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„Letí motýľ farebný,
nesie leto, krásne dni....
Roznesie ho po poli,
v celom našom okolí.“

Vážení čitatelia, prajeme
Vám krásne prežité letné
dni, pekné prázdniny
a príjemnú dovolenku...

Z obsahu:
Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava –4/2018 Zaplavovanie komunikácie pod železničným podjazdom – kto za to môže?
Čo vstupuje do ceny stavieb,,ako vzniká tá cena?“ Knižné novinky Spoločenská rubrika Športové aktuality
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Ilavský mesačník

Program „Meníme Ilavu k lepšiemu, pre Vás“ sa napĺňa
Vážení spoluobčania, Ilavčania,
priatelia!
Spoločne sa pozrime späť, do
minulého obdobia a nahliadnime
dopredu. Počas troch volebných
období sme v meste zrealizovali veľké investície, veci. Uvádzam
príklady: Rekonštrukcia ZŠ na
Medňanskej ul. z fondov EÚ(EÚF), Premena tradičnej školy na
modernú ZŠ na Medňanskej ul.(EÚF), Regenerácia a revitalizácia
centrálnej mestskej zóny(EÚF),
Chodníky na Medňanskej ulici
a v časti Sihoť, ako aj detské ihrisko(MAS Vršatec EÚF), Rekonštrukcia časti verejného osvetlenia
v Ilave(EÚF), Dokončenie kanalizácie časti Ilavy a Klobušíc(EÚF
PVS a.s.), Rekonštrukcia železničnej trate a okolia(EÚF SR,ŽSR)),
Rekonštrukcia koryta Podhradského potoka formou protipovodňových úprav(EÚF SVP š.p.),
Nové povrchy ciest v Iliavke,
v Klobušiciach na Zámockej a Barošovej ul. – IBV pri zámockom
areáli aj s kanalizáciou na Okružnej ul. Nové cestné povrchy v Ilave dostali ulice Košecká, Nálepkova, Hurbanova, Kukučínova, pri
garážach na Sihoti a chodníky od
nemocnice. Zabezpečili sme dve
premostenia Podhradského potoka, dve záchytné parkoviská s kapacitou spolu cca do 160 parkovacích miest, rekonštrukcie a opravy
materských škôlok, 2 okruhy
kamerových systémov, okružnú križovatku vo vnútri mesta
s LIDLOM (dnes už bývalým), 2
svetelné priechody pre chodcov na
hlavnej ceste, otoč na Skale, ktorý napriek rôznym stanoviskám
poslancov prešiel bez konzekvencií, postihov, nálezu aj kontrolou
NKÚ, outdoor fitness ihrisko(z
MAS Vršatec EÚF), 2 univerzálne športové ihriská, detské ihriská vo všetkých častiach mesta,
Výmena teplovzdušných rozvodov na Medňanskej ulici, merače
rýchlosti na vstupoch do mesta,
rekonštrukcia fontány a mostíka
na Mierovom námestí. Rekonštrukciu Domu kultúry v Iliavke
, v Dome kultúry Ilava sme zrenovovali rozvody elektriny, kotolňu, podlahu a upravili javisko. Na
Dome kultúry v Klobušiciach boli
vymenené okná a upravený interiér –novými podlahami.
Z kultúrnych pamiatok vo vlastníctve mesta, bola zrekonštruova-

ná socha sv. Jána Nepomuckého
pred kostolom.
Na budove mestského úradu(modrobielej) sme zabezpečili výmenu okien, opravu strechy, novú
fasádu.
Modernizácia mobilnej techniky a kontajnerov na zber odpadu
boli schválené aj s dotáciou Recyklačným fondom EU. Nový územný plán z mesta aj s finančnou dotáciou z MH SR (cca 1,750.000 Sk).
Rozvody optických sietí mobilných operátorov rozširované postupne v meste cez časti Medňanská ul., SNP, Kukučínova a Štúrova
ul. Nasledovať bude Skala, Klobušice a iné.... Investovali a rozširovali aj externé organizácie, firmy,
Kaufland, Hanon, Leoni, nový
LIDL s prínosom aj do verejnej
infraštruktúry. Program „Meníme Ilavu k lepšiemu, pre Vás“
pokračuje. V súčasnosti na konci obdobia pred voľbami máme
podané štyri EÚF projekty v sumách nenávratnej dotácie rádovo
v státisícoch eur. Rekonštrukcia
a rozšírenie kapacít MŠ v Klobušiciach boli schválené aj s dotáciou
420 000 eur, ktorá bola súťažená
na kontrole u SORO. Rozšírenie
učební a tried na ZŠ Medňanská
ul.(schválené, cca 124 000 eur),
taktiež boli schválené kompostéry
na bioodpad občanom cca cez 80
000 eur, zberný dvor na komplexnejšie zneškodňovanie odpadov(cca 600 000 eur, podané). Z envirofondu máme schválených cca
34 000 eur na odpady a čistenie
mesta. Podaný je enviprojekt elektromobilu pre mestské komunitné účely. Pracujeme na konaniach
pre rozšírenie firiem Kaufland
a Hanon, IBV Klobušice, obchodné centrum IDEA... Na realizáciu
predkladáme etapu komplexnej
systémovej rekonštrukcie verejného osvetlenia v Ilave na osi ulíc Jesenského, Kalinčiakova, Hollého,
Medňanská, SNP, Záhumenská,
Košecká,Hurbanova,Záhradnícka. V Ilavskom mesačníku je zverejnený výňatok z revíznej správy,
v ktorej sa uvádza, že dôležité súčasti verejného osvetlenia plošne
nevyhovujú. Poslanci o stave verejného osvetlenia vedia dlhodobo. Z výsledku hospodárenia za r.
2017 to vieme, ak to nepôjde inak,
dofinancovať do 100% budeme
musieť z vlastných zdrojov, čo po
vysúťažení bude cca 350 000-400

000 eur a preveruje to Úrad pre
verejné obstaranie. Alternatívne
do investícii tohto typu je možno investovať úverové finančné
prostriedky z EBRD cez tuzemské komerčné banky zo zdrojov
MUNSEF2. Pointou je, že sú to
úvery z obmedzeného balíka pre
mestá a obce s dnes bežnou úrokovou mierou do 1% p.a.,pričom
pri splnení ukazovateľov je možná
návratnosť istiny zo strany banky až do 15%. Uvádzam príklad:
z úveru 400 000 eur sa môže vrátiť mestu 60 000 eur. V mesačníku prikladám informáciu banky
ohľadne týchto zdrojov. Následne

na r. 2019
priprav ujeme realizáciu ostatných
i lavsk ých
ulíc Štúrova,
Hviezdoslavova, Sládkovičova, Štefánikova, Nálepkova,
Sihoť...Treba vysúťažiť projektovú dokumentáciu, vypracovať ju,
ako aj aktuálnu revíziu a revíznu
správu. Následne musíme previesť
zákonnú súťaž na verejné obstaranie samotnej realizácie tak, aby po
tohtoročnej etape zrekonštruovaného verejného osvetlenia daných
ulíc po zime - na jar v r. 2019 sa
mohli dorobiť ulice, ktoré sme pôvodne chceli robiť naraz v balíku.
Žiaľ, poslanci oddialili aj realizáciu vo vlastnom poslaneckom obvode a v obvodoch.
Aktuálna správa:
Po viacročnom úsilí primátora, vedúceho investičnej výstavby,
Ing. Stanislava Januška, sme dostali tlačovú správu z TSK o komplexnej rekonštrukcii mosta cez
kanál Váhu(vzhľadom na stav
a opotrebovanosť).
Po interpelácii a požiadavkách
mesta na TSK je reálne riešenie
havarijného stavu mosta cez kanál
Váhu. Je už zvládnutá aj posledná prekážka, verejné obstaranie
investície, zákazky, jej správoplatnenie. Máme odpoveď na náš
podnet, že súťaž prebehla a rekonštrukcia mostu s výlukou dopravy
má prebehnúť v mesiacoch júl, august. Modernizácia mesta a jeho
kľúčových častí prebieha a bude
prebiehať. Po našich urgenciách
TSK má na akciu v rozpočte 390
000 eur. Ďakujem predsedovi úradu a poslancom TSK.
“Meníme Ilavu k lepšiemu“ volebný program a slogan je proces
trvalý, kontinuálny, ťažký, tvrdý.
Často nám veci komplikuje externé aj interné prostredie, byrokracia, obštrukcie, a iné problematické záležitosti na náš postup. Ale
dosahujeme a doťahujeme veľké
veci aj investície s čistým štítom.
Do roku 2018 sme vstúpili s bezpečnou mierou zadĺženia (nesplatená istina úverov,) 20%-21%.
Bez záväzkov po lehote splatnosti. Úvery priebežne bez meškania
splácame. Do konca tohto roka
budú splatené úvery z 1.volebného
obdobia (DK ILAVA a ILIAVKA)
a úver z tohto volebného obdobia

Ilavský mesačník
(2 premostenia cez Podhradský
potok).
Verím, že občania vedia, veria
a nebudú spochybňovať to, čo sme
za uvedené obdobie zrealizovali a
mnohokrát aj napriek nepriaznivým podmienkam. Väčšinu vecí
zvykneme brať ako samozrejmosť,
ale za všetkým, čo sme dokázali
a verím, že ešte spolu s Vami a Vašou podporou ešte dokážeme, je
neustála a neúnavná práca kolegov, zamestnancov a tých, ktorým
záleží na tom, aby sme sa v našom
meste cítili dobre a bezpečne.
Pre Vás priatelia
Ing. Štefan Daško,
primátor mesta Ilava
P.S: na vedomie dávam služobnú korešpondenciu s TSK kanceláriou Predsedu ohľadne rekonštrukcie mosta cez kanál Váhu:
Dobrý deň, pán primátor,
takže z odboru dopravy som
dostal na Vášu otázku túto odpoveď. Verejné obstarávanie na
zhotoviteľa prác je už ukončené,
aktuálne sa pripravuje na podpis
Zmluva o dielo. Na základe rokovania so zhotoviteľom rekonštrukcie mostného objektu 574-003 na
ceste II/574 cez kanál v meste Ilava je predpokladaný termín úplnej
uzávierky predmetného mosta v
termíne od 1.7.2018 do 31.8.2018.
Presný Harmonogram prác bude
súčasťou Zmluvy o dielo.
S pozdravom
Mgr. Matej Plánek
Trenčiansky samosprávny kraj
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Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava za 4/2018

(tabuľková
forma) Ilava za 4/2018
Vyhodnotenie rozpočtu
Mesta

(tabuľková forma)

Schválený 2018
Upravený 2018
Plnenie 4/2018
4/2018 v %
Bežný rozpočet
Schválený 2018
2018
Plnenie 4/2018
v%
Príjem
4 102 707,00 Upravený
4 102 707,00
1 499 070,28 4/2018
36,54
Bežný
rozpočet DzP FO
z toho:
1 954 503,00
1 954 503,00
715 073,78
36,59
Príjem
4 102629
707,00
4 102
707,00
1 499
070,28
36,54
daň z nehnuteľ.
000,00
629
000,00
181
423,63
28,84
z toho:
DzP FO DK
1 95423
503,00
1
954
503,00
715
073,78
36,59
320,00
23 320,00
9 461,26
40,57
629 000,00
181460,03
423,63
28,84
Výdajdaň z nehnuteľ.
4 629
060000,00
007,00
4 020
760,00
1 048
26,08
23 320,00
9 461,26
40,57
z toho:
výdaj naDK
RO
1 23
357320,00
867,00
1 318
620,00
343
299,08
26,03
Výdaj
4
060
007,00
4
020
760,00
1
048
460,03
26,08
výdaj mesto
2 702 140,00
2 702 140,00
705 160,95
26,10
z toho: výdaj na ROMŠ
314,00
545
314,00
137299,08
963,09
25,30
z toho:
1 357545
867,00
1 318
620,00
343
26,03
337,00
216
337,00
329,49
26,50
výdaj mestoDK
2 702216
140,00
2 702
140,00
70557160,95
26,10
správa mesta
961
561,00
961314,00
561,00
265963,09
269,46
27,59
z toho:
MŠ
545
314,00
545
137
25,30
TS
335
590,00
335
590,00
95
847,36
28,56
DK
216 337,00
216 337,00
57 329,49
26,50
Rozdiel
42 700,00
81 947,00
450 610,25
správa mesta
961 561,00
961 561,00
265 269,46
27,59
TS
335 590,00
335 590,00
95 847,36
28,56
Kapitálový rozpočet
Rozdiel
42 700,00
81 947,00
450 610,25
Príjem
419 520,00
419 520,00
0,00
0,00
Výdaj
722 700,00
722 700,00
31 098,80
4,30
Kapitálový
Rozdiel rozpočet
-303 180,00
-303 180,00
-31 098,80

Príjem
Výdaj
Finančné operácie
Rozdiel
Príjem
Príjem RO
Finančné
Výdaj operácie
Rozdiel
Príjem

Príjem RO
Príjem
Výdaj
Výdaj
Rozdiel
Rozdiel

419 520,00
722 700,00
-303
180,00
415
385,00

419 520,00
722 700,00
-303
415180,00
385,00

0,00
31 098,80
-31
30098,80
000,00

0,00
4 937
612,00
154
905,00
4 937
612,00
260
480,00

0,00
4154
937905,00
612,00
4260
898480,00
365,00

2 850,73
1 531
921,01
57 414,77
1 -24
136564,04
973,60

0,00
154 905,00
260
480,00
415
385,00

0,00

0,00
154 905,00
260385,00
480,00
415

39 247,00

2 850,73
57 414,77
-24
564,04
30 000,00

394 947,41

0,00
4,30

7,22
37,06

7,22
31,03
37,06
23,21

(sumy sú uvedené v €)

Príjem
4 937 612,00
4 937 612,00
1 531 921,01
31,03
* RO – rozpočtové organizácie (zahŕňa ZŠ, ZUŠ, CVČ, ŠJ ZŠ a ŠKD ŠJ); MŠ – zahŕňa Materskú školu Ilava +
Výdaj
4 937 612,00
4 898 365,00
1 136 973,60
23,21
jedáleň a Materskú školu Klobušice + jedáleň; DK - domy kultúry.
Rozdiel
0,00
39 247,00
394 947,41

* výdaj mesto - zahŕňa správu mesta, voľby, transakcie verejného dlhu, civilnú obranu, ochranu pred
požiarmi, výstavbu, cestnú dopravu, komunikácie, nakladanie s odpadmi, ochranu prírody a krajiny,
* RO
– rozpočtové
organizácie
(zahŕňa
ZUŠ, CVČ,
ŠJ ZŠ
a ŠKD ŠJ);bývanie
MŠ – zahŕňa
Materskú
školu Ilava +
ochranu
životného
prostredia,
rozvojZŠ,
bývania,
verejné
osvetlenie,
a občiansku
vybavenosť,
jedáleň
a Materskú
školuslužby,
Klobušice
+ jedáleň;
DK - domy
kultúry.
rekreačné
a športové
knižnicu,
predškolskú
výchovu,
opatrovateľskú službu, klub dôchocov a
starostlivosť
občanov
v hmotnej
* výdaj
mesto - ozahŕňa
správu
mesta,núdzi.
voľby, transakcie verejného dlhu, civilnú obranu, ochranu pred

(sumy sú uvedené v €)

Schodok
štátnehocestnú
rozpočtu
SR je k komunikácie,
30. 04. 2018 vo
výške 551smil.
€.
požiarmi,
výstavbu,
dopravu,
nakladanie
odpadmi,
ochranu prírody a krajiny,
ochranu
prostredia,
rozvoj bývania, verejné osvetlenie, bývanie a občiansku vybavenosť,
Zdroj: životného
Ministerstvo
financií SR.
rekreačné a športové služby, knižnicu, predškolskú výchovu, opatrovateľskú službu, klub dôchocov a
Ing. Stanislav Fúsek
Ing. Štefan Daško
starostlivosť
o občanov v hmotnej núdzi.
samostatný odborný referent rozpočtu
primátor mesta Ilava

Schodok štátneho rozpočtu SR je k 30. 04. 2018 vo výške 551 mil. €.
Zdroj: Ministerstvo financií SR.

Ing. Stanislav Fúsek
Mesto Ilava ako zriaďovateľ
CVČ a ZUŠ informuje
samostatný odborný referent rozpočtu

CVČ
Mesto Ilava zverejnilo koncom
októbra 2017 vyhlásenie výberového konania na obsadenie voľného miesta riaditeľa/-ky Centra voľného času v Ilave. Prihlásila sa iba
jedna uchádzačka, ktorá však (aj
po posúdení vzdelania na MŠ SR)
nespĺňala požadované kvalifikačné a ostatné predpoklady na výkon
uvedenej funkcie. Preto mesto poverilo vedením CVČ s účinnosťou
od 8. januára 2018 jedinú vychovávateľku, ktorá v CVČ zostala, p.
Danielu Koyšovú, a to na dobu zastupovania neobsadeného miesta
riaditeľa do vymenovania nového
riaditeľa po úspešnom vykonaní
výberového konania, najdlhšie na
šesť mesiacov.
Následne začiatkom apríla

2018 mesto opäť pristúpilo k zverejneniu vyhlásenia výberového konania na internete, v mestskom rozhlase, v týždenníku
Pardon a Ilavskom mesačníku.
Nakoľko v stanovenom termíne do 10.5.2018 nebola na Mesto
Ilava doručená žiadna žiadosť,
výberové konanie bolo vyhlásené
opätovne od 17.5.2018 na webovej
stránke mesta i odboru školstva v
Trenčíne, vyhlásené v mestskom
rozhlase a taktiež zverejnené v
májovom Ilavskom mesačníku.
Do stanoveného termínu, t.j. do
20.6.2018 do 14.00 hodiny nebola
na Mesto Ilava doručená žiadna
žiadosť o účasť na predmetnom
výberovom konaní.
Vzhľadom k tomu, že v CVČ
žiadny iný pedagogický zamest-

nanec nepracuje, táto situácia
bude zatiaľ riešená aj po konzultácii s ministerstvom školstva
opätovným poverením. Zriaďovateľ Mesto Ilava je povinné na
miesto riaditeľa CVČ vypísať výberové konanie znova tak, aby lehota ustanovená v § 5 ods. 9 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme
v platnom znení „obsadiť bez výberového konania len do vymenovania po úspešnom vykonaní
výberového konania podľa tohto
zákona, a to najdlhšie na šesť mesiacov“ bola dodržaná.
ZUŠ
Mesto Ilava oznamuje občanom, že z dôvodu návratu pani
riaditeľky Mgr. Ingrid Viskupo-

vej z materskej a rodičovskej doskončí
menovanie vo funkcii riaditeľky
Základnej umeleckej školy v Ilave
pani Mgr. art. Kristíne Hlistovej,
ArtD. Zastupujúcej pani riaditeľke vyslovujeme poďakovanie za
kvalitné a zodpovedné plnenie jej
pracovných povinností v súvislosti s riadením ZUŠ.
Na záver dodávame, že funkčné obdobie riaditeľky ZUŠ pani
Mgr. Viskupovej sa v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov predlžuje o prerušenie vykonávania
funkcie riaditeľa z dôvodu
čerpania materskej a rodičovskej
dovolenky.
Odd. personalistiky a SP

Ing. Štefan Daško
volenky dňom 1.7.2018,
primátor mesta Ilava
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Zaplavovanie komunikácie pod
železničným podjazdom - kto za to môže ?
Zaplavovanie
komunikácie pod železničným podjazdom v Ilave na Sihoti sa stalo
pravidelnosťou. V diskusiách
na sociálnych sieťach pribúdajú OPRÁVNENÉ sťažnosti
na danú situáciu a stupňujú sa
útoky na predstaviteľov mesta.
Tých predstaviteľov, ktorí každú kalamitu riešia desiatkami
telefonátov a mobilizujú dobrovoľný hasičský zbor, aby stojacu vodu pod podjazdom odčerpali a umožnili občanom
bezproblémový pohyb popod
podjazd. Kto za to ale skutočne môže a prečo sa to deje?
Na komunikácii pod podjazdom sa nachádzajú 2 šachty, v ktorých sú umiestnené
dve čerpadlá. Úlohou čerpadiel je automaticky odčerpávať
dažďovú vodu z komunikácie,
ktorá sa zvažuje z oboch strán
podjazdu a sústreďuje značné množstvo vody do šácht.
K záplavám môže dôjsť vtedy,
keď čerpadlá nefungujú alebo
sa tieto čerpadlá, a následne i
šachty z dôvodu nedostatočnej údržby žľabov zanesú zeminou a kamienkami z posypu. Toto sa presne stáva. Keď
sa pokazilo jedno čerpadlo,
u majiteľa stavby sme urgovali,
aby ho nahradil alebo opravil.
K odstráneniu poruchy nedošlo. Keď odišlo druhé čerpadlo,
dostali sme sa k súčasnému
stavu zaplavovania vozovky.
Miestna prevádzka údržby
ciest TSK v Ilave sa vyjadrila,
že pokiaľ nie je stavba v majetku TSK, nebude zabezpečovať
údržbu. Pracovníci TSM Ilava na náklady mesta už trikrát
v tomto roku vyzametali posypový materiál a naplaveniny
pod podjazdom. Nemáme povinnosť to robiť a vždy ideme
do rizika, že keby sa tam pri
výkone čistenia stal úraz alebo
nehoda, tak mesto bude znášať
sankcie.
Zásahy hasičov, ktoré sa
začínajú počítať na desiatky
a preplácanie nákladov spojených s ich zásahmi je taktiež
činnosť nad rámec povinností

a možností mesta.
Železničný podjazd je majetkom Železníc Slovenskej
republiky. Komunikácia pod
podjazdom je v správe Trenčianskeho
samosprávneho
kraja až na sporný úsek, ktorého súčasťou je aj odvodňovací systém. Stavbu realizovala firma Skanska. Prevzatie
časti stavby, teda komunikácie
pod podjazdom, je záležitosť
medzi Železnicami SR a Trenčianskym samosprávnym krajom. Úlohou Železníc SR je,
aby podjazd dali do stavu plnej funkčnosti. V tejto veci
sme apelovali na pána Ing. Štefana Sedláčka, riaditeľa Investičného odboru Železníc SR.
Klemensova 8, 813 61 Bratislava. Výkonným pracovníkom,
ktorý zodpovedá za nákup
čerpadiel a ich uvedenie do
funkčného stavu je Ing. Oláh
zo Železníc SR. Mobil: 0911
988 457. Pri mojom poslednom telefonickom rozhovore
ma pán Oláh informoval, že
prebieha verejné obstarávanie.
Cena oboch čerpadiel je max
do 20 000 eur s DPH. Prvé čerpadlo sa pokazilo v septembri
2017,druhé čerpadlo odišlo
v máji 2018. TO MUSELI ŽELEZNICE S OBSTARÁVANÍM A NÁKUPOM ČAKAŤ,
AŽ KÝM SA funkčnosť odčerpávania úplne ochromí?
A čo žiadame od zodpovedných pracovníkov Železníc
SR a na TSK? Treba urýchlene nahradiť čerpadlá novými,
funkčnými. Toto je úlohou
Železníc SR. Akonáhle bude
stavba bez porúch pripravená na skolaudovanie, Mesto
Trenčín, Odbor cestnej dopravy, musí zabezpečiť kolaudáciu a následne prevzatie stavby
pod podjazdom do stavu majetku TSK, vrátane pravidelnej
údržby. Nie je Vám to čudné,
že podjazd sa užíva už viac rokov a toto nie je dotiahnuté?
Mne áno! Preto treba klásť
otázky skutočne tým, ktorí za
vzniknutý stav zodpovedajú
a nielen vedeniu mesta Ilava.

Pracovníci mesta pri každej
kalamite okamžite a už opakovane reagovali telefonicky a listom oslovili vlastníka,
aj správcu komunikácie. Tí
celú ťarchu spojazdnenia komunikácie po dažďoch nechali
na bedrách mesta Ilava. Vlastník komunikácie si ani nekládol za povinnosť mobilizovať
hasičov. Urobili sme to my. Tí,
skutočne kompetentní a zodpovední, teda vedia, čo sa deje
a vedia, že musia bezodkladne

Ilavský miláčik
V nedeľu 17. júna 2018 sa v popoludňajších hodinách v priestoroch areálu mestského futbalového štadióna na Sihoti v Ilave s
podporou Mesta Ilava uskutočnil už 2.ročník akcie venovanej
zvieratkám a deťom: Ilavský miláčik.
Toto podujatie opäť spojilo
milovníkov všetkých domácich
zvierat z Ilavy a širokého okolia,
ktorí mohli návštevníkom priniesť a ukázať svojho psíka, mačku, zajaca, škrečka či dokonca
slimáka, chameleóna alebo hada
a zapojiť sa s nimi do jednotlivých kategórií, ktorých bolo šesť:
1. Najkrajší malý domáci miláčik
(do 30 cm)
2. Najkrajší veľký domáci miláčik (nad 30 cm)
3. Najkrajší hlodavec
4. Najlepšie vycvičený domáci
miláčik
5. Najlepšie zamaskovaná dvojica
6. TOP domáci miláčik publika.
Odborná porota v zložení PeťkaTrenčanová, Mgr. Alenka Tei-

konať. Pri dopravnej kalamite asistovala i miestna polícia.
Kanálový most sa bude rekonštruovať v dohľadnej dobe a na
Sihoť sa bude dať dostať jedine
popod podjazd. Čo ak dovtedy
nebudú čerpadlá v prevádzke?
Koľko ešte bude musieť mesto
vynaložiť zdrojov, aby vyvážilo ľahostajnosť a nedôslednosť
vlastníka stavby a správcu komunikácie? Nezostáva nám
iné, len veriť, že sa pracovníci
Železníc SR a TSK dohodnú
a záležitosť doriešia v čo najkratšom čase.
Ing. Ľubomír Turcer,
prednosta MsÚ
cherová a Tatiana Šlesariková, na
čele s veterinárkou MVDr. Natáliou Vranovou hodnotili zvieratá v týchto kategóriach, pričom
okrem vzhľadu mohli súťažiaci tiež ukázať, ako je ich miláčik vycvičený a mohli zapojiť aj
svoju kreativitu a tvorivosť, keďže sa udeľovala cena za najlepšie zamaskovanú dvojicu. Celou
akciou návštevníkov sprevádzala osvedčená moderátorská dvojica v zložení Terezka Mojtová
a Tamarka Balajková. Súčasťou
akcie bola tiež tombola a súťažiaci si odniesli okrem diplomov
a trofejí aj hodnotné ceny vďaka
partnerom podujatia Mesto Ilava, Porche Werkzeugbau Dubnica nad Váhom, CVČ Ilava, Mimi
Bernátovej za spoločnosť Chuppa Chups, MVDr. Dušanovi Bútorovi, Domáce potreby H a N a
Horák-interiéry, s.r.o. Ilava.
Veľké poďakovanie patrí organizátorom a spoluorganizátorom: Janke Trenčanovej, Táničke
Šlesaríkovej, Peťke Trenčanovej,
Mati Balajkovej a oddeleniu kultúry a športu v Ilave.
Matej Gažo
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Čo vstupuje do ceny stavieb alebo „ako vzniká tá cena?“...
V posledných rokoch
sme svedkami „boomu“ na
realitnom trhu. Lacné peniaze ho dostatočne rozhýbali a teda vzniká množstvo
nových
developerských
projektov.
Pre nezainteresovaných
sa však môže zdať, že ceny
sú premrštené a teda neopodstatnené...
Čo teda ovplyvňuje cenu
projektov a čo do nej vstupuje?
Keď sa má konkrétny
projekt realizovať, základným predpokladom je mať
vlastný pozemok, lokalitu
na jeho uskutočnenie. Samotné obstaranie pozemku
je však náročné. Vhodných
pozemkov je akútny nedostatok.
Často situáciu komplikuje veľké množstvo vlastníkov a tiež existencia nevysporiadaných pozemkov.
Investor potrebuje veľký
časový fond (rok a viac),
veľkú mieru trpezlivosti
a prostriedky na jeho obstaranie – jednak pre poverenú osobu, ktorá jednotlivých majiteľov kontaktuje

a vybavuje administratívu
a jednak pre vlastníkov jednotlivých pozemkov, ktorí
už tradične nerozlišujú aký
druh pozemku vlastnia, jeho
prístupnosť, naviazanosť na
ostatnú infraštruktúru či
umiestnenie parcely vzhľadom na územný plán. Nevyhovujúci územný plán môže
tiež negatívne ovplyvňovať
cenu projektu, rovnako ako
aj požiadavky mesta alebo
mestskej časti. Väčšinou sa
potom finančná ťarcha prenáša na investora. Ten vstupuje do územia, chce využiť
jeho potenciál, tak by sa mal
logicky podieľať na rozvoji danej mestskej časti. ALE
V AKEJ VÝŠKE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV?
U nás neexistuje nijaký spravodlivý systém, ktorý by určil pomer účasti investorov
a mesta na rozvoji mesta
a ich častí. Končí to teda určovaním podmienok zo
strany miest voči investorom
a to v čase príprav projektu
no i počas jeho realizácie.
Významným faktorom,
ktorý ovplyvňuje cenu projektu je aj dĺžka konania na

úradoch. Konania sa predlžujú, z roka na rok sa ku
stavbám vyjadruje viac štátnych orgánov, inštitúcií, organizácií, čo v konečnom
dôsledku, pokiaľ investor
nemá vlastné peniaze, mesačne len na úrokoch odčerpá z jeho prostriedkov nezanedbateľnú čiastku.
Vo fáze príprav projektu
musí investor vyriešiť hlavne napojenie na okolitú infraštruktúru – dopravnú a
technickú. A to nie je vôbec
jednoduché. Blízkosť jednotlivých inžinierskych sietí
je vždy limitujúci faktor ako
aj prístupnosť vzhľadom na
sieť ciest a miestnych komunikácií.
Každý prevádzkovateľ sietí má svoje štandardy, o ktoré sa opiera a ktoré požaduje dodržať. Nezriedka
investorovi určí nutnosť rekonštruovať ich zariadenie
či rozvody, v zmluvách potom dodržanie podmienky
odovzdať im takto zrekonštruované a novovybudované zariadenie bezodplatne
či za 1 EURO do ich majetku. Častokrát je to obrovská

suma, ktorú na to musí investor vynaložiť.
Každoročne na jar a na
jeseň dochádza za posledné roky od krízového obdobia k nárastu cien stavebných materiálov (častokrát
neodôvodnene), nezriedka
o dvojciferné percentuálne
číslo. Pritvrdzuje sa legislatíva v oblasti zatepľovania,
energetiky, hospodárnosti
stavieb.
Investor dokonca musí
kalkulovať aj s nedostatkom hlavných stavebných
materiálov, resp. s dlhými
dodacími termínmi.
Vypuklým problémom
tohto obdobia je aj akútny
nedostatok pracovných síl,
avšak o tom sa už veľa popísalo.
Záverom by som uviedol,
že vyššie uvedené faktory,
nie sú taxatívnym výpočtom, nakoľko každý projekt je osobitý, no výrazne
ovplyvňujú konečnú cenu
pozemkov, ale i konečnú
cenu stavieb.
Roman Kalus,
konateľ developerskej
spoločnosti KRAPS, s.r.o.
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Fictus Fabulus v Ilave
Utorok, 29. mája, bol pre
štvrtákov, šiestakov a siedmakov, ale i učiteľov našej školy
zvláštny deň. Stretli sa so známym spisovateľom Danom
Hevierom, ktorý sa predstavil
ako Fictus Fabulus - teda zapisovateľ.
Počas interaktívnej besedy
predstavil knihu Chymeros,
ktorú napísal spolu s deťmi. V
súčasnosti začína písať druhý
diel, preto vyzval na spoluprácu aj našich žiakov.
Jeho bezprostrednosť nás
presvedčila o tom, že sa nekamaráti len s písmenkami a
nemôžeme ho volať iba spisovateľ. Predstavil sa nám aj ako
klavirista, spevák, raper, básnik i recitátor.
Po skončení besedy nasledovala autogramiáda a žiaci

mali možnosť zakúpiť si jeho
knihu Chymeros.
Ako bonus, svojou vlajkou,
ktorú vytvoril s deťmi počas
písania knihy, teda Chymero-vlajkou, uviedol do života dve knihobúdky. Zaželal
im, aby v nich nebolo len veľa
krásnych kníh, ale aby mali aj
dosť čitateľov, ktorí ich s radosťou a často otvárajú.
Žiakom prezradil aj tajomstvo. Viete, prečo pre neho
škola nikdy nebola ťažká?
Pretože rád čítal a tešil sa z
múdrosti, ktorú objavil v knihách.
Chcete objaviť múdrosť aj
spolu s nami? Nech sa páči!
Knihobúdky nájdete v školskom areáli a na detskom ihrisku pri škole.
PaedDr. Marcela Bagínová

Rozmiestnenie žiakov
Základnej školy v Ilave
Po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok, pohovorov
a splnení kritérií na prijatie sa žiaci našej školy zapísali na:
gymnáziá - 4-ročné
4 žiaci z toho 3 dievčatá
8-ročné
3 žiaci z toho 1 dievča
strednú priemyselnú školu
4 žiaci			
strednú umeleckú školu
2 žiačky				
strednú zdravotnícku školu
2 žiačky				
pedagogickú a sociálnu akadémiu 2 žiačky			
stredné odborné školy					
4-ročné študijné odbory
14 žiakov z toho 4 dievčatá
3-ročné učebné odbory
5 žiakov z toho 3 dievčatá
2-ročné učebné odbory
2 žiaci
Prajeme im veľa úspechov!				
Mgr. Veronika Bambušková,
výchovná poradkyňa

„ Dobre vidíme iba
srdcom, to hlavné je
očami neviditeľné.“

Antoine de Saint-Exupéry

Prozaické útvary, charakteristické znaky, hlavné postavy a všetky ostatné teoretické
vedomosti z literatúry si siedmaci doplnili zážitkovou formou učenia - návštevou divadelného predstavenia Malý
princ. Prostredníctvom dramatického umenia s pomocou
podmanivej hudby a úžasných
výtvarných obrazov spoznali
postavu Malého princa. Krehkú bytosť z ďalekých svetov,
ktorá odhaľuje svoje tajomstvá. Formou jednoduchosti poukazuje na základné ži-

votné hodnoty a odkrýva veci
viditeľné len srdcom, pretože pravé priateľstvo, obyčajné
šťastie či dobrosrdečnosť očami nevidíme. Je to príbeh plný
hlbokých myšlienok a úžasných posolstiev, ktorý poukazuje na kontrast medzi detstvom a dospelosťou. Žiaci sa
vniesli do deja najznámejšieho
diela francúzskeho spisovateľa Antoina de Saint- Exupéryho a bližšie spoznali posolstvo
tohto rozprávkového príbehu
modernej svetovej literatúry.
Divadelná atmosféra spolu
s krásnou historickou časťou
Trojičného námestia obohatila
nielen literárno- historické vedomosti žiakov, ale aj ich estetické vnímanie.
PaedDr. Ľubica Ladecká

Spevokol ILAVČAN na Morave
V piatok ráno 22.júna 2018
sa spevokol Ilavčan vybral na
3-dňové spoznávanie miest
okresu Blansko.
Mgr. Libuše Laurenčíková,
členka spevokolu, organizačne
vynikajúco pripravila a zabezpečila návštevu historických
miest, známeho pivovaru, dreveného kostolíka, židovského
mesta so synagógou a jaskyne
Spisovateľ Daniel Hevier v kruhu žiakov ZŠ Ilava

Moravského krasu.
Vyvrcholením
putovania
bolo nedeľné vystúpenie zboru ILAVČAN na svätej omši
v Kostole sv. Jakuba v Boskoviciach.
Spevácky zbor ILAVČAN
svojím vystupovaním veľmi
dôstojne reprezentoval naše
mesto, za čo mu patrí poďakovanie.
MK
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Ako sa stal Lomidrevo kráľom Rozprávkový svet
Skutočnú atmosféru slovenských ľudových rozprávok umocnenú ľudovo- fantazijnou architektúrou zažili
piataci na vlastnej koži pri
návšteve rozprávkovej dedinky Habakuky. O nezabudnuteľný zážitok sa postarali aj hrdinovia rozprávok
Pavla Dobšinského. Tri zakliate kniežatá sa predstavili formou marionetového divadla, ktorého atmosféra nás
vtiahla do dávnej minulosti.
Zlá Holena s macochou nestratili, ani po rokoch, nič na
svojej krutosti a bezohľadnosti voči Maruške. A Zlatá
priadka svojou pracovitosťou a šľachetnosťou zvíťazila
nad zlými úmyslami Martinka Klingáča. Rozprávky nám
ukazujú, kam vedie moc bez
zásad, bohatstvo bez práce,

zábava bez svedomia či učenosť bez charakteru. Nenásilnou formou v nás upevňujú hodnoty ako ľudskosť,
striedmosť, štedrosť či spolupatričnosť. Učia nás, že nezdvorilosť je slabosť, že najdôležitejšími cnosťami sú
statočnosť, odvaha, vernosť
a sebadisciplína, že osobnosti
s určitým čarom sú charakteristické dobrosrdečnosťou,
zdvorilosťou a odvahou, že
nezávidia, neklamú, neurážajú, nie sú namyslení a neintrigujú. Aj ukážky ľudových
remesiel, unikátne rozprávkové domčeky či autentické
mince znásobili detskú fantáziu a hravosť, ktorá vládla
počas tohto úžasne prežitého
dňa v Dobšinského rozprávkovom svete.
PaedDr. Ľubica Ladecká

Medzinárodné družobné stretnutie v Klimkoviciach

žiakov a zároveň v nich prebudiť súťaživosť, dravosť, vytrvalosť a psychickú odolnosť. Zároveň by nám veľmi pomohlo
dobudovanie športového areálu a zlepšenie kvality už existujúcich športovísk.
A čo na záver? Všetci účastníci športovali, zabávali sa,
spoznávali nových kamarátov,
prípadne upevnili priateľstvá
s tými, ktorých už poznali. Jazyková bariéra nerobila nikomu problémy. A to je hlavný
cieľ medzinárodného športového trojstretnutia, ktoré sa
nieslo v priateľskom duchu či
už dospelých alebo detí.
Mgr. Joanna Ďurišová,
Mgr. Zuzana Ondrejková

Kde bolo, tam bolo, v Slovenskom národnom divadle
v Bratislave sa naši piataci ponorili do sveta rozprávok. Zoznámili sa s Lomidrevom, ktorý sa pobral do sveta a stretol
ďalších tatranských obrov,
Miesiželeza a Valivrcha. Vedno sa pobrali oslobodiť tri
krásne princezné, zajaté zlými drakmi. V rozprávke je vysvetlená ťažká cesta za šťastím,
vydláždená početnými prekážkami. V bojoch o princezné a kráľovstvo, v zápasoch
s drakmi spoznáva hrdina
váhu ľudského života a hodnotu lásky. Vždy ide o ľudské srdce, lebo v ňom je ukrytá všetka
moc. Slovenské rozprávky nie
sú len zaujímavo podanými
príbehmi s neodmysliteľným
šťastným koncom, je do nich
pretavená ľudská múdrosť
a etika. Vštepujú nielen deťom,

Deň 30.máj 2018 sa v našej
škole zapíše ako veľmi úspešný
deň. Uskutočnilo sa totiž tradičné medzinárodné športové
stretnutie v českých Klimkoviciach, ktoré nám prinieslo
krásne športové výsledky.
Nebola to len streda 30.mája,
ktorá bola pre žiakov dôležitá.
Boli to aj predchádzajúce dni
či týždne, ktoré naši žiaci strávili dôkladnou prípravou nielen na dubnickom štadióne.
A keď už mali všetko natrénované, bolo potrebné pripraviť
dresy, tretry, výstroj. A zostávala už len posledná vec – pozitívne sa naladiť.
A tak sme v stredu ráno
mohli vyraziť, aby sa naši žiaci stretli a zmerali sily s našimi spriatelenými základnými
školami – ZŠ Klimkovice (ČR)
a ZŠ Mikołów (PL).
Hneď po našom príchode
nás v Klimkoviciach milo privítali. Škola bola útulná a žiaci
priateľskí – okamžite si s tými
našimi porozumeli a odviedli ich do šatní. Po raňajkách
si žiaci nastúpili, aby sa zúčastnili na otváracom progra-

ale aj nám dospelým skutočné
hodnoty, nie tie predstierané.
So znakmi slovenských ľudových rozprávok, s ľudovou slovesnosťou či s tým ako vzniká
divadelná hra, sa žiaci zoznamovali na hodinách literatúry
počas celého školského roka.
A dnes si svoje teoretické poznatky prehĺbili praktickými.
Zažili čaro Slovenského národného divadla, tú neodmysliteľnú sviatočnú atmosféru,
ktorá v ňom vládne. Užívali si
výkony známych hercov, ktorí
ich priamo vťahovali do deja
rozprávky. So slovami chvály
a spokojnosti sme všetci opúšťali hľadisko. Krása a múdrosť
slovenských rozprávok je neopakovateľná, vďačíme im za
viac ako za svet detsky nevinných predstáv.
PaedDr. Ľubica Ladecká

me – tanec najmenších žiakov a spevácke vystúpenie. Po
úvodných prejavoch sa boje
o medaily mohli začať.
Súťaže začali skokom do
diaľky chlapcov a behom na
60 m dievčat. Skvelými výkonmi nás reprezentovali Maroš Bezdeda, ktorý si odniesol
zlatú medailu v skoku; Veronika Zubáriková zase získala
2. miesto v behu na 60 m. Následne si disciplíny vymenili.
Tomáš Ličko a Matúš Marcišín sa postavili na bronzovú
priečku za beh na 60 m. A na
stupeň víťazov sa opäť postavila Veronika Zubáriková, ktorá
ohromujúcim výkonom porazila všetky konkurentky a obsadila zlatú priečku. Vo vytrvalostnom behu na 1000m
získal Adam Kukučka výborné 2.miesto.
V kolektívnych športoch
sme mali zastúpenie vo futbale a v prehadzovanej. Futbal
bol vyrovnaný – nebol víťaz
ani porazený a chalani (Adam
Kukučka, Matúš Marcišín, Tomáš Ličko, Ján Janco, Andrej
Gajdošík, Matej Haluštík, Ma-

roš Bezdeda) dosiahli remízu
na zápasy.
V prehadzovanej už išlo
o jasnú výhru a dievčatá obhájili prvenstvo z minulého roka
– jednoznačne vyhrali všetky zápasy ( v zložení Viktória
Behanová, Nikola Trebulová,
Sandra Jancová, Klaudia Urbánková, Dominika Majerechová).
Po úžasných výkonoch si
žiaci už len v priateľskom duchu zahrali florbal, vybíjanú, basketbal a futbal. Tu si
vyskúšali medzinárodnú súťaž aj naši mladší žiaci – Soňa
Staňová, Lenka Staňová, Ema
Hrubá, Lívia Ptáčková, Magdaléna Basilová, Ivan Šatka,
Pavol Ház. Ďakujeme aj našim
žiackym asistentom Romane
Adamcovej, Bibiane Buranskej, Máriovi Vassovi a Timotejovi Horákovi.
Po vyhlásení výsledkov sme
boli milo prekvapení a nadšení. Žiaci si užili pocit stáť na
stupni víťazov. O rok sa stretneme u nás v Ilave. Veríme, že
sa nám dovtedy podarí nájsť
nové talenty spomedzi našich
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Kira – špecialistka
na vyhľadávanie drog
Posledný májový deň,
v rámci prevencie šírenia
drog, našu školu navštívil
psovod z Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne
spolu so špeciálne cvičeným psom na vyhľadávanie drog. Aj touto cestou sa snažíme zabezpečiť
určitú formu prevencie. Vieme, že niektorí naši žiaci fajčia, samozrejme nie v škole, čo
už ustrážiť bez pomoci rodičov
nedokážeme. Robíme však preto všetko, aby bola zabezpečená
ochrana žiakov pred návykovými látkami aspoň počas vyučovania. Policajný pes Kira začal
postupne prehľadávať nami vytypované triedy. Na príkaz policajta dali žiaci ruky na stôl,
stíchli a so zatajeným dychom
sledovali ako pes oňucháva
vaky i samotných žiakov. Pre
upokojenie sa dozvedeli, že ide
o preventívnu akciu. Našťastie,

AKO SME SA
V PRÍRODE UČILI

V termíne od 21.5. –
25.5.2018 sme sa celá trieda zúčastnili Školy v prírode v Jasnej
v Nízkych Tatrách. Počas tohto
pobytu sme zažili veľa srandy,
zábavy, dobrodružstiev a spoznali sme krásne miesta na Slovensku. Navštívili sme Demänovskú jaskyňu Slobody, boli
sme na turistike na rozhľadni
a Vrbickom plese. Jeden deň
bol vyhradený na oddych v hotelovom bazéne na Repiskách.
O program v popoludňajších
hodinách sa nám starali animátorky Dominika a Erika.
Odchádzali sme odtiaľ veľmi
spokojní a hlavne plní nových
zážitkov. Počas návratu domov
sme sa zastavili aj v skanzene
v Pribyline a v Habakukoch na
Donovaloch. I tu sa nám všetkým páčilo. Ďakujeme Vám!
Jožko Hladký- žiak 4.A
Dňa 21.mája 2018 sme nastúpili do autobusu, ktorý nás odviezol do Demänovskej doliny
Jasná pod Chopkom. Po príchode sme sa ubytovali v hoteli

pes okrem Ibalgínu u jednej
žiačky, nenašiel v žiadnej triede nič, čoho by sme sa mohli
obávať. O podobnú akciu určite požiadame aj v budúcnosti. Žiaci potrebujú odstrašujúci
príklad, bohužiaľ, dnešná doba
im ponúka mnoho nástrah.
Stretávajú sa s rôznymi rovesníkmi a nemajú problém dostať
sa k drogám. Práve my dospelí,
učitelia či rodičia, sme zodpovední za ich ochranu a správne
nasmerovanie, hoci aj pomocou
takejto preventívnej aktivity.
PaedDr. Ľubica
Ladecká, koordinátor
primárnej prevencie
SKI. Školu v prírode sme začali
chutným obedom v jedálni hotela, po ktorom bolo učenie. Po
školských aktivitách bol pestrý program s animátorkami.
Boli to zaujímavé hry a súťaže.
Na druhý deň sme všetci vstali
do slnečného rána. V tento deň
sme išli do Demänovskej jaskyne Slobody. Ďalšie dni popri
učení sme mali vyplnené turistikou a poznávaním okolia.
Boli sme na rozhľadni, pri pamätníku vojakov a pri Vrbickom plese. Jeden deň sme oddychovali v relax centre v bazéne
na Repiskách. V poobedňajších
hodinách sme sa pripravovali
na karneval. Súčasťou každého rána bolo „bodovanie izieb“,
ktoré robili naše pani učiteľky.
Nezabudnuteľným zážitkom
bola návšteva Múzea liptovskej
dediny v Pribyline a návšteva
rozprávkového sveta v Habakukoch na Donovaloch. V Škole
prírode sa mi veľmi páčilo, lebo
sme spoznali zaujímavé miesta
a domov som si odniesla pekné
zážitky a spomienky.
Nikol Beniaková
– žiačka 4.A

Škola v prírode - Nízke Tatry
Nízke Tatry – prekrásna
príroda, slniečko, nekonečný
priestor na šantenie. Na to si
spomínajú žiaci 4.ročníkov
našej školy.
V dňoch od 21.5. –
25.5.2018 sa so svojimi triednymi učiteľkami zúčastnili
na netradičnom,,vyučovaní“
v Škole v prírode v hoteli SKI
v Nízkych Tatrách. Nezabudnuteľným zážitkom bola
návšteva Demänovskej jaskyne Slobody, skvost objavený v roku 1921 s bohato zdobenými malými jazierkami,
s kvapľovými leknami na hladine, s jaskynnými perlami
a inými útvarmi na dne severnej strany doliny. V Demänovskej doline sme navštívili Vrbické pleso (ľadovcové
a najväčšie pleso Nízkych Tatier) a nádhernú vyhliadkovú
vežu Rozhľadňa na Ostredku,
z ktorej vidieť Demänovskú
dolinu i vrcholy Nízkych Tatier.
Ďalším dňom bola návšteva bazéna v hoteli Repiská,
kde sa deti dostatočne vyšantili a pohrali na detskom
ihrisku. Na spiatočnej ceste
nášho pobytu sme sa zastavili v Múzeu liptovskej dediny,
ktorý sa nachádza v Pribyline.
Skanzen vznikol v roku 1991,
keď sa stavala priehrada Liptovská Mara. Múzeum tvoria
domy zo zatopenej časti vodného diela a z oblasti horného a dolného Liptova. Našou
pre deti veľmi zaujímavou zastávkou bol Dobšinského roz-

právkový svet - HABAKUKY
na Donovaloch. Dobšinského rozprávkový svet tvoria
domčeky v štýle ľudovo – fantazijnej architektúry a pre
návštevníkov ponúka nezabudnuteľnú atmosféru v podobe úžasných predstavení.
Vzájomná spolupráca medzi všetkými (CK Fany, jej
animátorkami,
triednymi
učiteľkami ), ktorí sa akoukoľvek mierou zúčastnili na
výchove a vzdelávaní našich
detí, je čím ďalej tým dôležitejšia. Nám sa to podarilo
úspešne zvládnuť spojením
síl, nápadov a finančnej účasti rodičov a ZRŠ pri ZŠ v Ilave. Škola v prírode prebehla
podľa plánu, ciele boli splnené, žiaci si upevnili priateľské
vzťahy, utužili sa kolektívy
tried. Pobytom v prírode si
posilnili jednak fyzickú zdatnosť, ale upevnili si aj enviromentálny vzťah k prírode. V
neposlednom rade nadobudli dôležité skúsenosti získané samostatnosťou, disciplínou a životom v kolektíve bez
rodinných príslušníkov. Po
týždni plnom zážitkov sme
sa všetci zdraví a veselí vrátili
k svojim rodinám.
Chcela by som poďakovať
deťom, ktoré sa vzorne správali, pani zdravotníčke, ktorá
ošetrovala iba drobné zranenia a vedeniu školy, ktoré nám
umožnilo uskutočniť školu
v prírode.
Mgr. Lýdia Horáková
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Cesta cez rozprávkový les
„Slniečko sa zobudilo, popreťahovalo kosti, cez mrak hlávku
vystrčilo, zasmialo sa od radosti....“
Od radosti sme sa zasmiali aj
my, keď po výdatnom dlhotrvajúcom daždi opäť zasvietilo
slniečko, ktoré hneď od skorého rána spríjemňovalo cestičku do rozprávkového lesa, so
začiatkom na Laštekoch, počas ktorej na prítomných čakali
mnohé prekvapenia: zbojníci
zastavujúci pocestných, ktorí
obdarúvali šikovné a talentované
deti
v ita mínov ými
cukríkmi,
nechýbali
ani
sladké medovníčky u Ježibaby,
chytanie rybičiek u vodníka s
vodníčkou a krásne spievajúcej
morskej panny, Baba Jaga,
ktorá číhala na deti z chalúpky na stračej nôžke, Šípková
Ruženka a princ, ktorí čakali na deti s plným košíkom
prekvapení ...nechýbali ani
víly, či šikovný hasič, ktorý hasil smäd a ponúkal deťom ovocnú a osviežujúcu
tekutinu.... Záver rozprávkovej
cesty bol v kráľovstve brannošportového areálu na strelnici,
kde na deti čakali piráti z Karibiku s malými pirátskymi princeznami, ktorí mali jediný cieľozbíjať Popolušku o črievičku
a tak zabrániť svadbe princa
s Popoluškou. Deti mali za úlohu nájsť Popoluškinu črievičku
a za odmenu dostali od princa
Samuela ovocie, ktoré získal zo
susedného ovocného kráľovstva Kauflandu v Ilave. Piráti
z Karibiku ukoristili kráľovský
poklad plný sladkostí, ktorými
obdarovali deti po absolvovaní
cesty čarovným lesom. Okrem
rozprávkových bytostí, boli pre
deti pripravené aj prekvapenia
v podobe skákavých atrakcií
a vozenie na koníkoch. Tí, ktorí
prišli unavení a hladní z dlhej
rozprávkovej cesty, sa mohli
občerstviť chutným a doďaleka

voňajúcim guľášom, ktorý
uvarili
naše
Šmoulinky
z kráľovstva kultúry....deti si
tiež mohli opiecť slaninku, či
špekáčik. Príjemným prekvapením bolo i rádio MUZIKA,
ktoré nám pripravilo príjemné melódie a priamy vstup do
éteru, prostredníctvom ktorého si poslucháči mohli vypočuť
rozhovory s deťmi, účastníkmi i organizátormi podujatia a tým
si predstaviť a
vychutnať príjemnú atmosféru rozprávkového dňa.
Na záver podujatia nás opäť
čakalo nemilé prekvapenie
v podobe dažďa a búrky, ale
našťastie boli všetky deti z rozprávkovej cesty v pohodlí domova. Iba naše koníky trošku
zmokli....
Poďakovanie patrí všetkým
organizátorom a spoluorganizátorom, účinkujúcim z DS
MASKY, rádiu MUZIKA, priateľom kultúry - Andrejovi Kobzovi, Janke Rendekovej, Vierke
Jáňovej, poslankyni MsZ Ľudke Haasovej, Mgr. Lenke Potěšilovej a Ing. Vojtěchovi Potěšilovi, kolegom z TsM a všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
podieľali na tvorbe podujatia
pre naše deti. -atĎakujeme sponzorom:
Mesto Ilava
ÚVTOS Ilava
Rádio MUZIKA
Kaufland Ilava
Drevopal Ladce
Zdenka OPTIK salón Ilava
LEA – nábytok, Ilava
BINO cafe, Ilava
Smer – SD
Lekáreň na námestí
Vináreň na Ružovej ulici Ilava
O2 Ilava
Únia žien Ilava
Reštaurácia Moravec
Reštaurácia La torre
Bistro kámo Ilava
MESAL s.r.o., mäsiarstvo Ilava

Foto: D. Gašparová

10

Ilavský mesačník

Nezvyčajný
deň detí
Medzinárodný deň detí je
sviatok detí, ktorý sa oslavuje
každoročne v mnohých krajinách sveta a neobišiel ani našu
základnú školu. Predstavitelia
mesta Ilava, základnej školy
a všetky pani učiteľky 1.stupňa v spolupráci so Slovenským
atletickým zväzom vytvorili
podmienky pre projekt Detská
atletika, ktorého sa zúčastnili
všetci žiaci 1.-4.ročníka. Deti
mali možnosť vyskúšať kúzlo atletiky, keď museli prejsť
všetkými disciplínami. V priebehu dňa si deti na ôsmich stanovištiach vytvorených z atletických pomôcok špeciálne
vyrobených pre deti rôznych
vekových kategórií vyskúšali základné atletické zručnosti
ako behy, skoky a hody. Absolvovali disciplíny: skok do diaľky, beh v kombinácii šprint a

beh cez prekážky, hod loptičkou na cieľ, odhod z kolien
plnou loptou cez hlavu, beh
cez frekvenčný rebrík, skoky do strán, prekážkovú dráhu a preskakovanie.
Deťom sa disciplíny natoľko
páčili, že niektorí ich prešli aj
dva či trikrát. Za každú úspešne zvládnutú disciplínu dostali od pani učiteliek pečiatku do
svojej hracej karty. Za vyplnenú hraciu kartu deti dostali odznak projektu Detskej atletiky. Najväčšou odmenou na
konci celého dňa bolo predovšetkým víťazstvo detí samých
nad sebou, pretože nebol nikto, kto by nezvládol niektorú
disciplínu a sladkou odmenou
bol balíček sponzorovaný zo
ZRŠ na doplnenie síl. Ďakujeme Slovenskému atletickému
zväzu za spoluprácu, všetkým
organizátorom, ako aj zúčastneným, a už teraz sa tešíme na
prípadnú ďalšiu spoluprácu.
Aj žiaci 2. stupňa strávi-

Mgr. Koštialiková pri hre s deťmi

Žiaci ZŠ Ilava na školskom dvore

li MDD bez klasického vyučovania. Počas prvých dvoch
vyučovacích hodín triedni
učitelia pripravili pre nich rôzne oddychové aktivity, prípadne si zahrali spoločenské
hry. Malý darček sladkostí od
združenia rodičov im spríjemnil sviatok detí. Potom sa žiaci
premiestnili do domu kultúry.
V podaní DS Maska si pozreli pôvabnú folklórnu komédiu
„Zmierlivé
dobrodružstvo“
spracovanú na námet hry od
Jána Palárika - Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch. Stručne z deja. Dva vy-

menené páry hľadali cestu k
sebe. Niektorí aj k svojej národnej identite... Láska dokáže robiť divy a aj „preonačiť „
odnárodnených Slovákov, ktorí na svoju domovinu zabudli. Nás pedagógov potešilo, že
medzi hercami sú i naši bývalí
žiaci. Účinkujúci podali vynikajúci herecký výkon, za ktorý
sme ich odmenili potleskom.
I takto netradične skončil Deň
detí.
Mgr. Ivana Kupčov,
Mgr. Helena Machová

Ocenenie eTwinning projektu
Po roku usilovnej školskej
práce sa deti i učitelia tešia
na zaslúžené prázdniny. Len
niekoľko dní pred nimi prebehlo vyhodnotenie súťaže
o najlepší eTwinning
projekt na Slovensku,
ktorá sa koná pod záštitou rektorky Žilinskej
univerzity
profesorky Tatiany
Čorejovej.
Mgr. Janka Koštialiková do tejto súťaže
prihlásila medzinárodný projekt KOSMOTOUR PROXIMA, ktorý realizovala so svojimi žiakmi z 3.
A, i s výpomocou žiakov 4.
A pod vedením Mgr. Lýdii
Horákovej. Spomedzi 39 prihlásených projektov získali v
rámci celého Slovenska od
poroty najviac bodov, takže
sa už druhý rok po sebe ocitli
na zaslúženom 1. mieste.
Dňa 26.júna 2018 si prevzali za svoju usilovnú prácu ocenenie na slávnostnom
akte v priestoroch Zážitkového centra vedy Aurelium
v Bratislave.
Realizácia eTwinningového projektu v našej škole sa
vďaka pani učiteľke Koštialikovej stala dlhoročnou tradíciou. Mnohí si určite spomeniete na niektorý z nich:
Putujeme rozprávkami, Výpravy za vybranými slovami,
Naše heslo znie – Každý je
v niečom najlepší, Tajomstvá

stromov, Ráčte vstúpiť, Traja
pátrači ... Nejeden z nich získal ocenenie v rámci Slovenska, či európsky certifikát
kvality.
Etwinning – čiže medzinárodná
európska
spolupráca škôl zameraná na podporu využívania
moderných
informačných a komunikačných technológií
- pani učiteľke natoľko učarovala, že sa stala ambasádorkou tohto
programu. Ambasádori sú
učitelia materských, základných a stredných škôl, ktorí majú za sebou minimálne
jeden úspešný eTwinningový
projekt a rozhodli sa propagovať myšlienku eTwinningu vo svojom regióne. Sú to
poradcovia a šíritelia eTwinningu, tútori online kurzov
a lektori školení. Zároveň sú
súčasťou celoeurópskej ambasádorskej komunity. Mgr.
Janka Koštialiková tak svojím nadšeným prístupom
stiahla už nejedného učiteľa
našej školy.
Obdivujeme a oceňujeme nevyčerpateľnú tvorivosť,
nápaditosť a originalitu jej
projektov. Do jej neúnavnej, systematickej a precíznej
práce jej prajeme veľa elánu
a žiakov, ktorí zrealizujú jej
predstavy.
Mgr. Eleonóra Kutejová

Ilavský mesačník

11

Talent Trenčianskeho kraja
12. jún 2018 pre Romana Pientáka, žiaka 7. A triedy našej ZŠ, bol výnimočný.
Na XXII. ročníku slávnostného oceňovania žiakov Talent
Trenčianskeho kraja 2018 na
Trenčianskom hrade v Kasárni si prevzal toto ocenenie
z rúk prednostu Okresného
úradu z Trenčína za dosiahnuté výsledky vo vedomostnej a záujmovo – umeleckej
súťaži.
Roman napriek náročnej životnej situácii dosahuje nadpriemerné výsledky. Spolu so
svojimi súrodencami vyrastá
v pestúnskej starostlivosti.
Preto vyzdvihujeme jeho snaživosť a talent, ktorý sa perspektívne rozvíja.
Úspešne reprezentuje našu
školu v recitačných i vedomostných súťažiach, hrá v divadelných
predstaveniach.
Darí sa mu umelecky rásť,
rozvíjať pod odborným vedením najmä PaedDr. Marcely
Bagínovej, vyučujúcej náboženskej výchovy. Aktívne ho
pripravuje na recitačnú súťaž...A Slovo bolo u Boha...
V minulom školskom roku
sa umiestnil v krajskom kole
na 3. mieste. Tento školský
rok v tomto kole v ZŠ s MŠ sv.
Andreja Svorada a Benedikta v Trenčíne obsadil v 3. kategórii - starší žiaci - 1. miesto
a postup do celoslovenského
kola, žiaľ neumiestnil sa na
prvých troch miestach.

Svoje schopnosti preukazuje i vo vedomostnej súťaži
Biblická olympiáda. V minulom školskom roku sa spolu
so svojimi spolužiakmi v dekanátnom kole v ZŠ Jána Bosca v Novej Dubnici umiestili
na 1. mieste a zabezpečili si
postup do diecézneho kola.
Obsadili 4. miesto.
V tomto školskom roku
opäť získali 1. miesto v dekanátnom kole a postup do diecézneho kola. 5. miestom sa
zaradil medzi úspešných riešiteľov tejto súťaže.
Roman je i aktívnym hercom v divadelných predstaveniach, ktoré režíruje PaedDr.
Bagínová. V minuloročnom
predstavení Wifirutka podal
vynikajúci výkon pútnika a
rovnako zaujal divákov i v tohoročnom predstavení Zlaté vajcia, kde stvárnil hlavnú postavu starkého. Postavy
v jeho podaní zaujali nielen
žiakov našej školy, ale i žiakov
v susedných školách, v ktorých predstavenia odohrali.
Na každý umelecký prednes či divadelnú úlohu sa zodpovedne pripravuje. Nácviku venuje veľa voľného času,
nemálo i v škole popoludní. Hoci do školy dochádza
z Hornej Poruby, nie je to pre
neho príťaž, lebo oporu a pochopenie pre svoj talent nachádza i v pestúnskej rodine.
Mgr. Jarmila Janošíková

Najväčší spracovateľ polyetylénu
STAŇ SA SÚČASŤOU NÁŠHO TÍMU
OPERÁTOR VÝROBY
Základná brutto mzda pri nástupe : od 576€
+ variabilné zložky mzdy do 500 €/mesiac
Priemerná mzda po zaškolení od 900€ brutto
Odmeny pri životných jubileách
Odmeny pre darcov krvi
Mimoriadne ročné odmeny
Darčekové poukážky na Vianoce a Veľkú noc
Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
Príspevok na dopravu
Príspevok na kúpeľnú starostlivosť
Prispevky na kultúrne a športové podujatia
E-mail: personalne@tatra-gold.sk, Tel.č. 042/465 15 21

Atraktívna ponuka !

KIA RIO
už za 9.990 €
KIA PÚCHOV
sa teší na Vašu návštevu

Kia Rio. Váš čas. Vaše pravidlá.
Kia Rio si zaručene získa vaše srdcia. Vďaka jej športovým líniám a zvodným krivkám je jednoducho neodolateľná.
Odvážny vzhľad vás určite očarí, no jej vyladené a priestrannejšie vnútro si vás úplne podmaní - Kia Rio
samozrejme prichádza aj s najnovšími inteligentnými technológiami. Dokonale navrhnutý interiér neposkytuje
len pohodlie a skvelú zábavu z jazdy, ale aj maximálnu bezpečnosť. Zamilovať sa do auta nebolo ešte nikdy také jednoduché.

Ocenený Roman Pienták, tretí zľava

ASPEKTA TRADE, s.r.o.
Nimnická cesta 1674
020 01 Púchov

T +421 42 4633 877
M +421 911 900 905
E kia@kiapuchov.sk
www.kiapuchov.sk
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Knižné novinky

Beletria dospelí:
D. Dán: List zo záhrobia
M. Ďuranová:
Rebrík do kurína
I. Borušovičová: Do plaviek
D. Hamarová: Slzy anjela
M. Macháčková:
Zlodejka otcov
J. Featherová:
Ideálny starý mládenec
B. Minier: Noc
H. Coben: Nevzdávaj sa
M. Connelly:
Dve tváre pravdy
K. Holetzová:
Správa od mŕtveho chlapca
S. Fitzek: Terapia
L. Kepler: Ihrisko
F. Riversová: Istý ako úsvit
L. Frantz: Na druhom
brehu
C. Hyde: Zober ma so sebou
D. Di Pietrantonio: Tá, čo sa
vracia
A. Mornštajnová: Hana

Knižnica informuje
Aj tento rok dostaneme peniaze na nákup kníh z Fondu
na podporu umenia.
Vážený žiadateľ,
dovoľujeme si Vás informovať, že na základe hodnotenia
žiadostí o finančnú podporu z
verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu umenia, ktoré boli podané v rámci
výzvy č. 9/2018: Program 5.1.3
– Akvizícia knižníc, odbornou
komisiou a rozhodnutím riaditeľa Fond na podporu umenia
finančne podporí Vašu žiadosť

L. Gahérová:
Kým nejde o život..
Paolo Cognetti: Sofia vždy
chodí v čiernom
E. Šranková: Anna Šarišská
amazonka
S. Zweig: Svet včerajška
E. Kurniawan: Krása bolí
K. M. Kitamura: Rozchod
J.M. Guenassia: Klub
nenapraviteľných optimistov
J. Chang:
Wangovci verzus svet
Sh. Lapena: Pár od susedov
E. Ferrante: Zraňujúca láska
J.L. Horst: Katharinin kód
M. Nordbo: Bez kože
Beletria deti:
S. Chainani:
Škola dobra a zla
I. Mušálková: Sedem lienok
I. Ďuricová: Zvieratká
z abecedy
S. Repaský: Natálkine
dobrodružstvá
Náučná dospelí:
H. Bischof: Rez ovocných
stromov a kríkov
T. Klubert: Slovenská armáda
v druhej svetovej vojne slovom a obrazom
„Zo stavu online ku knihe»
- knihy pre násťročných čitateľov pre Mestskú knižnicu v
Ilave“ zaregistrovanú pod č.
18-513-04552 sumou vo výške 2 000, 00 EUR.
Po doložení ďalších potvrdení z našej strany by malo nasledovať podpísanie zmlúv a budeme čakať, kým prídu peniaze
na účet mesta. Dovtedy budeme sledovať knižný trh, vyberať
náučnú literatúru, ale i beletriu,
pretože by sme chceli doplniť
ponuku pre mladých čitateľov.
Pritiahnuť ich zo stavu online
ku knihám čo najviac.
-ih-,-ot-

25.5.2018 v dome kultúry sa uskutočnila prezentácia knižnej novinky Natálkine dobrodružstvá za účasti autora, spisovateľa Stanislava Repaského.

Vzácna návšteva
Tento mesiac sme mali
v knižnici príjemného hosťa.
Zastavil sa tu ilavský rodák,
publicista, historik Vojtech
Šarluška /nar. 1935/. Teraz žije
v Horných Štitároch /okres
Topoľčany/, do Ilavy chodí aspoň raz ročne na pár dní. Dať
do poriadku rodičovský hrob,
poprechádzať sa po meste, zaspomínať...
V Ilave býval s rodičmi
na Ružovej ulici. Bol žiakom meštianskej školy na
Hviezdoslavovej /do roku
1950/ a maturoval na gymnáziu v Púchove. To už sa z Ilavy
pomaly „vytrácal“, študoval
na Filozofickej fakulte v Bratislave, absolvoval vojenskú
službu a začal pracovať. Ostatných 26 rokov, do roku
1997 pracoval v Literárnom
archíve Matice Slovenskej.

Bol tiež jedným zo spoluautorov doteraz najobsiahlejšej
monografie Ilavy vydanej začiatkom 90-tych rokov.
Do knižnice priniesol darček, niekoľko publikácií na
ktorých spolupracoval, ďalšie
dokumenty daroval archívu
v Považskej Bystrici, kde má
svoj fond.
-ot-

Historik Vojtech Šarluška

Viaceré jarné utorky v knižnici džavotali škôlkari. Čítali sme,
debatovali i tvorili

Väčšina v septembri nastúpi do prvej triedy a my sa tešíme na
nových čitateľov
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Ilavskí hasiči opäť nezaháľajú
Naši mladí hasiči chlapci
aj dievčatá v tomto roku opäť
nezaháľajú a už od mája každý
utorok a piatok trénujú na ihrisku pri kanáli pod vedením
veliteľa DHZ Ilava Jána Hajasa
a Ivany Hajasovej.
Úspešne vyštartovali do súťažnej sezóny. Tohoročná súťaž sa začala okresným kolom
hry „Plameň“, ktorá sa konala v Mikušovciach, kde sa súťažilo v disciplínach štafeta, CTIF a útok. Naši chlapci
sa v štafete a CTIF umiestnili na peknom druhom mieste
a v útoku boli prví. Dievčatá
v štafete a CTIF skončili na
štvrtom a v útoku na druhom
mieste.
Ďalšiu sobotu 9.júna 2018
sa konala hasičská súťaž na
Lúkach, kde začalo prvé kolo
Púchovsko-ilavskej
detskej
hasičskej ligy. Tu sa našim
mladým hasičom veľmi nedarilo a chlapci skončili na
ôsmom, dievčatá na štvrtom
mieste.
Na druhý deň v nedeľu

10.06.2018 pokračovala liga
v Streženiciach. Tu naši chlapci zabojovali,podali skutočne
výborný výkon a skončili na
prvom mieste odkiaľ si okrem
medaily priniesli aj krásny
víťazný pohár. Aj dievčatá si
počínali statočne, predviedli pekný výkon, no chybičky
sa stávajú a tak od rozhodcu
dostali 10 trestných sekúnd za
prešľap na ľavom prúde, čo ich
posunulo na štvrté miesto.
Táto Púchovsko-ilavská liga
bude prebiehať počas celých
prázdnin.Naši mladí hasiči sa
zakaždým tešia na súťažnú atmosféru a vždy sa snažia podať čo najlepší výkon.
Dňa 28.júla 2018 bude táto
liga usporiadaná v Ilave, kde
naši mladí hasiči a hasičky zabojujú o najlepšie umiestnenie, aby sa ukázali na domácej
pôde pred svojimi Ilavčanmi.
Týmto Vás zároveň chceme všetkých srdečne pozvať
dňa 28.júla 2018 o 13,00 hod.
na futbalové ihrisko do Ilavy,
kde budeme všetci spoločne

Naše mesto očami
predškolákov z MŠ ILAVA
Naše mesto je naozaj krásne a ukrýva v sebe mnoho tajomstiev, ktoré sú pre deti zaujímavé. Preto sme sa v rámci
týždennej témy Mesto a dedina rozhodli zoznámiť našich
predškolákov s históriou, s architektúrou a umením mesta
Ilava. Okrem toho, že sme navštívili mestské múzeum, kde
nám pani Olinka poukazovala rôzne exponáty a porozprávala nám mnohé zaujímavos-

ti a navštívili sme aj miestny
kostol, kde nám pán kostolník
Nemček ochotne poukazoval
a porozprával niečo z histórie kostola, ktorý je súčasťou
ilavského opevnenia. Deti nahliadli aj do krypty, ktorá nie
je bežne otvorená a dozvedeli
sa čo to o pozostatkoch zosnulých. Pánovi kostolníkovi aj
tete Olinke ďakujeme za ochotu a ústretovosť.
Zacharová A., Kačenková V.

povzbudzovať našich mladých
hasičov.
Od 15.06.2018 na ihrisku
začali trénovať aj najmladší „kinder“ hasiči a hasičky naši škôlkari a práve 28.júla
2018 na domácej pôde bude
ich prvá premiéra. Mamičky,

oteckovia, babky, dedkovia,
príďte ich povzbudiť!
O dobrú náladu a občerstvenie bude postarané a dúfame, že aj počasie nám bude
priať.
Ivana Hajasová

Deň detí v materskej škole
Pri príležitosti MDD zavítali členovia DHZ Ilava do
ilavskej materskej škôlky a
deťom pripravili výnimočný deň. Všetky detičky s pani
učiteľkami sa zhromaždili na
školskom dvore a netrpezlivo
čakali, kedy cez bránu škôlky vojde veľké hasičské auto.
So zapnutou sirénou a majákmi zrazu auto vošlo do školy. Všetci sa tešili, tlieskali,
čo potešilo aj našich hasičov.
Ukázali im kompletnú výbavu hasičského auta a umožnili im vyskúšať si, ako sa

hasí požiar hadicou. Všetky
deti sa úlohy hasičov zhostili
na jednotku. Niektoré z nich
nadchla možnosť sadnúť si
do veľkého hasičského auta,
zapnúť majáky a spustiť sirénu. Bola to veľmi pekná, dobre pripravená a zaujímavá akcia, na ktorú deti tak rýchlo
nezabudnú. Touto cestou vyjadrujem ilavským hasičom
poďakovanie a oceňujem, že
okrem svojich povinností si
dokážu nájsť čas aj pre našich
najmenších.
Ivana Hajasová

Mesto Ilava informuje občanov o hromadnom čerpaní dovolenky zamestnancov Mesta
Ilava vrátane Domu kultúry
v Ilave v termíne od 23.07.2018
do 5.8.2018. Oddelenie technických služieb bude v tomto
termíne v prevádzke.
V prípade vyhlásenia pohrebu v rozhlase, resp. vystavenia
parte bude zverejnené telefónne číslo na vchodových dverách domu kultúry.
Prípadné ďalšie informácie budú vopred zverejnené
na stránke mesta a vyhlásené
v mestskom rozhlase.
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Matrika
Narodili sa :
Karolína Meščánková
Juraj Porubčan
Tamara Belanová
Barbora Cípelová
Navždy nás opustili:
Alfonz Trenčan
Helena Kvasnicová
Božena Melišová
Jozef Králik
Miroslav Behan
Mária Jamrichová
Jozef Behan
Adam Masár
Manželstvo uzatvorili :
Daniel Žiaček
a Silvia Urbánková
Lukáš Maradík
a Eliška Šalamúnová
Ferdnand Šípka
a Michaela Majdeková
Lukáš Ďurina
a Katarína Jankechová
Pavol Rovňaník
a Lucia Mateičková
Štatistika :
V sledovanom období t.j. od
16.5.2018 do 25.6.2018 do nášho mesta prisťahovalo 8,odsťahovalo 17 občanov a v rámci
mesta sa presťahovalo 3 spoluobčania.

Inzercia

Upratovacia firma hľadá šikovné
žienky do TPP, príp. DOHODU
na upratovanie spoločných
priestorov v bytových domoch.
Vodičský preukaz
skupiny B výhodou.
Nástupný plat 5 eur/hod. brutto
Miesto výkonu práce:
Nová Dubnica a okolie
Zamestnanecké benefity:
Jednozmenná pracovná doba
Garancia stability a istoty
Firemné vozidlo
NÁSTUP IHNEĎ
Bližšie informácie získate
na tel. čísle: 0948 608 082

Spomienkové služby Božie v Ilave
V nedeľu 27. mája 2018 na sviatok sv. Trojice sa konali v Ilave
už tradičné spomienkové služby Božie pri 56. výročí súdnych
procesov s evanjelickými farármi a biskupmi. V zrekonštruovanej kaplnke Rímsko – katolíckej
cirkvi (RKC) sv. Trojice sa mnohopočetnému bohoslužobnému
zhromaždeniu Božím slovom
prihováral dôstojný pán biskup
Mgr. Milan Krivda zo Zvolena,
na základe sv. textu: Text: Lukáš
10 kapt. 21 – 24.
„Svätíme nedeľu sv. Trojice,
keď si na týchto službách Božích
v Ilave pripomíname totalitným
režimom perzekuovaných a väznených evanjelických kňazov
a biskupov. Boli nespravodlivo
odsúdení a znášali príkoria, boli
prenasledovaní pre svoje presvedčenie a vieru v Trojjediného Pána Boha. Nedali sa zastrašiť ani mocou, ani bitím, či iným
trýznením tela i ducha. Vydržali
preto, lebo verili a jasne vedeli,
kto ich vo viere posilňuje. My sa
dnes tešíme z náboženskej slobody u nás na Slovensku, ale môže
prísť zase doba prenasledovania
pre vieru a aj my obstojíme len
vtedy, keď budeme vedieť v Koho
veríme, a tak budeme môcť o svojej viere svedčiť aj ostatným. Svedectvom o tom, že duchovne žijeme je náš vlastný život. Nielen to,
že sa pravidelne modlíme, čítame
sv. Písmo, ale aj to, že si vieme
vzájomne pomáhať a slúžiť, keď
vidíme vo svojom bratovi a sestre samého Krista Pána. Vtedy
konáme skutky lásky- diakoniu.
O tejto prepotrebnej službe cirkvi
svedčia aj tu prítomní pracovníci evanjelickej diakonie v Košeci.
Nedeľa sv. Trojice nám pripomína aj náš krst. Keď sme boli bez
rozdielu pokrstení v meno Boha
Otca, Syna a Ducha Svätého. Veď
je to aj príkaz evanjelia dnešnej
nedele: „Choďte teda, čiňte mi
učeníkmi všetky národy, krstiac
ich meno Otca, i Syna, i Ducha
Svätého a učiac ich zachovávať
všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta, Amen.“
Liturgiou poslúžili duchovní: br. Dušan Vanko, br. Ľubo-

mír Marcina a br. Marián Bodolló. Organovou hrou sprevádzala
služby Božie Mgr. Jaroslava Poláková, kantorka z Považskej Bystrice. Zvlášť dojemne a mohutne znela krásnym akustickým

niu evanjelických služieb Božích,
ktoré sa na tomto mieste začali
konať pred 19 rokmi. Nech Pán aj
naďalej požehnáva túto duchovno-pastoračnú službu pre našich
bratov a sestry vo viere v starobylej Ilave, ktorá v 17. storočí
bola baštou kultúry a vzdelanosti

priestorom hymnická pieseň
„Kto za pravdu horí“. Po skončení spomienkových služieb Božích
sme sa presunuli k Pamätnej tabuli umiestnenej na múre ilavskej
väznice, kde zaznela modlitba
prednesená br. plk. ThDr. Mariánom Bodollom, gen. duchovným
ekumenickej pastoračnej služby
OS a OZ SR a položenie kytice
kvetov venovanej k spomienke
väznených ev. kňazov a biskupov.
Naša veľká vďaka patrí všetkým,
ktorí tieto spomienkové služby
Božie zorganizovali. V prvom
rade Stredisku Evanjelickej DIAKONIE v Košeci, ktoré túto misijnú akciu zabezpečilo po každej
stránke. Naša vďaka patrí aj Rim.
katolíckej farnosti v Ilave za prepožičiavanie kaplnky ku kona-

s prekvitajúcim evanjelickým náboženským životom za podpory
šľachtickej rodiny Ostrožicovcov. Pôsobili tu významné osobnosti našich dejín, ako Tobiáš
Masník, Štefan Pilárik, Daniel
Krman a ďalší. Za protireformácie v roku 1722 evanjelická cirkev
spolu s cirkevnou školou boli násilne zlikvidované. Je to div v našich očiach, že po takmer troch
storočiach sa v Ilave opäť konajú
evanjelické služby Božie, nezabúdajúc pritom ani na našich trpiteľov v zmysle biblických slov:
Žid. 13:7 „Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie. Pozorujte, aký bol
koniec ich správania, a napodobňujte ich vieru.“
PhDr. Ľubica Juríčková

Spomienka

Spomienka

Čas ubieha a nevráti, čo
vzal. Len láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú. Dňa 30.6.2018 si pripomenieme rok, čo nás navždy
opustil náš drahý manžel,
otec, dedko a prastarý otec
Alexander Figel.
S láskou budú vždy spomínať manželka, dcéry s rodinami a pravnúčik Dominik.

Osud je občas veľmi krutý,
nevráti čo raz vzal...
Zostanú iba spomienky
a v srdci veľký žiaľ....
Dňa 10.júla.2018 si pripomenieme smutné tretie výročie, čo nás navždy opustil
náš drahý syn
Branislav Poluch.
S láskou spomínajú rodičia a celá rodina
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FUTBAL U-8

Najmladší futbalisti MFK
Ilava (rok narodenia 20102011) odohrali svoj druhý turnaj v Lednických Rovniach.
Turnaj sa uskutočnil za účasti
domácich hráčov Lednických
Rovní, Nemšovej, Dubnice,
Futbalovej akadémie Jozefa
Adamca Vrbové a hráčov Brumova. Naši chlapci nenašli
premožiteľa a suverénne turnaj vyhrali. Najlepším
strelcom turnaja bol
Michal Rendek s počtom gólov 9 a za najlepšieho hráča turnaja
bol vyhlásený Matúš
Kajan.
Výsledky MFK Ilava:
MFK Ilava – Brumov
6:1 (góly: Rendek 3, Boháčik 2, Kučera)
MFK Ilava – CFM – JA
2:1 (góly: Rendek 2)
MFK Ilava – Nemšová 3:2
(góly: Rendek 2, Kučera)
MFK Ilava – Lednické Rovne
4:2 (góly: Bodzan 3, Beňo)
MFK Ilava – Dubnica 6:0 (góly:
Beňo 3, Rendek 2, Hanko)
MFK Ilava reprezentovali:
Juraj Bodzan, Matúš Kučera,
Timotej Boháčik, Tobias Beňo,
Lukáš Šedo, Jakub Šedo, Antonio Hanko, Michal Rendek,
Matúš Kajan, Matúš Troška.
Výsledky MFK Ilava:
U-11 Ilava – Praznov 15: 2
(góly: Prekop 4, Kis 2, Kajan 2,
Ondrušik 2, Bodzan 2, Suchánek, Striško, Ondrašík)
U-13 MŠK Púchov – Ilava 1: 8
(góly: Zemaník 2, Kajan 2,
Antal 2, Kis, Kameništiak)
U-15 Ilava – Ladce 14: 3
(góly: Palkovič 5, Srnec 5, Straňák 2, Zemaník, Antal)
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U-9 Futbal

17.06.2018 usporiadal Futbalový oddiel SK Hranice na
Morave Turnaj U-9, na ktorom sa zúčastnilo 12 mužstiev
z Čiech, 6 mužstiev z Poľska a
6 mužstiev zo Slovenska.
Naši futbalisti postupne v
skupine porazili FC Sl. Olymp
Bruntál 2:0, v druhom zápase
mužstvo z Topoľčian 1:0, v treťom zápase sme sa stretli s poľ-

ským mužstvom Gryt Swidnica a vyhrali sme vysoko 8:0. V
skupine sme prehrali len jeden
zápas proti SFCOPaus nešťastne 3:2 - pričom víťazný gól
nám strelili z priameho kopu
a hneď bol odpískaný koniec
zápasu. V poslednom zápase sme museli vyhrať, ak sme
chceli skončiť v skupine na prvom mieste - čo sa nám aj podarilo a poľský tím USK Lechia Dzieržoniow sme porazili
2:0. Vo finálovej skupine sme
prehrali s poľským Odre Opole 4:0, s Gks Katowice 4:2 a s TJ
Železárne Třinec 3:1 a obsadili sme konečné 4. miesto. FK
Dubnica skončila na 6. mieste.
Góly MFK Ilava: Prekop
8, Ondrušík 3, Suchánek 3,
Striško, Bodzan, Holbus, Ondrášik.

TJ Sokol Ilava – oddiel karate
Výsledky Elizabeth Cup Budapest 2018
V nedeľu 27.mája 2018 sa
konal medzinárodný turnaj
karate Elizabeth Cup v Budapešti, za účasti pretekárov zo
6 krajín. Z Ilavy sa zúčastnili
ôsmi pretekári.
Toto sú výsledky:
Romana Adamcová
3. miesto kumite dievčatá
15-17r + 60kg
Romana Adamcová
3. miesto kumite
dievčatá Open
Katka Kadlečíková
3. miesto kumite dievčatá
13-14r – 160 cm
Timotej Horák
2. miesto kata chlapci 13-14r
Timotej Horák
3. miesto kumite chlapci
13-14r -160cm
Matej Slavík
3. miesto kumite
chlapci 8-9r +130cm
Peter Meliš
3. miesto kumite juniori
18-20r +75kg
Juraj Kosec
3. miesto kumite juniori

Foto: K. Horák

18-20r - 60kg
Medzinárodný turnaj v Budapešti bol veľmi náročný
vzhľadom na nedeľný termín
a zmeny pravidiel, o ktorých
sme nevedeli a na ktoré doplatili niektorí naši pretekári.
Výborne v ťažkej konkurencii zacvičil Timo Horák
kata a skončil na vynikajúcom
2.mieste. Palko Ház skončil v kumite s vyššími a fyzicky vyspelejšími súpermi
na 4.mieste a to hlavne kvôli nešťastnej zmene pravidiel.
Tadeáš Horák pre zdravotné
problémy zo súťaže odstúpil
po prvom vyhratom zápase.
Všetci naši ostatní pretekári sa
v zápasoch tak trochu trápili
a vďaka tomu bola medailová
žatva síce veľká, ale bronzová. Tento turnaj nás potrápil
a presvedčil o tom, že musíme
byť častejšie v kontakte s medzinárodným karate aj v organizácii WKF, aby nás nezaskočili organizačné zmeny
pravidiel priamo na turnaji.
Kamil Horák, tréner
karate TJ Sokol Ilava
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Pozvánky na podujatia v Ilave

14. 7. 2018 /sobota/ o 16. 00 v mestskom parku pri kostole
PELL MELL 59 – koncert rockovej skupiny – turné s názvom
Poď von tour 2018. Koncert bude voľne dostupný.
Mini letné turné sa rozhodli zopakovať po minuloročnom úspechu podobného turné, tentoraz vystúpia aj v našom meste.
Webová stránka kapely: pellmell59.sk
20. 7. – 22. 7. 2018 v susednej obci Pruské
Gavlovičovo Pruské, v rámci ktorého budú vystavovať svoje
dielka členovia ilavského klubu Arte relax. V kaštieli obrazy
a v kostole ikony.
Pripravuje sa na august :
/informácie doplníme na webe mesta i na plagátoch/
15. 8. 2018 /streda/ v centre mesta na Mierovom námestí
Oslavy 100 rokov spoločných vzťahov so Slovenskom /1918
vznik Československa/. Podujatie americkej ambasády.
Putovná výstava, kde budú zachytené historické okamihy od
1918, súťaže pre obyvateľov mesta, prednášky…
24. 8. – 25. 8. 2018 piatok-sobota/ v centre mesta
Bartolomejský jarmok.
V kultúrnom programe budú účinkovať: Funny Fellows, Qeenmania, Maroš Bango a hosť Viera Kotvasová, DH Lieskovanka,
FS Strážov a DFS Laštek, ZUŠ…
Vernisáž výstavy dubnického výtvarníka Jaroslava Svetlíka.
Informácie vždy aktualizujeme a dopĺňame podrobnosti na
www.ilava.sk /kalendár podujatí/. Tel. čísla DK: 44 555 70 až
73, knižnica 74. Zmena programu vyhradená.

Ilavčania prejavili solidaritu pri nešťastí
Dňa 5.5.2018 po polnoci vypukol požiar pri kruháči v Ilave a zasiahol rodinné domy rodiny Masárovej, pani Moniky
Ďurišovej a neobývaný dom
Bugalovcov. Najväčším priateľom ohňa je vietor a ten bol
v tú noc ozaj silný. Hoci hasiči robili, čo sa dalo – škody sú
veľmi veľké. Našťastie sa nikto
nezranil.
Poslanec MsZ Ing. Viktor
Wiedermann založil na pomoc postihnutým transparentný účet v SLSP s názvom
POMOC PO POŽIARI, v čom
ho podporili nielen poslanci,
ale aj občania Ilavy.
Dňa 11.6.2018 bol účet zrušený a sumu 7 060-€ odovzdal
Ing. Wiedermann za prítomnosti poslankýň pani Hujovej
a pani Heisarovej, hlavného

ILAVSKÝ

kontrolóra mesta JUDr. Leška, vedúcej oddelenia kultúry
Mgr. Teicherovej a pani Mgr.
Gašparovej zástupcom postihnutých rodín.
Všetkým, ktorí prispeli finančnou a materiálnou pomocou alebo sa podieľali na odstraňovaní sutín, patrí VEĽKÉ
ĎAKUJEME!
Heisarová

Foto: D. Gašparová

Poďakovanie
V živote človeka sú dni,
kedy prežívame rôzne trápenia, problémy, tragédie....
Keby sme nemali pri sebe svojich blízkych, priateľov a ľudí,
ktorí spolu cítia a navzájom si
pomáhajú, ťažko by sme dokázali obstáť v ťažkých situáciách a riešiť veci zdanlivo neriešiteľné. V noci z 5. - 6. mája
nás postihla živelná pohroma,

ktorá sa ako blesk rozšírila po
okolí. Neľútostný požiar zasiahol a postaral sa o prebdené noci, o pocit neistoty a nešťastia. Dobrí ľudia nám však
pomohli. Veď nie nadarmo sa
hovorí: „V núdzi nájdeš priateľa....“ My sme ich našli veľa.
Preto Vám všetkým, ktorí ste
nám pomohli pri odstraňovaní škôd po požiari a venovali nám prostredníctvom
transparentného účtu POMOC PO POŽIARI krásnu
finančnú čiastkou 7060- eur,
z hĺbky duše a zo srdca ďakujeme. Opäť ste, drahí spoluobčania a priatelia, známi a j neznámi, potvrdili to, že dobro
a láska stále nevymreli.
Ďakujeme!
Monika Ďurišová,
Peter a Vladimír Masár
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