednotky je 14.
týždeň 2019. Počas opráv, resp. ladenia výkonu jednotlivých
častí mesta sme spolupracovali s občanmi mesta, ktorí nám
ochotne podávali informácie o činnosti – nečinnosti rozhlasu
telefonicky, ale aj prostredníctvom diskusie mesta.

Voľby MESTO ILAVA - II. kolo:
Kandidát / č. okrsku
Zuzana Čaputová
Maroš Šefčovič

Okrsok č. 1 Okrsok č. 2 Okrsok č. 3 Okrsok č. 4 Okrsok č. 5 Okrsok č. 6
266
205
155
143
160
30
270
243
224
207
175
24
536
448
379
350
335
54

Spolu:
959
1143
2102

Účasť na voľbách prezidenta Slovenskej republiky
30. marec 2019 - Mesto Ilava
Okrsok č.1
Okrsok č.2
Okrsok č.3
Okrsok č.4
Okrsok č.5
Okrsok č.6

Počet zúčastnených
voličov
554
461
387
354
351
55
Spolu:

Počet odovzdaných
platných hlasov
536
448
379
350
335
54
2102

Počet osôb zapísaných
v zozname voličov
1223
961
712
928
690
105
4619

% účasť
45,30
47,97
54,35
38,15
50,87
52,38

V meste Ilava bolo vytvorených 6 okrskových volebných komisíí: Okrsok č. 1 budova DK Ilava:
Ulice: Kukučínova, SNP, Záhumenská, Mierové námestie, Košecká, Farská, Moyzesova, Ružová,
Slnečná, ÚZVJS, občania s trvalým pobytom: Ilava

Okrsok č. 2 Základná škola
Medňanská ul.:
Medňanská, Skala, Jesenského, Hollého, Kalinčiakova
Okrsok č.3 Základná umelecká škola Pivovarská ul.:
Ľ.Štúra, Štefánikova, Hviezdoslavova, Pivovarská, Sládkovičova
Okrsok č.4 Technické služby
mesta:
Sihoť, kpt. Nálepku, Záhradnícka, J.L.Bellu, Hurbanova,
Nádražná
Okrsok č. 5 Kultúrno-spoločenský dom Klobušice:
celé Klobušice
Okrsok č. 6 Kulúrny dom
Iliavka:
celá Iliavka
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Návšteva z Győru
Vo štvrtok 14. marca 2019 nás poctilo svojou návštevou naše
družobné mesto Győr. Na radnici sa zvítala štvorčlenná delegácia z Maďarska, ktorú viedol doktor Péter Schmidt s novým primátorom Viktorom Wiedermannom a zaprial mu veľa úspechov
v jeho funkčnom období. V zasadacej miestnosti prebehlo rokovanie, kde primátorovi
robili spoločnosť jeho
zástupca Pavol Šupák,
poslanci mestského
zastupiteľstva Ľudmila
Haasová, Etela Eglyová, Branislav Vavrík
a niektorí zamestnanci úradu. Účastníci na
stretnutí hovorili o ďalšej spolupráci medzi
mestami a zároveň primátor dostal pozvanie do nášho družobného mesta. Maďarská delegácia sa zastavila aj pri mauzóleu
v mestskej časti Klobušice, aby si pietnym aktom kladenia vencov uctila Gábora Barossa. Rodáka z Pružiny, bývalého ministra železníc Uhorska a čestného občana mesta Győr. Zaujala ich aj návšteva bývalého pivovaru, ktorý v súčasnosti slúži
na predaj stavebnín. „Dovoľte mi, aby som výslovne poďakoval
primátorovi, všetkým poslancom, ako aj zamestnancom mesta
za program, ktorý ste si pre nás pripravili. Nesmierne si to vážime a veríme, že aj naďalej budeme udržiavať vzťahy v rámci
družobných miest,“ povedal Schmidt za celú delegáciu. -BŠ-

Integrovaný záchranný systém
Čoraz viac ľudí cestuje do rôznych krajín Európy a každému z
nich sa môže stať, že sa raz ocitne v situácii, keď bude potrebovať pomoc záchranných zložiek. Zisťovanie čísla tiesňového volania v takejto situácii nie je ľahké, preto je obrovskou výhodou,
že v rámci celej Európskej únie funguje jednotné číslo tiesňového
volania - 112.
Aby sme mali viac informácií o tom, kedy, ako a prečo máme
toto číslo volať, dňa 13.2. sme so žiakmi 4. ročníka navštívili Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému v
Trenčíne. Priamo od tých najpovolanejších sme získali množstvo
cenných rád, ako sa treba zachovať v tiesňových situáciách, pri
ktorých je ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie človeka. Dozvedeli sme sa, že denne na túto linku zavolá až
3215 ľudí, z ktorých však skutočnú pomoc potrebuje len polovica. Mnohí totiž toto číslo zneužívajú na pobavenie, skrátenie dlhej
chvíle, či na riešenie situácií, pri ktorých nie je zásah záchranných
zložiek vôbec potrebný. Niektorí si toto číslo dokonca zamieňajú
s informačnou službou, od ktorej žiadajú telefónne čísla známych
či odchody autobusov. Neuvedomujú si, že v danej chvíli toto číslo blokujú a znemožňujú tak dovolať sa človeku, ktorý sa ocitol v
skutočnej tiesni. Svojou ľahkomyseľnosťou tak môžu vážne ohroziť zdravie, či dokonca život volajúcich.
Pracovníci operačného strediska nám však uviedli aj niekoľko prípadov, pri ktorých ľudia volali 112-ku oprávnene. Mali sme
možnosť vypočuť si autentické záznamy z dopravných nehôd,
požiarov či hlásenia zranených osôb. Pri každej nahrávke sme si
uvedomili, aké dôležité je pomaly a zrozumiteľne nahlásiť čo a v
akej lokalite sa stalo, kto a ako je zranený. Málokto z volajúcich
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Nový komunikačný kanál
s verejnosťou
Prečo stránka vznikla a aké informácie poskytne?
Medzi strategické ciele a priority mesta Ilava na aktuálny kalendárny rok 2019 je zlepšenie komunikácie a poskytovanie
väčšieho množstva informácii pre širokú verejnosť. „To všetko
bude realizované cez rôzne komunikačné kanály, na ktorých sa
intenzívne pracuje,“ uviedol primátor v predchádzajúcom dvojčísle Ilavského mesačníka. Komunikácia s verejnosťou mestu
doteraz chýbala. Na základe toho vznikla facebooková stránka
„Aktuality mesta Ilava“, ktorá je jedným zo spomínaných komunikačných kanálov.
Je na čase vám stránku v krátkosti predstaviť:
- hlavnou myšlienkou je poskytnúť aktuálne a pravdivé informácie o meste a jeho mestských častiach
- texty článkov doplnené o fotografie, neskôr aj videá
- témy budú nielen z oblasti mestského diania, ale aj z kultúrneho, školského, či športového
- určená je nielen pre obyvateľov, ale pre všetkých, ktorí majú
záujem dozvedieť sa informácie rýchlo a efektívne
-BŠ-

Názov dostala aj provizórna
autobusová zastávka
V predchádzajúcom dvojčísle sme vás informovali, že kanálový most je v havarijnom stave. Primátor mesta spolu s príslušnými inštitúciami po viacerých rokovaniach dospeli k záverečnému rozhodnutiu. „Vytvorí sa provizórna autobusová
zastávka a prispôsobia sa určité trasy autobusových liniek.
Teraz vás chcem informovať, že zastávka je hotová. Jej
presný a úplný názov je Ilava,
Za kanálom. Otvorená bude
od 1.5.2019,“ uviedol Wiedermann.
-BŠ-

INFORMÁCIA
Mesto Ilava informuje obyvateľov o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v meste Ilava za rok 2018.
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Ilava za
rok 2018 je 30,19 %.
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov bola vypočítaná
z hmotnosti vytriedenej zložky komunálnych odpadov vyzbieranej v meste Ilava a hmotnosti komunálnych odpadov vzniknutých v meste Ilava za rok 2018.
Uvedená informácia je dôležitá pre určenie sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu
na skládku odpadov v roku 2019.
- Ing. Eva Nýblová – samostatný odborný referenttotiž dokázal zachovať pokoj a dispečer mal veľmi sťaženú prácu,
aby dokázal rozoznať, aký druh pomoci volajúci potrebuje.
Sme radi, že sme mali možnosť bližšie spoznať prácu tých,
ktorí sa v trenčianskom regióne starajú o ľudí pri náhlom ohrození
života alebo postihnutí zdravia. Patrí im naše uznanie a velikánska vďaka.
- JK -
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POĎAKOVANIE ZA 9. ŠKOLSKÝ PLES
Pamätáte si ešte, ako sme 9. februára 2019 plesali? Strávili sme
príjemný večer v priestoroch kultúrneho domu, ktorý sa premenil
na Ľadové kráľovstvo. Zabávali sme sa, tancovali, pózovali pred
fotoaparátmi, či dúfali, že padne naše číslo v tombole. Za týmto
nádherným večerom sa skrýval obrovský kus práce, energie, sily
a hlavne času. Ani tohtoročný 9. školský ples sa nezaobišiel bez
skvelej práce obrovského tímu ľudí. Patrí im veľké poďakovanie za
organizáciu a prípravu, za pevné nervy a trpezlivosť. Bez nich by
sme to určite nezvládli. Ďakujem všetkým, ktorí nám držali palce,
tým, ktorí priložili „ruku k dielu“, podali pomocnú ruku, zahodili svoje starosti za hlavu a prišli sa zabaviť . Tohtoročný výťažok z plesu
bol 2.434 € a bude použitý na výmenu podlahy v malej telocvični
našej základnej školy. Zo srdca ďakujeme!
Zoznam rodín, ktoré venovali dobrovoľný príspevok (335€): rod.
Batlová (1.B) – 10€, rod. Behanová (1.B) – 10€, rod. Mihálová (1.B)
– 11€, rod. Mikulčíková (1.B) – 20€, rod. Zelmanová (1.B) – 10€, rod.
Kuzmiaková (2.A) – 20€, rod. Marcinová (2.B) – 20€, rod. Roobová (2.B) – 20€, rod. Suchomelová (2.C) – 20€, rod. Holbusová
(3.A) – 10€ , rod. Krajčovičová (3.A) – 20€, rod. Trhanová (3.A) –
10€, rod. Schvandtnerová (3.B) – 20€, rod. Vranová (4.A) – 10€,
rod. Kotlabová (4.B) – 20€, rod. Galová (4.C) – 10€, rod. Cabajová (5.A) – 20€, rod. Kučminová (5.B) – 17€, rod. Staňová (6.A) –
20€, rod. Házová (7.B) – 20€, rod. Turzová (8.A) – 17€
Zoznam rodičov, ktorí sa podieľali pri zháňaní tomboly:
Ing. Batlová Eva, Buday Peter, Mgr. Damaška Tomáš, Cabajová
Mária, Chromcová Ivana, Bc. Felis Dagmara, MUDr. Jászberényiová Alica, Mgr. Krajčovičová Kristína, Ptáčková Zuzana, Stanová
Silvia, Švančárová Martina, Švachová Daniela, Urbánková Naďa,
PhDr. Urbanovský Jana
Zoznam rodičov, ktorí sa podieľali pri príprave výzdoby sály
a vestibulu KD: Mikulcová Miriam, Ing. Ilončiaková Katarína
Zoznam rodičov, ktorí sa podieľali pri príprave sály:
Ing. Batlová Eva, Bc. Felis Dagmara, Stanová Silvia, Švachová Daniela, Jáňová Viera, Ing. Turzová Miriam, PhDr. Urbanovský
Jana
Zoznam rodičov, ktorí pomáhali na plese: Buday Peter, Remenár Peter, Stanová Silvia, Bc. Strišková Lucia, Švachová Daniela,
Ing. Turzová Miriam, Urbánková Naďa, PhDr. Urbanovský Jana,
Vrtíková Lucia
Zoznam pedagógov, ktorí sa podieľali na realizácii plesu:
Mgr. Jarmila Janošíková, Mgr. Eleonóra Kutejová, Mgr. Helena
Machová, Mgr. Dominika Budiačová , Mgr. Slávka Štefancová,
Mgr . Jana Dianová, Mgr. Slavomíra Hofierková , PaedDr. Ľubica
Kobzová , Mgr. Ingrid Príbelszká, PaedDr. Adriana Miková a všetky triedne učiteľky za distribúciu vstupeniek
Zoznam žiačok, ktoré vystupovali na plese: Cedzová Romana,
Vaňová Elena, Cvetkovská Melody, Dašková Tánička, Delia Bibyanka, Králiková Sárka, Juríčková Kristínka, Nosková Markétka,
Priebojová Eliška, Rakytová Bianka, Vargová Nelka, Žilková Veronika (choreografia: Trebulová Nikola, Urbánková Klaudia)
Zoznam žiačok, ktoré pomáhali na plese: Cedzová Romana, Fabušová Nikola, Ivinová Natália, Jancová Sandra, Jáňová Lenka,
Šebová Ema, Trebulová Nikola, Urbánková Klaudia, Vaňová Elena,
Zubáriková Veronika
Zoznam žiačok, ktoré zhotovili darčeky na ples:
Beblavá Bibiána, Cíbiková Alžbetka, Černejová Miriama, Kalusová Ema, Staňová Lenka, Staňová Sára, Staňová Soňa, Urbanovský Lara a žiačky deviateho ročníka
Večerné menu zostavil a pripravil: Horák Marián
Zoznam sponzorov, ktorí venovali ceny do tomboly: rodina Kaz-
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dová, Branislav Horák Domáce potreby H&N, ZDENKA optik, Roman Kalus KRAPS, Ing. Milan Duhár, TJ SOKOL, vodácky
oddiel PEREJ, Marián Horák, LEA nábytok, SLOVANET, Záhradkárske potreby HORTUS, LUCIANO, Peter Puček „Hodiny – šperky“, ZLATNÍCTVO SAFIR MD, TOMI studio, primátor
mesta Ilava, Spoločnosť KOVÁČ, s.r.o., Lekáreň na námestí, Spoločnosť Kováč, Andrea Ryšková, Kaderníctvo LOREN, Slávka Matuščinová MARY KAY, Alena Vassová, Salón Janka, DELIKATESSO, Módny salón ARION, FIT štúdio INFINITY, LA TORRE Ilava,
Kozmetický salón ZAFÍR, Kaderníctvo Denisa Katrincová, DIDA
CAFE, OLYMPIA, BOWLING COFFEE, FULL café Ilava, Jozef
Podhorský, Dagmara Felis, BEAUTY WOMAN, Kaderníctvo DANICA, IL SPORT, Kvetinkovo u Zuzky, CK TRIS, PZ Borokové
Vápeč, Juraj Janco, Miroslava Novosadová CHOVPRODUKT,
Dom farieb Pruské, SLOVENKA, Kvetinárstvo Markovič, Svadobný salón GABRIELLES STYLE, Lenka Šotkovská JASMÍN,
Róbert Zahradníček, Vlasta Popovičová, rodina Švančarová,
Radoslav Štefanec, RONA, Peter Majerech, LUCIA Milan Martinek, Kníhkupectvo KORNÉLIA, Drogéria TANIA, Mgr. Tomáš
Damaška, MATADOR Púchov, Radovan Maco, SIGMIA, Pavol
Turičík, OPTIKA Jozef Zeliezka, LEKÁREŇ PURUS, LEKÁREŇ
– CO – Medika III, Kvety JANKA, Mgr. Martina Bagínová, Papiernictvo na námestí ZUZANKA, AVON, Mäsiarstvo Jaroslav Košík, PZ Borokové Vápeč, rodina Urbánková, Textil pani KALUSOVÁ, Kaderníctvo ZUZANA, CK EXOTIC TRAVEL, Ing. Eva Batlová,
Čínsky obchod, firma CHARVÁT, Pekáreň IMEX, DOMATOS, O2,
anonymný sponzor plesu z 5.A
V mene pedagógov i žiakov Vám srdečne ďakujeme!
- JU -

NOC S ANDERSENOM
V našej škole sme sa na rozprávkovú noc pripravovali veľmi precízne. Počas celého marca, ktorý bol venovaný knihám a čítaniu,
sme sa zoznámili s najznámejšími rozprávkami viacerých svetových, ale aj slovenských autorov a plnili množstvo rozprávkových
úloh. Jednou z nich bolo aj napísanie príbehu, v ktorom by sa stretli dve bytosti z úplne rozdielnych rozprávok (napr. Červená Čiapočka a Shrek, Snehulienka a 7 kozliatok, Popoluška
a Šmolkovia, Janko Hraško a
Palculienka, Popolvár a Malá
morská víla, Škaredé kačiatko
a Laktibrada...). Keďže fantázii
sa medze nekládli, vzniknuté
príbehy oplývali nielen nápaditým dejom s množstvom napínavých a dramatických momentov, ale aj vtipom a viacerými humornými situáciami. Ten, kto
takto napísaný príbeh odovzdal v stanovenom termíne a doplnil
ho vhodnou ilustráciou, splnil základnú podmienku, aby sa mohol
zúčastniť dlho očakávanej Noci s Andersenom.
Tento rok sa na ZŠ v Ilave zapojilo do tohto podujatia 39 žiakov
2. - 4. ročníkov
Verím, že počas tohto podujatia sa “nakazili čítaním” aj tí, ktorí
od kníh doteraz bočili. Určite pri ich čítaní prídu na to, že kniha je
naozaj najlepším priateľom človeka. Túto nezabudnuteľnú noc im
bude pripomínať nielen množstvo zážitkov, ale aj krásne nálepky a
pohľadnice s logom akcie, ktoré dostali za odmenu všetci účastníci tohtoročnej rozprávkovej výpravy. Ďakujeme všetkým za účasť
a tešíme sa zase o rok dovidenia.
- JK -

Ilavský mesačník
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Hviezdoslavov Kubín
„Ó, hudba čistá, velebná a sladká,
tak splývaš ako pŕška raja krajom;
a každý akord kojí, laská, hladká,
a nádejí mi rozševelí hájom...“
Pavol Országh Hviezdoslav

Posledný februárový deň aj dva dni skôr sa našou školou
vznášala hudba slov, ktorá nás preniesla prostredníctvom recitátorov poézie a prózy do umeleckého sveta. Sveta, v ktorom
vládne slovo, čo vie potešiť, zarmútiť či pohladiť dušu. Konalo
sa školské kolo recitačnej súťaže- Hviezdoslavov Kubín. Zmerali si v ňom sily víťazi triednych kôl z prvého i druhého stupňa našej školy. Konkurencia bola silná a porota mala plné ruky
práce, vybrať tých najlepších, ktorí nás pôjdu reprezentovať 19.
marca 2019 na okresné kolo súťaže. Tu sú víťazi, budeme im
držať päste!
I. kategória poézia
I. kategória próza
1. porota nepridelila
1.Alžbeta Horáková
2. Daniel Janeček
2. Karolína Kotlabová
3.Klára Petrovská
3. Terézia Dianová
II. kategória poézia
II. kategória próza
1.Lujza Cabajová
1. Tamara Balajková
2. Hana Holbusová
2. Silvia Pagáčová
3. Filip Žáčik
3. Silvia Vlková
III. kategória poézia
III. kategória próza
Timotej Horák
1.Kristína Baginová
Sandra Jancová
2. Lara Urbanovsky
Viktória Hudecová
3. Roman Pienták
Zapojili sme sa aj do súťaže kolektívov s krátkou divadelnou
ukážkou - Múdre slová, ktorej autorkou, scenáristkou, režisérkou či kostymérkou je sestra Damiána a hercami žiaci z 5.A triedy: Silvia Pagáčová, Matej Bella, Michal Koyš a Karolína Martináková.
- ĽL -

LYŽIARSKY VÝCVIK
V dňoch od 04. 2. – 08. 2. 2019 sa uskutočnil v SKI Zábava-Hruštín LV pre žiakov 7. ročníkov. Zúčastnilo sa ho 27 dievčat a 17
chlapcov pod vedením 3. inštruktorov (Mgr. Joanna Ďurišová, Mgr.
Lýdia Horáková, Mgr. Tibor Filický). O dobré zdravie našich lyžiarov
sa starala zdravotná sestra p. Mráziková. Počasie nám prialo, chuť
lyžovať a dobrá nálada bola u všetkých nás. Okrem lyžovania, ktoré deti absolvovali každý deň, patrili chvíle strávené na horách aj
prednáškam o bezpečnosti a metodike lyžovania. Voľný čas sme
deťom vypĺňali spoločenskými hrami a súťažami. Počas oddychového dňa sme navštívili RELAX centrum v hoteli Kristína. Lyžiarsky
výcvik sme ukončili pretekmi v slalome na lyžiach na pretekárskej
trati s časomierou. Všetci súťažiaci podali výborné športové výkony. Všetkých žiakom chválime za pokroky a možno niekedy i za
nadľudské výkony v lyžovaní. Poďakovanie patrí inštruktorom za
pomoc pri organizovaní lyžiarskeho výcviku i ZRŠ za finančný príspevok na odmeny pre žiakov a p. Kalusovi za sponzorskú pomoc.
- LH -, JĎ -

Štefánik - slnko v zatmení
Marec, zasvätený knihe, sme otvorili hneď prvý deň návštevou divadla Andreja Bagara v Nitre a podporili tak u žiakov lásku k umeniu a literatúre. S ôsmakmi a deviatakmi sme zhliadli strhujúci príbeh človeka, ktorý je na stránke divadla opísaný
týmito slovami: „Mal horúcu hlavu, šialené plány, uhrančivé oči
a planúce srdce. Milan Rastislav Štefánik. Náš najväčší hrdina. Slovenský aj svetový. Spochybňovaný, zabudnutý, potom znovu oslavovaný, no stále
tak trochu neznámy. Bol vedec, astronóm, fotograf, iluzionista, cestovateľ, vynálezca, meteorológ, diplomat, letec, vojak, stratég, vizionár. No bol to hlavne človek hľadajúci šťastie
a naplnenie – nielen pre seba, ale aj pre svoj
národ. Boli ním očarení muži, ktorí ho stretli
počas jeho života, milovali ho ženy aj celé roky
po jeho smrti. Keby nie jeho odhodlania, po slovensky by sme
sa možno rozprávali v kuchyniach, no nie na univerzitách a na
divadelných doskách.“
Takmer tri hodiny sme sledovali v biografickej dráme dôležité okamihy v Štefánikovom živote. Jeho blízky vzťah s matkou,
ktorá ho sprevádzala celým príbehom, cestovateľskú vášeň,
záľubu vo fotografovaní a jeho obrovské národné povedomie.
Scénu v pozadí dotvárali fotografie miest, ktoré počas života
navštívil. Neopomenuteľná bola úžasná hudba či spev pomáhajúca divákom ľahšie sa vžiť do príbehu. Nápomocní boli aj
dvaja informátori - Prvý a Druhý, akoby rozprávači príbehu, ktorí pôsobili komicky a nadľahčovali niektoré vážne scény. Prostredníctvom ich výstupov sme sa pobavili a zároveň veľa naučili.
Dúfam, že toto predstavenie vnieslo našim žiakom pohľad do
histórie a poskytlo im mnoho informácií o živote Štefánika, ktoré
boli spracované záživnou modernou formou, vďaka čomu, by si
väčšinu z nich mohli zapamätať. Zamyslime sa nad hodnotami
doby, keď víťazili ideály nad hmotou a Štefánik šiel do sveta za
šťastím a s túžbou vybudovať slobodu pre svoj ľud, pridŕžajúc
sa svojho životného kréda pozostávajúceho z troch slov: Veriť
- milovať – pracovať. Postava Štefánika by mohla poslúžiť ako
inšpirácia pre mnohých z nás. V dnešnom konzumnom svete
často zabúdame premýšľať o skutočných životných hodnotách,
zabúdame snívať a tešiť sa z maličkostí.
Verme, v každom z nás drieme kúsok Štefánika, stačí iba
chcieť!
- ĽL -
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Vansovej Lomnička - umelecký zážitok a tradícia
Vždy, keď sa už sneh a ľad pominú a v ovzduší cítiť vôňu
predjaria, keď vieme, že sa už ide prebudiť príroda a slnečné
lúče začínajú hriať našu tvár, teším sa na pozvanie a tradičné
stretnutie, ktoré každoročne tiež predznamenáva prebudenie lásku k umeleckému prednesu, lásku k materinskej reči, k slovenčine. Je to Vansovej Lomnička.
Má svoje pevné miesto v kalendári kultúrnych podujatí na
Slovensku. Je to celoslovenský festival umeleckého prednesu,
ktorý spája celé generácie recitátoriek, a tak poskytuje priestor
na tvorivé stretnutia. Na počesť Terézie Vansovej, ktorá napí-

te, tak ako ja, odniesli v sebe úžasný umelecký zážitok. Verte,
že sa naň oplatí prísť a vypočuť si klenoty velikánov slovenskej
literatúry.
Mám rada tradície a je dobre, že si mnohé doteraz uchovávame. Pripomínajú nám život našich predkov a umožňujú novej
generácií spoznávať ich. Také sú jarmoky, Vianoce, Traja králi,
nadchádzajúca Veľká noc i fašiangové veselice, bály, plesy, zábavy, aj ich práve končiaci sa čas. V celom roku máme mnoho
podobných sviatočných dní, kedy sa stretávajú ľudia s ľuďmi
v úprimnom priateľskom duchu.
Tradície, história, krajina, slovenčina a významné osobnosti
nášho národa - to sú naše pevné korene. Medzi takéto dlhoročné tradície patrí aj Vansovej Lomnička. Umelecký prednes
prezentuje krásu hovorenej reči a poslucháčom ponúka bohatstvo slovenskej literárnej tvorby. A záujem o ňu svedčí o tom, že
festival a umelecký prednes sú súčasťou nášho nehmotného
kultúrneho dedičstva.
- RH -

Oceňovanie pedagógov
pri príležitosti Dňa učiteľov
sala prvý slovenský román Sirota Podhradských, sa tak napĺňa jej odkaz ženám, aby sa vzdelávali, duchovne rozvíjali, aby
sa venovali nielen svojej práci, ale aj kráse umenia. Aby v rodine udržiavali úctu, rozvíjali a pestovali materinskú reč, spisovnú
slovenčinu v hovorenom prejave. Festival pokračuje v tradícii v
tomto roku už 52. ročníkom postupovej súťaže.
Dňa 27.2.2019 sa aj v Ilave uskutočnilo okresné kolo Vansovej Lomničky. Hlavným organizátorom a vyhlasovateľom je Únia
žien Slovenska. Každoročne pripravuje okresnú súťaž predsedníčka okresnej organizácie ÚŽS Magdaléna Hrubá so svojimi členkami.
Súťaž prebiehala v priestoroch Domu kultúry Ilava, kde sa
zišli ženy z Bolešova, Košece, Pruského, Novej Dubnice a Ilavy.
Porota v zložení Mgr. Magdaléna Kobzová, Mgr. Mária Čepelová a Edita Pavlíková vybrala do krajského kola súťaže Emíliu
Múčkovú z Ilavy s básňou O troch zlatých jablkách zo zbierky
Do uzlíka od Zdenky Lacíkovej, Mgr. Oľgu Ďurechovú z Ilavy
s prózou Dobroslava Chrobáka Drak sa vracia s časťou o Starostlivej Márii a učenlivej Marte a Mgr. Janu Šimončíkovú z Bolešova s prózou Tá moja Rudolfa Dilonga z diela Na hrudách
času.
Ocenenie dostala aj Ing. Eva Jurenová, dlhoročná účastníčka
súťaže, za prednes Človečiny z Kroniky komika od Stanislava
Štepku, ktorá už trikrát reprezentovala okres Ilava na krajskej
súťaži. Našim postupujúcim ženám sa darilo aj v krajskom kole,
ktoré bolo dňa 20.3.2019 v Trenčíne.
Všetky súťažiace majú môj nesmierny obdiv a úctu za to, že
svojím vystúpením obohacujú emocionálny rozvoj spoločnosti.
Poslucháčky, ktoré prišli podporiť toto krásne podujatie, si urči-

Do sály Domu kultúry v Ilave boli dňa 27.03. 2019 pozvaní pedagogickí pracovníci ilavských materských škôl, základnej umeleckej i špeciálnej školy, aby spoločne s vedením mesta oslávili
svoj sviatok – Deň učiteľov. Primátor nášho mesta každoročne
pri tejto príležitosti oceňuje vybraných pedagógov. Tento rok jeho
miesto zastúpil Pavol Šupák, ktorý sa všetkým prítomným prihovoril a poďakoval im za ich prácu, ktorá nie je vždy jednoduchá.
Na tradičnom stretnutí pri príležitosti výročia narodenia J. A.
Komenského učiteľa národov, bolo za mesto Ilava ocenených
päť riaditeliek škôl a to: Jana Harušincová, Viera Jancová, Jarmila Janošíková, Jana Pilátová, Ingrid Viskupová, ktorým srdečne gratulujeme.
- BŠ -
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Žiaci Špeciálnej základnej školy v Ilave vítajú jar...
Špeciálna základná škola v Ilave je plnoorganizovanou školou vzdelávajúcou žiakov so zdravotným znevýhodnením. Prioritné je mentálne postihnutie, pridružené telesné postihnutie,
poruchy správania, autizmus alebo ďalšie pervazívne vývinové
poruchy.

kovateľná atmosféra tvorivosti a zdravej rivality.
Marec – mesiac knihy sme 1. 4. 2019 ukončili celoškolskou
súťažou v prednese poézie a prózy „ Mám básničku na jazýčku“. Žiaci boli ocenení v dvoch kategóriách:
I. stupeň: 1. miesto: Michal Kováč
II. stupeň: 1. miesto: Miroslav Lesay
2. miesto: Sofia Kolárová
2. miesto: Natália Poláková
3. miesto: Patrik Suman
3. miesto: Mariana Lacková
Cenu poroty získali: Rebeka Šarközyová, Adrián Kolár a
Tibor Kováč.
Pedagógom touto formou ďakujem za kvalitnú, trpezlivú a obetavú prácu a žiakom želám veľa chuti do učenia a úspechov.
- VJ -

Z diania knižnice
Diagnostiku žiakov vykonávajú centrá špeciálno – pedagogického poradenstva a následnú odbornú starostlivosť v oblasti výchovy a vzdelávania poskytuje špeciálna základná škola.
Pod pojmom „ špeciálne výchovno – vzdelávacie potreby“ rozumieme úpravu podmienok, obsahu, metód a foriem vzdelávania, zabezpečenie individuálneho prístupu a špecifický spôsob
hodnotenia žiakov. Využitie týchto prostriedkov, odbornosť a tímová práca personálu, spolupráca s rodičmi smeruje k efektívnemu vzdelávaniu, ktoré je vzhľadom na širokú škálu postihnutí
veľmi náročné. Značná časť žiakov je vzdelávaná podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý je obsahom a rozsahom
prispôsobený osobitostiam konkrétneho žiaka.
Napriek týmto skutočnostiam žiaci navštevujúci Špeciálnu základnú školu v Ilave majú podobné radosti a starosti ako
ich ostatní rovesníci. Klasický vyučovací proces popretkávaný
netradičnými formami vyučovania, tematickými dňami a názornosťou. Práve názornosť, dramatizácia a zážitkové formy
vyučovania veľkou mierou prispievajú k sprostredkovaniu vedomostí, sociálnych a komunikačných zručností a sebaobslužných návykov. Tieto schopnosti dieťa veľakrát z rodinného prostredia nemá dostatočne osvojené.
Počas školského roka v závislosti od ročného obdobia prebiehajú v našej škole spoločné aktivity, ktoré žiakom spestrujú
a uľahčujú osvojovanie vedomostí.
Jar sme privítali už pre nás tradičnou „ FAŠIANGOVOU ŠIŠKÁRŇOU A KARNEVALOM.“ Celou školou sa šírila nezameniteľná vôňa fašiangových šišiek s lekvárom a šľahačkou. Žiaci
sa predviedli v maskách, ktoré si vlastnoručne vyrobili na hodinách pracovného vyučovania a výtvarnej výchovy.
Po návrate z jarných prázdnin sa celý týždeň od 11.do 15.
marca niesol v duchu slovenských ľudových rozprávok pod
názvom „ Vitajte u pána Dobšinského“. V rámci rozvíjania čitateľskej gramotnosti a vzťahu k ľudovej slovesnosti bolo úlohou žiakov priblížiť ostatným spolužiakom ľubovoľnú rozprávku. Spôsoby boli rozmanité a veľmi kreatívne: maľované čítanie,
hlasné čítanie, dramatizácia, výroba kostýmov a kulís, spoločné
aktivity pre všetkých žiakov viazané k deju rozprávky. Spracované boli rozprávky: Janko Hraško, O hlúpej žene, Drevená krava, Soľ nad zlato, Starý Bodrík a vlk.
Napriek tomu, že žiaci sa často v dôsledku svojho zdravotného znevýhodnenia stretávajú s komunikačnou bariérou, svojej
úlohy sa zhostili zodpovedne a v kolektívoch panovala neopa-

V marci bola knižnica plná detí - navštívili nás škôlkari

Čítali a debatovali sme s tretiakmi

Užili sme si aj tanečné vystúpenie medzi knihami

8

Ples Základnej umeleckej
školy - poďakovanie
Základná umelecká škola Ilava v spolupráci so Združením
rodičov školy a Radou školy usporiadala tento rok 11. ročník
reprezentačného plesu 2. marca 2019 v Dome kultúry Ilava.
O tanečnú zábavu sa postarala hudobná skupina Brilax, na
počúvanie počas tanečných prestávok hrala cimbalová hudba
Carpatia. Nakoľko hudobníci z Carpatie sú profesionálni umelci, boli tiež súčasťou hlavného programu, v ktorom odzneli diela W. A. Mozarta, či J. Brahmsa. Rovnako i žiaci tanečného
a hudobného odboru ZUŠ Ilava obohatili svojim vystúpením
program, na ktorý ich pripravili pani učiteľky Nikola Matejková a Eva Tóthová. Večerom sprevádzala moderátorka Zuzana
Laurinčíková. Organizátori opäť pripravili pre hostí malý darček,
toho roku v podobe karnevalovej masky, nakoľko ples uzatváral
fašiangové obdobie. O výzdobu sály, vestibulu a stolov sa postarali v spolupráci s kvetinárstvom Hortus učiteľky výtvarného
odboru Jana Frolová a Zdenka Cíbiková. Vďaka nim priestory
chodby oživila aj výstava žiackych prác. Novinkou plesu ZUŠ
bola fotostena s rekvizitami. Tento priestor bol počas celého
plesu vyťažený, nakoľko sa hostia fotili samostatne do mobilných telefónov alebo využili fotografickú profesionalitu J. Frolovej, ktorá im bola za týmto účelom k dispozícii. Večeru a kapustnicu pripravila reštaurácia La Torre, o nápojový sortiment
v bare sa postaral p. Štefanec a bezpečnosť hostí zabezpečila
firma Aristos, s.r.o.
Veľmi pekne ďakujeme za podporu všetkým zúčastneným,
rovnako aj tým, ktorí pomáhali pri organizácii plesu, a obzvlášť
sponzorom: Aster mix – rodina Černejová; Aster mix Dubnica nad Váhom; Bagitrans; Bowling caffe v Ilave; Bytový textil
Oľga Ľachká; Časomerný servis Ing. Ivan Valach; Dámske kaderníctvo LOREN Ilava p. Petrovská; Danka Kalusová, Košeca;
Dom farieb Pruské; Firma ADOP s.r.o. Ilava pán Cedzo; Firma
Bricol pani Dianová; Firma KRAPS s.r.o. pán Kalus; Full café
Ilava; JC Media Comtupers Ilava; Kaderníctvo Daria; Kníhkupectvo Kornélia Ilava; Kovo ZOO – rod. Dianová; Kozmetický
salón Monika Vavríková Ilava; Lea nábytok Ilava; Mária Fürsten
– talianska móda Dubnica nad Váhom; Marpex Dubnica nad
Váhom – rodina Osúchová; MCAE System, s.r.o. Dubnica nad
Váhom; MRC Autoservis Ilava; Oddelenie kultúry Ilava; Omega Ilava; Pán primátor V. Wiedermann; Pizzeria La Torre Ilava;
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Pneuservis Marián Palec Dubnica nad Váhom; Potraviny MAJKA Pruské; Predajňa Slovenka v Ilave; Rejas spol. s.r.o; Rodina Barinková; Rodina Mikolášová; Rodina Petrušová; Rodina
Štefancová; RONA, Lednické Rovne; Sigmia OaSS s.r.o. Ilava;
Slovenský textil Alena Mareková, Dubnica nad Váhom; Textilná
galantéria Ilava rodina Domáňová; Trendy nábytok p. Urbánek;
ZUŠ Klimkovice
Vďaka prajnosti všetkých zúčastnených môžeme tohtoročný výťažok z plesu použiť na doplnenie vybavenia tanečného
odboru, ktorému zakúpime špeciálnu protišmykovú tanečnú podlahu – baletizol. Bližšie informácie zverejníme čoskoro na stránke školy: www.zusilava.sk. Ešte raz veľmi pekne
ĎAKUJEME!
- IV -

Riaditeľstvo Základnej školy v Ilave na Medňanskej ulici
oznamuje, že zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky
sa uskutoční 9. apríla 2019 t.j. v utorok od 15.00 do 18.00 h
a 10. apríla 2019 t.j. v stredu od 15.00 do 16. 00 h v pavilóne
B. Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.
Dodatočný zápis je možné dohodnúť telefonicky na
t. č. 042/ 44 65 293, 042/ 44 64 140 prípadne mailom
zsmedil@stonline.sk.
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V knižnici tentoraz o Rusku i Uzbekistane
Začiatkom marca sme v knižnici debatovali o Rusku. Nie o politike, ale
o cestovaní po geograficky najväčšej
krajine sveta. Stále viac Slovákov navštevuje nielen Moskvu a Petrohrad ale
chcú zažiť i chýrnu Transsibírsku magistrálu. Ako nám povedala Eva Šandalová, majiteľka cestovnej kancelárie Ma3oska travel, viaceré tohtoročné termíny
majú už úplne vypredané. Ochotne prijala pozvanie do Ilavy, aby záujemcom
sprostredkovala zážitky a skúsenosti z krajiny, v ktorej roky pracovala. Teraz tam sprevádza slovenských turistov,
pripravuje im pestrý program, aby pri
návšteve Ruska a najnovšie aj Uzbekistanu toho čo najviac videli a zažili.
Rusi tvrdia, že majú tri hlavné mestá.
Moskvu- geopolitické, Petrohrad- hlavné mesto kultúry, Kazaň- hlavné mesto
športu /Tatárska republika/. Týmito
mestami začala aj svoju prezentáciu.
S T S K Á Moskvu, jej
Ako vravela M- E miluje
KNIŽNICA
hektickosť a nonstop
život. Je to veľkomesto paradoxov,
ultramoderny v Moscow city,
V A
I L A histórie,
všetkým dobre známe Červené námestie, večne „živý“ Lenin, ktorého určite stretnete pri potulkách v centre, legendár-

MESTSKÁ
KNIŽNICA
I L A V A

Knižné novinky
Beletria dospelí:
Vagovič M.: Umlčaní
Filan B.: Hodina človečiny
Opremčáková Š.:
Arabská sezóna
Ferrante E.: Dni odpustenia
Heribanová T.: Pendleri
Kozmon F.: Kukučka
Silva D.: Druhá žena
Young S.: Bez rozlúčky
Slimani L.: Adéle
Mankell H.: Kým príde mráz
Läckberg C.: Anjeličkárka
Morská panna
Rivers F.: Dielo majstra
Farkašová E.:
Scénár & Uvidieť
Popluhár P.: Kde všade som
(ne)zomrel
Gardner L.: Nájdi ju
Budzak D.: Môj život s Jojom
Fitzek S.: Strach z lietania
Ďuranová M.: City bokom!
Havran M.: Besnota

Bjork S.: Chlapec vo svetle
Ohlsson K.: Pochované tajomstvá
Minier B.: Sestry
Martin-Lugand A.: Šťastie mi
uniká pomedzi prsty
Nvotová D.:
Fulmaya na rázcestí
Bagínová M.: Hľadajúca
Šoltézs A.: Sviňa
Beletria deti:
Kinney J.: Denník odvážneho bojka 13
Ďuríčková M.:
O Jankovi Polienkovi
Dahl R.: Minpinkovia
Rodari G.:
Cibuľkové dobrodružstvá
Pavlovič J.: Rozprávky o mašinkách
Šingovská L.:
Slovensko- krajina plná tajomstiev (kolekcia kníh)
Náučná dospelí:
Macskásová V.:
Veľká kniha mačiek
Svet techniky

ny obchodný dom GUM, ale aj múzeá a
kultúrne podujatia svetovej úrovne. Úplne iný je Petrohrad, odlišný architektúrou i históriou. S najväčšou galériou na
svete - Ermitážou, zdvíhacími mostami
na rieke Neve i krížnikom Aurora.
Cestovali sme ďalej po krajine, s nadšením spomínala magické jazero Bajkal.
Najhlbšie a najstaršie jazero na svete
s čistučkou „živou“ vodou, zaujímavými
ľuďmi. Opísala stretnutie so šamanom
i „krvavý“ kúpeľ na Altaji... Prezentáciu
ukončila zážitkami z Uzbekistanu, orientálnych miest Buchara, Chiva, Taškent
a Samarkand.
Odzneli aj praktické rady pre tých,
ktorí by chceli Rusko navštíviť individuálne, čomu sa treba vyhnúť, čo sa oplatí
vyskúšať, aké dokumenty turista potrebuje.
Bolo to obojstranne príjemné stretnutie, máme pozitívne odozvy od účastníkov besedy i Evy Šandalovej. Sme radi,
že si na nás našla čas, lebo teraz už určite niekde v Rusku sprevádza skupinu turistov :)
-OT-, -IH-

Poďakovanie za dar
z Galérie Nedbalka

V marci sme dostali hodnotný sponzorský dar pre knižnicu v
celkovej cene 931 €.
Knihy a katalógy našich popredných umelcov, medzi inými
napr. Albína Brunovského, Milana Paštéku atď. Takýto dar nás
veľmi potešil, pretože výpravné knihy o umení nakupujeme pomerne zriedkavo kvôli vysokým cenám,
Nedbalka – galéria slovenského moderného umenia prezentuje diela velikánov, ktorí vytvorili časť nášho kultúrneho dedičstva.
Celá jej zbierka pozostáva z viac než 1000 umeleckých diel od 83
významných slovenských výtvarníkov. V stálej expozícii ich vystavuje 160. Nachádza sa v centre Bratislavy na jednej z najstarších
ulíc a navštíviť ju môžete denne okrem pondelka.
-OT-, -IH-
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Najlacnejšie kvety v meste,
pre každú príležitosť

KVETY JANKA
Mierové námestie 93 (bývalé Foto) v Ilave
Príď si vybrať už vopred pripravenú kyticu,
alebo objednaj: 0944 541 992

Smútočná spomienka

Matrika

Narodili sa:
Ján Bagín
Juraj Bajtgovský
Lilien Bezecná
Dorián Čimo
Matúš Hudec
Annamária Margušová
Nela Matejková
Hanka Ondrejátová
Eliáš Sitár
Timotej Stálla
Valentína Tabačárová
Lukáš Vicen
Manželstvo uzatvorili:
Jaroslav Dorušinec
a Kristína Nekorancová
Peter Halák
a Natalija Fedorivna

Spomienka

Smútočné poďakovanie

Nezomrela.
Spí, má len sen, je krásny,
sníva sa jej o tých, ktorých
milovala a ktorí milovali ju.
Touto cestou ďakujeme všetkým priateľom, rodine a známym,ktorí prišli dňa
26.2.2019 odprevadiť na poslednej ceste našu drahú
Máriu Hrehorovú.
Smútiaca rodina

Smútočná spomienka

Chýbajú Tvoje múdre rady,
tak nám už nikto neporadí.
Pri stole iba prázdny priestor,
nikto nenahradí Tvoje miesto.
Aj keď neúprosne plynie čas,
Ty žiješ stále v každom z nás.
Za pokojný spánok Tvoj v
modlitbách prosíme a večnú
spomienku na Teba nosíme.
Dňa 25.2.2019 sme si
pripomenuli už 20. výročie
úmrtia nášho milovaného
otca a dedka
Ľubomíra Bajzíka.
S láskou spomína celá
rodina.

Smútočná spomienka

Mnohí z tých, čo žijú, by
si zasluhovali smrť. A mnohí
z tých, čo zomreli, by si zaslúžili žiť.
Dňa 20.5.2019 si pripomenieme 5 rokov od úmrtia našej drahej
Adely Janíčkovej
Nikdy nezabudneme.
Smútiaca rodina

Keď zomrie mamička, slniečko zájde, v srdci nám zostane smútok a chlad. V tom
šírom svete sotva sa nájde,
kto by ako mamička vedel
mať rád.
Dňa 4.4.2019 sme si pripomenuli 20 rokov, čo nás
navždy opustila naša drahá
mamička a stará mama
Mária Straňáková.
S láskou a úctou spomínajú synovia s rodinami.

Vyhasli oči plné lásky
našej drahej mamičky,
nevyhasnú však nikdy na ňu
v srdciach naše spomienky.

Navždy nás opustili
Jozef Šatka
Anna Tomanová
Mária Hrehorová
Emília Janíková
Štefan Roháč
Vladimír Brokeš
Jozef Slivka
Róbert Vallner
Oľga Rochovská
Mária Minařiková
Za sledované obdobie
od 30.1. do 31.3.:
počet prisťahovaných občanov – 23, odsťahovaných – 18, presťahovaných
v meste 21.

S hlbokým zármutkom
v srdci sme dňa 3.4.2019 odprevadili na poslednej ceste
našu drahú mamičku, babičku a prababičku
Máriu Minařovú.
Ďakujeme všetkým priateľom, rodine a známym za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

Ilavský mesačník

Úspechy karate
TJ Sokol Ilava – oddiel karate
Výsledky 2.kola Pohára federácie – 9.3.2019 Banská Bystrica
V sobotu 9.3..2019 sa súťaže v
Banskej Bystrici zúčastnili z Ilavy
štrnásti pretekári.
Toto sú výsledky druhého kola
tejto sezóny.
Katka Kadlečíková 3.miesto
kumite dievčatá 13- 14 r. + 50
kg
Natália Balajková 2.miesto kumite dievčatá 13- 14 r. -50 kg
Nina Baginová 3.miesto kumite dievčatá 13- 14 r. -50 kg
Tadeáš Horák 1. miesto kumite
žiaci 7- 8 r.
Romana Adamcová 1. miesto
kumite dievčatá 15-17 r. + 50kg
Romana Adamcová 1. miesto
kumite ženy Open
Petra Andraščíková 2.miesto
kumite dievčatá - 8 r.
Pavol Ház 3.miesto kumite
chlapci -12.r
Peter Meliš 3. miesto kumite
juniori 21 r.+ Open
Juraj Kosec 3.miesto kumite
juniori 18- 20 r. -65kg
Družstvo dievčatá 13-14r kumite
Katka Kadlečíková
Natália Balajková 2. miesto
Nina Baginová
Družstvo chlapci 8-9r. kumite
Tadeáš Horák,
Christian Sírny
Matej Slavík 1. miesto
Na toto kolo Pohára federácie
sme zobrali ďalších nových pretekárov.
Na medailových pozíciách síce
neuspeli, ale ukázali, že majú
chuť súťažiť:
Mirko Gašpar, Tatiana Beniaková, Jakub Laurenčík.Sú to ďalší
perspektívni pretekári klubu.
TJ Sokol Ilava – oddiel karate
Výsledky Czech karate Open
23.3.2019 Karlovy Vary
V sobotu 23.3. sa súťaže v Karlových Varoch zúčastnili z Ilavy deviati pretekári.
Medailové
umiestnenie
sa
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podarilo týmto pretekárom:
Romana Adamcová 1. miesto
kumite Ippon Shobu 15-17r
Romana Adamcová 1. miesto
kumite Sanbon+60 15-17r

Juraj Kosec 1. miesto kumite
Sanbon – 70kg 18-20r
Petra Andraščíková 2.miesto
kumite dievčatá - 8 r.
Peter Meliš 3.miesto kumite
Ippon Shobu Open
Peter Meliš 3.miesto kumite
Sanbon Shobu -80kg
Družstvo dievčatá 2.miesto
kumite družstvá - 14.r
Natália Balajková, Nina Baginová, Katarína Kadlečíková
Máme za sebou ďalšiu náročnú
súťaž zo série prípravy na majstrovstvá sveta 2019. Absolvovali sme dlhú cestu - Karlove Vary
- Czech Open. Medzinárodná
súťaž, teamov z Českej republiky, Lotyšska, Ukrajiny, Anglicka,
Talianska, Poľska a početné zastúpenie klubov zo Slovenska.
Napriek tomu, že sa niektorým
našim pretekárom nepodarilo priniesť medailu, hodnotíme
to pozitívne, lebo často prehrali
o pol bodu s vyspelými pretekármi a bojovali až do posledných
sekúnd. Všetkým patrí veľká
pochvala od trénerov. Vieme na
čom musíme popracovať,aby
naši pretekári dosahovali viac víťazstiev a úspešne absolvovali vrcholné podujatie tohto roku,a to
Majstrovstvá sveta v Bratislave
v júni 2019.
TJ Sokol Ilava – oddiel karate
Výsledky Bushido Cup 2019
Zagreb
V nedeľu 17.3.2019 sa súťaže
Zágrebe zúčastnili z Ilavy ôsmi
pretekári.
Medailové umiestnenie sa podarilo len dvom pretekárkam
Romana Adamcová 3. miesto
kumite ženy Open
Petra Andraščíková 2.miesto
kumite dievčatá - 8 r.
Absolvovali sme jednu z doteraz
najnáročnejších súťaží. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 7 krajín
a viac ako 700 štartujúcich pre-

tekárov. Súťažný maratón začal
o 9.00 ráno v nedeľu a skončili
sme o 19.30 večer. Každý náš
pretekár absolvoval viacero kategórií a veľa zápasov. Bola to
náročná príprava na majstrovstvá sveta v júni. Splnili sme cieľ
s ktorým sme na Bushido Cup
štartovali. Naši súťažiaci zápasili s plným nasadením a vyskú-

šali si zahraničnú konkurenciu
a iné pravidlá. Ďakujem pretekárom a pretekárkam,ako i organizačnému tímu,za zvládnutú
súťaž a náročnú cestu domov.
Ďalšia súťaž,ktorú máme hneď
nasledujúci víkend ja Czech
Open v Karlových Varoch. Čaká
nás ďalší náročný víkend.
- HK -

Naši najmenší bodovali
U-9
Nové Mesto nad Váhom
10.3.2019
Naši najmladší futbalisti, ročník
2010-2011,
turnaj
odohrali veľmi dobre, keď nestačili len
na Topolčany, ktorým nešťastne
podľahli 1:3. V ďalších zápasoch porazili AS Trenčín 4:0
a Nové Mesto nad Váhom 6:2 a
v skupine sme obsadili 2. miesto.
V súboji o celkové tretie miesto sme porazili FC Nitra 3:2. Za
najlepšieho hráča turnaja bol vyhlásený náš hráč Juraj Bodzan a
chlapci získali medaily a pohár.
Celkové poradie:
1. Bratislava ”Vrakuňa”
2. MFK Topolčany
3. MFK Ilava
4. FC Nitra
5. AFC Nové Mesto nad Váhom
”A”
6. AFC Nové Mesto nad Váhom
“B”
7. Juventus Žilina
8. AS Trenčín
MFK Ilava reprezentovali:
J. Šedo, J. Bodzan, M. Rendek,
J. Ondrašík, V. Hanko, M. Mogora, M. Ďuriš

U-11
9.3.2019
Aj 3. záverečný turnaj zimnej ligy
naši chlapci suverénne vyhrali,
keď nenašli premožiteľa, a preto
si odniesli víťaznú trofej. Celkové
poradie po 3. turnajoch:
1. MFK Ilava		
70:6
40 bodov
2. TJ Kolačín		
36:14
24 bodov
3. FK Dubnica U-10
22:24
24 bodov
4. TJ Horovce		
25:31
16 bodov
5. TJ Trenčianska Teplá
16:31
16 bodov
6. TJ Horná Poruba
7:68
3 body
Gólovo sa presadili:
Marco Prekop 30 gólov
Šimon Ondrušík 12 gólov
Aleš Suchánek 9 gólov
Daniel Holbus 8 gólov
Jakub Ondrašík 6 gólov
Juraj Bodzán 3 góly
Adam Striško 2 góly
Náš brankár Matúš Kučera sa
stal najlepším brankárom ligy so
6 inkasovanými gólmi. - PM -
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Pozvánky na podujatia v Ilave
1.4.-25.4.2019 vo vstupných priestoroch na prízemí DK
Výstava fotografií Nadácie pre deti Slovenska s názvom Školy
s rešpektom. Fotografie vznikali v rôznych kútoch Slovenska, v školách, ktorých učitelia absolvovali vzdelávacie programy Nadácie pre
deti Slovenska. Autorom je Rastislav Očenáš a autormi sprievodného
textu - princípov sú Aneta Chlebničanová a Peter Lenčo
12.4. 2019 /piatok/ od 10.00-17.00 v dome kultúry aj pri DK
Veľkonočné tradície. Podujatie venované veľkonočným sviatkom.
Trhy remesiel - výrobky kreatívnych tvorcov zo širokého okolia.
16.00 Kultúrny program
DFS Vretienko Ilava, FSK Praznovanka z Praznova,
DFS Laštek z Ilavy. Vstup voľný.
27.4.2019 /sobota/ o 18.30 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.
4.5.2019 /sobota/ od 6.00-10.00 /štart/ pred hostincom U kozy
Ilavská 25 – ka. Už 36. ročník obľúbeného turistického pochodu pohorím Strážovských vrchov. Pozýva KST Tuláci Ilava.
5.5.2019 /nedeľa/ o 16.00 vo farskom kostole
Ilavská hudobná jar - 25. ročník
Zmiešané spevácke zbory Gloria Deo z Bytče a Ilavčan z Ilavy. Sólistka: Barborka Barteková - ZUŠ Ilava. Vstupné dobrovoľné.
12. 5. 2019 /nedeľa/ o 15.00 v sále domu kultúry
Kytica pre mamu. Tradičný koncert ku Dňu matiek. Účinkujú deti
z ilavských materských škôl, zo základnej a základnej umeleckej školy.
Pozýva odd. kultúry v spolupráci s Úniou žien Slovenska – OO Ilava.
Vstup voľný.
19.5. 2019 /nedeľa/ o 16.00 v sále domu kultúry
Ilavská hudobná jar - 25. ročník. Účinkujú žiaci a učitelia ZUŠ Ilava hudobný a tanečný odbor.
19.5.2019 /nedeľa/ so štartom pri starom pivovare
Ilavský beh 2019. Už 23. ročník podujatia pre deti i dospelých. Štart
/ 10.00 /deti/ a 11.00 /dospelí/, registrácia vždy pol hodinu pred štartom. Trate: deti cca 400 m a 800 m, dospelí 13 000 m, beží sa za plnej
cestnej premávky na vlastnú zodpovednosť. Štartovné 3 €. Ceny: finančné odmeny. Občerstvenie po pretekoch zabezpečí usporiadateľ
25.5.2019 /sobota/ vo volebných miestnostiach v meste
Volíme poslancov do Európskeho parlamentu od 7.00-22.00 hod.
26.5.2019 / nedeľa/ o 19.00 v sále domu kultúry
Koncert JURAJ HNILICA band. Vstupenky v cene 8 € zakúpite na
www.predpredaj.sk. Juraj Hnilica - slovenský spevák, do povedomia
sa dostal vďaka šou Česko Slovensko má talent 5. Veľký úspech zožal vďaka svojej autorskej tvorbe.
29.5.2019 /streda/ o 17.00 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.
Pripravujeme:
Divadlo Masky z Ilavy chystá na jún premiéru novej hry Bondovci.
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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