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Život je dar
Je vôňa našej zeme.
Je prvý puk na vŕbeje radosť, že žijeme.
Život.
Život je teplá dlaň
a láskavé slovo...
Život je kvet.
Plný medu, vône.
Je dieťa, čo spí sladko
na matkinom lone.
Život je krása
vpísaná do tváreživot je biely driek briezky
v jesennom opare.
Život je cesta
míľnikmi radosti,
často pokropená
kvapkami bolesti.
Život je láska
človeka k človeku.
A nič nemôže zničiť
jej silu odvekú.
Život – život je teplá
dlaň a láskavé slovo,
život je záblesk vďaky
za všetko, čo bolo.

13. apríla 2015 sa dožila významného životného jubilea - 100 rokov - občianka nášho mesta
pani Anna Papučová. Táto vzácna príležitosť
bola dôvodom návštevy predstaviteľov Mesta
Ilava. (Zľava: Ľudmila Haasová, poslankyňa
MsZ, prednosta MsÚ Ing. Ľubomír Turcer, oslávenkyňa pani
Anna Papučová a Ing. Stanislava Hlaváčová vedúca oddelenia vnútornej správy). Počas príjemného posedenia oslávenkyňa prezradila aj recept na dlhý život. V jej jedálničku
nesmú každý deň chýbať ryby, ovocie a zelenina.
Pani Papučovej želáme veľa zdravia, spokojnosti, optimizmu a elánu do ďalších rokov života.

Z obsahu:
Vyhodnotenie rozpočtu Symfónia farieb Považia zaplavila Bratislavu Rozprávkový deň
Knižné novinky Spoločenská rubrika Športové aktuality
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OZNAM

Mesto Ilava informuje
občanov o hromadnom
čerpaní dovolenky zamestnancov Mesta Ilava vrátane Domu kultúry v Ilave v termíne od
27.7.2015 do 7.8.2015.
Mestská knižnica bude
v dňoch od 3.8. – 7.8.
2015 otvorená.
V prípade vyhlásenia
pohrebu v rozhlase, resp.
vystavenia parte bude
zverejnené telefónne číslo na vchodových dverách
domu kultúry.
Ďalšie informácie budú
vopred zverejnené na internetovej stránke mesta
a vyhlásené v mestskom
rozhlase.
Mestský výbor Sihoť pozýva občanov
mestskej časti Sihoť na
plánované zasadnutia
mestského výboru Sihoť.
Kde? Vo „volebnej“
miestnosti TSM Ilava
O koľkej? 16.00 hod.
Kedy? Prvá streda
v mesiaci
Vaše podnety, požiadavky,
pripomienky,
ale i sťažnosti môžete
smerovať emaily alica.
eglyova@ilava.sk, jozef.
toman@ilava.sk, julia.
holotova@ilava.sk alebo sa zúčastniť plánovaného zasadnutia MV
Sihoť osobne. Tešíme sa
na Vašu účasť!

Dávame verejnosti na vedomie, že Mesto Ilava úspešne ukončilo projekt

„Rekonštrukcia verejného osvetlenia v Ilave“
Tým, že mestu boli po predošlých kontrolách poukázané prostriedky z EU na prefinancovanie projektu, sa končí zasa jeden úspešný projekt na zlepšenie života občanov mesta.
Realizáciou grantu sme získali pre mesto nenávratný príspevok v sume 245 914,34 eur.
Prednosta MsÚ Ilava

Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava - 04/2015
(tabuľková forma)
Vyhodnotenie rozpočtu
Mesta Ilava - 04/2015
(tabuľková forma)

Bežný rozpočet
Príjem
Bežný rozpočet
zPríjem
toho:
DzP FO
daň
z
nehnuteľ.
z toho:
DzP FO
DK
daň z nehnuteľ.
Výdaj
DK
zVýdaj
toho: výdaj na RO
z toho: výdaj mesto
na RO
z toho:
MŠ
výdaj mesto
DK
z toho:
MŠ
správa mesta
DK
z toho: TSM(príspevok)
správa mesta
Rozdiel
z toho: TSM(príspevok)
Rozdiel
Kapitálový rozpočet
Príjem
Kapitálový rozpočet
Výdaj
Príjem
Rozdiel
Výdaj
Rozdiel
Finančné operácie
Príjem
Finančné operácie
Výdaj
Príjem
Rozdiel
Výdaj
Rozdiel
Príjem
Výdaj
Príjem
Rozdiel
Výdaj
(sumy
sú uvedené v €)
Rozdiel

Schválený 2015
Schválený 2015

3 217 736,00
428736,00
000,00
3 1217

1 591
428 166,00
000,00
25 775,00
591
166,00
3 10125633,00
775,00
991 633,00
287,00
3 101
2 110
346,00
991 287,00
350 346,00
644,00
2 110
167
350 432,00
644,00
1 048
055,00
167 432,00
268055,00
460,00
1 048

116
268103,00
460,00
116 103,00

Upravený 2015
Upravený 2015

3 279 725,00
433725,00
500,00
3 1279

1 595
433 599,00
500,00
25 775,00
595
599,00
3 21825622,00
775,00
003 622,00
575,00
31218
21 215
003 047,00
575,00
352 047,00
172,00
2 215
167
352 432,00
172,00
1 088
055,00
167 432,00
268055,00
460,00
1 088

Plnenie 04/2015 04/2015 v %
Plnenie 04/2015 04/2015 v %

1 353 158,84
578158,84
207,17
1 353

41,26
40,34
41,26

51 410,07
102
342,17
328
566,41
51 410,07
89566,41
487,67
328

30,71
29,06
30,20
30,71

242
578 318,49
207,17
8 654,89
242
318,49
1 026 8726,28
654,89
355 726,28
549,13
1 026
671
355 177,15
549,13
102 177,15
342,17
671

40,68
40,34
33,58
40,68
31,90
33,58
35,43
31,90
30,30
35,43
29,06
30,30

33,33
30,20

61
268103,00
460,00
61 103,00

32689432,56
487,67
326 432,56

48 000,00
139
48 000,00
-91
139 000,00
000,00
-91 000,00

40 786,00
310
40 040,00
786,00
-269
254,00
310 040,00
-269 254,00

786,40
9 915,47
786,40
-99 129,07
915,47
-9 129,07

1,93
3,20
1,93
3,20

47 000,00
72
47 103,00
000,00
-25
72 103,00
103,00
-25 103,00
3 312 736,00
3 312 736,00
0,00
3 312 736,00
0,00

280 254,00
72 103,00
280
254,00
208
72 151,00
103,00
208 151,00
3 600 765,00
3 600 765,00
0,00
3 600 765,00
0,00

16 516,82
24
16 109,54
516,82
-7 592,72
24
109,54
-7 592,72
1 370 462,06
1 060
370 751,29
462,06
309
710,77
1 060 751,29
309 710,77

5,89
33,44
5,89
33,44

33,33

38,06
29,46
38,06
29,46

v €) organizácie (zahŕňa ZŠ, ZUŠ, CVČ, ŠJ ZŠ a ŠKD ŠJ); MŠ – zahŕňa Materskú školu Ilava
*(sumy
RO sú– uvedené
rozpočtové
+* jedáleň
a Materskú
školu Klobušice
jedáleň;
DK - domy
RO – rozpočtové
organizácie
(zahŕňa+ ZŠ,
ZUŠ, CVČ,
ŠJ ZŠ akultúry.
ŠKD ŠJ); MŠ – zahŕňa Materskú školu Ilava

jedáleň
a Materskú
Klobušice
+ jedáleň;
DK - domy
kultúry.dlhu, civilnú obranu, ochranu pred
*+ výdaj
mesto
- zahŕňaškolu
správu
mesta, voľby,
transakcie
verejného
požiarmi,
výstavbu,
cestnú
dopravu,
nakladanie
s odpadmi,
ochranu
prírody
a krajiny,
* výdaj mesto
- zahŕňa
správu
mesta,komunikácie,
voľby, transakcie
verejného
dlhu, civilnú
obranu,
ochranu
pred
ochranu
životného
prostredia,
rozvoj
bývania,
verejné
osvetlenie,
bývanie
a
občiansku
vybavenosť,
požiarmi, výstavbu, cestnú dopravu, komunikácie, nakladanie s odpadmi, ochranu prírody a krajiny,
rekreačné
a športové
služby, knižnicu,
predškolskú
výchovu,
opatrovateľskú
klubvybavenosť,
dôchocov a
ochranu životného
prostredia,
rozvoj bývania,
verejné
osvetlenie,
bývanie a službu,
občiansku
starostlivosť
o
občanov
v
hmotnej
núdzi.
rekreačné a športové služby, knižnicu, predškolskú výchovu, opatrovateľskú službu, klub dôchocov a
starostlivosť
o občanov
v hmotnej
Schodok
štátneho
rozpočtu
SR je k núdzi.
30. 04. 2015 vo výške 991 mil. €.

SchodokMinisterstvo
štátneho rozpočtu
Zdroje:
financií SR
SR.je k 30. 04. 2015 vo výške 991 mil. €.
Zdroje:
Ministerstvo
Ing.
Štefan
Daško financií SR.
primátor
mesta
Ilava
Ing. Štefan
Daško
primátor mesta Ilava

Ing. Stanislav Fúsek
samostatný
Ing. Stanislavodborný
Fúsek referent rozpočtu

samostatný odborný referent rozpočtu
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Oslávili sme Deň matiek
„Vie o nás všetko. Viac,
než mnohí iní. A napriek
tomu nikdy nesklame.
A nespomína dlho na prečiny. O kom to vravím? Predsa o mame.
Mama. Ten človek, čo najdlhšie mlčí, keď ublížia mu
jeho najbližší.
Po každom páde sa znova

chodiť učí. Po každom plači
sa znova utíši.
Mama. Tá večná kvetinka
skromná...“
10. mája, pri príležitosti sviatku Dňa matiek, sme
sa opäť stretli v našom kultúrnom stánku, aby sme
spolu s našimi deťmi oslávili sviatok mamičiek,

Folklórny súbor Vretienko.
babičiek i prababičiek.
V krásnom kultúrnom
programe účinkovali deti
z MŠ Ilava i Klobušíc, žiaci
zo ZŠ i ZUŠ v Ilave.
V tejto krásnej sviatočnej
atmosfére sme opäť nadviazali na veľmi peknú tradíciu Únie žien Slovenska
a odovzdali sme putovnú
orchideu jednej z prítomných mamičiek ako poďa-

Deti z MŠ Klobušice.

Krajská súťaž a prehliadka
speváckych zborov a súborov
Dňa 20. mája sa v DK
Ilava uskutočnila prehliadka speváckych zborov seniorov, ktorú organizovala
krajská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku.
V prehliadke účinkovalo až
trinásť súborov. Samozrejme nechýbal ani náš, ilavský zmiešaný spevácky zbor
Ilavčan, ktorý sa predstavil
v záverečnej časti programu
a svojím jedinečným vystúpením si získal srdcia nadšeného publika.
Celoštátnej
postupovej
súťaže „Mládež spieva“, ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum
z poverenia Ministerstva
školstva, vedy, výskumu

a športu Slovenskej republiky, sa 28.apríla v DK Ilava
predstavili tri detské spevácke zbory. Štvrté, hoci
počtom menšie spevácke
zoskupenie, bolo zo ZUŠ
v Ilave pod vedením pani
učiteľky Márie Margušovej.
Hoci účinkovali len ako
hostia súťaže, získali si obdiv a veľký potlesk prítomných divákov.
Zlaté pásmo v tejto súťaži
získali dva spevácke zbory –
Liberi cantantes zo ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi
a Vážky zo ZŠ Dlhé Hony v
Trenčíne. Strieborné pásmo
si vyspieval spevácky zbor
zo ZUŠ v Partizánskom.
Všetkým speváckym zbo-

rom blahoželáme a tešíme
sa na ďalšie spevácke vystúpenia.

FS Klenotnica.

kovanie všetkým mamám
za lásku, starostlivosť a obetavosť... Putovnú orchideu
odovzdala
predsedníčka
Únie žien Slovenska v Ilave pani Magdaléna Hrubá
a Mgr. Magdaléna Kobzová
pani Emílii Šukalovej, ktorá tento nádherný kvet prevzala za všetky prítomné
mamy.
- atSúťaž i prehliadka speváckych zborov bola úspešná a verím, že i v budúcom
roku sa tieto mimoriadne
krásne podujatia uskutočnia opäť v Ilave.
- at -
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SYMFÓNIA FARIEB POVAŽIA ZAPLAVILA BRATISLAVU
Klub neprofesionálnych
výtvarníkov ARTERELAX
zložený z občanov miest
a obcí stredného Považia pri
príležitosti 10. výročia jeho
vzniku v galérii Kultúrneho strediska v Bratislave, na
Vajnorskej ulici slávnostnou
vernisážou v pondelok 18.
mája 2015 otvoril výstavu
výtvarných prác svojich členov. Tridsaťštyri výtvarníkov v Bratislave vystavovalo
99 obrazov, na ktorých dominovali krajinky, architektúra, prírodné zákutia, zobrazujúce stredné Považie.
Medzi vystavovanými dielami nechýbali portréty, zátišia či moderné umenie.
V kultúrnom programe
účinkoval žiak zo ZUŠ v Ilave Samuel Teicher, ktorý
zaspieval taliansku arietu
a ľudovú pieseň s klavírnym
sprievodom pani učiteľky
Mgr. Jarmily Piškovej.
Svoje miesto v presklených
vitrínkach mali kovové šperky výtvarníčky Mgr. Danky
Vlčkovej z Ilavy. Nevšedný
záujem vzbudili jej originálne
prívesky, prstene a náušnice.
Ušľachtilým kovom vyzdobila napríklad aj dámske spoločenské topánky a kabelky.
Návštevníkov zaujala i mozaika ikony Matky Božej od
Kataríny Tomanovej z Dubnice nad Váhom a olejomaľba s názvom Flamengo, ktoré
svojou dynamikou učarovalo
viacerým milovníkom umenia.
Vekovo najstarší výtvarník

Vystavujúci autori.

83- ročný Jozef Hudek
z Domanižskej Lehoty, /
otec Aly Teicherovej/
trojicou obrazov priblížil Bratislavčanom svoje rodisko
a spomienky z mladosti. Autor má svoj vlastný rukopis,
diela sú majstrovsky vypracované, cítiť v nich dušu a lásku
k rodnému kraju.
Najmladšia z vystavujúcich
autorov, 12- ročná Emmka
Barninová z Mojtína predstavila svoje „prvotiny “- „Kyticu pre mamku“, „Baletku“
a „Krajinku s loďkou“, v ktorých sa inšpirovala svojimi
pocitmi a tiež tomu, čo má
rada.
Erika Várošová
z Ladiec jemnou maľbou
prebúdzajúcej sa mladej ženy
potešila oči najmä mužov
všetkých vekových kategórií
a to nielen z Bratislavy...
Realistické obrázky kytíc
a kvetov Marty Jurkovičovej
z Považskej Bystrice podnecovali túžby návštevníkov
vlastniť jej práce.
Ľubomír Zdurienčík
z Považskej Bystrice príjemne prekvapil
milovníkov moderného abstraktného umenia. Jeho obrazy sú
plné kombinácií teplých farieb a čitateľných symbolov
vyvolávajúcich pocity pokoja
a oddychu.
Zdenka Švihlíková
z Dubnice nad Váhom svojimi obrázkami so zátiším
a romantickou jeseňou zabodovala nielen u strednej generácie návštevníkov.

prof. MUDr. Pavel Traubner PhD. v rozhovore
s Mgr. Alenou Teicherovou.
Zoja Berhanová majstrovsky ovláda modernú techniku
enkaustiky - maľovanie špeciálnou „žehličkou“ a mastným pastelom. Jej obrazy vedia rozprávať, povedal jeden
zo vzácnych hostí...
Evka Gabčová
z Púchova sa inšpirovala
dielami Moneta, a Vincenta
Van Goga, veľmi elegantne
zachytila príjemnú atmosféru diel i farebnosť, čím vzdala poctu tvorbe týchto géniov
výtvarného kumštu.
Zuzka Šušlíková
okrem
vydarených reprodukcií Z.
Honsovej potešila duše obdivovateľov prírody okolia Považskej Bystrice.
Jarmilka Palčeková
z Ladiec štetcom na plátno vložila svoju citlivú dušu
do obrazov „Závan Orientu“
a „V zajatí ruží“.
Martinka Štefániková
z Trenčína a jej stará mama
Ľudka Ištoková z Drietomy
predstavili svoje diela jemným a detailným vypracovaním kvetinových zátiší a zaujímavou kombináciou farieb
v maľbách krajiniek z našich
tatranských veľhôr,či dediniek na Považí.
Terezka Sárincová z Považskej Bystrice vložila svoje pocity a lásku ku kvetinám
a jemnou kombináciou farieb zachytila krásu slnečníc
a poľnej kytice.
Veronika Suchovská
z Trenčína ozvláštnila výstavu kombinovanou technikou štyroch originálnych diel

pod názvom Austrálske snenie I.-IV.
Mirka Kučmínová
z Kolačína maľuje akrylom
i suchým pastelom pomerne
krátko, ale príjemne prekvapila romantickými zátišiami
kvetov. Jej štýl spája znaky
insitného umenia s prvkami
moderny.
Mária Milanovič
z Dubnice nad Váhom má
vlastný výtvarný rukopis.
Odvážne,
kombinovanou
technikou asambláže rozvírila diskusiu o filozofickom
poslaní výtvarného umenia.
Koláže použitých predmetov
a farieb dáva podnet na dialóg
s jej dielami.
Lucka Klačková
z Ilavy je momentálne študentkou psychológie v Anglicku, ale na výstave sa nechala zastupovať
veľmi
peknými dielami kvetinových
zátiší, v ktorých vyjadrila svoj
cit pre krásu, jemnosť a farebnú kreativitu.
Renátka Kokanovičová
z Považskej Bystrice prekvapila
svoje výtvarnícke
okolie pestrými dielami z
prírody. Olejomaľby Emanuel a kytica príjemne dotvárali
kolekciu vystavených výtvarných diel.
Ivan Pohanka sa prezentoval jemne vypracovanými
portrétmi s príznačnými názvami “ Jemný pôvab“, „Katka“, „Školáčka“ a zátiším „Šálka v modrom“.
Ako TOP manažér neoplýva dostatkom voľného času,

Ilavský mesačník
ale na svoju záľubu si nájde
vždy čas. O maľovaní tvrdí,
že to je super-relax.
Obrazy s charakteristickým rukopisom Bobice Slávikovej z Ilavy-Klobušíc sú
olejomaľby kostolík v Pominovci a tiež žiarivé slnečnice
a kytice poľných kvetov, ktoré
nesú znaky výtvarnej vyspelosti výtvarníčky.
Nadežda Jakúbková
z Dubnice nad Váhom je
výbornou portrétistkou a jej
kresba je veľmi precízna. Výborne využíva techniku suchého pastelu, ktorým dokáže tvoriť veľmi realisticky
a jemne. Vo svojich dielach
sa vyznala k svojmu vzťahu
k rodnému kraju. Jej obrazy
„Dievča z Kolačína“, „Dievča
v čepci“ a portrét dievčatka
prezentujú krásu a farebnosť
ľudového dievčenského kroja.
Terezka Lukáčová
z Horoviec, doslova oča-
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nené láskou, cítiť v nich dušu
autorky.
Ľuboslava Pacúchová
z Považskej Bystrice má záľubu v stvárňovaní prírody,
anjelov a kvetov. Jej obrázky
majú nezameniteľný rukopis,
vyžarujú svetlo, evokujú detstvo, prvú lásku či spomien-

Zľava Mgr. Alena Teicherová, v strede Mgr. art. Jozef
Šimonovič a sólista opery SND Mgr. art. Ivan Ožvát.
rila obdivovateľov obrazmi
s názvom “Z jarnej palety“
a“ Hrou farieb“. Jej diela vyjadrujú lásku a jemnosť, cit
pre detail.
Renátka Slotíková
z Trenčianskej Teplej svoju
výtvarnú zrelosť pretavila do
olejomalieb s názvami : „Baletka“, „Mladosť“ a „Tajomná“. Veľavravné názvy korešpondujú s jemnosťou farieb
a „roztrúseným“ svetlom.
Hedka Martinková
z Považskej Bystrice je typickou predstaviteľkou insitného umenia. Jej obrázky
vyvolávajú nostalgiu a spomienky na detstvo, mladosť
a rodný kraj. Jej diela sú napl-

ku na rodný kraj.
Katka Lubjáková
z Trenčína sa prezentuje
modernými, farbistými, romantickými dielami s príznačnými názvami „Motýlie
sny“ a „Rozjímanie“. Svoju výtvarnú zrelosť pretavuje nielen do svojich obrazov, ale
i do šperkárskej tvorby.
Božka Sláviková
z Ladiec so svojou dcérkou
Božkou, dnes už Benkovou
zhodne a príjemne vyjadrujú
štetcom a farbami cit, lásku
a krásu. Ich obrazy „ Ruža“,
„Tulipán“, „Strelícia“, „Kytica“, „Západ slnka“ a „Dvaja“
sú toho dôkazom.
Nina Turcerová

z Ilavy je autorkou obrazov
s farebnými motýľmi, čoho
dôkazom je jej láska k prírode, ale inšpiruje ju aj architektúra miest. Jej tvorba je jemná
a precízna, realisticky zachytáva atmosféru a krásu všetkého, čo ju zaujme a dokáže to
pretvoriť do nevšedne jemnej
obrazovej podoby.
Pánsku časť klubu reprezentuje Karel Biolek z Mikušoviec o niečo viac ako
jeden rok. Svoje charakterové a vôľové vlastnosti pretavil do výtvarnej tvorby. Jeho
diela „Súmrak“, „Žlté kvety“
a „Krajina“, dokazujú jeho
vycibrený zmysel pre dôslednosť presnosť, krásu, detail
a to všetko znásobené sebadisciplínou a vytrvalosťou.
Stanislav Miko
z Mojtína a Považskej Bystrice vyjadruje vo svojej tvorbe lásku k svojmu rodisku,
k ľuďom, inšpiruje ho stará architektúra, kostolíky. Na svojich obrazoch rád stvárňuje
svoju rodnú dedinu. Technika špachtľou mu zvlášť učarovala, pretože dokáže jemnou
farebnou škálou a vrstvením vytvoriť nádhernú ilúziu
priestoru, jemná pastóznosť je
pre jeho tvorbu typickým výrazovým prostriedkom.
Myšlienka založiť klub ARTERELAX vznikla pred desiatimi rokmi, v čase, kedy Ala
Teicherová organizovala prvé
stretnutia výtvarníkov na tzv.
kurzoch olejomaľby. Výtvarníci ARTERELAX klubu sa
stretávajú nielen v priesto-

roch DK Ilava, ale aj na rôznych výtvarných plenéroch.
Na jubilejnej výstave ARTERELAX klubu predstavuje
autorka, Ala Teicherová, diela „Culture“, „Z mlyna“, „Na
dedine“ a „Montiho čardáš“.
Jej majstrovsky zvládnuté olejomaľby, technikou „špachtľa
aj štetec“ sú lahôdkou pre milovníkov umenia i pre laika.
Okrem bohatosti palety farieb z obrazov doslova svieti
farebné spektrum svetiel. To
umocňuje zachytený okamih,
či dej obrazu. Okrem maľby
sa intenzívne venuje ikonopisectvu. Jej diela vlastnia významní zberatelia a milovníci
umenia nielen zo Slovenska.
Stanislav Miko
a Ala Teicherová

Mgr. Jarmila Pišková
a Samuel Teicher.
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NOC KOSTOLOV 2015 – noc opradená
tajomnou atmosférou miestneho kostola

Výstava v chrámovej krypte.
V piatok do neskorej noci
pred nedeľnou slávnosťou
Najsvätejšej Trojice atmosféra Kostola Všetkých svätých
v Ilave bola jedným slovom iná.
Odlišná. Po tretíkrát sa chrám
otvoril veriacim i neveriacim
dokorán viac ako v iné dni.
29.máj 2015 ponúkol nielen
obyvateľom mesta kombináciu kultúrneho i duchovného
programu. O osemnástej hodine bola Noc kostolov otvorená svätou omšou celebrovanou
otcom Františkom, benediktínskym mníchom. Koncelebroval ju aj väzenský duchovný
o. Martin z Dubnice nad Váhom s otcom Petrom, farárom
pôsobiacim v našej farnosti.
Otec František sa podelil
s návštevníkmi ilavského kostola s tým, čo je charakteristické pre benediktínsky spôsob
života. Slovami nám priblížil život za stenami benedik-

Zmiešaný zbor Ilavčan.

tínskeho domova – Kláštora
Premenenia Pána v Sampore
i s ovocím životnej múdrosti
prameniacej z regule svätého
Benedikta, patróna Európy.
Každoročne je do programu
Noci kostolov v našom meste
zaradený i hudobný repertoár. Po piatkovom večere vám
môže byť známy pseudonym
Janais, pod ktorým vystupuje bratislavská speváčka Janka Kothajová so slovenským,
anglickým i francúzskym repertoárom skladieb. Vystúpila niekoľko minút po skončení
svätej omše.
Po potešení uší v podobe zvučnej Janais nasledovalo niečo pre tých, ktorí mali
alebo i doteraz majú v záľube históriu. Historik, rodák
z Ilavy Mgr. Miroslav Toman,
ktorý v súčasnosti pracuje
v Mestskom múzeu v Trenčíne
spracoval príspevok o ThDr.

Jozefovi Chorényiovi pri príležitosti 160. výročia jeho narodenia. Skrz hovorené slovo
a prezentáciu nám bola poodhalená opona jeho života a diela. Pán Toman nám prezradil,
že niekdajší ilavský farár a regionálny historik Chorényi
sa pričinil napríklad o spísanie dejín ilavskej farnosti a že
v roku 1924 sa pričinil o doplnenie nových zvonov v mestskej veži.
Ste človekom, ktorý dokáže
nájsť záľubu v zborovom speve? V tom prípade ste nemali
zmeškať vystúpenie mestského zboru Ilavčan, ktorý tento
rok slávi 115.výročie založenia.
Okolo ôsmej hodiny bola
sprístupnená i chrámová
krypta, v ktorej sa bolo možné zúčastniť sprievodného
programu. Čo do neho zaradili organizátori podujatia tento rok? V predošlých ročníkoch Noci kostolov množstvo
návštevníkov našlo záľubu
v ochutnávke rôznych druhov omšových vín a chutných
syrov. Labužníkov i každý jazyk čakalo v chrámovej krypte
množstvo chutí.
Noc kostolov bola skutočne opradená kultúrou, ale
i spomínaným tajomstvom –
a to doslova! Tajomstvom je
i vznik ľudského tela v materskom lone. V krypte kostola
nás fotografie mohli vtiahnuť
do sveta nenarodených detí.
Fotografická výstava sprevádzala zábermi na človeka od
samotného počatia po záverečnú fázu vývoja – 280.deň.
Program tohtoročnej Noci
kostolov však vyvrcholil inak,
akoby možno mnoho z nás
očakávalo od kultúrnej akcie.
Po tom všetkom, čím Pán požehnal návštevníkov chrámu,
stal sa svetlom tajomnej noci
On sám. Od 23. hodiny mohol
každý z nás spočinúť v adorácii s Pánom. Adoráciu sprevádzalo miestne modlitbové
spoločenstvo.

Otec Peter, miestny farár,
s radosťou a nadšením v srdci
ďakuje každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom zúčastnil na
príprave programu – farskej
rade, dobrovoľníkom i vystupujúcim, ale i tým, ktorí sa postarali o technické zabezpečenie podujatia – tým, ktorí boli
zodpovední za zvukovú a svetelnú atmosféru piatkového
večera.

FARSKÝ DEŇ
A TURISTIKA
V poslednom čase, akoby
sa v miestnej farnosti zobudil
život. A to nielen, keď sa mládež stretáva v rámci farnosti
pri rôznych aktivitách. Koniec
júna sa už akosi tradične nesie
v znamení Farského dňa. Tento rok sa uskutoční 21. júna od
15.00 hodiny vo farskej záhrade. Program plný prekvapení si môže každý z nás prísť
vychutnať pri pive, kotlíkovom guláši a iných dobrotách,
v prítomnosti priateľov i známych. Čas stretnutí – aj takým synonymom sa dá nazvať
v poradí tretí ročník Farského
dňa.
Jednou z najmladších farských aktivít je tzv. farská
rodinná turistika. Desiatky
mladých, ale aj starších ľudí
zdoláva rôzne trasy – spočiatku ľahšie, neskôr i náročnejšie. O niekoľko dní, 13.
júna sa uskutoční tretia farská turistika na Beňovú, nenáročný kopec nad Košecou.
Pozývame vás rozhýbať si svoje kosti i svaly.
-T.M. Ilava-

Turistika na Sokole.
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Pre niektorých predškolákov bolo päť dní strávených na plaveckom výcviku
nezabudnuteľným
zážitkom. Výcvik prebiehal
v dňoch od 18. mája do 22.
mája, pod vedením skúsených trénerov z Penguin
sport club. Hlavným zameraním predplaveckej prípravy bolo oboznámenie
detí s vodou so zvládnutím základných plaveckých
zručností na elementárnej úrovni, tiež vybudovanie pozitívneho vzťahu k
tejto činnosti a odbúranie
všetkých zábran pri kontakte dieťaťa s vodným
prostredím. Predplaveckej
prípravy sa zúčastnilo až
25 predškolákov, ktorí boli
rozdelení do troch skupín:
kačičky, delfíny a žraloky.
Každý deň sa deti najskôr
pred plávaním rozcvičili
pod dozorom trénerky. Tá
deti zaujala vždy novou a
pútavou motiváciou, ktorú
zamerala na precvičovanie
celého tela pri rôznych po-

Máj v MŠ Ilava
Mesiac máj bol v našej
materskej škole veľmi rozmanitý. Už v prvý týždeň sa
deti s radosťou pripravovali
na vystúpenie ku Ddňu ma-

Deti z MŠ Ilava.
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Predplavecká príprava v MŠ Ilava

Deti z MŠ Ilava.
hyboch a postojoch. Po rozcvičení sa deti išli osprchovať, aby mohli vstúpiť do
vody, kde pokračovala rozcvička. Potom nasledoval
predplavecký výcvik, kde
tréneri viedli deti k napodobňovaniu jednoduchých
plaveckých pohybov. U niektorých detí sa v začiatkoch
prejavovala bojazlivosť, ale
každým dňom boli odvážnejší. Tréneri sa deťom ve-

novali najskôr individuálne
a potom skupinovou formou.
Pri plávaní používali bezpečnostné bedrové pásy,
plavecké slíže a dosky. Deti
sa učili správne dýchať pod
vodou prostredníctvom hry
na vodný vláčik, ponárať sa,
splývať, plávať prsia, tiež si
vyskúšali skákať do vody.
U detí bolo vidieť, že o plávanie prejavujú veľký záujem.

Keďže plávanie patrí medzi športové činnosti, ktoré významne ovplyvňujú
vývin detí, rozhodli sme sa
ich rozvoj podporiť aj týmto smerom. Na konci plaveckého výcviku dostali
takzvané „mokré diplomy“
za ich usilovnosť a plavecké
výkony.

tiek, ktorý mala každá trieda zvlášť.
Potom nasledovalo spoznávanie našej vlasti a mesta. V rámci tohto týždňa
sme s deťmi spoznávali svoju rodnú vlasť a utvrdzo-

vali si vlastenectvo. Prostredníctvom interaktívnej
tabule (máme ich 4) sme
poznávali krásy Slovenska
– niektoré väčšie mestá a
hlavné mesto SR – Bratislavu. Priblížili sme si aj štátne symboly – vlajku, znak,
pečať, hymnu. A ako by to
bolo keby sme nepoznávali
aj naše mesto? Deti v ňom
bývajú, avšak veľkou neznámou sú pre ne vlajka a erb
Ilavy. Aj tie deti spoznávali
a erb si dokonca aj postavili
zo štuplíkov z pet fliaš.
Ďalšou významnou aktivitou bol výchovný koncert v ZUŠ Ilava. Deti
z našej materskej školy navštívili dňa 15.5. 2015 Základnú umeleckú školu v Ilave, kde sa mohli oboznámiť
s prostredím tejto školy, rôz-

nymi hudobnými nástrojmi
a odbormi, ktoré sa na základnej umeleckej škole vyučujú; konkrétne odbor hudobný, tanečný, výtvarný
a dramatický. V hudobnom
odbore nám učitelia a žiaci
základnej umeleckej školy
predstavili sláčikové, brnkacie, dychové, a bicie hudobné nástroje. A spoločne
sa to nieslo v duchu „Cirkusu so zvieratkami“. Predstavenie bolo veľmi zábavné a
deťom sa páčilo, že sa mohli
zapojiť do spevu a tancovania. Návšteva tejto základnej umeleckej školy bola pre
deti veľkým prínosom predovšetkým v oblasti rozvoja
umeleckého cítenia.

Mgr. Hudecová Oľga

Mgr. Hudecová Oľga

8

Ilavský mesačník

Priateľský zápas vo florbale Športové trojstretnutie
13. mája 2015 sa uskutočnil
Ilava 7 : 6 Dca
družobných základných škôl
žiakmi dlho očakávaný zápas
ĎAKUJEM hráčom :
vo florbale. Priateľského záSamuelovi Púšovi, ktorý po- Ilava – Klimkovice – Mikołow
pasu sa zúčastnili žiaci flor- čas zápasu neraz dokázal svo-

balového krúžku CVČ Ilava
pod vedením vychovávateľky
Evy Vavríkovej a žiaci florbalového krúžku ZŠ s MŠ Pod
hájom v Dubnici nad Váhom,
ktorý vedie Mgr. Peter Kupec.
Zápas sa hral na tretiny +
prestávky na regeneráciu. Naši
žiaci sa nedali zahanbiť, zápas
si riadili strategicky i kombinačne.
Vývoj zápasu:
prvá tretina
Dca 1 : 3 IL
druhá tretina
Dca 3 : 3 IL
tretia tretina
Dca 2 : 1 IL
Zápas skončil zaslúženým
víťazstvom žiakov ilavského
florbalového družstva CVČ.
Teší ma, že naši žiaci hrali disciplinovane, i keď chvíle
napätia nechýbali, o čom svedčí výsledok zápasu :

je brankárske kvality, našim...
gólmanom...Máriovi Mutalovi, Jožkovi Mutalovi, Jakubovi
Horákovi, samozrejme za húževnatosť, bojovnosť a nadšenie pre hru Jakubovi Stanovi,
Adriánovi Borovskému, Riškovi Vankovi, Samovi Januchovi, Matúšovi Kvasnicovi,
Tomášovi Baštekovi, Samkovi
Buranskému, Denisovi Mihálikovi, Matejovi Haluštíkovi
a Jožkovi Prekopovi, bez ktorých by sa naše sny o víťazstve
nenaplnili.
Chlapci, ešte raz ďakujem za
reprezentáciu a teším sa...takto
o mesiac, keď si budete mať
možnosť zmerať sily na florbalovom turnaji.
-EV-

Blahoželáme
DIANKE HOCHLOVEJ, ktorá na speváckej súťaži Pink Song 2015 získala STRIEBORNÉ PÁSMO. Za
zodpovednú prípravu ďakujeme pani učiteľke Márii
Margušovej. Dianke i pani učiteľke prajeme ešte veľa
takýchto úspechov.
Kolektív Základnej umeleckej školy v Ilave

Peter Bažík (člen odbornej poroty) a Dianka Hochlová

Žiaci ZŠ Ilava.
O mesiaci MÁJ sa hovorí,
že je mesiacom lásky. I pre ZŠ
Ilava je to výnimočný mesiac.
Prečo? Pretože už niekoľko desiatok rokov sa práve v tomto
mesiaci stretávajú mladší žiaci a žiačky so žiakmi družobných škôl z Klimkovíc z Českej republiky a z Mikołowa
z Poľska, aby si zmerali sily
v behu na 60 m, 600 m, 1000
m, v skoku do diaľky, vo futbale a v prehadzovanej.
21.mája 2015 sme sa stretli na športovom trojstretnutí v ZŠ v Klimkoviciach. Našu
školu reprezentovalo 15 chlapcov a 9 dievčat. Úspešnejší boli

chlapci. Obsadili 1. miesto
vo futbale. Martin Vrábel zo
7.B získal 1. miesto v behu
na 1000 m. Matej Jáňa zo 7.B
si „vyskákal“ 1. miesto v skoku do diaľky. I v behu na 60
m získal striebornú medailu. Napriek týmto úspechom
sme sa ako škola umiestnili na
3.mieste. Nie vždy je dôležité
vyhrať, ale zúčastniť sa. Zabaviť sa, spoznávať nové miesta,
kamarátov, upevňovať priateľstvá,.....
O rok sa stretneme na pôde
našej ZŠ v Ilave, tešíme sa!
Mgr. Mária Janíčková

Ilavský mesačník
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PROJEKT ERAZMUS + PLASTIC-S-KILLS
OBCHODNÁ AKADÉMIA ILAVA V KLADNE, ČR
V rámci projektu Erazmus + sa žiaci II.A triedy
Obchodnej akadémie Ilava pod vedením pedagógov
Mgr. Bakytovej a Mgr. Rýdzej zúčastnili v dňoch od
12. do 18.4. 2015 ďalšieho
medzinárodného stretnutia, tentoraz v Kladne,
v Českej republike.
V zmysle programu mítingu plnili úlohy vyplývajúce z hlavnej myšlienky
projektu, ktorou je obrátiť
pozornosť verejnosti k potrebe redukovania plastového odpadu, konkrétne
igelitových tašiek a vreciek
a tiež upozorniť na nevyhnutnosť znižovania ich
spotreby.
Navštívili dvor separovaného odpadu firmy Rumpold v obci Žehrovce, kde

sa dozvedeli veľa užitočných informácií o tom, čo
sa deje so separovaným odpadom po jeho zvoze, ale
aj ako správne separovať
plasty.
Druhá návšteva ich zaviedla do firmy Van Gilern,
kde sa zaoberajú výrobou
igelitových tašiek a obalových fólií. Z diskusie so
zamestnancami firmy vyplynulo, že výroba igelitových tašiek v Českej republike klesá, čo má priaznivý
vplyv na životné prostredie
v Čechách. Tento fakt povzbudzuje žiakov pri práci
na ich projekte, aby svojimi
aktivitami upriamili pozornosť výrobcov i spotrebiteľov vo svojich materských
krajinách na dôležitosť obmedzovania výroby a spot-

reby igelitových tašiek.
Oficiálne prijatie u primátora mesta Kladno
a stretnutie s jeho námestníkom pre životné prostredie podčiarklo význam
celého
medzinárodného
projektu. Oboznámili nás
s formou zberu a spracovania odpadov v meste s dôrazom na plasty. Besedu

o tejto problematike sme
absolvovali i pri prijatí na
Krajskom úrade Stredočeského kraja v Prahe. Záujem
oficiálnych činiteľov o projekt Plastic-S-kills na mestskej aj regionálnej úrovni
teší, pretože jedným z cieľov projektu je osloviť aj verejnú správu, kompetentné
inštitúcie, výrobcov i spotrebiteľov, aby sa týmto
problémom viac zaoberali
a prijímali adekvátne riešenia.
-db-

Študenti Obchodnej akadémie.

Absolventi Obchodnej
akadémie v Ilave

Študenti Obchodnej akadémie.

Študenti Obchodnej akadémie.

Absolventov
Obchodnej
akadémie v Ilave po úspešnom
zvládnutí maturitnej skúšky
čaká ďalší dôležitý krok, nájsť
si svoje uplatnenie v živote.
Aj tento školský rok si väčšina z nich podala prihlášku na
vysoké školy prevažne ekonomického zamerania. Niekoľko
absolventov na základe výborných výsledkov na maturitnej
skúške a výborných výsledkov
počas celého štúdia bolo už
prijatých na vybrané odbory.
Dominika Poláková, Barbora Baďurová, Kristína Haljaková, Michaela Böhmanová a Lenka Hoštáková
získali osvedčenie Slovenskej
obchodnej a priemyselnej komory o úspešnom ukončení odborného vzdelávania za
účelom vyššej úrovne odborného vzdelávania absolventov a vzdelávania na školách.

Osvedčenie im umožní ľahšie začlenenie do praxe, ale aj
úspešné prijatie na vysoké školy.
Z celkového počtu 48 žiakov zo IV. A a IV.B triedy si
podalo 47 prihlášok. Najväčší záujem je o Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave,
Žilinskú univerzitu v Žiline,
ale aj o Trnavskú univerzitu
v Trnave, Univerzitu Komenského v Bratislave, Univerzitu
Konštantína Filozofa v Nitre,
Slovenskú poľnohospodársku
univerzitu v Nitre a Akadémiu policajného zboru v Bratislave.
Prajeme našim absolventom
veľa šťastia, úspechov pri prijímacích pohovoroch na vysoké
školy a tiež splnenie všetkých
plánov, snov a predstáv v ďalšej etape ich života.
OA Ilava
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„10. máj - Svetový deň pohybom ku zdraviu“ 31. máj - Svetový deň bez tabaku. Fajčenie a deti
Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila „10. máj
za Svetový deň - Pohybom
ku zdraviu“ s cieľom poukázať na rastúci počet chronických ochorení spôsobených
nedostatkom pohybu. Nedostatočná fyzická aktivita sa
najčastejšie v kombinácii s nesprávnou výživou spolupodieľa
na vzniku chronických ochorení, akými sú napr. ochorenia srdcovo-cievne, metabolické, respiračné a pohybového
aparátu. Pohybová aktivita vo
vzťahu ku kvalite života, životnému štýlu a zdraviu úzko súvisí. Z uvedených dôvodov má
pohybová aktivita nezastupiteľné miesto v prevencii civilizačných ochorení. Pravidelná pohybová aktivita redukuje
zdravotné riziká, ktoré sú spojené s obezitou, diabetes mellitus, hypertenziou, ischemickou
chorobou srdca, s poruchami
metabolizmu, s onemocnením
ciev, s poruchami chrbtice i celkového pohybového aparátu.
Pozitívne ovplyvňovanie životného štýlu by malo prispieť
k zvýšeniu fyzickej zdatnosti, k
zlepšeniu zdravotného stavu a
k predĺženiu aktívneho života v
pokročilom veku.
Pohybová aktivita – je každá
pohybová činnosť, ktorá v dostatočnej miere zvyšuje požiadavky na funkcie organizmu,
vyžadujúca energetický výdaj
nad úroveň výdaja v pokoji. Pohybovú aktivitu by mala dopĺňať racionálna výživa, otužovanie a zachovávanie vhodného
denného režimu. Zmena životného štýlu si vyžaduje veľmi
veľa cieľavedomého úsilia pri
výchove mladej generácie a pri
usmerňovaní dospelých.
Celoživotná pohybová aktivita – pohybová aktivita, ktorá
má sprevádzať človeka od jeho
narodenia až po ukončenie života. Samozrejme, že jej ciele,
úlohy, zameranie, obsah a veľkosť zaťažení sa na jednotlivých vývojových etapách mení
– prispôsobuje vekovým možnostiam, stavu zdravia, záujmom, materiálnym podmien-

kam. Ideálnym by bolo, keby
sa pohybová aktivita stala prirodzenou potrebou človeka vo
všetkých vekových skupinách.
Odborníci sa zhodujú v tom,
že pohyb je pre deti najlepšou
doplnkovou výživou. Uvedomujeme si, že pohybová aktivita je výsledkom pôsobenia
celého radu faktorov, pričom
v tomto prípade zohráva dôležitú úlohu rodina. Dôležitý je aj
pozitívny rodičovský vzor, rodičia by mali ísť svojim deťom
príkladom aktívnym životným
štýlom a pohybovým režimom.
Rodičia by mali dbať aj na primeranosť športových krúžkov
veku a schopnostiam dieťaťa.
Je dôležité, aby deti deti mali
vedomosti o pohybových aktivitách, aby mali potrebné zručnosti pre zapojenie sa do širokej škály pohybových aktivít a
ocenili celoživotný prínos aktívneho trávenia voľného času.
Každé dieťa by malo mať denne minimálne 40 minút pohybu alebo každý druhý deň aspoň hodinu až hodinu a pol.
„Mal by to však byť pohyb, ktorý rovnomerne zaťažuje srdce,
pľúca a kĺby,“ Ideálnym časom
pre pohybové aktivity detí sú
víkendové dni, počas týchto
dvoch dní by sa mali aktívnemu pohybu venovať minimálne
5 až 6 hodín. Za najvhodnejšie
športy považuje kolektívne hry
ako sú volejbal, futbal, hokej a
cyklistika, či vytrvalostné cvičenia ako plávanie, cyklistika a
orientačný beh. Programy, ktorých súčasťou je fyzická aktivita by sa mali snažiť naučiť mladých ľudí zodpovednosti, a to
najmä v oblasti zdravia. Každý
mladý človek by mal byť schopný zvoliť si činnosti jemu príjemné, v prípade, že mu dáme
možnosť vyskúšať širokú škálu
činností a mať určitú kontrolu
nad svojou účasťou na nich. Takže zaraďte pohybovú aktivitu
medzi vaše každodenné návyky.
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom
v Považskej Bystrici
Oddelenie podpory zdravia

Mnohí ľudia začínajú fajčiť v
útlom veku, v čase, keď ešte nedokážu dostatočne pochopiť hroziace nebezpečenstvo vyplývajúce z dlhodobého fajčenia tabaku.
Mladí ľudia začínajú fajčiť z rôznych dôvodov - chcú byť nezávislí, iní preto, lebo fajčia ich priatelia, alebo si berú vzor od rodičov.
Často s fajčením experimentujú a
domnievajú sa, že môžu prestať
kedykoľvek budú chcieť. Väčšina
fajčiacich detí si myslí, že od tabaku závislé nie sú. Fajčenie je však
silne návykové a väčšina mladých
neskôr nie je schopná s fajčením
prestať, pretože závislosť u mladých fajčiarov vzniká oveľa rýchlejšie ako u dospelých. Viac ako
80% dnes dospelých fajčiarov začalo fajčiť v detstve, mnohí z nich
sa pokúšali fajčenie zanechať, ale
nie sú schopní prestať.
Deti, ktoré fajčia sú viac náchylné na kašeľ a zvýšenú tvorbu

hlienu a majú vyššiu pravdepodobnosť ochorení na pľúcne choroby než deti, ktoré nefajčia. Čím
skôr sa z dieťaťa stane pravidelný fajčiar, tým má väčšie riziko
predčasného úmrtia.
Deti sú tiež vnímavejšie na
škodlivé pôsobenie pasívneho
fajčenia. V domácnostiach, kde
obaja rodičia fajčia, „dostávajú“
deti dávku nikotínu, ktorá zodpovedá 80 cigaretám za rok. Deti
rodičov, ktorí fajčia, majú vyššie
riziko rakoviny v dospelosti. Súčasne platí, že čím väčší je počet
fajčiarov v domácnosti, tým vyššie je riziko rakoviny pre nefajčiarov v rodine.
Buďte preto ohľaduplní voči
zdraviu svojich detí, sú predsa to
najcennejšie čo máme.
Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Považskej Bystrici
Oddelenie podpory zdravia

Pozvánky na podujatia v Ilave

15.6.-19.6.2015 vo výstavnej sieni DK
Výstava detských výtvarných prác vytvorených na krúžkoch centra
voľného času – z rozličných materiálov, rôznymi technikami. Vernisáž 15.6. o 16.00, výstava potrvá do piatku dopoludnia 19.6.2015.
Pozýva vás CVČ Ilava.
17.6.2015 /piatok/ o 19.00 v sále domu kultúry
Kto zhasol svetlo? Divadelné predstavenie s hereckými hviezdami
Máriou Kráľovičovou, Zuzanou Tlučkovou, Kristínou Svarinskou,
Jánom Koleníkom, Braňom Deákom bolo presunuté kvôli ochoreniu
z marca jún. Ešte sú k dispozícii aj vstupenky, zakúpite si v kancelárii
DK a v knižnici v cene 14 €.
18.6.2015 /štvrtok/ o 10.00 v dome kultúry
Literárna Ilava – 9. ročník. Vyhodnotenie celoslovenského kola literárnej súťaže. Pozýva CVČ Ilava
23.6.2015 /utorok/ o16.00 v Kultúrnom dome v Iliavke
Zasadnutie mestského zastupiteľstva. Srdečne pozývame všetkých
občanov mesta.
26.6.2015 /piatok/ vo vstupnej hale domu kultúry
ARTIL 2015 – vyhodnotenie výtvarnej súťaže ilavských škôl.
Pozýva vás CVČ Ilava.
11.8.-30.9.2015 vo vstupnej hale domu kultúry
V premenách času. Autorská výstava fotografií Ivana Vargu. Ilavčan,
pre ktorého sa fotografovanie stalo vášňou a venuje sa mu už niekoľko rokov, vám výber zo svojej tvorby predstaví v dome kultúry po
prvý raz. Nádherné emotívne fotografie slovenskej krajiny uvidíte vo
foyeri DK do konca septembra.
Pripravujeme:
Kultúrny program na Bartolomejský jarmok, ktorý sa uskutoční
v dňoch 21.-22. augusta 2015.
Do 2. júla potrvá v dome kultúry vo výstavnej sieni aj Výstava fotografií divej prírody bratov Žiakovcov.
Aktuálne vždy na www.ilava.sk /kalendár podujatí/ Tel. čísla DK:
44 555 70 až 72, knižnica 74. Zmena programu vyhradená.

I L A V A
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MESTSKÁ
KNIŽNICA
I L A V A

Knižné novinky

Beletria dospelí:
Galbraith R.: Hodvábnik
Tekeľová K.:
Malý kúsok duše
McKinlay D.:
Recept na šťastie
Piško R.: Stano Radič – majster nenápadnej pointy
Fabian F.: Bratislava
- Londýn - San Francisco
Gaiman N.:
Americkí bohovia
Dickenson L.:
Láska v Toskánsku
Mckenzie C.: Tajomstvá
Zander J.: Plavec
Ingelman-Sundber C.:
Zločinecký gang penzistov
Davis B.:
Stratení a nájdení
Addison C.:
Záhrada horúceho piesku
Van Tiem V.:
Láska ako z filmu
Gilman S.:
Zmrzlinová kráľovná
Lawson T.: Päť dní
Wattin D.:
Poklad pána Izakowitza
Mills M.: Čakanie na psa
Graterová J.:
Horká čokoláda
Silva D.: Prípad Rembrandt
Beletria deti:
Csontosová Z.:
Zatúlaný gombík
Kinney J.:
Denník odvážneho bojka 7
Kessler L.: Tajomstvo Emily
Windsnapovej
Náučná deti:
Szalai E.K:
Závesné dekorácie
Petö A.: Šikovné ručičky
Barsotti E.: Staroveký Rím
Náučná dospelí:
Pelletier E.: Porucha pozornosti bez hyperaktivity
Tománek P.: Rodina
– Výchova – Spoločnosť
Tománek
P.: Nástrahy
okultnej symboliky

11

Mestské múzeum
ospravedlňujeme sa pani
Elenke Zubárikovej zo Skaly
za chybné uvedenie mena pri
darovanom detskom kočíku
múzeu. Omylom sme ju „prekrstili“ na Janku.
pred 120 rokmi /1895/
bola na cintoríne v Klobušiciach dokončená hrobka
Gabriela Baroša, kde preniesli
jeho pozostatky dovtedy pochované v krypte ilavského
kostola. Výstavba hrobky stála
14 050 zlatých.

ďakujeme Petrovi Kondrčíkovi z Púchova za darovanie
fotografií z výstavby ilavskej
hydroelektrárne.
V tomto roku od začiatku jej
výstavby /1940/ uplynulo 75
rokov.
V dvoch zmenách pracovalo priemerne 2000 robotníkov
denne.
Ku stavbe boli na prepravu
materiálu dočasne privedené
aj koľajnice.

Výstavba ilavskej hydroelektrárne.

Ex libris pre knižnicu
V mestskej knižnici sme sa
rozhodli pre nový Ex libris.
Niežeby sa nám predchádzajúci už nepáčil, používame ho
v detských knižkách už päť rokov. Tešíme sa však aj na nové
výtvarné dielka, zaujíma nás,
ako tému stvárnia na malej
ploche talentované deti v súčasnosti.
Oslovili sme ilavskú ZUŠ-ku a vyhlásili súťaž pre jej
žiakov. Na konci školského
roka sa uskutoční vyhodnotenie a ocenenie súťažných

prác a všetky budú vystavené
v dome kultúry pri knižnici.
Ex libris je malý tlačený
lístok s menom majiteľa knihy.
Knižná značka, umiestnená na
vnútornej strane obálky knihy, slúži na označenie vlastníctva knihy. Dnes sa zvyčajne
nahrádza pečiatkou, ale stále
je významným zdrojom historických informácií, objektom zberateľstva. Často sú to
hodnotné, grafické umelecké
dielka.
-ot-, -ih-

O tom, že naše mesto zo
svojho rozpočtu každoročne
dotuje nákup kníh pre knižnicu sme vás už v minulosti informovali. Hlavne v súvislosti s tým, že sa snažíme
prostriedky na knihy získavať nielen rozpočtu mesta, ale
tiež z grantov.
Už viac rokov po sebe bola
knižnica úspešná a v týchto dňoch sme dostali dobrú
správu:
„Vaša žiadosť Zamiluj si
čítanie – AKTRAKTÍVNA BELETRIA pre Mestskú
knižnicu v Ilave bola podporená v plnej žiadanej výške 1 520,00 EUR“. Dotácia
bude poskytnutá zo štátneho
rozpočtu SR prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva. Spoluúčasť
mesta bude 80 €.
Peniaze by mali čoskoro prísť na účet mesta a my
v knižnici už postupne plánujeme a vyberáme, čo nakúpime pre našich čitateľov.
V roku 2014 nám bola poskytnutá dotácia v sume 1000
eur na podporu realizácie
projektu s názvom Odborná
literatúra pre Mestskú knižnicu v Ilave so spoluúčasťou
mesta 600 eur. Bolo zakúpených 111 odborných titulov
v hodnote 1600 €.
-ot-, ihPo júnovej návšteve detí zo
školského klubu nám v knižnici zostala „kytica z detských autoportrétov“.
Stretnutie sme ladili prázdninovo, čítali sme si čo robí
školník cez prázdniny, kreslili autoportréty a nakoniec
sme deti naučili spoločenskú
hru, ktorá je ako stvorená na
prázdninové večery pri ohni,
pri vode atď.
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Rozprávkový deň
Dňa 30. mája sa opäť rozžiarili detské očká, pretože po chladných upršaných
dňoch konečne vyšlo slniečko a v tento krásny slnečný deň sme oslávili sviatok našich ratolestí. Aj v
tomto roku sa náš kultúrny stánok zmenil na nepoznanie a opäť sa vrátil život
aj do ilavskej veže. Tentoraz ju však navštívili upírie bytosti s legendárnym
Draculom a jeho „mŕtvou“
nevestou a deti skúšali svoju odvahu vstúpiť do tejto
strašidelnej veže, z ktorej
sa doďaleka ozývala tajomná hudba s hrôzostrašnými
zvukmi, až v kostiach mrazilo. Myslím, že ani rodičia
detí neoľutovali, keď navštívili miesto, ktoré býva zatvorené a neprístupné počas roka. Mnohé deti, ktoré
sa nebáli, dostali medailu
za odvahu, niektoré dostali
strach a rozplakali sa. Avšak hneď im slzičky zmizli,
pretože pred vežou ich ča-

kala nová atrakcia - vodné
bubliny, v ktorých sa mohli
do sýtosti vyšantiť. Hasičské auto „ Máňa“ opäť potešilo nielen deti, ale aj rodičov a rozprávkové bytosti,
ktoré sa spolu s deťmi povozili a s vodníkom v parku i ohník uhasili... Chlapci aj dievčatá si splnili sen
a odviezli sa na kamiónoch
z firmy Comextrans a tí, čo
nestihli dobrodružnú cestu autami, povozili sa i na
koníkoch. V rozprávkovom kráľovstve čakali na
naše deti i rôzne rozprávkové bytosti ako Šípková
Ruženka so sudičkou, Popoluška a princ, vodník s
vodníčkou, krásna sultánka
s dcérami, poľovníci, ktorí
učili deti strieľať zo vzduchovky na obrázkový terč,
ale i čokoládová fontána,
ktorú pripravili čarodejnice z kráľovstva „Ovo- čok“
a lákajúc deti na zázračný
lektvar, ktorému ovocie dodávalo tú pravú rozprávko-

Ilavský mesačník

13

Lekáreň PURUS
Lekáreň na Ružovej ulici
Kaufland Ilava
Comextrans Ilava
Zdenka – Optik – Salón
LEA Nábytok Ilava
Textilná galantéria,
p. Domáňová
Rýchle občerstvenie
Strážov
Cafe Terzetto
Domáce potreby HM
Ivan Slámka
OD UNIVERSAL Ilava
Bufet ROSA,
Rado Štefanec
vú chuť si získali srdiečka
všetkých našich ratolestí.
„Kde sa však stratil ten
najsladší poklad, plný darčekov ?“ S takouto myšlienkou vchádzali deti i rodičia
cez začarované dvere starej
skrine do sveta ďalšej rozprávky....Padajúci sneh....
zasnežené stromčeky...stará lampa....zlá kráľovná....
zakliate deti....lev Aslan....
Tumnus – to všetko našli v rozprávkovej krajine
Narnie. Bolo však potrebné uhádnuť čarovné slovíčka a zakliate bytosti odrazu
ožili a priviedli deti k vytúženému pokladu s darčekmi.
Rozprávkový deň skončil
a my dúfame, že deti budú
s radosťou spomínať a tešiť
sa na ďalší rok, kedy možno
ožije rozprávkový les, ktorý ukrýva všelijaké tajomstvá....

Za spoluprácu ďakujeme členom divadelných
súborov Masky z Ilavy a
LEUA, ktorí nám pomohli
pri príprave, výzdobe, taktiež na jednotlivých stanovištiach v DK, vo veži
a v meste, Centru voľného
času Ilava, ktorí pripravili
pre deti súťaže a hry.
Veľké poďakovanie patrí
i našim SPONZOROM,
ktorí nám svojím príspevkom, či už finančným, ale
aj materiálnym, pomohli
pripraviť
rozprávkové
podujatie. Je úžasné, keď
organizátori vidia šťastné
tváre nielen detí, ale i rodičov a ich milá odozva,
že deň detí sa vydaril a bol
jedinečný, je pre nás organizátorov, tou najväčšou
odmenou.
- atĎakujeme sponzorom:
Mestský úrad Ilava
Cementáreň Ladce

Fotografie: DK Ilava.

SMER
Únia žien
BINO CAFE
Reštaurácia Moravec
Vinotéka na Ružovej ulici
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Matrika

Narodenie :
Sára Šumajová
Filip Ilončiak
Matúš FIliač
Ľubomír Šumaj
Tara Kazdová
Lucia Sýkorová

Manželstvo uzatvorili:
Ing. Peter Bielik
a Mgr. Erika Zlatošová
Pavol Moško
a Ing. Katarína Veselá
MUDr. Ján Porubčan
a Monika Martinisková
Branislav Toman
a Kristína Stanová
Lukáš Podhájský
a Aneta Faturová
František Nosek
a Jaroslava Pavlikovičová
Tibor Baninec
a Erika Pokrivčáková
Michal Tichý
a Lenka Hantáková
Ladislav Murín
a Veronika Živčicová
Navždy nás opustili :
Drahomíra Majznerová
Jozef Holba
Viera Behancová
Emília Kvasnicová
Alexander Furdoš
Anna Domáňová
Oľga Haasová
Mária Bujalová
Helena Fedorová
Květoslav Mikeš
Jozefa Balajová
Obzretie do štatistiky :
Od 15.4.2015 do 4.6.2015
sa do nášho mesta prisťahovalo 6 občanov, odsťahovali sa 3 občania.
Dáme do prenájmu obchodné priestory na ul. Ružovej č.112
v Ilave. Priestory sa nachádzajú na prízemí budovy. Vhodné na prevádzky (kaderníctvo,
kozmetika, pedikúra, masážny
salón, kancelárske priestory..)
Samostatné merače energií. Výhodný nájom.
Kontakt: 0905 463 144

Tradičné tromfy Ilavského behu 2015:

Skvelá organizácia, neopakovateľná
pohoda, vyrovnaný účastnícky rekord...
Poľský reprezentant Jan Wydra
a členka dubnického Jogging
klubu, Iveta Hulvátová sa stali
absolútnymi víťazmi 19. ročníka Ilavského behu - Veľkej ceny
Agromixu, ktorý sa v nedeľu, 17.
mája uskutočnil v Ilave.
Po vlaňajšom debute a štvrtej
priečke Jana Wydru sa poľský reprezentant do Ilavy vrátil, aby na
13 000 metrov dlhej trati s prevýšením 176 metrov po prvý raz
s prehľadom zvíťazil. Po Bogdanovi Dziubovi z roku 2012 sa tak

Spomienka

Očiam odišiel, prázdno je
tam, kde znel jeho hlas, spomienky na neho stále zostávajú v nás.
Dňa 5.6.2015 uplynú 2
roky, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec
a dedko
JOZEF MARTINÁK
S láskou si na neho spomína manželka a celá rodina

Smútočné
poďakovanie
Odišla si tíško, nie si medzi nami, no v našich srdciach stále žiješ spomienkami.
Dňa 22.5.2015 sme sa naposledy rozlúčili s našou
drahou
JOZEFOU BALAJOVOU
Úprimne ďakujeme príbuzným, susedom a známym za účasť na poslednej
rozlúčke, za kvetinové dary
a prejavy sústrasti.
Smútiaca rodina

časom 47:00,45 min. stal druhým
poľským víťazom v devätnásťročnej histórii podujatia. Na druhom
mieste skončil odchovanec pruštianskej atletiky, víťaz podujatia z roku 2005, Slavomír Košík
(48:24,60), po bronzový vavrín si
v nedeľu dobehol Štefan Štefina
(48:50,32) z dubnického AK Spartak.
„Na Ilavskú trať som sa po
roku vrátil s vierou vo víťazstvo,
pretože ma vlani svojím profilom veľmi oslovila a maximál-

ne mi vyhovovala. V príprave sa
špecializujem na behy do vrchu,
takže som vedel, že rozhodnúť
musím už v stúpaní na Kopánku.
Som rád, že sa mi to napokon podarilo a stal som sa súčasťou veľmi rozsiahlej a kvalitnej galérie
víťazov tohto podujatia“, vyznal
sa v cieli šťastný Poliak, štartujúci prvú sezónu v kategórii štyridsiatnikov.
Ani víťazka premiérového ročníka Ilavského behu Iveta Hulvátová svojich priaznivcov nesklamala a veľmi slušným výkonom
56:11,35 min. po neuveriteľných
osemnástich rokoch znovu vystúpila na víťazný piedestál ilavských stupňov víťazov a poskočila

Jazyková škola Smart Language Courses pripravuje na leto:
DENNÝ LETNÝ JAZYKOVÝ TÁBOR PRE DETI
Jazyk: angličtina/nemčina
Čas: 8:00-15:00
Termíny:
Júl - 6.7.-10.7., 13.7.-17.7.
August - 24.8.-28.8.
Vek: 6+
Cena: 79€ (v cene obed a pitný režim)
LETNÉ INTENZÍVNE KURZY
Jazyk: angličtina/nemčina
Kedy: júl, august
Frekvencia: 1-2x týždenne
Cena: od 40€
Prihlášky: do 19.6.2015
Kontakt: 0949 437 606, info@slc-online.sk

Ilavský mesačník
v dlhodobých tabuľkách z osemnástej až na desiatu priečku najlepších ženských výkonov histórie. Kvalitatívny posun medzi jej
prvým a tohtoročným druhým
ilavským triumfom predstavoval
neuveriteľných osemnásť minút
a šesť sekúnd. Na druhom mieste skončila favoritka súťaže, Katarína Drahovská z ŠBR Piešťany
(56:57,34), tretiu priečku si vybojovala neustále sa zlepšujúca Veronika Bakalárová z Trenčína
(60:12,04).
„Po návrate z materskej dovolenky ešte stále nie som v takej bežeckej pohode, akoby som
si predstavovala, takže mi nezostáva nič iné, iba poblahoželať víťazke k jej druhému
ilavskému triumfu. Dnes bola
naozaj lepšia...“, okomentovala nenaplnené očakávania - svoje
i okolia - mamina široko rozvetveného športového klanu Drahovských, Katarína Drahovská.
Aj tohtoročné podujatie, ktorého mediálnou tvárou bola slovenská atletická reprezentantka
a šesťnásobná víťazka podujatia
Ľubomíra Maníková, sa vo veľmi príjemnom bežeckom počasí
prezentovalo najmä bezchybnou
organizáciou, skvelou spoločenskou úrovňou a vyrovnaným
účastníckym rekordom, keď sa
na štartovnú čiaru, podobne ako
vlani, postavilo 173 štartujúcich.
Záverečného ceremoniálu slávnostného vyhlásenia výsledkov
sa popri Ľubomíre Maníkovej už
tradične zúčastnil primátor mesta Ilava Štefan Daško a organizačný šéf podujatia Ľubomír Klobučník.
Výsledkový servis:
Dievčatá 1.-5. ročník ZŠ - 800
metrov - bez použitia časomiery:
1. PAVLISOVÁ Ivona 2005 ZŠ
Lysá pod Makytou 3:21,00
2. DRAHOVSKÁ Eliška 2007
ŠBR Piešťany
3. STOPKOVÁ Paulína 2006 ZŠ
Ilava
4. JANÍČKOVÁ Katarína 2005
BK Lysá pod Makytou
5. BELÁKOVÁ Rebeka 2006 ZŠ
Dubnica nad Váhom
... + 29 ďalších pretekárok bez
určenia poradia, najmladšími pretekárkami boli Grétka
Paliatková (6.11.2010), Natá-

15
lia Duvačová (15.1.2011) a Eliška Gregorová (21.12.2012)
Chlapci 1.-5. ročník ZŠ - 800
metrov - bez použitia časomiery:
1. JANÍČEK Tomáš 2004 BK Lysá
pod Makytou 2:49,24
2. KRIŽÁK Michal 2006 ZŠ Púchov
3. DRAHOVSKÝ Timotej 2004
ŠBR Piešťany
4. SZABO Martin 2007 ZŠ Nová
Dubnica
5. HÍREŠ Michal 2003 ZŠ Ilava
... + 29 ďalších pretekárov bez určenia poradia,
najmladšími pretekármi
boli Alex Niko (28.3.2012),
Adam Batla (10.7.2012), Albert Belák (12.2.2011) a Boris Meliš (5.5.2011)
Dievčatá 6.-9. ročník ZŠ - 1
200 metrov:
1. SLIVKOVÁ Adriana 1999 ZŠ
Ilava 4:36,21
2. TEKEĽOVÁ Katarína 2000 ZŠ
Považská Bystrica 4:56,87
3. KOŠTIALIKOVÁ Denisa 2000 ZŠ Ilava 5:07,72
Chlapci 6.-9. ročník ZŠ - 1
200 metrov:
1. ŠIMEK Vratko 2000 MK Rajec
3:39,12
2. BARIČÁK Kristián 2000 ZŠ
Jána Bosca Nová Dubnica 3:54,83
3. DRAHOVSKÝ Benjamín 2001
ŠBR Piešťany 4:14,64
4. PODHORSKÝ Matej 1999 ZŠ
Ilava 4:18,87
5. PODHORSKÝ Marek 1999 ZŠ
Ilava 4:35,72
6. MELIŠ Kristián 2003 ZŠ Ilava
7:06,17
7. DRÁPAL Nicolas 2002
ZŠ Ilava 7:06,55
Muži „A“ - hlavná kategória 13 000 m - prevýšenie 176 m
1. KOŠÍK Slavomír 1981 Považan
Pruské 0:48:24
2. ŠTEFINA Štefan 1986 Dubnica
nad Váhom 0:48:50
3. LESKOVIANSKY Pavol
1986 Nová Dubnica 0:49:23
Muži „B“ - 40-49- roční - 13
000 m - prevýšenie 176 m
1. WYDRA Jan 1975 Poľsko
0:47:00
2. PLEVÁK Milan 1972 BK Lysá
pod Makytou 0:49:16
3. TOMČÁNY Miroslav 1971 Jogging klub
Dubnica n/V 0:52:45
Muži „C“ - 50-59- roční -

Na stupni víťazov Jan Wydra.
13 000 m - prevýšenie 176 m
1. KUCHARÍK Ján 1965 ŽSR
Trenčín 0:50:28
2. KLOBUČNÍK Peter 1963 Jogging klub Dubnica n/V 0:50:39
3. KOBAJLO Ryaszard
1962 Poľsko 0:51:14
Muži „D“ – 60- roční a starší
- hlavná kategória - 13 000 m prevýšenie 176 m
1. KOVÁČ Miroslav 1952 Trenčín
0:55:17
2. LYŽNICKI Zygmunt 1951 Poľsko 0:57:30
3. DOBRODENKA Anton 1948
ŠKK Lednické Rovne 0:57:34
Ženy «E» - hlavná kategória 13 000 m - prevýšenie 176 m
1. BAKALÁROVÁ Veronika
1987 Trenčín 1:00 :12
2. DRAHOVSKÁ Lýdia 1999
ŠBR Piešťany 1:03:12
3. VALACHOVIČOVÁ Nadežda 1984 Trenčín 1:04:09
Ženy «F» – 35- ročné a staršie
- 13 000 m - prevýšenie 176 m
1. HULVÁTOVÁ Iveta 1970 Jogging klub Dubnica n/V 0:56:11
2. DRAHOVSKÁ Katarína 1975
ŠBR Piešťany 0:56:57
3. ŽILKOVÁ Michaela 1972
Dubnica nad Váhom 1:05:12
(tch)

Poďakovanie

Dovoľte vyjadriť naše úprimné poďakovanie vedeniu Mesta
Ilava, na čele s primátorom mesta Ing. Štefanom Daškom a všetkým sponzorom, ktorí sa podieľali na finančno-materiálnom
zabezpečení XIX. ročníka Ilavského behu, predovšetkým firmám - AGROMIX Ilava a pánovi Vladimírovi Stopkovi, SPARK,
s.r.o. Ilava a pánovi Romanovi
Kalusovi, FATRIA A.&M. BUČEK Borčice, MBM Slovakia
Dulov, Tlačiarni EKONÓM Ila-

va, Reštaurácii MORAVEC-CAFÉ Ilava, EURO-ŠROT KOLMAN Dubnica n/V, D-LUMAX
Dubnica n/V a pánovi Ľubošovi Greguškovi, DUMONT s.r.o.
Uherský Brod a pánovi Milanovi Greguškovi, VEMPO Ilava,
Bufetu ROSA Ilava, ILSPORT
Ilava a pánovi Ľubošovi Ondraščinovi, TAMAKO, s. r. o. Dubnica n/V, PD Bolešov, MIKROP
Poprad, TRENAB Trenčín, COMEXTRANS s.r.o. Ilava, TOMI
Ilava, HORTUS M s.r.o. Ilava,
CRYSTAL H&M Slovakia Ilava,
pánovi Antonovi Dobrodenkovi
Dulov, pánovi Štefanovi Žilkovi
Ilava-Iliavka, CK JOMATOUR
Čadca, Pizzeria LA TORRE Ilava a pánovi Pavlovi Struhárovi,
HANS s.r.o. Sobotište, Bowling
Coffee Ilava, STAMAD Dulov,
HS-ELEKTRO Ilava a pánom
Hofierkovi a Streličákovi, Masážnemu salónu TINKA v Ilave
a pani Martine Katrincovej, Kozmetickému salónu KIARA v Beluši a slečne Zuzane Tichej...
Osobitné poďakovanie vyslovujeme pánom Antonovi a Vladimírovi Púčkovcom zo Štyroch
Líp a pani Jolane Štefancovej a
Radomírovi Štefancovi z Bufetu
ROSA, ktorí sa nezištne a ochotne podieľali na príprave všetkých
doterajších ročníkov podujatia.
Úprimné poďakovanie patrí tiež
obyvateľom mestskej časti Iliavka, ktorí pretekárom vytvorili už
tradične milé, pohostinné a veľmi
srdečné prostredie prispievajúce
nielen k vynikajúcej spoločensko-športovej úrovni samotného
podujatia, ale i ku skvelej reprezentácii celého nášho mesta.
Organizačný výbor XIX. ročníka Ilavského behu - Veľkej
ceny Agromixu.
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1.5.2015 – dohrávka 16. kolo
6. liga Oblastný futbalový zväz
Považská Bystrica
Ilava – Horná Poruba 3:3
(0:1) Góly: Kozík, Sondor, Pagáč
Zápas dobrej úrovne pokazili rozhodcovia svojimi verdiktmi. Domáci začali náporom.
Hneď v 3. minúte nevyužil šancu Pagáč a z protiútoku zabezpečil vedenie hostí Janočko.
V 9. minúte dokázali vyrovnať
po peknej akcii na jeden dotyk,
keď skóroval Pagáč. Ilavčania
mali viac z hry, ale svoje šance nepremenili. V bránke hostí
chytal veľmi dobre Smolka, keď
priamy kop Kozíka zneškodnil a následne z protiútoku opäť
Janočko zabezpečil hosťom vedenie 1:2. Druhý polčas sa domáci snažili vyrovnať, ale boli
to hostia, ktorí mali v priebehu
5 minút dve čisté šance. Jáňa
dvakrát vykopol loptu z prázdnej bránky. V 60. minúte prišla druhá žltá karta pre Kameništiaka a následné oslabenie
mužstva domácich. No akoby
ich to zomklo a začali bojovať,
čoho výsledkom bolo v 69. minúte vyrovnanie z kopačky Sondora. No v 77. minúte sa hostia
po tretíkrát v zápase ujali vedenia, keď Dražkovec na druhýkrát prekonal Suchánka. Na toto
domáci v 90.minúte odpovedali
nádherným Kozíkovým gólom
z priameho kopu z 20 metrov.
Derby skončilo spravodlivou remízou 3:3.
3.5.2015 – 20. kolo 6. liga
Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica
MFK Ilava – FK Košeca 3:1
(2:0) Góly: Jáňa, Ruman, Šedo
Domáci futbalisti chceli potvrdiť dobrú formu a derby
zápas začali aktívne. Hostí pritlačili pred ich šestnástku a vytvorili si viacero šancí. Jednu
z nich premenil po prihrávke
Kozíka Jáňa. Do konca polčasu ešte svoje sólo premenil
Šedo a polčas sme vyhrali 2:0.
A to mohlo byť skóre aj vyššie.
V druhom polčase sa obraz hry

ILAVSKÝ

Ilavský mesačník

Chlapci z prípravky v zápale hry.
nezmenil, keď bol Jáňa faulovaný v šestnástke a následne jedenástku premenil Ruman. Hostia
stihli skorigovať skóre, keď po
chybe domácej obrany strelil gól
hostí bývalý Ilavčan Fulec.
Dorast 4. liga SZ
N. Rudno – Ilava
1:5 (0:2) Góly: Medňanský 2,
Mihalik, Držík J., Držík M.
Chlapci po domácej prehre
s vedúcim Vrbovým dokázali 3
body získať v Nitrianskom Rudne. To im zabezpečilo pokojné
miesto v strede tabuľky.
Ilava – Z. Kostoľany		
1:3 (1:2) Góly: Mihalík
Postavenie v tabuľke favorizovalo mužstvo hostí, ale domáci začali dobre a v 16. minúte sa
ujali vedenia, keď strelou spoza
šestnástky prekvapil brankára
hostí Mihalík. Postupne však
hostia prevzali taktovku, čo sa
odzrkadlilo na konečnom skóre.
Firma-cup
8.5.2015 sa uskutočnil 8. ročník futbalového turnaja firiem
z Ilavy a okolia.
Tento
rok sa zúčastnilo len 6 mužstiev.
Niektoré sa pre pracovné povinnosti na poslednú chvíľu ospravedlnili. V dvoch skupinách po
tri mužstvá postupovali do semifinále prvé dve. Zápasy mali
vysokú úroveň. O 5.-6. miesto
sa stretli KBF Ilava – JCI Trenčín. V zápase zvíťazili Ilavčania
v pomere 7:4. V prvom semifinále nastúpili Aquatec Roto,
ktorý podľahli ÚVTOS a ÚVV
Ilava (väznica Ilava) 2:6 a v dru-

hom Aquatec zvíťazil nad Zrnkáčmi 4:3. Takže o 3. miesto sa
stretli Zrnkáči, ktorí porazili Aquatec Roto 7:2. Vo finále,
ktoré bolo dosť nervózne, už po
siedmykrát zvíťazili ÚVTOS a
ÚVV Ilava. Už by bol najvyšší
čas, aby sa na putovnom pohári
objavilo aj meno inej firmy ako
ÚVV Ilava.
Konečné poradie: 1. ÚVTOS
a ÚVV Ilava
2. Aquatec Dca
3. Zrnkáči Ilava
4. Aquatec Roto Dca
5. KBF Ilava
6. JCI Trenčín
Prípravka vyhrala
Druhý turnaj prípraviek U-11
sa uskutočnil 8.5.2015 v Beluši. Chlapci si poradili postupne s Belušou, ktorú porazili 8:2.
V druhom vystúpení si poradili
s Prečínom po ťažkom boji 4:2
a v treťom zápase so Zubákom
už viedli 6:0, no horko-ťažko
udržali víťazstvo 6:5. A pohár

zdvihli nad hlavu.
Naše góly strelili: Patrik Straňák 6, Lukáš Straňák 6, Timko
Turza 3, Richard Kameništiak 2,
Roman Černecký.
10.5.2015 – Starší žiaci		
Streženice – Ilava 7:0
10.5.2015 – „A“ mužstvo M .
Lednice – Ilava 4:1 (2:1)
Góly: Kozík
Po sérií vyhratých zápasov
prišla slabšia chvíľka, keď nás na
veľmi zlom teréne domáci prevýšili bojovnosťou, čo rozhodlo.
Všetci hráči hostí mali zlý deň
a podpísali sa na konečnom
zlom výsledku. Útočníci vyslali
na bránu domácich len tri strely, takže sme v lepší výsledok ani
nemohli dúfať.
VINÁREŇ ILAVA
ul. Ružova č. 112, 019 01 Ilava
PONUKA:
SLOVENSKÉ VÍNO –
MALOKARPATSKÁ OBLASŤ
Ponúkame široký sortiment
kvalitných fľaškových a sudových vín na spoločenské akcie
( svadby, zábavy, oslavy, recepcie, plesy, stužkové slávnosti a
pod. ) za výhodné ceny. Ponúkame Vám možnosť dovozu vína
až k Vám do firmy, prípadne domov, alebo na miesto, ktoré si
určíte s bezplatným dovozom už
od prvého kartónu vína. Okrem
bezplatného dovozu Vám tiež
ochotne a odborne poradíme s
výberom vhodného vína.
Č.t: 0905 110 883, 042 44 64 26

OZNAM

Technické služby mesta žiadajú
občanov, aby do kontajnerov na
papier a plasty nevhadzovali škatule od mlieka a nápojov takzvané
tetrapaky.
Na tento odpad sú na území
mesta rozmiestnené 1100 l modré
plastové kontajnery s označením
- VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY.
Rozmiestnenie kontajnerov je
nasledovné:
Sihoť - otoč, Sihoť - obchod,

Iliavka - zastávka, Skala- otoč,
Skala - obchod, MŠ Ilava, MŠ
Klobušice, Klobušice -obchod,
Klobušice -pri kríži, Medňanská 517, Medňanská 894
SNP 509, Štúrova - pri rozvádzači, Kukučínova 691, SNP nové
bytovky - 2 ks, Kukučínova el.
rozvodňa, Štúrova 374
Štefánikova, Štúrova,
386/1 –pri nemocnici
Za pochopenie a spoluprácu
ďakujeme.
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