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KRÁĽ KRÁĽOV
Divadelný súbor Masky z Ilavy uvádza smutno-smiešnu komédiu

O jednej stávke medzi panovníkom,
kde hlavnú úlohu hrá

Móric Beňovský

Premiéra v Dome kultúry Ilava
v nedeľu 29. mája 2016 o 18.00 h

Scenár a réžia: Jana Trenčanová
Účinkujú: Samuel Teicher, Zorka Šuranská Záhumenská, Petra Trenčanová, Tatiana
Šlesariková, Pavol Mojto, Jana Trenčanová, Terezka Mojtová, Dária Čepelová, Kristián Derka,
Lucia Šatková, Tatiana Podhorská, Mária Tomášová, Terezka Lukáčová

Z obsahu:

Vstupné
dobrovoľné
Fotografie zo skúšky súboru.

Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava – 3/2016 Elektronická aukcia Májové úspechy ZUŠ Ilava
Knižné novinky Spoločenská rubrika Športové aktuality

2

Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava - 3/2016

Ilavský mesačník

Vyhodnotenie rozpočtu
Mesta Ilava - 3/2016
(tabuľková forma)
(tabuľková forma)

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

Schválený 2016

Schválený 2016

DK
správa mesta

TSM(príspevok)

Rozdiel
z toho: TSM(príspevok)

3 369 656,00

Upravený 2016

Upravený 2016

3 381 956,00

579656,00
540,00
31
369
595
1 579
21
595

579956,00
540,00
31
381

600,00
540,00
800,00
600,00

595
1 579
21
595

600,00
540,00
800,00
600,00

Plnenie 3/2016

Plnenie 3/2016

917 872,15

480872,15
644,29
917
76
480
3
76

343,75
644,29
377,53
343,75

3/2016 v %

3/2016 v %

27,14

30,43
27,14
12,82
30,43
15,49
12,82

3 249
21656,00
800,00

3 261
21956,00
800,00

8113382,03
377,53

24,87
15,49

2 209 832,00

2 209 832,00

504 746,24

22,84

039656,00
824,00
3 1249

052956,00
124,00
3 1261

1 039 824,00
369 709,00
2 209 832,00

1 052 124,00
369 709,00
2 209 832,00

176 346,00
369 709,00
1 076 457,00

171 176,00
369 709,00
1 081 627,00

176
346,00
275 595,00
1120
076 000,00
457,00

306 635,79
86 927,36
504 746,24
47 331,90
86 927,36
247 291,44

171
176,00
275 595,00
1120
081 000,00
627,00

47
331,90
68 898,75
247
291,44
106 490,12

29,14
23,51
22,84
27,65
23,51
22,86

27,65
25,00
22,86

120 000,00

120 000,00

106 490,12

68 898,75

25,00

Príjem
Kapitálový rozpočet
Výdaj
Rozdiel
Príjem

0,00
3 225,52
-3 225,52
0,00

Príjem
Výdaj
Finančné operácie
Rozdiel
Príjem

42 000,00
-42 000,00

0,00
48 200,00
-48 200,00
0,00

0,00
6,69

Výdaj
Rozdiel
Finančné operácie

0,00
42 000,00
-42 000,00
0,00

42 000,00
120 000,00
-78
42 000,00
000,00

48 200,00
120 000,00
-71
48 800,00
200,00

22 361,47
30 141,60
-7 780,13
22
361,47

46,39
25,12

3 411
656,00
-78 000,00
3 411 656,00
0,00

3 430
156,00
-71 800,00
3 430 156,00
0,00

940
233,62
-7 780,13
844 749,15
95 484,47

27,41
24,63

Výdaj
Rozdiel

275 595,00

29,14
24,87

Rozdiel
Kapitálový rozpočet

Výdaj
Príjem
Rozdiel

275 595,00

306382,03
635,79
811

48 200,00
-48 200,00

120 000,00

120 000,00

3 225,52
-3 225,52

30 141,60

0,00
6,69

46,39
25,12

Príjem
3 411 656,00
3 430 156,00
940 233,62
27,41
Výdaj
3 411 656,00
3 430 156,00
844 749,15
24,63
*
RO – rozpočtové organizácie (zahŕňa ZŠ, 0,00
ZUŠ, CVČ, ŠJ ZŠ a ŠKD 0,00
ŠJ); MŠ – zahŕňa95
Materskú
Rozdiel
484,47 školu Ilava +

(sumy sú uvedené v €)

jedáleň a Materskú školu Klobušice + jedáleň; DK - domy kultúry.

(sumy sú uvedené v €)

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

ochranu
prostredia,
Schodok životného
štátneho rozpočtu
SR rozvoj
je k 31.bývania,
3. 2016 verejné
vo výškeosvetlenie,
879 mil. €.bývanie a občiansku vybavenosť,
rekreačné a športové služby, knižnicu, predškolskú výchovu, opatrovateľskú službu, klub dôchocov a
Zdroj: Ministerstvo financií SR.
starostlivosť o občanov v hmotnej núdzi.
Ing. Štefan Daško
Ing. Stanislav Fúsek
Schodok štátneho rozpočtu SR je k 31. 3. 2016 vo výške 879 mil. €.
primátor mesta Ilava
samostatný odborný referent rozpočtu

Zdroj: Ministerstvo financií SR.
Ing. Štefan Daško
primátor mesta Ilava

Ing. Stanislav Fúsek
samostatný odborný referent rozpočtu

Elektronická aukcia na stavbu Rekonštrukcia chodníka Štúrova ul.
Začiatok verejnej súťaže bol oficiálne spustený dňa 11. 2. 2016
zverejnením oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania č.
3416-WYP na podlimitnú zákazku „Chodník Štúrova ulica SO102“ . V stanovenej lehote predložilo 10 uchádzačov svoje ponuky. Elektronická aukcia sa uskutočnila dňa 21. 3. 2016 o 10:00
hodine v zasadačke MsÚ Ilava. V aukcii súťažilo desať firiem,
z ktorých uspel uchádzač Ing. Peter Ošvát – OPEN, Nitrianske
Pravno s najnižšou cenou 64 490,-€ s DPH. S víťazom bola
podpísaná zmluva o diele a v súčasnej dobe prebieha proces odsúhlasovania dočasného dopravného značenia počas realizácie
prác.
Lehota rekonštrukcie je stanovená do polovice mesiaca au-

gust 2016. Proces verejného obstarávania zabezpečovala firma
ELAUK s.r.o. Košice Ing. Vozár Imrich.
Uvádzam porovnanie projektovej ceny s DPH a ceny po e-aukcii s vyčíslenou úsporou:
Cena podľa projektu ....................................... 140 076,61€ s DPH
Najnižšia vstupná cena pred začatím aukcie: 101 762,20€ s DPH
Cena najnižšia po ukončení aukcie ................ 64 490,00€ s DPH
Úspora ................................................................ 37 272,20€ s DPH
čo je 36,62% oproti najnižšej vstupnej cene pred začatím aukcie.
Vypracoval: Ing. Stanislav Janušek
V Ilave dňa 17. 5. 2016
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Maroko je bezpochyby jedna z najkrajších krajín
Maroko je bezpochyby jedna z najkrajších krajín, ktoré
som navštívil. Vytvoril som si
k nemu osobitý vzťah, možno preto, že to bola moja prvá
arabská krajina, preto tam
človek ide s určitým rešpektom,obavami a očakávaniami.
Všetci dnes dobre vieme,
aká je situácia v arabských
krajinách. Tak ako do Indie aj do Maroka som priletel v noci. Vybral som
si mesto Marrakech (Marrákeš), ktoré síce nie je hlavným
mestom tejto krajiny, tým je
mesto Rabat. Ani nie je
také slávne ako mesto Casablanca z rovnomenného
filmu, no pre milovníka
dobrodružstva a orientálnej kultúry v Maroku lepšia
voľba neexistuje. Ako som
neskôr zistil, aspoň v mojom prípade som sa v tomto nemýlil. Cestou taxíkom
z letiska ma ihneď zaskočila
kvalita miestnych ciest. O takých sa nám môže na Slovensku asi zatiaľ ozaj len snívať.
Päť metrov široké, dokonale rovné cestné pruhy lemované palmami asi tak skoro mať nebudeme, bohužiaľ.
Cesta z letiska do centra mesta
trvala asi 20 minút a o chvíľku
už som bol ubytovaný v hoteli
Amalay v centre mesta, kúsok
od starého mesta, arabsky
Medina, známeho obrovským
trhoviskom Jemma el- Fna.
Hneď po raňajkách vyrážam do starého mesta, teším
sa naň od samého začiatku.
Idem pešo, pretože viem, že
je to kúsok, idem síce podľa
mapy, ale zo zvyku sa radšej
opýtam na cestu. Zastavujem
staršieho pána, ktorý tlačí bicykel. Ten mi nielen veľmi rád
poradí smer, ale ponúkne sa,
že pôjde so mnou, lebo on aj
tak ide tadiaľ domov z návštevy od príbuzných. Po pár prehodených slovách zisťujem,
že pán hovorí po česky, pretože za socializmu študoval
v Prahe učiteľstvo a teraz vyučuje francúzštinu a fyziku.
Vstupujem do spleti úzkych
uličiek arabského trhoviska.
Je ešte len ráno a uličky sú

už také plné, že je veľmi ťažké do niekoho nenaraziť alebo neskočiť na rôzny tovar,
povaľujúci sa kade- tade, od
kobercov cez koreniny až po
najnovšie televízory. O to je
to ťažšie, že miestni sú za každú cenu presvedčení o tom, že
musíte niečo od nich kúpiť,
a tak vám pokojne začnú ponúkať aj 200 kg ťažký tepaný
kotol, ktorý ako turista určite predsa na niečo využijete.
Nuž, arabská túžba uzavrieť
výhodný obchod je priveľká.
Jemma el-Fna je obrovská,
a tak sa v nej zdržujem niekoľko dní. Človek ani nechce
nič kúpiť, len nasávať atmosféru a kultúru. Do Jemmy
chodím na kávu, na obed, do
povestných arabských kúpeľov, kde vás tak „vydrhnú“ a
máte pocit, že strácate kožu.
No po pár dňoch je čas ísť
ďalej. Vyberám si smer High
Atlas Mountains a v miestnej
cestovke som objavil ponuku
trojdňového pobytu u Berberov za 100 eur a na druhý deň
ráno nasadám spolu s niekoľkými Francúzmi a Nemcami
do malého mikrobusu a vyberáme sa do hôr . Asi po hodine cesty z Marrákeša už na
obzore vidieť Atlas. Ten pohľad je úžasný! Veľhory, ktoré
akoby z ničoho nič vyrastajú
na rovinatej púštnej krajine,
sú neskutočne krásne. So stúpajúcou výškou sa objavujú
potoky a horské priesmyky.
Po chvíli zastavujeme a sprievodca nám vysvetľuje, že tuná
cesta končí, ďalej musíme ísť
pešo. Šliapeme ďalšie tri hodiny cez úzke horské priesmyky, až zbadáme malú berberskú dedinu. Tam nás čaká
nielen obed a ubytovanie, ale
hlavne kopa berberských detí.
Spolu s francúzskymi,, kolegami,, zvesela a vo veľkom im
rozdávame čokoládu. Hory a
ľudia sú úžasní. Po celodenných túrach trávime večery
pri ohnisku, kde sa podáva
večera za zvukov berberskej
hudby a tancov. Aj klíma je v
horách lepšia ako v meste, je
tu oveľa chladnejšie a vzduch
je vlhší. Tri dni ubehnú rých-

lo, veľmi rýchlo, a tak sa treba
vrátiť. V pláne mám navštíviť ešte jedno marocké mesto
– Agadir, ktoré je celosvetovo známym letoviskom. Veľmi krásne a pokojné mesto
na pobreží Atlantického oceánu. Dominantou je kopec s
pevnosťou a obrovským nápisom v arabčine- BOH KRÁĽ
NÁROD. Agadir je jedno z

Autor v Maroku.

piatich kráľovských miest
v Maroku, no popravde pre
dobrodružnejšie povahy to
nie je nič moc, skôr pre rodiny s deťmi, pretože má až
neskutočne pokojnú, povedal
by som až „kúpeľovú“ atmosféru. Preto som sa rozhodol,
že posledné dva dni predsa
len prežijem radšej v Marrákeši, ako kúpaním sa. Svoju
cestu ukončujem v starých
úzkych uličkách Marrákeša
a v jeho pokojných kaviarňach
uprostred rušného trhoviska.
Maroko je úžasná krajina,
v ktorej sa mieša arabská kultúra s kultúrou africkou a pritom veľmi bezpečná krajina,
v ktorej každý nájde to, čo
hľadá.
Juraj Vlasko

Elektronická aukcia na stavbu:
„Rekonštrukcia miestnych
komunikácií v Ilave“
Začiatok verejnej súťaže bol oficiálne spustený dňa 19. 2. 2016
zverejnením oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania č.
04065-WYP na podlimitnú zákazku „Rekonštrukcia MK v Ilave“ . V stanovenej lehote predložilo svoje ponuky 6 uchádzačov.
Elektronická aukcia sa uskutočnila dňa 7. 4. 2016 o 9:00 hodine
v zasadačke MsÚ Ilava. V aukcii súťažilo desať firiem, z ktorých uspel uchádzač: ALPINE Slovakia spol. s.r.o. Bratislava
s najnižšou cenou 464 760,-€ s DPH. S víťazom bola podpísaná
zmluva o diele a v súčasnej dobe prebieha proces odsúhlasovania
dočasného dopravného značenia počas realizácie prác.
Lehota rekonštrukcie je stanovená do polovice mesiaca október 2016. Proces verejného obstarávania zabezpečovala frma.
ELAUK s.r.o. Košice Ing. Vozár Imrich. Uvádzam porovnanie
projektovej ceny s DPH a ceny po e-aukcii s vyčíslenou úsporou:
Cena podľa projektu ....................................... 767 827,02€ s DPH
Najnižšia vstupná cena pred začatím aukcie: 650 362,00€ s DPH
Cena najnižšia po ukončení aukcie ................ 464 760,00€ s DPH
Úspora ............................................................. 185 602,00€ s DPH
čo je 28,53% oproti najnižšej vstupnej cene pred začatím aukcie.
Rekonštrukcia MK v Ilave pozostáva z troch objektov: miestna komunikácia kpt. Nálepku od štátnej cesty II/ 574 cesta na
Pruské po križovatku pri veterinárke nový povrch asfaltového
koberca o výmere 2395 m2 v dĺžke 723m, rekonštrukcia miestnej komunikácie v Klobušiciach Okružná ulica celková výmera
3405 m2 v dĺžke 620 m a rekonštrukcia miestnych komunikácií
v Iliavke 3428 m2 v dĺžke 1037m.
V mestských častiach v Iliavke a v Klobušiciach sa nejedná
len o nový asfaltový koberec, ale aj o výmeny podkladu pod samotným asfaltovým kobercom s odvodnením niektorých úsekov ciest v Iliavke.
Vypracoval: Ing. Stanislav Janušek
V Ilave dňa 17. 5. 2016
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Oslavy víťazstva - Moskva 9. 5. 2016
Ešte niekedy v marci prišiel kamarát s ohromným nápadom: “Poďme 9.mája do
Moskvy na oslavy víťazstva nad
fašizmom“. Nebolo ma treba
veľmi presviedčať, nakoľko to
bol môj sen. Už len spracovať
manželku a bude to fajn. Zhodou okolností je to približne rok,
čo sme sa vzali, a tak som použil lesť s názvom“ Svadobná cesta“. Nasledoval kolotoč: s kým,
kedy, kde, ako...pasy, víza, letenky, poistenie, ruble, kopejky...
Prišiel deň „D“ 8. máj. Na letisku M.R. Štefánika v Bratislave sme sa dozvedeli, že náš
let bude trošičku meškať. Tento
čas sme vyplnili koštovkou nápoja pre Rusko tak typického.
Keď sme dosiahli požadovaný
prízvuk, naše lietadlo bolo pripravené. K počudovaniu celkom vyťažená linka. Cestovali
s nami hlavne Rusi a ruskí športovci. Po dvoch hodinkách letu
nás privítalo letisko Vnukovo,
odkiaľ sme sa moderným vlakom “Aeroexpres“ dostali na
stanicu Kijevskaja. Prvého domorodca, čo sa nám prihovoril,
som si tak sám pre seba nazval
Čudo Judo. Vraj nám dá zľavu na METRO, a aj sa tak stalo.
Svojou čipovou kartou nás všetkých popúšťal do podzemného
sveta. Samozrejme to nebolo legálne, na čo nás upozornil spolucestujúci, ktorý s nami cestoval už z Bratislavy. Po dvoch
zastávkach nasledovala naša...
Beloruskaja. Po opustení tohto mraveniska sme sa dostali
na zemský povrch niektorým
z množstva východov v rôznych kútoch námestíčka veľkého ako naše mesto Ilava. Začal
sa kolotoč „sprašivanija“ všetkých možných. S vytlačenými
mapkami z Google-maps sme
pobehovali sem a tam a vypytovali sa rôznych uniformovaných
príslušníkov, že kadiaľ sa máme
vybrať k označenému bodu na
našich prepotených mapkách.
Asi na ôsmy pokus „molodec“
ukázal prstom na druhý koniec
námestia a riekol:“ Pervaja Tverskaja i vtarója Tverskaja. Našli
sme. Po urputnej komunikačnej

prestrelke s recepčnou, ktorá
odmietala našu čerstvo a po desiatkach rokoch oprášenú ruštinu, došlo na angličtinu. Pekný
hotel priamo v centre, ani drahý, ani lacný, jednoducho príjemný. Po prehliadke minibaru
v hotelovej izbe sme zamierili
do ulíc nočnej Moskvy. Kamarát zahlásil, že tu niekde je Český dom. Aj tak bolo. Asi po kilometri sme sa ocitli tam, kde
podávajú utopencov, párky a iné
typické české jedlá a nápoje.
Doplnili sme energiu a hybaj ho

Chuck Norris, nemáme šancu
sa dostať na námestie. Tak sme
sa posilnili kávou a chytili sme
si miesto...  Od „bábušky“ nakúpili čiapky, zástavy, mávačky
a čakali sme, čo sa bude diať.
A veruže sa aj dialo. Nebudem
písať, čo sme videli z techniky,
lebo neviem. Len to bolo obrovské a keď to išlo okolo, tak sa
všetko triaslo. Mňa viac zaujali
ľudia. Súdržnosť a hrdosť rôznych národov. Viem to, lebo sa
s nami chceli odfotiť takí „šikmookí“ a potom povedali, že

Náš kolega Eduard Štencl s manželkou v Moskve.
spať, lebo už o tretej hodine sme
vstávali, aby sme si chytili dobré
miesta na prehliadke na Červenom námestí. Raňajky v neďalekej samoobsluhe: chlieb, syr, saláma a kaviár. V metre sme pešo
pobehali určite všetky stanice,
na ktorých nás polícia usmerňovala do vlaku, lebo stanica sa
nachádza priamo pod alebo veľmi blízko Červeného námestia.
Asi piaty pokus zabral a podarilo sa nám zočiť svetlo“ na konci tunela“ bez psíka a ampliónu
v rukách niekoho v uniforme.
Moskva je krásna.! Krásny slnečný deň, tak čisto a kvetnato
v uliciach, všade kvety...v kvetináčoch, vo výkladoch, v oknách, na lampách, či zapracované do rámika, kam sa môžete
postaviť a nechať sa odfotiť trebárs aj s koňom. Po príchode
na hlavnú ulicu sme zistili, že
nakoľko ani jeden z nás nie je
pozvaný štátnik alebo aspoň

sú z Tadžikistanu. V bočnej ulici čakalo zaparkovaných asi 40
umývacích áut, ktoré po poslednom kuse bojovej techniky, ktorá prešla ulicou, sa zaradili do
konvoja a spustili trysky, kefy,
vysávače a neviem či to posledné nelialo aj nový asfalt.  Misia splnená, ideme sa najesť do
hotela. Znova...Moskva je krásna, všade kvety, hrajúce sa deti
a aby som nezabudol, všade ruská hudba. Na ulici, v metre, v hygienických zariadeniach, v obchode. . Pomaly si kráčame a tu
zrazu detektory kovu,...ale na
celú šírku ulice. Prehľadali nás
a pustili ďalej. Ocitli sme sa na
Tverskej ulici, kde sa pomaličky
začínali schádzať účastníci „Nesmrteľného pluku“. Žeby sme sa
len predsa pozreli na námestie?
Nenápadne sme sa dali na pochod. Na každom rohu stála veľkoplošná obrazovka a premietali film z čias veľkej vlasteneckej

vojny. Zvuk sa niesol rozhlasom
do celého Ruska. Ale tu končila zábava. Dav hustol a pridávali
sa oddiely pionierov, donských
kozákov aj s tým ich strašne
bradatým duchovným a všetci
spievali piesne. Väčšinou staré a smutné. Po troch hodinách
státia na pomyslenom štarte to
prišlo. Skoro dvojmiliónový dav
sa pohol. Skoro každý hrdo niesol portrét svojho už nežijúceho účastníka vojny vysoko nad
hlavou tak, aby každý videl, a aj
on, aby videl, že nepadol zbytočne. Prvýkrát v živote som zažil
zvukovú mexickú vlnu. Neviem
či preto, že by som bol slabšej povahy alebo pre to, že prvých 20 rokov som bol jedináčik, ale po hromadnom pokriku
“URÁÁÁÁ“ sa mi naježili všetky chlpy, v krku sa objavila nejaká „guča“, neviem čoho a začali sa proti vôli objavovať slzy..
Po obrovskej sebakontrole som
skontroloval blízke okolie a veru
nebol som psychicky najslabší
jedinec davu. Slzy v očiach mali
aj väčší chlapi. Intenzita hesiel
našej masy /davu/ sa zrýchľovala a heslá sa menili. Sami pre
seba sme si to nazvali: „Vlastenecká hrdosť“. Išli sme skoro
v čele tohto pochodu a okrem
nás mamičky s deťmi a trojkolkami, dôchodcovia, mladí, starí
a po stranách ulíc stáli mládežníci v rovnošatách a zásobovali
nás vodou, ktorú tam doviezli
v 0,4l fľašiach už deň pred. Pomaličky sme sa s davom presúvali na Červené námestie.
Všetko bolo obrovské a veľkolepé. Na tribúne vedľa mauzólea sedeli veteráni vojny. Tam
dav fotografie svojich blízkych
otočil na tribúnu a spustil masové “SPASIBO-ĎAKUJEM“.
Zase “guča“, chlpy a slzičky..
To bolo z našej cesty pre mňa
také naj, aj keď druhý deň nasledovala návšteva múzeí, nákup
suvenírov a koštovka všetkých
možných druhov polievok, plodov mora, degustácia...
S manželkou sme boli nadšení z návštevy Moskvy a prajeme
všetkým, aby precítili tak ako
my vlastenectvo a hrdosť ruského národa cez Deň víťazstva.
Eduard Štencl
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TANEČNÍCI ZUŠ ILAVA
PRINIESLI 3. MIESTO
V sobotu 7. mája 2016 sa žiaci tanečného odboru ZUŠ
Ilava z triedy pani učiteľky Evy Tóthovej zúčastnili celoslovenskej tanečnej súťaže Umenie v pohybe 2016.

Príslušník polície so žiakmi základnej školy.

Beseda s policajtom
Na hodine vlastivedy sme
sa učili o našej bezpečnosti, o
tom, že medzi nami žije veľa
dobrých ľudí, ale nájdu sa aj
takí, ktorí to s nami nemyslia dobre a samozrejme o policajtoch, ich pomoci ľuďom,
ktorí to potrebujú. Policajti to majú napísané i na ich
služobných autách „Pomáhať a chrániť“. Pani učiteľka nám povedala, že k nám
príde pán policajt vo štvrtok. V očakávaný deň prišiel

Centrum voľného času
Ilava a OO ÚŽS -Ilava
Vás pozýva na podujatie
konané pri príležitosti
Dňa otcov
27. mája 2016 od
13.00 do 17.00 hod.
vo vestibule DK Ilava
Spolu sa naučíme
- maľovať na sklo, maľovať na
tvár
- modelovať z hliny, zdobiť
plechovice
- jazdiť na koníkoch
Koníky – 0,50.- €, maľba na
tvár – 1,00 €
Pre rodičov pripravené:
Oriflame, domáce mydielka,
Tupperware ....
Maľované na skle a výrobky
z hliny si deti môžu zobrať
domov. Vstup zdarma

a rozprával o svojej zaujímavej práci veľa pre nás nového. Aj o tom, na čo sú policajti, čo robia, o zákonoch
a pravidlách, ktoré ľudia
často nedodržiavajú a musia
za to pykať. Ukázal, aké pomôcky používajú, predviedol ako sa robí s putami, hovoril o zbraniach, o rôznych
donucovacích prostriedkoch
potrebných pri svojej práci.
Povedal, že používa policajné
auto s majákom. Pán policajt
nám vysvetlil ako si ľahko zapamätať dôležité čísla napríklad: č. 158 = osmičku dáme
na ležato a to nám pripomína
„putá“, č. 155 = päťka pripomína „vozík“, č. 150 = nula
pripomína „stočenú hadicu“
a č. 112 = 1 + 1 = 2 toto číslo je
pre všetky záchranné zložky.
Veľmi sa nám to páčilo, bolo
to poučné. Škoda, že to nemohlo byť dlhšie. Na budúce
by mohol prísť aj so služobným psom.
Ďakujeme Vám za skvelý
deň. Žiaci 2.A triedy

POZVÁNKA
Centrum voľného času
Ilava Vás srdečne pozýva na
vyhodnotenie súťaže „Literárna Ilava 2016“, ktoré sa
uskutoční 16. júna 2016 o
10:00 hod. v priestoroch DK
Ilava - veľká zasadačka.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Súťaž prebiehala v Žiline a
mladí ilavskí tanečníci sa na
nej predstavili troma scénickými choreografiami: Začarovaný svet, Galéria a Stretnutia.
Konkurencia bola silná - na
pódiu sa objavili výborné výkony (!), rôzne tanečné techniky a zaujímavé choreografie či
kostýmy. Napriek tomu „naši“
nielenže obstáli so cťou, ale
priniesli aj ocenenie – okrem
dvoch čestných uznaní získali krásne 3. miesto za scénic-

kú choreografiu „Galéria“. Celému tanečnému tímu a pani
učiteľky Tóthovej ďakujeme
nielen za výbornú reprezentáciu školy, ale aj za kus odvedenej práce a prajeme im, aby ich
radosť z tohto pekného úspechu motivovala do ďalších vydarených vystúpení. Pripájame aj výzvu pre všetkých, čo
by radi tancovali – príďte k
nám a pridajte sa aj vy !
-zuš-

MÁJOVÉ ÚSPECHY ZUŠ ILAVA

K májovej „úrode“ patrí aj
úspešná účasť klaviristky Elenky Vaňovej z triedy pani učiteľky Violy Winklerovej na 1.
ročníku celoslovenskej klavírnej súťaže Banskoštiavnické
kladivká, kde získala výborné umiestnenie v striebornom
pásme. Elenka sa v tomto školskom roku zúčastnila viacerých súťaží, na tejto si však spoločne s pani učiteľkou okrem
pekného prostredia pochvaľovali aj ústretové prijatie a prajnú atmosféru.
Veľkú pochvalu si zaslúžia taktiež žiačky výtvarného
odboru Sofia Pučeková z triedy
pani učiteľky Martiny Paljeskovej Piškovej a Lucia Šatková
z triedy pani učiteľky Zdenky
Cíbikovej. Ich kresby na tému

„Rozprávky, mýty a legendy“ a
„Čísla a ich magický význam“
získali spomedzi niekoľkých
stoviek prác čestné uznanie na
medzinárodnej výtvarnej súťaži Bienále fantázie Martin.
-zuš-
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Krátka úvaha na okraj jednej skvelej, no nie príliš povšimnutej udalosti:

MÔŽE JEDEN PRIEMERNÝ OBČAN
ILAVY VYŽIŤ AJ BEZ KULTÚRY?

Oľga Grudinina s formáciou Russkaja trojka.
Ak existuje hudobný ekvivalent k pojmu RUSKÁ DUŠA,
tak je to nepochybne RUSKÝ
ROMANS. Do cárskeho Ruska
sa dostal z francúzskych salónov ako šansón a veľmi rýchlo
sa tam udomácnil. Piesne v štýle romansu tvorili najvýznamnejší hudobní skladatelia a
texty písali najznámejší poeti vtedajšej doby. Zo začiatku
znel romans v aristokratických
kruhoch, no postupne prenikol
do všetkých vrstiev spoločnosti.
Piesne sú plné citov a neskrotných vášní, preto sa ruský romans stal mimoriadne obľúbený aj v zahraničí.
V piatok podvečer, 20. mája
2016 sme mali jeho silu možnosť precítiť aj u nás, v Ilave, v
Kostole Všetkých svätých, kde
sa nám v rámci svojho európskeho turné predstavila sólistka
štátneho divadla v Moskve, speváčka Oľga GRUDININA s formáciou RUSSKAJA TROJKA,
ktorej súčasťou boli ďalší dvaja
skvelí umelci - Grigorij POLOVINKA (bajan, spev) a Jevgenij
MACHIN (gitara, spev). Koncert bol prierezom najkrajších
ruských piesní, známych aj slovenským poslucháčom. Okrem
iných, odzneli aj tie najznámejšie - Oči čornye, Rjabinuška,
Podmoskovnie večera, Milenkij
ty moj, Step, da step krugom a
mnohé iné ...
Treba objektívne priznať, že
nádherná hudba, úžasné emócie a podmanivé gestá mladých
umelcov prítomné publikum

doslova fascinovali a aj napriek jazykovej bariére ho svojím prejavom nielenže doslova
pohltili, ale v ňom zanechali aj
tie najhlbšie a najemotívnejšie
zážitky. Smutnejšou stránkou
veci zostáva skutočnosť, ktorá
kultúrnu ilavskú obec trápi už
dávnejšie - TOTÁLNY DIVÁCKY NEZÁUJEM! Na ospravedlnenie môže snáď slúžiť skutočnosť, že koncert sa uskutočnil
dosť nečakane a narýchlo, iba
vďaka nadštandardne dobrým
vzťahom pracovníkov oddelenia kultúry Mesta Ilava so slovenským manažérom umeleckého telesa, resp. s jedným z
jeho umeleckých protagonistov,
ktorý Slovensko navštívil už po
tretí raz a na propagáciu veľa
času nezostalo. Až potiaľ by sa
zdalo byť všetko v poriadku,
To, že sa však po piatkovej večernej svätej omši, kedy sa koncert konal, aj napriek osobnému pozvaniu správcu farnosti
a vysloveniu jeho aktuálneho
duchovného posolstva značná
časť veriacich s chladným nezáujmom a argumentom - SÚ TO
RUSI - rozpŕchla do svojich príbytkov ako ovce z košiara pred
krvilačným vlkom je už v poriadku o trochu menej. Poviem
Vám, v piatok podvečer som
mal zo svojich spoluobčanov po
čase opäť raz jeden zvláštny a
nedefinovateľný pocit. A to iba
z dôvodu, že nechcem rovno povedať, že som sa za nich hanbil.
Umenie je predsa nadčasové a
je len jedno! Nemožno ho deliť
podľa predsudkov, náboženských kritérií, ani podľa politickej, štátnej, či národnej príslušnosti. Je smutné, ak to niekto
nechápe. To, čo sa udialo v piatok podvečer v ilavskom Chráme Všetkých svätých nemožno
nazvať inak, ako hrubou neúctou a netoleranciou, ktorá je v
ostrom rozpore s akýmikoľvek
kresťanskými hodnotami, tradíciami, či náboženským cítením. Voči svojim blížnym, voči
sebe samotným!

Natíska sa síce ešte jedno vysvetlenie, že priemerný občan
nášho mesta žiadnu kultúru
nepotrebuje. Nie som však o

Deň narcisov

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka
Ligy proti rakovine
a tento rok sa konala už po dvadsiatykrát. Každý, kto si narcis
pripol na svoj odev, vyjadril
týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením
dobrovoľného príspevku do
pokladničky dobrovoľníkov
Dňa narcisov zároveň pomohol naakumulovať finančné prostriedky na konkrétnu
praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám
na celom Slovensku.
Liga proti rakovine počas
celého roka pripravuje projekty a programy, ktorými pomáha pacientom v ich konkrét-

tom až natoľko presvedčený, aj
keď - priznám sa - určité podozrenie, aspoň z času na čas na
mňa predsa len sadne ... -tchnych problémoch, situáciách a
výzvach. Okrem toho sa stará
o prevenciu a informovanosť
celej verejnosti, podporuje
zdravotnícke zariadenia, nemocnice, iné občianske združenia i výskum v oblasti liečby
onkologických ochorení.
Už šestnásty rok 10 dobrovoľníkov z radov žiakov i pedagogických zamestnancov
základnej školy túto zbierku
realizovalo v školách, inštitúciách i v uliciach Ilavy miestnym obyvateľom, i tým, ktorí
do nášho mesta zavítali.
1084 € je hodnota peňažného daru, ktorý sme odoslali na
účet Ligy proti rakovine. Ďakujeme všetkým, ktorí do verejnej zbierky prispeli a tiež ju
organizačne zabezpečili.
HM

Žiačky ZŠ navštívili aj kanceláriu v DK.

Putovná orchidea
Deň matiek sme oslávili v predvečer tohto krásneho
sviatku. Nechýbal ani krásny
kultúrny program, v ktorom
účinkovali deti z ilavských
škôl a recitátorka Milka Múčková, každoročná účastníčka súťaže Vansovej Lomnička.
Stalo sa už tradíciou, že jedna
z mamičiek získava putovnú
orchideu za všetky mamy. Pani
Emília Šukalová, ktorá prevzala
v predchádzajúcom roku tento
krásny kvet, odovzdala orchideu pani Ľudmile Žilkovej ako
prejav vďaky všetkým mamám.
Ďakujeme všetkým, ktorí si

našli čas a prišli osláviť tento
sviatok , ďakujeme účinkujúcim
za krásnu kyticu uvitú z krásy
umeleckého slova, piesní a tanca
a prajeme všetkým mamám veľa
radosti zo svojich detí....
-r-

Pani Žilková (sprava) prevzala putovnú orchideu.
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Oslávili sme oslobodenie mesta
Čo nové v Detskom
domove Ilava - Klobušice
Kultúra:
Spoločnosť priateľov detí
z detských domovov Úsmev
ako dar Prievidza, ktorá pracuje s deťmi z detských domovov, mladými dospelými,
rodinami v kríze a náhradnými rodinami každoročne
organizuje „Najmilší koncert roka“. Tento rok odštartoval jeho 15. ročník, ktorý sa
konal 2. apríla 2016 v Dome
kultúry v Prievidzi. Takmer
každoročne sa ho zúčastňujú
aj naše deti. Deti môžu predviesť svoje nadanie a talent
pred verejnosťou v rôznych
oblastiach ako sú spev, tanec,
hra na hudobný nástroj, dramatická tvorba či scénický tanec. V tomto roku sme si pripravili hru na flautu, ktorou
veľmi pekne zaujal Nikolas
Holub (17 rokov). Zaujímavý
bol spevácky vstup do rozprávky Popoluška v podaní
Aničky Balážovej (16 rokov).
Veľmi autentický bol rómsky
spev v podaní Petry Kováčovej (18 rokov). Všetky tieto
vystúpenia boli veľmi úspešné a deti si so sebou priniesli
strieborné pásmo. Prostredníctvom týchto umeleckých
aktivít mali možnosť prezentovať svoje záujmy a podeliť
sa o svoje emócie, schopnosti, túžby, myšlienky. Hlavným
hudobným hosťom bola známa slovenská speváčka Celeste Buckingham. Deti boli
z jej vystúpenia ako i autogramiády nadšené. Rovnako
si užili slávnostnú recepciu
s chutnou tortou a laserovú
diskotéku. Najmilší koncert
roka sa snaží upriamiť pozornosť verejnosti na talent detí
z detských domovov a odbúrať predsudky voči týmto deťom. Ľudia môžu vidieť, aké
sú šikovné, a že sú rovnaké
ako iné deti, ale majú jedinú
smolu, nemôžu tieto nádherné zážitky – úspechy prežívať

so svojimi rodičmi.
Autor: PhDr. Ľubomíra
Melišová - vychovávateľka
Šport:
Dňa: 28.04.2016 sa zúčastnila naša reprezentácia na 26. ročníku regionálnych športových hier detí
z DeD na Slovensku, ktorý
sa konal v areáli DM v Trenčíne. Chlapci z nášho detského domova reprezentovali v minifutbale a spoločne
s dievčatami v stolnom
tenise. Regionálnych hier sa
zúčastnili deti z detských
domovov
Nové
Mesto
nad Váhom, Myjava, DeD
Lastovička Trenčín a Detské
Mestečko Trenčín.
V minifutbale naši chlapci
obsadili celkovo prvé miesto
so skóre 13 : 1 a to nasledovne: Nové Mesto nad Váhom /
Myjava: Klobušice (0:7), DeD
Lastovička: DeD Klobušice
(1:3), Detské Mestečko : DeD
Klobušice (0:3). Najúspešnejším strelcom našej minifutbalovej reprezentácie bol
Patrik Hanus, ktorý celkovo
nastrieľal 8 gólov. O ostatné
góly sa podelili Tibor Kováč
(3 góly), Dávid Hanus (1 gól)
a Michal Bielik (1 gól).
V stolnom tenise nás úspešne reprezentovali dievčatá:
Anežka Šovčíková (víťaz turnaja – dvojhra dievčatá) a Štefánia Kováčová (2. miesto –
dvojhra dievčatá). V miešanej
štvorhre dosiahli 1. miesto
Viktor Dúcky a Anežka
Šovčíková. V dvojhre chlapcov sme obsadili tiež prvé
dve pozície – Dávid Hanus
(1.miesto), Viktor Dúcky
(2.miesto).
Týmito výkonmi sme sa
úspešne kvalifikovali na celoslovenské športové hry, ktoré sa budú konať v Bratislave
03.06.2016.
Autor: Mgr. Peter Bakoš–
vychovávateľ/tréner

Ako v živote človeka sú dni,
ktoré je hodno si zapamätať,
tak aj v živote každého národa, každého mesta sú obdobia
a udalosti, ktoré sa natrvalo
vryjú do pamäti a sŕdc jeho
obyvateľov a zapíšu sa zlatými písmenami do jeho histórie. Preto sme sa dňa 29. apríla zišli na Mierovom námestí,
aby sme si pripomenuli a uctili významnú udalosť - 71. výročie oslobodenia nášho mesta. Pri pamätníku SNP držali
čestnú stráž členovia Klubu
vojenskej histórie z Trenčína,
ktorí si pre prítomných občanov pripravili i ukážku zbraní z obdobia 2. svetovej vojny
a tiež možnosť streľby v závere podujatia. Po zaznení hymny Slovenskej republiky, pietnom akte položenia vencov
a slávnostnom príhovore zástupcu primátora mesta Ing.
Antona Bajzíka, sme si vypočuli krásny kultúrny program
žiakov a učiteľov zo Základnej

umeleckej školy v Ilave. Minutou ticha sme vzdali úctu
a tichú spomienku tým, ktorí
verili v nový začiatok a bojovali zaň. Spoločne sme si zaželali to, čo všetci ľudia potrebujú najviac, bez ohľadu na
vek, pohlavie, politickú príslušnosť alebo náboženské vyznanie: je to MIER všade vo
svete, pevné zdravie, spokojnosť a trochu ľudského šťastia, na ktoré má každý človek
nárok.
-at-

Predstavitelia mesta pri
kladení vencov.

LEASING S 0% NAVÝŠENÍM
KIA PÚCHOV sa teší na Vašu návštevu

Nová Kia Sportage. Susedia ju obdivujú, vodiči milujú.
Vývoj novej Kia Sportage nebol zameraný len na to, aby splnil bežné predstavy
o dokonalom aute, ale aby tieto očakávania ďaleko prekročil. Nový špičkový a atraktívny
dizajn len podčiarkuje technologické inovácie vo vnútri. Technológie, ako bezdrôtová
nabíjačka mobilných telefónov, inteligentný parkovací asistent, automatické senzorické
otváranie dverí batožinového priestoru, detektor mŕtveho uhla, či funkcia autonómneho
brzdenia v núdzových situáciách, sa stávajú pre majiteľov novej Kia Sportage štandardom.
Nová Kia Sportage - Wow!

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

Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o.: Bližšie informácie o
ponuke sa dozviete u každého autorizovaného predajcu
Kia. Kombinovaná spotreba paliva 4,7-7,6 l/100 km,
emisie CO2: 124-177 g/km. * Záruka 7 rokov/150 000 km.
Obrázok je ilustračný.
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MESTSKÁ
KNIŽNICA
I L A V A
Beletria dospelí:
Baloghová M.: Žiť pre lásku
Pronská J.: Rebelka
Klassenová J.: Tajomstvo
Pembrooke parku
Quoist M.: Rozprávaj mi o
láske
Hughes K.: List
Giordano M.: Teta Poldi
a sicílske levy
Jonasson J.: Zabijak Andreas
a jeho priatelia
Pamuk O.: Moje meno je
Červená
Krausová K.: Márnivá sezóna
Kellyová M.: Náboj
Minier B.: Kruh

Knižné
novinky
Beletria deti:
Lesssmann C.B.: Kamošky I
Kamošky II
Stoličný P.: Ako sa opice
naučili vrieskať
Matúšková R.: Povesti a iné
zvesti o hradoch a zámkoch
Náučná dospelí:
Hofmann A.: EMDR
Szapuová M.: Na ceste
k rodovej rovnosti
Vorderman C.: Spolu to
zvládneme. Matematika
Podstatová H.: Základy
epidemiológie a hygieny

Kráčali sme po schodoch,
bolo nás tam ako na hodoch.
Neboli tam žiadni draci,
ale naši spolužiaci.
...takto sme sa rozlúčili s tetami z Mestskej knižnice v Ilave. Od začiatku školského roku
sme sa spoločne stretávali na
tvorivých dielňach. Tety knihovníčky nám čítali zaujímavé
príbehy, dokonca sme sa ocitli
na salaši s Maťkom a Kubkom,
známymi postavičkami z rozprávky, pochutnali sme si na
ovčom syre, slaninke a chlebí-

Kalendár výročí ilavských osobností
Máj 2016

Pavel Traubner
/2.5.1941 Ilava /
Lekár, neurológ, pedagóg, bývalý dekan
Lekárskej fakulty UK v Bratislave.
Držiteľ ocenenia Krištáľové krídlo 2005 v oblasti medicína
a veda. Čestný občan nášho mesta.
75. výročie narodenia
Šebastián Fabricius
/2.5.1625 Kutná Hora – 10.5.1681 Drážďany/
Evanjelický kňaz /pôsobil v Ilave/, spisovateľ.
335. výročie úmrtia
Karol Rumpel
/31.10.1899 Ilava – 24.5.1986 Orechové/
Katolícky kňaz, historik.
30. výročie úmrtia

Žiaci zo školského klubu.

ku. Tety nám odovzdávali poznatky o knihách a spisovateľoch. Vieme, že naša knižnica
má okolo 1500 kníh a 1000 čitateľov. I my patríme k nim.
Touto cestou sa chceme poďakovať Olinke Tomášovej
a Ing. Ivanke Holbusovej za
krásne a tvorivé popoludnia
strávené s nimi a tešíme sa na
ďalšie stretnutia v budúcom
školskom roku.
Deti zo Školského
klubu detí
ZŠ Ilava, Medňanská ul.
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Svetový deň Pohybom ku zdraviu - 10. máj
Move for Health Day

Zvýšenie fyzickej aktivity je
spolurozhodujúce pre udržanie vlastného zdravia od detstva až po starobu. Organizmus človeka potrebuje pohyb
od svojej prirodzenosti.
Nedostatok pohybu vedie k
týmto poruchám:
- k zvýšeniu rozkladových
procesov v organizme, ktoré
majú nepriaznivý vplyv na vegetatívny nervový systém,
- k zníženiu svalového napätia s následnou atrofiou svalov,
k zníženiu pohybovej aj pocitovej adaptácie, k nepriaznivej
vápnikovej adaptácii,
- k nepriaznivej výkonnosti
krvného obehu a srdca, pľúc, k
obmedzeniu kyslíkovej látkovej výmeny, k znižovaniu prekrvenia svalov aj k zníženiu
väzby kyslíka.
Nedostatok fyzickej aktivity je negatívnym civilizačným faktorom, oslabujúcim
zdravie súčasného človeka.
Znižuje funkčnú zdatnosť,
odolnosť organizmu a psychickú výkonnosť. Početné
epidemiologické štúdie v posledných rokoch ukázali, že
fyzická aktivita ovplyvňuje
výskyt dlhodobých neinfekčných ochorení, predovšetkým:
kardiovaskulárnych, chorôb
látkovej premeny (metabolizmus), nadváhy až obezity a porúch pohybového aparátu.
Prínosy aeróbnej fyzickej
aktivity:
- zlepšuje činnosť srdca, prispieva k adaptabilite organizmu na záťaž, a tým znižuje
pravdepodobnosť vzniku srdcového infarktu,
- zrýchlený krvný obeh pri
výdatnom pohybe je akýmsi
tréningom koronárnych ciev,
prehlbuje dýchanie a uľahčuje
lepší návrat žilovej krvi k srdcu a je zároveň najprirodzenejším tréningom bránice,
- primerane dávkovaný pohyb pozitívne ovplyvňuje krvný tlak, u ľudí pravidelne športujúcich sa s vysokým krvným
tlakom stretávame oveľa me-

nej než u nešportujúcich,
- pohybom udržujeme chrbticu a kĺby vo funkčnej zdatnosti, posilňujeme svalstvo,
od ktorého je funkcia kĺbov a
chrbtice závislá; hoci len pravidelná chôdza je významnou
prevenciou proti bolestiam
chrbtice,
- pohyb uvoľňuje nervové
napätie a má vplyv na duševnú
sviežosť, prekrvenie a okysličenie mozgu,
- zlepšuje schopnosť sústredenia, mnohým pomáha odstrániť problémy pri zaspávaní, zmierňuje bolesti hlavy,
zmenšuje depresie a umožňuje
ľahšie sa vyrovnať so stresovými situáciami.
Primeraná fyzická aktivita
by mala byť súčasťou životného štýlu predovšetkým zdravých ľudí.
Pohyb ako prevencia aj terapia
Pravidelný pohyb nás chráni
pred chorobami hneď niekoľkými spôsobmi, ale hlavne zabraňuje oxidatívnemu poškodeniu a zápalu – teda hlavným
mechanizmom zodpovedným
za väčšinu moderných degeneratívnych ochorení. To vysvetľuje, prečo je u ľudí vedúcich
prevažne sedavý spôsob života
približne dvakrát vyššie riziko
kardiovaskulárnych ochorení
a vyššie riziko prakticky všetkých moderných degeneratívnych chorôb.
Nižšie riziko obezity
Zníženie fyzickej aktivity je
jednou z hlavných príčin nárastu obezity. Množstvo štúdií
dokázalo výhody aktívneho a
zdravého životného štýlu pri
prevencii obezity. Tieto aktivity predovšetkým bránia zvyšovaniu telesnej hmotnosti v
strednom veku.
Nižšie riziko kardiovaskulárnych chorôb
U osôb s aktívnym prístupom k životnému štýlu a miernou úrovňou fyzickej aktivity
je približne polovičná pravdepodobnosť výskytu kardiovas-

kulárnych chorôb v porovnaní
s osobami, ktoré sa o svoju životosprávu vôbec nestarajú. U
osôb obéznych, ktorí sú však
fyzicky aktívni, je podstatne
nižšie riziko výskytu kardiovaskulárnych ochorení a diabetu
v porovnaní s obéznymi jedincami, ktorí vôbec
necvičia.
Diabetes
Nedostatok fyzickej aktivity môže byť rizikovým faktorom pri vývoji diabetu 2. typu.
U veľmi aktívnych jedincov
sa znižuje riziko vzniku diabetu o 33 – 50 %. U ľudí, ktorí
diabetom už trpia, pravidelné
cvičenie priaznivo ovplyvňuje
hladinu cukru v krvi.
Rakovina
Mierna až veľká fyzická aktivita znižuje riziko vzniku rakoviny hrubého čreva, konečníka, pľúc a prsníkov.
Svaly a kostra
Pravidelné cvičenie posilňuje svaly, šľachy aj svalové
úpony a zároveň ovplyvňuje hustotu kostného tkaniva.
Činnosť zameraná na zníženie
hmotnosti (napr. beh, tanec či
jazda na kolieskových korčuliach) zvyšuje hustotu kostného tkaniva u dospievajúcich
jedincov, pomáha udržovať
stálu hustotu kostí a u dospelých osôb spomaľuje stratu
kostnej hmoty, ktorá sa v starobe obvykle zvyšuje (osteoporóza).
Duševné zdravie
Niektoré štúdie uvádzajú,
že fyzická aktivita zlepšuje aj
duševnú pohodu, mentálne
funkcie (rozhodovanie, plánovanie a krátkodobú pamäť) a
ľahšie vyrovnávanie sa so stresom, odstraňuje úzkostlivosť
a zvyšuje kvalitu spánku. Klinické skúšky dokázali, že cvičenie je priaznivé aj pri odstraňovaní a liečení depresie. U
starších osôb pomáha telesná
činnosť znižovať riziko vzniku demencie a Alzheimerovej
choroby.
Aké množstvo fyzickej akti-

vity potrebujeme?
Nové odporúčania z Anglicka a Spojených štátov propagujú pravidelnú, mierne
intenzívnu fyzickú aktivitu.
Napríklad každodenná rýchla
chôdza trvajúca asi 30 minút
môže podstatne zlepšiť fyzickú
a aj duševnú kondíciu. Rovnaký priaznivý účinok je možné
však dosiahnuť, ak sa táto činnosť rozdelí na niekoľko dávok
po približne desiatich minútach, čo môže byť výhodnejšie
aj ľahšie pri súčasnom uponáhľanom životnom štýle.
Pre tých, ktorí neradi plánovane cvičia, môže byť užitočné
aspoň čiastočne nahradiť sedenie pri práci činnosťou postojačky. Napríklad samotné
státie denne po dobu jednej
hodiny namiesto sledovania
televíznych programov v kresle sa môže prejaviť stratou 1 –
3 kg tuku za rok.
U obéznych osôb však je treba opatrne voliť druh fyzickej
aktivity, aby nedochádzalo
k nadmernej záťaži kĺbov, predovšetkým dolných končatín.
Z tohto hľadiska je optimálne
plávanie a jazda na bicykli.
„Kto chce pohnúť svetom,
musí pohnúť najprv sám sebou!“
Vypracovalo:
Oddelenie
podpory zdravia, RÚVZ so
sídlom v Považskej Bystrici.
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Matrika
Narodenie:
Maximilián Mikulčík
Nina Koyšová
Esmeé Záhradníková
Navždy nás opustili:
Anna Kalafútová
Eva Beniaková
Ján Bujala
Miroslav Liptay
Eva Budiačová
Jozef Sopko
Okienko do štatistiky:
Od 13. 4. 2016 do
16.5.2016 sa do nášho mesta prisťahovalo 11, odsťahovalo 9 občanov. V rámci mesta sa presťahovalo 6
spoluobčanov.

Spomíname

To, že sa rana zahojí, je
len klamné zdanie. V srdci
bolesť zostala a tiché spomínanie.
Dňa 20.6.2016 si pripomenieme smutné 3. výročie, čo nás navždy opustil
náš milovaný

Matej Kucharík

Dáme do prenájmu obchodné priestory v Ilave na
Ružovej ul. č.112. Priestory sa nachádzajú na prízemí budovy. Vhodné na
prevádzky
(kaderníctvo,
kozmetika, pedikúra, masážny salón, kancelárske
priestory..) Samostatné merače energií. Výhodný nájom.
Kontakt: 0905 463 144

Spomíname

,,Prinášame biele ruže,
majú biele lupienky, my sme
do nich uložili všetky naše
spomienky. Odišiel , už nie
je medzi nami, no v našich
srdciach stále žije spomienkami.“
Dňa 13.5.2016 uplynulo
5 rokov, kedy nás opustil
náš drahý

Štefan Kováč

S láskou a úctou na neho
spomína manželka a deti
s rodinami.

Spomienka

S láskou spomína manželka a deti s rodinami.

Spomienka

Odišiel si tíško, bez rozlúčky snívať svoj večný sen,
ale v srdciach a spomienkach budeme s Tebou každý deň.
Dňa 30.mája uplynie
5 rokov, čo nás navždy
opustil náš drahý

Pavel Doman

S láskou spomína manželka a deti s rodinami.

V neznámy svet odišiel si
spať, zaplakal každý, kto ťa
mal rád.
Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali, no vždy budeš žiť v srdciach tých, ktorí ťa milovali.
5.júna 2016 uplynú
3 roky, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel,
otec a starý otec

Jozef Martinák

Kto ste ho poznali , venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
manželka a celá rodina.

Pozvánky na podujatia v Ilave

27.5.2016 /piatok/ 13.00-17.00 vo vestibule DK /aj vonku/
V krajine remesiel. Pre deti-maľba na tvár, na sklo, keramika,
jazda na koníkovi, pre rodičov-možnosť zakúpenia produktov
Oriflame, Avon, Tupperware a domáce mydielka.
Pozýva CVČ Ilava, vstup voľný.
29.5.2016 /nedeľa/ o 18.00 v sále domu kultúry
KRÁĽ KRÁĽOV - premiéra komédie ilavských divadelníkov.
Viac v samostatnej pozvánke.
31.5.2016 /utorok/ o 17.00 v mestskej knižnici
Putovanie so sv. Jakubom-beseda o ceste do Compostely
s Monikou Porubčanovou - Martiniskovou.
10.6.2016 /piatok/ vo Farskom kostole v Ilave
NOC kostolov s bohatým programom:
17.50 Vyzváňanie zvonov
18.00 Sv. omša vo farskom kostole /Mons. Jozef Šelinga/
18.50 História Noci kostolov
19.00 Komorný orchester mesta Trenčín a Katarína Porubanová
-kantáta Stabat Mater od Giovanniho Battistu Pergolesiho
20.00 Mons. Jozef Šelinga: Jubilejný rok milosrdenstva – meditácia
22.00 Historik Miroslav Toman: Farský kostol v Ilave a jeho veže
22.15 Prezentácia časopisu Naša Žilinská diecéza
23.00 Hudobné a slovné pásmo mladých z Košece
24.00 Záver
Sprievodný program v krypte kostola:
18.55 Otvorenie výstavy fotografií prírody /s komentárom/
20.30-21.30 Ochutnávka omšových vín
21.30 Komentár k fotografiám
23.00-24.00 Ochutnávka omšových vín
11.6.2016 /sobota/ od 13.31 v lese nad Laštekmi
Cesta rozprávkovým lesom pri príležitosti MDD.
Vstup na dobrodružnú cestu bude v záhradkárskej osade na
Laštekoch. Prekvapením podujatia budú tiež rozprávkové
bytosti vo výslužbe.
14.6.2016 /utorok/ o 16.00 vo výstavnej sieni DK
Detské kreácie-vernisáž výtvarných prác vytvorených
deťmi na krúžkoch CVČ Ilava /výstava potrvá do 17.6./
16.6.2016 /štvrtok/ o 10.00 vo výstavnej sieni DK
Vyhodnotenie súťaže Literárna Ilava.
Pozýva CVČ Ilava.
24.6.2016 /piatok/ o 19.00 v sále domu kultúry
Svätojánska harmonika – koncert RÁDIA ŠLÁGER
Vstupné 5 €, predpredaj v DK a v mestskej knižnici.
28.6.2016 /utorok/ o 16.00 v mestskej časti Iliavka
Zasadnutie mestského zastupiteľstva, pozýva vedenie mesta
a poslanci tentoraz do Iliavky do kultúrneho domu.
Informácie vždy aktualizujeme a dopĺňame na internetovej
stránke mesta www.ilava.sk /kalendár podujatí/ a plagátoch.
Tel. čísla DK: 44 555 70 až 73, knižnica 74.
Zmena programu vyhradená
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Skvelá úroveň jubilujúceho ilavského podujatia
Novými menami v dvadsaťročnej galérii víťazov Štefan Štefina
a Katarína Kohútová, Štefan Štefina
z AK Spartak Dubnica nad Váhom
a biatlonistka Katarína Kohútová
z Achiles Handlová sa stali absolútnymi víťazmi jubilejného 20. ročníka Ilavského behu - Veľkej ceny Agromixu, ktorý sa v nedeľu, 22. mája
uskutočnil v Ilave.
Podujatie konané už tradične
pod organizačnou taktovkou Mesta
ILAVA a firmy AGROMIX sa tohto
roku po prvý raz prezentovalo aj finančnou podporou Trenčianskeho
samosprávneho kraja, oprávnene sa
preto očakával frontálny útok nielen na tie účastnícke, ale i oba traťové rekordy. Očakávania sa napokon
nenaplnili a na štartovnú čiaru sa za
veľmi príjemného slnečného počasia v desiatich vekových kategóriách
postavilo 165 pretekárov z toho 71
detí.
Štefan Štefina sa svojho premiérového víťazstva v Ilave dočkal až
pri svojom desiatom štarte, v osobnom maxime 48:19, keď sa mu podarilo dokonale ustrážiť svojho
najväčšieho rivala, Miroslava Ilavského z dubnického Jogging klubu
a úspešne eliminovať jeho víťazné ambície počas celej trinásť kilometrov dlhej trate s prevýšením
176 metrov. Jeho triumf sa začal rodiť na šiestom kilometri pri prudkom stúpaní na Kopánku (450 m
n.m.), na ktorej vrchole sa mu podarilo na svoj účet pripísať aj jednu
z motivačných finančných prémií
domácich organizátorov. Nepatrný náskok z týchto pasáží trate sa
mu v cieli podarilo zúročiť na bezpečných dvanásť sekúnd. Bez väčších problémov sa s mierne bezzubou konkurenciou pri svojom
prvom ilavskom štarte popasovala
aj Handlovčanka Katarína Kohútová avšak iba s priemerným časom
1:01:42.
„Víťazstvo ma samozrejme veľmi teší, aj keď k slušnému výkonu to má ešte poriadne ďaleko ...“
zhodnotila s úsmevom na tvári svoje premiérové vystúpenie sympatická Handlovčanka, z ktorej sa prekvapivo vykľula sestra úspešných
biatlonových reprezentantov, Mareka a Miroslava Matiaškovcov. „K
behaniu sa vraciam po troch deťoch, takže je to dosť náročné, verím však, že čoskoro to bude opäť
v poriadku a oveľa, oveľa lepšie ...“

dodala záverom optimisticky, nezabudnúc pochváliť vysokú úroveň
podujatia.
Je pravdou, že aj napriek relatívne slabším výkonom a nespochybniteľnej absencii viacerých veľkých
mien a známych tvárí z nedávnej
minulosti, mal tohtoročný Ilavský
beh punc mimoriadne úspešného
a vydareného podujatia, obzvlášť
po stránke spoločenskej. Zúčastnil
sa ho celý rad významných hostí a
osobností. Popri primátorovi mesta
Ilava, Ing. Štefanovi Daškovi, prítomný bol primátor mesta Nová
Dubnica, Ing. Peter Marušinec,
ktorý z poverenia predsedu TSK,
Ing. Jaroslava Bašku svojmu ilavskému kolegovi odovzdal symbolický šek na 800 eur. Slávnostného
otváracieho ceremoniálu sa zúčastnila aj prednostka Okresného úradu v Ilave, Ing. Dana Šťastná. No
a chýbať nemohla ani tohtoročná
mediálna tvár podujatia, slovenská
atletická reprezentantka Michaela
Pešková, ktorá nielenže štartovala
a dekorovala, ale ochotne sa pohybovala všade tam, kde si to organizátori a početní atletickí priaznivci
želali.
Z výsledkov:
Dievčatá 1.-5. ročník ZŠ - 800
metrov - bez použitia časomiery:
1. Ivona PAVLISOVÁ 2005
ZŠ Lysá pod Makytou 2:52,00
2.
Anabel
BEZÁKOVÁ
2008 Dubnica nad Váhom
3. Hanka VENDŽÚROVÁ 2007
Nemšová
Chlapci 1.-5. ročník ZŠ - 800 metrov - bez použitia časomiery:
1.Lukáš
FÜRSTEN
2006
Pruské
2:49,24
2. Michal KRIŽÁK 2006 Púchov
3. Filip ONDRAŠČIN 2007 Ilava
Dievčatá
6.-9.
ročník ZŠ - 1 200 metrov:
1.
Mária
PSOTOVÁ
2000
Bohunice
4:22
2. Katarína TEKEĽOVÁ 2000
ZŠ Považská Bystrica 4:51
3. Katarína REMŠÍKOVÁ 2003 Bohunice 5:16
Chlapci
6.-9.
ročník ZŠ - 1 200 metrov:
1. Patrik ANDRISÍK 2003 Ilava, 4:20
2.JakubMARIENKA2002Ilava,5:15
3. Kristián MELIŠ 2003 Ilava, 5:35
Muži absolútne poradie – 13 000
m /176 m:
1. Štefan ŠTEFINA 1986 AK Spartak Dubnica nad Váhom - A -

0:48:19
2. Miroslav ILAVSKÝ 1987 Jogging klub Dubnica nad Váhom - A
- 0:48:31
3. Milan PLEVÁK 1972 BK Lysá
pod Makytou - B - 0:50:55
4. Pavol LESKOVIANSKY 1980
Nová Dubnica - A - 0:51:33
5. Ján KUCHARÍK 1965 ŽSR Trenčín - C - 0:51:44
6. Martin OLAŠ 1986 AK Dubnica
nad Váhom - A - 0:51:48
7. Peter SOBEK 1978 BK Lysá pod
Makytou - A - 0:51:56
8. Ivan PAVLÍK 1984 AK Spartak
Dubnica nad Váhom - A - 52:08
Ženy absolútne poradie – 13 000 m
/176 m:

1. Katarína KOHÚTOVÁ 1985
Achiles Handlová - A - 1:01:42
2. Veronika BAKALÁROVÁ 1987
Trenčín - A - 1:05:13
3. Alena KADLECOVÁ 1966 BK
Lysá pod Makytou - B - 1:05:27
4. Renata ŠMIHALOVÁ 1993 Happy Fit Horné Sŕnie - A - 1:077:35
5. Michaela ŽILKOVÁ 1972 Jogging klub Dubnica nad Váhom - B
-1:10:15
6. Margita REXOVÁ 1983 Ilava - A
- 1:12:17
7. Patrícia PAVLÍKOVÁ 1987 Trenčín - A- 1:20:06
8. Zuzana FRANZO 1977 Ilava - B
- 1:20:29
(tch)

Poďakovanie

Pavlovi Struhárovi, HANS s.r.o.
Sobotište, Bowling Coffee Ilava,
STAMAD Dulov, HS-ELEKTRO Ilava a pánom Hofierkovi
a Streličákovi, Masážnemu salónu TINKA v Ilave a pani Martine Katrincovej, Kozmetickému
salónu KIARA v Beluši a slečne
Zuzane Tichej ...
Touto cestou osobitné poďakovanie vyslovujeme pánom
Antonovi a Vladimírovi Púčkovcom zo Štyroch Líp a pani
Jolane Štefancovej a Radomírovi
Štefancovi z Bufetu ROSA, ktorí
sa nezištne a ochotne podieľali
na príprave všetkých doterajších
ročníkov podujatia. Úprimné
poďakovanie patrí tiež obyvateľom mestskej časti Iliavka, ktorí
pretekárom vytvorili už tradične milé, pohostinné a veľmi srdečné prostredie, prispievajúce
nielen k vynikajúcej spoločensko-športovej úrovni samotného podujatia, ale i ku skvelej reprezentácii celého nášho mesta.
Organizačný výbor jubilejného XX. ročníka Ilavského
behu - Veľkej ceny Agromixu

Dovoľte
vyjadriť
naše
úprimné poďakovanie vedeniu
Mesta Ilava, na čele s primátorom mesta Ing. Štefanom
Daškom, Okresnému úradu
v Ilave a jeho prednostke, Ing.
Dane Šťastnej, Trenčianskemu
samosprávnemu kraju a jeho
predsedovi Ing. Jaroslavovi
Baškovi, všetkým sponzorom,
ktorí sa podieľali na finančnomateriálnom zabezpečení jubilejného XX. ročníka Ilavského
behu, predovšetkým firmám AGROMIX Ilava a pánovi Vladimírovi Stopkovi, SPARK,
s.r.o. Ilava a pánovi Romanovi
Kalusovi, FATRIA A.&M. BUČEK Borčice, TRNÍK-SLUŽBY s.r.o. Púchov, SIGMIA OaSS
s.r.o. Ilava, Reštaurácii MORAVEC-CAFÉ Ilava, EURO-ŠROT
KOLMAN Dubnica n/V, D-LUMAX Dubnica n/V a pánovi Ľubošovi Greguškovi, DUMONT
s.r.o. Uherský Brod a pánovi
Milanovi Greguškovi, VEMPO
Ilava, Bufetu ROSA Ilava, ILSPORT Ilava a pánovi Ľubošovi Ondraščinovi, TAMAKO, s.
r. o. Dubnica n/V, PD Bolešov,
MIKROP Poprad, TRENAB
Trenčín, COMEXTRANS s.r.o.
Ilava, TOMI Ilava, HORTUS
M s.r.o. Ilava, pánovi Antonovi Dobrodenkovi Dulov, pánovi
Štefanovi Žilkovi Ilava-Iliavka,
CK JOMATOUR Čadca, Pizzeria LA TORRE Ilava a pánovi

Predám záhradu s chatou
v Iliavke, v areáli záhradkárskej osady Záštepy. Pozemok
416m2, 26 ovocných stromov. Chata je 3-podlažná.
Dve 1000l nádrže na vodu,
elektrocentrála 220v. Treba
vidieť. Cena 18 000€. Dohoda možná. Č.t: 0940 552 163.
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Výsledky mladšej prípravky
ročník 2008-2009
MFK Ilava – Dubnica nad
Váhom -12:10
MFK Ilava – Nová Dubnica
- 9:3
MFK Ilava – Horovce 10:8
Reprezentanti MFK Ilava: Matúš Kučera, Šimon
Ondrušík, Daniel Holbus,
Adam Striško, Jakub Ondrašík, Marco Prekop, Timotej
Turza, Peter Sluka, Marek
Gašpar a Ján Juríček.
Tréningy bývajú každú stredu na štadióne MFK Ilava a radi privítame ďalších
nadšencov.
Výsledky staršej prípravky
ročník 2006-2007
MFK Ilava – Púchov 3:5
MFK Ilava – Nová Dubnica
5:7
MFK Ilava – Dubnica nad
Váhom 3:6
MFK Ilava – Horovce 5:7
Výsledky mladších žiakov 3.
ligy sever
MFK Ilava – Beluša 8:1
MFK Ilava – Bánovce 2:8
MFK Ilava – Nové Mesto n/V
1:10
MFK Ilava – Nová Dubnica
1:12
MFK Ilava – Dubnica nad

Váhom 1:7
Výsledky starších žiakov 3.
ligy sever
MFK Ilava – Beluša 4:1
MFK Ilava – Bánovce nad
Bebravou 0:11
MFK Ilava – Nové Mesto n/V
0:7
MFK Ilava – Nová Dubnica
0:1
MFK Ilava – Dubnica nad Váhom 0:5
Výsledky „A“ mužstva:
MFK Ilava – Horná Poruba 1:2
MFK Ilava – Papradno 0:4
MFK Ilava – Dolné Kočkovce
1:3
MFK Ilava – Jasenica 3:2
MFK Ilava – Tuchyňa 2:2

TJ Sokol Ilava
Výsledky z Majstrovstiev Slovenska v Pezinku zo dňa
14.5.2016
Absolvovali sme poslednú a najdôležitejšiu súťaž pre náš oddiel
karate tejto sezóny a to Majstrovstvá Slovenska.
Naši mladí karatisti TJ Sokol Ilava preukázali svoje kvality a vybojovali tieto umiestnenia.
Zo 9 pretekárov TJ Sokol Ilava
bodovali úspešne
Romana Adamcová kumite
13-14r+160cm 1. miesto a titul
Majsterka Slovenska
Lucia Palmová kumite 13-14r
-160cm 1. miesto a titul Majsterka Slovenska
Marek Podhorský kumite
15-17r-65kg 2.miesto
Adriana Valková kumite 1517r -50kg 3. miesto
Katarína Kadlečíková kumite
11 -12r-150cm 3. miesto
Juraj Kosec kumite 15 - 17r
-65kg 3. miesto
Súťaž družstiev -družstvo Ilava
dorastenci vybojovali 2. miesto
v zložení

Peter Meliš
Juraj Kosec
Matej Podhorský
Nie všetci mali v sobotu športové šťastie na svojej strane. Katka
Janíková a Timo Horák skončili zemiakovo štvrtí a Peter Meliš
bol pre nedovolený kontakt na
súpera vo svojej kategórii diskvalifikovaný. Ale aj o tom je
šport. Nie vždy sa každému darí.
Pretekárom ďakujeme za vzornú
reprezentáciu Ilavy.
Teraz všetkých členov karate
Sokol Ilava čakajú skúšky technickej vyspelosti ,zopár promo vystúpení a do 14.augusta
môžeme oddychovať. Potom sa
stretneme na technicko - kondičnom sústredení oddielu na
Homôlke.
Prajem všetkým členom oddielu karate Sokol Ilava pekné
prázdniny a dovolenky, aby sme
sa stretli
v plnom zdraví po
prázdninách.
Kamil Horák - tréner
karate TJ Sokol Ilava

VINÁREŇ ILAVA ul. Ružova č. 112, 019 01 Ilava

PONUKA: SLOVENSKÉ VÍNO
– MALOKARPATSKÁ OBLASŤ

Ponúkame široký sortiment kvalitných fľaškových a sudových vín na spoločenské akcie (svadby, zábavy, oslavy, recepcie, plesy, stužkové slávnosti a pod.) za výhodné ceny. Ponúkame Vám možnosť dovozu vína až k Vám do firmy, prípadne
domov alebo na miesto, ktoré si určíte s bezplatným dovozom
už od prvého kartónu vína. Okrem bezplatného dovozu Vám
tiež ochotne a odborne poradíme s výberom vhodného vína.
Tešíme sa na spoluprácu.
Jana Rýdza
Vináreň Ilava
Kontakt. 0905 110 883, 042 44 64 26
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