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Bruselský projekt sa vydaril
V dňoch 27. – 30. 5.2010 hostilo Mesto Ilava zahraničných
účastníkov zo štyroch krajín
Európskej únie, čím sa začal
napĺňať schválený bruselský
projekt – Európa pre občanov
,,BIMKWEG“ Ilava 2010. Projekt mesto pripravilo so štyrmi
partnermi z troch európskych

krajín, a to maďarským mestom Györ, poľským Mikolówom, českými Klimkovicami
a Všechovicami.
27.5.2010 k nám pricestovalo
okolo 180 detí s pedagogickým
zborom, aby pri spoločných
športových aktivitách a vzájomných stretnutiach spoznávali nové mestá a ich kultúru.
Celkom sa projektu zúčastnilo
260 ľudí. K tomu viedol aj večerný program, kde po ubytovaní a večeri na spoločnom
stretnutí, sa za účasti primátora mesta Ing. Štefana Dašku
a pozvaných hostí, začal slávnostný program a privítanie
všetkých účastníkov. Vedúcim
športových výprav odovzdal
primátor Ing. Š. Daško sláv-

nostne šerpu, ktorá bude pre
nich spomienkou na toto vydarené stretnutie. Po krátkom
programe, ktorý pripravila ZŠ,
prebehla krátka prezentácia
miest.
Hlavné športové zápolenie
bolo odštartované 28. 5. 2010
slávnostným nástupom druž-

stiev pod vedením vlajkonosičov a oznamovateľov v krojoch (na snímke). Zložením
sľubu športovcov a rozhodcov
pani riaditeľka Mgr. O. Ďurechová otvorila začiatok súťaží, po ktorom primátor mesta
poprial všetkým účastníkom
mnoho úspechov v ich športovom zápolení.
Medzi prvými súťažami bol
malý futbal – chlapci, paralelne na vedľajšom ihrisku hrali
volejbal dievčatá. Hralo sa systémom každý s každým. Nasledoval obed v školskej jedálni, po ktorom sa dospelí hostia
odobrali na návštevu väznice.
Deti pokračovali v súťažiach.
V telocvični to bol florbal –
chlapci, a na multifunkčnom

ihrisku, dievčatá hrali vybíjanú, tiež systémom každý s každým. Najväčšími fanúšikmi
boli detskí diváci zo Všechovíc
a Mikolówa.
Po chutnej večeri sa deti zúčastnili večerného predstavenia v DK, kde si pozreli muzikál Soľ nad zlato v podaní DS
Hugo.
V sobotu sa deti po chutných raňajkách v sprievode
pedagogického dozoru vybrali na futbalové ihriská mesta,
kde chlapci hrali veľký futbal
a dievčatá plážový volejbal.
Na mestskom úrade v priebehu dopoludnia prebiehalo podpisovanie družobných zmlúv
s mestom Györ a Všechovice,
ktorého sa okrem vedenia mesta, zúčastnili aj poslanci Viola
Bakošová a Mgr. Karol Dubčák. Po ich slávnostnom podpísaní sa všetci hostia odobrali
k sledovaniu súťaží na futbalo-
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Cena: 0,20 € (6 Sk)

V tomto čísle...
• Rozhovor
s prof. MUDr. P.
Traubnerom PhD...
• Správa o Bruselskom
projekte...
• MDD – Rozprávkové
mesto...
• Víťazstvá mladých
športovcov...

vých ihriskách, kde boli svedkom aj menšieho úrazu, kedy
si pri páde chlapec z Mikolówa zlomil ruku. Organizátori
zabezpečili lekárske ošetrenie
a následný dovoz späť k jeho
rovesníkom.
V odpoludňajších hodinách
prebiehalo športové zápolenie
v stolnom tenise - ako chlapcov, tak dievčat. Súťaže prebiehali v telocvični na ZŠ Medňanská. Zároveň nesúťažne
Pokračovanie na str. 14

Zbierka pre obete povodní
Slovenský červený kríž organizuje finančnú zbierku na pomoc ľuďom, ktorí sú postihnutí
tohtoročnými povodňami a záplavami. Finančné
prostriedky prosia posielať na číslo účtu
FOND SČK, Ľudia ľuďom,
č.u.: 665555/0200, VS: 2011.
Verejná zbierka je určená iba na pomoc obyvateľom, ktorí boli postihnutí povodňami na území
Slovenska. Rozdelenie finančných prostriedkov sa
uskutoční pod vedením komisie Fondu ľudia ľuďom.
-P. Markovičová, ÚzS SČK-
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Výsledky volieb do NR SR v Ilave dňa 12.06.2010

Výsledky volieb do NR SR v Ilave dňa 12. 6. 2010
Politická strana / okrsok 1.DK IL 2. ZŠ 3.NSP, 4.Sihoť 5.Klobušice6.Iliavka Spolu
Zapísaní voliči
1007
1038
801
966
667
103
4582
Zúčastnení voliči
579
659
493
564
455
73
2823

1.Európska dem. strana
2.Únia - Strana pre Slovensko
3.Strana rómskej koalície
4.Paliho Kapurková
5.Sloboda a solidarita
6.SDĽ
7.Strana maďarskej koalície
8.ĽS - HZDS
9.KSS
10.SNS
11.Nová Demokracia
12.ZRS
13.KDH
14.ĽS - Naše Slovensko
15.SDKÚ
16.AZEN
17.SMER
18.MOST - HÍD
Neplatné hlasy
Percento zúčastnených

Mestský úrad, evidencia obyvateľstva, ďakuje touto cestou členom, predsedom
a zapisovateľom okrskových
volebných komisií za bezproblémovú a svedomite vykonanú prácu počas volieb do NR
SR dňa 12.6.2010. Za činnosť
a chod okrskovej volebnej komisie nesie zodpovednosť
od zloženia sľubu predseda,
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ktorý riadi jej činnosť a jeho
príkazom sú podriadení ostatní členovia. Našli sa však aj
takí, pre ktorých bolo členstvo
v okrskovej volebnej komisii iba zdrojom privyrobenia
si. Nerešpektovali nariadenia
predsedu a svojvoľne opustili
okrskovú volebnú miestnosť
pred jeho príchodom z Trenčína, kde sa odovzdávali zápisni-

Oznam o daniach
Oznamujeme občanom, že v zmysle čl. XVIII. ods. 1 Všeobecne
záväzného nariadenia č. 6/2008 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Ilava, sú povinní do 30.
6. 2010 uhradiť 2. splátku dane z nehnuteľností, príp. aj 1. splátku, ak
ju ešte nemajú uhradenú. Termín poslednej splátky je 30. september
2010.
Zároveň upozorňujeme daňovníkov - majiteľov psov, ktorí
do dnešného dňa neuhradili daň za psa, aby tak urobili čo najskôr
(daň za psa je splatná do 31. januára zdaňovacieho obdobia).
Občania, ktorí si nárokujú zľavu z poplatku na komunálny odpad, sú povinní predložiť každý rok potrebný doklad (potvrdenie
o návšteve školy – v prípade študentov, pracovná zmluva – v prípade
pracovného pomeru mimo trvalého bydliska....) na uplatnenie zľavy.
Úradne hodiny na referáte daní a poplatkov sú nasledovné:
Pondelok
07.00 – 11.30 a 12.00 – 15.00
Utorok
nestránkový deň
Streda
07.00 – 11.30 a 12.00 – 16.30
Štvrtok
07.00 – 11.30 a 12.00 – 15.00
Piatok
07.00 – 11.30 a 12.00 – 13.30
Upozorňujeme občanov, ktorí platia poplatky trvalým príkazom,
alebo poštovou poukážkou, že sú povinní pri platbe uvádzať variabilný symbol, ktorý je uvedený na platobnom výmere.
-JH-
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Navždy nás opustili:
Mária Králová
Jozef Budiač
Jozef Kuljaček
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Narodenie:
Patrik Ondrejička
Simona Holbová
Tamara Bellová
Alexander Arthur Tranter
Matúš Miček
Andrej Kudlík
Jakub Laurenčík
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ce. Až po jej odovzdaní a jeho
návrate môžu členovia na pokyn predsedu opustiť volebnú
miestnosť. Napriek tomu treba
všetkým, ktorí pomáhali počas volebnej noci a všetkým
členom, ktorí vydržali až
do konca, úprimne poďakovať.
Voľby v našom meste prebehli pokojne, bez akýchkoľvek
problémov.
-ra-

Spomíname...
8. júna 2010 uplynulo už 40
rokov od úmrtia sestry

Zdenky Hrvolovej,

Manželstvo uzatvorili:
Peter Šupák
a Lenka Streličáková
Bc. Milan Gabriš
a Eva Sýkorová
Marco Da Col
a Silvia Heisar
Ing. Pavol Žiaček
a Ing. Monika Horná
Matúš Adam a
Katarína Vargová
MUDr. Martin Stratený
a MUDr. Miroslava Pisarová
Ing. Milan Sedláček
a Ing. Lenka Strišková
Blahoželáme jubilantom:
70 rokov:
Helena Daňová
Jolana Štefancová
75 rokov:
Mária Bartáková
Igor Dobrík
Pavol Chudý
95 rokov:
Ilona Bosá
Okienko do štatistiky:
Za sledované obdobie sa do
nášho mesta prisťahovalo 9 občanov, 6 sa z trvalého pobytu v
našom meste odhlásilo.

INZERCIA
ktorá nás opustila vo veku
nedožitých 27 rokov. Spomíname aj na nášho otca
a dedka Juraja Hrvola (25r),
mamu a babku Antóniu
(20r) a brata Jozefa Hrvola
(7r).
Smútiaca sestra
a vnukovia s rodinami.

 Darujeme
dvojmesačné
mačiatka. Informácie v DK
Ilava.
 Predáme 2-izbový byt
na Štúrovej ulici v Ilave, 3
posch. s balkónom, v cene
38 173 eur (1 150 000 Sk).
Informácie na t.č.:

0915/461015, 44 66 389

Ilavský mesačník
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Humanitná zbierka pomohla...
V minulom čísle Ilavského mesačníka sme informovali o zbere obnoseného
šatstva, obuvi, či použitého riadu pre diakoniu Broumov pri Hradci Králové.
Ako sme sa dozvedeli od šoférov nákladného auta, ktorí si po zbierku prišli, charita funguje už bezmála 10
rokov a zriaďovateľom je
Československá cirkev hu-

sitská. Po Slovensku zbierajú tovar minimálne tri
autá-avie, ktoré tovar z jednotlivých regiónov odvážajú
na nakládku ŽST k pristavenému vagónu – podľa lokality, v ktorej sa nachádzajú. V našom prípade to bola
stanica Trenčín a Piešťany.
Ako vodiči spomínali, denne absolvujú od rána do večera po Slovensku tak 5

miest a keď býva tovar pripravený v obci až na druhom poschodí budovy, je sa
veru čo oháňať. Ubytovňu
títo vodiči nepoznajú. Je pre
nich výhodnejšie stráviť noc
v naloženom aute a hygienu
riešiť na benzinkách. Preto
nepohrdli ani našimi raňajkami pri káve v DK.
Charita má v Brumove
asi 60 zamestnancov, ide

o pracovnú príležitosť pre
sociálne slabšie ľudské osudy. V blízkosti bývalej fabriky, kde sa súčasná charita
udomácnila, je aj ubytovňa, takže slovo charita nezahŕňa iba zber a triedenie
pomoci pre konvoje do Rumunska, či Ukrajina, ale
aj výpomoc pre osudy ľudí
v čase nezamestnanosti. Dispečing sa nachádza
v Prahe, zbierky sú podchytené na niekoľkých zberových miestach v hlavnom
meste, ako aj po školách
a obciach celej republiky, nevynímajúc susedskú
– Slovenskú. Ako tvrdili vodiči, v našom štáte sa
väčšinou stretávajú s otvorenosťou a dobrými ľuďmi.
To, že im občas niekto rozreže plachtu, aby sa v noci pozrel, aké poklady vozia, im
nevadí. Sú si istí, že tomuto vandalizmu nezabránia
a charitný tovar nikto neukradne. Vodiči vítajú pre
zbierky viac menšie obce,
predsa je tam lepšia dostupnosť, ako napr. na magistráte v Trenčíne, kde musia
prechádzať centrom a obmedzovať kvôli nakladaniu
pešiu zónu. Zo susedných
obcí sa už roky zbierkou
pre Broumov zaoberá Nemšová a Nová Dubnica, kde
na tento účel zriadili Zberný dvor a veci do charity už
doručujú v obrovských baloch. S humanitnou zbierkou pre charitu Broumov
sme sa v Ilave iste nestretli
prvýkrát, teda odkaz do budúcich mesiacov je: keď budete v domácnostiach chystať ďalšie nepotrebné veci,
vítané sú najhrubšie igelitové vrecia. O ďalšej zbierke do DK budeme včas informovať. Dovtedy všetkým
darcom:
VEĽKÉ ĎAKUJEME!!!
-mpaj-
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Informácie nielen pre
dôchodcov

V súvislosti s pretrvávajúcimi májovými zrážkami sme
mohli v meste zaregistrovať zvýšené hladiny vodných tokov. Včasné opatrenia pieskovými vrecami však zabránili
vyliatiu a záplavám, za čo patrí poďakovanie Majetkovému
oddeleniu Mestského úradu Ilava a Technickým službám
mesta Ilava. Naopak - hanba ľuďom, ktorí si pieskové vrecia
neváhali rozkrádať na svoje účely!
-r-

Wi-fi signál na Mierovom
námestí
V celom priestore centrálnej
zóny mesta Ilava je v súčasnosti dostupný wi-fi signál, ktorý je
bezplatný tak pre miestnych občanov, ako aj pre návštevníkov mesta. Vysielanie prebieha dočasne
v pokusnej prevádzke, počas ktorej sa ešte môžu prestaviť niektoré
parametre ako napr. dĺžka pripojenia, parametre downloadu alebo po zmonitorovaní prípadných
problémov užívateľov i ďalšie. Aktuálne nastavenie je na dĺžku pripojenia 1 hodinu, pre sťahovanie
dát 1Mb/s.
Dostupnosť bezdrôtovej siete si
nájdete v každom zariadení (notebook, mobil, PC), ktorý má za-

budovaný interný alebo externý
wi-fi adaptér, pod menom mesto.
ILAVA.free.hotspot. Po pripojení
a zobrazení úvodnej obrazovky je
prednastavený login s názvom ilavamesto, heslo si odpíšete z obrazovky, s názvom internet.
Pozn.: signál je samozrejme
možné prijímať aj za hranicami
Mierového námestia, v dôsledku
šetrenia nákladov, ale nebudú zatiaľ budované repeteatory (zosilňovače a opakovače signálu), ktoré by vykryli aj tzv. hluché miesta
spôsobené prekážkami. Signál pri
zabezpečení dodatočných podmienok, napr. s dodatočnou smerovou anténou a wifi routerom je
možné tiež prijímať aj zo vzdialenosti niekoľkých stoviek metrov
až kilometrov.
-mpu-

Aplikáciou zákona NR SR
č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov sa zmenili
podmienky na prijatie občanov
do zariadení sociálnych služieb.
Uvedená právna norma zaviedla poskytovanie sociálnych
služieb v ZSS na tzv. zmluvnom princípe. To znamená, že
ak máte záujem o umiestnenie v zariadení pre seniorov,
je nutné podať si na príslušný
orgán – mestský alebo obecný
úrad v mieste trvalého bydliska najprv žiadosť o posúdenie
odkázanosti na sociálnu službu. Na základe žiadosti príslušný úrad vám vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu
službu. Tlačivo o posúdenie si
vyžiadate na mestskom alebo
obecnom úrade.
V prípade záujmu o umiest-

nenie v domove sociálnych
služieb, v špecializovanom zariadení, v zariadení podporovaného bývania v rehabilitačnom stredisku, tlačivo žiadosti
o posúdenie nájdete na internetovej stránke Trenčianskeho
samosprávneho kraja.
V druhom kroku je potrebné, aby ste si podali žiadosť
o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby spolu
s právoplatným rozhodnutím
o odkázanosti na sociálnu službu, na základe ktorej uzatvorí
s vami poskytovateľ sociálnej
služby zmluvu.
V pôsobnosti mesta je aj poskytovanie
opatrovateľskej
služby v domácnosti občana.
Tlačivo o posúdenie odkázanosti na uvedenú službu si vyžiadate na mestskom úrade,
na referáte soc. vecí.
Mesto Ilava je poskytovateľom služby – požičiavanie pomôcok – invalidných vozíkov
a rolátorov. Bližšie informácie
na referáte soc. vecí u p. Miklovičovej
-M.Miklovičová-

Zo zasadnutia
MV v Iliavke 4. 6. 2010

- oboznámenie občanov vo veci odstraňovania následkov povodní...
- riešenie pretrvávajúcich problémov ohľadom miestnej
komunikácie...
- žiadosti opravy a údržby domu smútku a cintorína...
-V.Holbová-

Stránkové dni a hodiny na pracovisku OR PZ Trenčín - pobočka Dca
Pracovisko

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Občianske preukazy,cestovné doklady a vodičské preukazy: Ilavský okres
Jesenského 294,
7:30. - 12:00. h.
018 41 Dubnica n/V
13:00. - 15:00. h.

nestránkový deň
8:00. - 12:00. h.
7:30. - 12:00. h.
od 13:00 - 15:00 len 13:00. - 17:30. h.
výdaj dokladov

nestránkový deň
7:30. - 12:00. h.
8:00. - 12:00. h.
od 13:00 - 15:00 len
od 13:00 - 15:00 len
výdaj dokladov
výdaj dokladov

telefónne čísla: Ilava 096122 - 3411, 3415,3422, 3424
Evidencia vozidiel: Ilavský okres
Jesenského 294,
7:30. - 12:00. h.
018 41 Dubnica n/V 13:00. - 15:00. h.

nestránkový deň

7:30. - 12:00. h.
13:00. - 17:30. h.

telefónne čísla: Ilava 096122 - 3550

nestránkový deň

7:30. - 12:00. h.

Ilavský mesačník
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31. máj 2010
Svetový deň bez tabaku

V máji 2010 sa stretli 14-ti maturanti (1954-1957)
z 11.ročnej strednej školy v počte 14 „sedemdesiatnikov“. Z Ilavy tu boli dvaja „študenti“ a príjemné postretávkové popoludnie zakončili na posedení v salóniku reštaurácie Moravec Caffé.
-Július Majer-

Poďakovanie...
Chcem sa aj touto cestou poďakovať ženám z Únie
žien Ilava za ich dôveru a ocenenie... Putovnú orchideu som obdržala od pani Holbovej za účasti predsedníčky ÚŽ pani Hrubej pri príležitosti osláv Dňa
matiek 9.5.2010 v DK Ilava. Výberom mojej osoby
som bola veľmi milo prekvapená zvlášť preto, lebo si
myslím, že v Ilave je veľa žien, ktoré si titul „matky
roka“ tiež zaslúžia. Preto ešte raz zo srdca ďakujem
všetkým ženám, ktoré podporili môj výber.
- Marta Sabatková-

V osemdesiatych rokoch
minulého storočia si členské
krajiny Svetovej zdravotníckej organizácie /SZO/ uvedomili celosvetovú potrebu
zaoberať sa šíriacou sa tabakovou epidémiou a chorobami, ktoré sú s ňou spojené,
ale ktorým by sa dalo adekvátnymi opatreniami zabrániť. Od roku 1987 sa preto
31. máj oslavuje z iniciatívy
SZO ako Svetový deň bez tabaku, v rámci ktorého SZO
informuje o nebezpečenstvách vyplývajúcich z tabaku a o tom, čo môžu a čo
by mali ľudia na celom svete robiť na ochranu zdravia
a presadzovania zdravého
životného štýlu v prospech
seba a ďalších generácií.
Svetový deň bez tabaku
poskytuje príležitosť upozorniť na osobitné kontrolné
správy tabaku a na podporu
dodržiavania Rámcového
dohovoru SZO o kontrole
tabaku, v ktorom sa vyjadruje znepokojenie nad nárastom fajčenia a iných foriem spotreby tabaku žien
a dievčat na celom svete.

Svetový deň bez tabaku sa
práve tento rok zameriava
na škodlivé efekty tabakového marketingu, ktorý je zameraný na ženy a dievčatá.
Podľa štatistík SZO užívanie
tabakových výrobkov môže
zabiť 1 miliardu ľudí počas
tohto storočia. Na svete fajčí 1 miliarda žien, čo predstavuje až 20% z celkového
počtu fajčiarov. Zatiaľ čo
u mužov dosiahla tabaková
epidémia vrchol, u žien je
tendencia smerujúca k zvyšovaniu podielu fajčiacich
žien. Na Slovensku fajčí 38%
dospelých ľudí ( 55 % mužov
a 45% žien) a 52% ľudí do 30
rokov. Fajčenie ohrozuje aj
pasívnych fajčiarov a nepriaznivo vplýva na zdravotný stav malých detí. Je
dôležité znížiť užívanie tabaku medzi ženami a mladými dievčatami a takto
ochrániť mnoho životov
a tým aj budúce generácie.
Kontrola tabakovej epidémie medzi ženami je dôležitou súčasťou komplexnej
politiky kontroly tabaku.
-RÚ VZ Pov. Bystrica-

Ilavské múzeum
Vynovenú
expozíciu
mestského múzea navštívilo už viacero tried (na
snímke žiaci 3.A. s pani
učiteľkou E. Vargovou).
V pozadí obraz G. Barossa v nadživotnej veľkosti, zapožičaný z TN
múzea.
Otvorené je v utorok a štvrtok od 13.0016.00h, alebo po dohovore s pracovníkmi DK Ilava
(4455572,4455574).
-ot-
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Cesta rozprávkovým mestom 2010
V sobotu popoludní sa v mestskom parku mohlo
okolo 250 detí s rodičmi potešiť na tradičnom podujatí venovanému našim najmenším deťom. Konal sa
ďalší ročník Cesty rozprávkovým „lesom“/mestom.
Usporiadateľmi boli: mesto Ilava, DK so svojimi umeleckými súbormi, ale predovšetkým sponzori, ktorí sa

Sponzori...

v tento deň postarali o vydarenú akciu.
Deti sa mohli dosýtosti vyskákať na nafukovacom
hrade, zajazdiť si na koníkoch, naučiť sa strieľať z indiánskeho luku, ale aj zo stredovekých zbraní združenia Bludní rytieri z Trenčína, dokonca sa zoznámili aj s hovoriacim zajacom Alfim. Na rozprávkových
stanovištiach ich čakali zaujímavé postavičky, úlohy
a veľa súťaží im pripravili pracovníci CVČ, kráľovská moderátorka, či šaškovia Jajo a Pajo. Veríme, že
všetkým deťom sa akcia páčila a na záver ešte raz veľké poďakovanie všetkým organizátorom, účinkujúcim a sponzorom.
Sponzori - MDD Ilava 2010:
Mestský úrad Ilava
DS Hugo
DS Malá Múza
FS Strážov
DK Ilava
Leoni Autokabel
Slowakia
Nábytok Lea
Kaufland Ilava
Zempra
Lekáreň Purus
SNS
ZVS Holding a.s. Dca
Cukráreň Balkán
Potraviny Koruna
Ilfes

Drogéria 101
Lesné spoločenstvo
Stolárstvo Horák
Comextrans
SDĽ
Tomi stavebniny
Smer
Autodporava Minárik
Kamenárstvo Straňák
Pizzeria Venezia
Zdenka Optik salón
Sigmia
Autoservis Barényi
Omega Butik
Arion krajčírsky salón
HZDS
Ryby,syry – tržnica

Bludní rytieri...

Lekáreň Salux
TM Tools
Pizzeria La torre
Kvetinárstvo Hortus
Kvetinárstvo Eden
Pribina
MBI – nezávislé fin.poradenstvo
U Sultána...

Spark –ex
Pohostinstvo u Poľovníka
Kočkovská pekáreň
Yongli – čínska predajňa
CBA Ilava
Prvá stavebná sporiteľňa
Il-Pap papierníctvo
Orange

Ilavský mesačník
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Lukostreľba...

O2
Foto P.Mrázik
Panter Sport
AP náradie
Ovocie zelenina-tržnica
MS Market
VÚB Ilava
Ilsport
Galantéria Domáňová
z.p. Dôvera
Kino bar-J.Žaludek
Zoo Market

Zajac Alfi...

Foto: M. Toman

Reštaurácia Delikateso
Vináreň
Prad – ovocie, zelenina
Potraviny AMW
Gitarista, skladateľ
a spevák Ľ. Turcer
Pipi gril
Pekáreň Ižvolt
Mäso-údeniny pri nemocnici
Únia žien
Klub dôchodcov

Tvorivé dielne...

Šašo Jašo...

8

Ilavský mesačník

Nový projekt na
základnej škole

Ani nepriaznivé počasie neprekazilo oslavy MDD
deťom v Materskej škole v Ilave.

Deň detí v Základnej škole Ilava
Dňa 4. júna 2010 bolo v našej škole veselo. Nesvietilo slniečko, ale
rozžiarené tváre našich detí oslávili MDD. Keďže počasie nám neprialo, aktivity sme realizovali v triede.
Súťažilo sa v disciplínach:
ZÁHRADNÍK – sadenie a trhanie kvetov
ZDRAVOTNÁ SESTRA – dávkovanie s injekčnou striekačkou
JASKYNIAR – preliezanie cez štrbinu v jaskyni
ŠOFÉR AUTOBUSU – autobusové zastávky, súťaže na kolobežkách
PREDAVAČ OVOCIA - prenášanie melónov
STRELEC – zostreľovanie panákov
ZBERAČ ZEMIAKOV – kotúľanie zemiakov
SUŠIČ BIELIZNE – pripínanie štipcov
„Hráme sa a skáčeme“ bolo mottom MDD pre deti zo ŠKD. V telocvični boli pripravené stanovištia. Deti skákali vo vreciach, hádzali na kôš, či bežali s loptičkou na rakete. Všetci boli víťazi a odmena sa rozdelila po jednotlivých oddeleniach.
Aj napriek zamračenému a nepriaznivému počasiu, deti dokázali
žiariť šťastím, nadšením a emóciami. Prejavili nielen svoju zdatnosť
v jednotlivých disciplínach, ale tiež súdržnosť pri povzbudzovaní
slabších spolužiakov. Víťazi tried boli vyhodnotení a odmenení.
Darčeky – sladkosti našim deťom venovalo aj ZRŠ – ďakujeme.
Mgr. Marta Turzová, Soňa Burdejová

Rozmiestnenie žiakov Základnej školy v Ilave

V tomto školskom roku odchádza z našej školy 57 žiakov,
z toho dvaja z nižšieho ako 9. ročníka.
Po ukončení prijímacieho konania sa žiaci zapísali na:
gymnáziá – 11 žiakov (3 chlapci, 8 dievčat) z toho 1 žiačka
na bilingválne a 1 žiačka na športové gymnázium
strednú umeleckú školu – 2 žiaci (1 chlapec, 1 dievča)
obchodnú akadémiu – 9 žiakov (4 chlapci , 5 dievčat)
hotelovú akadémiu – 2 žiačky
pedagogickú a sociálnu akadémiu – 1 žiačka
strednú priemyselnú školu – 5 žiakov (4 chlapci, 1 dievča)
stredné odborné školy4- ročné študijné odbory: 19 žiakov (11 chlapcov, 8 dievčat)
3- ročné učebné odbory: 6 žiakov (5 chlapcov, 1 dievča)
2- ročné učebné odbory: 2 chlapci
Prajeme im veľa úspechov pri ich príprave na povolanie.
Mgr. Veronika Bambušková, výchovná poradkyňa

Prijímateľ: Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
Názov projektu: Získajme nové poznatky modernými formami
Dopytovo orientovaný projekt
Operačný program Vzdelávanie
Prioritná os 1- Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Miesto realizácie projektu: ZŠ Medňanská 514/5/ Ilava / okres
Ilava / Trenčiansky kraj
Trvanie realizácie projektu: 10/2009 - 09/2011
Výška nenávratného finančného príspevku: 153 497,60 €
Hlavný cieľ projektu: Prestavba vzdelávacieho systému základnej školy v rámci vedomostnej ekonomiky s orientáciou na moderné formy výučby a informačno-komunikačné technológie
Špecifické ciele projektu:
1. Modernizácia vyučovacieho procesu prostredníctvom inovatívnych foriem výučby
2. Modernizácia didaktických prostriedkov založených na moderných informačno-komunikačných technológiách
Hlavné aktivity:
1.1 Ďalšie vzdelávanie učiteľov s cieľom získať nové kompetencie
potrebné k novým formám vyučovania
1.2 Projektové vyučovanie
1.3 Zapojenie informačno-komunikačných a zobrazovacích
prostriedkov do vyučovacieho procesu
1.4 Praktická výučba v teréne
1.5 Medzipredmetové prepojenia a blokové vyučovanie
1.6 Zavedenie princípov metódy CLIL do vyučovacieho procesu
cudzích jazykov
2.1 Obstaranie informačno-komunikačných zariadení do odborných učební

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
www.esf.gov.sk
www.asfeu.sk
To sú základné údaje o projekte, ktorý realizujú pedagogickí zamestnanci na Základnej škole v Ilave. V rámci realizácie naplánovaných projektových aktivít zasadli v tomto období aj učitelia do školských lavíc aby sa zdokonalili v práci s interaktívnou
tabuľou, naučili sa tvoriť prezentácie v programe PowerPoint
a získali zručnosti, potrebné pre zavedenie inovatívnych foriem
výučby do vyučovacieho procesu. Absolvovaním vzdelávania sa
však práca na projekte nekončí. Na základe získaných kompetencií začnú pedagógovia už v septembri napĺňať hlavnú myšlienku projektu, ktorou je premena tradičnej školy na modernú. Verím, že vyučovanie sa tak stane pre žiakov zaujímavejšie
a bude znamenať výrazný kvalitatívny posun v duchu požiadaviek súčasnej doby na moderné vzdelávanie.
Mgr. Oľga Ďurechová, riaditeľka školy
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Hrdinov má aj CVČ Ilava
V dňoch od 16. do 18. júna
prebiehal projekt Rady mládeže Trenčianskeho kraja pod
názvom Tri dni pre hrdinov.
Projekt 4R4Y je projektom cezhraničnej spolupráce regionálnych rád mládeže
v SR a ČR a je kofinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Cieľom projektu 4R4Y
je vybudovať sieť expertnej
spolupráce pre oblasti práce
s mládežou, podpory dobrovoľníctva, participácie a prevencie sociálno-patologických
javov.
Do tohto projektu sa zapo-

jila aj mládežnícka skupina
Štvorlístok Centra voľného

času Ilava. Rozhodli sa robiť
starším občanom radosť de-

Sme naozaj veľmi radi, že
nám bolo pred štyrmi mesiacmi umožnené znovu rozbehnúť našu činnosť. Veľmi pekné
priestory nám zapožičali ilavskí divadelníci zo súboru Malá
Múza. Ak máme zhrnúť naše
fungovanie, oceňujeme hlavne
spoluprácu s CVČ. Každý týždeň pre nás pripravovali tvorivé dielne, takže sme s deťmi
mali možnosť vytvárať pekné
veci. Otláčali sme si ručičky
na papier, servítkovali a maľovali prinesené kamienky,
modelovali veľkonočné vajíčka, navliekali cestoviny, cvičili
s fitloptami, robili srdiečka pre
mamičky. Súbežne s tvorivými dielňami bola otvorená pre
deti malá herňa (divad. klubovňa - na snímke), takže kto
bol príliš maličký alebo sa necítil na tvorenie, mohol sa povoziť na šmýkačke, pohojdať
na hojdačke, pohrať sa s hračkami. Zorganizovali sme aj besedu o očkovaní v spolupráci
s pani RNDr. PhDr. Martinou
Mutalovou z Úradu verejného zdravotníctva v Považskej
Bystrici. Medzi mamičkami
vznikli nové priateľstvá a deti
urobili za tých pár mesiacov
veľké pokroky. Niektoré začali štvornožkovať, niektoré chodiť, niekto sa odučil od
plienok, niekto začal pekne

MC Dubáčik hodnotí

koračnými výrobkami z papiera. Prvý deň mládežníci
zbierali papier po domácnostiach, druhý deň plietli a zdobili venčeky, košíky, misky a iné pekné veci z papiera
a na tretí deň rozdávali svoje
výrobky tým, ktorí odovzdali
alebo priniesli papier.
Zo strany mladých ľudí bol
záujem o podujatie takého
typu. Všetkým zúčastneným
sa nápad „byť tri dni hrdinom“ páčil a veríme, že to nebola posledná aktivita takého
typu.
-Dáša Illyová-

Zápis do MŠ

rozprávať. Pred letom sme si
zorganizovali rozlúčkovú párty spojenú zároveň s MDD,
lebo fungovať začneme znovu
od septembra. Už teraz máme
veľa nápadov, ako obohatiť náš
program. Chceli by sme - ak
bude záujem, obnoviť cvičenie detí na fitloptách, skúsiť si
pozrieť vzorovú hodinu muzikoterapie pre detičky, pokračovať v tvorivých dielňach.
Veľmi by sme sa tešili, keby sa
k nám pridali v septembri aj
nové mamičky s deťmi, pretože si myslíme, že je to obohacujúca skúsenosť nielen pre
deti (spoznávať kolektív iných
detí už v útlom veku), ale aj
pre mamičky ako spestrenie
pri povinnostiach na materskej dovolenke. V neposlednom rade by sme chceli poďakovať všetkým ľuďom, ktorí
nám pri tejto dobrovoľníckej
práci v materskom centre pomáhajú: pánovi primátorovi Ing. Štefanovi Daškovi za
podporu a ochotu hľadať riešenia a zároveň mu detičky ďakujú za sladké balíčky k MDD.
Naše ďakujeme za pomoc patrí vedeniu domu kultúry, vedeniu a zamestnancom CVČ,
či všetkým, ktorí podporili

našu činnosť 2 % z dane. Ešte
raz ďakujeme a stretneme sa
v septembri.
-Ivka Holbusová (štatutárny
zástupca MC Dubáčik)-

Riaditeľstvo MŠ IlavaKlobušice oznamuje, že dodatočný zápis do MŠ bude v
termíne
14.-30.6.2010.
Žiadosti o prijatie si môžu
záujemcovia vyzdvihnúť v
MŠ denne v čase od 7:00 16:00 hod. alebo stiahnuť
na internetových stránkach
mesta Ilava http://www.ilava.sk/library/files/info_tl_
skoly_ms.pdf.
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Rozhovory pri čaji...

prof. MUDr. Pavel Traubner PhD.

- Pán Profesor, z encyklopédií sa dozvedám, že ste vo vašom rodnom meste absolvovali strednú školu. Ako vyzerala
Ilava 50.rokov? Môžete sa s čitateľmi podeliť o momentky
z vášho detstva?
- Narodil som sa 2.mája 1941
v období, ktoré nebolo práve
optimálne pre ľudí z mojej etnickej skupiny. Prežil som nesmierne ťažké detstvo. Spomínam si na moment, keď sme
sa 8. mája 1945 opäť stali slobodnými ľuďmi (možno povedať, že i „ľuďmi“). V Ilave
som absolvoval základnú školu a takisto maturoval v roku
1958 na jedenásťročnej strednej škole. Musím v rámci sebachvály napísať, že som bol
veľmi dobrým žiakom. Pre
mňa je dôležité, aby som pripomenul: to, že som prežil ako
malé dieťa strašné útrapy obdobia 2.svetovej vojny a obdobie holocaustu, mi umožnilo
vytvoriť si životné krédo tým,
že som sa vlastne znovu narodil… A tak nič nemôže byť
pre mňa problémom, pretože
milióny mojich priateľov, príbuzných, sa zmenili na sadze
v koncentračných táboroch…
A ja spolu s rodičmi som prežil a vrátili sme sa domov…
Napriek tomu, že som prežíval
v absolútne strašných podmienkach (bývali sme v pivnici, vo
vlhkom byte, vlastne vo forme
geta v priestore, kde dnes stojí budova pošty v Ilave – nemohol som ísť do 30 m vzdialeného
parku, pretože tam bola tabuľa
„Psom, cigánom a židom vstup
zakázaný“), aj napriek tomu
som svoje mesto miloval, milujem a som presvedčený ,že
ho budem milovať až do svojej smrti. Tu som sa narodil,
tu sú pochovaní moji starí rodičia, sestrička… Tu som prežil krásne chvíle, tu som mal
a mám priateľov. Pamätám
sa, ako sme hrávali na námestí futbal, ako sme sa s mojimi
spolužiakmi hrávali okolo so-

Exprednosta I. neurologickej kliniky FNsP v Bratislave,
bývalý dekan Lekárskej fakulty
UK v Bratislave, čestný predseda Ústredného zväzu židovských
náboženských obcí v SR, bývalý
hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor neurológia,
nositeľ štátneho vyznamenania, Pribinov kríž II.
stupňa, Zlatá medaila UK, Jesseniova medaila SAV,
Dérerova medaila, Hynkova medaila Lekárskej fakulty
v Bratislave... Autor 290 publikácií doma i v zahraničí,
241 vedeckých prednášok... Ale predovšetkým významný rodák z jeho milej Ilavy – pán Pavel Traubner.
chy sv. Floriána na naháňačku. Rád si spomínam, ako som
vyrastal v prostredí kníhtlačiarne môjho starého otca Ignáca Eckmanna, jedneho z prvých slovenských kníhtlačiarov
(už v roku 1907 založil Ilavskú
knihtlačiareň, ktorá tlačila slovenské texty v období Rakúsko
-Uhorskej monarchie, i slovenské noviny a ktorého som
nesmierne obdivoval pre jeho
múdrosť). Miloval som svojich
oboch rodičov…Môj otec bol
veľmi obľúbený zubár. Pomáhal
ľuďom a v jeho osobe som získaval to, čo má robiť dobrý lekár.
Nevadilo mu, keď o tretej hodine v noci prišiel pacient, napriek vyčerpaniu vstal a ošetril

ho. Moja matka vytvárala láskavé prostredie, v ktorom som
mal možnosť vyrastať. Pamätám sa, že moji rodičia ma vychovávali k tolerancii a k slušnému vzťahu ku každému.
- Už tu v detstve sa u vás začalo formovať povolanie, ktoré – ako sám nazývate, je najkrajším poslaním? Bol vám
niekto vzorom v rozhodnutí
stať sa lekárom?
- Ako som povedal, môj
otec. Už ako dieťa som trénoval na bábike, ktorá zostala
po mojej nebohej sestričke vŕtanie zubov tak, že som jej zničil celú tvár. I keď treba povedať, že pôvodne som chcel byť
v prvom rade - ako mnohé deti

S manželkou pri vodopádoch Iguazu v Brazílii.

- pilotom, neskôr však veterinárnym lekárom, pretože som
miloval zvieratká…dokonca
som mal aj rodinnú nepríjemnosť, lebo z lásky k zvieratám
som počas neprítomnosti mojich rodičov vymenil telefón
za zajačika...
- V polovici 60.rokov ste sa
dostali z oblasti patologickej
anatómie k neurológii. Čo
ovplyvnilo výber tejto špecializácie, v ktorej ste dnes
na Slovensku najpovolanejším odborníkom?
- Už ako študent som pracoval v rámci študentskej vedeckej činnosti na neurologickej klinike, nesmierne ma to
uchvátilo. Vedel som, že bez
vedomostí nemôžem byť dobrým lekárom. Po absolvovaní
vojenskej služby, ktorú som absolvoval v Terezíne, čo vo mne
vyvolávalo pocit hrôzy ( nakoniec som tam robil sprievodcu
ako vojak v Malej terezínskej
pevnosti, kde sa odohrávali
vari najväčšie zverstvá v období 2.svetovej vojny). Potom som
nastúpil na patologickú anatómiu, kde som už pracoval 1 rok
ako pomocný asistent ešte pred
prezenčnou vojenskou službou,
aj ako študent, keď som dokonca za túto prácu dostával plat
(vtedy to bolo 300Kčs, čo bola
pre mňa obrovská suma). Patologická anatómia je základnou školou pre každého lekára - na anatómii som získaval
informácie o príčinách smrti,
o tom, ako v skutočnosti chorý orgán vyzerá, a ešte som sa
aj presvedčil akých chýb sa my
lekári dopúšťame… To mi veľmi pomohlo pri naplnení môjho sna stať sa neurológom, kedy
som v roku 1967 prešiel na 1.
Neurologickú kliniku LFUK
na základe konkurzného riadenia, kde ma privítal pán
akademik Černáček - a zostal
som tu dodnes. Neurológia je
skutočne veda, ktorá je famózna v tom, že je strašne logická,
že jednotlivé chorobné symptó-
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my na základe kvalitných vedomostí môžeme spájať do vzájomných určitých syntetických
celkov, ktoré nás presne privedú k stanoveniu diagnózy. Je to
niečo, čo ja považujem za veľmi zaujímavé a najmä preto,
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prešiel na dospelú neurológiu,
kde ma zaujala liečba sclerosis
multiplex, ktorej liečebné metódy a možnosti boli len v plienkach a postupne ma veľmi zaujímali cievne mozgové príhody,
pretože sa stávali veľmi často

... v rodinnom kruhu.

že to má charakter činnosti detektíva, ktorý pátra po príčine
a mieste ochorenia. Považujem
ju spolu s internou za kráľovnú
medicíny.
- Neurológia však nezahŕňa iba bolesť chrbtice, či hlavy. Čítam, že ste uznávaný odborník v oblasti „depplerovej
metódy“ – preložíte nám tieto
odborné slová? Dá sa percentuálne vyčísliť koľko pacientov máme s CMP diagnózou,
v čom by mala spočívať prevencia (ak je vôbec možná)
alebo pri akých príznakoch sa
treba už obracať na odborníkov o včasné ošetrenie mozgových príhod.
- Skutočne počas svojej medicínskej kariéry, ktorá chvalabohu už trvá od r. 1964, kedy som
promoval (rok predtým som bol
pomocným asistentom na patologickej anatómii), tak môj
vývoj išiel ďalej cez prvé 3 roky
práce na neurologickej klinike,
keď som liečil hlavne deti. Bola
to nesmierne zaujímavá práca,
pretože smutný pohľad chorého dieťaťa ma dojímal, keďže
v tom období som mal relatívne
veľa času (bol som slobodný),
do neskorých večerných hodín
som sedával so svojimi malými
pacientmi, rozprával som im
rozprávky a snažil som sa im
uľaviť v ich bolesti. Potom som

ľuďom, ktorí tu príhodu nemuseli dostať, keby boli istým
spôsobom discipilinovaní. Nemuseli ju dostať, keby sme mali
lepšie technologické možnosti
a lepšie terapeutické postupy.
Keďže cievne príhody spolu
s množstvom ďalších ochorení
sú jednými z najčastejších dôvodov úmrtí našej, ale i svetovej populácie, stali sa určitým
mojím smerovaním. Dopplerova metóda k nám začínala prichádzať v 70. rokoch a vôbec
prvú slovenskú prácu o použití ultrazvuku v neurológii som
publikoval v r.1969. Našťastie,vďaka určitým priaznivým situáciam dostali sme ako prví
v Československu prístroj pre
tzv. Dopplerovu metódu, pomocou ktorej neinvazívnym,
teda spôsobom neporušujúcim
integritu ľudského organizmu sme mohli vyšetrovať prietok krvi hlavnými prívodnými
cievami do mozgu a určiť, aké
sú parametre pre prietok mozgovými cievami. Je to metóda
nesmierne výhodná, praktická, opakovateľná a nezaťažujúca pacienta. Treba povedať,
že mozgová príhoda je naozaj veľmi vážnym ochorením,
a ak kedysi bolo cieľom zachrániť pacientovi život, snažíme
sa o zachovanie určitej kvality
života, aby bol pacient samo-

obslužný, aby sa mohol aspoň
čiastočne sám o seba postarať…
Dnes je našou snahou nielen
zachrániť život, zlepšiť kvalitu
života pacientovi, ale častokrát
ho vrátiť k práci.Treba povedať,
že najdôležitejšie je, aby bol pacient disciplínovaný, aby ľudia
dokázali predchádzať vzniku
cievnej príhody, pretože predísť
cievnej príhode je možné. Vieme, že cievnu príhodu spôsobuje množstvo rizikových faktorov - medzi najčastejšie patrí
vysoký krvný tlak, cukrovka,
arterioskleróza,
nezriadené
fajčenie, konzumácia alkoholu,
nesprávne stravovacie návyky,
atď. Práve ovplyvnenie týchto
stavov môže významným spôsobom znížiť nielen úmrtnosť,
ale i stupeň invalidizácie nášho
obyvateľstva. Treba povedať, že
existuje tzv. transitorný ischemický atak - je to jednoznačne
cievna mozgová príhoda, ktorá
však kompletne odoznie do 24
hodín a pacient sa vráti do pôvodného stavu.To je práve
tá skupina našich pacientov,
a tých je nesmierne veľa, u ktorých včasným zásahom, dokonalým vyšetrením a zavedením
správnej liečby môžeme predísť
tomu, aby pacient dostal tzv.
dokonanú cievnu príhodu, čím
vlastne môžeme významným
spôsobom znížiť frekvenciu
cievnych mozgových ochorení.
Je to teda hroziaci sa prst, upozorňujúci pacienta, že čo najskôr musí zmeniť spôsob života
a životosprávu.
- Ste neustále na cestách,
neprestajne sa vzdelávate
a nové informácie podávate aj
študentom, ktorí majú zrejme
dôležité miesto vo vašom živote... Pre mnohých ste určite veľkým vzorom v mnohých
ohľadoch... Platí tu naplnenie známej rozprávky O troch
grošoch?
- Treba konštatovať, že
do roku 1989 som nemal šancu sa niekam dostať. Ešte, keď
som len nastúpil na medicínu,
s obrovským obdivom som sa
díval na svojich učiteľov, na docentov a profesorov, nikdy som
si nepredstavoval, že by som
niekedy v živote mohol robiť
pracovníka lekárskej fakulty…

Nikdy som si nemyslel, že budem mať šancu stať sa kandidátom vied, habilitovať, stať
sa docentom, inaugurovať, stať
sa profesorom... akademickým funkcionárom, a teda dekanom lekárskej fakulty, čo je
najvyššia funkcia v rámci fakulty. Stalo sa 2-krát tak, ako
to dovoľuje zákon.To všetko
pri nástupe na LFUK v r.1958
mohol byť len nepredstaviteľný
sen. Robil som to s láskou, radosťou a prinášalo mi to pocit
obrovského uspokojenia. Treba
povedať, že si to vyžadovalo obrovské úsilie a aj vďaka tomu sa
mi to podarilo: mal som podporu svojich najbližších - rodičov,
manželky i dvoch dcér…Snažil
som sa vychovávať lekárov čo
najviac v etickom duchu, v duchu odborného vzdelávania,
kde som sa snažil vysvetliť, že
láskavé slovo niekedy pomôže pacientovi možno viac, ako
sebe drahší liek.Tri groše…Moje
dve dcéry sú obe vzdelané práve v tejto oblasti. Staršia dcéra
Ronnie veľmi úspešne skončila
medicínu a etablovala sa rovnako ako neurologička na pracovisku, kde pracujem aj ja.
Musím povedať, že ako jej vedúci som bol nekompromisný
a myslím si, že sa mi podarilo
v nej prebudiť záujem o neurológiu, veľmi úspešne pracovala
až do materskej dovolenky. Teraz vychováva moju nádhernú
vnučku, 2ročnú dcéru Hanku a začiatkom júla očakávame s veľkou radosťou príchod
ďalšieho člena rodiny, vnúčika
s plánovaným menom Samko.
Druhá dcéra Wanda sa rozhodla venovať veľmi užitočnej
i náročnej práci a to práci špecialnej psychopédky,čo je práca
s veľmi náročnými pacientami,
hlavne deťmi, ktoré vyžadujú
špeciálnu starostlivosť.
- V Izraeli ste boli už takmer
20- krát. Páči sa vám aj Austrália... Ste však Bratislavčan,
rodom z Ilavy. Povedzte, kde
sa cítite najviac doma? Aké sú
pre vás atribúty „domova“?
Pretože som prežil v podstate od roku 1958, teda už 52 rokov v Bratislave, cítim sa Bratislavčanom, na druhej strane
Pokračovanie na str. 12
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Rozhovory pri čaji...

Dokončenie zo str. 11
v mojej hrudi bije srdce Ilavčana, človeka, ktorý ma rád svoje
mestečko, jeho obyvateľov, svojich spolurodákov, krásne okolie Ilavy, Iliavku, Hornú Porubu, Zliechov. Veľmi si vážim, že
som sa stal prvým čestným občanom Ilavy, je to pre mňa veľká pocta, pretože si myslím, že
v Ilave žili a aj žijú možno ešte
ďaleko významnejší rodáci než
som ja. Veľmi si to vážim. Tak
isto veľmi si cením, že som čestným občanom obce Zliechov,
pretože tu v období 2. svetovej
vojny začala cesta mojej rodiny
- cesta utrpenia pri úteku pred
transportovaním do koncentračného tábora.
Na otázku aké sú atribúty
domova je ťažké odpovedať…
Domov je tam, kde sa človek
dobre cíti, kde sa vyskytujú ľudia, ktorých miluje, a ktorí milujú jeho. Domov je tam, kde sa
stretáva človek so vzájomnou
láskou, úctou a ktorá je úprimná a priama.
- Vlastníte niekoľko významných ocenení a viem, že
medailu od Jána Pavla II. si
vážite natoľko, že je uložená
na významnom mieste... Prečo? Čo pre vás tento človek
znamenal a ako spomínate
na vaše stretnutie?
- Musím povedať, že skutočne som sa stretol s pápežom
Jánom Pavlom II., svätým otcom 3-krát. Prvýkrát, keď bol
na Slovensku po roku 1989.
Bol to nesmierne vzácny zážitok, keď mi Svätý otec venoval
chvíľu na rozhovor. Ešte krajším zážitokom bolo, keď som
spolu s prezidentom Schusterom a slovenskou delegáciou
vo Vatikáne bol na stretnutí katolíkov so Svätým otcom za účasti asi 5000 slovenských veriacich, kde ma osobne
za prítomnosti kardinála Tomku Svätý otec privítal, mal som
s ním rozhovor, kde som sa vyjadril aj k liečbe jeho Parkinsonovej choroby a považoval som
to za obrovskú česť, keď mi povedal: „Ty si môj starší brat“.

Veľmi som si ho vážil pre jeho
ľudské spôsoby, pre jeho láskavý pohľad a láskavé cítenie. Dôkazom toho bolo aj to, že prijal
človeka, ktorý naňho spáchal
atentát, podal mu ruku, povedal, že mu odpúšťa… Priznám sa, že v mojich očiach to
bola jedna z najvýznamnejších
osobností v histórii 20.storočia.
- Ľudia hovoria, že sa podobáte na Jána Wericha... Máte
rád divadelné, hudobné umenie, nie je vám cudzia ani architektonická, či reštaurátorská problematika... Asi viete,
že veľa spisovateľov bolo pôvodom doktormi (A.P. Čechov, J.
Barč – Ivan, I. Stodola...) Štefan Králik bol dokonca neurológom ako vy. Nepomýšľate
niekedy tiež na spoludráhu literáta? Možno by takéto spojenie vašich odborných a ľudských skúseností bolo veľkým
obohatením literárneho fondu...
- Samozrejme mám pozitívny vzťah ku kultúre, ktorý vznikol možno tým, že ako študent
som býval na internáte, v ktorom bývali študenti, umelci.
Tam som sa spriatelil s mnohými, ako napr. speváci Hrubant,
Schrenkel, herci Labuda, Miško
Dočolomanský a množstvo ďalších vynikajúcich hercov, ktorí sa postupne stávali mojimi
priateľmi a aj mojimi pacientmi. Mám strašne veľa zážitkov
a spomienok na svoje aktivity,
či už študentské i lekárske vo
vzťahu k najrôznejším pacientom i ľuďom, jednoduchým,
ale i významným, od prezidentov až po obyčajných ľudí, ktorí ale pre mňa znamenali vždy
len pacienta, ktorému bola
moja povinnosť i snaha poslúžiť a odstrániť jeho problémy
a ťažkosti. Jožko Golonka bol
môj pravidelný hosť, ako i ďalší… Bolo s nimi veľké množstvo zážitkov a je pravdou, že
ak by som mal ešte viacej času,
nedá sa vylúčiť, že raz nepríde
k situácii, že sadnem a možno
nadiktujem svoje životné kréda
a skúsenosti, aby zostala neja-
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ká informácia aspoň pre mojich najbližších.
- Relaxujete ako divák aj
pri športových podujatiach,
na chate. Ste ako medicínsky
špecialista šikovný aj v kuchyni? Pravidlom v tejto rubrike
je na záver totiž aj obľúbený
recept môjho hosťa, o ktorý by
ste sa rád podelil s čitateľmi...
- Musím povedať, že dosť
málo relaxujem, ale občas
sa dostanem na chatu, ktorú
mám neďaleko Bratislavy. Rád
sa zúčastňujem rôznych športových podujatí, žiaľ v poslednom
čase viac doma pri televízii. Čo
sa týka mojich kuchynských aktivít, tak tu vás budem musieť
sklamať. Pokiaľ som bol slobodný a už pomaly starý mládenec
(ženil som sa ako 33-ročný), tak
som vedel výborne variť,vysávať, dokonca aj rezne vyprážať.
Ako som sa oženil, zobral som
si vynikajúcu manželku, kto-

rá naviac okrem toho, že je nesmierne čestná a slušná dáma,
je aj výborná kuchárka..,v tom
momente som zabudol všetky
kuchynské aktivity. O recept
sa s vami nepodelím, ale najviac milujem slovenské jedlá
ako bryndzové halušky. Niekedy sa trocha pokúsim o hádzanie halušiek z lopárika do vriacej vody, ale všetko nechávam
na svoju manželku, ktorá tie
halušky robí naozaj skvele.
- Pán Profesor, ďakujem
vám veľmi pekne za čas, ktorý
ste si našli, aby ste našich čitateľov a svojich rodákov v Ilave
potešili týmito riadkami. Želáme vám stále veľa sily a radosti z vašej práce a niekedy
v uliciach nášho mesta: Dovidenia...!
- posledný Rozhovor pri čaji
pre vás pripravila
Magda Pajanková-

Foto z udeľovania čestného Čestného občianstva v Ilave.
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Reportáž zo Švédska alebo

Švédi pracujú hlavou a život je im tak nejak „lagom“
Vysokú budovu Trade centra
v univerzitnom areáli v Halmstade človek prehliadne iba veľmi ťažko a keď som pri svojich
160 cm výšky prvýkrát prešla
cez jej brány, bol to zmiešaný
pocit. Japonské záhrady vsadené do interiéru i dopĺňajúce
exteriér, čistota, vysokí blonďaví muži a nižšie blonďavé slečny, poväčšine s kávou v ruke
v dlhých svetroch, pani na recepcii v dokonalej uniforme,
ochotná pomôcť, vonku na lavičkách vyhrievajúci sa študenti všetkých farieb pleti, pojedajúc svoje obedy...
...a všetko bolo zvláštne dokonalé, bežiace vo svojom
správnom systéme, v duchu
povestnej švédskej sociálnej
istoty a v katalógovo – krásnej
kulise severskej jesennej prírody. Farebné stromy, chladný
prímorský vánok odnášajúci
vzácne teplé slnko a nekonečné
utekajúce oblaky na oblohe tak
nízko nad hlavou, až má človek
dojem, že vtáci lietajú na dosah
zdvihnutej ruky.
Švédsko bolo v stážach
Erasmus moja jasná voľba. Každodenné prekvapenia
od samotných Švédov, systému
v krajine alebo i tie, prameniace zo stretu s kultúrou mojich
zahraničných spolužiakov ma
uistili veľmi skoro, že na dni
v mestečku na polceste medzi
Göteborgom a Malmö budem
ešte dlho spomínať.
V Halmstade som študovala
marketing a business kultúru.
Už štýl samotného vyučovania
povie mnoho o tejto krajine.
Študent jednoducho musí pohnúť mozgom a rozsiahle skupinové projekty a seminárne
práce ho nútia podať poriadny
výkon. Najzaujímavejšia z nich
bola pre mňa určite aplikácia vareného vína na brazílsky
a indický trh v rámci predmetu
Business culture II. Znelo mi to
trochu ako science – fiction, ale
o to prekvapujúcejšie bolo moje
zistenie, že v Brazílii je varené
víno známy a obľúbený nápoj

a že predsudky o Indii ako krajine vyhýbajúcej sa alkoholu
vzhľadom na náboženské presvedčenie zďaleka neplatia tak
masívne, ako by sa dalo čakať.
V kontraste so silnou sebarealizáciou v rámci vyučovacích hodín boli skúšky. Tie
trvajú sporadicky 5 hodín. Študent v snahe vypracovať všetky
otázky je nútený vytvoriť od 6
do 10 strán husto písaného textu a v tomto prípade žiadne
vlastné názory a myšlienky, ale
plná náväznosť na doporučenú
rozsiahlu literatúru. Švédi nemajú skriptá. Vraj taký servis
učitelia študentom v tejto kra-

To, že Švédi vedia pohnúť
rozumom a prísť na správny bod, ktorý im otvorí brány
i na zdanlivo nedosiahnuteľné trhy svedčí i príklad jednej
z najväčších švédskych firiem
Sandvik, zaoberajúcej sa výrobou strojov na rezanie kovov.
Sandvik je prirodzeným monopolom v Indii. Švédom sa
jednoducho podarilo pochopiť
východnú kultúru a i napriek
ich chladnej a profesionálnej
povahe pokiaľ ide o business,
dokázali s Indami vytvoriť silné priateľské obchodné puto
a získať si ich lojalitu a dôveru.
V mnohých bedekroch o kra-

Maják v Helsinborgu - z tohto mesta štartujú trajekty do
Dánska
jine nerobia =).
Švédi sú národ cieľavedomý
a prekvapujúco spokojný aj so
svojím najvyšším daňovým zaťažením v celej Európe. Alebo
možno iba veria v dobro aj zlo
tejto veci a stavajú sa k tomu typicky seversky – „lagom“ – ani
odporujúco, ani príliš nadšene,
ani nekritizujú, ani nechvália...
Krajina investuje nemalé zdroje na výskum a vedu.
V tomto duchu vedie i študentov: Pracuj hlavou. Jedna z najznámejších švédskych značiek
IKEA je švédska hlavne v počte svojich kreativcov, designérov a v administratívnej sile.
Samotná fyzická výroba je záležitosťou menej ekonomicky
vyspelého zahraničia.

jine sa uvádza „ english widely spoken.“ Svätá pravda. Plynulou angličtinou vám v škole
odpovie i pani upratovačka,
ak práve nemôžete nájsť svoju
učebňu.
...A keď už sme spomenuli švédsky chlad a profesionalitu... Je to tak. Švédi chodia
do práce kvôli práci a len kvôli
práci. Sú zdvorilí, ale nie priateľskí. Kamaráti a záľuby sú
pre nich záležitosťou popracovného života. Tieto dva svety sa prelínajú iba výnimočne. Osobne pre mňa pôsobilo
viac ako šokujúco postavenie
žien v spoločnosti. Švédky sú
známe vysokou emancipáciou, ktorú tu muži dokonale
rešpektujú. Otvoriť žene dve-

re je znak disrešpektu jej rovnoprávnosti, a preto to švédski
muži nerobia, ani robiť nebudú. Cudzinka- žena- sa tu nejedenkrát spýta sama seba, či
tu vymreli všetci gentlemani...
Nevymreli. Nikdy neboli. Ženy
tu sekajú trávniky, pracujú
v prístave na vysokozdvižných
vozíkoch, bežne šoférujú autobusy a na materskej dovolenke môže s nimi ostať doma aj
manžel. Veď je pre dieťa predsa rovnako dôležitý ako ona.
Obaja budú dostávať od štátu
po 2 roky 80 % svojho bežného
platu. Krásny príklad ako funguje svetlá stránka sociálneho
štátu.
Môj obľúbený profesor Torben raz s milým úsmevom dokonale Švédov vystihol: „we are
maybe boring but very honest.“
Presne tak. U dokonalých
švédskych princov a princezien začne človek rýchlo postrádať temperament, emócie,
mimiku. Na druhej strane sú
perfektne vysporiadaní so svojimi povinnosťami. Platia načas, rešpektujú pravidlá, nasledujú systém.
Švédsko treba zažiť na vlastnej koži a ak sa vám to v blízkej
dobe nepodarí, verte, že i u vás
doma je kúsok z krajiny Pippi
dlhej pančuchy a Nilsa Holgerssona. Mimochodom Nils
stále lieta na svojej husi na 20
korunovej švédskej bankovke.
Okrem literatúry a Nobelových cien sú Švédi u vás doma
schovaní v plátkovači na tvrdý
syr, vo varenom víne, v kefke
na umývanie riadu, v trojuholníkových vianočných stojanoch na okenných parapetách,
v absolut vodke... to všetko priniesli do našich všedných dní.
Okrem toho všetkého si odnášam ešte jeden úžasný pocit,
keď poobede sedím na ľudoprázdnej pláži a drsný vietor
stavia z piesku mapu celého
sveta, more krásne šumí a ja
rozmýšľam, kam sa vydám ďalej...
-Ľubica Turcerová-
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Bruselský projekt...
Dokončenie zo str. 1
- vonku prebiehalo cvičenie
aerobicu za sprievodu odbornej predcvičovateľky.
Pre delegátov a vyučujúcich
jednotlivých štátov prebiehali
prednášky pod odborným vedením zamestnankyne z pedagogicko – psychologickej
poradne Mgr. Erika Prostredná na témy: Voľný čas mladých
a internet, Stúpajúca kriminalita na školách, Otázky k poklesu hranice trestnoprávnej zodpovednosti, Šport ako
prevencia proti kriminalite.
Po prednáške sa rozvinula živá
diskusia a veľký záujem o informácie ako jednotlivé problémy riešia vo svojich krajinách
a ako je to legislatívne zastrešené v danom štáte.
Pred večerou bola slávnostne zvesená olympijská zástava
a všetci účastníci boli vo veľkom očakávaní záverečného
vyhodnotenia v DK, kde boli
odovzdané hodnotné ocenenia a poháre pre súťažiacich,
do ktorých mesto investovalo
takmer 2 tisíc eur.
Zástupcovia
jednotlivých
miest ocenili toto veľkolepé
podujatie mesta pre mladých
ľudí a vyjadrili obdiv za veľmi dobrú organizáciu. Táto
spokojnosť nebola len v ich
slovách, ale bola čitateľná aj
nadšení, ktoré u nás načerpali. Slávnostné vyhodnotenie predniesla Mgr. Veronika
Bambušková, ceny odovzdával primátor mesta Ing. Štefan
Daško a Mgr. Anna Bakošová.

Po odovzdaní cien začala pre
detí očakávaná diskotéka.
V tom istom čase v zasadačke DK prebiehalo priateľské posedenie zástupcov miest
a škôl, ale aj pedagogického
zboru, ktorý sa striedal pri dozore žiakov. Oslovení zástupcovia zo Všechovíc, ktorí sú
známi šíritelia dobrej muziky,
svojím spevom, hrou na harmonike, gitare a bongu vytvorili veľmi príjemnú atmosféru
pri posedení, ktoré končilo paralelne s diskotékou pre deti.
Posledný deň pobytu žiakov v našom meste prebiehal
v pokojnej atmosfére. Účastníci podujatia sa postupne vystriedali pri návšteve
mestského múzea. Touto prehliadkou ich odborne sprevádzali Mgr. Magdaléna Kobzová a Mgr. Miroslav Toman.
Návštevníci z Györu si nenechali ujsť ani návštevu Barošovej hrobky a ulice v Klobušiciach, ktorú absolvovali
po návšteve múzea.
Poslankyňa MZ Viola Bakošová a Mgr. Anna Bakošová rozdali po chutnom obede
všetkým deťom osobné prezenty ako osobnú spomienku
na toto podujatie a na hostiteľské mesto Ilavu, a tiež balíčky
na cestu.
So všetkými deťmi a ich pedagogickým dozorom sa rozlúčila pani riaditeľka Mgr. Oľga
Ďurechová a zástupcovia pedagogického zboru našej školy.
Zámerom projektu bolo vy-

Vybíjaná - diečatá.
tvorenie podmienok na väčšiu
vzájomnú interakciu mladých
ľudí, ktorá odštartovala vznik
nových priateľstiev a prispela k prekonávaniu jazykových
bariér. Deti našli spoločnú reč
cez anglický jazyk.
Mesto pripravilo projekt
v spolupráci s Trenčianskou
regionálnou rozvojovou agentúrou ako i Exekutívnou agen-

túrou pre vzdelávanie, audiovíziu a kultúru. O realizáciu
projektu sa významne zasadila Mgr. Bakošová Anna z oddelenia kultúry mesta Ilava
ako i súčasný primátor mesta Ing. Daško, ktorí iniciovali a zabezpečovali realizáciu
tohto organizačne veľmi náročného projektu.
-Monika Bakošová-

Vážený pane primátore,
dovolte, abychom Vám jménem všech účastníků
výpravy ze ZŠ Všechovice na setkání „Europa pre
občanov“, vzdali hold Vašemu perfektně zvládnutému a hodnotnému programu po celou dobu našeho pobytu.
Vždycky jsme se v (llavě cítili dobře, ale tentokrát
na nás dýchala zvláštní atmosféra soudržnosti,
přátelství a zájmu. Našli jsme zde kolektiv lidí, který nelitoval svého času, Často na úkor rodiny proto,
abychom se cítili dobře. A věřte, že se Vám to podařilo dokonale.
Vyřiďte, prosím, toto poděkování i všem pracovníkům magistrátu, kteří se na tomto projektu podíleli. Těšíme se na podobná setkání s Vámi.
Za všechny účastníky setkání ze ZŠ a MS Všechovice Jaroslav Otáhal - vedoucí výpravy.

Vyhodnotenie družobného stretnutia
Malý
Flor- Vybí- Veľký Plážový Stolný Stolný
Volejbal
futbal
bal janá futbal volejbal tenis tenis
D
CH
CH
D
CH
D
CH
D

Plážový volejbal - dievčatá.
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„Mysli na zdravie - nie na drogy“
Valné
zhromaždenie
OSN vyhlásilo 26. jún ako
Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a ilegálnemu
obchodovaniu
s nimi, na pripomenutie
cieľa, ktorý členské štáty
prijali v tento deň v roku
1987 - vytvoriť medzinárodné spoločenstvo bez
drogových závislostí.
UNODC (Úrad pre drogy a kriminalitu Organizácie spojených národov) volí
každý rok ústrednú tému posolstvo medzinárodného
dňa a iniciuje ročnú kam-

paň na zvyšovanie vedomia o svetovom drogovom
probléme.
Nosnou témou tohtoročnej kampane je „zdravie“. UNODC si v kampani na rok 2010 s názvom
„Mysli na zdravie - nie
na drogy“ kladie za cieľ informovať verejnosť a najmä mladých ľudí o škodlivých účinkoch drog na ich
zdravie, ktoré sú pod medzinárodnou
kontrolou.
Táto blížiaca sa celosvetová
kampaň vyzýva mladých
ľudí, ktorí sú dvakrát tak

náchylní začať užívať drogy
než dospelí, k ochrane ich
zdravia. Prvým krokom
je získať fakty o drogách
a o ich škodlivých účinkoch.
Slovenská republika prijala Národný program boja
proti drogám aj ako aktívnu politiku štátu v súlade
s medzinárodnými dohovormi OSN. Cieľom tohto
programu je znižovať dopyt, ponuku a zvyšovať informovanosť obyvateľstva
o rizikách. Negatívne účinky drog sú rôzne - v závis-

losti od typu konzumovanej drogy. Zdravá voľba
nie je iba o tom, že poviem
„nie“ droge, ale aj o voľbe
zdravého životného štýlu
- športových aktivít, hudby, divadla, občianskych, či
iných pozitívnych aktivít.
Zdravý životný štýl si vyžaduje zvoliť také správanie, ktoré rešpektuje telo
i dušu. To si vyžaduje vedenie zo strany rodičov,
učiteľov a iných, ktorí vystupujú v úlohe životných
vzorov, aby mladých ľudí
nielen presviedčali o tom,
že majú ostať mimo, ale aby
ich povzbudzovali k aktivitám v prospech zdravia.
- RÚ VZ Pov. Bystrica-

Výstava Ľubomíra Zdurienčíka v DK Ilava
Výtvarník Ľubomír Zdurienčík nám predstavuje svoje diela na prvej autorskej
výstave, kde máme možnosť
vidieť prierez jeho doterajšej tvorby. Narodil sa v Považskej Bystrici. Výtvarné
umenie mu prirástlo k srdcu
už v útlom veku, kedy ho do
tajomstiev výtvarného umenia zasvätila jeho mama,
ktorá bola učiteľkou výtvarnej výchovy v Papradne. Ako
dvanásťročný vytvoril prvé
olejomaľby. V jeho tvorbe
prevažujú námety zobrazujúce architektúru historických objektov, inšpiruje sa
maľbami starých majstrov,
jeho vzorom je taliansky
maliar Canaletto. Ľubomír
sa však rád inšpiruje i našou
prekrásnou prírodou, zaujímavo pôsobia jeho maľby
z Mojtína, či zo Skalky nad
Váhom, ktoré sú majstrovsky realisticky vypracované.
Výtvarník Ľubomír Zdurienčík má dve deti, Mareka
a Veroniku, ktoré sa nechávajú inšpirovať svojím otcom
a tiež vytvárajú svoje detské,

ale jedinečné dielka. Je spoluzakladateľom občianskeho
združenia na záchranu hradu v Považskej Bystrici, je
členom Klubu výtvarníkov
pri DK v Ilave. Zúčastnil sa
kolektívnych výstav v Nimnických kúpeľoch, v Trenčíne-Výtvarné spektrum, v Považskej Bystrici vo výstavnej
sieni v kine Mier, v DK Ilava.

Pravidelne sa zúčastňuje
plenérov, poriadaných Klubom výtvarníkov pri DK Ilava, ale i POS (Mojtín, Belušské Slatiny, Trenčín, Skalka
nad Váhom, Dubnica nad
Váhom...).
Cieľom výstavy Ľubomíra
Zdurienčíka je nielen predstaviť jeho tvorbu, ale predovšetkým vyzdvihnúť jeho

úsilie o hľadanie osobitného
umeleckého priestoru i originálneho autorského štýlu
a povzbudiť ho do ďalšej tvorivej aktivity a tiež budúcej
výtvarnej prezentácie. Výstavu, ktorá je nainštalovaná
vo Výstavnej sieni DK Ilava,
si môžete pozrieť do konca
júna.
-teich-

16

Ilavský mesačník

Skvelé finále v Základnej umeleckej škole Ilava
a ocenenia.
Výchovnými koncertami sme spestrili dopoludnia pre deti MŠ a žiakov ZŠ
v Ilave, Pruskom a Hornej
Porube. V hudobno-dramatickej podobe sme všetkým
deťom priblížili hudbu, tanec i kresbu prostredníctvom zážitkov chlapca, ktorý sa so svojimi spolužiakmi
po celý deň stretával s rôznymi druhmi umenia. Veríme, že sa deťom naše vystúpenie páčilo. Svedčí o tom
aj veľký počet záujemcov
na štúdium v ZUŠ po prijímacích pohovoroch.
Deň zábavného umenia bol školský projekt dňa
27.mája 2010 pre žiakov
všetkých odborov a ročníkov ZUŠ Ilava. Popoludnie

Absolventi...

ZUŠ Ilava zorganizovala
prvý ročník výtvarnej súťaže ilavských škôl ARTIL
2010. Do súťaže bolo prihlásených spolu 136 prác zo 7
škôl a školských zariadení. Ďakovné listy od predsedníčky kultúrnej komisie
MZ a riaditeľky ZUŠ Ilava
dostalo spolu 34 detí. Ceny
riaditeliek škôl - Janky Harušincovej, Janky Pilátovej,
Mgr.Oľgy Ďurechovej, Mgr.
Dany Škultétyovej a Mgr.
Ruženy
Hromádkovej,
Výstava ARTIL...

za DK Ilava od Mgr. Andreja Škvaru, za kultúrnu
komisiu od Violy Bakošovej a od primátora mesta
Ing. Štefana Dašku dostalo 10 najlepších vybraných
prác detí spolu so sladkosťami a inými drobnosťami.
Témou tohtoročnej výtvarnej súťaže boli KVETY,
a tak vestibul domu kultúry celý rozkvitol krásnymi prácami. Cieľom súťaže
bolo vyzdvihnúť ďalšie talenty, prezentovať ich ume-

Deň zábavného umenia...

leckú fantáziu, výtvarné
schopnosti a nadanie.
Výstava výtvarných prác
našich detí bola vhodným
doplnkom prezentácie kultúrnej Ilavy pri príležitosti stretnutia detí z ČR,
Poľska a Maďarska pod názvom Medzikultúrny dialóg
v dňoch 27. - 30.5.2010.
Ďakujem všetkým zúčastneným žiakom, učiteľom
za ich prípravu, riaditeľkám
škôl za ústretovosť a primátorovi mesta za podporu

malo tri časti: v hudobnej
„Nové talenty“, deti súťažili v speve, vo „Výtvarných
inšpiráciách“ využili alternatívne materiály na voľnú
tvorbu a v „Disco-tancoch“
sa mohli naučiť krátke choreografie. Za svoje výkony
i práce dostali žiaci sladkú
odmenu i občerstvenie. Popoludnie v umeleckej škole
strávili deti i rodičia s učiteľkami p.M. Margušovou,
L.Gawronovou a s riaditeľkou R.Hromádkovou.

Ilavský mesačník

17

Adriana Laskovičová...

„Moje prvé tóny“ bol dňa
2.6.2010 koncert našich najmenších muzikantov. Žiaci prípravného a prvých
ročníkov po prvýkrát stáli na pódiu a nadšenému
obecenstvu predviedli svoje
prvé vystúpenie. Všetci boli
vynikajúci a my sa tešíme
na ich ďalšie vystúpenia.
Dňa 3.6.2010 sa žiaci školy Nina Klačková, Samuel
Teicher, Adriana Holbová
a Barbora Husárová zúčastnili krajského festivalu
komornej hry dychových
nástrojov v Partizánskom
a naše kvarteto sa umiestnilo v striebornom pásme.
Blahoželám k výbornému
umiestneniu žiakom a ďakujem pani učiteľke Elene
Vaňovej za zodpovednú prípravu na súťaž.
Na medzinárodnom festivale akordeonistov EuroVýchovné koncerty...

musette-Doldentanco v Rajeckých Tepliciach 9.6.2010
sa naša žiačka Adriána Las-

kovičová umiestnila v bronzovom pásme. Výborný výsledok súťaže oceňujem
a ďakujem p.uč. Mgr. Márii
Miklošovej za kvalitnú prípravu žiačky.
Opäť sa k nám blíži koniec školského roka a my
sa znova lúčime so žiakmi,
ktorí končia štúdium na našej škole. Koncert absolventov a slávnostné odovzdávanie záverečných vysvedčení
bol 18.6.2010 v koncertnej
sále školy. Štúdium vo výtvarnom, hudobnom a tanečnom odbore za prvý
a druhý stupeň základného štúdia a štúdium pre

ná. A pretože naši študenti našli zaľúbenie v hudbe,
tanci i maľbe verím, že ich
táto láska bude sprevádzať
po celý život.
Do konca školského roka
sme pripravili Tanečný kaleidoskop - vystúpenie
všetkých žiakov tanečného
odboru pri príležitosti Dňa
otcov 20.6.2010 v DK Ilava.
Milé tanečné choreografie určite potešili všetkých
návštevníkov. Konal sa aj
spoločný koncert dvoch absolventiek školy Lenky Steigaufovej a Slávky Šatkovej
dňa 22.6.2010 o 16,00 hod.
v sále školy. Na koncerte

dospelých ukončilo spolu
32 absolventov. Absolventi
dostali okrem vysvedčení
pamätné listy školy. Tí, ktorí školu reprezentovali, dostali ďakovný list riaditeľky
a všetkým pripravil výtvarný odbor milú umeleckú
pozornosť. Po koncerte sa
stretli žiaci, študenti a pedagógovia na spoločenskom
posedení a v príjemnej atmosfére sa rozlúčili.
Umenie je nesmrteľné
a láska k nemu nekoneč-

účinkovali aj ich hostia Ján
Putala, Martin Jáňa a triedni učitelia Elena Vaňová
a Mgr. Marek Berky.
Dňa 23.6.2010 sme mali
koncert Všetkým pre radosť
na Valaskej Belej a 27.6.2010
bude mať školský orchester
Brillant svoj promenádny
koncert v mestskom parku.
Príďte si vypočuť príjemné
melódie v závere školského
roku.
-R.Hromádková-

Deň otcov...
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Mestská knižnica
Doc. PhDr. Balogová, Beáta PhD.:
„SEnIOrI“
Prešov, Akcent print 2009

„Každý chce dlho žiť, ale nikto nechce byť starý“
J.Swift
Dôvodom napísania tejto
publikácie vysokoškolskej učiteľky na Prešovskej univerzite
bol jej odborný a ľudský záujem
o starších ľudí, a aj to, že študenti o senioroch, starnutí a starobe vedia len veľmi málo, aj
napriek tomu, že sa ich to chtiacnechtiac bytostne dotýka, keďže
starnutie je nezvratný biologický proces, ktorý začína dňom
narodenia.
Vieme, že európska populácia starne. Pokles počtu detí
a rast počtu starších ľudí je pre
ľudstvo nový fenomén, ktorý je
spojený s celým radom závažných sociálnych, ekonomických
a psychologických následkov
významne ovplyvňujúcich život
jednotlivcov ako aj celej spoločnosti.
Slovenská republika sa síce
so svojou vekovou štruktúrou
zaraďuje medzi desiatku eu-

rópskych krajín s najmladším
obyvateľstvom, avšak je všeobecne známe, že aj na Slovensku pôrodnosť dlhodobo klesá
a zvyšuje sa počet ľudí v poproduktívnom veku v porovnaní
s ekonomicky činným obyvateľstvom.
Staroba je v prvom rade skú-

Výstava žiackych exlibrisov
Pri príležitosti sviatku knihy v mesiaci marec, vyhlásila mestská knižnica pre deti ZŠ súťaž v tvorbe exlibrisov. Cieľom tejto súťaže bolo prebudiť naše deti nielen k tvorivému tráveniu
voľného času, ale priviesť ich najmä ku knihe a vzdelávaniu
a taktiež pochopiť funkciu exlibrisu v knihe. Tento prvý ročník súťaže bol zameraný na vyhotovenie exlibrisu pre mestskú
knižnicu. Všetky výtvarné dielka, ktoré deti vytvorili, boli zaujímavé, hoci sme neuviedli podmienku grafického spracovania,
prostredníctvom grafických techník ako sú napr. linoleoryt, linoleorez apod. Deti vytvárali kresbu fixou, pastelou, ceruzou
a pod. V budúcnosti by sme chceli rozšíriť súťaž i pre ZUŠ. Výstavu, ktorá je nainštalovaná vo vestibule DK, si môžete pozrieť
do konca júna.
- teich-

senosťou žien, keďže žijú dlhšie ako muži, aj keď medzi živo
narodenými deťmi prevládajú
chlapci nad dievčatami.
Vzhľadom na vyššiu úmrtnosť mužov sa tento pomer vo
veku 30 až 40 rokov vyrovnáva
a po 60. roku života sa napokon
zvyšuje v prospech žien. Tomuto
nasvedčuje aj priemerná dĺžka
života, ktorá v súčasnosti vo svete zodpovedá u mužov hodnote
75 a u žien 79 rokov. Na Slovensku je táto očakávaná dĺžka života u mužov 71 rokov a u žien
82 rokov. Za maximálnu dĺžku
života sa dnes považuje asi 110
rokov, dokonca až 120 rokov.
Existuje veľa vedeckých teórií o starnutí. Niektoré vysvetľujú starnutie ako vopred určenýnaprogramovaný dej, ktorý má
každý živý tvor zakódovaný vo
svojom genetickom materiáli.
Buď sa vo vyššom veku začnú uplatňovať určité gény, ktoré „spustia“ proces starnutia
a smrti, alebo sa genetický materiál bunky dlhým používaním
v priebehu života natoľko opotrebuje, že už nie je schopný plniť
svoju funkciu.
Iná skupina názorov považuje starnutie za dôsledok veľkého
množstva nepriaznivých vplyvov, ktoré pôsobia na organizmus zvonka (psychické stresy,
choroby, hluk, ionizujúce žiarenie, ap.) a zvnútra (poruchy
imunitnej sústavy, poruchy biosyntézy rôznych látok, ap.).
Vyšší vek prináša so sebou aj
obdobie najväčších životných
kríz. Starší človek je neustále
konfrontovaný s rôznymi zmenami a stratami. Tieto zmeny sa
považujú za sociálne, psychické
a biologické riziká.
Kniha „Seniori“ je veľmi zaujímavá a poučná nielen pre
študentov, ale svojím prehľadným a zrozumiteľným textom
je vhodná i pre sociálnych pracovníkov a všetkých, ktorých
táto téma zaujíma, ale i pre samotných seniorov, lebo jednotlivé kapitoly, napr. príprava seniorov na vstup do dôchodku, ich
kvalita života, edukácia, formy
paliatívnej a hospicovej starostlivosti, atď., majú pre nich aj informačnú hodnotu.
Podľa knihy spracovala - Ľ.L.-

Knižné novinky
Prírastky v júni
Beletria:
Desivá symetria, Klišé,
Tovar, Škola noci 1. a 2. diel,
Kašlem na život bez lásky,
Nech sa deje čokoľvek,
Dvojnásobná výhra,
Už viem, že chcem teba,
Dobrá žena, Nikdy neklam,
Mám v pätách mafiu,
Muž s tvárou zabijáka,
Temná veža, Zlodejka kníh
Náučná literatúra:
Wehrmacht
Arabský svet, iná planéta?
Bojová technika 2. svetovej
vojny
Pečieme s Teleránom
Feng Šuej, 168 spôsobov
ako očistiť svoj dom
Kniha športov
Kniha o futbale
Poľovnícke a pytliacke
príbehy
z autorovej kroniky
/autor Albín Latko/
Poľovnícke príbehy... ďalšie
pokračovanie.
Detská literatúra:
Zlatá reťaz / rozprávky,
príslovia, porekadlá,
pranostiky, hádanky.
veršovanky, vyčítanky,
koledy,
spievanky a zvyky pre
najmenších i väčších/
Náhľad na tieto tituly je
v rámci „Najnovšej
fotogalérie“ na www.ilava.sk

Zmena výpožičnej doby

Mestskej knižnice
počas letných mesiacov

od 1. 7. - 31.8. 2010
od 8:00 - 15:00 h.
12. 7. - 23. 7. - ZATVORENÉ
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Jún - Mesiac poľovníctva
Každý rok sa v tomto období poľovníci viac aktivizujú na verejnosti.
V rámci Mesiaca poľovníctva je
treba upozorniť na niektoré súvislosti, ktoré by mali mať občania
na pamäti pri návšteve našich lesov.
V rámci Slovenska sa náš región vyznačuje najväčšou hustotou
obyvateľstva na 1 km2. S tým priamo súvisí aj silný civilizačný tlak
na okolitú prírodu. Okrem hubárov, chatárov, turistov, psíčkarov
a cyklistov pribudli v poslednom
období motorkári a štvorkolkári.
Tieto aktivity verejnosti upravujú
rôzne zákony a vyhlášky o ochrane prírody, najnovšie Zákon o poľovníctve č. 274/2009. Paragrafy
zákona nezakazujú občanom navštevovať lesy, či už za turistikou
alebo hubami, ale prísne zakazujú, a to aj pod prísnymi pokutami,
jazdenie motorkárov, ktoré nešetrne zasahuje do života voľno žijúcej
zveri. Cyklisti sú tolerovaní, avšak
len po vyznačených trasách, ktoré
by si mali zlegalizovať s majiteľmi
lesného pôdneho fondu. U nás sú
to nasledovní majitelia: Lesné spoločenstvo Ilava, Lesné a pasienkové

spoločenstvo – Urbariát IIava, Lesné a pasienkové spoločenstvo Klobušice, Urbariát Iliavka, Urbariát
Horná Poruba, Urbariát Košecké
Podhradie ...
Podľa nového zákona o poľovníctve aj poľovníci, ako nájomcovia
revíru, musia žiadať od majiteľov
lesného fondu vstupy pre osobné
vozidlá. Doposiaľ tieto vstupy vydával lesný úrad v obmedzenom
množstve. Uvedené povolenia vstupu motorových vozidiel na poľné
a lesné cesty sú len účelovo viazané,
a to napr. pri dovoze krmiva, odvoze ulovenej zveri... Jednoducho, lesné cesty nie sú verejnými cestami.
Zvlášť chcem upozorniť na jazdenie
arogantných motorkárov. V prvom
rade nejazdia po svojom pozemku,
ohrozujú občanov i sami seba a veľmi narúšajú život v lese. Vyrušovaná zver je pod silným stresom. Prejavuje sa to narušením prastarých
cyklov, podľa ktorých má ich zver
za 1 deň 12, a tým trvale zver stráca
na telesnej váhe, zdržuje sa v húštinách, robí ohryzy na mladých porastoch, sťahuje sa do polí (kukurica, repka, slnečnica), kde nachádza
väčší pokoj, ale opäť spôsobuje veľ-

Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu v Ilave mala česť zorganizovať významnú národnú
súťaž v hre na lesnicu a lovecký roh. V sobotu 29. 5. 2010
sa v priestoroch DK Ilava
zišli trubači z celého Slovenska i priatelia z Českej repub-

V Ilave zneli lesnice a lovecké rohy
liky. Prekrásna atmosféra 33.
ročníka celoslovenskej súťaže
bola o to slávnostnejšia, že
v tomto roku poľovníci oslavujú 40 rokov od vzniku poľovníckych signálov na Slo-

ké škody na poľnohospodárskych
kultúrach. Tých negatívnych dôsledkov je ďaleko viacej. Poľovníci
ich veľmi dobre poznajú.
Zákon o poľovníctve č.274/2009
§ 24 –.... „zakazuje sa v revíri plašiť zver akýmkoľvek spôsobom,
zakazuje sa spôsobovať zveri stres
a všeobecne vykonávať činnosti,
ktoré pôsobia na zver nepriaznivo.
Medzi takéto činnosti v praxi patrí
okrem iných antropických aktivít
aj nekontrolovateľný zber zhodov
parožia. V biotopoch, ktoré intenzívne ovplyvňujú ľudské aktivity,
býva jelenia, ale aj ďalšia zver natoľko atakovaná, že väčšiu časť dňa sa
zdržuje v úkryte...“ Náš okres patrí v počte obyvateľov na km2 medzi
najhustejšie (170, slov. priemer je
130). Tlak je teda veľký.
Občania si určite všimli, že ilavskí poľovníci sa snažia spolupracovať s verejnosťou. Okresná organizácia SPZ v Ilave každý rok
v spolupráci s PZ Borokové – Vápeč
Ilava organizuje okresnú chovateľskú prehliadku. Taktiež funguje aj
práca s mládežou a každý rok organizujeme okresnú súťaž krúžkov
„Mladý priateľ poľovníctva“.Tohto-

roční víťazi okresného kola postúpili na celoslovenskú súťaž KMPP
do Liptovského Mikuláša. V tomto roku sme oslavovali 10 rokov
od vzniku OKO SPZ Ilava, historicky nadväzujúcu na okresnú organizáciu, ktorá tu fungovala od r. 1935
do roku 1960. Pri príležitosti tohto
výročia ilavskí poľovníci zorganizovali 29.5.2010 veľmi bohatú kultúrnu akciu - celoštátnu súťaž v hre
na lesnicu a lesnom rohu.
V mojom krátkom príspevku
som chcel upozorniť čitateľov, že
v našom meste a okolí pôsobí organizácia, ktorá združuje občanov
zameraných na ochranu a zveľaďovanie prírody. Spomenutý nový
zákon o poľovníctve upravil hospodárenie v lesoch, konečne jasne
formuloval a nadradil vlastnícke
vzťahy majiteľov lesov nad ostatné
záujmy jednotlivcov a skupín vo
vzťahu k lesu.
Veľmi dôležitým prvkom nového zákona je aj zriadenie Slovenskej poľovníckej komory, ktorá vo
viacerých prípadoch nahrádza doterajšie lesné úrady a združuje všetky ochranárske a záujmové skupiny
pôsobiace v prírode.
Zásluhou poľovníkov z okresu
Ilava sa naše mesto stalo regionálnym sídlom Slovenskej poľovníckej
komory. Adresa SPK je: Farská ul.
č. 8, 01901 Ilava
-M. Pagáč-

vensku. Dovtedy slovenskí
poľovníci používali nemecké a české signály. V pamätnom roku 1970 hudobný
skladateľ Tibor Andrašovan
predstavil celú kolekciu poľovníckych signálov, ktorú
otextoval p. Poruben. Prekvapili hlavne mladí trubači,
z ktorých sa viacerí predstavili aj s vlastnými skladbami,
pokračujú teda v šľapajách
spomenutých autorov. Súťažilo sa v štyroch kategóriách“:
A,B,C,D. V kategórií B sa
z domácich zástupcov z OKO
SPZ Ilava na 11. mieste Marian Čerepan, na 12. mieste
Ľuboš Ronec a 15. miesto obsadil František Istenák. V kategórií C sa z domácich OKO

SPZ Ilava sa 6 -členné družstvo umiestnilo na 6. mieste.
Príjemnú atmosféru obohatili lesničiari z ČR - ozajstní majstri. Družstvo docestovalo z obce Podštát
z okresu Olomouc. Tvorili ho
žiaci ZUŠ na čele s riaditeľkou Janou Kozubíkovou.
Súťažiacich hodnotila odborná komisia, ktorej predsedal hudobný skladateľ Peter
Vacek z ČR, členom poroty
boli ďalej Milan Húževka –
čestný predseda Klubu trubačov na Slovensku a učitelia
dychových nástrojov František Letko a Elena Váňová zo
ZUŠ Ilava.
M.Pagáč
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Ponuka na štúdium
Súkromná obchodná akadémia Živeny

4 – ročné denné štúdium
5 – ročné anglicko – slovenské bilingválne štúdium
2 – ročné externé štúdium (Vyučovanie 4x v roku)

Súkromná hotelová akadémia Živeny
KDY A KDE?

11. 7. – 17. 7. 2010 V PRAZE
NEBO
25. 7. – 31. 7. 2010 V OLOMOUCI

CO SE BUDE DÍT?

MÁŠ MOŽNOST ZAPOJIT SE DO PROGRAMU KLÁŠTERA, KTERÝ ZAHRNUJE:
) PRÁCI A HLAVNĚ ZÁBAVU S ŘÁDOVÝMI BRATRY
) SPOLEČNOU MODLITBU, MŠI SVATOU, ADORACI ...
) MOŽNOST PROHLÍDKY MĚSTA, LETNÍHO KOUPÁNÍ A TÁBORÁKU

KOLIK TO BUDE STÁT?

NA STRAVU A POBYT SI ÚČASTNÍCI VYDĚLAJÍ PRACÍ VLASTNÍCH RUKOU

CO SI MÁM VZÍT S SEBOU?

PRACOVNÍ OBLEČENÍ A OBUV, VĚCI K OSOBNÍ HYGIENĚ, PLAVKY A DALŠÍ...

Přihlášku můžeš poslat nejpozději týden
Br. Radek Navrátil, OFMCap.

před začátkem akce na adresu:

Loretánské nám. 6
118 00 Praha 1-Hradčany
e-mail: kapucini.ulorety@seznam.cz

přihlášení bude potvrzeno e-mailem s podrobnějšími informacemi

5 – ročné denné štúdium
2 – ročné externé štúdium (Vyučovanie 4x v roku)

Súkromné gymnázium Živeny

4- ročné denné štúdium
8 – ročné denné štúdium
2 – ročné externé štúdium (Vyučovanie 4x v roku)
Štefánikova 148/ 27 017 01 Považská Bystrica

042 433 16 17, 0911 27 04 58,
0948 11 10 27, 0911 09 08 58
Prihlasovací formulár:

www.obchodakziveny.edupage.org
e-mail: zivena.skola@centrum.sk

Ilavský mesačník
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Pozvánky na podujatia v Ilave
9.6. – 29.6. v DK – výstavná miestnosť.
VÝSTAVA OBRAZOV ĽUBOMÍRA ZDURIENČÍKA, člena Klubu výtvarníkov pri DK Ilava. Otvorená v pracovných
dňoch od 8.00-17.30 hod., cez víkendy počas podujatí v DK
25.6.2010 /piatok/ o 20.00 hod. na Mierovom námestí
Benefičný putovný KONCERT PRE TEBA
Dobrovoľné vstupné bude venované na pomoc ľuďom a ich
zatopeným obydliam v meste Stará Ľubovňa. Bez nároku
na honorár vystúpia: ROBO MIKLA a PROJEKT, LENKA
FERENČÍKOVÁ /finalistka Coca Cola POP STAR 2007 so
skupinou/ DRÍST
Poriada agentúra Odis music s podporou mesta Ilava
V prípade nepriaznivého počasie sa koncert uskutoční v DK
27.6 ./nedeľa/ o 15.00 hod. v parku na námestí
PROMENÁDNY KONCERT akordeónového ORCHESTRA
BRILLANT zo ZUŠ Ilava. V prípade nepriaznivého počasia
v DK

29.6. /utorok/ o 15.00 hod. v dome kultúry
Záver školského roka ZUŠ Ilava s koncertom, odovzdávaním
vysvedčení a ocenení žiakom i učiteľom
Celý júl 2010 vo vestibule na prízemí DK
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ FOTOKLUBU POVAŽIE
(Počas prázdnin bude dom kultúry otvorený do 15.00 hod.)
20. – 21. 8.2010 na Mierovom námestí
Tradičný Bartolomejský jarmok
Prázdninové dvojčíslo IM 7-8 výjde 20. 8. 2010

Aktuálne informácie vždy na
www.ilava.sk , tel. DK 44 555 70-72

Občianske združenie FOTOKLUB POVAŽIE

pozýva všetkých záujemcov
o fotografiu
a fotografovanie
na výstavu tvorby členov fotoklubu s názvom

Krajina &
Príroda

od 6. 7. 2010, 15:00 hod. v DK Ilava
Výstavu si bude možné pozrieť v pracovných dňoch
od 6. 7. 2010 do 30. 7. 2010 v čase od 8:00-15:00 hod.
v priestoroch vstupnej haly Domu kultúry v Ilave.
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Viki so svojou učiteľkou Mgr. V. Bambuškovou.

Vydarená premiéra
Viki Zahradníčkovej
Dalo sa očakávať, že
bude len otázkou času,
kedy si výborných výkonov ilavskej atlétky Viki
Zahradníčkovej povšimne
vedenie Slovenského atletického zväzu. Stalo sa.
Cti obliecť reprezentačný
dres sa Viki po prvý raz
dostalo na Medzinárodnom atletickom trojstretnutí dorastencov a dorasteniek Česká republika
- Maďarsko - Slovensko,
ktoré sa uskutočnilo v sobotu, 12. júna, v Brne. Slovenským atletickým zväzom bola nominovaná vo
svojej najsilnejšej disciplíne, v behu na 800 metrov,
v ktorej mala do soboty
zaknihované osobné maximum s hodnotou 2:26,02
min. Napriek hendikepu,
že táto elitná atlétka dubnického AK Spartak, zverenkyňa Jozefa Pavelku
patrila v juhomoravskej
metropole k najmladším
pretekárkam, ponúknutej
šance sa nezľakla a v tvrdej medzinárodnej konfrontácii atletických talentov Českej republiky

a Maďarska skvelým časom 2:19,51 min. si napokon dobehla po piate
miesto, so stratou iba 86
stotín sekundy na druhú
pretekárku v poradí, Maďarku Fanni Perjésovú.
Hranicu svojho doterajšieho osobného maxima tak
posunula o neuveriteľných
6,11 sek. ... !
V skvelej forme sa predstavila aj o tri dni neskôr
na Majstovstvách SR v atletike žiakov ZŠ, ktoré sa
v utorok, 15. júna, uskutočnili v Banskej Bystrici. Po víťazstvách v okresnom a krajskom kole svoju
dominanciu na domácej
osemstometrovej bežeckej
dištancii vo svojej vekovej kategórii potvrdila aj
na Štiavničkách, kde časom 2:22,73 min. zvíťazila a získala pre seba, ale
i školu, ktorú reprezentovala, ZŠ Ilava, Medňanská
ul. ďalšie vzácne ocenenie
– titul Majsterky SR v atletike žiakov ZŠ pre školský
rok 2009/2010!
Srdečne blahoželáme!
-tch-

NAJÚSPEŠNEJŠÍ
KLUB - SOKOL
Dva posledné májové víkendy v športovej hale Sokol Ilava patrili najmladším bedmintonistom.
Vrcholom domácej sezóny boli Majstrovstvá
Slovenskej republiky, kde
Adam Horák potvrdil úlohu favorita a obhájil titul Majster SR vo dvojhre.
Spolu s Ninou Klačkovou
získali zlato aj v zmiešanej štvorhre a striebro vo
štvorhre chlapcov s bratom Jakubom Horákom.
Veľkým prísľubom pre
ďalšiu sezónu sú štvrťfinálové umiestnenia Tamary
Prostinákovej, Niny Klačkovej a Jakuba Horáka vo
dvojhrách aj štvorhrách.
Ilavský Sokol sa predsvedčivo stal najúspešnejším
klubom majstrovstiev.
Hneď ďalší víkend sa
uskutočnil posledný turnaj
sezóny ILAVA MINICUP
2010 za účasti 7 družstiev
z ČR, Maďarska a Slovenska. Víkend plný bedmintonu a nových kamarátov

sa mimoriadne vydaril.
Naše družstvo v zložení
Adam Horák, Jakub Horák, Martina Krpatová,
Nina Klačková a Tamara
Prostináková obhájilo 2.
miesto v súťaži družstiev,
keď vo finále podľahli silným súperom z Maďarska OSC Budapešť. Tretiu
priečku obsadil Badminton Český Krumlov. Nedeľný turnaj jednotlivcov
priniesol striebro pre Adama Horáka, keď vo finále
tesne podľahol maďarskej
jednotke Pytelovi. Týmto turnajom skončila ilavským
bedmintonistom
úspešná sezóna 2009/2010.
2. ročník MINICUP-u
sa nám podaril uskutočniť aj vďaka pomoci firiem Tomi, Kolman, Kofola, ILsklo a Karex. Chutili
aj balíčky plné sladkostí
od Mesta Ilava. Všetkým
veľmi pekne ďakujeme
a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.
-Marian Horák-

Historicky prvá medaila
z Majstrovstiev Európy
14. - 16. 5. 2010 sa v rakúskom meste Graz uskutočnili ME juniorov EGKF v karate.
Z našich pretekárov bola nominovaná Bibiana Valková. V kategórii jednotlivcov sa jej a ani členom ostatnej slovenskej reprezentácie nedarilo. Pre Slovensko sa
podarilo získať len jednu medailu.
V súťaži družstiev dievčatá vybojovali striebornú
medailu. Jednou z troch členiek medailového družstva
bola aj Bibiana Valková z TJ Sokol Ilava.
Za reprezentáciu a striebornú medailu si zaslúži naše
poďakovanie.
-Horák Kamil-
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Eurošrot víťazil

V sobotu 5. júna 2010 sa na
ihrisku s umelým povrchom
na Medňanskej ulici a za
účasti početného diváckeho
publika uskutočnili záverečné zápasy jubilejného 25.
ročníka Mestskej ligy malého futbalu v Ilave. O 16.00 sa
v zápase o 3. miesto predstavili prvé dve mužstvá po základnej časti Aquatec a Las
Belas. Mužstvo Aquatec

v pomerne oslabenej zostave od začiatku hry diktovalo tempo a súpera z Valaskej
Belej prakticky nepúšťalo do
vyložených šancí. Už počas
prvého polčasu si vytvorilo dostatočný náskok, ktorý neustále zvyšovalo, a tak
si po víťazstve v základnej
časti súťaže odnieslo i celkové tretie miesto v sezóne 2009/2010. Pozornosť sa

však sústredila na finálový
zápas, kde sa stretli mužstvá
Eurošrot a FC Klomat V1,
ktoré nemali v doterajšom
účinkovaní víťaznú trofej.
Hneď v úvode stretnutia sa
podarilo mužstvu Klomatu dvakrát po sebe skórovať,
čo mierne zaskočilo mužstvo Eurošrot. Napokon sa
im podarilo do polčasu gólom Andreja Pagáča (Eurošrot) znížiť na 2:1. V polovici druhého polčasu však
už Klomat zvýšil na rozdiel
dvoch gólov a už sa zdalo, že
je o titule rozhodnuté. Mužstvo Eurošrotu však zabojovalo a z priameho kopu
sa krásnou strelou podarilo opäť Andrejovi Pagáčovi
znížiť na rozdiel jediného
gólu. V závere zápasu sa útočilo na oboch stranách, bol
to však Ján Klabnik (Eurošrot), ktorý presne mierenou
strelou k tyčke tri minúty
pred koncom zápasu vyrovnal skóre. Za ten čas už gól
nepadol, tak sa schyľovalo
k pokutovým kopom. Pod-

ľa pravidiel kopali traja hráči z každého mužstva, ktorí
boli v čase ukončenia zápasu na hracej ploche. Prvú
sériu protagonisti pokutových kopov zvládli úspešne, v druhej už zaváhal hráč
Klomatu, tretiu otváral opäť
hráč Klomatu, avšak Matej Kňažek (Klomat) nepremenil a oslavy Eurošrotu sa
mohli začať. Eurošrotu sa
po 10 rokoch svojej existencie v MLMF Ilava podarilo
konečne siahnuť na víťaznú
trofej jubilejného 25. ročníka MLMF Ilava a stalo sa tak
i historicky prvým víťazom
Mestskej ligy malého futbalu v Ilave, kedy bol prvýkrát
použitý hrací systém Playoff.
Po zápase ešte predseda,
podpredseda a finančník
MLMF Ilava spolu s primátorom mesta Ing. Štefanom
Daškom ocenili športovými
pohármi (na snímke) najlepšie štyri mužstvá sezóny
2009/2010.
-Predseda MLMF Ilava-

Turnaj v stolnom tenise
Stolnotenisový klub Ilava-Klobušice poriadal dňa
2.6. 2010 stolnotenisový turnaj mužov vo štvorhrách. Na turnaji sa zúčastnili hráči z SK Ilava-Klobušice, Dubnica, Nové Mesto nad Váhom.
Výsledky:
1. Kopačka Štefan- Slivka Marcel - SK Klobušice
2. Nemečkay Vladimír - Zboran Štefan - Dubnica
3. Kminiak Ján - Bršlík Ján - SK Klobušice
4. Mutala Dušan - Čechvala Ladislav
5. Urban František - Tanač Tibor
6. Zajac Ján - Lalinský Jozef
7. Kašpar Pavol - Miloš Pavol
Ceny pre prvé tri víťazné dvojice venoval pán primátor mesta Ilava Ing. Štefan Daško. Ďalšími vecnými cenami prispeli Ing. Lalinský a pán Mutala. Stolnotenisový klub ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali
na uskutočnení pekného športového popoludnia.
-Ján Kminiak-

V. Nemečkay, Š. Zboran.
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90. výročie organizovanej telovýchovy v Ilave – VIII. časť
Rok – 1986
TJ Jednota bola hodnotená
ako „Vzorná TJ III. stupňa“.
Pracovali v nej tieto oddiely:
Karate malo 32 mužov, 1 ženu,
39dorastencov a juniorov, 4
dorastenky a juniorky, 20 žiakov, 4 žiačky. Predsedom bol
Štefan Mikloš a trénerom 3.
triedy Kamil Horák. Jednotliví
členovia sa zúčastňovali okresných a krajských súťaží, kde
dosahovali dobré výsledky.
V oddieli ZRTV sa prevádzalo cvičenie rytmickej gymnastiky žien. Muži miesto
gymnastiky hrali futbal, nebrali ohľad na zariadenie
a spôsobovali jeho poškodenie,
preto im bol odobratý prístup
do telocvične.
Stolnotenisový oddiel hral
v okresnej súťaži 1. triedy. Ich
cieľom bolo udržať sa v súťaži, čo sa im podarilo a skončili na 8. mieste. Napriek snahe
sa im nedarilo získať mladých
ľudí, ktorí by mali záujem
o stolný tenis.
Tenisový oddiel z nedostatku financií nemal podmienky
na výstavbu ďalších dvorcov,
preto sa venoval len rekreačnej
činnosti.
Turistický oddiel aj napriek
nedobrým materiálnym a finančným problémom bol hodnotený ako ,,Vzorný odbor 1.
stupňa“. Pešia turistika sa prelínala s lyžovaním. Tradičný
VIII. ročník „Ilavskej 25 –ky“,
„100 jarných km“, si stále získaval viac účastníkov a podobne to bolo aj v ďalších akciách
ako Zimný prechod na bežkách Slovenským rajom, Zimný prechod hrebeňom Veľkej
Fatry a účasť na XIX. zraze slovenských turistov v Roháčoch.
Oddiel turistiky mal 2 značkárov I. a II. triedy, ktorí vyznačili 37 km turistických
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chodníkov. Mladí turisti prijali pomenovanie „Tuláci a Bludári“. Z 38 členov 25 získali
odznak 100 jarných km. Na I.
kvalifikačných majstrovstvách
v Kunerade získali 9. miesto.
Futbalový oddiel mladších žiakov postupne trénovali Dušan Mišík, Milan Bortel
a nakoniec pod vedením Milana Košíka trénovali spoločne s mužmi. Dosiahli slabšie
výsledky a skončili na chvoste
tabuľky. V jeseni ich prevzal
Jozef Mišech, ktorý rozšíril
družstvo na 21 žiakov. Najlepšími hráčmi boli Pružinec,
Čepela, Baláž a Makas. Pre
starších žiakov nebola na zimné obdobie zaistená telocvičňa, čo zhoršilo ich prípravu.
Na jar odohrali 7 zápasov so
skóre 27:9. Dorast trénoval

– 4 zápasy vyhrali, 3 remizovali, 6 prehrali a skončili na II.
mieste. Najlepším strelcom sa
stal Jung so 7 gólmi. Mužov
viedol Jozef Haviar s cieľom
dosiahnuť 2. miesto, čo sa im
po tvrdej príprave podarilo
a v jeseni skončili na 6.mieste.
Najlepšími strelcami boli: Mikuška, Palček a Šupák Pavol.
V krajskom majstrovstve sa
umiestnili na 2. mieste za Rakovou so ziskom 34 bodov.
Mužstvo ľadového hokeja
stále dosahoval dobré výsledky, ale vinou OV-ZČSTV nebolo zaradené do žiadnej súťaže, a tak bol oddiel zaradený
bez programu.
Rok 1987
Miestna TJ Jednota prevádzala svoju činnosť v oddieloch, v ktorých bolo or-

Pavol Poliak v teréne a v zime
v telocvični. Zohrali 22 zápasov z toho 13 vyhrali, 5 remizovali, 4 prehrali a postúpili
do krajskej súťaže. Ako najlepší boli Jung, Mikuška, Markovič , Šupák a Žalúdek. 5 hráčov
postupne zaradili do oddielu mužov, čo sa prejavilo aj
na dosiahnutých výsledkoch

ganizovaných 8,5 percent
obyvateľstva.
Turistický oddiel vykazoval
pekné výsledky v pešej a vodnej turistike.
Vodnú turistiku viedol Anton Nýbl, cvičiteľ III. triedy. Na našom území splavili
4-krát Dunajec. Oddiel pešej
turistiky organizoval II. zraz

turistov v Porubskej doline
a v lete zabezpečil chod kúpaliska. V branných pretekoch
starší dorastenci v okresnej
súťaži v Milochove obsadili 3
prvé miesta. Zúčastnili sa tiež
celoslovenského zrazu v Rajeckých Tepliciach a zimného zrazu v Považskej Bystrici.
Futbalový oddiel mal zastúpenie vo všetkých kategoriách.
Mladší žiaci v počte 18 – 20
trénovali pod vedením trénerov Matejova a Mišecha. Starší
žiaci v počte 12 – 15 trénovali
2-krát týždenne, dorast 3-krát
v týždni. Morálka dorastencov
v zápasoch bola zlá, za hracie
obdobie dostali 24 žltých a 2
červené karty. Muži v počte
20 hráčov trénovali pod vedením trénera Haviara. Po jeseni prevzal mužov nový tréner
Ľudovít Koyš. Mužstvo bývalých futbalistov viedol Vendelín Michalík.
Ženský futbal bol zorganizovaný v r. 1987 a medzi
fanúškmi získal na obdive
(na snímke). Prvý zápas v Koš.
Podhradí prehrali 1:0, ale odveta doma sa vydarila a vyhrali 6:0.
Stolný tenis v okresnom prebore z 12 oddielov sa umiestnil
na 7. mieste.
Tenisový oddiel viac menej
prevádzal iba rekreačnú činnosť. Členovia však upravili
dvorec a pripravili XII. ročník
„Memoriálu Ing. Fr. Smrčka“.
Oddiel karate mal 113 členov, ktorí sa zapájali v oblasti
výkonnostného športu pod vedením 4 trénerov III. triedy a 3
rozhodcov 3 triedy. Vedúcim
oddielu sa stal Ing. Gabriel
Vanko, trénerom Kamil Horák a asistentami trénera pre
žiakov boli Daško Jozef a Kániová Dagmar.
-PK-

Kultúrno-spoločenské noviny obyvateľov mesta Ilava. Vydáva Mestský úrad Ilava. Adresa redakcie: Dom
kultúry Ilava, Ul. Farská. Tel.: 042 44 555 70-2. redakčná rada: E-mail: magdalena.pajankova@ilava.sk,
miroslav.toman@ilava.sk, andrej.skvaro@ilava.sk, olga.tomasova@ilava.sk. KK pri MZ Ilava v zložení:
Viola Bakošová - predseda, členovia: Mgr. ružena Hromádková, Mgr. Božena Sláviková. Korektúra:
Mgr. Magdaléna Kobzová. Tlač: ASSA, spol. s r.o. Púchov. Číslo povolenia: SK OMT - 16. rozširuje DK Ilava. náklad: 1 000 ks. Uverejnené
príspevky sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Vyhradzujeme si právo na výber, krátenie a redakčnú úpravu príspevkov. EV 3868/09

M E SAČ N Í K

