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Spolupráca s Klimkovicami
spečatená podpismi
V sobotu 13.septembra sa
v družobnom meste Klimkovice (Česká republika) konal
tradičný jarmok. Pri tejto príležitosti sa v miestnom zámku konala aj vernisáž členov
ilavského Klubu výtvarníkov
a účastníkov Kurzu olejomaľby, ktorý pracuje v DK Ilava
pod vedením Mgr. A. Teicherovej. V dopoludňajších hodinách
sa domácim predstavil aj náš
folklórny súbor Strážov - na-

priek zime a vetru tancovali na
námestí i na zámockom nádvorí. 50- ročná spolupráca medzi
Ilavou a Klimkovicami bola
v tento deň spečatená Zmluvou o partnerstve a spolupráci,
ktorú podpísali najvyšší predstavitelia oboch miest (Ing. Pavel Malík, Ing. Štefan Daško
- na snímke), pod „odborným
dohľadom“ primátora ďalšieho družobného mesta - poľského Mikolowa (Ing. Marek Bal-

zer). Na záver tzv. „slovenského
kultúrneho bloku“ vystúpili
v speváckom programe ilavskí

protagonisti Ľubomír Turcer
a Edita Hrehušová.
-ot-

ILAVSKÁ NEMOCNICA NEBUDE TITANIKOM...
V minulých týždňoch sme sa
mohli v masmédiách dočítať, že
pre záchranu ilavskej nemocnice, (vyrovnanie dlhov, dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu, vyplatenie odstupného prepusteným
zamestnancom), bude nutný odpredaj nehnuteľností. Predaj sa
však nebude týkať objektov, kde
sa vykonáva zdravotnícka činnosť.
Novým zastupujúcim riaditeľom ilavskej nemocnice je Ing.
Ladislav Hrotko, bývalý predseda
dozornej rady. Hoci nie je lekárom, 20 rokov pracuje v riadiacej
praxi (v r. 1994 bol vyhlásený za
manažéra roka). Spolu s MUDr.
Daňom nášmu mesačníku poskytol aktuálne informácie týkajúce
sa prevádzky NsP Ilava:
Doposiaľ boli z ilavskej NsP
prepustení asi 50 zamestnanci
a zrušené nasledovné zdravotnícke oblasti:
- chirurgická služba prvej pomoci
- chirurgické oddelenie
- anesteziologicko - resustitačné oddelenie
- doliečovacie oddelenie

- hematológia (laboratóriá)
- obmedzené sú detské a paliatívne lôžka
- Ostatné oddelenia, obvody,
ako aj špecializované ambulancie fungujú zatiaľ nezmenené.
Pohotovosť:
Pohotovostná služba v Ilave
funguje od 15.00 do 07.00 hodiny
naďalej, okrem chirurgickej zložky. To znamená, že ak máte napr.
večer v rodine problém so stratou
vedomia, zavoláte na číslo 112 alebo na ilavské číslo NsP 44 66 999,
kde Vás prepoja na pohotovosť.
Na oboch linkách sa po dohovore s príslušnou lekárskou službou
dozviete, či vám podľa dôležitosti
zdravotných obtiaží pošlú sanitku
rýchlej pomoci, bežnú príslužbu
na pohotovosti a pod. Či ostanete na ošetrení, príp. hospitalizácií
v Ilave, alebo na odbornejšom oddelení (Trenčín, Pov. Bystrica...)
Chirurgia:
1. Každý pracovný deň v čase
7.00-15.00 hod funguje PRIVÁTNA chirurgická ambulancia
MUDr. Staníka (nachádza sa na

tom istom mieste ako po celé roky
= prízemie nemocničnej budovy vpravo). To znamená, že ak sa
Vám prihodí napr. v doobedňajších hodinách úraz, môžete s ním
BEZ OBVODNÉHO ODPORÚČANIA prísť na ošetrenie do tejto ambulancie. Odporúčanie od
obvodného lekára ale musíte mať,
ak ide o úraz PO 24hodinách. Za
ošetrenie neplatíte, ak práve nejde napr. o objednaný zákrok odstránenia materského znamienka
(bližšie info na dverách čakárne).
Ambulancia MUDr. Staníka má
zatiaľ zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami. Nech vás
nemýli fakt, že vchod do tejto časti budovy sa bude denne od 16.
hodiny zamykať. Ráno ju nájdete opäť otvorenú pre svoje vyšetrenia.
2. Ak sa doma zraníte napr. večer, nestrácajte čas na medzizástavku v Ilave na pohotovosti –
úraz vám chirurgicky nemá kto
ošetriť. Čo najrýchlejšie sa treba
dopraviť svojím autom, či sanitkou (112, 44 66 999) do považskobystrickej alebo trenčianskej
nemocnice, kde si zvyčajne pár

hodín počkáte na ošetrenie (ak
vás práve nepošlú ku kolegom do
Bánoviec nad Bebravou). Hnev
za dlhé čakanie, prosím, však nechajte doma, pretože za túto situáciu nezodpovedajú ilavskí, považskobystrickí, trenčianski, či
bánoveckí ošetrujúci lekári. (Vina
celej kauzy leží na pleciach Všeobecnej zdravotnej poisťovne.)
Určite robia všetci to, čo je v ich
silách. Ak ide o reznú ranu, ktorá
sa musí zašiť do 10 hodín, nedávajte prednosť riešeniu: „počkám
do rána, ošetrí ma v Ilave MUDr.
Staník.“ Takéto rozhodnutie má
pri rezných poraneniach ďalšie
riziká.
JEDNODŇOVÁ
CHIRURGIA:
V našej NsP sa už vykonávať začala – ide o operačný zákrok, ktorému musí predchádzať perfektné
chirurgické vyšetrenie, nakoľko
operačné komplikácie si nemôže oddelenie z personálnych dôvodov dovoliť. Teda po vyšetrení
ambulantným chirurgom (Ilava,
Dubnica, Nemšová, Pruské) a po
Pokračovanie na str. 2
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Dane
Mestský úrad v Ilave vyzýva
občanov mesta Ilava a všetky fyzické a právnické osoby so sídlom
na území mesta Ilava, ktoré podnikajú v predmete činností riadne
zaevidovaných v živnostenskom
alebo obchodnom registri Slovenskej republiky, aby si do konca kalendárneho roka 2008 upravili všetky náležitosti a formality
v súlade s platnými zákonmi – so
zákonom číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), zákonom číslo č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( ďalej len stavebný zákon) a so zákonom č. 585/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov a týmto zákonom odpovedajúcim všeobecne záväzným nariadeniam mesta.
Znamená to, že všetky fyzické
a právnické osoby, majúce sídlo
na území mesta Ilava, akýmkoľvek spôsobom na jeho území podnikajúce
■ musia podnikať v súlade

s platnými zákonmi SR
■ musia podnikať v nehnuteľnostiach a priestoroch riadne skolaudovaných a k takejto činnosti
aj zákonne určených a uspôsobených
■ musia v prípade iného využitia nehnuteľností a priestorov, ako je využitie ku ktorému
boli pôvodne určené, prostredníctvom zmeny účelu užívania
stavby využívanie nehnuteľností
a priestorov riadne zlegalizovať
alebo odstrániť i drobné stavby,
ktoré boli postavené v rozpore so
stavebným zákonom
■ musia každú zmenu, ktorá
v priebehu kalendárneho roka
vznikla v súvislosti s podmienkami určovania a vyberania dane
z nehnuteľnosti na území mesta Ilava nahlásiť do 30-tich dní
správcovi dane a najneskôr do 31.
januára podať nové daňové priznanie.
Oznamujeme občanom, že
vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti budú poverenými zamestnancami mesta vykonané
kontroly daňových subjektov
a v prípade nezrovnalostí zistených v daňových priznaniach
budú v súlade s príslušnými zákonmi vyvodené aj príslušné
sankcie a opatrenia.
-MsÚ-

Firma Poľnopotreby Salaj ponúka

predaj
neskorej kapusty
vhodnej na zimné uskladnenie:

75 Sk /kg
Doba predaja:
pondelok-piatok: 8.00-15.00hod
sobota: 9.00-11.00hod.
Predaj sa uskutočňuje v areáli veľkoskladu v Beluši (smer Mojtín), vedľa
futbalového ihriska na Slatinskej ulici.
Informácie na t.č.:

042/4625600

Matrika
Narodenie:
YAN Jaana Qiyun
Matej Bella
Jakub Kis
Michal Januch
Manželstvo uzavreli:
Ing.Peter Barták
a Ing. Ramona Čimborová
Jozef Vavrík
a Janka Rexová
Jozef Malík
a Zuzana Gallová
Ján Chudý
a Dagmar Kaniová
Miloš Behan
a Ing. Silvia Galková
Blahoželáme jubilantom:
85 rokov:
Jozefína Kraličová
80 rokov:
Ondrej Pružinec
75rokov:
Pavol Rebro
Navždy nás opustili:
Margita Jancová
Gizela Rebrová
Jolana Hönigschnábelová
Otília Baginová
Pavol Remenár
Ľudevít Držík
Anna Škrátková
Emília Šišková
Okienko do štatistiky:
Za sledované obdobie sa do
nášho mesta prisťahovalo 12
občanov k trvalému pobytu, 18
bolo z trvalého pobytu odhlásených. Dve manželstvá boli rozvedené.

Z krátkych
oznamov...

 Na stránkach www.ilava.sk,
bola zriadená nová ponuka pre
všetkých tvorivých ľudí dobrej
vôle, ktorí tu môžu prezentovať
svoje umelecké diela. Príspevky „Z amatérskej umeleckej
činnosti mesta Ilavy a okolia“
budeme postupne uverejňovať
aj v Ilavskom mesačníku.
1. Literatúra – svet slova a myšlienky, kontakt: literati@centrum.sk
2. Fotografia – farebný a čiernobiely svet v obraze, kontakt:
miroslav.toman@gmail.com
3. Hudba – svet tónov, harmónie a zvukov, kontakt: zusil@
stonline.sk
 Cvičiteľka Anna Matejová
oznamuje, že pravidelné cvičenie kalanetiky začalo 4.9.2008
v telocvični Obchodnej akadémie v Ilave na Hviezdoslavovej ulici. Cvičí sa každý utorok
a štvrtok o 18.30 hodine. Treba
si priniesť cvičebnú podložku
a športové prezuvky.
 Dovoľujeme si upozorniť
obyvateľov Ilavy, že nedávno
boli na internete aktualizované podrobné družicové zábery
mesta, ako aj celého Slovenska,
ktoré pravdepodobne pochádzajú z roku 2005. Sú teda
o rok aktuálnejšie ako pôvodné
mapy. Prostredníctvom týchto máp môžete veľmi jednoducho nazrieť na váš dom z vtáčej
perspektívy. Pokiaľ nemáte na
svojom počítači nainštalovaný program od tímu Google
Earth môžete využiť jednoduchú službu Panoramio.
 Školský rok 2008/2009 začal

Obchodná akadémia v Ilave
otvára v šk. roku 2008/2009 kurzy:
- Anglického jazyka pre začiatočníkov i pokročilých
- Nemeckého jazyka pre začiatočníkov i pokročilých
- Účtovníctva (jednoduchého, podvojného, vedenie
účtovníctva na PC)
- Intenzívny prípravný kurz AJ na získanie certifikátu
CITYGuilds
- Počítačový kurz pre začiatočníkov i pokročilých
- Kurz odbornej angličtiny a nemčiny

Informácie na t.č.: 042/44 666 57
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Oprava Materskej škôlky
Ak ste počas letných prázdnin
išli okolo Materskej školy na Medňanskej ulici v Ilave, určite vašej
pozornosti neunikol čulý pracovný ruch na školskom dvore a v budove materskej školy.
Silné dažde a výdatné búrky
spôsobovali opätovné vytápanie
pivničných priestorov. Následne
sa z pivníc šíril do budovy splaškový zápach, vlhkosť a plesne.
Bol najvyšší čas riešiť havarijný stav budovy, hlavne s ohľadom
na zdravie detí, ktoré v materskej škole trávia väčšiu časť dňa.
Priestory, odkiaľ sa šíri zápach
a vlhnú múry sú pre deti nevyhovujúce, na čo poukázali aj pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Považskej
Bystrici pri svojej návšteve v materskej škole.
Vlhkosťou následne opadal
náter dverí, zvlnila sa podlahová

krytina, poodpadávala dlažba.
Zriaďovateľom materskej školy
je Mesto Ilava. Vedenie mesta zareagovalo na havarijný stav budovy a postupne sa začalo s opravou
kanalizácie a odstraňovaním následkov vlhkosti v budove. Nikto
nepredpokladal, že oprava bude
taká rozsiahla. Nedostatky sa odkrývali postupne a postupne sa aj
riešili.
Materská škola budúci rok oslávi 30. výročie svojho otvorenia.
Viete si predstaviť, koľko detí za
tie roky prešlo jej dverami? Len
v tomto školskom roku 2008/09 je
to 116 detí vo veku od 3 do 6 rokov.
Priestory a hlavne hygienické zariadenia potrebujú riadnu rekonštrukciu , aby boli v zmysle platných noriem a platnej legislatívy.
Pivničné priestory potrebujú zaizolovať vonkajšie obvodové múry.
A na to všetko je treba nemálo fi-

nančných prostriedkov. Je na škodu veci, že projekty, ktoré boli za
týmto účelom vypracované, neboli akceptované z dôvodu nevysporiadaných pozemkov pod budovou materskej školy a školského
dvora. Vedenie mesta a majetkové
oddelenie má po toľkých rokoch
neľahkú úlohu pri získavaní po-

zemkov do vlastníctva mesta.
Poďakovanie patrí vedeniu
mesta a poslancom mestského
zastupiteľstva, ktorí schválili potrebné finančné prostriedky, Ing.
Janúškovi a pani Ing. Rexovej, za
urýchlené riešenie daného havarijného stavu.
-jh-

Informácie
ILAVSKÁ NEMOCNICA
o triedení odpadu NEBUDE TITANIKOM...
Technické služby mesta začali umiestňovať k bytovým domom modré kontajnery na triedený zber papiera. Postupne budú dodané nádoby
na zber papiera aj do rodinných domov.
Žiadame občanov, aby do modrých kontajnerov nevhadzovali: OBALY od trvanlivého mlieka, džúsov, papier znečistený olejom, potravinami, kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov, použité papierové vreckovky, papierové plienky, celofán a fólie.
Na triedenia skla pribudlo na území mesta 16 kontajnerov.
Rozmiestnenie kontajnerov na sklo je v Ilave nasledovné:
Sihoť - obchod, Vodárne, bytovka 178, bytovka č. 241
Železničná stanica – bufet
Hurbanova ulica – pri Technických službách
Kúpalisko – Šport bar
Skala - obchod, bytovka 632, pri lávke cez Porubský potok
Pivovarská ulica - obchod COOP Jednota, bytovka 524
SNP ulica – kotolňa, bytovka č. 509, č.510
Kukučínova ulica – bytovka č.472, č.691
Medňanská ulica - základná škola, bytovka č. 517, č. 894, č.516
Štúrova ulica – Potraviny Horečná, bytovka č. 374, č.372,
Hviezdoslavova ulica – Arkus, Obchodná akadémia
Sládkovičova ulica - oproti domu č. 300
Mesto – Potraviny na námestí, Moravec / pri veži/, Omega,
Košecká ulica – Optika
Ružová ulica – Vináreň
KLOBUŠICE -obchod pri kríži, Potraviny BALA, bytovka, Vodárenská ulica, IBV, detský domov
ILIAVKA – dedina
TSM Ilava

Dokončenie zo str. 1
odsúhlasení našimi chirurgami
(MUDr. P. Daňo a MUDr. Šebík),
sú pacienti zaradení do programu
Jednodňovej chirurgie. Pacient
ráno nastúpi na oddelenie, nasleduje prehliadka anesteziológom
a operačný zákrok. V nemocnici pacient pobudne na pozorovaní jednu noc a nasleduje odchod
domov. Čakajú ho potom už iba
kontroly.
Ilavská nemocnica poskytuje pre jednodňovú chirurgiu 6-8
lôžok a kompletne odborné vybavené sály. „Sú to tie sály, kde sme
doteraz realizovali do 1300 zákrokov ročne s erudovaným tímom,
s výbornými výsledkami - určite
porovnateľnými s nemocnicami
vyššieho typu“ - úprimne nostalgicky spomína primár Daňo.
V jednodňovej chirurgii ide o diagnózy, ako: pruh, ľahšie formy
žlčníkových zákrokov, kompletná
rektálna chirurgia (hemoroidy,
konečníkové fistuly, abscesy...),
kŕčové žily, cysty na končatinách,
drobné osteosyntézy (drátovanie
a dlahovanie zlomenín), vyberanie znamienok (v anestéze) hlavne u malých detí, vyberanie pod-

kožných nádorov a pod., teda časť
operatívy pôvodného chirurgického oddelenia by mala byť zachovaná.
„Náročnejšie výkony by sme
chceli zabezpečiť - ak to bude
možné, lekárskou starostlivosťou
v poobedňajších a nočných hodinách (pondelky a utorky) a zvyšok týždňa pracovať do 15. hodiny
(v priestoroch bývalého odd. chirurgie). Pôjde o jednoduché chirurgické zákroky, vyberanie stehov,
objednávanie, kontroly pacientov
pred operáciami a pod. Okrem
toho bude podľa potreby (do konca pracovného týždňa) naďalej zabezpečená na lôžkach jednodňovej
chirurgie sesterská ošetrovateľská starostlivosť. Teraz je dôležité
nadviazať kontakty s obvodnými
doktormi a ambulantnými chirurgami, aby vedeli, aké služby môžeme poskytovať ich pacientom,
ale hlavne nadviazať zmluvné
vzťahy s ostatnými poisťovňami.
K dnešnému dňu má Jednodňová
chirurgia zmluvu len s poisťovňou
Apollo.“ - povedal MUDr. Daňo
Za rozhovor všetkým opýtaným ďakuje Magda Pajanková
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Ctení spoluobčania
mesta ILAVY
V
horúcich
augustových
dňoch si občania nášho mesta i štátu pripomenuli udalosti
spred 40 rokov, ktoré ovplyvnili každého takmer na dve desaťročia.
Po odvolaní z funkcie generálneho tajomníka KSČ Antonína Novotného a dosadením
Alexandra DUBČEKA na túto
funkciu, začalo svitať na lepšie
časy aj na proslovenskú a pronárodnú činnosť Matice slovenskej,
ktorá bola umlčaná po roku 1948
a najmä po roku 1952 – 53.
Na počesť i úctu ku všetkým
činovníkom v Matici slovenskej
od jej vzniku, ihneď po vpáde
okupačných vojsk na naše územie, si naši odvážni a odhodlaní spoluobčania sadli k „prípravnému stolu“, aby pripravili
všetky podmienky vzniku a práci Miestneho odboru Matice

slovenskej v ILAVE. Prípravný
a predsednícky výbor tvorili títo
spoluobčania nášho mesta:
Predseda MO MS v ILAVE pán
Mikuláš BYSTRICKÝ, podpredseda MUDr. Rastislav ŘEHÁČEK, tajomník Michal ŠTEVKO,
pani Mária BERTOVÁ, pán Jozef KOVÁČIK, MUDr. Stanislav
SIGOTSKÝ, pán Jozef HAAS,
slečna Zuzka ZIMANOVÁ, pán
Ľudovít ZURIAN, pán Jozef
MAJERECH, Pani Marta POPELIŠOVÁ, d.p. Jozef JURGA, pani
Mária VOKELOVÁ a pán Vladimír SLÁMKA.
Neprehľadná politická situácia, ľudský strach z prítomnosti okupačných vojsk – sťažovali podmienky, prácu i činnosť
v prípravách na oficiálne vytvorenie Miestneho odboru Matice
slovenskej v ILAVE.
Dnes, po 40 rokoch, už asi

ťažko pochopíme odvahu našich spoluobčanov aj oficiálne
pracovať vo zveľaďovaní a pozdvihovaní národnej hrdosti,
slovenskej pôvodnej tvorby, ako
aj v zhromažďovaní vzácnych
exemplárov z pozostalosti našich slávnych predkov. V tom
období položili základy ku vzniku dnešného MESTSKÉHO MÚZEA v ILAVE.
Preto je našou povinnosťou
vzdať hold žijúcim členom MO
MS v ILAVE, ako aj tým, ktorí
odišli na svoj večný odpočinok.
Žijúci členovia Predsedníctva
Miestneho odboru Matice slovenskej v ILAVE:
Podpredseda MO MS MUDr.
Rastislav ŘEHÁČEK (žije v Zlatých Moravciach), tajomník
MO MS Michal ŠTEVKO (žije
v NITRE), MUDr. Stanislav SIGOTSKÝ (žije v KOŠICIACH)
a d.p. Jozef JURGA.
Žijúci členovia MO MS v ILAVE:
Adolf BAGÍN, Antónia BAGÍNOVÁ, Mária BARTOŠOVÁ, Jozef a Eva BUDIAČOVCI, Gabriela ROSENBAUMOVÁ, Mária

Dôchodcovia pod Tatrami

31.augusta 2008 sa vybralo 22
členov ilavského klubu dôchodcov na rekreáciu do Ždiaru. Už
v Poprade nás čakal autobus do
polovice obsadený dôchodcami
z Košíc. Doviezol nás do Hotela
Magura. V autobuse sme sa začali
zoznamovať s Košičanmi, ktorí sa
tiež išli rekreovať. Hotel Magura
sa nachádza v krásnom prostredí
Ždiarskej doliny. Z okna izby sme

videli krásnu panorámu pohoria
Ždiarska Vidla a Havran. V kotline Tatranská Javorina sme si prezreli vládnu budovu – Kolovrat,
do ktorej chodia oddychovať naši
vládni činitelia. Vitálny svet sú
kúpele vo vládnej budove pre poslancov. Videli sme aj Červený salón, kde bola podpísaná aj zmluva
o rozdelení ČSSR. V krbovej izbe
sme obdivovali prezidentovu fuja-

ru. Najkrajšia bola scenéria okolia – Tatry ako na dlani. Navštívili
sme aj susedné Poľsko. Na trhoch
v Novom Targu si mohol každý
nakúpiť a už sme cestovali ďalej,
do Zakopaného. Tu sme si pozreli
prekrásny kostol a park, ktorý bol
zrekonštruovaný na pamiatku pápeža Jána Pavla II. Náš sprievodca nám vedel všetko zaujímavým
spôsobom priblížiť, za čo mu pat-

DEMETEROVÁ, Marta DOLINSKÁ, Alžbeta GENZOROVÁ,
MUDr. Alojz GREŠ, František
HRUBIŠKO, Magda KOBZOVÁ,
Milica HRUBIŠKOVÁ, MUDr.
Edita IŽVOLTOVÁ, Pavol KLOBUČNÍK, MUDr. Eva KLINGOVÁ, Danka JUREŇOVÁ, Viera
MAZÁNIKOVÁ, Vendelín MICHALÍK, Pavla PAVLOVIČOVÁ, Alexandra PŠENÁKOVÁ,
Jozef REBRO, Ing. Ferdinand
REMŠÍK, Marta SAMAŠOVÁ,
Helena STAŇOVÁ, Alojz TOMAŠÁK, Anna a Kamil VAJNORSKÍ, Jozef ŽALÚDEK, Milan TOMANA, Mudr. Alžbeta
LIEROVÁ, Anna SEPEŠIOVÁ, MUDr. Dušan STRATENÝ, František JAKÚBEK, Mária
BERTOVÁ, Marcela CILLEROVÁ, Leo MUCHA, Peter MASÁR,
Zuzana
MUCHOVÁ,
Marta PAGÁČOVÁ, Štefan MIKULA, Michal KOBZA, Magda
SIEKELOVÁ, Mária a Agnesa
KOYŠOVÉ.
135 členom Miestneho odboru Matice slovenskej v Ilave, žiaľ,
nebolo dopriate dožiť sa týchto dní a sú na svojom večnom
odpočinku. NECH JE IM POSVATNÁ SLOVENSKÁ ZEM
ĽAHKÁ.
V období tzv. normalizácie
boli mnohí z členov Predsedníctva MO MS, ako aj mnohí obyčajní členovia, nastupujúcou komunistickou mocou spoločensky
perzekuovaní a prenasledovaní,
či aj vysídlení z nášho mesta.
Predsedníctvo Miestneho odboru Matice slovenskej v ILAVE
vyslovuje hlbokú úctu tým, ktorí sa týchto dní nedožili, vyslovuje hrdosť a úctu tým, ktorí nepovšimnutí žijú medzi nami.
Nech aspoň táto spoločenská
spomienka je pre nich zadosťučinením, že naša slovenská spoločnosť ako aj súčasná Matica slovenská na nich nezabudla
a nezabúda.
S úctou
Výbor Predsedníctva Miestneho odboru v ILAVE.
-mbrí veľká vďaka. Nezabudli sme ani
na táborák s opekačkou. Večery
sme trávili s priateľmi z Košíc spevom, a kto nebol po náročnom dni
unavený, tak i tancom. Prežili sme
krásnych šesť dní pod Tatrami.
Bolo toho veľa, čo sme videli, ani
sa to nedá všetko opísať. Domov
sme sa vrátili obohatení o nové zážitky a priateľstvá.
-Ingrid Janušková-

Ilavský mesačník
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Pripomíname si...
Vdp. Mons. J. Beňuška sa narodil 21. 9.1918 vo Veľkých Bieliciach, za kňaza bol vysvätený 21.6.1942. Ako kaplán
pôsobil v Košeci, Trenčianskej
Teplej a Ilave (1944-50). Práve
toto obdobie sa zapísalo vtedajšej
mládeži hlboko do pamäti. Jeho
pôsobenie v našom meste bolo
v znamení duchovného a kultúrneho života. Napriek nepriaznivým podmienkam po ťažkých
rokoch druhej svetovej vojny bol
duchovným otcom, režisérom
divadelných predstavení, organizátorom športových činností,
výletov, či pútí. Pre „bielovlasú
mládež“ ako ju v listoch dodnes
oslovuje, ostávajú nezabudnuteľné výstavy a predaj náboženskej
literatúry a devocionálií. V ilavskom múzeu je štúdia nášho historika Jozefa Majerecha - Mrzúcha, ktorá má názov: Združenie
katolíckej mládeže - ilavská skupina (1939-48). Tieto roky sú
v expozícií zachytené detailne
slovom i obrazom. V neskorších
rokoch, po neúspešnom úteku
do Rakúska, bol spolu s ďalšími
kňazmi a klerikmi v apríli 1951
zadržaný pri fare v Malých Levá-

Mons. J. Beňuška (druhý zľava) na oslavách 80. výročia ochotníckeho divadla v Ilave.
roch. O rok neskôr ho Štátny súd
v Bratislave odsúdil na 12 rokov
väzenia za vlastizradu, so stratou občianskych práv. Z Leopoldova bol prepustený po amnestii v r. 1960. Potom pôsobil ako
kňaz v Nemšovej, Žabokrekoch
nad Nitrou, či Súľove-Hradnej.
V Ilave sme ho mohli vidieť na
oslavách 80. výročia založenia
ochotníckeho divadla. Dodnes
sleduje dianie v našom meste
prostredníctvom korešponden-

Mestská knižnica

Dán Dominik:
„HRIEcH náŠ KAžDODEnný“
Bratislava, Slovart 2008

Trinásťročný Peter Mikuš bol
veľmi šikovný chlapec a dobrý
žiak. Po vyučovaní chodil pomáhať strýkovi do autodielne, kde sa veľa
naučil a získal aj
potrebné zručnosti. To využila banda
vykrádačov áut, do
ktorej sa Peter dostal dobrovoľne, lebo
chcel vylepšiť rodinný rozpočet. Rodičia mali stále veľké
dlhy, aj keď pracovali v dvoch zamestnaniach. Keď však
pomohol vykradnúť
auto
invalidnému
otcovi svojej najlepšej kamarátky
a spolužiačky, rozhodol sa s tým
skončiť. Autičkárom sa to však nepáčilo a začali ho prenasledovať.

Pozdrav oslávencovi Mons.
Justínovi Beňuškovi k jeho
90.narodeninám

Ak ho chytili, vždy ho zbili a prinútili pokračovať v otváraní áut.
Raz, na úteku, sa mu jedinou
možnou skrýšou stal
kostol. Zoznámil sa
s tamojším farárom,
ktorý mu postupne
vysvetľoval aspekty
duchovného života
a naučil ho modliť
sa. Vždy ho odprevádzal domov, ak mu
hrozilo prepadnutie
výtržníkmi a dokonca ich raz dal spacifikovať istým mladým
kolegom - karatistom.
Za také poníženie sa mu autičkári museli pomstiť. Ich čas prišiel, keď sa mu nepodarilo ujsť. Zbili ho, priviazali
o strom, poliali benzínom a išli za-

cie ako aj Ilavského mesačníka.
65.výročie vysviacky, ako i významné životné jubileum, oslávil
Mons. Beňuška v kruhu jeho terajšej duchovnej rodiny, v Dome
pokojnej staroby v Cíferi. Tam
mu aj posielame naše úprimné
pozdravy, želáme hojnosť Božieho požehnania a vyslovujeme
hlbokú vďaku za všetko, čo pre
svojich farníkov v Ilave urobil.
PhDr. J.Košecká
Mgr. M.Tomana

páliť. V poslednom momente zbadali náhodného dobre stavaného
okoloidúceho, ktorý mal ďaleko
do strachu z nejakých výrastkov.
Peter bol vyslobodený, ale aj tak sa
v ten deň domov nevrátil, ani v tie
nasledujúce.
Päť dní po tomto incidente ho
zavčas rána našli smetiari v lukratívnej štvrti milionárov mŕtveho,
opretého o kontajner.
Už na prvý pohľad bolo zjavné,
že bol surovo zbitý a mučený. Pitva navyše potvrdila drastické zneužívanie.
Podozrivých a rôznych indícií
bolo na začiatku veľmi veľa. V podozrení sa ocitol aj Petrov strýko,
ktorý v minulosti sedel za ublíženie na zdraví, aj zhýčkaní príslušníci milionárskej smotánky.
Autor knihy, skúsený kriminalista, už na začiatku upozorňuje na
zlo, násilie a brutalitu spáchanú na
mladom chlapcovi.
Jej čítanie by iste nepriaznivo
zapôsobilo na citlivých rodičov,
na druhej strane, by si však uvedomili, čo môže ohrozovať ich deti,
a tým viac ich chránili.
-ľl-

Oznamy...
na plné obrátky aj v CVČ Ilava.
16. Septembra sa deti a ich rodičia stretli na „Otvorení záujmovej činnosti v CVČ.“ Prítomní sa
dozvedeli o činnosti, zámeroch
a plánoch, prezreli si výrobky
jednotlivých krúžkov, časť ktorých bola vystavená i na Bartolomejskom jarmoku v Ilave.
Pedagógovia CVČ vedú krúžky nielen v Ilave, ale aj blízkom
okolí. Informácie v pracovných
dňoch do 17.00 hodiny v CVČ
(zadný vchod DK Ilava).
 Šírenie dobrého mena mesta a prezentácia činnosti nášho
CVČ sa už stalo samozrejmosťou pracovníkov CVČ v Ilave.
Vychovávateľky Mgr. Klaudia
Jendrolová a Eva Vavríková sa
v sobotu 20.9.2008 zúčastnili
tradičného Púchovského jarmoku, na ktorý naše CVČ oficiálne pozvalo Mesto Púchov.
Okoloidúcim sa veľmi páčili
pletené košíky z pedigu, paličkované čipky, výrobky servítkovej techniky a maľ ba na
sklo. Záujemcovia si mohli vybrané techniky i vyskúšať. Podobné hosťovanie nášho CVČ,
sa bude konať na Mikulášskom
jarmoku v Púchove.
-ab-

Z rozhlasových
oznamov...
 Zdravotné poisťovne APOLLO a Dôvera budú našich občanov ešte do konca septembra informovať o svojich produktoch,
zdravotnom prepoistení a pripoistení. Občania môžu tiež
požiadať o vydanie Európskeho
preukazu zdravotného poistenia
Apollo: 26.8., 2.9., 9.9., 16.9.,
23.9., 30.9. 2008 v čase od 15.00
- 17.00 v Dome kultúry Ilava.
Dôvera: 30.9.2008 od 9.00 12.00 hod. v budove polikliniky
v Ilave.
 Ovocný sad Pruské oznamuje obyvateľom, že predáva trasené jablká sorty Prima
v cene 3.-Sk/kus, ako aj PREDÁVA konzumné jablká na
zimné uskladnenie. Informácie na t.č.: 042/4492572
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Spomienka na návštevu
prezidenta Dr. E. Beneša

Prezident Beneš v Ilave (pod dáždnikom druhý zľava).
22. septembra si pripomíname
72.výročie návštevy prezidenta
ČSR Eduarda Beneša v Ilave. Starostom Ilavy bol v tom čase organizátor kultúrno-spoločenského
života pán Štefan Raus, ktorý pri
príležitosti tejto návštevy zorga-

nizoval veľkolepé uvítanie. Z tejto udalosti uverejňujeme ukážku,
ktorú nám poskytla pani Košecká, z vyše 30 stránkového materiálu považskobystrického archívu.
Návšteva prezidenta ČSR Dr.

Eduarda Beneša v Ilave sa uskutočnila 22. septembra 1936. Podujatie malo nezvyčajnú prípravu. Štefan Raus o nej oboznámil
všetky obecné úrady a inštitúcie.
Boli vydané nariadenia, aby na
všetkých budovách viseli štátne

vlajky, na určených miestach postavené slavobrány a pod. Členovia obecných zastupiteľstiev sa
museli vlastnoručným podpisom
zaručiť, že prídu oblečení v tmavom obleku. V pokynoch Prezídia krajinského úradu v Bratislave bolo nariadené, aby – akonáhle
vystúpi prezident z auta, „starosta Ilavy vo vzdialenosti asi troch
krokov hlasným slovom predniesol svoj prívet.“ Tento deň navyše skomplikoval tradičný dobytčí trh, ktorý bol presunutý od
skorého rána do pol jednej, aby
sa trhovisko stihlo upratať. Najcennejším dokladom v archíve je
podrobný nákres ilavského námestia s vyčlenením: miesto pre
prezidentský koberec, členov OZ,
spevokol Ilavan, ZJ Sokol a Orol,
rôzne krojované spolky a obyčajný ľud, povozy. Na disciplínu
a poriadok dozerali žandári spolu
so 40 dozorcami, ktorých na tento účel uvoľnila ilavská väznica.
V pohotovosti bolo aj príslušné
osvetlenie a mestský rozhlas.
O dokonalom priebehu svedčil
aj ďakovný list, ktorý prišiel z bratislavského Prezídia krajinského
úradu, ale predovšetkým list samotného prezidenta Beneša, už
sedem dní po návšteve Ilavy. Ocenil, že sa v Ilave stretol s optimizmom, poriadkom a presnosťou
a vyslovil uznanie všetkým úradným činiteľom i polícií.
-jk-

Ilavský mesačník
V druhej polovici septembra
sa konal v areáli skanzenu slovenskej dediny vo Vlkolínci pri
Ružomberku II. Plenér členov
Kurzu olejomaľby, ktorý pracuje v DK Ilava. Prvým podnetom
pre toto podujatie bola ponuka
majiteľa Penziónu Pod Vlkolíncom Judr S. Kršiaka, ktorý celú
akciu čiastočne sponzoroval
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Pocítiť priestor...
ako materiálne, tak aj potravinovo. Akcia bola zameraná na
maľbu v priestoroch prírody,
pretože takto výtvarníci oveľa
lepšie precítia atmosféru svojej

Účastníčka plenéru B. Sláviková pri tvorbe.

tvorby. Ako hovorí vedúca projektu Mgr. A Teicherová, členovia kurzu maľovali po prvýkrát
slovenské chalúpky, mohli sa
zdokonaliť v technikách svetla,
tieňa, farby a perspektívneho videnia. V skupine sa
prostredníctvom takýchto plenérov lepšie otvárajú talenty – členovia sa
môžu vzájomne konfrontovať, učiť. Nehovoriac
o nových priateľstvách
a kontaktoch s domácimi,
nakoľko skanzen je obývaný. Veľkou výhodou boli
aj okoloidúci turisti, ktorí
účastníkov kurzu pri tvorbe sledovali , pochvaľovali, dokonca mali záujem
o kúpu niektorých obrazov, čo bolo pre učiacich
sa výtvarníkov veľkým
povzbudením do ďalšej

práce.
Jednou z účastníčok plenéra
vo Vlkolínci bola aj pani učiteľka Božena Sláviková, ktorá sa
s nami podelila o svoje dojmy: „
Bolo jedinečné, že sme sa mohli
sústrediť iba na maľbu a vnímať
na mieste priamu atmosféru,
ktorú sme zachytili do obrazov.
Je tam úplne iný svet, vo Vlkolínci žijú srdeční a dobroprajní
ľudia, keď nám bola zima, volali nás nezištne do chalúpky na
čaj, teplú polievku... Dedinka
je plná turistov, až sa začínam
báť, aby domáci uniesli tento
nápor. Ďakujem Alenke Teicherovej a ostatným sponzorom za
organizáciu podujatia, kde sme
si všetci pri tvorbe výborne oddýchli.“
Miestom ďalších plenérov
bude chata Cementár v Belušských Slatinách, Donovaly, ale
aj staré osvedčené miesta, ktoré
sú pre výtvarníkov nepostrádateľné svojou atmosférou: Skalka pri Trenčíne a Vlkolínec.
-at-

Pozvánky na podujatia v Ilave
Aerobik
Aj v tomto školskom roku pokračuje AEROBIK v DK Ilava s cvičiteľkou Zuzanou Drgovou v utorky a štvrtky o 19.00 hod.
Detský výtvarný salón 25.9. – 8.10.2008
Výtvarný salón (práce detí kurzu olejomaľby), od 25.9. - 8.10.2008
vo výstavnej sieni DK. Vernisáž detských prác kurzu olejomaľby
pri DK Ilava, sa uskutoční 25. septembra 2008 o 16.00 hod. na II.
poschodí DK Ilava.
Autori: Lucia Klačková, Alžbetka Straňáková, Nikolka Paholková, Matej Paholek, Matúš Galko, Roman Teicher
V pracovných dňoch od 8.00-17.30, v utorok do 15.00 hod., cez
víkendy počas podujatí v DK.

ris, grafiky a maľby na Slovensku i v zahraničí, od roku 1983 ich
bolo viac než 70. Od roku 1991 vystavuje i samostatne, po Slovensku - Trenčín, Bratislava, Kremnica, Banská Štiavnica atď. i v zahraničí - Česká republika, Francúzsko, Maďarsko atď. Taktiež sa
zúčastňuje výtvarných sympózií v Maďarsku, Poľsku, Čechách
a naposledy v Trenčíne na Skalke - diela z tohto sympózia sme vystavovali aj u nás v Ilave.
PhDr. Marián Kvasnička o ňom napísal:
„Pokušenie maľby (vyberáme) To, čo maľuje, aj miluje. Sväté aj
svetské. Sakrálne aj profánne. Ľudové aj filozofické. To všetko
tvorí krajinu maliarovej výtvarnej ľúbosti, osídlenú vykúpenou
radosťou. Aj vám bude milo, ak sa pokúsite poddať jeho pokušeniam.“

Spomienkový koncert na Štefana Rausa
28. 9.2008 o 16.00 hod. v rímsko – katolíckom kostole v Ilave.
(viac v samostatnej pozvánke)

BURZA ZBERATEĽOV
11.októbra 2008 od 7.00 – 12. 00 v DK Ilava (viac v samostatnej
pozvánke)

Výstava výtvarníka Jozefa Vydrnáka
10. - 31.10.2008 vo výstavnej sieni DK.
Otvorená bude v pracovných dňoch od 8.00 - 17.30 hod., v utorok
do 15.00 hod. a cez víkendy počas podujatí v DK.
Slávnostná vernisáž sa uskutoční 10.10.2008 (piatok) o 16.00 hod.
výstavu otvorí historik a znalec umenia PhDr. Marian Kvasnička.
JOZEF VYDRNÁK
tento skvelý dubnický výtvarník sa narodil 27. marca 1961 v Trenčíne. Absolvoval súkromné štúdiá u akad. maliara M. Súčanského. V roku 2000 ukončil Vysokú školu výtvarných umení odbor
grafického dizajnu u profesora Ľ. Longauera. V súčasnosti sa profesionálne venuje maľbe, kresbe, voľnej a úžitkovej grafike, ex
-libris, ilustráciám. Žije v Dubnici nad Váhom.
Zúčastnil sa kolektívnych výstav voľnej a satirickej kresby, ex lib-

VÝCHOVNÝ KONCERT
13.10. 2008 v sále DK pre školy
ROCKOVÁ ILAVA
17.10.2008 od 20.00 hod. ostatné informácie budú na samostatných plagátoch
CIGÁNSKI DIABLI znova v Ilave s novým programom.
24.10.2008 o 19.00 hod. vstupné 180 Sk v predpredaji, 250 Sk v deň
konania koncertu
Predpredaj v DK v pracovných dňoch od 8.00 – 17.30, v utorok
do 15.00 hod.
V októbri pripravujeme i hosťovanie DS z Beluše s hrou Ženský zákon.
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V Hornej
Porube bolo
veselo...
Slávnostne vyzdobený kultúrny dom v malebnej dedinke s 1100 obyvateľmi Horná
Poruba, bol pod majestátnym
Vápčom svedkom smelej a vydarenej kultúrnej akcie. Konala sa v tohtoročné pätnáste
augustové odpoludnie a zorganizoval ju predseda 41-člennej
Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Hornej Porube, Milan
Staňo. Vďaka korektnej spolupráci so starostom obce (menovcom) Ing. M. Staňom a viacerými sponzormi (R. Staňo, J.
Hofierka, E. Behanová, J. Ratica, T. Staňo, P. Puček...), si diváci mohli pozrieť hudobno-zábavný program so šarmantnou
speváčkou balkánskych piesní
Jadrankou Handlovskou, ktorá
nedávno vydala už svoje deviate CD (ocenené zlatými a platinovými platňami). Jadranka
sa netají, že vníma svoju prácu
ako jednu z možností zvýrazniť
handicapovaných ľudí, ktorých
naša spoločnosť zatiaľ nedoceňuje do plnej miery. Svojím
5-hodinovým vystúpením posilnila ich vôľu a vyvolala silné
emócie a spomienky na nedávno
zašlé časy. Nie je tajomstvom,
že práve starosta obce Ing. M.
Staňo a hodinár Pavol Puček,
ako hlavní sponzori, stoja za
prípravou podobnej veľ kolepej
akcie, ktorá sa bude konať na
začiatku plesovej sezóny v hornoporubskom kultúrnom dome
24.1. 2009. Menovci M. Staňo
a Ing. M. Staňo týmto ďakujú všetkým sponzorom za dobrú spoluprácu i za bohaté dary
do tomboly. 280 členov SZZP
z troch okresov stredného Považia (Ilava, Pov. Bystrica, Púchov), sa tešia na tradičné ročné posedenie pri hudbe a tanci
v ilavskom dome kultúry, ktoré
poriada 300 členná organizácia SZZP na čele s pani Annou
Šatkovou 26. septembra 2008.
-Jaroslav Šulík-

Ilavský mesačník

Člnkovanie na Váhu

Oddiel vodnej turistiky PEREJ, pri TJ Sokol Ilava uskutočnil 6. 9. 2008 pre verejnosť
člnkovanie na Váhu. Záujemcovia mali možnosť za veľmi
pekného slnečného dňa vyskúšať viaceré typy plavidiel, svoju
zručnosť pri ovládaní plavidla,
ako i možnosť vidieť spôsob
záchrany na tečúcej vode, ovládanie kajaku, eskimácky obrat a pod. Postarané bolo o občerstvenie a pripravený bol
i táborák.
Ďakujeme za účasť a obzvlášť
nás teší záujem detí a mládeže. Podobné akcie pripravíme
i v budúcej vodáckej sezóne.
S vodáckym AHOJ, PEREJ

Ilavský mesačník
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PROPOZÍCIE 10. ROČNÍKA
celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese

pôvodnej slovenskej
ľúbostnej poézie
pod záštitou Ministerstva školstva SR.
Vyhlasovatelia súťaže:
Klub priateľov poézie Pavla Koyša v Bratislave, Považské osvetové
stredisko v Považskej Bystrici, Obecný úrad v Ladcoch.
Spoluusporiadatelia súťaže:
Spolok slovenských spisovateľov v Bratislave, Považská knižnica v
Považskej Bystrici.
Miesto konania súťaže:
Kultúrny dom v Ladcoch.
Termín konania súťaže:
24. október 2008
Cieľ súťaže:
Podporovať a rozvíjať záujem najmä mládeže o pôvodnú slovenskú
ľúbostnú poéziu, vytvoriť priestor pre konfrontáciu a tvorivý dialóg
všetkých záujemcov o túto činnosť.
Podmienky súťaže:
Súťaže sa môže zúčastniť každý amatér, záujemca o umelecký
prednes pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie, max. však dvaja recitátori z jednotlivých ZŠ, ZUŠ, SŠ, SOŠ.
Podmienkou účasti v súťaži je včasné zaslanie záväznej prihlášky,
najneskôr do 13. októbra na adresu:
Považské osvetové stredisko, Ul. odborov 244/8
017 01 Považská Bystrica
alebo e-mailom: pospb@pospb.tsk.sk

Priebeh súťaže:
1. Do súťaže, na základe vlastného uváženia, odporúčajú recitátorov príslušné regionálne osvetové strediská.
2. Súťaží sa v troch kategóriách:
- III. kategória – žiaci 8.-9. ročníkov ZŠ, ZUŠ, Gymnázií
- IV. kategória – študenti SŠ, SOŠ
- V. kategória – dospelí občania
3. Časový limit pre prednes je max. 8 minút.
Hodnotenie súťaže:
Hodnotiacu porotu menuje Klub priateľov poézie Pavla Koyša v
Bratislave.
Na návrh odbornej poroty udelia organizátori vecné ceny a diplomy prvým trom súťažiacim v každej kategórii.
Každý účastník súťaže dostane pamätný list.
Organizačné a finančné zabezpečenie súťaže:
Súťaž organizačne a finančne zabezpečujú vyhlasovatelia súťaže.
Náklady spojené s účasťou na súťaži – cestovné (po predložení cestovných dokladov) a stravné budú uhradené súťažiacim i pedagogickým pracovníkom podľa platných predpisov Krajského školského
úradu v Trenčíne.
Bližšie informácie:

Považské osvetové stredisko
Ľuba Bašová, tel.: 042/4323574
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Bartolomejský jarmok 2008 opäť nesklamal
Náš jarmok sa konal v tradičnej atmosfére slnečných
augustových dní. Predávajúcich i kupcov bolo viac ako
inokedy, čomu pomohla skutočnosť, že Dubnické folklórne slávnosti sa konali v tomto roku až o týždeň neskôr.
Kultúrny program na improvizovanom javisku začal
o 15.oo hodine, kedy za asistencie DS Malá múza bola
podpísaná zmluva o spolupráci medzi spriatelenými
mestami Ilava, Klimkovice a
Mikolow za účasti družobného mesta GyÖr. Potom nasledovala skupina historického
tanca Capella Nicopolensis
z Mikolowa, divadelno-šermiarska skupina z Trančína Bergfrit, Akordeónový
orchester Úsmev, či brušné
tanečnice. V Country show
sa predstavili so zábavnými

O ľudové remeslá nebola ani v tomto roku núdza.

Hostťujúci FS Limbačka z Levíc.
scénkami a piesňami Edita
Hrehušová a Ľubomír Turcer, po nich tanečná skupina Korzo Dance z Trenčína.
Nakoniec nasledovali koncerty rockových kapiel, ktoré

zabávali divákov do skorých
ranných hodín. Popri tomto
programe prebiehala aj tanečná zábava v areáli reštaurácie Moravec a grilovačka
s hudbou v areáli pohostin-

stva Furman. V sobotu sa
konali tradičné vystúpenia
folklórnych súborov, vidieť
sme mohli aj hostí – FS Limbačka z Levíc. Počas piatkového popoludnia si mohli

účastníci pozrieť aj tvorbu,
či hotové obrazy Ilavského Klubu výtvarníkov, ktorí sa vo svojej tvorbe snažili
zachytiť atmosféru predaja
a práce tradičných ľudových
remeselníkov.
Kultúrna komisia pri MZ
v Ilave vyslovuje poďakovanie vedeniu a pracovníkom
MsÚ za organizáciu a úspešný priebeh Bartolomejského
jarmoku, vedúcemu a pracovníkom domu kultúry za
zorganizovanie kultúrneho
programu, technickým službám za poriadok a čistotu
počas jarmoku. Ďakujeme
všetkým účinkujúcim sponzorom (p. Bielikovi za bezplatné poskytnutie kamiónového prívesu) a všetkým,
ktorí akokoľvek prispeli ku
úspešnému priebehu jarmoku. Zároveň sa ospravedlňujeme všetkým obyvateľom žijúcim v centre mesta
za neprimeraný hluk počas
programu Bartolomejského
jarmoku. Tešíme sa na stretnutie v r. 2009
-mp-

Ilavský mesačník
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Sľubný umelecký štart v školskom roku 2008-2009
Základná umelecká škola Ilava
začala tento školský rok brilantnými septembrovými úspechmi:
 výtvarný odbor - žiaci z triedy p.uč. Mgr. Zdenky Cibikovej sa
zapojili do vzdelávacieho projektu Galérie Mesta Bratislavy. Interaktívne spoznávanie výtvarných
diel slovenských umelcov 20. a 21.
storočia pod názvom UMENIE
ZBLÍZKA nám prinieslo výnimočné ocenenie. Zo 140 zúčastnených škôl a z viac ako 3000

detských prác bolo vybraných odbornou porotou 30, medzi nimi aj
dielo našich žiakov PŠTROS, podľa Ester Šimerovej-Martinčekovej.
Žiaci spolu s pani učiteľkou sú pozvaní a budú ocenení dňa 23. septembra 2008 na vernisáži výstavy
v Pálffyho paláci GMB, kde bude
„náš pštros“ vystavený.
 hudobný odbor dosiahol vynikajúce výsledky v hre na akordeóne. Martin Jáňa, žiak p.uč.
Ladislava Vaňu, bol úspešný a je

Učiteľ L. Váňa so svojim žiakom M. Jáňom.

„PštrosP“ zo ZUŠ Ilava

medzi 5 sólistami z celého Slovenska, ktorí súťažili v hre na digitálnom akordeóne zn. Rolland
od fy DAN Acoustic 19. septembra 2008 na verejnom koncerte
v sále MsÚ Rajecké Teplice. Pri
tejto príležitosti sme zorganizovali výlet autobusom, pretože
všetci členovia školského orchestra Brillant, Martinovi spolužiaci, niektorí učitelia a rodičia ho
na súťažnej prehliadke osobne
podporili. Získal úspešné tretie

miesto! V tomto školskom roku
bude študovať na našej škole spolu 448 žiakov v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore.
Tešíme sa na zaujímavé školské projekty, na verejné vystúpenia, koncerty i výstavy. Máme
pripravené zaujímavé aktivity pre
žiakov, rodičov a širokú verejnosť.
Veríme, že svojou prácou a výsledkami potešíme všetkých, ktorí nás na našich akciách podporia
svojou prítomnosťou.
R.H.

Doterajšie priebežné umiestnenia ilavských mužstiev

tabuľky jesennej časti sezóny 2008/2009
Trieda muži OBFZ PB
Poz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

(3.)
(2.)
(1.)
(5.)
(4.)
(6.)
(9.)
(10.)
(7.)
(8.)
(14.)
(11.)
(12.)
(13.)

Mužstvo
Beluša
Malé Lednice
Horná Poruba
Plevník
Púchov B
Ilava
Papradno
Brvnište
Horovce
D. Mariková
Pružina
Lúky p/Makytou
Udiča
Dulov

Z
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

V
6
5
5
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1

R
0
2
1
2
0
2
1
1
1
1
0
2
1
0

P
1
0
1
1
3
2
3
3
4
4
5
4
5
6

Rozdiel
23
10
12
3
3
-3
-3
-9
-5
-7
-6
-4
-9
-5

Góly
30
12
18
13
18
7
10
8
13
10
7
7
11
13

Ink. góly
7
2
6
10
15
10
13
17
18
17
13
11
20
18

Body
18
17
16
14
12
11
10
10
7
7
6
5
4
3
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Bartolomejský turnaj
Súčasťou
Bartolomejského
jarmoku bol aj ,,Bartolomejský futbalový mládežnícky turnaj“. Súťažili v ňom štyri družstvá dorastencov. Z Čiech to boli
družstvá zo Všechovíc-Opatovíc
a Chvalčova a zo Slovenska to boli
družstvá z Beluše a Ilavy. Turnaj
prebiehal 21. a 22. augusta 2008
systémom: každý s každým. Jednoznačným víťazom sa stali do-

rastenci z Ilavy. Srdečne gratulujeme.
Výsledky jednotlivých zápasov:
Ilava - Beluša
2:0
Chvalčov - Všechovice-Opat. 4:0
Ilava - Chvalčov
2:1
Všechovice-Opat. - Beluša
1:6
Beluša - Chvalčov
1:2
Ilava - Všechovice-Opat.
13:0
-ab-

Dorastenci mládežníckeho turnaja v zápale hry.

4. liga Dorast - Severozápad
Poz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

(1.)
(2.)
(3.)
(5.)
(4.)
(10.)
(6.)
(7.)
(12.)
(8.)
(14.)
(9.)
(11.)
(13.)
(16.)
(15.)

Mužstvo
Boleráz
Handlová
Lednické Rovne
Piešťany
Bánovce
Moravany
Skalica
D.Vestenice
Hrnčiarovce
Ilava
Hlohovec
Nováky
D. Kočkovce
Trenč. Stankovce
Leopoldov
Vrbové

Krajská súťaž Starší žiaci Sever
Poz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

(1.)
(3.)
(2.)
(5.)
(6.)
(7.)
(4.)
(8.)
(10.)
(9.)
(11.)
(12.)
(13.)

Mužstvo
Bošany
Trenč. Jastrabie
Trenč. Stankovce
Nové Mesto n/V B
Plevník
Horné Sŕnie
Domaniža
Stupné
Ladce
Nováky
Stará Turá
Kanianka
Ilava

(2.)
(1.)
(3.)
(4.)
(5.)
(6.)
(7.)

Mužstvo
Ilava
Ladce
Prečín
Košeca
Lednické Rovne B
Nová Dubnica B
Visolaje

1. trieda Mladší žiaci
Poz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ILAVSKÝ

Z
4
5
4
4
4
4
5

Z
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

V
6
5
4
4
4
2
3
2
2
2
2
2
2
1
1
0

R
1
2
3
2
2
3
0
2
2
2
2
2
0
2
1
2

P
0
0
0
1
1
2
4
3
3
3
3
3
5
4
5
5

Rozdiel
19
10
5
19
9
5
-3
3
-1
-3
-5
-6
-18
-6
-6
-22

Góly
29
15
15
28
18
15
6
15
9
12
8
9
7
9
6
3

Ink. góly
10
5
10
9
9
10
9
12
10
15
13
15
25
15
12
25

Body
19
17
15
14
14
9
9
8
8
8
8
8
6
5
4
2

Z
5
5
5
5
4
4
4
5
4
5
4
5
5

V
5
4
3
3
3
3
2
1
1
1
1
0
0

R
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0

P
0
1
1
1
1
1
1
3
2
4
3
4
5

Rozdiel
20
14
7
5
10
3
7
-4
-8
-9
-9
-15
-21

Góly
22
19
16
12
16
5
11
9
2
5
4
0
3

Ink. góly
2
5
9
7
6
2
4
13
10
14
13
15
24

Body
15
12
10
10
9
9
7
4
4
3
3
1
0

V
3
3
2
2
2
0
0

R
1
0
1
1
1
1
1

P
0
2
1
1
1
3
4

Rozdiel
24
-2
14
7
4
-18
-29

Góly
27
10
17
10
7
3
2

Ink. góly
3
12
3
3
3
21
31

Body
10
9
7
7
7
1
1
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