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Rokovalo Predsedníctvo a Rada ZMOS
Informácie z legislatívneho
procesu, vyhodnotenie úloh
pre Radu ZMOS a záverov
24. snemu ZMOS pred 25.
snemom ZMOS, informácia
o výsledkoch rozpočtového
hospodárenia miest a obcí za
r.2013, o implementácii zákona o Dobrovoľnej požiarnej
ochrane Slovenskej republiky,
o stave europrojektov a príprave programového obdobia 2014-2020 boli na programe rokovania Predsedníctva
a Rady ZMOS 8. apríla 2014 na
Mestskom úrade v Žiline.
Rozpočtové hospodárenie obcí v roku 2013 skončilo s prebytkom 121,7 mil. eur
v metodike ESA 95. Dosiahnutý prebytok rozpočtového
hospodárenia takmer zodpovedá výške plánovaného prebytku v sume 136,1 mil. eur.
Tento priaznivý výsledok rozpočtového hospodárenia dosiahli obce napriek prepadu
ich rozhodujúceho príjmu, a

to výnosu dane z príjmov fyzických osôb. Skutočný výnos z tohto príjmu bol oproti
schválenému rozpočtu na rok
2013 nižší o 30 mil. eur. Celkové príjmy obcí v roku 2013
dosiahli sumu 3 863,2 mil.
eur a medziročne vzrástli
o 2,1%. Celkové výdavky obcí
boli vo výške 3 679,8 mil. eur,
čo predstavuje medziročný
nárast o 1,5%.
Predseda ZMOS poďakoval
predstaviteľom miest a obcí
za výsledky, ktorými prispeli
k celkovým výsledkom Slovenska. V diskusii sa členovia Rady ZMOS vyjadrovali
k problémom financovania
samospráv, k pozastaveniu
investičných akcií, poukazovali na prepad výnosu z dane
a navrhovali riešenia – najmä návrat k 70, 3 % podielu
na daniach, ale zaznel i návrh štátom garantovať minimum podielových daní, novelizovať zákon o hazardných

hrách a zmeniť podiel rozdelenia výnosu na 50(štát):50(obec), zmeniť volebný kódex
podľa návrhov ZMOS, upraviť
zákon o sociálno-právnej kuratele a i.
Prednesené návrhy primátora mesta Ilava Ing.Štefana
Dašku do Uznesenie na Valnom zhromaždení Regionálneho združenia miest a obcí
stredného Považia, ktoré budú
prednesené do návrhu na
Uznesenie na celoslovenskom
Sneme ZMOS v máji 2014
Návrh na Uznesenie č.2:
VZ RZMOSP konštatuje nenaplnenie požiadavky
RZMOSP a Snemu na vrátenie DzPFO na úroveň 70,3%,
čo spôsobuje vážne problémy
väčšine miest a obcí. Vyjadruje sklamanie z postojov a slabej obhajoby vedeniu ZMOS,
predsedovi, predsedníctvu,
rade ako aj Ministerstvu financií a vláde SR. Tento stav
je trvalo neudržateľný. S po-

Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava - 3/2014
(tabuľková forma)
Vyhodnotenie rozpočtu
Mesta Ilava - 3/2014
(tabuľková forma)

Bežný rozpočet
Príjem rozpočet
Bežný
z toho:
DzP FO
Príjem
z toho: daň z nehnuteľ.
DzP FO
daň z nehnuteľ.
DK
DK
Výdaj
Výdaj
z toho:
výdaj na RO
z toho:
výdaj
RO
výdaj na
mesto
výdaj mesto
z toho:
MŠ
z toho:
MŠ
DK
DK
správa mesta
správa
mesta
z toho: TSM(príspevok)
zRozdiel
toho: TSM(príspevok)

Rozdiel

Kapitálový rozpočet
Kapitálový rozpočet
Príjem
Príjem
Výdaj
Výdaj
Rozdiel
Rozdiel
Finančné operácie
operácie
Finančné
Príjem
Príjem
Výdaj
Výdaj
Rozdiel
Rozdiel
Príjem
Príjem
Výdaj
Rozdiel
(sumy sú uvedené v €)

Schválený 2014
Schválený 2014

3 192 061,00
307061,00
290,00
3 1192

1 307
587 290,00
166,00
587
166,00
22 785,00
22
785,00
3 119 958,00

3 1119
033958,00
940,00
1
2 033
086 940,00
018,00
2 086
330018,00
196,00

330
169 196,00
050,00
169 418,00
050,00
1 029
1 029
418,00
290 000,00

290103,00
000,00
72
72 103,00

Upravený 2014
Upravený 2014

3 128 774,00
307774,00
290,00
3 1128

1 307
587 290,00
166,00
587
166,00
22 785,00
22
785,00
3 056 671,00

3 056
969671,00
365,00
969 306,00
365,00
2 087
2 087
331306,00
484,00

331
169 484,00
050,00
169 418,00
050,00
1 029
1 029
418,00
290 000,00

Plnenie 3/2014
Plnenie 3/2014

957 502,81
382502,81
743,86
957

382
211 743,86
045,10
211
7 045,10
605,21
605,21
7077487,03

707
218487,03
257,84
218
489 257,84
229,19
489
79229,19
355,87

79
47 355,87
379,33
47 622,86
379,33
257
257
622,86
72 498,00

3/2014 v %
3/2014 v %

30,60
29,28
30,60
29,28
35,94
35,94
33,38
33,38
23,15

23,15
22,52
22,52
23,44
23,44
23,94

23,94
28,03
28,03
25,03
25,03
25,00

290103,00
000,00
72
72 103,00

498,00
25072015,78
250 015,78

25,00

102 760,00
102 760,00
346 260,00
346 260,00
-243 500,00
-243 500,00

102 760,00
102 760,00
346 260,00
346 260,00
-243 500,00
-243 500,00

7 120,00
7 120,00
10 073,50
10 073,50
-2 953,50
-2 953,50

6,93
6,93
2,91
2,91

243
243 500,00
500,00
72
72 103,00
103,00
171
171 397,00
397,00

243
243 500,00
500,00
72
72 103,00
103,00
171
171 397,00
397,00

4
4 828,59
828,59
18
18 493,70
493,70
-13
-13 665,11
665,11

1,98
1,98
25,65
25,65

3
3 538
538 321,00
321,00
3 538 321,00
0,00

3
3 475
475 034,00
034,00
3 475 034,00
0,00

969
969 451,40
451,40
736 054,23
233 397,17

27,90
27,90
21,18

žiadavkou vrátenia DzPFO
na 70,3% je nevyhnutné, aby
nám vláda, MF, daňová správa pravidelne zdokladovala
relevantným dokladom zúčtovanie, výpočet tejto dane,
objektívnosť jej výšky na každé konkrétne mesto, obec a aj
s ročným zúčtovaním.(dnes
je jediným dokladom bankový výpis o pripísaní fin. prostriedkov na účet mesta)
Návrh na Uznesenie č.7:
Snem ZMOS a ZMOS žiada vládu SR, aby EÚ projekty Rekonštrukcie Verejných
osvetlení z r.2010 boli bez
ďalších prieťahov a obštrukcií na Riadiacom orgáne
SIEA a ÚVO vybavené pružne v lehotách a aby boli vytvorené predpoklady na ich
implementáciu, refundáciu
ešte v r.2014.Započal už 5.
rok od vypísania výzvy.(Ilava je medzi 201 schválenými
mestami a obcami Slovenska
s výškou EÚ fondového nenávratného príspevku vo výške
cca 250.000 eur.)
* RO – rozpočtové organizácie (zahŕňa ZUŠ, CVČ, ŠJ ZŠ a
ŠKD ŠJ), MŠ – zahŕňa Materskú školu Ilava + jedáleň a Materskú školu Klobušice + jedáleň, DK - domy kultúry.
* výdaj mesto - zahŕňa správu mesta, voľby, transakcie
verejného dlhu, civilnú obranu, ochranu pred požiarmi, výstavbu, cestnú dopravu, komunikácie, nakladanie
s odpadmi, ochranu prírody
a krajiny, ochranu životného
prostredia, rozvoj bývania, verejné osvetlenie, bývanie a občiansku vybavenosť, rekreačné
a športové služby, knižnicu,
kultúrne služby, predškolskú
výchovu, opatrovateľskú službu, klub dôchocov a starostlivosť o občanov v hmotnej núdzi.
Ing. Štefan Daško
primátor mesta Ilava
Ing. Stanislav Fúsek
samostatný odborný
referent rozpočtu
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Dlh prekročil 55% HDP
Dlh Slovenska po r.2013 sa
zvýšil na 55,4 percenta HDP.
Vláda tvrdila, že bude menej
ako 55%. Eurostat, ale zvýšil dlh SR o 500 miliónov eur
(úver od bánk, ktorý si zobrala
nová verejno-súkromná agentúra, aby od štátu odkúpila núdzové zásoby ropy).
Dlh verejnej správy stúpol
medziročne z 52,66 % HDP v r.
2012 na minuloročných 55,42
%. Hrubý dlh verejnej správy
dosiahol v r.2013 39,975 mld.
eur oproti 37,439 mld. eur z r.
2012.
Rokom 2013 bola prekročená ďalšia hranica dlhovej brzdy na úrovni 55 % HDP. Podľa

ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti musí rezort
financií viazať 3 % výdavkov
očistených o výdavky na spolufinancovanie eurofondov,
transfery sociálnej poisťovni
či o výdavky na správu dlhu.
V roku 2012 bol dlh Slovenska pod 53 percentami.
S prekročením dlhu 55%
vláda musí od polovice mája
viazať rozpočtové výdavky
znížené o náklady na obsluhu
dlhu či na spolufinancovanie
eurofondov vo výške 3%. Vyplýva to zo zákona o dlhovej
brzde.
Podľa notifikácie Eurostatu
prekročilo Slovensko v r. 2013
hranicu 55% podielu verejného dlhu na hrubom domácom
produkte (HDP). Podľa Rady

Poďakovanie

pre rozpočtovú zodpovednosť
hrozí bez významných reforiem Slovensku v r. 2062 verejný dlh vo výške nepredstaviteľných 379 % HDP. Zrejme
neudržateľný dlh (109 % HDP)
nám hrozí už v r. 2030. Politici
na Slovensku evidentne plnia
svoje nereálne sľuby na úkor
budúcnosti. Významným korekčným nástrojom je „dlhová
brzda“ spúšťajúca konsolidačné opatrenia(nezničiť budúcnosť krajiny neudržateľne vysokými výdavkami).
Vláda zároveň nesmie predložiť Národnej rade návrh
rozpočtu na r. 2015 s medziročným nominálnym rastom výdavkov verejnej správy okrem výdavkov na správu
dlhu či na spolufinancovanie
EÚ fondov. Obce nemôžu mať
v r.2015 vyššie výdavky ako
v r.2014.

Oznam
Slovenskej
pošty
Slovenská pošta, a.s. vyhrala
spomedzi piatich uchádzačov
výberové konanie na vykonávanie odpočtov spotreby zemného plynu pre domácnosti a
maloodberateľov. Inak povedané, odpisovať plyn chodia
už od novembra 2013 zamestnanci Slovenskej pošty, najčastejšie doručovatelia-ktorých
ľudia poznajú.
Pokiaľ ide o KBV (komunálne bytové výstavby),
teda v panelákoch, odpočtár vyvesí vždy min.48 hodín
pred vykonávaním odpočtov upozornenie o vykonávaní odpočtov aj s presným
rozmedzím času, kedy v paneláku bude robiť odpočty.
Dôležitá poznámka: odpočty sa vykonávajú priamo na
mieste kde je umiestnený plynomer fyzicky, čiže už nestačí
len nahlásenie stavu plynomeru cez susedov či cez lístočky,
nakoľko sa prišlo na to, že pred
tým keď sa odpočty vykonávali týmto spôsobom, sa nahlásili aj nepravdivé stavy. Teda
odpočtár musí vidieť reálne
plynomer, nakoľko sa vizuálne vykonáva v súlade so zmluvou medzi Slovenskou poštou
a SPP aj kontrola na porušenie
plomb a pod. a miesto, číselník
plynomeru sa fotí pre prípad
neskoršej reklamácie. Vykonáva sa to špeciálnym PDA prístrojom, oskenovanie čiarového kódu plynomeru, zadanie
stavu a vyhotovenie fotky-to
všetko jedným prístrojom,
údaje z neho sú potom
synchronizačne
odosielané
priamo do SPP.
Taktiež to platí aj pre odberateľov plynu od iných spoločností ako od SPP, nakoľko aj
keď odberateľ zmení dodávateľa, plynomer ostáva majetkom
SPP distribučnej.
koordinátor za TN kraj
SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
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Výberové konanie
Mesto Ilava zverejňuje oznámenie
o výberovom konaní na riaditeľa
ZUŠ a riaditeľov materských škôl,
ktoré bolo vyhlásené v mestskom
rozhlase, vyvesené na úradnej tabuli mesta a mestských častí a uverejnené na internetovej stránke
mesta od 9.4.2014:
VÝBEROVÉ KONANIE NA
FUNKCIU RIADITEĽOV MATERSKÝCH ŠKÔL
MESTO ILAVA zastúpené primátorom Ing. Štefanom Daškom
vyhlasuje
v zmysle § 4 ods. 1 zákona č.
596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
výberové konanie na obsadenie
funkcie riaditeľa/ky:
- Materskej školy, Medňanská
512, 019 01 Ilava
- Materskej školy, Okružná 53/5,
019 01 Ilava-Klobušice
s nástupom od 01.07.2014.
Kvalifikačné a ostatné predpoklady:
- Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo vysokoškolské
vzdelanie prvého stupňa alebo úplné stredné odborné vzdelanie požadovaného študijného odboru pre
materské školy v zmysle zákona
č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných za-

mestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ
SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady
a osobitné kvalifikačné požiadavky
pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov v znení neskorších
predpisov
- Najmenej 5 rokov pedagogickej
praxe ku dňu uskutočnenia výberového konania
- Bezúhonnosť
- Zdravotná spôsobilosť (telesná
a duševná)
- Ovládanie štátneho jazyka
Ďalšie požiadavky:
- Znalosť príslušnej legislatívy
- Organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti
- Osobnostné a morálne predpoklady
- Znalosť práce s PC
- Zoznam požadovaných dokladov
do výberového konania:
- Žiadosť o účasť na výberovom konaní
- Overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- Profesijný životopis (vrátane písomného a telef. kontaktu)
- Potvrdenie preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
- Doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov (nie
starší ako 3 mesiace)
- Písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy (rozsah max. 3
strán)
- Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potre-

Na Sihoti o jeden prašný úsek menej!
Občania mestskej časti Sihoť - rodičia detí využívajúcich
novovytvorené detské ihrisko,
chcú týmto spôsobom poďakovať vedeniu mesta za zrealizovanie doasfaltovania prístupovej cesty k cca 65-tim garážam
na Sihoti.
Prístupová cesta medzi garážami a hlavným ťahom Nálepkovej ulice spôsobovala prechodom áut v čase sucha neustálu
prašnosť s dopadom na detské
ihrisko.
S uvedeným stavom rodičia
detí využívajúcich detské ihrisko, dospievajúca mládež na minifutbalovom ihrisku i samotní
vodiči - majitelia garáží, vyjadrovali neustále nespokojnosť.
V spolupráci s firmou STRABAG - ktorá realizovala so svoj-

imi technicko-stavebnými prostriedkami doasfaltovanie cesty
k podjazdu železničnej trate na
Sihoti a nebol problém s presunom týchto zariadení k realizovanej prístupovej ceste -stavebný odbor vedenia mesta z
kapitoly rozpočtu pre mestské
komunikácie, spoločne s vyasfaltovaním časti autobusového
nástupišťa na železničnej stanici, promtne rozhodol o zrealizovaní tejto zákazky za mimoriadne výhodných finančných
podmienok.
S poďakovaním vedeniu
mesta v mene občanov Sihote,
rodičov detí využívajúcich detské ihrisko i majiteľov 65-tich
garáží
Ing.Jozef Toman - poslanec
MsZ za mestskú časť Sihoť.

by výberového konania v zmysle
zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s vyplneným menným zoznamom
fotokópií úradných dokumentov
na priloženom tlačive. (Tlačivo je
k dispozícii na internetovej stránke
mesta www.ilava.sk alebo na personálnom referáte Mestského úradu v Ilave.)
Písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi zasielajte v zalepenej obálke
s uvedením odosielateľa a označením hesla „Výberové konanie
– názov príslušnej MŠ – Neotvárať“ na adresu: Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava alebo osobne do podateľne Mestského
úradu v Ilave do termínu 5.5.2014
do 14.00 hodiny (to je posledný
termín, ktorý môže byť uvedený na
pečiatke z podateľne MsÚ).
Termín, čas a miesto výberového
konania bude oznámený písomne
najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.
V Ilave, dňa 09.04.2014
Ing. Štefan Daško
primátor mesta
VÝBEROVÉ KONANIE NA
FUNKCIU RIADITEĽA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY,
PIVOVARSKÁ 662/80, 019 01
ILAVA
MESTO ILAVA zastúpené primátorom Ing. Štefanom Daškom
vyhlasuje
v zmysle § 4 ods. 1 zákona č.
596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
výberové konanie na obsadenie
funkcie riaditeľa/ky
Základnej umeleckej školy, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava
s nástupom od 01.07.2014.
Kvalifikačné a ostatné predpoklady:
- Kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v zmysle § 7 ods. 2 písm. a) zákona č.
317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ
SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady
a osobitné kvalifikačné požiadavky
pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov v znení neskorších

predpisov
- Najmenej 5 rokov pedagogickej
praxe ku dňu uskutočnenia výberového konania
- Bezúhonnosť
- Zdravotná spôsobilosť (telesná
a duševná)
- Ovládanie štátneho jazyka
Ďalšie požiadavky:
- Znalosť príslušnej legislatívy
- Organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti
- Osobnostné a morálne predpoklady
- Znalosť práce s PC
Zoznam požadovaných dokladov
do výberového konania:
- Žiadosť o účasť na výberovom konaní
- Overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- Profesijný životopis (vrátane písomného a telef. kontaktu)
- Potvrdenie preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
- Doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov (nie
starší ako 3 mesiace)
- Písomný návrh koncepcie rozvoja
základnej umeleckej školy (rozsah
max. 3 strán)
- Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby
výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s vyplneným menným zoznamom
fotokópií úradných dokumentov
na priloženom tlačive. (Tlačivo je
k dispozícii na internetovej stránke
mesta www.ilava.sk alebo na personálnom referáte Mestského úradu v Ilave.)
- Písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi zasielajte v zalepenej obálke
s uvedením odosielateľa a označením hesla „Výberové konanie ZUŠ
IL – Neotvárať“ na adresu: Mesto
Ilava, Mierové námestie 16/31, 019
01 Ilava alebo osobne do podateľne
Mestského úradu v Ilave do termínu 5.5.2014 do 14.00 hodiny (to je
posledný termín, ktorý môže byť
uvedený na pečiatke z podateľne
MsÚ).
Termín, čas a miesto výberového
konania bude oznámený písomne
najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.
V Ilave, dňa 09.04.2014
Ing. Štefan Daško
primátor mesta
Prípadné ďalšie informácie ohľadne výberových konaní Vám poskytneme na telefonickom čísle:
042/4455517 alebo 042/4455521.
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MESTSKÁ
KNIŽNICA
I L A V A

Knižné novinky
Beletria dospelí:
Adamecký P.:
Piešťanská spojka
Patrick S.: Reviver
Galbraith R.: Volanie kukučky
Čuperková T.: Klamár
Youngová S.: Dublin Street
Ďuranová M.: Ja už nie som ja
Piško R.: Bohémska kolonáda
Kepler L.: Uspávač
Martincová D.:
Ženy vyhnané z raja
Cross E.: Pastier
Pilsner M.: Bolo to z lásky
Beaton M.C.: Agatha Raisinová
a otrávený koláč
Keleová-Vasilková T.:
Julinkina pekáreň
Keresztényiová T.: Donevidenia
Opremčáková Š.: Každý má
svojho Igora
Opremčáková Š.: Ja svokra
Mankell H.:
Muž, ktorý sa usmieval
Mahmoodyová M.:
Otcovi som odpustila
Beletria deti:
Houck C.:
Tigrova kliatba 1,2,3,4
Simon F.:
Grázlik Gabo a snežný obor
Simon F.:
Grázlik Gabo a kliatba múmie
Šulajová Z.: Dievča z minulosti
Roth V.: Divergencia, Rezistencia, Experiment
Kaminská R.:
Odvážni kamaráti
Brož O..: Azlík a jazvec
Carman P.:
Elyonova krajina. Kniha 3
Mafi T.: Som zlomená
Mafi T.: Som roztrieštená
Náučná dospelí:
kol.: Každý má šancu
Carson B.: Smerovať vyššie
Maráky P.: Regionálne múzeá
Maráky P.: Múzeá s celoslovenskou pôsobnosťou
Maráky P.: Mestské múzeá
Hirtlová P.: Kreativní mysl
Laboutková Š.: Lobbing
v moderních demokraciích
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Exkurzia do knižnice
V rámci Slovenského týždňa knižníc žiaci 3.A a 3.B
prežili veľmi príjemné dopoludnie v Mestskej knižnici v Ilave. Hneď v úvode
nám pani knihovníčky v
krátkosti priblížili význam
a samotnú činnosť knižnice.
Priamo z úst tých najpovolanejších sme sa tak dozvedeli nielen o možnosti bezplatnej registrácie v rámci
tohto týždňa, ale najmä o
tom, podľa akého kľúča sú
knihy v knižnici rozdelené
do jednotlivých oddelení a
kedy si ich deti môžu prísť
zapožičať. Zaujímavou informáciou bolo pre nás i to,
že v našej knižnici sa nachádza okolo 13 000 knižných
titulov, čo je naozaj úctyhodné číslo. Máme čo robiť,
aby sme ich všetky prečítali!
Nasledovalo zážitkové čítanie s porozumením z knihy Daniela Heviera Päťka z nudy. Bol to príbeh
dvoch chlapcov „Vzorného a Vzdorného“, ktorí boli
úplne rozdielni. Kým jeden mal plnú hlavu vybraných slov a matematických
vzorcov, druhého zaujímali len športové výsledky a
rap. Deti sa potom pokúsili na nich zahrať a pomocou
kartičiek s protikladnými
vlastnosťami hľadali svoju
dvojicu, ktorá mala kartičku s opačnou vlastnosťou.
Prostredníctvom tejto aktivity si žiaci nenásilnou formou rozšírili slovnú zásobu
a zároveň aj precvičili vedomosti o opozitách - t.j. slovách opačného významu.
Keďže chlapec „Vzorný“
chodil do hudobnej školy,
deti si zahrali aj pantomímu, aby ukázali, aké hudobné nástroje poznajú. Mnohé
z nich už niekoľko rokov
dokonca na nejaké hrajú,
takže to nebolo pre nich
vôbec ťažké. Tí, ktorí ne-

navštevujú základnú umeleckú školu, si mohli aspoň
pomôcť knihami o hudobných nástrojoch.
Chlapec „Vzdorný“ bol
úplným protikladom prvého. Namiesto hrania na hudobný nástroj radšej cvičil.
Deti pomocou pantomímy znázorňovali niektoré
druhy športov a ostatní hádali, o aké športy ide. Aby
si spomenuli aj na tie menej
známe druhy športu, mali
k dispozícii knihy o najrozmanitejších športových disciplínach.
Z ukážky sme sa dozvedeli aj to, že obidvaja chlapci
sa v škole učili cudzí jazyk.
Deti sa nezabudli pochváliť, že aj ony sa už druhý
rok učia angličtinu. Okrem
toho poznajú aj množstvo
iných cudzokrajných slov,
ktoré sa naučili na zahraničnej dovolenke s rodičmi
či pri sledovaní televíznych
programov. Keďže sme v
knižnici našli aj knihy o cudzích jazykoch, mohli sme
si svoje vedomosti doplniť o
nové informácie.
Na konci príbehu nás však
čakalo prekvapenie. Vyšlo totiž najavo, že títo dvaja chlapci sú vlastne jeden,
pretože každý človek skrýva
v sebe dobré aj zlé vlastnosti. Záleží len na nás, ktoré
budú prevládať.
V závere našej exkurzie
sme dostali nielen sladkú
odmenu, ale aj prihlasovacie lístky, aby sme sa všetci
mohli stať platnými členmi
knižnice. Teraz už len stačí priniesť ich podpísané od
rodičov naspäť a naše putovanie do rozľahlého Knižného kráľovstva plného
dobrodružstiev a fantázie
sa môže začať. Takže dovidenia a ČÍTANIU ZDAR!
Mgr. Jana Koštialiková

Blahoželáme Márii Tomášovej, žiačke 7. A triedy
ZŠ Medňanská za získanie
druhého miesta v celoslovenskej literárnej súťaži Poetický
Púchov. Do súťaže sa zapojilo
214 jednotlivcov a 1 kolektív
detí 2. ročníka ZŠ z Užhorodu na Ukrajine. Vyhodnotenie
a odovzdávanie cien sa uskutočnilo v marci 2014 v CVČ
Včielka v Púchove.
Ocenená báseň :
Za lásku
Si môj poklad, rajkumari
poklad tisícich morí.
Podmorské hlbiny chcú ťa späť.
No ja im ťa nedám,
nech sa deje čokoľvek.
Si príliš vzácna, iadala,
odvážna, krásna, láskyplná.
Keď lúče slnka pohladia ťa,
tvoj úsmev žiari žiarou zlata.
Všetku bolesť vydržím len pre teba.
Milujem ťa, priyatama.
Neopustím ťa, nedám sa.
Stojí mi za teba bojovať,
ak mám s nehou tvoje pery ochutnať.
Cudzie slová (hindčina):
rajkumari - princezná
iadala - drahá
priyatama - miláčik
Mestská knižnica ďakuje
darcom, ktorí nám v minulom roku a začiatkom tohto
roka darovali knihy. Zároveň ďakujeme aj anonymným darcom.
Ižvoltová B.
Samašová M.
Pagáč M.
Hasidlová J.
Trošková J.
Briestenská L.
Púšová A.
Pučeková Z.
Mišík P.
Borčická J.
Janco P.
Martinisková M.
Janco J.
Jendrolová K.
Mihálová V.
Turcer Ľ.
Genzor J.
Veselá K.
Poliaková M.
Mogorová B.
Siranová P.
r. Podhájska
Stareček S.
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Podpora očkovania

„Morena, Morena, kde si prebývala?
Tam hore, tam hore, v tej tmavej komore.
Čo si tam robila? Mlieko som mútila....“

Deti z Materskej školy v Ilave.
Aj takouto riekankou bol

ko, aby sa jar mohla uká-

sprevádzaný sprievod detí

zať v plnej paráde - mladá

materskej školy pri vyná-

a krásna. Spokojní sme sa

šaní Moreny dňa 21.3.2014.

vrátili do škôlky s pocitom,

Vyprevadili ju spevom až k

že nás čaká na školskom

potoku , zapálili a hodili do

dvore zelená trávička, kde

vody dúfajúc, že s ňou od-

sa opäť budeme môcť hrávať

pláva všetko zlé. Prúd vody

rôzne jarné hry.

odnášal Morenu stále ďalej
a ďalej a deti pesničkami a
-OH-

riekankami privolali slnieč-

Plavecký výcvik
V dňoch od 7. 4. 2014 do

naučili rôzne plavecké štýly.

11. 4. 2014 predškoláci z MŠ

Pobyt vo vode prispel k ich

Ilava a MŠ Klobušice absol-

otužovaniu a rozvíjal mno-

vovali predplaveckú prípra-

hé perceptuálno-motorické

vu. Kurzu sa zúčastnilo 37

spôsobilosti detí.

škôlkarov. Deti sa tešili na

Všetky

deti

úspešne

svojich trénerov Simonku,

zvládli každú úlohu a zdo-

Lukáša a Andreja, ktorí im

konalili si svoje pohybové

hravou formou pripravili

schopnosti vo vode i pod

potešenie z pohybu vo vode.

vodou. Tešíme sa z ich úspe-

Osvojili si základy splýva-

chov a z toho ,že voda sa pre

nia, ponárania sa, aby v bu-

nich stala výborná kama-

dúcnosti nemali pred vodou

rátka.

strach a bez problémov sa

-OH-

Sedem hlavných dôvodov
prečo očkovanie musí zostať prioritou v európskom
regióne WHO.
Očkovanie zachraňuje
životy - Očkovanie zachráni viac ako 3 milióny životov na celom svete každý
rok a zachráni milióny ľudí
od utrpenia z choroby a celoživotného
postihnutia
(WHO odhad 2009).
Očkovanie je základným
právom a strategickým
nástrojom zmierňovania
chudoby – Očkovanie nie
je len účinné opatrenie na
zníženie ochorenia a úmrtia. Imunizácia môže byť
použitá ako základná stratégia na zníženie rozdielov
v poskytovaní primárnej
zdravotnej starostlivosti pre
všetkých ľudí.
Ochorenia preventabilné
očkovaním stále predstavujú riziko – mnoho ľudí si
myslí, a to hlavne v priemyselne vyspelých krajinách, že
keď sa niektoré ochorenia,
proti ktorým sa očkuje už
nevyskytujú, nepredstavujú žiadne riziko a skôr vidia
riziko v podaní očkovacej
látky a neboja sa samotného
ochorenia. Takýto fakt viedol v niektorých krajinách
k zníženiu zaočkovanosti
napr. proti osýpkam, rubeole, čiernemu kašľu, záškrtu.
Tieto ochorenia sa stále vyskytujú v niektorých oblastiach zemegule a môžu byť
znova k nám zavlečené. Preto predstavujú stálu hrozbu.
Ochorenia môžu byť sledované a eliminované – pri
dostatočne vysokej zaoč-

kovanosti, výskyt ochorení
preventabilných očkovaním
klesá. Surveillance a aktívny dohľad je dôležitý pri
ochoreniach, ktoré je možné eliminovať vakcináciou.
Očkovanie je nákladovo efektívne – očkovanie je
nepochybne jedným z najviac nákladovo-efektívnych
úspechov pre verejné zdravie modernej doby. Stojí
oveľa menej a ponúka obrovské výhody pre zdravie
a pohodu populácie v porovnaní s liečbou choroby.
Deti sú závislé na systéme zdravotnej starostlivosti, ktorá poskytuje
efektívnu a lacnú imunizáciu – úspešné imunizačné programy v ostatných
rokoch sú výsledkom veľkých úspechov, ktoré viedli
k poklesu utrpenia a smrti
u ochorení preventabilných
očkovaním.
Každé dieťaťa musí byť
očkované – neočkovať svoje
dieťa len preto, že tie druhé
sú očkované je omyl! K dosiahnutiu kolektívnej imunity je potrebná min. 95 %
zaočkovanosť populácie.
Všetky deti na svete si
zaslúžia ochranu spoľahlivými a bezpečnými očkovacími látkami proti ochoreniam, ktorým možno
predchádzať očkovaním.

Spracovala za RÚVZ so
sídlom v Považskej Bystrici, RNDr.PhDr.Martina
Mutalová, PhD, ved. Odd.
epidemiológie
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Jarná kytica úspechov
v umeleckej škole
Tohtoročná jar k nám prišla pomerne zavčasu a tak
to bolo aj s úspechmi našich
žiakov. Ešte 14.2. 2014 postúpila výtvarná práca našej
žiačky Katky Majerníkovej
do krajskej súťaže Európa
v škole 2014. Na krajskej klavírnej súťaži v Trenčíne dňa
14.3.2014 získali výborné tretie miesta vo svojej kategórii
Eliška Ocelíková a Dominik
Bartek. V Kysuckom Novom
Meste na regionálnej súťaži
Vokálna jar 2014 sa v zlatom
pásme umiestnila Barborka
Barteková a v striebornom
pásme Emka Sláviková. Na
podujatí Veľkonočné tradície dňa 9.4.2014 v Ilave boli
ocenení naši žiaci – Sofia
Pučeková, Sandra Šukalová, Marko Mikulec, Bianka
Priebojová, Kristína Ježová,
Jennifer Muráriková a Adelka Vicenová.
Okrem úspechov pripravili učitelia so svojimi žiakmi
viacero krásnych koncertov
a vystúpení. Mali sme kultúrny program na vernisáži
výstavy Výtvarné spektrum
dňa 6.3.2014. Účinkovali sme
v programe 7.3.2014 pri príle-

žitosti MDŽ pre členky Únie
žien Slovenska a výtvarníci pre ženy pripravili vkusné
darčeky. Dňa 11. marca 2014
sa rozozvučali všetky hudobné nástroje na Jarnom koncerte v sále školy. Jubilejná
Ilavská hudobná jar 2014
bola opäť príležitosťou účinkovať na koncerte Festa musicale spolu s kolegami zo
ZUŠ Nová Dubnica a Dubnica nad Váhom. S detským
muzikálom Studňa lásky sa
žiačky LDO úspešne predstavili v Základnej škole Košeca v dvoch vystúpeniach dňa
3.4.2014. Samostatný reprezentačný Vokálny koncert
sme spolu s absolventmi pripravili pre kúpeľných hostí
na deň 8.4.2014 v Trenčianskych Tepliciach.
Výborné výsledky, úspešné vystúpenia a koncerty sú
výsledkom svedomitej práce
učiteľov, snaživého prístupu
žiakov a veľkej podpory rodičov. Všetkým priateľom školy ďakujeme za návštevu našich podujatí a tešíme sa na
ďalšie úspechy.
-RH-

Vážení rodičia, priatelia školy, občania!
Rada rodičov pri Základnej škole, Medňanská 514/5 v Ilave Vás srdečne pozýva na

MÁJOVÚ VESELICU
Termín: 17.máj 2014 o 20,00 hod.
Miesto: DK Ilava

Hudba: Leoš Band - cimbalová hudba v podaní Michala Baláža
Vstupné - predpredaj: 4 €
Vstupné: 5 €
Ponuka bufetu: grilovaná a varená domáca klobása, dobré víno a ďalšie dobré veci
Predaj vstupeniek: na sekretariáte ZŠ
v pavilóne B, č.tel. 042/44 65 293
Veríme, že sa radi prídete zabaviť pri dobrej
hudbe a stráviť príjemné chvíle s priateľmi!

Poznáte spolužiakov?
Vojtech Šarluška, ilavský rodák, žijúci v Horných Štitároch nám zaslal
fotografiu z maturitného
stretnutia po 60 rokoch.
V Púchove sa na jeseň
2013 stretli bývalí žiaci tamojšieho gymnázia, ktorí maturovali v roku 1953
a boli medzi nimi aj viacerí rodáci a bývalí obyvatelia Ilavy. Z 36 maturantov
sa stretnutia mnohí nedožili /z Ilavy Vladimír Pagáč
a MUDr. Gabriel Vanko/,
no 16 zúčastnení si s rados-

ťou zaspomínali na stredoškolské časy.
Ilavčania na fotografii:
celkom vľavo Mgr. Milan
Tomana, vedľa neho Mgr.
F. Porubčan, v zadnom
rade /spolovice zakrytá/
Ing. Oľga Šimičeková, vedľa nej v okuliaroch a kravate MUDr. Gabriel Grnáč,
celkom napravo Vojtech
Šarluška a za ním v hornom rade Ing. Anton Horečný.
-ot-

Nečakaná návšteva
Okrem vzdelávania je
cieľom učiteľov zvýšiť úroveň bezpečnosti v školách,
vytvoriť prostredie, ktoré
zabezpečuje zdravý vývin
dieťaťa po všetkých stránkach. Problematika užívania marihuany je v súčasnosti veľmi aktuálna
a dotýka sa celej spoločnosti. Ani žiaci našej školy
nie sú výnimkou, preto ak
ich chceme ochrániť , alfou omegou musí byť prevencia. Vo štvrtok, 3. apríla
2014, k nám preto zavítala
nečakaná návšteva. Žiaci
náhodne vybraných tried
zažili praktickú ukážku
vycvičeného psa na vyhľa-

dávanie omamných a psychotropných látok. Fenka Reila prekvapila žiakov
troch tried, ktorí so zatajeným dychom sledovali
jej prácu pri vyhľadávaní
drog. Keďže sa jej našťastie
nepodarilo u žiakov nič
nájsť, ako odmenu si pre
ňu pripravil policajt vzorku prinesenej marihuany ,
ktorej miesto bez problému
ihneď označila. Vyhnúť sa
možnosti drogovej závislosti možno len tak, ak nedáme drogám príležitosť.
A to sa dá dosiahnuť len
účinnou prevenciou.
Mgr.Ľubica Ladecká
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Ostrov pokladov
Kde sa nachádza? A koľko
bohatstva ukrýva? Na tieto otázky sme hľadali odpoveď počas tohtoročnej Noci
s Andersenom. Hoci ide o
pravidelne
organizovanú
akciu, tentokrát sa v niečom
odlišovala. Zúčastnilo sa jej
totiž omnoho viac detí ako
po iné roky.
Zástupcovia 2.- 4. ročníkov však najskôr museli
dokázať, že sa tejto objavnej plavby môžu zúčastniť.
Vstupenkou na palubu lode
bol totiž vlastnou hlavou
vymyslený a vlastnou rukou napísaný príbeh s námorníckou tematikou. Len
ten, kto mal dostatočne bohatú fantáziu a zmysel pre
dobrodružstvo mohol vidieť
nevídané a počuť neslýchané. Nakoľko záujemcov o
túto výpravu bolo viac, ako
by sa vošlo na našu loď, posádku mohli tvoriť len tí
naj. Najrýchlejší, ktorí odovzdali svoj príbeh v stanovenom termíne, najtvorivejší,
ktorých príbeh bol plný napätia či nečakaných zvratov
a najodvážnejší, ktorí sa nebáli vstúpiť tam, kam ľudská
noha dosiaľ nevkročila.
Začiatok našej výpravy
bol spojený s vlastnoručným
podpisom do lodného denníka
a pravým námorníckym tetovaním. Tvorilo
ho logo v podobe plachetnice a malého ostrova s truhlicou plnou pokladov. To,
aby bolo jasné, aký je cieľ
našej plavby - bezpečne preplávať oceán, nájsť Ostrov
pokladov, zmocniť sa nájdeného bohatstva a žiť si v blahobyte spokojne až do smrti.
No, kto by sa netešil?
Nebolo to však také jednoduché, ako to na začiatku vyzeralo. Najskôr museli
všetci novoprijatí námorníci
zložiť námornícky sľub, kto-

rý pozostával z námorníckeho desatora. Keďže od dodržiavania týchto pravidiel
závisel úspech našej plavby,
dali sme si záležať na tom,
aby im každý porozumel a
rešpektoval ich.
Šťastlivý a úspešný návrat domov však závisel aj
od toho, do akej miery dokážeme čeliť nástrahám na
mori. Nakoľko najčastejším
nebezpečenstvom býva práve prepadnutie lode pirátmi,
rozhodli sme sa lepšie spoznať ich spôsob života. Vďaka projektu „Žiaci žiakom“,
sme sa dozvedeli nielen o Pirátskych bratoch („živé leporelo“ v podaní žiakov 4.A),
ale aj
o tom, ako dopadla
jedna Pirátska výprava (divadelné predstavenie žiakov
3.A).
Ďalšie dobrodružstvá a
príbehy o pirátoch sme spoznali počas čitateľskej štafety. Nehľadali sme ich však v
knihách z knižnice, ale čítali
sme žiacke príbehy, ktorými
si naši námorníci zabezpečili vstup na palubu. Niektoré boli veselé, no väčšina z
nich vykresľovala týchto lúpežných morských banditov ako hrôzostrašných a
krvilačných. Začali sme pochybovať, či zo stretnutia s
nimi vyviazneme so zdravou kožou.
Naše obavy na chvíľu
rozptýlil pokrik, ktorým
sa na každej lodi zvolávajú všetci námorníci: „Večeráááááááááááá!“ Razom sme
sa sústredili v lodnej kuchyni, kde na nás čakalo prekvapenie - občerstvenie v
podobe obložených chlebíkov. Každý si však svoj chlebík musel pripraviť sám. A
keďže námornícky chlebíček
chutí úplne inak ako ten klasický, musel aj inak vyzerať.

Deti 2. a 4. ročníka Základnej školy Ilava.
Okrem šunky a zeleniny na
ňom „trónil“ aj plátok tvrdého syra zapichnutý ako
vlajka uprostred tejto dobroty. Ani nevieme ako a táto
chutná flotila zmizla, akoby
niekto mávol čarovným prútikom.
Posilnení a v dobrej nálade
sme sa naučili námornícky
pochod, bez znalosti ktorého nebolo dovolené vstúpiť
na palubu.
Potom nás čakala skúška
zručnosti v podobe viazania
námorníckych uzlov. Niektoré sme sa naučili na prvýkrát, zvládnutie iných nám
trvalo dlhšiu dobu. Nakoniec sme však všetci skúšku
úspešne zvládli a boli pasovaní za skutočných námorníkov.
Keďže každá loď musí byť
v rádiovom spojení s pevninou a ostatnými plavidlami, využili sme modernú
techniku na spojenie sa so
strážskou posádkou z Českej republiky. Aj ona práve v
tento deň podnikala výpravu za pokladmi, tak sme boli
zvedaví, ako sa im darilo a
či bola ich výprava úspešná. Zrejme však niekde na
mori musela vyčíňať búrka,
lebo naše spojenie sa neustále prerušovalo. Našťastie

sme sa stihli aspoň pozdraviť a odoslať si zopár kratučkých správ. Priebeh strážskej
„Nočnej plavby po ostrovoch“ sme si potom dodatočne pozreli na ich webovej
stránke. Bol natoľko bohatý a rozmanitý, až nám bolo
ľúto, že sme nemohli byť na
dvoch miestach naraz.
Čakanie na spojenie prostredníctvom skypu sme si
krátili cibrením zručnosti,
rýchlosti a pozornosti: skladali sme puzzle a hľadali
rozdiely v pirátskych obrázkoch.
Potom sme sa rozdelili na
posádky. Na 5 lístočkov sme
napísali meno jednej lode,
na 5 meno inej a tak ďalej,
až sme mali dostatok lístkov
pre všetky deti. Potom sme
lístky poskladali
a rozsypali medzi námorníkov. Ich
úlohou bolo jeden uchytiť,
prečítať a nájsť štyroch zvyšných členov svojej posádky.
Ktorá pätica námorníkov sa
našla, musela čo najrýchlejšie dobehnúť na loď označenú rovnakým názvom (Titanic, Bismarck, Arizona,
Lusitania, Santa Maria, Victoria, Carpathia, Niῆa).
Po úspešnom nalodení na
svoje plavidlá sme pokračovali ďalšou disciplínou,

Ilavský mesačník

ktorou bola „plavba po žinenkách“. Za pomoci dvoch
žineniek sa museli všetci členovia danej posádky dostať
na druhý breh. Nebolo to
však vôbec jednoduché, lebo
posádky boli rôznorodé a
nie každý člen mal rovnakú
silu. Nakoniec sa však všetci
dostali úspešne do cieľa.
Nasledujúca pirátska vojna preverila nielen našu odvahu, ale najmä bojovnosť.
Proti sebe stáli vždy dve a
dve družstvá postavené v
rade na čiare oproti sebe.
Uprostred nich bola telocvičná koza, na ktorej stál
medicimbal. Ten predstavoval poklad. Obe družstvá
mali k dispozícii po 2 lopty.
Ich úlohou bolo čo najrýchlejšie zasiahnuť medicimbal
a získať tak poklad.
Všetky disciplíny nás natoľko vyčerpali, že sme ani
nečakali na pokrik „večerááááááááá“ a vkradli sme sa
do lodnej kuchyne na ďalšie
občerstvenie. Tentokrát sme
si pochutnali na koláčikoch
a bábovkách, ktoré nám na
dlhú plavbu nabalili naši
blízki.
Posledná úloha bola pre
nás naozajstnou skúškou
odvahy. Konečne sme sa totiž dopravili na Ostrov pokladov, kde bolo našou úlohou hľadať zlaté vajcia,
ktoré ukrývali bohatstvo
nevyčísliteľnej ceny. Nebolo by na tom nič strašidelné,
keby vonku nebola tma ako
vo vreci. S malou dušičkou a
blikajúcou baterkou sme sa
vybrali vo dvojiciach prehľadávať areál školy. Nikdy sme
si neuvedomili, koľko strašidelných tieňov a zvukov tam
na nás číha. Asi preto, že o
takomto čase bývame už
dávno v bezpečí svojich postieľok.
Po dôkladnom prehľadaní
celého školského dvora sme
sa so svojím úlovkom vrátili
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späť do školy. Aké však bolo
naše sklamanie, keď sme vo
vnútri zlatého pokladu našli
iba malé papieriky s citátmi
a múdrymi výrokmi slávnych ľudí. Až po ich prečítaní sme si uvedomili, kde je
ukryté skutočné bohatstvo.
Nie sú to drahokamy, šperky
či iné cennosti, ale zdravie,
láska, vzájomné porozumenie, priateľstvo či rodina. To
sú tie pravé hodnoty v živote človeka, pre ktoré sa oplatí žiť. Až keď ich človek stratí, uvedomí si ich dôležitosť.
Sme radi, že nám táto objavná plavba za pokladmi otvorila oči a ukázala nám, čo je
v živote skutočne dôležité.
Na záver dňa, po úspešnom zvládnutí všetkých
úloh nás čakala rozprávka
plná fantázie, dobrodružstiev, kúziel a hviezdneho
prachu - Peter Pan. Bola o
chlapcovi, ktorý býval
v
Krajine - Nekrajine bok po
boku so skutočnými pirátmi
a nechcel nikdy vyrásť. Vďaka dobru a priateľstvu však
dokázal, že spravodlivosť
môže zvíťaziť a detské sny sa
splnia, pokiaľ po tom naozaj
túžime.
Z ríše snov sme sa prebrali „až“ okolo pol šiestej,
kedy prvé lastovičky pobudili zvyšok posádky. Po
rannej hygiene a upratovaní
sme sa naraňajkovali a čakali na príchod rodičov. Netušili sme, že za našu odvahu
a statočnosť budeme odmenení krásnymi medailami s
logom Noci s Andersenom a
malými darčekmi. Nielenže
nás veľmi potešili, ale zároveň budú aj spomienkou na
všetko, čo sme počas našej
plavby za pokladmi zažili. A
že toho nebolo málo...

Mgr. Jana Koštialiková,
Mgr. Lýdia Horáková

Žiaci Základnej školy Ilava.

NARCISY ROZKVITLI AJ V ILAVE
Keď sú slová zbytočné...

álov, a samozrejme, podľa

To je heslo spojené s piat-

pokynov riadne a oficiál-

kom, 11. apríla 2014, kedy

ne označené. Počiatočné

prebiehala

každoročná

rozpaky rýchlo pominuli,

kampaň Ligy proti rako-

a tak isto rýchlo sa minul

vine. Počas Dňa narcisov

i prvý balík narcisov. Po

sme mohli vyjadriť pod-

ich doplnení, ale opäť ne-

poru

spolupatričnosť

trvalo dlho, kým krabica

onkologickým pacientom

zívala prázdnotou. Ľudí,

a zároveň im poskytnúť

ochotných prispieť, však

aspoň minimálnu pomoc

bolo stále dosť, a hoci via-

dobrovoľným

cerí ostali bez žltého kviet-

a

príspevkom.

finančným
Žltý

kvie-

ka,

príspevok

venovali

tok, pripnutý na kabátoch

i tak. Aj vďaka nim sa vy-

a bundách, sa stal symbo-

zbierala veľmi pekná suma,

lom empatie s chorými, no

1007,87 eur. Veľ ké poďa-

i symbolom poukazujúcim

kovanie

na nutnosť prevencie on-

ktorí si narcis zakúpili ale-

kologických chorôb.

bo venovali finančný prí-

Ilavou sa narcisy šíri-

spevok

patrí

všetkým,

prostredníctvom

li prostredníctvom žiakov

SMS správy. A poďakova-

Základnej školy na Med-

nie patrí i dievčatám, kto-

ňanskej ulici. Štvorčlenné

ré tohtoročný slnečný Deň

skupiny dievčat a učiteliek

narcisov zodpovedne zvlá-

sa ráno vybrali do ulíc, vy-

dali s úsmevom a dobrým

zbrojené zásobou kviet-

pocitom.

kov, propagačných materi-

Mgr. Lucia Dianová
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Chotárne spory s obyvateľmi
Vršatského panstva
V polovici 17. storočia sa
stretávame s porušovaním
hraníc ilavského chotára
obyvateľmi okolitých obcí
Vršatského panstva. Obyvatelia týchto obcí Ilavčanom spôsobovali veľké
hospodárske škody na lesoch ako aj na pastvinách,
ktoré sa tu nachádzali.
Preto na impulz Ostrožičovcov boli z Trenčianskej
stolice vyslaní zástupcovia, ktorí sa dostavili priamo na miesto činu a boli
schopní na základe dôkazov učiniť rozhodnutie,
ktoré malo byť záväzné pre
sporné strany.
V roku 1652 dostala
Trenčianska stolica sťažnosť od Mikuláša Ostrožiča, lebo Bohuničania
poškodzovali ilavský chotár v lúkach Diel a v Dúbravách. V ten istý rok zástupcovia
Trenčianskej
stolice – Mikuláš Príleský,
ktorý bol dvorským slúžnym a Pavol Nozdrovický,
ktorý bol prísažným Trenčianskej stolice sa dostavili
do kaštieľa v Pruskom, kde
osobne napomenuli obyvateľov dediny Bohunice,
lebo sa zistilo, že na poliach a lúkach ako aj v lesoch (na dreve) v chotári
pána Ostrožiča urobili veľkú škodu.
Obyvatelia Vršatského
panstva opäť nerešpektovali hranice ilavského chotára, lebo 3. augusta 1657
boli opäť na podnet Ostrožičovcov vyslaní zástupcovia Trenčianskej stolice do Ilavského hradu aby
rozhodovali spor ohľadom

poškodzovania ilavského
chotára medzi poddanými
Ilavského panstva a obyvateľmi mestečka Pruské
a dedín Bohunice a Krivoklát, ktoré patrili Vršatskému panstvu. Za Trenčiansku stolicu sa zúčastnili
Mikuláš Príleský dvorský
slúžny a Ladislav (Laslo)
Nozdrovický. Z Ilavského hradu pokračovali spolu s Ondrejom Hrehušom,
obyvateľom Ilavy do Dúbrav, kde na mieste svedčil,
že dňa 8. júna obyvatelia
mestečka Pruského a dedín Bohuníc a Krivoklátu prišli a narúbali si pre
vlastnú potrebu dubové
drevo, ktoré zobrali preč.
Ondrej Hrehuš povedal,
že to nebolo po prvýkrát,
čo poddaní Vršatského
hradu poškodzovali ilavský chotár. Keď zástupcovia Trenčianskej stolice
pokračovali od Kranieho
vrchu k Vrábelovej lúke,
tu im ukázal na ďalšiu dubinu, ktorá bola vyrúbaná
okolo 31. mája. Tu už táto
dubina bola pripravená na
odvoz, avšak ju ešte obyvatelia Vršatského panstva nestihli všetku odviesť. Zástupcovia stolice
zhodnotili situáciu tak, že
ide o narušovanie chotárnych hraníc, ktoré spôsobili obyvatelia Vršatského
panstva.
Ondrej Hrehuš v Dúbravách za Drieňovou neďaleko richtárskej lúky ďalej dosvedčoval, že v tomto
roku poddaní susedného panstva okolo 29. júna
porúbali duby, ktoré sčas-

ti už odviezli preč a sčasti
uskladnili do kôp na budúci odvoz. Taktiež spáchali škody na Škadrovej
lúke, ktorú Bohuničania
tak ako aj iné pastviny neprávom využívali. Poškodené pastviny začínali od
líščej nory a boli to tieto
lúky: Vraždova, Chorvátova, Chladnovská, Lukáčova a Hrehušova, ktoré boli
dobytkom Bohuničanov
znehodnotené. Obyvatelia spomenutého mestečka
a dedín Vršatského panstva neprávom využíva-

li Hrehušovú a Škadrovú
lúku a Dúbravy aj v čase
okolo 4. júla, keď Ondrej
Hrehuš zástupcom stolice
ukázal aj lúky nachádzajúce sa medzi kamennou
studňou a suchým potokom, kde bola zasiata vika
a ovos, ktorý spásol dobytok obyvateľov Vršatského
panstva. Ondreja Hrehuša
mrzelo, že i naďalej voči
Ilave pokračuje bezprávie a proti vinníkom by sa
malo v právnom poriadku
pokračovať.
-mirto-

Pozvánky na podujatia v Ilave
30.4.2014 /streda/ o 18.00 h. na Mierovom námestí
69. výročie oslobodenia nášho mesta
- pietny akt položenia vencov k pamätníku SNP na námestí
a venovanie tichej spomienky židovským obetiam
- kultúrny program v DK
Účinkujú: FS Mladosť z Dubnice n.V., Laštek a Vretienko z Ilavy
3.5.2014 /sobota/ 6.00-10.00 štart na Skale pri pohostinstve
ILAVSKÁ 25-ka, už 31. ročník turistického pochodu
Viac v samostatnej pozvánke
4.5. /nedeľa/ o 17.00 v sále na prízemí domu kultúry
Koncert RÁDIO ŠLÁGER a hostia: Profil, Akord atď.
Vstupné 6 €, predpredaj v DK a knižnici.
11.5. /nedeľa/ o 15.00 v sále na prízemí domu kultúry
Deti mamám – tradičné kultúrne podujatie ku Dňu matiek.
Účinkujú deti z ilavských materských a základných škôl.
17.5.2014 /sobota/ od večera do rána v sále domu kultúry
MAJÁLES–ľudová veselica pre širokú verejnosť usporiadaná Radou rodičov pri ZŠ Medňanská .
Vstupné v predpredaji 4€
18.5.2014 /nedeľa/ od 10.00 štart pri starom pivovare
ILAVSKÝ BEH, 18. ročník pre deti a dospelých.
Prezentácia od 8.30-10.30, štart deti-10.00, dospelí-11.00
24.5.2014 /sobota/ vo volebných miestnostiach v meste
Voľby do EURO parlamentu
31.5.2014 /sobota/ o 10.00 v dome kultúry
,,Z rozprávky do rozprávky“ podujatie k MDD
Červená čiapočka – Divadlo bez opony
aktuálne vždy na www.ilava.sk /kalendár podujatí/
Tel. čísla DK: 44 555 70 až 72. Zmena programu vyhradená
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Voľby do Európskeho parlamentu 2014

Matrika

Právo voliť do Európ-

síme si však na to vybaviť
voličský preukaz.

Údaje od 18.3.2014

skeho parlamentu na úze-

do 16.4.2014

mí SR majú plnoletí slo-

Voličský prekaz si mô-

venskí občania s trvalým

žete vybaviť na MsÚ –

pobytom na Slovensku.

evidencia

Tiež

do 23.5.2014.

Narodenie :
Jakub Ondreját

plnoletí

slovenskí

obyvateľstva
V mes-

Veronika Michalíková

občania, ktorí nemajú tr-

te Ilava bolo vytvore-

Sofia Vargová

valý pobyt na Slovensku

ných 6 okrskových vo-

či v inom členskom štáte

lebných miestností : DK

EÚ. V deň konania volieb

Ilava, Základná škola Ila-

však musia byť na Sloven-

va, ZUŠ Ilava, TSM Ilava,

sku.

DK Klobušice a DK Iliav-

Tobias Vavrík
Úmrtie :
Oľga Staňová
Alois Jarolím
Ing. Blanka Bútorová
Okienko do štatistiky
V sledovanom období
sa do nášho mesta prisťahovali 4 občania, odsťahovalo sa 5 občanov.
V rámci mesta sa presťahovali 2 spoluobčania.

S
hlbokým
zármutkom oznamujeme, že dňa
11.4.2014 nás navždy opustila

Mgr. Anna Šťastná

vo veku 62 rokov života.
V Základnej umeleckej
škole Ilava viedla výtvarný
odbor od roku 1974 do roku
2007 - celých 33 rokov.
Česť pamiatke našej kolegyni a úctu k práci s deťmi za
dlhé roky vyjadruje kolektív
pracovníkov ZUŠ Ilava

PEDIKÚRA

v areáli nemocnice Ilava.
Možnosť aj mobilnej pedik.
v pohodlí Vášho domova.

0 9 0 8/ 0 8 2 4 8 4

Predám záhradnú chatu v Iliavke a garáž v Ilave
v jame.
Cena dohodou.

Č.t: 0915 409 707

Spomienka

Utíchlo srdce, utíchol hlas,
mal si rád život a všetkých
nás. Chýba nám Tvoja láska,
úsmev a dobrota, spomínať
budeme do konca života.
Dňa 16.4.2014 sme si pripomenuli prvý rok, čo nás
navždy opustil náš manžel,
otec a dedko

Vincent Bajzík.

S láskou a úctou spomínajú manželka a deti s rodinami.

Eurovoľby sa na Sloven-

ka. V prípade záujmu mô-

sku uskutočnia 24. mája

žete požiadať o návštevu

2014. Kandiduje 29 poli-

členov okrskovej volebnej

tických strán.

Voliť si

komisie s prenosnou ur-

budeme 13 europoslan-

nou na č.t. 042/44 555 11,

cov. Ak chceme voliť, ne-

44 555 67.

mali by sme si zabudnúť

Volebné miestnosti sa

preukaz totožnosti, mu-

otvoria o 7.00 – zatvoria

síme sa ním pred hlaso-

o 22.00 hod.
-ra-

vaním preukázať. Voliť
môžeme aj mimo miesta
trvalého bydliska, v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku. Mu-

Smútočné poďakovanie

Smútiaca rodina vyslovuje úprimné poďakovanie
všetkým príbuzným a známym za prejavy sústrasti na
poslednej rozlúčke s naším
drahým

Jozefom Blažejom,

s ktorým sme sa naposledy rozlúčili 24.3.2014 na cintoríne v Kvašove.
Smútiaca rodina

Predám garáž v Ilave
v jame. Cena dohodou.
Č.t. 0949 896 512

Spomienka

Dňa 20.4.2014 uplynuli
dva roky, kedy nás navždy
opustil náš drahý

Augustín Kula.

Aj keď nie si medzi nami ,
v našich srdciach budeš žiť
stále.
S láskou spomína celá rodina.
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Výsledky MFK Ilava
16.03.2014

Dorast
Na domácej pôde domáci futbalisti nedokázali zopakovať
výborný výkon zo zápasu s Vrbovým a v prvom domácom jarnom zápase podľahli rovesníkom
z Partizánskeho vysoko 0:4 (0:0).
Muži
„A“ mužstvo zase opačne.
Po domácej prehre dokázali po
nadšenom výkone vyhrať v Partizánskom 3:0 (1:0), keď o góly
sa postarali: Kňažek, Ladecký a
Strapko.

Výsledky MFK Ilava
22.03.2014

Tvárou ILAVSKÉHO BEHU 2014 bude Lucia Mokrášová
Úspechy Lucie Mokrášovej sú ôsme miesto junioriek
svetového rankingu IAAF v
sedemboji pre rok 2013, šieste
miesto z atletických Majstrovstiev sveta juniorov 2012 a pia-

te miesto z juniorských Majstrovstiev Európy 2013 . Lucia
Mokrášová - definitívne prisľúbila svoju účasť na blížiacom sa ilavskom podujatí!

Prípravka
Mladšia prípravka odohrala
turnaj v Novom Meste nad Váhom s nasledovnými výsledkami:
Ilava – Nové Mesto 2:2 (góly:
Straňák 2), Ilava – Dubnica
0:6, Ilava – Šamorín 0:2, Ilava
– Krakovany 2:0 (góly: Straňák
2), Ilava – Trenčín 0:7.
Starší žiaci
Chlapci podali veľmi dobrý
výkon a dokázali súpera z Udiča zdolať rozdielom triedy 8:0.
Góly: Cíbik 3, Mihalík 2, Prekop 2, Kucharík 1.
Dorast
V. Kostoľany – Ilava 5:1 (gól:
Švitel)
Muži
„A“ mužstvo nezopakovalo
svoj výkon z predchádzajúceho
kola a na domácom ihrisku nedokázali streliť gól, takže zápas
medzi MFK Ilava – Kamenec
skončil bezgólovou remízou.

Výsledky MFK Ilava
30.03.2014
Starší žiaci
Aj v druhom zápase jarnej
časti dosiahli chlapci víťazstvo, keď porazili mužstvo zo
Streženíc 6:2 (góly: Prekop 2,
Mihalík 2, Cíbik, Šebík).
Dorast
Ilava – Brvnište 1:2 (gól:
Goga)
S vedúcim mužstvom 4. ligy
sme odohrali vyrovnaný zápas. O osude zápasu rozhodol pokutový kop a jednogólové manko sme už do konca
zápasu nedokázali stiahnuť,
pričom Švitel nedokázal ani
z piatich metrov dopraviť loptu do prázdnej brány.
Muži:
V. Uherce – Ilava 6:0
Zápas nebol zo strany Ilavy
dohraný pre viaceré zranenia
našich hráčov.

Výsledky MFK Ilava
06.04.2014
Ml. prípravka
Ilava – Púchov 2:4 (góly: Baláž 2)
St. žiaci
Ilava – Plevník 4:0 (góly: Mihalík 3, Cíbik)
Dorast
Tr. Stankovce - Ilava 7:1
(góly: Babčan)
Muži
Ilava – Nitrianske Pravno 3:2
(góly: Ptáček, Šedo, Pažítka)

Lucia Mokrášová so svojim trénerom Milanom Suletym.
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