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Projekt Zahrajme si spoločne..., už o pár dní v Ilave
V týchto dňoch prebiehajú
posledné prípravy projektového tímu na päťdňovú divadelnú akciu, ktorá sa uskutoční v našom meste pod
názvom Zahrajme si spoločne – projekt česko-slovenských tvorivých dielní. Podujatie začne 1.7. popoludní
príchodom 60 účastníkov
a lektorov z desiatich českých a slovenských pohraničných miest. Po vstupnom

príhovore bude nasledovať
pohybová aktivita Búranie
bariér, kedy sa prítomní zoznámia pomocou rôznych
aktivít. Desaťčlenné skupiny budú nasledovné dni v
rôznych častiach nášho mesta, pracovať na textoch slovenskej a českej divadelnej
klasiky, aby záujemcom 4.7.
podvečer v sále DK predviedli divákom krátke prezentácie rôznych tvorivých

inscenačných postupov. Práve s touto prezentáciou súvisí oprava javiskovej podlahy
a zadnej opony v sále DK Ilava, o ktorej sme už informovali v minulých číslach IM.
5.7 dopoludnia sa vo vestibule DK uskutoční vernisáž
fotografií z celého podujatia, spojená s občerstvením.
Na obe akcie vás srdečne pozývame.
-mpaj-
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Vzdelávanie
pedagogických
zamestnancov
materských škôl
Vzdelávanie pedagogických
zamestnancov materských škôl
je vzdelávanie zamerané na rozvoj kompetencií potrebných pre
premenu tradičnej školy na modernú v záujme zvyšovania kvality materskej školy ako inštitúcie poskytujúcej predprimárny
stupeň vzdelania. Cieľom je
inovovať a skvalitniť obsah, metódy a výstupy predprimárneho vzdelávania. Je to moderné
vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť, projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie.
V rámci tohto moderného vzdelávania v spolupráci
s MPC v Trenčíne pod vedením
PaedDr. Zdenky Raučinovej
prebiehalo vzdelávanie učiteliek materských škôl vo vzdelávacom programe – „Digitálne
technológie v materskej škole (úroveň začiatočník). Tohto vzdelávania sa zúčastnilo 13
učiteliek materských škôl z Ilavy a blízkeho okolia. Vzdelávanie prebiehalo v priestoroch
Základnej školy na Medňanskej ulici v Ilave. Cieľom tohto vzdelávania bolo aktualizovať, prehĺbiť a rozšíriť odborné
vedomosti a zručnosti potrebné na výkon pedagogickej činnosti. Prínosom vzdelávacieho
programu bolo získanie profesijných kompetencií v oblasti
práce s digitálnymi technológiami. Vzdelávanie prebiehalo
v tomto školskom roku od októbra do mája prezentačnou
formou. Súčasťou vzdelávania
okrem prezentačnej formy bolo
i vypracovanie dištančných
úloh zadaných lektorom podľa
stanovených kritérií. Učiteľky
tohto vzdelávania spoznali digitálne technológie, ktorých obsahom bola práca s obrázkami,
s textom, s internetom, digitálnym fotoaparátom, digitálnymi
Dokončenie na str. 11
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Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Ilava,
konaného dňa 24.05.2011 v DK ILIAVKA
/Výber/
Mestské zastupiteľstvo:
A ) PREROKOVALO
- doplnenie MsV podľa legislatívy, doplnenie kultúrnej komisie
v súvislosti s ukončením členstva
Mgr. Boženy Slávikovej a doplnenie
ostatných komisií v súvislosti s nástupom Ing. Gašparovej do MZ namiesto bývalého poslanca Petra Mišíka ( komisia pre šport, komisia pre
ochranu verejného záujmu, komisia
pre životné prostredie).
- Zmeny rozpočtu podľa požiadaviek
jednotlivých oddelení.
- Prognózy vývoja príjmov rozpočtu
mesta a pripravované opatrenia na
udržanie
vyrovnaného rozpočtu.
- Odpredaj akcií banky Dexia.
- Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2007 o pravidlách
času predaja v obchode a času prevádzky služieb.
- Prenájom hasičskej zbrojnice Mgr.
Pagáčovej na účely zriadenia vzdelávacej agentúry.
B) BERIE NA VEDOMIE
- Informáciu o stave finančných prostriedkov na jednotlivých účtoch mesta.
- Informáciu o výsledku obchodnej
verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta a to pozemku KN – C parc. č. 888/2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č.
1 500 v k. ú. Ilava. Zápisnica z otvárania obálok zo dňa 05.05.2011 je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia z tohto
mestského zastupiteľstva.
- Informáciu o otvorení kontokorentného úveru na 150 000,- € na základe zmluvy o kontokorentnom úvere č. 307/2011/UZ zo dňa 20.04.2011
uzavretej medzi mestom Ilava a VÚB
a.s. so sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90
Bratislava.
- Informáciu o podpise dodatku
k zmluve č. 716-V-109-ZBVB/2009
zo dňa 03.09.2009 o uzavretí budúcej
zmluvy o zriadení vecného bremena, uzavretej medzi mestom a ŽSR.
Dodatok k uvedenej zmluve bol na
základe žiadosti právnickej osoby
REMING CONSULT a.s. so sídlom
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava
3, primátorom mesta podpísaný nakoľko stavba, ktorej sa dodatok ako
aj zmluva týka (Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov) je verejnoprospešnou
stavbou.
- Informáciu o vyhláške o dražbe
nehnuteľností, ktorou je Exekútorským úradom Bratislava (súdnym
exekútorom Mgr. Jánom Kostkom)
so sídlom Trnavská cesta 82, 821
02 Bratislava 2, vyhlásená dražba
nehnuteľností a to pozemkov KN – C
parc. č. 1133/1, 1133/2, 1133/3 a 1133/4
v k. ú. Ilava. Mesto sa dražby nezúčastní.
- Žiadosť právnickej osoby Immo –
Log – SK Alpha s.r.o. so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava
3 o odpredaj časti nehnuteľnosti vo

vlastníctve mesta a to pozemku KN
– C parc. č. 1 448 v k. ú. Klobušice
a to z dôvodu plánovaného rozšírenia existujúceho logistického centra
KAUFLAND.
- Žiadosti o zmenu rozpočtu mesta
pre rok 2011 (FMO, oddelenie personalistiky, DK, TSM Ilava, ZŠ a CVČ)
a žiadosť CVČ o vyrovnanie poukázaných finančných prostriedkov na
činnosť.
- Informáciu právnickej osoby ILFES, s.r.o., nájomcu tepelných zariadení vo vlastníctve mesta o havárií
strešného plášťa budovy kotolňa Štúrova ul.
- Prognózy vývoja príjmov rozpočtu mesta a pripravované opatrenia na
udržanie vyrovnaného rozpočtu.
- Koncepciu rozvoja ZŠ Medňanská
do roku 2015.
- Informáciu sociálno-bytovej komisie o vyplatení jednorazovej dávky v
hmotnej núdzi občanovi mesta Ilava
v mesiaci máj vo výške 30 € v rámci
schváleného rozpočtu a v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia č. 4
/2006 o poskytnutí pomoci v hmotnej
núdzi.
C) SCHVAĽUJE
- Zmenu v návrhu Záverečného účtu
mesta Ilava za rok 2010 v časti Tvorba
peňažných fondov za rok 2010 nasledovne:
· do fondu údržby a opráv bytov
50 000 €
· do fondu KO 28 834 €
· do fondu drevín 8 238 €
·do ostatných peňažných fondov
139 152,14 €
Spolu 226 224,14 €
- Použitie finančných prostriedkov
z rezervného fondu (ich zapojenie do
rozpočtu mesta pre rok 2011) vo výške 60 000€.
- Predaj akcií Dexia banky Slovenska, a.s. a to 55 – tich akcií druhu
SK 1110001270 za odkúpnu hodnotu
628,17 € / akcia (spolu za 34 549,35 €).
- Odpredaj časti nehnuteľnosti vo
vlastníctve mesta a to pozemku KN
– C parc. č. 1 448, zapísaného na
Správe katastra Ilava na LV č. 1 875
v k. ú. Klobušice, priamym predajom.
Náklady súvisiace s vypracovaním
geometrického plánu, znaleckého
posudku ako aj správny poplatok za
vklad vlastníckeho práva na LV do
KN bude hradiť kupujúci.
- Dodatok č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2010 o určení
výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava.
- Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2007 o pravidlách
času predaja v obchode a času prevádzky služieb.
- Pozmeňovací návrh poslanca Ing.
Bajzíka k VZN č. 2/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Ilava.
- VZN č. 2/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

Ilava.
- Dodatok č. 2 k VZN č. 7/2008
o miestnych daniach.
- VZN č. 3/2011 o stanovení cien nájmu za umiestnenie reklamy na pozemkoch alebo technických zariadeniach vo vlastníctve mesta Ilava.
- Zmenu zriaďovacej listiny TSM Ilava.
D) NESCHVAĽUJE
- Žiadosť fyzickej osoby p. Ľubomíra
Žilku o prenájom časti priestorov budovy DK Iliavka za účelom prevádzkovania obchodu.
- Žiadosť fyzickej osoby Mgr. Márie
Pagáčovej o prenájom časti budovy
hasičskej zbrojnice v Ilave za účelom
prevádzkovania vzdelávacej agentúry.
E) ODVOLÁVA
1. Petra Mišíka z funkcie predseda
komisie pre šport.
2. Petra Mišíka z funkcie člen MsVStred.
3. Mgr. Boženu Slávikovú z funkcie
člen kultúrnej komisie.
4. Ivana Ferecha z funkcie predseda
komisie pre životné prostredie.
F) MENUJE
1. Ferecha Ivana do funkcie predseda
komisie pre šport.
2. Petra Mišíka do funkcie člen komisie pre šport.
3. Ing. Danielu Gašparovú do funkcie člen komisie pre ochranu verejného záujmu.
4. Ing. Danielu Gašparovú do funkcie člen MsV Stred.
5. Ing. Danielu Gašparovú do funkcie predseda komisie pre životné prostredie.
6. Gabrielu Šlesárikovú do funkcie
člen MsV Medňanská, Skala.
7. Ing. Martina Batlu do funkcie člen
MsV Medňanská, Skala.
8. Mgr. Petra Jurčíka do funkcie člen
kultúrnej komisie.
G) UKLADÁ
1. Vypracovať Štatút komisie pre
VO, kde bude definované postavenie
komisie pre VO v procese verejného
obstarávania spolu s definovaním náplne jej činnosti.
2. Označiť nový park tabuľkou Park
Štefana Rausa.
3. Zrealizovať schválenú úpravu odmeny zástupkyne primátora a u primátora mesta upraviť plat podľa novelizovaného Zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov.
5. Vypracovať podklady k možnosti
odpredaja majetku mesta tvoriaceho
tepelné hospodárstvo.
6. Prehodnotiť rozpočet mesta na rok
2011.
7. Vypracovať cenovú ponuku na
audit príspevkových a rozpočtových
organizácií v pôsobnosti mesta Ilava
-rPodrobnejšie informácie získate na:
www.ilava.sk
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Fajčenie je najvýznamnejšou príčinou smrti,
ktorej možno predísť
Fajčenie predstavuje jeden
z najvýznamnejších faktorov,
ktoré ohrozuje ľudské zdravie.
Poškodzuje prakticky každý
orgán, znižuje kvalitu života a
kráti očakávanú dĺžku života
fajčiarov aspoň o 8-10 rokov.
U fajčiarov je významne vyšší
výskyt onkologických ochorení (hlavne rakoviny pľúc),
srdcovocievnych, metabolických a mnohých iných ochorení. Fajčenie ovplyvňuje aj
zdravie nefajčiarov. Odhaduje
sa, že na svete dnes fajčí cigarety približne miliarda ľudí.
Ak sa zachovajú súčasné trendy fajčenia, tabak bude v roku
2025 príčinou smrti približne
pre 10 miliónov ľudí a ku koncu 21. storočia asi 1 miliardy
ľudí.
V roku 1987 Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila posledný májový deň
za Svetový deň bez tabaku
(WORLD
NO-TOBACCO
DAY). Heslom tohtoročného Svetového dňa bez tabaku
je „Rámcový dohovor SZO o
kontrole tabaku“, ktorý je prvou medzinárodno-právnou
zmluvou, dohodnutou pod
záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) vo sfére
verejného zdravia. Svetovým
zdravotníckym zhromaždením bol prijatý dňa 21. mája
2003 a účinnosť nadobudol
27. februára 2005. Vznikol
ako reakcia na globalizáciu
tabakovej epidémie a je prvou
medzinárodnou
zmluvou,
ktorá potvrdzuje právo všetkých ľudí na najvyššiu úroveň
zdravia. Predstavuje úspešný
míľnik vo sfére podpory verejného zdravia a poskytuje nové právne rozmery pre
medzinárodnú spoluprácu v
oblasti zdravotníctva a kontroly tabaku. Definuje právne
záväzné ciele a zásady, ktoré
musia dodržiavať všetky kra-

jiny, ktoré tento dokument
ratifikovali a tak sa zaviazali
dodržiavať ho (v súlade s národnými legislatívami). Jeho
cieľom je ochrana súčasnej i
budúcich generácií pred zničujúcimi zdravotnými, spoločenskými, enviromentálnymi
a ekonomickými dôsledkami
konzumácie tabaku a účinkami tabakového dymu. Upozorňuje na zdravotné riziká,
spojené s užívaním tabaku a
podporuje efektívne stratégie
redukovania jeho konzumácie. Na tabakovú epidémiu
má vplyv množstvo faktorov
(pašovanie, reklama, atď.),
preto je dôležité postupovať v
globálnom meradle jednotne.
V súvislosti s prijatými odporúčaniami je úlohou zmluvných strán dohovoru prijímať
opatrenia v oblastiach: ochrany politiky verejného zdravotníctva pred komerčnými
a inými záujmami tabakového priemyslu, prijímania cenových a daňových opatrení, ochrany obyvateľstva od
účinkov pasívneho fajčenia,
regulácie obsahu tabakových
výrobkov, zverejňovania informácií o tabakových výrobkoch, regulácie balenia
a označovania tabakových
výrobkov,
upozorňovania
ľudí o nebezpečenstve tabaku, zákazu reklamy na tabak,
podpory a sponzoringu, ponuky pomoci ľuďom, ktorí
chcú prestať fajčiť, kontroly
nedovoleného
obchodovania s tabakovými výrobkami,
zákazu predaja tabakových
výrobkov mládeži a podpora ekonomickej alternatívy
pre pestovateľov tabaku. Podľa vyjadrenia Dr. Lee Jong-wooka, generálneho riaditeľa SZO, „rokovania SZO o
Rámcovom dohovore o kontrole tabaku spustili proces,
ktorý na úrovni jednotlivých

krajín priniesol viditeľné výsledky. Úspech Dohovoru
ako nástroja podpory verejného zdravia, bude závisieť od
energie a politickej angažovanosti, vynakladanej v nasledujúcich rokoch krajinami na
jeho implementáciu. Úspešným výsledkom bude celosvetové zlepšenie zdravia verejnosti.“ Slovenská republika
ratifikovala Rámcový dohovor o kontrole tabaku v roku
2004, čím sa zaradila medzi
štáty, ktoré chcú presadzovať
silnú politiku kontroly tabaku. Vytvorila Národný koordinačný výbor na kontrolu tabaku, ktorý vo svojej činnosti
podlieha Koordinačnej rade
na ochranu a podporu zdravia. V oblasti legislatívy bol
prijatý zákon o ochrane nefajčiarov, zákaz priamej reklamy
v novinách, televízii a rozhlase, prijal sa zákon o slobodnom prístupe k informáciám.
V oblasti zdaňovania SR každoročne prijíma doplnky k
zákonu o spotrebnej dani z
tabaku tak, aby sa postupne
zvyšovali ceny cigariet. V oblasti výchovy a vzdelávania sa
realizuje množstvo programov v nadväznosti na iniciatívy SZO a národné aktivity:
program Školy podporujúce
zdravie, Zdravé pracoviská,
Zdravé mestá, Cindi, Monika,
Quit and Win a podobne. V
oblasti poradensko-liečebnej
starostlivosti existuje sieť poradní zdravia v rámci pôsobnosti Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré poskytujú
poradenstvo na odvykanie od
fajčenia. Adresár týchto poradní možno nájsť na webovej stránke www.uvzsr.sk. Pre
okresy Považská Bystrica, Púchov a Ilava pracuje poradňa
na odvykanie od fajčenia pri
Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom

v Považskej Bystrici, Ul. Slovenských partizánov 1130/50.
Na vyšetrenie sa objednáva telefonicky - 042/4323291,
mailom - pb.podpora.zdravia@uvzsr.sk alebo osobne.

Chceme,
aby naše mesto
bolo pekné
Vďaka vedeniu mesta máme na námestí pekný
obnovený park. Je to pekné miesto a stále viac ľudí v
ňom trávi svoj voľný čas na
oddych a prechádzky. Všímame si jeho zvláštnosti, tešíme sa z peknej zelene, užívame si farby kvetín i pekné
tvary kríkov. Vyvoláva to v
nás pocit, že Ilava je mesto,
o ktoré sa niekto stará.
Námestie nášho mesta by však nemalo byť len
miestom pre autá, ale hlavne
miestom pre ľudí. A v tom
by bolo treba urobiť viac.
Myslím si, že zaujímavé by
bolo i upútanie pozornosti
kvetinovou výzdobou okolo kruhového objazdu. Denne tam jazdia stovky áut na
všetky smery a prichádzajú
na nákupy do Lidla stovky
ľudí. Kruhový objazd tak
môže rozdávať krásu kvetín všetkým okolo a kvetinami zdobiť naše mesto.
Keď ideme aj po iných uliciach mesta a vidíme vysadené kvety, pekne formované kríky, máme z toho
lepšiu náladu a dobrý pocit,
že aj tu sa niekto stará o život na verejnosti. Preto by
nám nemala chýbať ani súťaž o najkrajšiu predzáhradku domov, bytov, balkónov,
či okolia firiem.
Z. Podhradská
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Z histórie Ilavy - Dr. Abrahám Martin /Márton/ Pattantyús
a značne prispel k jeho rozkvetu. V roku 1909 založil Úverové
družstvo v Ilave / Illavai Hitelszövetkezet /, kde si mohli požičiavať drobní ľudia. Úradné
miestnosti boli v dome Dr. Pattantyúsa, ktorý stál na mieste terajšej budovy a priestorov Správy katastra. V období
prvej svetovej vojny viedol Ilavskú pobočku Červeného kríža
ako hlavný lekár a veliteľ vojenskej výpomocnej nemocnice.
Bol však aj vášnivý amatérsky fotograf. Jeho
fotografie vytvárajú obraz vtedajšej Ilavy, Klobušíc a blízkeho
okolia. Fotografoval aj pri výletoch v rámci činnosti turistického
spolku.
Jeho fotografie
boli často uverejňované v regionálnej tlači.
V Nedeľných novinách /Vasárnapi Ujság/ sú
uverejnené jeho
fotografie z pohrebu Gábora Baroša /1892, č. 21/
a z povodní na
Správu o zdravotnom stave trestancov Váhu /1894, č. 27/.
Členovia pov roku 1905 podpísal Dr. Pattantyús a riavažskej pobočky
diteľ trestnice Róbert Grigár
Maďarského tutých väzňov a vychádzal práve
ristického spolku
z poznatkov, ku ktorým do- vydali v roku 1914 Turistického
spel v ilavskej trestnici. Po roku sprievodcu Považím /Vágvöl1918 neodišiel zo vznikajúcej gyi kalauz/. Autorom rozsiahrepubliky a ako väzenský lekár lej časti o Ilave a okolí až po
pôsobil v Ilave až do roku 1923. Žilinu je práve Dr. Pattantyús.
Bol všestranne činný. V roku Články sú doplnené fotografia1898 založil Považskú poboč- mi z Ilavy, Klobušíc, Vršatca,
ku Maďarského /Uhorského/ ale aj Lednice, Belušských Slaturistického spolku / A Magy- tín, Manínskej úžiny, Hričova,
ar Turista Egyesület Vágvölgyi Strečna atď.
Osztálya /. Spolok usporiadal
Veľa jeho fotografií slúžilo
výlety nielen do blízkeho oko- ako predlohy pre zhotovenie
lia, ale napr. aj do okolia Ban- pohľadníc z Ilavy a okolia.
skej Štiavnice a na Sitno.
Zomrel v roku 1931, pochoSvoju všestrannosť uplatnil vaný je na trenčianskom cinvo vedení Potravného spol- toríne.
ku v Ilave / Illavai FogyasztáPramene :
si Szövetkezet / od roku 1909 Bagin, A. – Bystrický, V., Ilava,

Narodil sa 25. mája 1857
v Zilahu. Študoval na univerzitách v Kluži a vo Viedni. Pôsobil v nemocnici v Kluži a v Banskej Štiavnici ako banský lekár.
Jeho pôsobenie v Ilave začalo v júli 1898, kedy nastúpil na
miesto hlavného lekára v Ilavskej trestnici. Ako lekár sa zaoberal najmä otázkou ochrany
proti tuberkulóze a jej liečením. Na väzenskom kongrese
v roku 1905 prednášal o liečení tuberkulózy u postihnu-

Autorom fotografickej predlohy pohľadnice z roku 1900 je
Dr. Pattantyús

Pohľadnicu s tematikou Ilavskej trestnice poslal Dr. Patatntyús v roku 1903

Pattantyús zaujímavým spôsobom fotografoval aj trestancov. Pomocou zrkadla docielil jednou fotografiou čelný aj bočný pohľad.
Osveta š.p. Martin, 1991,
Magyar életrajzi lexikon,
http://mek.niif.hu/00300/00355/
html/index.html
Pazmany, L., Vágvölgyi kalauz,
Körjegyzöi nyomda, Trencsén,

1914,
Štátny oblastný archív v Bytči,
Vasárnapi Ujság /Nedeľné
noviny/, http://epa.oszk.hu/vu
L.R.
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Spomienky Ferka Jakúbka IX.
Môj otec a jeho „maliarčina“
Rád by som spomenul
príhodu, ktorá sa stala za
čias, keď mal môj otec ešte
maliarsku živnosť. Roboty bolo neúrekom, a nás
oboch toto remeslo veľmi bavilo. S našou prácou bol každý veľmi spokojný, lebo naše maľovky
nepraskali, neošúchavali
sa, čo bolo veľmi dôležité.
Otec s každým dobre vychádzal, vždy bol veselý,
rád si vypil, ale svoju prácu vykonal vždy perfektne.
Rád hovoril po maďarsky,
preto robieval u pána slúžneho, kde sa iba maďarsky
a nemecky hovorilo. Hoci
boli Slováci, hanbili sa
za svoju materinskú reč.
Pani slúžna hovorievala: „Pán Miklóš, len dajte
do tej farby nejakú dobrú
prísadu, aby to nepúšťalo.“ „Milostivá pani,“ hovorí otec maďarsky, „budete prekvapená...“Stála
nad ním, keď miešal v putienke farbu, akú si priala.
Fajčila dámske cigarety
s filtrom a ponúkla otca,
ktorý po maďarsky ďakoval a hlboko sa klaňal, div
si fúzy do farby nenamočil. Milostivá pani ponúkla cigaretu z peknej škatuľky aj mne, lebo som sa
jej veľmi páčil. Ja som však
s poďakovaním odmietol
a otec jej po maďarsky povedal, že som ešte sopľoš,
vraj by som sa docikal. Za-

smiala sa. Otec dlho miešal tú farbu, čakal, kým
pani odíde, lebo chcel priliať do farby jednu tajnú
prísadu. Vedel som o tom
iba ja a nesmel nikomu
povedať. Zrazu, ma oslovil: „Feri, dones trochu
toho špenátu...“ Mali sme
ho v škatuli od marmelády, zakonzervovaný petrolejom, aby sa nekazil a bol
vždy pripravený na použitie. Priniesol som ho. Otec
uvoľnil vrchnák a nabral
z neho do farby. Milostivá
pani kričala: „Miklóško,
dajte tam toho špenátu
hodne, aby to dobre držalo!“ Konečne bola farba hotová a pripravená na
nanášanie. Veľmi z nej štípali oči, keď sme ju natierali. A keď som si spomenul na ten „špenát“ v nej,
krútilo mi v žalúdku – od
tej chvíle som ho jedával
nasilu. Chcete vedieť prečo? Ten špenát v škatuli bolo totiž kravské lajno! Spojením s vápnom
sa z neho vytvorila pevná
hmota a náter bol vďaka
nemu pevný. Keby sa bol
zákazník dozvedel, čo mu
natierame na steny, bol by
nás hnal kade ľahšie. Toto
veľké tajomstvo zostalo
dlhé roky skryté na dne tej
farby a svetlo uzrelo až teraz. Vidíte, ako je to dobre, keď človek vie nejakú
cudziu reč, hneď je vážený

a za múdrejšieho ho považujú (aj keď na steny lajno
natiera)...
Podľa poviedok F. Jakúbka:

Moje veselé i smutné spomienky na Ilavu, spracovala Lenka Teicherová

Autorka obrazu: Ala Teicherová

TALENT TRENČIANSKEHO KRAJA
Dňa 16.6.2011 na trenčian-

patrí k najlepším atlétkam

skom hrade si prevzali dva-

nielen v rámci kraja, ale aj v

ja žiaci našej školy: Andrej

rámci Slovenska.

Fúsek a Viktória Záhrad-

Vedenie Základnej ško-

níčková prestížne ocenenie:

ly v Ilave obidvom žiakom

Talent Trenčianskeho kraja.

srdečne blahoželá a vyjad-

Andrej Fúsek sa v súťažiach

ruje úprimné poďakovanie

Fyzikálna olympiáda a Che-

za vynikajúcu reprezentáciu

mická olympiáda prebojoval

školy.

až do krajského kola, kde získal 2. a 1. miesto.
Viktória

Záhradníčková

Mgr. Oľga Ďurechová
riaditeľka ZŠ
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Výborné finále v ZUŠ Ilava

Je už takmer koniec školského roka a práve teraz prichádzajú do ZUŠ - ky výnimočné výsledky celoročnej práce
učiteľov i žiakov. Úsilie, snaha
a svedomitá príprava sa oplatila. Svedčí o tom výborná reprezentácia školy, mesta Ilava a
umiestnenia na súťažiach:
- Celoslovenská súťažná
prehliadka výtvarných prác
Krídla fantázie, 3.roč Púchov,
4.5.2011 - Cenu poroty získali žiačky Martina Hrvolová
a Tatiana Mikulová z triedy
p.uč.Mgr. Zdenky Cíbikovej.
- Celoštátna súťaž s medzinárodnou účasťou, Zahrajže
nám píšťalôčka, 6.roč. Nové
Zámky, 7.5.2011 – v bronzovom pásme sa umiestnila Barborka Barteková, strieborné
pásmo patrilo Barborke Husárovej. Škola získala Čestné
uznanie za vzornú prípravu
žiakov pedagógmi a korepetítormi. Žiakov pripravili p.uč.
Elena Vaňová a František Let-

plechových dychových nástrojoch Nitra, 13.5.2011. Stanislav
Remšík z triedy p.uč. Jaroslava
Letku sa umiestnil na 2.mieste
a p. uč. Viola Winklerová dostala Mimoriadnu cenu za korepetíciu.
- Bienále Detskej výtvarnej Dubnice s medzinárodnou účastou, 15. ročník Dubnica nad Váhom 3.6.2011 boli
ocenené výtvarné práce Júlie
Gerschdorfovej, Lívie Faktorovej a Richarda Beritha
z tried p.uč. Mgr. Zdenky Cíbikovej, Mgr. Anny Šťastnej
a Mgr. Veroniky Mikovej.
Pochvalu riaditeľky školy
získala Simona Pagáčová.
- Regionálna tanečná súťaž Považskobystrický pohár
v diskotancoch dňa 4.6.2011:
Adriana Slivková 3.miesto,
Klára Palčeková a Zuzana
Ptáčková 2.miesto a tanečná
skupina Cherries 3.miesto.
Žiačky sú z triedy p.uč. Viery
Muntágovej Dis.art.

ko, korepetovala p.uč. Viola
Winklerová
- Celoslovenská Hudobno-interpretačná súťaž v hre na

- Medzinárodný festival
akordeonistov
Euromusette-Goldentango,
10.ročník
Rajecké Teplice, 8.6.2011 sa

v striebornom pásme umiestnil Pavol Mojto, z triedy p.uč.
Mgr. Márie Miklošovej.
V závere školského roka
absolvovali prvé postupové
skúšky do ďalšieho ročníka aj
naši najmenší. Dňa 8.9.2011
sme usporiadali koncertné vystúpenie všetkých žiakov prípravného a prvého ročníka.
Plná sála rodičov, starých rodičov a kamarátov bola svedkom jedinečného koncertu pod
názvom „Moje prvé umelecké
kroky“. Prítomní hostia mali
možnosť vidieť okrem účinkujúcich hudobníkov, aj práce našich najmenších výtvarníkov.
Hneď na druhý deň – 9.6.2011
- v dopoludňajšom čase sa opäť
predstavili svojim spolužiakom
a rovesníkom a pridali sa k nim
aj naše najmenšie žiačky tanečného odboru. Príjemnou
prez ent áciou
svojich umeleckých schopností tak urobilo postupové
skúšky 8 žiačok tanečného
odboru, 5 žiakov výtvarného odboru a 10
žiakov hudobného odboru.
Prijímacie pohovory do ZUŠ
v dňoch 24. a 25.5.2011 potvrdili skutočnosť, že o štúdium
na ZUŠ Ilava je veľký záujem.
Do budovy školy prichádzali
rodičia so svojimi deťmi, kde
ich vítali usmiate tváre učiteľov.
Jednoduchým a hravým spôsobom preverili detské umelecké zručnosti, schopnosti a nadanie. Rozhodnutia o prijatí
(podľa priestorových i personálnych možností školy) dostanú rodičia poštou.
Dňa 15.6.2011 bolo vo veľkej sále DK Ilava finále tanečného odboru. Všetky skupiny
tanečníkov vystúpili v programe pod názvom „...nielen pre
oteckov“. Mažoretky, roztlieskavačky, orientálne tanečnice,
deti z DFS Vretienko z tried

p.uč. Bc. Lenky Gawronovej,
Bc. Ľubomíra Ďuriša a Viery
Muntágovej Dis.art. pripravili
spolu veľký kaleidoskop celého
tanečného odboru. Svoje vystúpenie predviedli aj členovia
(t.j. naši žiaci) ľudovej hudby
folklórneho súboru pod vedením p.uč. Mgr. Mareka Berkyho a Ladislava Vaňu.
V piatok 17.6.2011 ukončili štúdium absolventi školy slávnostným záverečným
koncertom. Prítomným rodičom a hosťom predviedli svoje
schopnosti reprodukovať hudbu vo vlastnom podaní a výtvarníci pripravili výstavu svojich záverečných prác. Štúdium
ukončilo spolu 19 absolventov
hudobného odboru a 6 študentov výtvarného odboru.
Dňa 27.6.2011 o 10,00 hod.
bude vernisáž výstavy výtvarnej súťaže žiakov ilavských
škôl ARTIL 2011 s témou

„Voda“. Primátor mesta Ing.
Štefan Daško a riaditeľky škôl
ocenia najlepšie práce a verejnosť si môže pozrieť výstavu
prác aj počas prázdnin.
Ukončenie školského roka
2010/2011 Základnej umeleckej školy Ilava, odovzdávanie vysvedčení a ocenenie žiakov, ktorí reprezentovali školu
a mesto, bude dňa 29.6.2011
o 15,00 hod. vo veľkej sále
Domu kultúry Ilava.
Žiaci a učitelia ZUŠ Ilava ďakujú všetkým rodičom, priateľom, priaznivcom a sponzorom
za pomoc a podporu pri organizovaní všetkých aktivít školy
počas celého školského roka!
Ružena Hromádková
riaditeľka ZUŠ
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Theater Harlekino opäť
v materskej škole
Jednou z foriem ako sa deti
oboznamujú s dramatickým
umením sú návštevy profesionálnych bábkohercov, pria-

Do našej materskej školy zavítalo už tretíkrát. Tentokrát s
rozprávkou Strašidlo na zámku.
Základ divadla tvorili farebné
priestorové kulisy, ktoré sa v priebehu predstavenia
menili, drevené
marionety a zaujala klasická scéna
- skryté vodenie .
Deti intenzívne prežívali dramatické umenie
a fiktívne dramatické situácie
prijímali vzhľadom na svoju
emocionalitu a rozvinutú fantáziu takmer ako skutočné.
Tešíme sa na ďalšie divadelné predstavenia v ich podaní.
-jh-

Vydarené dopoludnie v materskej škole

Ďakujeme príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže v
Ilave, že si popri svojej náročnej
práci našli čas aj pre nás – deti
z Materskej školy na Medňanskej ul. 512 v Ilave a pripravili nám zaujímavé a poučné dopoludnie. 31.5.2011 sme mali
v materskej škole vzácnu návštevu – príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže z Ústavu na výkon trestu odňatia

slobody z Ilavy.
„Ujovia“ požiarnici a psovodi
nám veku primeraným spôsobom, trpezlivo a veľmi zaujímavo porozprávali o význame ich
práce. Názorná ukážka zásahu
psovodov, poslušný psík a možnosť vyskúšať si hasičskú techniku sa nám veľmi páčila.
Ďakujeme !
Deti a zamestnankyne materskej školy.

Materská škola v Ilave sa zapojila do realizácie
„Programu ovocie a zelenina do škôl“

ne venované ovociu a zelenine, prevencii obezity,
zdravému životnému štýlu.
MUDr. Hlušková si v spolupráci s učiteľkami pripravila
rôzne edukačné aktivity zamerané na zdravú výživu, zdravý
životný štýl , potrebu pravidelného čistenia zúbkov, pravidelného pohybu. Teta Danka
– ako deti MUDr. Hluškovú
volajú- poučnými rozprávkami vysvetlila deťom, prečo
vlka boleli zúbky a šušlal, čo sa
stalo medvedíkovi, maškrtnej
veveričke a lakomému sysľovi.

mo u nás, v materskej škole.
Bábkové marionetové divadlo Theater Harlekino bolo
založené ešte v roku 1934
v Trenčianskych Tepliciach.
V súčasnosti pôsobí v rakúskom Wiener Neustadte.

Deti, zamestnanci a rodičia z Materskej školy v Ilave aktívne spolupracujú
s
Regionálnym
úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej
Bystrici na realizácii „Programu ovocie a zelenina do škôl“.
Všeobecným cieľom tohto
programu je zvýšiť konzumáciu ovocia a zeleniny u detí,
vplývať na zmenu ich stravovacích návykov a predchádzať
chorobám z nadhmotnosti
a obezity.
Špecifickým cieľom programu je
- zvýšiť spotrebu ovocia
a zeleniny u detí predškolského veku
- naučiť deti a ich rodičov
pravidelne konzumovať ovocie a zeleninu
- pravidelne vzdelávať deti
o dôležitosti konzumácie ovocia a zeleniny pre ich zdravie
- naučiť dôverovať ovociu
a zelenine vypestovanému na
Slovensku

- vysvetliť postupy pri pestovaní, realizovať návštevy v sadoch (vysvetliť, čo znamená
ekologické pestovanie a čo je
integrované pestovanie)
- podporiť zdravú výživu
a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých
druhov ovocia a zeleniny
- uplatňovaním programu
pôsobiť a znížiť výskyt obezity
u detí
Dieťa nie je zmenšený dospelý! Mnoho rodičov vychádza z predpokladu, že to, čo je
dobré pre dospelý organizmus,
je dobré aj pre ten detský. Dieťa
však vzhľadom na rýchly rast
a vývoj potrebuje inú skladbu
výživových látok. V strave deťom rozhodne nesmie chýbať
mlieko , mliečne výrobky, odporúča sa striedať mäso z hydiny s chudým hovädzím mäsom. Denne by malo dieťa zjesť
3-4 porcie ovocia a 3-4 porcie
zeleniny. Aj rozloženie stravy počas dňa je veľmi dôležité
pre zdravý telesný a duševný

vývoj dieťaťa. Strava by mala
byť rozvrhnutá tak, aby v dopoludňajších hodinách, v čase
keď dieťa získava počas výchovno – vzdelávacích činností nové informácie malo dostatok energie a živín. Strava sa
nesmie hromadiť v popoludňajších a večerných hodinách,
lebo to môže viesť k obezite a tráviacim ťažkostiam.
Vstupný monitor sa realizoval
v našej MŠ v mesiacoch október a november 2010. Rodičia detí vyplnili dotazníky,
v ktorých jednotlivé otázky
boli zamerané na stravovacie
návyky detí a na dodržiavanie zdravého životného štýlu .
Monitorovanie
realizovali
pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so
sídlom v Považskej Bystrici.
Našu
materskú
školu
pravidelne
navštevuje
MUDr. Hlušková Daniela.
Po zbere vstupných dotazníkov nasledovala druhá fáza
programu – tematické týžd-

Ciele tohto programu sú si
v mnohom podobné s cieľmi Školského vzdelávacieho
programu našej materskej školy. Preto pristupujeme k ich plneniu aktívne a zodpovedne.
Posledná fáza projektu sa
uskutoční koncom novembra
2011. Výstupné monitorovanie
bude slúžiť na hodnotenie dopadu edukácie a meranie účinnosti programu u detí a ich rodičov.
Janka Harušíncová
riaditeľka MŠ Ilava
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Autogramiáda
„ilavskej“
spisovateľky

autorka knižiek sestra
Damiána Baginová
Alebo ako sme do Bratislavy priniesli deťom kúsok
radosti... Možno ju poznáte
- malá, nenápadná rehoľná
sestrička v čiernom habite,
ktorú môžeme vídať na
ilavských sv. omšiach. V
našom kostole nepomáha len
pri bohoslužbách, ale vedie
na fare aj detský spevácky
zbor tých najmenších... Sestra
Damiána Baginová pochádza
z Bolešova a pôsobí v kongregácií Dcér sv. Františka. Počas svojho riaditeľovania v MŠ
Humenné spoznala malého
Riška, ktorý pre svoju nevyliečiteľnú chorobu ako 6,5- ročný „odišiel do neba“. Vznikol
nápad vyučovať deti písmenká, farby, čísla, či zvieratká
spolu „s Anjelikom Riškom“,
ktorý postupne nadobudol
podobu šiestich detských knižiek. Ako druhý Damiánin
titul ich vydalo Karmelitánske nakladateľstvo v r. 2011
(prvým titulom je knižka Aké
darčeky nosí Ježiško, r. 2011) a
práve včera - v bratislavskom
Horskom parku- sa konala ich autogramiáda. Deti sa
mohli pohrať aj na rozprávkových stanovištiach, ktoré pripravili divadelníci z ilavskej
Malej múzy. Podujatia sa zúčastnil aj spisovateľ, spevák a
maliar Daniel Hevier. Knižky
sa nachádzajú aj vo fonde ilavskej knižnice a dajú sa zakúpiť
v kníhkupectvách (aj cez internet).
-mpaj-

Ako dopadla Literárna Ilava tento rok?
Tento školský rok sa konal
v Ilave už piaty ročník literárnej súťaže. Zúčastnili sa ho žiaci a študenti zo všetkých kútov
Slovenka. Na posúdenie sme
mali 192 prác. Všetky diela, či
už poetické, alebo prozaické
boli na vysokej úrovni a porota mala naozaj čo robiť, aby
vybrala z tých krásnych tie najkrajšie.
Nakoniec sme sa zjednotili
a výsledková listina je na svete.
I. kategória - poézia
1. Dominika Lendacká, ZŠ
Bertotovce
2. Peter Silvester, ZŠ Bertotovce
3. Michal Vyparina, ZŠ s MŠ
Plavnica
I. kategória - próza
1. Samuel Bezacko, ZŠ Gaštanová 56 Žilina
2. Barbora Hírešová, ZŠ s MŠ
Centrum II. Dubnica nad Váhom
3. Jakub Valek, ZŠ sv. Cyrila
a Metoda na Závaží Žilina
II. kategória – poézia
1. Katarína Svorčíková, ZŠ J.
A. Komenského Púchov
2. Lucia Zázvorková, ZŠ Za vodou 14 Stará Ľubovňa
3. Kristína Bugalová, ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica
S.Gerhátová, F.Gerhát, ZŠ s MŠ
Ludanice
II. kategória – próza
1. Peter Kováč, ZŠ Železničná
29 Žilina
2. Lukáš Mano, 8-ročné gymnázium Ľ. Štúra Michalovce
3. Kristína Racková, ZŠ Medňanská Ilava
Michaela Kovačičová, ZŠ Mudrochova Senica
Čestné uznanie v II. kategórii –
próza:
Andrej Tomči, ZŠ Školská 2
Michalovce
Veronika Tuchyňová, ZŠ Gorazdova Bánovce nad Bebravou

Teplé slnko ráno vstalo, horúčavy bolo málo.
A čo na to poviete, že sa chystá po svete?
Dopoludnia, zľahka, milo, celé nebo rozpálilo.
Napoludnie už je všade, vetru, mrakom po nálade,
lebo strašná páľava, nebo i zem uspáva.
Popoludní moji zlatí má už slnko ľahké šaty
a teploty k večeru poklesli do priemeru.
V noci slnko tíško spinká a mne zvoní konvalinka
a milo ma uspáva. Uuaaaaaauu, tak to je úľava.
Dominika Lendacká, ZŠ Bertotovce – 4. ročník
III. kategória – poézia
1. Kristína Bečárová		
Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín
2. Aneta Mišíková, Gymnázium Párovská 1 Nitra
3. Lucia Florianová, Gymnázium Poštová 9 Košice
Silvia Magyarová, Gymnázium
Fr. Švantnera Nová Baňa
III. kategória – próza
1. Klaudia Hložeková		
Gymnázium Nové Zámky
2. Nikola Trošková, SOŠ Púchov
3. Agáta Trpišová, Bilingv.
Gymnázium T. Ružičku Žilina
Ľubica Bystričanová, Bilingv.
Gymnázium M. Hodžu Sučany
Čestné uznanie v III. kategórii
– próza :
Terézia Kontová, Škola muzických umení Žilina
Zuzana Ladičová, SPŠO Sov.
hrdinov Svidník
IV. kategória – poézia
1. Stanka Gabrišová, Pružina
2. Mária Streicherová, Pezinok
Anna Prnová, Horné Sŕnie
3. Dominik Lehotský, Brno
Samuel Valuch, Dubnica nad
Váhom
Zuzana Čerbová, Krupina
Čestné uznanie v IV. kategórii
– poézia :
Marek Sopko, Trnava
Emília Múčková, Ilava
Vladimír Belička, Sereď
Angelika Fazekášová, Komárno
IV. kategória – próza
1. Ing. Oto Malý, PhD., Nitra

2. Mgr. Gabriel Imrich, Prešov
3. Mgr. Jana Golianová, Banská
Bystrica
Monika Bandová, Dúlovce
Emília Molčániová, Predajná
Čestné uznanie v IV. kategórii
– próza :
Zdeno Fajčák, Holčíkovce
Vladimír Rusnák, Dubnica nad
Váhom
Miroslav Búran, Jablonica
Cena primátora mesta Ilava :
PaedDr. Ján
Pochanič, PhD., Prešov
Slávnostné odovzdávanie cien
sa uskutoční 28. júna 2011
v Dome kultúry Ilava, kde odovzdá p. Pochanič do mestskej
knižnice svoju knihu Písmenkoví detektívi písanú braillovým písmom. Touto cestou
by som chcela poďakovať nielen jemu, ale aj všetkým zapojeným literátom a popriať im
veľa úspechov do ďalšej tvorby.
Veľká vďaka patrí tiež primátorovi mesta Ilava Ing. Štefanovi
Daškovi, Mgr. Miroslavovi Tomanovi, Mgr. Anne Bajzovej,
sponzorom a v neposlednom
rade Mgr. Valentínovi Šefčíkovi, PaedDr. Jánovi Pochaničovi, PhD., Ľubici Štefanikovej,
súčasným slovenským spisovateľom, za vedenie workshopu
a porote.
Dáša Illyová, vedúca literárneho klubu Ilava
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Uskutočnilo sa v mesiaci MÁJ... Cesta
Prvú májovú sobotu sa
opäť uskutočnil turistický
pochod Ilavská 25 – ka. Tohto, už 28. ročníka sa zúčastnilo 401 účastníkov. Pochádzali nielen z nášho okolia,
ale aj z rôznych kútov Slovenska (Bratislava, Trnava, Vrbové, Liptovský Hrádok...).
Pre turistov boli pripravené štyri trasy:
8 km – 51 účastníkov
15 km – 183 účastníkov
25 km – 128 účastníkov
50 km – 39 účastníkov
Osobné poďakovanie patrí
všetkým
organizátorom:
dievčatám na štarte – Gabika
Václavová, Lenka Hanková
K 1: Jaroslav Štefanec, Peter Tlaskal
K 2: Tomáš Zermegh, Patrik Bohmann
K 3: Matej Hanko, Tibor
Hanko
K 4: Martin Pecháček, Miroslav Kosec
K 5: Anna Čelková, Marcela Repková
Označenie trasy zabezpečili: Maroš Václav, Vladimír
Strýček, Miloš Bohmann
Rozvoz kontrol – Karol
Fischer

Príprava gulášu – Gabika
Cyprianová, Janette Koscová, Pavol Mihál
Taktiež ďakujeme za výrobu pútača Olinke Tomášovej.
Svojou zbierkou odznakov
k nahliadnutiu do histórie
Ilavskej 25-ky prispel Mgr.
Milan Toman. Presne o 100
zúčastnených vzrástol minuloročný rekord, ku ktorému prispelo slnečné počasie
a dobrá organizácia pochodu.
Ešte raz všetkým srdečná
vďaka a tešíme sa o rok!
Vladimír Zermegh, predseda KST Tuláci Ilava

po Slovensku
Kúpeme sa v jazerách,
potokoch aj riekach,
celé leto beháme
po slovenských mestách.
Jedno krajšie ako druhé,
pekné sú aj dediny,
ja najradšej chodím s mamou
do Gaderskej doliny.
V Trenčíne sme ako doma,
chodíme aj do Sniny,
pozreli sme zámok Strečno
neďaleko Žiliny.
Mária Tomášová, 4. A

Leto 2011 s CVČ Ilava
Dátum: 01.07.2011 - 26.08.2011
CVČ Ilava pre vaše deti pripravilo na letné prázdniny 2011
nasledovný program:
1.7. Výlet do ZOO Lešná
4.7.-13.7. Počítačový kurz
4.7.-8.7. Túlavé topánky-mestský tábor
11.7.-15.7. Týždeň s keramikou-mestský tábor
18.7.-22.7. Z každého rožka troška-mestský tábor
8.8.-12.8. Z každého rožka troška-mestský tábor
15.8.-19.8. Výtvarné techniky-mestský tábor
22.8.-26.8. Túlavé topánky-mestský tábor
Na tábory je potrebné prihlásiť sa do 30.6.2011 v CVČ Ilava /zadný vchod DK/. Viac informácií na čísle 44 65 184

Mestská knižnica aj tento rok zareagovala na výzvu
podprogramov 2.1 Knižnice a knižničná činnosť, ako
aj 2.5 Akvizícia knižníc, ktoré spadajú pod program - 2.
Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií. V
podprograme 2.1. sme žiadali
dotáciu na obnovu hardvéru a
softvéru. V podprograme 2.5
Akvizícia knižníc sme chceli
riešiť nedostatok finančných
prostriedkov na nákup literatúry. Obe žiadosti boli na MK
SR dodané v riadnom termíne a následne po preskúmaní
celistvosti predložené na rokovanie príslušných komisií
podprogramov. V rámci podprogramu 2.1 sme žiadali dotáciu vo výške 13 176 €, avšak
neboli sme úspešní. V prípade
podprogramu 2.5 bol celkový
rozpočet na nákup literatúry vo výške 4000 €. Povinná
spoluúčasť mesta by bola 5 %
- teda vo výške 200 €. Ministerstvo kultúry nám priznalo dotáciu vo výške 900 € (cca
27 000 Sk), ktorou budeme
môcť uspokojiť spolu už s pridelenou dotáciou z mestského
rozpočtu požiadavky čitateľov
na nákup literatúry aj podľa
propozícií MK SR.
Napriek tomu, že krízový
rok, čo sa týka akvizície nových kníh neobišiel ani Mestskú knižnicu a dotácie z MK
SR sú oproti minulému roku
o polovicu menšie, budeme
môcť takto aspoň čiastočne
vykryť výpadok aj v tohtoročných prírastkoch, nakoľko je
príspevok z rozpočtu mesta
výrazne lepší, ako tomu bolo
v rovnakom období minulého
roka.
Ľubomíra Luhová,
Miroslav Toman
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V rozprávkach to býva tak,
že dobro nad zlom víťazí ...
V utorok 14. júna v dopoludňajších hodinách sa v ilavskom dome kultúry opäť zišli
rozprávkové bytosti, ktoré prišli potešiť nielen deti
z MŠ Ilava a MŠ Klobušice,
ale i maličkých, ktorí prišli s rodičmi. Bolo nám ľúto

nevydareného zmoknutého
Rozprávkového mesta, preto sme pripravili náhradný
program. Prišiel i kúzelník
Jaro so zajkom Alfim, ktorí
deti zabavili nielen rôznymi
kúzelníckymi trikmi, ale najmä tým, že oslobodili ilav-

ské kráľovstvo od
kliatby
zlého
čarodejníka.
V mestečku sa
konečne usmievalo
slniečko
a búrku, ktorá
sa snažila upútať hromobitím,
odrazu bolo počuť niekde vo
veľmi
vzdialenom kráľovstve.
Víly, ktoré zavčas
rána tancujú na
Laštekoch, zišli
dolu medzi deti
s hrami a ani Ježibaba nebola lakomá. Priniesla tajomné
vrece, plné zázračných vecí
a hračiek. „Mačku vo vreci“
si vytiahli všetci, čo sa nebáli siahnuť rukou do tajomného, strašidelne pôsobiaceho
vreca... Každé dieťa dostalo
i balíček od ostatných rozprávkových bytostí - od kráľa, kráľovnej Alis, princeznej
Arabely a Xénie, princa, či
pyšnej princeznej...
Pre školákov pripravujeme 22. júna diskotéku, počas ktorej budú môcť deti súťažiť a tak získať rôzne ceny
a sladkosti .
Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí prispeli finančne i materiálne a tak urobili radosť našim deťom k ich
sviatku.
Kráľovná Alis
a Ježibabka Olis
SPONZORI

Foto: mirto

MESTO ILAVA
CEMENTÁREŇ LADCE
SMER okresná organiz. Ilava
GABRIELLE´S STYLE svadobný salón
TOMI stavebniny
ZEMPRA zemné práce
KAUFLAND
COMEXTRANS
LEKÁREŇ PURUS
NÁBYTOK LEA
MINÁRIK autodoprava
SPARK EX

ZDENKA OPTIK SALÓN
BALKÁNSKA ZMRZLINA
HORTUS kvety
VENEZIA pizzeria
LA TORRE pizzeria
STRAŇÁK kamenárstvo
ILFES ILAVA
OMEGA BUTIK
POTRAVINY AMW
LEKÁREŇ SALUX
LEONI ILAVA
YONG LI čínsky obchod
ILSPORT
1. STAVEBNÁ SPORITEĽŇA
FOTO MRÁZIK
CBA POTRAVINY
VERONIKA bufet v ZŠ
O2 TELEFÓNICA
VÚB ILAVA
GALANTÉRIA DOMÁŇOVÁ
ARION krajčírstvo
PIPI GRIL
ILPAP papiernictvo
DELIKATESSO reštaurácia
KORUNA potraviny
BARÉNYI autoservis
SIGMIA ILAVA
MBI finančné poradenstvo
KOČKOVSKÁ PEKÁREŇ
KOČKOVSKÁ PEKÁREŇ
PRAD ovocie zelenina
ŠUPÁK potraviny
VINÁREŇ ILAVA
T - MOBILE
ÚNIA ŽIEN SLOVENSKA pobočka Ilava
OD UNIVERZÁL
ZA POMOC ĎAKUJEME:
TSM ILAVA, ŠATKOVEJ
ANKE, DS MALÁ MÚZA, DS
HUGO,CVČ ILAVA, OSTATNÝM DOBROVOĽNÍKOM
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Ilava očami detí
Žiaci ZŠ Ilava sa zapojili do
regionálnej výtvarnej súťaže venovanej svojmu mestu Ilava očami detí. Všetci žiaci či učitelia mohli obdivovať
najlepšie práce 1. a 2. stupňa vystavené na nástenkách
v priestoroch školy. Ťažko
bolo vyhodnotiť súťaž a vybrať tie najlepšie z najlepších,
ktoré mali bojovať o umiestnenie v Nemšovej. Výtvarnú
súťaž - jej 1. ročník vyhlásila kancelária MAS Vršatec prostredníctvom Mgr. Z.

Cíbikovej, školskú súťaž koordinovala Mgr. B. Sláviková. Žiaci postupujúcich prác
boli odmenení vecnými cenami, ktoré venoval MsÚ Ilava.
Dňa 10. 6. 2011 boli pozvaní naši najlepší výtvarníci na slávnostnú vernisáž do
Nemšovej spojenú s oceňovaním ich prác. Z našej školy boli úspešní títo žiaci: N.
Hírešová, S. Priebojová, M.
Tomášová, K. Racková, M.
Štúrik, A. Janušková, N. Pa-

holková, N. Jáňová a kolektív
žiakov zo 4.B. Všetci dostali
krásne ceny a diplomy. MAS
je združením 20 obcí a miest,

a preto 9 ocenení teší a je
úspechom. Všetkým srdečne
blahoželáme.
Mgr. B. Sláviková

Pokračovanie zo str. 1

Vzdelávanie pedagogických
zamestnancov materských škôl
Pokračovanie zo str. 2
hračkami, zoznámili sa so softvérovým prostredím pre deti,
didaktikou práce s digitálnymi
technológiami, integráciou digitálnej technológie do prostredia MŠ a tiež sa naučili tvoriť
prezentácie. Záver vzdelávania
patril vzdelávaciemu bloku, ako
zdravo a bezpečne pracovať
s digitálnymi technológiami.
Vzdelávanie bolo ukončené
záverečnou prezentáciou pred
účastníkmi vzdelávania, lektormi aktualizačného vzdelávania.
Záverečná prezentácia bola vypracovaná z obsahu niektorého z modulov aktualizačného
vzdelávania. Všetky pani učiteľ-

ky prezentovali rôzne témy, kde
využili kompetencie, ktoré získali vo vzdelávaní, prezentovali
rôzne aktivity, ktoré sú súčasťou
edukácie v MŠ. Dokladom o absolvovaní aktualizačného vzdelávania bolo získanie osvedčenia o ukončení programu.
Vzdelávanie obohatilo nás učiteľky o nové vedomosti a zručnosti, ktoré sú potrebné na výkon pedagogickej činnosti.
Vzdelávanie viedol učiteľ Základnej školy v Ilave Mgr. Jozef
Šrámek a touto cestou mu patrí
za nás učiteľky veľké poďakovanie.
Eva Bartošová,
MŠ Dubnica nad Váhom

Rozmiestnenie končiacich žiakov
V školskom roku 2010/2011 opúšťa našu školu 61 žiakov 9. ročníka, 2.žiaci 8.ročníka a 8. žiakov 5. ročníka:
- gymnázium - 8 žiakov 9. ročníka
2 žiaci 8. ročníka : 1 bilingválne gymnázium
1 športové gymnázium
8 žiakov 5. ročníka – osemročné gymnázium
- stredná umelecká škola – 2 žiačky
- pedagogická a sociálna akadémia – 2 žiačky
- obchodná akadémia – 5 žiakov
- stredná priemyselná škola – 2 žiaci
- stredné odborné školy – 4- ročné študijné odbory – 31 žiakov
3- ročné učebné odbory – 11 žiakov.
Mgr. Veronika Bambušková, výchovná poradkyňa
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GREGORIÁDA II.
9. júna sa v našom dome
kultúry uskutočnila vernisáž výstavy obrazov pod
názvom Gregoriáda II. Výstavu otváral významný
dubnický výtvarník Jozef
Vydrnák, ktorý vo svojom
príhovore objasnil nielen
názov výstavy, ale aj tvorbu
vynikajúcich výtvarníkov
Miroslava Gregora a jeho
dcéry Markéty: „Gregoriáda je rodinná značka,
možno rodinné striebro.
Je to šifra pre duálnu komunikáciu otca Miroslava
a dcéry Markéty Gregorových. Sú to našinci z nášho Považia.“
V našej ilavskej svadobnej , viac-menej už výstavnej sieni, sme nainštalovali
36 olejomalieb Miroslava
Gregora a 12 kresieb jeho

dcéry Markéty. Jozef Vydrnák popisuje tvorbu Miroslava „ Prím hrá hra sociálnych portrétov ukrytých
do spektra tvárí. Tvária
sa bezprostredne, čarujú
a fajčia akoby z darovanej.
Do dna sa pije a do dna maľoval i umelec. Ilúziu reálnosti necháva bez ostrého
rozhrania reálne prechádzať do pozadia. Maľuje
krízu, no tvorca farebne,
pastózne i technologicky
nie je v kríze. Je sám sebou
i so sebou. Ako rozžiarené
júlové ráno. V cykle zátišia
priznáva jasné tóny. Komponuje na žltú i ohnivočervenú. Necháva vynárať
skladby z kvetov a odtiaľ
už nie je ďaleko sláviť krajinu svetlom predierajúcim sa cez koruny stromov.

L. Resek, člen kult. komisie, Ľ. Turcer, prednosta MsÚ
a E. Eglyová, zást. primátora mesta Ilava

V ďalších dielach nie je na
konci so silami. Konskí siláci sú priam živočíšnou
témou a Miroslav túto jednotku sily doslova miluje
a radostne na takúto tému
maľuje.“
Markétkina tvorba je
však úplne odlišná a jej
tvorbu predstavuje kurátor týmito slovami: „...hrotom pierka suverénne paličkuje, splieta, meandruje
a kompozične vandruje po
papieri, namieri takmer

vždy i do obsahu a všetko
jemne popolieva polevou
z akvarelového, či anilínového pigmentu. I keď robí
čiernym tušom, jej myseľ
je naopak svieža, rada vymýšľa a v názvoch spriada.
Vie vystihnúť i moment odpustenia ďalšieho lineárneho množenia. Vie, že keď je
Gaussova krivka na vrchole, kompozícia je primárne
akurátna a zdravá ...“
Vernisáž obohatilo i spevácke vystúpenie žiačky ZUŠ Elenky Vaňovej,
ktorá získala v okresnom
kole súťaže Slovenský slávik 2. miesto a žiaka Samka Teichera, ktorý v krajskom kole súťaže získal 3.
miesto. Ďakujeme i pánovi
učiteľovi Ladislavovi Vaňovi, ktorý našich spevákov sprevádzal na akordeóne.
Výstava potrvá do 30.
júna, otvorená je v pracovných dňoch od 8.00 hod.
do 17.30 hod. v utorok do
15.00 hod.

A. Teicherová, M. Gregorová, M. Gregor a J. Vydrnák

- at -

Ilavský mesačník

13

ČITATELIA ČITATEĽOM
ČOMAJ, Ján:

„Štefan Kvietik
Život bez opony“

Bratislava, Slovart 2009

Štefan Kvietik si k napísaniu svojho príbehu pozval „spovedníka“, ako ho
sám nazýva, a veru nie hocikoho. Potreboval človeka
svojmu srdcu blízkeho, niekoho, komu môže dôverovať a otvoriť svoje vnútro...
Veľmi dobrou voľbou
bol Ján Čomaj, ktorého reportérske aj spisovateľské
schopnosti Štefan poznal.
Janko Čomaj sa v šesťdesiatych rokoch uviedol ako
spisovateľ literatúry faktu.
Neskôr ho okolnosti primäli pracovať v ústraní. Po
viac ako 20-ročnej „prestávke“, začal opäť písať.
Je laureátom ceny Ľ. Štúra, päťnásobným držiteľom
Ceny E.E. Kischa a iných
ocenení za svoju tvorbu.
V súčasnej dobe je známy
ako autor životopisných a
memoárových kníh slovenských osobností. Za všetky
spomeniem životopis Evy
Kristínovej, či Vojtecha Zamarovského.
K podobným bezpochyby
patrí aj táto kniha, výborne spracované spomienky
veľkej osobnosti slovenského herectva – Štefana Kvietika.
Tento skvelý, talentovaný herec postavil na javisko „bez opony“ sám seba a

bravúrne vyrozprával svoj
osud...
Jeho pútavé rozprávanie
nás prenesie do detstva,
ktoré prežil v rodnej dedinke – Plachtinciach. Odtiaľ
pochádzajú aj ďalší umelci, jeho priatelia i hereckí kolegovia – Július Pántik, Ctibor Filčík a Milan
Kňažko. S úsmevom i veľkým citom si spomína na
udalosti, zážitky a ľudí vo
svojom živote. Dozvieme
sa, ako prežíval mladosť,
štúdiá, prvé skúsenosti v
hereckom svete. V jeho lyrickom rozprávaní spoznáme členov veľmi rozvetvenej rodiny. S úctou hovorí
o manželke Eve, tiež vyštudovanej herečke, s ktorou majú tri deti a dnes i
vnúčatá. Úprimne a dojímavo priznáva svoj vzťah
k otcovi, ktorý mu doslova
zomrel v náručí.
Kniha je plná úsmevných, ale aj smutných príhod z nakrúcania viac ako
200 inscenácií a filmov, veď
si len predstavme vynikajú-

co stvárnenú úlohu vinára
Urbana Hodžu z Hečkovho
Červeného vína... K tomu
pripomeňme množstvo divadelných postáv - pôsobil najskôr v Martinskom
divadle a potom viac ako
40 rokov v činohre SND. A
aby sme nezabudli na jeho
pedagogické pôsobenie na
VŠMU v Bratislave, kde bol
docentom a vedúcim katedry herectva...
Štefan Kvietik si vo svojej knihe spomína tiež na
krásnu záľubu – hory. Je
stále vášnivým poľovníkom. Rád pobudne v lone
prírody. Ako o sebe vraví,
prináša mu pokoj a inšpiráciu potrebnú k naplneniu
hereckého povolania, ktoré
nazýva „poslaním“.
Príbeh Štefana Kvietika sa končí pokorným poďakovaním Bohu, lebo
nad ním po celý čas držal
ochrannú ruku, požehnal
mu život krásny a bohatý...
Jeho nádherná myšlienka „uvedomujem si, že život sa nedá opísať, život sa
musí naplno žiť“ vás, milí

UPOZORNENIE
ČITATEĽOM
A NÁVŠTEVNÍKOM
MESTSKEJ KNIŽNICE
POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN – OD 1.7. DO 1.9.2011
bude Mestská knižnica v
Ilave otvorená od 8.00 do
15.00 hod. /utorok nie je výpožičný deň/
Prestávka od 12.00 do 12.30
hod.

čitatelia, dúfam, inšpiruje k
prečítaniu tohto výborného diela.
Janette Šedová Janušková

Poznámka: Táto kniha sa
nachádza aj vo fonde našej
knižnice.

Knižné novinky
Prírastky v júni
Beletria / dar vydavateľstva
Kalligram/
Kukučín, M.:
Dom v stráni a iné prózy
Ballek, L.:
Južná pošta. Pomocník
Bajza, J.I.: Dielo
Kalinčiak, J.:
Reštavrácia a iné
Kollár, J.: Dielo
Novomeský, L.:
Básne a úvahy
Detská literatúra
/dar Karmelitánskeho nakladateľstva/
Bagínová, D.:
Anjel Riško a abeceda
Anjel Riško a svet
Anjel Riško a zvieratká
Anjel Riško a ročné obdobia
Anjel Riško a čísla
Anjel Riško a farby
Aké darčeky nosí Ježiško

Poznámka: MsK aj v tomto
roku získala grant z MK SR
na nákup literatúry, takže sa
opäť môžeme tešiť na knižné novinky. Grant spolu s
5% účasťou mesta má hodnotu 1100 eur.
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Matrika
Narodili sa:
Matej Ďuriš
Boris Meliš
Alexandra Hanková
Natália Blašková
Pavel Žiaček

Navždy nás
opustili:
Emília Pučeková
Pavel Doman
Mária Hrehorová

Humanitná zbierka
Oznamujeme občanom, že v jesenných mesiacoch
sa bude v Ilave opäť konať humanitná zbierka diakonie Broumov. Záujemcovia - darcovia môžu už
počas letného upratovania vyčleňovať nepotrebné
šatstvo, obliečky, či kuchynský riad do plastikových
vriec a krabíc. Termín zbierky v dome kultúry VČAS
vyhlásime.				-mpaj-

Okresná paralympiáda ŠZŠ
ŠZŠ Ilava najlepšia na okresnej paralympiáde
špeciálnych základných škôl.
tína Podmanincová, ktorá získala 1. miesto v behu
na 60 m a v skoku z miesta. Vo vrhu guľou obsadila 3. miesto. Pekný úspech
dosiahol aj Tomáš Zákopčan, ktorý v skoku do výšky obsadil 1. miesto. Týmto umiestnením naša škola

Manželstvo
uzatvorili:
Peter Gajdošík
a Miroslava Kňažková
Dušan Slamka
a Michaela Daňová
Róbert Hrubiško
a Gabriela Kopšová
Marian Mikula
a Renata Blašková

Blahoželáme
jubilantom
70 rokov

Anna Filípková
Jozefína Jeníková
Anton Pazdera
Úradníčková Melania

75 rokov

Emília Dašková
Anna Januščáková

80 rokov

Karol Resek
Rudolf Šelinga

Okienko do
štatistiky:
Za sledované obdobie sa do
nášho mesta prisťahovalo
14 občanov, odsťahovalo sa
6 občanov.

Inzercia
Lukratívna práca
v kancelárii,
7 eur/hod. v Dubnici
nad Váhom.
Kontakt:

0908 454 552

Predám domček so
záhradou /22x100m/
v hornej časti Prejta – Vystrkov. Cena:
5 300,-eur. Adresa je
uvedená v redakcii
ilavského mesačníka.
Comextrans, s.r.o.
Ilava prijme
vodičov MKD,
prax min. 2roky,
karta vodiča nutná.

0903 260 519,
042/444 0113

Tomáš Zákopčan, víťaz
v skoku do výšky

Žiaci ŠZŠ Ilava sa zúčastnili 9.6.2011 okresnej paralympiády v ľahkoatletických disciplínach, ktoré
organizovala ŠZŠi Trenčín.
Na paralympiádu prišli
žiaci špeciálnych základných škôl z Trenčína, Považskej Bystrice, Púchova,
Nového Mesta nad Váhom,
Trenčianskej Teplej a Ilavy.
Našu školu reprezentovali Kristína Podmanincová,
Tomáš Zákopčan, Dominik
Ursík a Jana Ševčivová. Najlepšie sa umiestnila Kris-

Kristína Podmanincová,
víťazka v behu na 60 metrov a v skoku z miesta.

patrila medzi najlepšie.
Za vzornú reprezentáciu
školy patrí žiakom poďakovanie.
Ján Kminiak,
Adriana Dudeková

SPOMIENKA
Dňa 30.6. 2011 uplynie
rok, čo nás po ťažkej chorobe
navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec

JOZEF POLIAK

Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
Rodina Poliaková
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Rozhovor s biatlonistkou Natáliou Prekopovou...
Je predstaviteľkou novej, nastupujúcej generácie slovenských
biatlonových
reprezentantiek
s povesťou výbornej strelkyne.
Napriek tomu, že doteraz sme ju
mohli vídavať viac-menej prostredníctvom televíznej obrazovky, po definitívnom utíchnutí kolotoča Svetového pohára
v biatlone sa nám naskytla nečakaná príležitosť stretnúť sa
s ňou osobne. Takpovediac naživo. Uprostred mája, v Ilave, na
jubilejnom 15. ročníku Ilavského behu, kde sa vcelku nečakane
objavila ako jedna z jeho prominentných hostí.
Narodila sa 31. mája 1989 v Ilave. Je absolventkou Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej
v Dubnici nad Váhom a poslucháčkou Materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave. Lyžiarsky
vyrástla v dubnickom ŠKL Spartak, pod vedením manželov Majerčákovcov, v súčasnosti reprezentuje Klub biatlonu VŠC Dukla
Banská Bystrica. Jej trénerom je
Milan Gašperčík.
· Natália, bežecké hnutie na
Slovensku zaznamenáva obrovský boom a v súčasnosti jeho
kalendár doslova praská vo švíkoch. Prečo dnes práve Ilava?
Dostalo sa mi veľmi milého
a zdvorilého pozvania od domácich organizátorov, aké sa jednoducho neodmieta. Navyše, v Ilave
som sa narodila a z Krivoklátu,
kde bývam to mám iba na skok.
Na bežeckých pretekoch som vyrastala. Vždy boli vynikajúcou
prípravou na sezónu. Pokiaľ som
zdravotne v poriadku a zapadnú
vhodne do rámca môjho tréningového plánu, nikdy sa im nebránim.
Bohužiaľ, nie je to dnešný prípad,
kedy mám od lekára naordinovaný absolútny pokoj, bez akejkoľvek
záťaže dolných končatín. Liečim si
zranené koleno a prakticky som si
len odbehla z regeneračného centra v Lešti. O to viac si tu však užívam dnešnú skvelú bežeckú atmosféru ...
· Vraví sa, že za každým väčším úspechom stojí rodina. Nie je
žiadnym tajomstvom, že tá vaša
martýriom športovej driny prešla prakticky celá. Mohli by ste
bližšie špecifikovať športovú kariéru, poprípade úspechy vašich
najbližších?
Áno, naozaj pochádzam zo
športovej rodiny, takže s dedením
talentu problém nebol. Rozdeľovalo sa zrejme systémom „od každého každému niečo“ (smiech ...).
Obaja, ja i brat Róbert sme už od
mládežníckych kategórii úspešne
reprezentovali Slovensko. Najskôr
v behu na lyžiach, neskôr v biat-

lone. A keďže mamina Vierka sa
taktiež pomerne úspešne venovala bežeckému lyžovaniu, lyžiarsky fortieľ sme zrejme zdedili po
nej. Naopak, po ocinovi Ladislavovi sme určite dedili schopnosti
strelecké. Nielenže skvele behal na
lyžiach a robil súčasne zimný biatlon, ale bol aj viacnásobným majstrom Československa v letnom
biatlone. Chybičkou krásy, určitým tieňom na rodinnom športovom archíve je skutočnosť, že
Robo musel z dôvodu veľmi nepríjemného zranenia platničiek s vrcholovým športom napokon predčasne skončiť ...
· Roky ste sa venovali bežeckému lyžovaniu. Kedy a čím Vás
dokázal osloviť práve biatlon?
Bežecké lyžovanie mi začalo postupom času pripadať dosť
fádne a nezáživné. Keď sa v roku
2004 objavil Marián Kazár, zakladateľ Klubu bežeckého lyžovania
a biatlonu v ŽP Šport a. s. Podbrezová a s hrdosťou jemu vlastnou ma oboznámil s exteriérmi
novej, svojpomocne vybudovanej
strelnice v Predajnej, nezaváhala
som. Streľba ma okamžite pohltila. A zapáčil sa mi aj mladý kolektív zomknutý okolo nej. Bolo teda
rozhodnuté!
· Čas ukázal, že rozhodnutie to
bolo správne. Vďaka biatlonu ste
mohli po prvý raz štartovať pod
piatimi olympijskými kruhmi.
Čo pre vás Vancouver 2010 znamenal?
Účasťou na olympiáde sa mi naplnil jeden obrovský a nádherný
sen. Sen každého jedného vrcholového športovca. Už len nadšenie
z poznania, že sa nachádzate v elitnej spoločnosti najlepších športovcov planéty je neopísateľné. Svoju
prítomnosť na biatlonových súťažiach som si doslova užívala a tešila sa na každý jeden ďalší štart. Neskutočne ma to posúvalo dopredu,
až k skalopevnému odhodlaniu,
že raz na magickom olympijskom
piedestáli musím stáť aj ja. Olympiáda mi dala predovšetkým veľa
skúseností, zážitkov a motivácie.
A čo sa týka mojich prvých samostatných olympijských krôčikov?
Bolo pre mňa predovšetkým obrovskou cťou preberať štafetu od
olympijskej víťazky ...
· Streľba v stojke podľa všetkého nie je vašou najsilnejšou
stránkou. Ako často a akým spôsobom streľbu vo všeobecnosti
trénujete, obzvlášť v obdobiach
kedy sa príliš nedarí?
Sú obdobia, kedy mi ide lepšie
ležka, inokedy zase stojka. Ale keď
sa príliš nedarí, vtedy si treba na
chvíľu oddýchnuť. Nestrieľať. Veľmi dobrým streleckým tréningom
je pre mňa takzvané „sušenie“. To

znamená mierenie na terčík nakreslený na stenu, iba tak, bez nábojov ...
· Kde cítite rezervy a ako ich
mienite zúročiť v prospech svojho ďalšieho výkonnostného rastu? O ktorej disciplíne môžete
povedať, že je vašou srdcovkou?
Som si plne vedomá, že veľké rezervy mám najmä v behu. Musím
ešte veľa a hlavne rozumne trénovať, aby som sa dokázala priblížiť
k svetovej špičke, ktorá je v súčasnosti veľmi silná a vyrovnaná.
Mám rada najmä štafety. Sú plné
úžasnej dynamiky a prekvapujúcich, vopred netušených zvratov ...
· Múdri sveta, najmä tí, ktorí
majú vrchol svojej úspešnej športovej kariéry už za sebou zvyknú tvrdievať, že každý športový
úspech je predovšetkým záležitosťou hlavy. Ako vnímate túto
filozofiu vy?
Myslím, že je výstižná a pravdivá a môžem sa s ňou plne stotožniť. V prvom rade musí mať každý
vrcholový športovec usporiadané
veci v hlave. Musí presne vedieť čo
a akým spôsobom chce dosiahnuť
a musí tiež vedieť prehodnotiť svoje hodnoty a skutočné priority ...
· Ste predstaviteľkou nastupujúcej generácie slovenského biatlonu. Športu, ktorý nám v minulosti priniesol veľa radosti, ale
často trpel aj neželanými dôsledkami ponorkovej choroby, najmä v ženskom reprezentačnom
tíme. Aké sú vzájomné vzťahy
medzi dievčatami dnes? Ak mám
byť úprimný, myslím tým napríklad vzťahy medzi Martinou Halinárovou a Anastasiou Kuzminovou, ale aj tie ostatné ...
Je všeobecne známe, že vzťahy
v ženských kolektívoch sú viac-menej vždy komplikované. Všetko je to však o povahe, tolerancii a schopnosti prispôsobiť sa. Ja
osobne nemám s týmito vecami
žiadny problém a som veľmi rada,
že prakticky so všetkými svojimi
kolegyňami v biatlonovej brandži
vychádzam veľmi dobre. Udržujem s nimi veľmi čisté a korektné
vzťahy a vôbec sa nemusím v tomto okamžiku červenať, ak ich nazvem svojimi skutočnými priateľkami ...
· V súčasnosti relaxujete v pohodlí rodičovskej chalupy v Krivokláte, kde spolu s rodičmi a
bratom určitú, aj keď len veľmi krátku časť roka žijete. Čo
pre vás, ako lyžiarku a vrcholovú biatlonistku tento nádherný, malebný a cestovným ruchom nie príliš dotknutý kút
prírody v samotnom lone Bielych
Karpát znamená?
Tým, že väčšinu času trávim
mimo domova, či už na cestách,

sústredeniach alebo pretekoch,
bolo pre mňa vždy veľmi dôležitejšie relaxovať doma. Ako zvyknem
hovoriť, u nás v Krivokláte. Či už
v kruhu najbližšej rodiny, milých
a príjemných susedov, alebo starých dobrých priateľov. Je to však
jav tak veľmi zriedkavý a vzácny,
že ho často prirovnávam k balzamu na dušu. Kraj okolo Krivoklátu je pre mňa jednoducho symbolom pokoja, nenapodobiteľne
krásnej a čistej prírody a dokonalej osobnej pohody ...
· Čo Vás pri návratoch domov
vie dokonale nadchnúť a potešiť? Čím sa nechávate od svojich
blízkych najradšej rozmaznávať?
Trebárs v maminej kuchyni ...
Po každých pretekoch, či sústredeniach sa vždy veľmi teším
domov. Máte pravdu, že ľahostajnou ma nenecháva najmä domáca kuchyňa. Zjem úplne všetko,
čo sa v nej objaví. Mamina je veľmi dobrá kuchárka a rozmaznáva
chutnými domácimi špecialitami nielen mňa, ale i všetkých ostatných doma. Keďže som kedysi
s ňou v kuchyni trávila veľmi veľa
času, čo – to som od nej už pochytila. Som presvedčená, že aj vďaka
tejto skutočnosti hladom vo svete
nezomriem ...
· Ako idú k sebe vrcholový
šport a vysokoškolské štúdium?
Dokážete byť poverčivá? Aký talizman si na cesty do batožiny
pribaľujete?
Je pravdou, že na štúdium mi
veľa času nezostáva, zatiaľ to ale
zvládam. Mám individuálny študijný plán a profesori na fakulte
mi ochotne vychádzajú v ústrety. Som im za to veľmi povďačná.
Celé moje štúdium je predovšetkým o odhodlaní učiť sa po večeroch sama. Nakoľko poverčivá nie
som a batožinu mám stále dostatočne ťažkú, nesnažím sa do nej
pribaľovať absolútne nič navyše.
Ani talizmany pre šťastie ...
· Kedy budete baliť najbližšie?
V najbližšej dobe ma čaká pomerne tvrdá letná príprava. Časť
tréningov absolvujem doma v Krivokláte, konkrétne miesta oficiálnych sústredení ešte nepoznám.
Určite však prídu aj nejaké letné
preteky v biatlone, krose, či na kolieskových lyžiach. Najmä v rámci slovenského pohára. Neskôr sú
v pláne majstrovstvá Európy, či
majstrovstvá sveta v letnom biatlone, je to však všetko ešte príliš
ďaleko. Takže určitý čas do opätovného balenia batožín predsa
len zostáva ...
· Ďakujem za rozhovor a prajem všetko dobré.
Taktiež ďakujem, bolo mi príjemným potešením.
(tch)
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Dvanásť medailí pre ZŠ Medňanská ... !!!
To, že skvelé osobnosti dokážu vyburcovať ku skvelým výkonom celé
kolektívy potvrdila po čase opäť výprava žiakov ZŠ Medňanská, ktorá sa
v utorok, 7. júna 2011 zúčastnila dnes
už veľmi známeho a prestížneho medzinárodného atletického mítingu
- Memoriálu Mgr. Marty Herdovej.
Z podujatia, ktoré sa na Mestskom
štadióne v Dubnici nad Váhom uskutočnilo už po ôsmy raz a ktorého sa
tohto roku zúčastnilo trinásť základných škôl zo Slovenska, Maďarska
a Českej republiky si ilavskí pretekári vcelku prekvapivo priviezli domov
12 medailí. Tri zlaté a deväť bronzových ...

Foto: madam
Víťazi disciplín a následné
umiestnenia ilavských pretekárov:
60 m starší žiaci
1 Brandís Michal 950608 ZŠ J.Kráľa
Nová Dubnica 7,63
20 Mihálik Roman 951113 ZŠ Medňanská Ilava 8,63
22 Fúsek Dominik 950502 ZŠ Medňanská Ilava 8,71
300 m starší žiaci
1 Janovský Petr 950903 ZŠ Mánesova Otrokovice 40,95
16 Mihálik Roman 951113 ZŠ Medňanská Ilava 49,27
19 Fúsek Dominik 950502 ZŠ Medňanská Ilava 51,28
1000 m starší žiaci
1 Hradila Daniel 950609 ZŠ
Mánesova Otrokovice 3:04,59
16 Štúrik Martin 960804 ZŠ Medňanská Ilava 3:45,70
17 Fuka Lukáš 960715 ZŠ Medňanská Ilava 3:50,13
diaľka starší žiaci
1 Brandís Michal 950608 ZŠ J.Kráľa
Nová Dubnica 593
6 Húserka Tibor 960421 ZŠ Medňanská Ilava 495
7 Holba Dominik 961127 ZŠ Medňanská Ilava 485
výška starší žiaci
1 Bero René 951128 ZŠ s MŠ Pod
Hájo Dubnica n.V. 170
12 Holba Dominik 961127 ZŠ Medňanská Ilava 150
14 Štúrik Martin 960804 ZŠ Med-

ILAVSKÝ

ňanská Ilava 130
guľa starší žiaci
1 Schvandtner Patrik 960314 ZŠ s MŠ
C 2 Dubnica n.V. 13,40
9 Húserka Tibor 960421 ZŠ Medňanská Ilava 9,83
21 Žabka Ján 960428 ZŠ Medňanská
Ilava 8,67
4 x 60 m starší žiaci
1 ZŠ J.Kráľa Nová Dubnica 29,21
7 ZŠ Medňanská Ilava 33,40
60 m staršie žiačky
1 Záhradníčková Viktória 960329
ZŠ Medňanská Ilava 8,15
12 Chudá Janka 961203 ZŠ Medňanská Ilava 10,30
300 m staršie žiačky
1 Záhradníčková Viktória 960329
ZŠ Medňanská Ilava 42,64
14 Jarníková Vladimíra 961216 ZŠ
Medňanská Ilava 62,19
800 m staršie žiačky
1 Malková Denisa 970204 SŠ sv. Bosca Nová Dubnica 2:36,76
6 Koštialiková Kristín 960608 ZŠ
Medňanská Ilava 3:01,90
10 Dubčáková Martina 960903 ZŠ
Medňanská Ilava 3:50,26
diaľka staršie žiačky
1 Klimovská Lenka 960804 ZŠ J.Kráľa Nová Dubnica 448
3 Koštialiková Kristína 960608 ZŠ
Medňanská Ilava 379
5 Hudecová Veronika 960610 ZŠ
Medňanská Ilava 374
9 Behanová Katarína 961230 ZŠ
Medňanská Ilava 351
výška staršie žiačky
1 Veselá Veronika 960104 SŠ sv. Bosca Nová Dubnica 135
3 Jarníková Vladimíra 961216 ZŠ
Medňanská Ilava 130
guľa staršie žiačky
1 Minárechová Dominika 960201 ZŠ
s MŠ Pod Hájo Dubnica n.V. 10,50
3 Hudecová Veronika 960610 ZŠ
Medňanská Ilava 8,12
6 Remenárová Natália 961231 ZŠ
Medňanská Ilava 7,50
7 Pagáčová Rebeka 960201 ZŠ Medňanská Ilava 7,33
4 x 60 m staršie žiačky
1 ZŠ J.Kráľa Nová Dubnica 33,85
3 ZŠ Medňanská Ilava 35,33
60 m mladší žiaci
1 Pecko Tomáš 970319 ZŠ s MŠ Pod
Hájom Dubnica n.V. 7,71
20 Češko Ivan 970218 ZŠ Medňanská
Ilava 9,11
23 Vavrík Dominik 971106 ZŠ Medňanská Ilava 9,24
600 m mladší žiaci
1 Kolenič Michal 970902 ZŠ s MŠ
Pod Hájom Dubnica n.V. 1:37,68
20 Vavrík Dominik 971106 ZŠ Medňanská Ilava 1:58,58
25 Kollár Benedikt 970514 ZŠ Medňanská Ilava 2:04,83

diaľka mladší žiaci
1 Pecko Tomáš 970319 ZŠ s MŠ Pod
Hájom Dubnica n.V. 478
8 Almáši Oliver 971007 ZŠ Medňanská Ilava 436
11 Fábry Martin 970213 ZŠ Medňanská Ilava 426
výška mladší žiaci
1 Porubský Maroš 970118 ZŠ s MŠ
Pod Hájo Dubnica n.V. 145
5 Krála Martin 970428 ZŠ Medňanská Ilava 130
14 Prekop Juraj 970323 ZŠ Medňanská Ilava 115
kriket mladší žiaci
1 Fábry Martin 970213 ZŠ Medňanská Ilava 65,01
13 Krála Martin 970428 ZŠ Medňanská Ilava 51,64
4 x 60 m mladší žiaci
1 ZŠ sv. Savia Dubnica n.V. 31,90
3 ZŠ Medňanská Ilava 34,98
60 m mladšie žiačky
1 Malková Denisa 970204 SŠ sv. Bosca Nová Dubnica 8,77 SB
18 Novotná Petronela 970712 ZŠ
Medňanská Ilava 9,69
19 Švitelová Martina 970801 ZŠ Medňanská Ilava 9,72
37 Živčicová Dominika 980505 ZŠ
Medňanská Ilava 14,55
600 m mladšie žiačky
1 Vyčánková Helena 970823 ZŠ Mánesova Otrokovice 1:49,21
24 Gajdošová Darina 970204 ZŠ
Medňanská Ilava 2:30,53
25 Trenčanová Petra 971220 ZŠ Medňanská Ilava 2:33,30
diaľka mladšie žiačky
1 Vrablová Romana 970823 ZŠ s MŠ
C 1 Dubnica n.V. 411
3 Novotná Petronela 970712 ZŠ
Medňanská Ilava 375
8 Švitelová Martina 970801 ZŠ Medňanská Ilava 359
30 Gajdošová Darina 970204 ZŠ
Medňanská Ilava 277
výška mladšie žiačky
1 Kiacová Mária 970326 ZŠ J.Kráľa
Nová Dubnica 135
18 Figúrová Sophia 970817 ZŠ Medňanská Ilava 115
kriket mladšie žiačky
1 Jašková Lucie 960308 ZŠ Trávniky
Otrokovice 59,42
3 Pučeková Klára 970605 ZŠ Medňanská Ilava 46,48
10 Trenčanová Petra 971220 ZŠ Medňanská Ilava 39,11
4 x 60 m cel.por. mladšie žiačky
1 ZŠ s MŠ C 1 Dubnica n.V. 34,82
8 ZŠ Medňanská Ilava 37,63
60 m najmladší žiaci
1 Zaťko Filip 990715 ZŠ s MŠ C 2
Dubnica n.V. 9,10
9 Češko Tomáš 990923 ZŠ Medňanská Ilava 9,55
10 Staňo Martin 000525 ZŠ Medňan-

ská Ilava 9,57
600 m najmladší žiaci
1 Makiš Adam 990214 SŠ sv. Bosca
Nová Dubnica 1:50,55
12 Gramblička Matej 991009 ZŠ
Medňanská Ilava 2:09,33
22 Staňo Martin 000525 ZŠ Medňanská Ilava 2:20,99
diaľka najmladší žiaci
1 Zaťko Filip 990715 ZŠ s MŠ C 2
Dubnica n.V. 400
6 Češko Tomáš 990923 ZŠ Medňanská Ilava 372
8 Prekop Adrián 990614 ZŠ Medňanská Ilava 371
výška najmladší žiaci
1 Vrtík Juraj 990115 ZŠ s MŠ Pod Hájom Dubnica n.V. 140
10 Hanko Dávid 000201 ZŠ Medňanská Ilava NM
11 Dražkovec Adrián 990429 ZŠ
Medňanská Ilava NM
kriket najmladší žiaci
1 Makiš Adam 990214 SŠ sv. Bosca
Nová Dubnica 54,59
3 Prekop Adrián 990614 ZŠ Medňanská Ilava 48,07
8 Podhorský Marek 991231 ZŠ Medňanská Ilava 43,22
60 m najmladšie žiačky
1 Petláková Petra 990220 SŠ sv. Bosca Nová Dubnica 8,64 SB
11 Slivková Adriana 991025 ZŠ Medňanská Ilava 10,02
15 Kubišová Veronika 990315 ZŠ
Medňanská Ilava 10,29
20 Prostináková Tamara 000509 ZŠ
Medňanská Ilava 10,59
600 m najmladšie žiačky
1 Žárska Klaudia 990615 ZŠ sv. Savia
Dubnica n.V. 2:01,87
8 Slivková Adriana 991025 ZŠ Medňanská Ilava 2:17,37
10 Grošaftová Želmíra 990527 ZŠ
Medňanská Ilava 2:26,03
diaľka najmladšie žiačky
1 Honzíková Martina 990131 ZŠ Masaryka Otrokovice 379
10 Stopková Miroslava 000314 ZŠ
Medňanská Ilava 327
15 Kubišová Veronika 990315 ZŠ
Medňanská Ilava 304
18 Prostináková Tamara 000509 ZŠ
Medňanská Ilava 290
výška najmladšie žiačky
1 Baranová Kateřina 990526 ZŠ Masaryka Otrokovice 136
11 Stopková Miroslava 000314 ZŠ
Medňanská Ilava 110
kriket najmladšie žiačky
1 Husková Barbora 990204 ZŠ Mánesova Otrokovice 42,65
3 Garážiová Janka 990419 ZŠ Medňanská Ilava 32,09
15 Grošaftová Želmíra 990527 ZŠ
Medňanská Ilava 25,39
Všetkým medailistom i pedagógom
srdečne blahoželáme.
(tch)
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