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Ilavský mesačník

Končia, ďakujem

(tabuľková forma)

Schválený 2015 Upravený 6/2015 Plnenie 06/2015 Upravený 7/2015 Plnenie 07/2015

Bežný rozpočet
Schválený
2015 Upravený
6/2015 Plnenie
7/2015 Plnenie
Príjem
3 217 736,00
3 279 725,00
1 86006/2015
548,19 Upravený
3 315 741,00
2 09607/2015
475,47
Bežný
rozpočet
z toho:
DzP FO
1 428 000,00
1 433 500,00
746 018,17
1 467 956,00
880 207,17
Príjem daň z nehnuteľ. 3 217
591736,00
166,00 3 279
595725,00
599,00 1 860
393548,19
963,08 3 315
595741,00
599,00 2 096
407475,47
060,98
z toho:
DzP FO
1
428
000,00
1
433
500,00
746
018,17
1
467
956,00
880
207,17
DK
25 775,00
25 775,00
14 437,84
25 775,00
14 806,24
daň
z
nehnuteľ.
591
166,00
595
599,00
393
963,08
595
599,00
407
060,98
Výdaj
3 101 633,00 3 218 622,00 1 498 772,47 3 213 185,00 1 811 705,73
DK
25 287,00
775,00
25 575,00
775,00
14 155,71
437,84
25 591,00
775,00
14 078,87
806,24
z toho: výdaj na RO
991
1 003
527
1 009
586
Výdaj
výdaj mesto 3 2101
110633,00
346,00 3 2218
215622,00
047,00 1 498
971772,47
616,76 3 2213
203185,00
594,00 1 1811
225705,73
626,86
zz toho:
výdaj
na
RO
991
287,00
1
003
575,00
527
155,71
1
009
591,00
586
078,87
toho:
MŠ
350 644,00
352 172,00
154 629,61
352 172,00
181 075,49
výdaj mesto
2 110
2 215
97169616,76
2 203
1 22581626,86
DK
167346,00
432,00
167047,00
432,00
834,96
167594,00
432,00
506,79
z toho: správa mesta
MŠ
350
644,00
352
172,00
154
629,61
352
172,00
181
075,49
1 048 055,00
1 088 055,00
472 586,40
1 078 055,00
663 587,22
DK
167
432,00
167
432,00
69
834,96
167
432,00
81
z toho: TSM(príspevok)
268 460,00
268 460,00
134 231,67
268 460,00
156506,79
603,67
1116
048 103,00
055,00
1 088
055,00
472 775,72
586,40
1102
078 556,00
055,00
663 769,74
587,22
Rozdiel správa mesta
61 103,00
361
284

z toho: TSM(príspevok)

Rozdiel
Kapitálový rozpočet
Príjem
Kapitálový
rozpočet
Výdaj
Príjem
Rozdiel
Výdaj
Rozdiel
Finančné operácie
Príjem
Finančné
Výdaj operácie
Príjem
Rozdiel
Výdaj
Rozdiel
Príjem

268 460,00

268 460,00

134 231,67

268 460,00

156 603,67

116 103,00

61 103,00

361 775,72

102 556,00

284 769,74

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

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

248 195,99
13 877,35
248
234 195,99
318,64
13 877,35
234 318,64

251 701,00
313 120,00
251
-61 701,00
419,00
313 120,00
-61 419,00

248 195,99
25 815,35
248
222 195,99
380,64
25 815,35
222 380,64

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

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

16 516,82
283 576,65
16 516,82
-267
059,83
283 576,65
2-267
125 059,83
261,00

278 334,00
319 471,00
278
-41 334,00
137,00
319 471,00
-41 137,00
3 845
776,00

16 516,82
289 617,23
16 516,82
-273
100,41
289 617,23
2-273
361 100,41
188,28

Výdaj
3 312 736,00
3 600 765,00
1 796 226,47
3 845 776,00
2 127 138,31
Príjem
3
312
736,00
3
600
765,00
2
125
261,00
3
845
776,00
2
361
Rozdiel
0,00
0,00
329 034,53
0,00
234 188,28
049,97
Výdaj
3
312
736,00
3
600
765,00
1
796
226,47
3
845
776,00
2
127
138,31
(sumy sú uvedené v €)
0,00 verejného dlhu,0,00
329ochranu
034,53
0,00cestnú dopravu,
234 049,97
*Rozdiel
výdaj mesto - zahŕňa správu mesta, voľby, transakcie
civilnú obranu,
pred požiarmi, výstavbu,
komuni-

kácie, nakladanie s odpadmi, ochranu prírody a krajiny, ochranu životného prostredia, rozvoj bývania, verejné osvetlenie, bývanie a občiansku vyba(sumy sú uvedené v €)
venosť,
rekreačné a športové služby, knižnicu, predškolskú výchovu, opatrovateľskú službu, klub dôchocov a starostlivosť o občanov v hmotnej núdzi.
* RO – rozpočtové organizácie (zahŕňa ZŠ, ZUŠ, CVČ, ŠJ ZŠ a ŠKD ŠJ); MŠ – zahŕňa Materskú školu Ilava + jedáleň a Materskú školu Klobušice +
jedáleň; DK - domy kultúry.
Schodok štátneho rozpočtu SR je k 31. 07. 2015 vo výške 2,153 mld. €. Zdroj: Ministerstvo financií SR.
Ing. Štefan Daško
primátor mesta Ilava

Pred realizáciou

Ing. Stanislav Fúsek
samostatný odborný referent rozpočtu

Po realizácii

Dlhoroční pracovníci mesta, vedúci FM oddelenia Ing.
Juraj Slavík a riaditeľ TSM
Ing. Peter Kočkár, každý sám
a z osobných dôležitých dôvodov, sa v krátkej dobe po sebe
rozhodli ukončiť pracovný pomer a pôsobenie v meste Ilava. Obaja pôsobili v mestskom
úrade dlhoročne, nastúpili
ešte pred mojím nástupom do
funkcie a prežíval som s nimi
ako vedúcimi pracovníkmi dve
celé a začal tretie funkčné obdobie. Vo voľbách v roku 2010
boli obaja aj moji protikandidáti. Správali sa a vystupovali
korektne, zodpovedne, slušne.
Pracovali zodpovedne, bolo mi
cťou s nimi pracovať.
Lúčim sa s nimi s poďakovaním a v ďalšom živote im
prajem veľa zdravia, šťastia,
úspechov, radosti.
Ing. Štefan Daško
primátor mesta Ilava

Skalania sa
dočkali nového
povrchu na otoči
V mesiaci júl boli realizované asfaltérske práce na
tzv. otoči autobusov na sídlisku Skala firmou STRABAG s.r.o. Bratislava v celkovom náklade 28 509,53€.
Stavebná firma zvíťazila
v elektronickej aukcii zo dňa
28 .5. 2015. Súčasťou prác
bolo riešené odvodnenie prístupovej cesty.
Ing. Stanislav Janušek
vedúci výstavby
a životného prostredia

Ilavský mesačník

Vážení spoluobčania!
Dňa 10.8.2015 vykonali pracovníci Recyklačného fondu Slovenskej republiky kontrolu dodržiavania zmluvy
o poskytnutí prostriedkov na
nákup zberných nádob a propagáciu triedeného zberu
v meste Ilava. Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky. Mesto Ilava získalo z Recyklačného fondu SR dotáciu
vo výške 34 540 eur na projekt „Zefektívnenie triedeného zberu v meste Ilava“ . Cieľom projektu je intenzifikácia
triedeného zberu papiera,
plastov, skla, kovových obalov a viacvrstvových kombinovaných materiálov v meste
Ilava. K úspešnému plneniu
jeho cieľov je potrebné, aby
sme všetci využívali nádoby
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umiestnené v mestských častiach a odpad skutočne triedili podľa pokynov v propagačnom letáku. Takto spoločne
pomôžeme nášmu životnému
prostrediu, ušetríme náklady
za uloženie množstva netriedeného odpadu na skládkach
a prispejeme k plneniu kritérií zmluvy s recyklačným fondom. Občanom, ktorí odpad
triedia, ďakujeme a vyzývame
aj všetkých ostatných, ktorí
ešte nezačali, aby sa k nám pripojili a pomohli mestu šetriť
prostriedky na komunálnom
odpade a vynakladať takto
ušetrené financie na vylepšenie občianskej vybavenosti v
mestských častiach.

Zmena a doplnok územného plánu č.2
Súkromný sektor a ich žiadosti spustili ďalšiu zmenu
a doplnok k územnému plánu mesta v poradí už druhú od
roku 2008, kedy bol spracovaný nový územný plán z prostriedkov EÚ. Prezentácia zámeru revitalizácie areálu bývalého
pivovaru presvedčila zastupiteľstvo, aby schválilo začatie prác
na novej Zmene a doplnku č.2
k ÚPN Ilava. Na financovaní
sa podieľali firmy: PIVOVAR
Ilava s.r.o., Ilava a INFINITY
TRUST, s.r.o. Ilava podpísaní

zmluvou o združení finančných
prostriedkov v celkovej výške
10 320 €.
Po zákonných procesných postupoch a po prijatí posledného
stanoviska tzv. § 25 stavebného
zákona mestské zastupiteľstvo
dňa 23. 6. 2015 schválilo Zmenu a doplnok č. 2 ÚPN Ilava aj
s príslušným záväzným nariadením .
Ing. Stanislav Janušek
vedúci výstavby
a životného prostredia

Ing. Ľubomír Turcer
prednosta MsÚ

Parkovisko pri železničnej
stanici pred dokončením

Zberné nádoby na triedený odpad

Pred realizáciou výstavby parkoviska

Motoristická verejnosť sa
onedlho dočká sprístupnenia
nového parkoviska o celkovej
kapacite 93 parkovacích miest
v zmluvnej cene 159 000 €. Realizátorom stavby je INFINITY
TRUST s.r.o. Ilava. Mesto nezabudlo ani na parkovacie miesta
pre telesne postihnutých a na
novom parkovisku sú pre nich
vytvorené štyri takéto miesta.
Osvetlenie je zabezpečené modernými LED svietidlami, ktoré budú mať nižšiu spotrebu ako
doteraz používané svietidlá.

Celkovému dotvoreniu prostredia prispeje aj dobudovanie
chodníka pre peších až k železničnej stanici. Parkovisko bude
slúžiť v budúcnosti na odstavenie aut pre dlhodobo parkujúcich v centre mesta, ale aj tých,
ktorí zaparkujú auto a ďalej pokračujú železničnou dopravou
do zamestnania alebo za svojou
rodinou.
Ing. Stanislav Janušek
vedúci výstavby
a životného prostredia

Po realizácii výstavby parkoviska
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EÚ fondový projekt Rekonštrukcia koryta Podhradského potoka rozbehnutý
Neprestávame v našom
úsilí a snahe
(Rekonštrukcia koryta Podhradského
potoka cez EÚ fondy a zdrojov SVP š.p.).
Ing. Štefan Daško
primátor mesta Ilava

Mestu Ilava v súčinnosti s SVP
š. p. Banská Štiavnica odštepný závod Piešťany sa podarilo
opakovane cez SVP už štyrikrát
reagovať na aktuálnu výzvu na
čerpanie EÚ fondov cez operačný program Životné prostredie
Ochrana pred povodňami protipovodňové úpravy tokov, podať žiadosť a projekt Úprava koryta Podhradského potoka na
EÚ fondy. Ide o dočerpanie finančných zdrojov z programového obdobia r. 2006 - 2013, kde
má Slovensko výnimku, predĺžené čerpanie s podmienkou
dokončenia investičných akcií
do konca r. 2015. Toto podanie
bolo konečne úspešné. Ďakujem všetkým, ktorí pri tom boli
nápomocní počas uplynulých 7
rokov. Sedem rokov vytrvalého
úsilia vedenia mesta v súčinnosti s SVP š.p. prinieslo ovocie
a úspech. Pamätáme posledné
veľké povodne z jari roku 2006
pred mojím nástupom do funkcie. Osobitne ďakujem SVP š.p.
a jeho vedeniu, aj vedeniam minulým, jeho pracovníkom. Ďakujem vedeniu Okresného úradu v Ilave, prednostke Ing. Dane
Šťastnej a jej pracovníkom, s
ktorými sme ešte pri poslednej fáze hodnotenia projektu
a žiadosti v decembri 2014 riešili narýchlo požiadavky hodnotiacich orgánov. Ďakujem
pracovníkom mesta, Ing. Slavíkovi, ktorý odvádzal nesmierne penzum práce a vypätia, nasadenia v uplynulých rokoch,

Ing. Jozef Toman
zástupca primátora,
poslanec MZ - Sihoť

Ing. Janúškovi a ďalším. Ďakujem vedeniu ZMOS, Ministerstvu životného prostredia SR.
Ďakujem všetkým vlastníkom
pozemkov, ktorí spolupracovali
s mestom a SVP š.p. a boli ústretoví k dohodám. Ďakujem zaangažovaným obyvateľom Sihote,
firmám a organizáciám sídliacim na Sihoti. Viem, že všetkým
nám to pomôže znížiť riziko
ohrozenia a škôd na majetku zo
záplav. Aj Cabajovcom. 
V prílohe vidíte fotokópiu
podania a zaevidovania žiadosti o čerpanie. Nižšie v texte
máte vyňaté informácie z vestníka verejného obstarania. Dňa
9. 9. 2014 obstarávateľ, SVP š.
p., zverejnil výzvu na predkladanie ponúk pre uchádzačov
o zákazku. Vo výňatku sú dôležité informácie, sumy, termíny,
podmienky. Verejné obstaranie
prebehlo, práce realizuje firma
STTTS -stavby mostov Slovakia,
spoločne s VINCI. Na časti toku
(sútok potokov, ľavý breh nad
Ilavou) už podnik práce realizuje z vlastných zdrojov v hodnote niekoľko 100 000 €. Stavba je
oficiálne zahájená, to má svoje
rácio a dôvody. Mesto Ilava a ja
dlhodobo venujeme problému
veľkú pozornosť. Štvrtý pokus je
konečne úspešný. V súčasnosti
sú práce rozbehnuté so šibeničným, rýchlym termínom ukončenia. V súvislosti s projektom
budú odstránené dve premostenia, jeden mostík pri sútoku
potokov a jedna lávka pri mos-

te na ceste smerom na Pruské.
Tieto budú nahradené novým
mostom a novou lávkou. Tieto
obstará a vybuduje mesto Ilava
z úveru. V súčasnosti prebieha
verejné obstaranie na dodávateľa premostení. Most a lávka nie

sú súčasťou oprávnených a EÚ
refundovateľných nákladov projektu. Treba povedať aj to, že
mesto Ilava nie je prispievateľom 5% spolúčasti (cca 180.000
euro) na projekte rekonštrukcie,
to je v réžii SVP ,š.p. a štátu SR.

21016 – WYP Vestník č.
175/2014 - 09.09.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ
ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny
podnik
IČO: 36022047 Radničné námestie 8, 96955 Banská Štiavnica Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik,
Odštepný závod Piešťany
I. 2 Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
I. 2.1 Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
OP - Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho
subjektu podľa zákona: § 6 ods.
1 písm. d)
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II. OPIS
II. 1 Názov zákazky Ilava úprava Podhradského potoka
II. 1.2 Druh zákazky a
miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko, miesto
uskutočňovania
stavebných
prác: Podhradský potok, k. ú.
Ilava
II. 1.3 Stručný opis zákazky
alebo nákupu (nákupov)
Predmetom stavby je realizácia protipovodňovej úpravy
Podhradského potoka v rámci extravilánu
a intravilánu
mesta Ilava. Úprava sa týka úse-

ku od 0,085 rkm Podhradského
potoka až po koniec plánovanej
priemyselnej zóny v celkovej
dĺžke cca 2,171 km.
II. 2 Množstvo alebo rozsah
zákazky
II. 2.1 Celkové množstvo alebo rozsah
Úprava Podhradského potoka
v rámci extravilánu a intravilánu mesta Ilava. Úprava sa týka
úseku v celkovej dĺžke cca 2,171
km. Stavba je členená na nasledovné objekty : SO 01 Úprava toku rkm 0,085-1,100,SO 02
Úprava toku rkm 1,100-2,256,
SO 03 Odľahčenie inundácie,
SO 04/1 Preloženie telefónneho
kábla v rkm 0,3245 rkm 0,745 a
SO 04/2 Prekládka elektrických
rozvodov vzdušného vedenia
NN a verejného osvetlenia.
II. 2.2 Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez
DPH
Hodnota 3 601 300,7100 EUR
II. 3 Trvanie zmluvy alebo
lehota dodania
Obdobie v intervale Začatie: 01.12.2014 Ukončenie:
30.09.2015
IV. 2 Administratívne informácie
IV. 2.1 Evidenčné číslo spisu,
ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
CZ 19578/2014-122/152
IV. 2.2 Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí
o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 29.09.2014 10:00
IV. 2.3 Lehota na predkladanie ponúk Dátum a čas:
29.09.2014 10:00
IV. 2.4 Podmienky otvárania
ponúk Dátum a čas: 30.09.2014
10:00
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Miesto : SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,
š.p., Odštepný závod Piešťany,
Nábrežie Ivana Krasku 3/834,
921 80 Piešťany, v zasadačke na
1. N.P. v miestnosti č. 103.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE
INFORMÁCIE
VI. 1 Zákazka sa týka projektu /programu financované-

ho z fondov EÚ Áno
Predmet zákazky bude spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie a štátneho
rozpočtu v rámci programového obdobia na roky 2007 - 2013,
Operačný program Životné prostredie, Prioritná os 2 Ochrana
pred povodňami
05.09.2014

Profil obstarávateľa
Zákazka: Ilava - úprava Podhradského potoka
Obstarávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

OP Životné prostredie
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok

Ilava - úprava Podhradského potoka, I. etapa
Názov projektu
Žiadateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,
štátny podnik
Sektor

súkromný

Operačný program

OP Životné prostredie

Prioritná os

Prioritná os 2 - Ochrana pred povodňami

Opatrenie

2.1 Ochrana pred povodňami

Kód výzvy

OPZP-PO2-14-1

Celkové výdavky
projektu (EUR)

4 809 627,50

Požadovaná výška
NFP (EUR)

3 421 235,67

Názov lokálnej
stratégie komplexného prístupu
/ integrovanej
stratégie rozvoja
mestských oblastí
Identifikátor žiadosti
o NFP
Kód žiadosti o NFP

467337
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„Na schodoch času“...
Myšlienka spájania sa za
účelom dobrej veci je fascinujúca už od prapočiatku
ľudskej civilizácie. Akosi si
človek uvedomuje silu väčšej kvality vo forme spätosti, množstva a možno tak vo
svojom podvedomí cíti väčšiu formu interakcie, socializácie a sebanaplnenia sa.
Takáto sila myšlienky
viedla kroky našej novej
pani riaditeľky Mgr. Ingrid
Viskupovej k inovatívnej
forme jednej zo školských
akcií s názvom „Na schodoch času“.
Dňa 11.6.2015 sa v DK
Ilava konala prehliadka výtvarného odboru, malých,
ale i veľkých výtvarníkov,
majstrov štetca, palety, hliny a iných techník.
„Na schodoch času“...
Na myslených schodoch
sme sa s divákmi a pozvanými hosťami presúvali rôznymi desaťročiami a
kráčali po stopách tanečného a hudobného odboru. Absolventi výtvarného
odboru sa rozlúčili s našou
umeleckou školou vystavenými absolventskými prácami, ktoré mohli hostia
zhliadnuť vo vestibule kultúrneho domu.
Program projektu bol naozaj pestrofarebný, nápaditý s nosnou myšlienkou
zapojenia sa odborov, ktoré ponúka ZUŠ Ilava. Za
sprievodu ľudovej hudby a
našich utešených tanečníkov sme si úvod „odtancovali“ s najmenšími, ktorí
prirodzene zožali najväčší potlesk. Započúvali sme
sa do populárnej hudby a
nápaditej gitary. Predstavil

sa nám saxofonista Peter
Dendiš, ktorý sa presadil
a umiestnil na najvyšších
priečkach v interpretácií
skladieb jazzového štýlu
v Bratislave a vo Viedni.
Nedá mi nespomenúť ešte
jedno meno saxofónového
dua, ktorým bol a krásne
našu školu reprezentoval –
Ľuboš Červený. Nezahanbili nás ani staršie tanečníčky, ktoré roztlieskali celé
publikum a ich pani učiteľka Janka Kudláčová môže
byť právom na ne pyšná.
Krásne skladby, spev, hra
na hudobných nástrojoch
a výtvarné činnosti boli
právom ocenené pochvalnými listami a darčekmi.
Ale aj tak si osobne myslím, že najväčším darom,
ktoré získali žiaci, bolo
práve poznanie. To poznanie, ktoré získali, uchopili a
rozvíjali naďalej vo svojom
talente. Ďakujem zožali tak
nielen žiaci, ale aj pedagógovia pôsobiaci na škole,
ktorí boli sprostredkovatelia týchto „darov“. Pani
učiteľky výtvarného odboru – Mgr. Zdenka Cíbiková
a Mgr. art. Martina Paljesková Pišková - za ich snahu
a usilovnosť viesť schodmi
času svoje deti a študentov,
ktorým láska k umeniu navždy zostane vrytá do hlbín študentovej duše....
Prekrásny promo projekt
„Na schodoch času“ nech
sa tak stane novou výzvou
pre mesto Ilava a tiež novou víziou pre následné napredovanie nielen vo výtvarnom umení...
ALLIS

Máme 1. miesto z celoslovenského finále súťaže

„JAZYKOVÝ KVET 2015“
Dňa 15. mája 2015 žiačka
Obchodnej akadémie Ilava
– Anka Šuleková (III. B) reprezentovala našu školu v celoslovenskom finále súťaže JAZYKOVÝ KVET 2015,
ktoré sa konalo v priestoroch
UKF v Nitre. Anka predniesla báseň z vlastnej tvorby v anglickom jazyku, s ktorou postúpila z krajského semifinále
a následne z krajského finále v
Trenčíne až do celoslovenského kola.
Jazykový kvet alebo Language Flower je celoslovenská
akreditovaná postupová súťaž
v šiestich cudzích jazykoch, a
to v anglickom, nemeckom,
ruskom, španielskom, francúzskom a talianskom jazyku
plus kategória Slovak For Foreigners – Slovenčina pre cudzincov, každá v dvoch vetvách: Poézia&Próza a Dráma.
Cieľmi súťaže je podpora
aktívneho záujmu o jazyky,
multilingvizmu, prezentácie
jazykových zručností detí a tínedžerov v rôznych jazykoch a
motivácia a inšpirácia k štúdiu
cudzieho jazyka a samotného jazyka ako takého. Súťaž je
určená pre všetkých vo veku 5
až 19 rokov. Prezentovať možno aj svoju vlastnú tvorbu v
akomkoľvek z cudzích jazykov
uvedených vyššie v kategóriách Poézia&Próza a Dráma.
Anka Šuleková svojím presvedčivým prejavom obsadila vo svojej kategórii III. AJ
- Poézia&Próza - Vlastná tvorba krásne 1. miesto. Preto sme

Študentka OA Anka Šuleková

ju požiadali o pár slov k súťaži:
„S Jazykovým kvetom som
v podstate dospela. Rástli sme
spolu štyri roky, až sa nám konečne podarilo rozkvitnúť :).
Žijem jazykmi, najmä anglickým, preto bola pre mňa obrovská radosť umiestniť sa po
štyroch rokoch námahy a snaženia sa na prvom mieste a ešte
k tomu s vlastným príspevkom
– básňou. Píšem anglickú poéziu zhruba tri roky a veľkou
inšpiráciou sú pre mňa ľudia
a vzťahy.“
„Jazykový kvet je skvelá súťaž, pre mňa osobne je to súťaž
bez hraníc – spoznávate svoje
možnosti, hranice, schopnosti a zručnosti. Každý rok je čo
zdokonaľovať a verte mi, každý rok je i na čo sa pozerať. Je
až dych berúce, koľko detí na
Jazykovom kvete, doslova vyrastá. Každý rok sú šikovnejšie, vyspelejšie, zase o krok
vpred. Naša záhrada sa neustále rozrastá a nových kvetov pribúda každý rok viac
a viac. Veľmi tejto súťaži držím palce a fandím jej. Určite
ju budem sledovať aj naďalej,
napriek tomu, že sa kvôli svojmu veku už nebudem môcť
zúčastniť. A kto vie? Možno jedného dňa budem sedieť
v porote a pozerať sa na nové
talenty! Tak sa nehanbite, prihláste sa a staňte sa jazykovou
jednotkou aj Vy!“
Viac info o tejto nádhernej
súťaži nájdete na: www.jazykovevzdelavanie.sk
-OA Ilava-
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Slávnostné ukončenie školského roka
2014/2015 v Obchodnej akadémii Ilava
Vážené pani učiteľky, páni učitelia,
milé študentky a milí študenti!
Prajem vám príjemný deň a vítam vás
na slávnostnom ukončení školského
roka 2014/2015.
Dnes máme dobrú náladu, pretože na
tento deň vytúžene čakajú ako študenti, tak aj ich učitelia. Konečne máme
školský rok za sebou. Štvrtáci – maturanti, tí už odišli a budú opäť ako prváci začínať na vysokých školách alebo
ako nováčikovia v zamestnaní. Zatiaľ
máme vedomosť o tom, že Kristína
Haljaková je prijatá na vysokú školu
do Trnavy, Kristína Galová na vysokú
školu do Nitry, Gabika Melicherová
bola prijatá na Trnavskú univerzitu,
Barbora Baďurová na Trenčiansku
univerzitu, Timotej Jurenka na City
University , Lucia Bartúnková na Trenčiansku univerzitu, Katarína Zlatošová
na Trnavskú univerzitu a Miroslav
Slávik na DTI v Dubnici nad Váhom.
Maroš Goga, Michaela Bohmanová na
univerzitu v Bratislave, Veronika Ilončiaková na MTF STU v Bratislave.
Prajeme im veľa úspechov v štúdiu.
Tretiaci majú o štyri až päť mesiacov
ako štvrtáci stužkovú a potom sa im
začnú starosti okolo maturitných skúšok, prihlášok na vysoké školy alebo
s hľadaním zamestnania.
Druháci sa preklopia do druhej polovice štúdia a prváci s radosťou skonštatujú, že to v porovnaní so základnou
školou bola zmena, ale zvládli ju a prídu aj na to, že to štúdium nebolo ľahké,
ale dokázali to a o dva mesiace budú
druháci.
Poďme sa teda vrátiť späť a zhodnotiť
našu prácu a Vaše výsledky.
V školskom roku 2014/2015 sme
okrem vyučovania mali tieto aktivity:
1. Kurz na ochranu života a zdravia
pre tretí ročník
2. Lyžiarsky kurz na Martinských holiach
3. Boli sme hostiteľská škola v medzinárodnom projekte „Plastic-s-kills“
pre študentov a ich učiteľov z Česka, Nemecka, Turecka, Maďarska a
Chorvátska. Pripravili ste náročný
prezentačný program na celý týždeň,
oboznámili ste našich hostí s naším regiónom a predstavili ste im našu školu.
4. Prišiel k nám Mikuláš a rozdával
Vám sladkosti.
5. Nezabudol na Vás ani zaľúbený Valentín.
6. Predajné akcie študentskej spoločnosti M§J ako muffiny, bagety, šaláty,
sviečky ...
7. Ekonomicko-manažérska olympiáda na Fakulte manažmentu a ekonomiky UTB v Zlíne.
8. Beseda s Mgr. Prostrednou o kyberšikanovaní
9. Deň otvorených dverí sa uskutočnil
na jeseň a na jar.
10. Exkurzia do firmy Fimad v DCA
11. Odborná prax

12. Veľtrh študentských spoločností
v Bratislave
13. Olympiáda „Mladý účtovník“
14. SOČ
15. Exkurzia do manufaktúry na výrobu papiera PETRUS v Prietrži
16. Štátne skúšky z administratívy
a korešpondencie
17. Beseda s predsedom vlády SR,
Róbertom Ficom a získanie 5000€ na
nami zvolený projekt.
18. Medzinárodná súťaž My business
2015 – svet práce
19. Výberové konanie do LKW Walter
20. Aktívna práca študentov v krúžkoch
21. Exkurzia do múzea SNP v Banskej
Bystrice
22. Divadelné predstavenie „Madam
Bovary“ v Bratislave
23. Beseda „Ako sa treba učiť“
24. Účasť na dobrovoľnej zbierke „Biela pastelka“
25. Beseda s pani Zelískovou o správaní sa k nevidiacim pod názvom „život
v tme“
26. Imatrikulácie
27. VAPAC – exkurzia do Bratislavy –
prezentácie VŠ
28. Exkurzia do sklární Lednické Rovne
29. Exkurzie do zariadení pre seniorov – Dubina v Dubnici nad Váhom, v
Prejte, v Košeci, exkurzia na MsÚ Ilava, do CVČ Ilava a na ŠZŠ Ilava
30. Športové futbalové, florbalové, volejbalové turnaje dievčat a chlapcov
31. Prednáška o obchodovaní s ľuďmi
– príslušníčka PZ Trenčín
32. Exkurzia do Viedne
33. Pokračovanie projektu Plastic s kills v Českej republike
34. Protidrogový koncert skupiny
AMOS „klub 27“ – o slávnych hudobníkoch , ktorí zomreli na závislosti.
35. Divadelné predstavenie v Bratislave “Chrobák v hlave“
36. Literárne, výtvarné, recitačné súťaže
37. Olympiády z jazykov, dejepisu, matematická súťaž Klokan a iné súťaže
38. Beseda „zdravý životný štýl“
39. Beseda v knižnici v Ilave
40. Beseda s pracovníčkami úradu
práce
41. Exkurzia do Oswienčimu
42. Školské výlety a cvičenie na ochranu života a zdravia
Pripočítajme k tomu ešte jesenné, zimné, polročné, jarné, veľkonočné, maturitné prázdniny a skonštatujeme, že je
to super!
Popri týchto činnostiach a nečinnostiach ste dosiahli nasledovné výsledky:
Trieda I.A – triedna pani učiteľka:
Mgr. Gabriela Vicenová
Pochvalu riaditeľkou školy udeľujem:
Žanete Kapušovej za prospech s vy-

znamenaním, za čestné uznanie poroty za svoju poviedku a reprezentáciu
školy v súťaži „Literárny Kežmarok“,
za 2. miesto v krajskom kole súťaže
„Jazykový kvet“, za ocenenie v literárnej súťaži Leaving The Door Open a za
2.miesto v súťaži v písaní na počítači,
Silvii Vajdíkovej za prospech s vyznamenaním za reprezentáciu školy v regionálnom kole olympiády z dejepisu,
za 3.miesto v školskom kole súťaže
v písaní na počítači,
Simone Hošmánkovej za prospech
s vyznamenaním a za reprezentáciu
školy v športových súťažiach,
Romane Bohmanovej za prospela
s vyznamenaním,
Ivane Potočnej za prospela s vyznamenaním,
Lee Sedláčkovej za prospela s vyznamenaním.
Trieda II.A – triedna pani učiteľka:
Ing. Adriana Jurenková
Pochvalu riaditeľkou školy udeľujem:
Erike Bartákovej za prospech s vyznamenaním,
Márii Beňovej za prospech s vyznamenaním,
Zuzane Gurínovej za prospech s vyznamenaním a za 3.miesto v okresnom kole olympiády v anglickom
jazyku,
Dominikovi Janíkovi za prospech
s vyznamenaním,
Dominike Sidorovej za prospech s vyznamenaním,
Zuzane Šponiarovej za prospech s vyznamenaním,
Martine Kašiarovej za prospech s vyznamenaním a za školské kolo súťaže
v písaní na počítači a za účasť v krajskom kole súťaže v spracovaní informácií na počítači,
Karolíne Letkovej za prospech s vyznamenaním a za reprezentáciu školy
v recitačných súťažiach,
Lenke Ondrejkovej za prospech s vyznamenaním a za reprezentáciu školy
vo výtvarnej súťaži,
Natálii Tlaskalovej za prospech s vyznamenaním a za ocenenie v medzinárodnej výtvarnej súťaži „Proti škodlivým závislostiam bez hraníc“.
Trieda III.A – triedna pani učiteľka:
Ing. Anna Mišúnová
Pochvalu riaditeľkou školy udeľujem:
Robertovi Phamovi za prospech s vyznamenaním,
Matúšovi Jendrolovi za prospech s
vyznamenaním a za 8.miesto v krajskom kole súťaže SOČ,
Kristíne Pavelkovej za účasť v krajskom kole súťaže v spracovaní informácií na počítači a za 178. miesto
v medzinárodnej súťaži Intersteno,
Andrei Krajčiovej za prospech s vyznamenaním.
Trieda III.B – triedna pani učiteľka:
Ing. Miriam Vlková
Pochvalu riaditeľkou školy udeľujem:
Silvii Daňovej za prospech s vyznamenaním a za prácu v školskom ča-

sopise,
Kataríne Fojtekovej za prospech s vyznamenaním,
Anne Šulekovej za 1.miesto v celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet, za
ocenenie ako Talent TSK, za ocenenie
v literárnej súťaži Leaving The Door
Open, za 76. miesto na svete v medzinárodnej súťaži Intersteno a za vedenie
školského časopisu,
Vladimíre Jarníkovej za prospech
s vyznamenaním a za 3. miesto v školskom kole súťaže v písaní na počítači
a za účasť v súťaži Intersteno,
Petre Košútovej za prospech s vyznamenaním a za aktívnu prácu v školskom časopise,
Kristíne Mutalovej za prospech s vyznamenaním a za aktívnu prácu
v školskom časopise,
Ivane Turzovej za prospech s vyznamenaním,
Márii Zigovej za prospech s vyznamenaním,
Jakubovi Pšenkovi za 1.miesto v krajskom kole súťaže Spracovanie informácií na počítači, za 1. miesto v školskom kole súťaže v písaní na počítači
a za 27. miesto na svete v medzinárodnej súťaži Intersteno,
Renáte Čačkovej za účasť a 63. miesto
v medzinárodnej súťaži Intersteno,
Zlatici Budjačovej za 80. miesto v medzinárodnej súťaži Intersteno a za aktívnu prácu v školskom časopise.
Pomaturitné štúdium – sociálno-právna činnosť
Pochvalu riaditeľkou školy udeľujem:
Antonovi Rychtárechovi za výborný
prospech a dochádzku.
Pomaturitné štúdium – sociálno-právna činnosť
II.B trieda – triedna pani učiteľka:
Mgr. Božena Gábelová
Pochvalu riaditeľkou školy udeľujem:
Patrikovi Blšťákovi za výborný prospech,
Daniele Gašparovej za výborný prospech,
Kataríne Punovej za výborný prospech,
Kristíne Bahnovej za výborný prospech,
Simone Bohiňákovej za výborný prospech.
Za najlepšiu žiačku školského roka
2014/2015 bola vyhlásená Anna Šuleková, žiačka III. B triedy, ktorej bola
udelená finančná odmena 50€.
Na záver sa chcem všetkým vyučujúcim poďakovať za prácu počas celého školského roka, za ich obetavosť,
ústretovosť, nápaditosť, zodpovedný
prístup, časovú dochvíľnosť a každodenný úsmev.
Vám, milí študenti, ďakujem za vaše
študijné výsledky, ktoré reprezentujú
vás i vašu školu a prajem vám pohodové prázdniny.
Mgr. Dana Škultétyová
riaditeľka školy
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ThDr. Jozef Chorényi
– 160. výročie narodenia

19.mája 2015 uplynulo 160
rokov od narodenia ThDr.
Jozefa Chorényiho. Po absolvovaní teologických škôl tento rodák z neďalekých Horoviec pôsobil vo farnostiach
v okolí Ilavy, kde sa venoval
regionálnym dejinám obcí,
ale najmä tamojších farností, prispieval do viacerých
náboženských časopisov. V
roku 1899 uverejnil súpis
pápežských desiatkov v nitrianskej diecéze z rokov 1332
– 1335. Tie sú dôležité aj pre
Ilavu, lebo napriek tomu, že
zmienka o Ilave je trochu neskorého dáta, sa dozvedáme,
že v čase vyberania pápežských desiatkov tu už existovala fara a pravdepodobne aj
kostol. Od roku 1905 takmer
štvrťstoročie J. Chorényi pôsobil v Ilave ako farár a neskôr aj ako dekan farnosti.
Jeho súčasníci si na neho
spomínali ako na „vysoko
vzdelaného muža“, najmä
v teológií a v histórii. Ako
kňaz bol „starostlivým a
dobrým otcom svojich veriacich“. Jeho súčasníci sa vyjadrovali, že „každého dobre
poznal a každý poznal jeho.“
Jeho osobnostné vlastnosti boli natoľko dobré, že mu
veriaci Ilavčania, ako aj obyvatelia Ilavy iného vyznania, udelili čestné občianstvo

mesta. A dočkal sa aj titulu
čestného kanonika, ktorý mu
udelil vtedajší biskup.
Žil skromným životom. Vo
svojom testamente napísanom asi týždeň pred smrťou
napísal, že: „Nič nemám a nič
som nikdy nemal... Pochovajte ma čo najjednoduchšie.
O pohrebné reči nestojím“.
Napriek tomu, že si žiadal
čo najjednoduchší pohreb,
úcta značného počtu veriacich a kňazských spolubratov
z celého Považia sa prejavila
v bohoslužobných obradoch.
Omšu slúžil dekan - farár z
Dubnice Štefan Beňák, koncelebrovalo taktiež veľké
množstvo kňazstva.
Potom nasledoval spev
Učiteľského zboru z Dubnice, ktorý dirigoval dubnický
učiteľ Paškay.
Zosnulému však bolo splnené jedno z posledných želaní, a to, že pri obradoch nebola žiadna pohrebná reč.
Počas svojho pôsobenia v Ilave spracoval Dejiny rímskokatolíckej farnosti a Ilavský diplomatár, čo je
v podstate zbierka dovtedy
známych listín, viažucich sa
k dejinám Ilavy.
Za pôsobenia Jozefa Chorényiho sa v roku 1924 mestská veža doplnila o nové
zvony, nakoľko nové zvony,
zhotovené po veľkom požiari roku 1894 sa vo vojnových
rokoch použili na delá – teda
pre potreby vojny.
Napriek tomu, že od úmrtia ilavského dekana a historika Jozefa Chorényiho
uplynulo takmer 90 rokov, je
medzi nami stále prítomný
vždy, keď počujeme vyzváňať
zvony v mestskej veži.
Miroslav Toman

Knižnica ďakuje
Darcovia, ktorí nám v posledných mesiacoch

MESTSKÁ
KNIŽNICA
I L A V A

Knižné novinky

venovali knihy:
Ján Ohrablo
Štefan Babnič
Margita Staňová
Štefan Daško
Magdaléna Pajanková
Milada Kovalová
Mária Poliaková
Katarína Remenárová
Peter Domáň
Ondrej Saliga
Marcela Sabová
Roman Stareček
Katarína Veselá
Martina Moravčíková
Barbora Bartáková
Nie vždy to boli iba staršie
tituly, často sú to aj nové knihy, ktoré už majitelia prečítali a chcú sa o ne podeliť s ostatnými.
Medzi darcami bola tentoraz „rekordérom“ rodina
Ohrablova, priniesli nám 7

Beletria dospelí:
Coddington A.: Milovanie
Markovičová Z.: On
Downham J.: Ty proti mne
Macková T.: Milica a knieža
Žarnay J.: Vesmírne prípady
Herian K.:
Keby horel náš dom
Getting P.: Errata
Mrva J.: Zoe
Krčméry S.:
Pravdou proti moci
Šranková E. A.:
Život v hriechu
kolektív autorov:
Dotyky budúcnosti
kolektív autorov:
Čas hrdinov
Červenák J.:
Sekera z bronzu,
rúno zo zlata
Plauchová J.:
Večnosť omylov
Fabian D. D..:
Pestis draconum
O´Connor A. M.:
Dáma v zlatom

škatúľ plných knižiek. Tie,
ktoré my nepotrebujeme vykladáme na stolík pred knižnicou a naši čitatelia si ich
môžu bezplatne vziať domov.
Teraz v júli nás prekvapila aj bývalá kolegyňa Magda
Pajanková.
Na

knižnicu

nezabúda.

Z Prahy, kde žije, nám poslala balík plný prevažne kresťanskej literatúry. Zo srdca
všetkým ďakujeme !
-ot-, -ih-

Beletria deti:
Čapka J.: Čvirikance
Necpalová J.:
Na jeden deň labuťou
Marec J.: Blaženkin rok
Marec J.: Vili víly vence
Náučná dospelí:
Rich O.:
Rozhodovanie alebo manuál na život z pohľadu úspešného človeka
Lisý J.:
Základy ekonómie
a ekonomiky
Peller F.: Matematika
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Ikonopisecká škola v ilavskom dome kultúry
Hospodi Isuse Christe,
Syne Božij, pomiluj mňa
hrišnaho.
Pane Ježišu Kriste, Synu
Boží, zmiluj sa nado mnou
hriešnikom.
/cirkevnoslovanská a slovenská modlitba ikonopisca/
„Ikona nie je obyčajným
obrazom s náboženskou tématikou. Je umeleckým dielom, zrodeným v modlitbe a
nosiacim v sebe symboliku
vypracovanú stovkami pokolení umelcov. Stojí to za to,
hoci iba na chvíľku sa ponoriť do ich tajomného a nepochopiteľného sveta a spoznať
ich podstatnú, najhlbšiu - duchovnú stránku.“
O takéto umelecké a duchovné dielo, naplnené modlitbou sa v dňoch od 22.6. –
1.7. 2015 pokúšali jedenásti
ikonopisci z Považia : Zdenka Štenclová z Ilavy, Mgr.
Zdenka Švihlíková a Katarína Tomanová z Dubnice nad
Váhom, Ing. Erika Várošová
a Ing. Jarmila Palčeková z La-

diec, Mgr. Terézia Sárincová,
Marta Jurkovičová a Hedviga
Martinková z Považskej Bystrice, Ľubomír Zdurienčík
z Papradna, Terézia Lukáčová
z Horoviec a Mgr. Peter Jurčík, dekan ilavskej farnosti,
ktorí sa v priestoroch Domu
kultúry v Ilave, vo výstavnej, /
svadobnej/ sieni zišli s nadšením a túžbou spoznať tajomstvo písania ikon, vyjadrené
nielen čiarami a farbou, ale
presvetlené modlitbou a prežiarené Duchom svätým.
Počas desiatich dní, naplnených duchovným tajomstvom, vytvorili ikonopisci
nádherné diela, naplnené
čistou energiou, pokojom
a modlitbou... Vyvrcholením
ikonopiseckej školy bolo slávnostné posvätenie ikon v kostole Všetkých svätých v Ilave,
na sviatok sv. Cyrila a Metoda. Verím, že modlitba, ktorá
žiari vo svetle ikon povzbudí
nielen ikonopiscov , ale i všetkých tých, ktorí veria , že ikona je oknom do neba, a pre-

to by sme mali kráčať týmto
smerom.
Na záver by som chcela poďakovať Mestu Ilava, primátorovi Ing. Štefanovi Daškovi
za ústretovosť a spoluprácu,
Vdp. Mgr. Petrovi Jurčíkovi

za duchovné vedenie ikonopiscov a Vdp. O. Igorovi Cingeľovi, gréckokatolíckemu farárovi za sv. liturgiu, ktorá sa
uskutočnila v kaplnke v Ilave
pre účastníkov ikonopiseckej
školy.
-at-

Pozvánky na podujatia v Ilave

21.8.-22.8.2015 /piatok, sobota/ na Mierovom námestí a
okolí
Bartolomejský jarmok
Program v samostatnej pozvánke.
25.8.2015 /utorok/ o 16.00 v kultúrnom dome v Klobušiciach
Zasadnutie mestského zastupiteľstva, pozývame všetkých
občanov.
28.8.2015 /piatok/ o 17.00 pri pomníku partizána na námestí
Pietna spomienka pri príležitosti 71. výročia SNP spojená
s položením vencov a kultúrnym programom v podaní
Zmiešaného speváckeho zboru Ilavčan.
6.9.2015 /nedeľa/ o 16.30 v sále domu kultúry
Divadlo Masky z Ilavy uvádza reprízu komédie
JURKIČKA.
Ak ste nestihli premiéru, vychutnajte si v repríze humorne
spracované divadelné putovanie Aničky Jurkovičovej rôznymi
obdobiami a krajinami pomocou časostroja a jej
zoznamovanie sa s prvými hereckými prejavmi žien od
praveku až po realizmus.
Scenár a réžia: Jana Trenčanová
Účinkujú:Zorka Šuranská Záhumenská, Mária Tomášová,
Peter Domáň, Ľubomír Bielik, Samuel Teicher, Tatiana
Šlesariková, Petra Trenčanová, Terezka Mojtová, Tatiana
Podhorská, Kristína Racková, Lucia Šatková, Kristián Derka,
Jana Trenčanová.Vstupné dobrovoľné.
23.9.2015 /streda/ o 19.00 v sále domu kultúry
Radošinské naivné divadlo: Na dobrej adrese.
Veľký zábavný kabaretný program. Vstupné 11 €,
predpredaj v kanceláriách DK a knižnici v prac. dňoch.

Mgr. Peter Jurčík pri písaní ikony

Ivan Varga: V premenách času
Do 30.septembra potrvá vo vstupnej hale domu kultúry
výstava fotografií Ilavčana Ivana Vargu. Určite vás očarí
nádhernými emotívnymi zábermi slovenskej krajiny.
Arte relax: Možnosti stretnutí
Do 2. októbra potrvá vo výstavnej sieni DK /2. poschodie/
výstava mapujúca 10 rokov činnosti klubu neprofesionálnych
výtvarníkov. Rôzni autori, rôzne techniky i témy, príďte,
uvidíte.
Aktuálne vždy na www.ilava.sk /kalendár podujatí/
Tel. čísla DK: 44 555 70 až 72, knižnica 74.
Zmena programu vyhradená

Vysväcovanie ikon v rímskokatolíckom kostole v Ilave
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Preplávajme letom bezpečne Ilava - spomienková slávnosť
Utopenie je po dopravných nehodách druhou najčastejšou príčinou úmrtí detí a mladistvých.
Ako rozpoznať, že sa niekto topí:
- hlava nízko vo vode, ústa na
úrovni vodnej hladiny
- zaklonená hlava s otvorenými
ústami
- sklené, prázdne oči neschopné
zaostriť, prípadne zavreté oči
- vlasy cez čelo alebo cez oči
- rýchle dýchanie alebo lapanie po
dychu
- snaha otočiť sa na chrbát a plávať
určitým smerom
Zásady bezpečného pobytu s dieťaťom pri vode:
- Nenechávajte dieťa bez dozoru!
- Pri pobyte na loďke, nafukovacom matraci, či šliapacom bicykli
deťom vždy dajte záchranné vesty
alebo rukávniky!
- Zvykajte dieťa na vodu a učte
ho plávať - aj začiatočník má lepšiu šancu udržať sa nad hladinou,
kým sa k nemu dostane pomoc!
- Preverte si pred pobytom pri
vode doma pomôcky na plávanie
– nafúknite ich napr. večer a počkajte do rána, v akom stave „sfukovania sa“ budú!
- Dieťa nenechajte ani sekundu vo
vode bez dozoru – ak potrebujete
na toaletu alebo
telefonovať, zaistite si nad dieťaťom dozor dospelou osobou!
DODRŽUJTE prevádzkové PRAVIDLÁ a POKYNY pracovníkov
zariadenia!
Základné pravidlo: Najbezpečnejšie je kúpanie na oficiálne prevádzkovaných kúpaliskách a na
vodných plochách, kde je v prípade potreby prvá pomoc. Informácie o aktuálnom stave kúpalísk
nájdete na www.uvzsr.sk.
Ticho je predzvesťou, že sa niečo
deje. Deti pri pobyte vo vode robia hluk, preto okamžite skontro
lujte situáciu, v prípade, že nastalo
ticho.
Kúpacie hračky sú len hračky!
(aj kolesá). Zvyšujú bezpečnosť
dieťaťa, ale neochránia na 100%
pred utopením! Deti z nich môžu
vypadnúť, vykĺznuť a nemajú sa
ničoho prichytiť. Overte si, ako
pomôcky na plávanie dieťaťu „sedia“– či nie sú príliš malé, veľké,
neskĺzavajú z ramena.

Tip 1: Sledujte dieťa vo vode zrakom. Dieťa v dave pomôžu rozoznať aj dobre viditeľné, nápadné
pokrývky hlavy, ktoré zároveň
poskytnú ochranu pred slnečným
žiarením.
Tip 2: Veďte dieťa k plaveckej gramotnosti – prihláste ho na kurz
plávania.
Prvá pomoc :
- Ak dieťa nedýcha, okamžite začnite s oživovaním (priemerný
človek vydrží bez kyslíka
len 2 až 3 minúty).
- Činnosť srdca obnovíte stláčaním hrudníka v jeho strede rýchlosťou viac ako 100 - krát za minútu, jednou alebo dvoma dlaňami u
detí do hĺbky 1/3 hrudníka, u dospelých do hĺbky 4 až 5 cm.
- Kompresie hrudníka a dýchanie
striedajte v pomere 30 : 2, kým
nezačne dýchať (počas vdychu mu
stlačte nosové otvory).
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom
v Považskej Bystrici Oddelenie
podpory zdravia

V Ilave sa 11.júla 2015 konala spomienková slávnosť, venovaná všetkým nespravodlivo väzneným komunistickým
režimom, osobitne prešovskému gréckokatolíckemu bisku-

cha Mons. Ladislav Hučko. Na
úvod ho privítal farár Gréckokatolíckej farnosti Trenčín,
protopresbyter o. Igor Cingeľ,
pri sv. liturgii asistovali bohoslovci Kňazského seminára

Účastníci spomienkovej slávnosti
povi Pavlovi Petrovi Gojdičovi
pri príležitosti 55. výročia jeho
úmrtia. Začala sa svätou liturgiou, ktorú vo farskom kostole
Všetkých svätých, nachádzajúcom sa uprostred väznice,
slúžil pražský apoštolský exar-

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča. Po sv. liturgii
program pokračoval pri pamätných tabuliach pred väznicou. Prítomným žijúcim
politickým väzňom a príslušníkom PTP boli odovzdané napodobeniny väzenskej
a PTpáckej čiapky – lodičky –
ako ich vonkajší symbol. Následne si účastníci uctili zosnulých politických väzňov
položením venca KPVS, ktorý niesli politickí väzni Rudolf
Dobiáš a František Martoš.
Druhý veniec položila poslankyňa NR SR a dcéra politického
väzňa Janka Šípošová. Svedectvá o ilavskej väznici predniesli
politický väzeň Jaroslav Žilák
a dcéra politického väzňa Jarmila Morbacherová, v mene
KPVS sa prihovoril predseda
OO KPVS Trenčín Rudolf Dobiáš. Pietna spomienka bola
zakončená panychídou za zosnulých politických väzňov,
ktorú slúžili vladyka Ladislav
Hučko a o. Igor Cingeľ. Napokon účastníci navštívili kryptu kostola s výkladom historika Mgr. Miroslava Tomana a
väzenské exponáty Mestského
múzea v Ilave, kde poskytol
výklad bývalý riaditeľ ilavskej
väznice Ladislav Resek..
Peter Sandtner

Ilavský mesačník

Matrika
Narodenie:
Marek Michalík
Martin Michalík
Adela Batlová
Lucas Pagáč
Matúš Zavadinka
Filip Hudec
Tamara Hanková
Samuel Juríček
Linda Kvasnicová
Lukáš Zúbek
Manželstvo uzatvorili:
Peter Jakuš
a Barbora Blaháčová
Tomáš Šimonovič
a Terézia Veselá
Ján Roháč
a Mgr.Miriam Bobotová
Miroslav Krško
a Martina Rexová
Ľuboš Martiš
a Martina Zelíková
Roman Miko
a Zuzana Melišová
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Anglická jazyková škola
HAPPY HOUR so sídlom
v Dubnici nad Váhom Vás
srdečne pozýva na zápis do
kurzov anglického jazyka
pre deti aj dospelých v školskom roku 2015/2016.
Zápis sa uskutoční dňa
24.08.2015 v čase od 14,00
hod . do 17,30 hod. v Dubnici nad Váhom, multifunkčná budova pri obchodnom
dome Lidl (4. poschodie
č.dv.15 ).
Srdečne pozývame všetky
deti ako aj dospelých.
Kolektív HAPPY HOUR

Ospravedlnenie:

V Ilavskom mesačníku 5-6
som pri korektúre príspevkov
použila nesprávny tvar priezviska “Chorényi“ v článku
Noc kostolov 2015.
V Príručke slovenského pravopisu som si overila, že priezvisko Chorényi sa skloňuje
podľa vzoru -kuli- a tak správny tvar musí byť „ .... spracoval príspevok o ThDr. Jozefovi
Chorényim „.
Za chybu sa ospravedlňujem a za porozumenie ďakuje
M. Kobzová

Mestský úrad Ilava oznamuje občanom nášho mesta, že dostal ako dar rehabilitačnú trojkolku z nadácie Eco tetil so sídlom v Poľsku, ktorú na Slovensku zastupuje pán Kucharčík.
Trojkolka je určená pre zdravotne ťažko postihnutých občanov s pohybovými problémami.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť u pracovníčky mestského
úradu p. Miklovičovej na č. t. 042/4455568.
Ponúkame na predaj
3-izb. byt s balkónom v Ilave, Ul. Medňanská. Plocha
bytu 65 m2. Posch. 2./3. Byt
je v pôvodnom stave. Disp.
riešenie: chodba, samost.
WC a kúpeľňa, kuchyňa,
špajza, šatník, priestran.
obývačka, spálňa, dets. izba,
balkón. Kontakt: Mgr. Jana
Drahošová 0903267111
Cena 45 900 EUR
Predám v Iliavke chatu so
záhradou v ZO č.3 Záštepynad cintorínom. Cena dohodou, treba vidieť.
Č.t. 0911 270 751.

Peter Nedielka
a Jana Nemcová
Juraj Janíček
a Ing.Cecília Marcinová
Michal Hollý
a Zuzana Bugalová
Navždy nás opustili:
Július Majer
Božena Mogorová
Michal Košina
Ladislav Krištof
Mária Kuljačková
Branislav Polúch
Vojtech Mazánik
Peter Čambora
Ladislav Zigo
Okienko do štatistiky:
Uvedené údaje v jednotlivých rubrikách sú od 11.6.
do 11.8.2015. V tomto časovom období sa do nášho
mesta prisťahovalo 13, odsťahovalo 6 a v rámci mesta presťahovalo 6 občanov.
a.r.

Spomienka

Keď budeš v noci hľadieť
na nebo, bude sa ti zdať, akoby sa všetky hviezdy smiali,
pretože ja budem bývať na
jednej z nich.
S neutíchajúcou bolesťou
v srdci sme si pripomenuli
1.8.2015 na našu drahú
Martinku Kocúrovú,
ktorá nás opustila vo veku
35 rokov.
Všetci, čo ste ju poznali
a mali radi, spomeňte si na
ňu modlitbou.
Smútiaci rodičia, bratia
Jozef, Lukáš a neterky Laura
a Martinka.

Poďakovanie

Pani Viera Holbová s manželom - v strede.
Pani Viera Holbová, dlhoročná poslankyňa a občianka mesta
Ilavy, spolu so svojím manželom Paľkom, prežívajú svoju jeseň života v krásnom zariadení pre seniorov SENIORVILLE v Trenčíne.
Dňa 02.07.2015 ich návštevou poctil primátor mesta Ilavy Ing. Štefan Daško, vedúci stavebného odboru Ing. Stanislav Janušek a referent referátu sociálnych vecí Marta Miklovičová. Pri príjemnom
posedení si spoločne s manželmi zaspomínali na časy minulé. Pani
Holbová javila veľký záujem o prítomnosť a dianie v meste. Manželia Holbovcí sa veľmi potešili pozdravom od ostatných zamestnancov mestského úradu, ale aj od občanov mesta Ilavy. Pri príležitosti návštevy pán primátor pani Holbovej poďakoval za dlhoročný
výkon poslaneckej činnosti a odovzdal malý potravinový balíček.
Pri rozlúčke nás poprosili o odovzdanie pozdravu ostatným zamestnancom MsÚ a občanom mesta Ilavy.
Marta Miklovičová

Neplačte najmilší nad mojím odchodom, bola to vôľa
božia a mojím osudom.
Ďakujeme za účasť , prejavy sústrasti a kvetinové dary
rodine, kňazom, priateľom
a známym, ktorí 14. 7. 2015
odprevadili na poslednej
ceste nášho drahého
Branislava Polucha,
vo veku 31 rokov.
Branko, nikdy nezabudneme na Teba!
Smútiaca rodina.
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Bedmintonisti TJ SOKOL
Ilava zavŕšili sezónu opäť
majstrovsky J

Bedmintonisti TJ SOKOL Ilava
Súťažná sezóna 2014/15
skončila pre ilavský mládežnícky bedminton veľmi
úspešne.
Päť titulov MAJSTER
SLOVENSKA zavŕšilo celoročné tréningové úsilie mladých hráčov a hráčok Sokola Ilava.
Celková bilancia mladých
bedmintonistov z Majstrovstiev SR v histórii oddielu sa
tak rozrástla na 31 titulov,
22 strieborných a 20 bronzových medailí.
Najlepšie pre nás dopadli
Majstrovstvá SR do 15 rokov v Bratislave, kde hlavne
v dievčenskej kategórii naše
hráčky dominovali.
Najúspešnejšou hráčkou
majstrovstiev sa stala Tamara Prostináková , ktorá získala tituly Majster SR
v dvojhre a aj vo štvorhre
spolu so svojou oddielovou
kolegyňou Ninou Klačkovou .
Nina bola zároveň aj veľ-

ILAVSKÝ

mi príjemným prekvapením majstrovstiev, keď po
množstve zranení v sezóne a dlhom tréningovom
výpadku, získala bronzové
medaily v dvojhre a zmiešanej štvorhre.
V sokolskom finále skončila porazená Emma Brnáková a získala veľmi pekné
striebro .
Úspešné majstrovstvá zavŕšil Jakub Horák majstrovským titulom vo štvorhre
chlapcov spolu s Andrejom Antoškom z EFFORTU
Zvolen.
Ďalší pekný úspech na
Majstrovstvách SR do 17
rokov v Prešove dosiahol
Adam Horák, keď doslovne vybojoval tituly majster
SR vo dvojhre a vo štvorhre,
ktorú hral s Petrom Hrnčárom z CEVY Trenčín.
Medailovú
zbierku
z týchto majstrovstiev doplnila ešte len 15-ročná Tamara Prostináková, ktorá

získala bronz vo dvojhre .
Bronzovou
priečkou
skončili domáce Majstrovstvá SR družstiev žiakov,
kde nás od obhajoby titulu delili dve tesné prehry
v zmiešaných štvorhrách
proti PBA Prešov a Effortu
Zvolen.
Celkovú medailovú bilanciu doplnil ešte Adam na
majstrovstvách do 19 rokov
v Košiciach, kde spolu s Peťom získali striebro.
Svojimi výsledkami si reprezentačné dresy vybojovali Adam a Tamara v reprezentácii Slovenska do

17 a 19 rokov, kde ich čakajú
Majstrovstvá Európy do 17
rokov v Poľsku.
Veľkú šancu vybojovať si
miestenku na Majstrovstvá
Európy do 15 rokov v ruskej Kazani má aj náš tretí
reprezentant / do 15 rokov /
Jakub Horák.
Som rád, že naši hráči tréningové úsilie zavŕšili úspešne a prajem im veľa
zdravia a chuti do novej sezóny, ktorá začne už čoskoro.
Marián Horák,
BEDMINTON SOKOL Ilava

Tenisový turnaj
Za slnečného počasia sa na
tenisových dvorcoch TJ SOKOL Ilava uskutočnil dňa
08.08.2015 už 40. ročník Memoriálu Ing. Františka Smrčka
a 12. ročník Memoriálu Ing.
Ľubomíra Smrčka. Turnaja
sa zúčastnilo 17 hráčov, ktorí boli rozdelení do 4 skupín
a prví dvaja postúpili do hlavného pavúka. Vzhľadom na
to, že teplota počas celého dňa
bola veľmi vysoká, turnaj sa
hral iba na jeden set. Minuloroční aktéri finále - víťaz Ivan
Fulec bol nasadený ako číslo 1

a zdolaný finalista Peter Mišík
bol nasadený ako číslo 2. Nakoniec sa ani jeden z nich neprebojoval do finále a finálový
zápas bol záležitosťou dubnických hráčov. P. Mišík vypadol
s neskorším víťazom turnaja
L. Olešom a I. Fulec s finalistom P. Bielikom.
Výsledky: Semifinále Peter
Bielik (DCA) – Ivan Fulec (IL)
6:3
Ladislav Oleš (DCA) – Juraj
Slávik (IL) 6:4
Finále Ladislav Oleš – Peter
Bielik 6:2

Účastníci memoriálu - v strede pani Smrčková
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