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Elektronická aukcia na stavbu parkoviska
„Parkovisko pri železničnej stanici“
Začiatok verejnej súťaže bol oficiálne spustený dňa 19. 1. 2015
zverejnením oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania č.
1473-WYP na podlimitnú zákazku: „Parkovisko pri železničnej
stanici“. V stanovenej lehote predložilo 15 uchádzačov svoje ponuky, ktorí splnili podmienky účasti v súťaži. Elektronická aukcia sa uskutočnila dňa 24. 2. 2015 o 13:00 hodine v zasadačke
MsÚ Ilava za účasti členov komisie a poslancov.
V aukcii súťažilo pätnásť firiem, z ktorých uspel uchádzač
INFINITY TRUST s.r.o. Ilava Ing. Ľuboš Jakúbek s najnižšou
cenou 159 000,-€ s DPH. S víťazom bola podpísaná zmluva

o diele s termínom realizácie do troch mesiacov od odovzdania
staveniska. Proces verejného obstarávania zabezpečovala firma.
ELAUK s.r.o. Košice Ing. Imrich Vozár. Uvádzam porovnanie
projektovej ceny s DPH a ceny po e-aukcii s vyčíslenou úsporou:
Cena podľa projektu .......................................... 305 659,61€ s DPH
Najnižšia vstupná cena pred začatím aukcie: 277 068,-€ s DPH
Cena najnižšia po ukončení aukcie .................. 159 000,-€ s DPH
Úspora ..................................................................... 118 068,-€ s DPH
čo je 42,6% oproti najnižšej vstupnej cene pred začatím aukcie.
V Ilave dňa 14. 4. 2015
Vypracoval: Ing. Stanislav Janušek

Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava - 03/2015
(tabuľková forma)
Vyhodnotenie rozpočtu
Mesta Ilava - 03/2015
(tabuľková forma)

Bežný rozpočet
Príjem
Bežný rozpočet
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
DK
z toho: TSM(príspevok)
správa
mesta
Rozdiel
z toho:

TSM(príspevok)

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

Schválený 2015
Schválený
2015
3
217 736,00
1 428 000,00

3 591
217166,00
736,00

1 428 000,00
25 775,00
166,00
3 101591
633,00
25 775,00
991 287,00
3 101 633,00
2 110 346,00
991 287,00
350 644,00
2 110 346,00
167 432,00
350 644,00
1 048 055,00
167 432,00
268 460,00
1
048
055,00
116 103,00

268 460,00

Upravený 2015
Upravený
2015
3
256 709,00
1 428 000,00

3 595
256599,00
709,00

1 428 000,00
25 775,00
599,00
3 155595
606,00
25 775,00
991 287,00
3 155 606,00
2 164 319,00
991 287,00
350 644,00
2 164 319,00
167 432,00
350 644,00
1 048 055,00
167 432,00
268 460,00
1
048
055,00
101 103,00

268 460,00

Plnenie 03/2015

03/2015 v %

Plnenie
03/2015
982 196,50

429 319,17
982 196,50
129 354,66
429 319,17
7 680,56
129 354,66
785 860,25
7 680,56
271 728,32
785 860,25
514 131,93
271 728,32
76 069,80
514 131,93
40 348,96
76 069,80
251 320,15
40 348,96
70 115,67
251
320,15
196 336,25

03/2015 v %

30,16

30,06
30,16
21,72
30,06
29,80
21,72
24,90
29,80
27,41
24,90
23,75
27,41
21,69
23,75
24,10
21,69
23,98
24,10
26,12
23,98

116 103,00

101 103,00

196 336,25

70 115,67

26,12

48 000,00
139 000,00
000,00
-9148
000,00
139 000,00
-91 000,00

48 000,00
139 000,00
000,00
-9148
000,00
139 000,00
-91 000,00

786,40
6 452,47
786,40
-5 666,07
6 452,47
-5 666,07

1,64
4,64
1,64
4,64

47 000,00
72 103,00
000,00
-2547
103,00
72 103,00
-25 103,00
3 312 736,00
3 312 736,00
3 312 736,00
0,00
3 312 736,00
0,00

62 000,00
72 103,00
000,00
-1062
103,00
72 103,00
-10 103,00
3 366 709,00
3 366 709,00
3 366 709,00
0,00
3 366 709,00
0,00

16 516,82
18 074,45
516,82
-116
557,63
18 074,45
-1 557,63
999 499,72
810 387,17
999
499,72
189
112,55
810 387,17
189 112,55

26,64
25,07
26,64
25,07
29,69
24,07
29,69
24,07

* RO – rozpočtové organizácie (zahŕňa ZUŠ, CVČ, ŠJ ZŠ a ŠKD ŠJ), MŠ – zahŕňa Materskú školu Ilava +
(sumy sú uvedené v €)
jedáleň a Materskú školu Klobušice + jedáleň, DK - domy kultúry.
* RO – rozpočtové organizácie (zahŕňa ZUŠ, CVČ, ŠJ ZŠ a ŠKD ŠJ), MŠ – zahŕňa Materskú školu Ilava +
* výdaj
mesto
- zahŕňaškolu
správu
mesta, voľby,
transakcie
verejného
jedáleň
a Materskú
Klobušice
+ jedáleň,
DK - domy
kultúry.dlhu, civilnú obranu, ochranu pred
požiarmi, výstavbu, cestnú dopravu, komunikácie, nakladanie s odpadmi, ochranu prírody a krajiny,
* výdajživotného
mesto - zahŕňa
správu
mesta,
voľby, verejné
transakcie
verejného
dlhu, civilnú
obranu,
ochranu pred
ochranu
prostredia,
rozvoj
bývania,
osvetlenie,
bývanie
a občiansku
vybavenosť,
požiarmi,a výstavbu,
cestnú knižnicu,
dopravu, predškolskú
komunikácie,
nakladanie
s odpadmi, ochranu
prírody
a krajiny,
rekreačné
športové služby,
výchovu,
opatrovateľskú
službu, klub
dôchocov
a
ochranu
životného
prostredia,
rozvoj
bývania,
verejné
osvetlenie,
bývanie
a
občiansku
vybavenosť,
starostlivosť o občanov v hmotnej núdzi.
rekreačné a športové služby, knižnicu, predškolskú výchovu, opatrovateľskú službu, klub dôchocov a
Schodok
štátneho
rozpočtu
SR je k 31.
03. 2015 vo výške 952 mil. €.
starostlivosť
o občanov
v hmotnej
núdzi.
Zdroje: Ministerstvo financií SR.
Schodok štátneho rozpočtu SR je k 31. 03. 2015 vo výške 952 mil. €.
Ing.
ŠtefanMinisterstvo
Daško
Ing. Stanislav Fúsek
Zdroje:
financií SR.
primátor mesta Ilava
samostatný odborný referent rozpočtu
Ing. Štefan Daško
Ing. Stanislav Fúsek
primátor mesta Ilava
samostatný odborný referent rozpočtu
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Slávnostné otvorenie klientského centra v Ilave

Zľava poslanec p. Čepák, prednostka p. Šťastná a minister
vnútra p. Kaliňák.

Billboardové ovce

Lemujú naše cesty od jedného mesta k druhému, pomaly
prerastajú aj k našim dedinám
a dedinkám. Farebné reklamné pútače nájdeme na uliciach,
pri obľúbenom supermarkete
a aj na miestach, kde by sme
to naozaj nečakali. Reklama
na zlacnené kuracie prsia, výhodné pôžičky, rekonštrukcia strechy a záplava politikov, ktorí odmietajú posielať
peniaze Grécku, však pán Sulík! Svet reklám je všade okolo
nás a my, už imúnni voči ich
účinkom, len z času na čas zaregistrujeme zložité manévre
traktorov a kombajnov okolo
kovových pilierov ukotvených
v našich poliach. Pýtať sa občanov, aký majú názor na preplnené krajnice našich ciest,
bolo zbytočné. Odpovede som
sa nedočkala, keď tak minimálnej, mohla by som teda
usúdiť, že aj oni sa stali billboardovými ovečkami, ktoré len
bezducho prechádzajú okolo.
Ale predsa len sa našiel jeden
občan, s ktorého názorom by
som sa rada stotožnila. ,,Billboardy sú blbosti, zbytočne
nám kazia výhľad,“ vyjadril sa,
celkom spontánne, jeden nemenovaný mladý občan mesta

Ilava. A má pravdu, naše krajnice sú preplnené týmito pútačmi a náš Považský región,
tak uniká našej pozornosti.
Zbytočné predvolebné kampane z novembra minulého
roku, čísla prelepené cez staré
pútače, čakajúce, kým na ne
niekto zavolá a objedná si reklamnú plochu. Sú tieto voľné
pútače naozaj potrebné? Alebo len slúžia našim politikom
v ich propagácii? Milí politici,
prepáčte, ale je nutné, aby vaše
žiadostivé oči na nás pozerali
cestou do práce aj z práce? Visíte na nich aj mimo volebného obdobia a nápis so slovami
Voľná plocha sa na nich stále
nenachádza. Znamená to, že
neustále platíte za reklamu,
ktorá je tak či tak zbytočná?
Trošku neefektívne hospodárenie s peniazmi, ktoré dostávate do vreciek z daní občanov.
Namiesto vašich tvárí, by nejeden človek rád videl prírodu,
ktorá sa nachádza za hradbami z reklamných pútačov.
Možno aj vďaka tomu upadajú
ľudia do stereotypu a neustáleho stresu, ktorý na nás číha na
každom rohu. Farebné reklamy nás neustále oslňujú stále
výraznejšími farbami a spo-

24. marca 2015 sa v Ilave
uskutočnilo slávnostné otvorenie 24. klientskeho centra štátnej správy na Okresnom úrade v Ilave za účasti
podpredsedu vlády a ministra vnútra Roberta Kaliňáka,
prednostky OU Ilava Dany
Šťastnej a poslanca národnej
rady Rastislava Čepáka.
V klientskom centre je zastúpená integrovaná štátna správa:.
Živnostenský odbor – novovytvorené pracovisko
Katastrálny odbor
Odbor starostlivosti o životné
prostredie
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii – inteligentná podateľňa
- Pozemkový a lesný odbor –

novovytvorené pracovisko
- Centrum právnej pomoci
- Nové služby pre občanov dostupné na OÚ Ilava:
- elektronický platobný systém
(eKolok)
- živnostenský odbor
- inteligentná podateľňa pre
cestnú dopravu a pozemné komunikácie
- pozemkový a lesný odbor
- centrum právnej pomoci
- podpora podnikateľov prostredníctvom EKS (elektronicky kontraktačný systém)
Klientske centrá vznikajú
v rámci reformy ESO, ktorej
logickým vyústením je, aby
po plnej elektronizácii po úradoch obiehala žiadaná dokumentácia a nie občan.
-r-

mínané kuracie prsia dostávajú viac oranžový nádych ako
by bolo v skutočnosti potrebné
a možné. Následky? Nejedného z nás už bolela hlava, boli
sme vyčerpaní po celom dni
v práci a zrazu tento farebný
šok! Na úľave od bolesti hlavy
nám to nepridalo a k únave sa
pridala aj bolesť očí. Odborníci hovoria, že zelená farba
upokojuje. Toto stanovisko je
odvodené od
toho, že v prírode
zastupuje najväčší
podiel zelená
farba a pocity
ľudí vzhľadom
k tejto farbe
boli opisované ako uvoľnenie a pokoj. Čo
myslíte? Nebolo by lepšie,
keby sme sa po
práci pozerali
na našu krásnu
krajinu,
plnú zelenej
farby, alebo by
ste chceli sledovať farebné reklamné
pútače s heslami Grécku
ani cent! alebo

Zľavy – 50%? Ja by som sa radšej pozerala na niečo, čo ma
upokojí, ako keby som sa mala
rozčúliť nad politickou situáciou na Slovensku. Je už len
na vás, či zostanete ovečkami,
alebo s tým niečo urobíte. Nestavajme múr, otvorme sa svetu a ukážme, v čom je náš región krásny. Pretože to je náš
reklamný pútač číslo jeden.
Autor : Anna Janušková
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Ako sa stať majstrom za jedinú noc
Najznámejším a najobľúbenejším podujatím na podporu čítania
detí na našej škole je Noc s Andersenom. Okrem nás sa v školskom roku 2014/2015 do tejto akcie zapojilo ďalších 230 verejných
a školských knižníc vo všetkých
regiónoch Slovenska s rekordným
počtom takmer 10 600 slovenských detí.
Každý rok je toto podujatie tematicky prepojené nielen s čítaním, ale aj s etwinningovým projektom, ktorý v danom školskom
roku realizujeme. Tentoraz sme
sa v rámci česko-slovenského projektu „Dotyk stratených časov“
premenili na neskúsených učňov,
ktorí sa vybrali do sveta, aby sa
priučili nejakému remeslu. Každý novoprijatý učeň sa musel hneď
po príchode podpísať na prijímaciu listinu. Svojím podpisom sa zároveň aj zaviazal k tomu, že bude
ctiť nariadenia tovarišov a majstrov, cechový poriadok a pravidlá
v ňom stanovené. Do ruky dostal
učňovský list, slúžiaci na zaznamenávanie jeho úspechov na ceste za
poznaním.
Aby každý účastník vandrovania lepšie spoznal remeslá a cechové pravidlá, musel sa najskôr
zoznámiť s príbehmi, v ktorých
sa jednotlivé remeslá spomínajú.
Tieto boli zároveň aj prihláškou na
tohtoročné putovanie. Zručný remeselník však okrem páru šikovných rúk potrebuje i bystrú myseľ.
Tú sme si zušľachťovali hádankami a rébusmi, ktoré si účastníci
vandrovania vyberali zo zázračného klobúka.
Ako prvú sme na našom vandrovaní navštívili dielňu majstra
drotára, ktorý nám priblížil krásu
drotárskeho umenia. Pod jeho odborným vedením sme si vyskúšali
výrobu nádherných šperkov. Veď
ktorá mamička by sa nepotešila
krásnemu originálnemu náramku, ktorý jej dieťa prinesie z vandrovky?
V ďalšej dielni na nás čakal majster košikár. Keďže tohtoročných
vandrovníkov bolo veľmi veľa
a vŕbových prútikov okolo Váhu
málo, rozhodli sme sa, že ich nahradíme papierovými trubičkami.
Hoci práca s nimi bola omnoho
jednoduchšia, zapliesť veľkonočný

Žiaci ZŠ Ilava.
osmorák nebolo vôbec ľahké. Nakoniec sa nám však každému podarilo zabezpečiť si povinnú výbavu každého správneho šibača.
Do akej miery dokážeme prepojiť šikovnosť rúk s bystrosťou umu,
sme si vyskúšali v tesárskej dielni.
Hlavolam majstra tesára dal veru
poriadne zabrať všetkým vandrovníkom. Veď skúste umiestniť 10
ďalších klincov na hlavičku jedného z nich tak, aby sa ani jeden nedotýkal podložky!
Na nasledujúcom stanovišti
nás čakalo povraznícke remeslo.
Po predchádzajúcich náročných
skúškach sa nám zapletanie povrazov zdalo úplnou hračkou.Unavení, ale spokojní so svojimi výkonmi, sme trpezlivo čakali na ďalšiu
učňovskú skúšku. Aké bolo naše
prekvapenie, keď sme zamierili
na chodbu, kde nás čakali tovariši s „Remeselníckou pesničkou“.
Každý predsa vie, že so spevom ide
všetko ľahšie. No a keď si človek pri
práci z času na čas aj zakrepčí, hneď
je mu na duši veselšie. Preto sme sa
ako jednu z povinných skúšok naučili aj novú pesničku a tanček.
Po takomto náročnom vandrovaní
každý veľmi rýchlo vyhladne. Našťastie nám naše starostlivé mamičky nabalili na cestu buchty, bábovky, koláče a iné sladké dobroty.
Na svoje si však prišli aj milovníci
slaných jedál. A keďže platí „ako
k dielu, tak aj k jedlu“, plné stoly
zmizli akoby niekto bičom pleskol.
V polovici vandrovania sme boli
všetci slávnostne pasovaní za tovarišov. Hoci ani doteraz nebolo
naše putovanie „prechádzkou ru-

žovou záhradou“, až teraz sme zistili, že cesta za zvládnutím remesla
nie je vôbec ľahká. Museli sme sa
totiž popasovať s remeselníckymi
úlohami, ktoré si pripravili medzi
sebou navzájom žiaci na hodinách
informatickej výchovy:
- objavovali sme remeslá ukryté
v puzzle skladačkách
- hľadali rozdiely v obrázkoch
tradičných remesiel
- odtajňovali tajničky, riešili rébusy, osemsmerovky
- spoznávali erby jednotlivých
cechov
- priraďovali názvy remeselníckeho náradia k obrázkom
- vyfarbovali podľa pokynov
Aj keď bol náš výcvik naozaj
intenzívny, stále sme nemali dostatok skúseností na to, aby sme
mohli v budúcnosti zodpovedne
vykonávať nejaké remeslo. A kde
by sme ich mohli lepšie nadobudnúť ako vo svete. Vybrali sme sa
teda na skusy.
Najskôr sme rozdelením na cechy získali nových kamarátov, ktorí sa v rámci jednej skupiny naučili
spoločnými silami prekonávať prekážky. Táto veľmi cenná skúsenosť
nás naučila tomu, aby sme v živote
neutekali pred problémami, ale sa
im postavili čelom a popasovali sa
s nimi.
Ďalšou dôležitou vlastnosťou
každého tovariša by mala byť aj
poslušnosť. Veď počúvať a plniť
príkazy majstra či majstrovej je
jednou zo základných podmienok úspešného zvládnutia remesla. V originálnom príbehu o rozvetvenej mlynárskej rodine sme

však v snahe splniť všetky príkazy
takmer „dušu vypustili“. Rýchlosť
a postreh preverila zase hra Na remeselnícke výrobky. Zmeniť čo
najrýchlejšie polohu a napodobniť
tvar koryta, klobúka, kraslice, krčahu či kolísky, nám dalo poriadne
zabrať (najmä, keď sa všetky predmety začínali rovnakým písmenom).
Pokrikom 3x HURÁ sme sa
pustili do poslednej a zároveň najťažšej skúšky. Dozvedeli sme sa totiž, že šperkar Matej postrácal na
svojej vandrovke perly. Aby sme
nadobudli poslednú cnosť – odvahu, museli sme mu ich pomôcť
nájsť. Za svetiel bateriek a hrobového ticha sme sa rozptýlili po
školskom dvore, kde bolo ukrytých množstvo malých schránok
s prísloviami, porekadlami, výrokmi slávnych ľudí a citátmi o práci =
perlami ľudovej múdrosti. O tom,
že sme v skúške obstáli, svedčí aj
skutočnosť, že napriek tomu, že
bola vonku tma ako vo vreci, sme
ich našli úctyhodných 137. Odmenou nám bolo nielen poznanie, že sme plynule prešli všetkými skúškami, ale i sladká odmena,
ktorá sa ukrývala v každom z nich.
Na konci vandrovania nás čakala už len príprava miesta na prenocovanie. A „ako si kto ustlal, tak
aj veru spal“. Kto si nedal záležať
na poriadnom nafúknutí nafukovačky, ten sa na nej neprestajne
prehadzoval až do rána. Väčšina
vandrovníkov však zaspala ako
bábätká. K ich spokojnému spánku prispela aj nočná rozprávka
Princezná ze mlejna.
Na tohtoročnej Noci s Andersenom sme sa presvedčili o pravdivosti ľudovej múdrosti „Remeslo má zlaté dno“. Tým zlatom boli
nielen výučný list a výrobky, ktoré sme pri odchode pyšne zvierali
v hrsti, ale najmä veľa nových zážitkov. Zoznámili sme sa s množstvom remesiel, získali veľa nových
skúseností, nadobudli zručnosti
a odvahu, naučili sa poslušnosti,
zdokonalili v pracovných návykoch... Ale hlavne sme zistili, že
práca človeka naozaj šľachtí.
Ďakujeme pánovi Antonovi Baginovi s manželkou za finančnú
podporu, vďaka ktorej bola táto
noc naozaj rozprávkovou.
Mgr. J.Koštialiková,
Mgr. S.Štefancová
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Deň narcisov v Ilave

Jarná vychádzka do prírody

Liga proti rakovine vznikla
v roku 1990, na Slovensku už
teda pôsobí 25 rokov. Každoročne organizuje azda najrozšírenejšiu verejnú kampaň na
pomoc onkologicky chorým
pacientom, ktorej symbolom
je žltý kvet narcisu. I tento rok
si ho na hruď priplo množstvo
ľudí v slovenských mestách.
Ilava nebola výnimkou.
Dve skupiny dobrovoľníkov zo základnej školy na
Medňanskej ulici sa vybrali do sychravých ulíc. Riadne
označené žiačky s oficiálnou
pokladničkou i písomne
poverený pedagogický dozor
sa v dopoludňajších hodinách pohyboval v najfrekventovanejších častiach mesta.
Mnohí ľudia vítali kampaň

V jeden krásny jarný deň
sme sa vybrali s našimi predškolákmi na vychádzku do
blízkeho okolia. Deti sa už od
rána nevedeli dočkať, kedy sa
budú môcť vybrať na krátku
turistiku na Lašteky. Cestou
pozorovali okolie a prebúdzajúcu sa jarnú prírodu. Veľmi
sa tešili, keď zbadali prvé jarné kvietky, počúvali spev vtákov, pozorovali chrobáčikov a
pod.
Menej sa už tešili z toho,
keď zbadali v prírode voľne
pohodené odpadky. Ťažko sa
nám bolo k tomu vyjadriť a
vysvetľovať im, prečo odpadky skončili v lese, keď tam
môžeme oddychovať a načerpať nové sily do práce v lone
krásnej prírody, dýchať čerstvý vzduch a nie zapáchajúce
odpadky.
Aj napriek tomu všetkému

s nadšením, niektoré reakcie
svedčili o opaku. Nedôveru
však v dnešnej dobe a spoločnosti nemožno odsudzovať.
Počas dopoludnia sa dobrovoľníkom podarilo vyzbierať naozaj chvályhodnú sumu,
ktorá činila viac ako 1100 eur.
Prekročila tak i minuloročný
výťažok, vďaka čomu putoval
na konto Ligy proti rakovine
opäť pekný finančný príspevok. Dokazuje, že ľuďom rakovina nie je ľahostajná a že si
uvedomujú, akou je hrozbou.
Bohužiaľ, mnoho osôb ju pozná viac, ako by malo. I pre
nich a ich blízkych je potrebná
podpora a pomoc. Snáď je ňou
aj myšlienka a výťažok Dňa
narcisov.

sme šťastlivo a s úsmevom na
tvári prekonali rôzne prírodné prekážky a dorazili k cieľu, kde sme si pomaškrtili na

Deti MŠ Ilava.
dobrôtkach od rodičov.
Po ceste späť sme opäť pozorovali krásu prírody a spievali jarné pesničky, aby sa
príroda prebudila zo zimného
spánku.
Mgr. Oľga Hudecová
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Festival slova - 48. ročník Vansovej Lomnička 2015

Dňa 23.3.2015 som bola
svedkom sviatku slova, sviatku ľudskej blízkosti a spriaznenosti. V DK Ilava sa uskutočnilo
regionálne
kolo
súťaže v prednese poézie
a prózy žien, ktorú každoročne organizuje a pripravuje
Únia žien Slovenska – členky
miestnej a obvodnej organizácie- pod vedením predsedníčky pani Magdalény Hrubej.
Festival slova – Vansovej
Lomnička - sa koná na počesť
slovenskej spisovateľky, predstaviteľky prvej generácie realizmu a priekopníčky ženskej
emancipácie na Slovensku,
zakladateľky ženského časopisu Dennica, funkcionárky
ženského spolku Živena, podporovateľky
ochotníckeho
divadla, etnografky Terézie
Vansovej.
Prítomní videli, počuli
a mohli si vychutnávať výsledky náročnej prípravy recitátoriek. Môžeme si len domýšľať, akou cestou prešli, aké
významné obdobie prežili,
kým priniesli hotový prednes
pred porotu a verejnosť. Všetky účastníčky podstupujú
pred súťažou náročnú osobnú prípravu, a to v mene dobra a krásy slovenského slova,
a preto, lebo majú schopnosť
dať život textom „spiacim
v papierovej perine“. Všetkým
patrí môj obdiv a úcta.
Do regionálnej súťaže sa
prihlásilo 9 účastníčok vo
všetkých štyroch kategóriách. Umelecké výkony hodnotila porota v zložení: Viera Pagáčová – predsedníčka
MO ÚŽS Košecké Podhradie,
Marta Babuková – predsedníčka MO ÚŽS Nová Dubnica, Magda Janíková, Marta
Proszczuková a Edita Pavlíková - MO ÚŽS Ilava
Obvodného kola sa zúčast-

nili žiačky a študentky do 18
rokov, a tak sa snúbi tradícia
a budúcnosť spolu s výchovou
novej generácie milovníčok
prózy a poézie. V Ilave to boli
hneď štyri: Viktória Lysáková a Barbora Šúkalová zo ZŠ
Ilava, Karolína Letková a Simona Malovcová z OA Ilava.
Predviedli výborný umelecký prednes a dokonca sme si
vypočuli aj poetické slovo z
vlastnej tvorby ich spolužiačky Simony Priebojovej. Trpezlivo si vypočuli aj ostatné
recitátorky a my veríme, že
sa im umelecké slovo natoľko
zapáčilo, aby o rok prišli opäť
medzi nás a my sa už teraz na
ich účasť tešíme.
V prvej kategórii Slavomíra Šlesariková z Košeckého
Podhradia získala postup do
krajského kola s poéziou Svetozára Hurbana - Vajanského
Neskromné želanie.
Z druhej kategórie postúpila do krajského kola Magdaléna Švančárková z Novej
Dubnice, ktorá sa predstavila
prózou Ľudmily Podjavorinskej Za neistými túžbami.
V tretej kategórii boli účastníčky tri: Eva Jurenová z Košece, Emília Múčková z Ilavy
a Anna Bartošová z Dubnice
nad Váhom. Porota rozhodla
o postupe do krajského kola,
a tak okres Ilava reprezentovali Eva Jurenová s prózou
od Silvestra Lavríka Zatmenie slnka a Emília Múčková
s básňou Miroslava Válka Slovo. Všetkým postupujúcim
ženám, ktoré prepadli čaru
hovoreného slova a s radosťou ho šíria do svojho okolia, úprimne blahoželám. Pre
každú súťažiacu boli pripravené milé pozornosti a vkusné diplomy, ktoré spolu s občerstvením pripravili členky
OO ÚŽS.
Cieľom súťaže je podporovať rozvoj umeleckého prednesu žien na Slovensku, vytvárať priestor na umeleckú
sebarealizáciu a užiť si príjemné kultivované stretnutia. 48. ročník festivalu ho aj

tohto roku v Ilave presvedčivo naplnil. A tí, ktorí boli prítomní - spolužiaci, učitelia,
priatelia i rodina - mali možnosť vychutnať si chvíle, kedy
znela naša ľubozvučná materinská reč z úst talentovaných
dievčat a žien.
„Keď nepostavíme naše
vedomosti do služby lásky, neuplatníme ich v sna-

jelického farára Jána Vansu
pôsobila v rokoch 1875 -1882.
Slávnosť sa uskutočnila 19.
novembra 1967, bola spojená
aj s výstavkou o živote a diele
autorky a osobitné miesto mal
na slávnosti prednes poézie
- od roku 1970 to už bola celoslovenská súťaž
- v roku 1997 na 30. jubilejnom ročníku festivalu bola
odhalená busta Terézie Van-

Cenu preberá pani Magdaléna Švančárková (druhá zľava).
he konať dobro pre iných,
tak všetka tá múdrosť nemá
ceny.“
Terézia Vansová
A pretože dňa 8.4.2015 prebehla aj krajská súťaž v Trenčíne, dopĺňam článok o úžasnú správu: Eva Jurenová
získala vo svojej kategórii výborné druhé miesto a Magdaléna Švančárková sa v prvej
kategórii umiestnila na prvom mieste s postupom do
celoslovenského kola festivalu
v Banskej Bystrici. Ďakujeme
za výbornú reprezentáciu a za
vynikajúce výsledky osobného úsilia pri šírení kultúry
slova.
Pridávam zopár informácií
z histórie súťaže:
- za 1. ročník súťaže Vansovej Lomnička možno považovať usporiadanie spomienkovej slávnosti pri príležitosti
110. výročia narodenia spisovateľky, ktorá v dedinke Lomnička ako manželka evan-

sovej v Provinčnom dome v
Starej Ľubovni
- v roku 2005 sa festival
prvýkrát konal v Banskej Bystrici, v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice V meste spisovateľka prežila 31 rokov
života a na banskobystrickom
evanjelickom cintoríne je pochovaná
- 20. apríla 2007 v jej rodisku Zvolenskej Slatine bola
inaugurácia poštovej známky so spisovateľkiným portrétom, ktorú uviedla do obehu
Slovenská pošta.
Festival prednesu žien si
určite zasluhuje pozornosť
médií, verejnosti a najmä úctu
nás všetkých, pretože má vysokú odbornú i spoločenskú
úroveň a je vždy dôstojnou
spomienkou na významnú
postavu našej kultúrnej histórie.
Mgr. Ružena Hromádková,
predsedníčka KR Matice
slovenskej TSK
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Mestské múzeum
Ilava ďakuje
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Projekt úspešný

- Jolane Kuliarovej, Ilava,
Ul. Štúrova. Múzeu darovala vyšívané obrusy, košele a prikrývku na posteľ po
svojich predkoch.
- Janke Zubárikovej, Ilava, Skala. Múzeu darovala detský kočík zo 70. rokov
minulého storočia.

Udialo sa v apríli:
-beseda s Katkou Tekeľovou
a Andreou Harmanovou z vydavateľstva Artis Omnis,
na ktorú sme pozvali žiakov
Obchodnej akadémie Ilava.
-pripravili sme pre vás množstvo katalógov súčasných, prevažne slovenských a českých,
ale aj iných európskych výtvarných umelcov. Katalógy si
môžete pozrieť v knižnici, prípadne zapožičať domov. Ak vás
niektoré diela oslovia, nájdete
v nich aj kontakty na výtvarníkov.
-o závislostiach sme diskutovali s mediátorkou a poradkyňou PhDr. Helenou Pytlíkovou.

MESTSKÁ
KNIŽNICA
I L A V A

Knižné novinky

Žiaci ZŠ Ilava.
O tom, že naše mesto zo
svojho rozpočtu každoročne
dotuje nákup kníh pre knižnicu sme vás už v minulosti
informovali. Hlavne v súvislosti s tým, že sa snažíme prostriedky na knihy získavať nielen z rozpočtu mesta, ale tiež
z grantov.
Už viac rokov po sebe bola
knižnica úspešná a v týchto
dňoch sme dostali dobrú správu:
„Vaša žiadosť Zamiluj si čítanie – AKTRAKTÍVNA BELETRIA pre Mestskú knižnicu v Ilave bola podporená v
plnej žiadanej výške 1 520,00
EUR“. Dotácia bude poskytnutá zo štátneho rozpočtu SR

prostredníctvom rozpočtovej
kapitoly Ministerstva kultúry
SR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva, spoluúčasť mesta bude 80 €.
Peniaze by mali čoskoro prísť na účet mesta a my
v knižnici už postupne plánujeme a vyberáme, čo pre našich čitateľov nakúpime.
V roku 2014 nám bola poskytnutá dotácia v sume 1000
eur na podporu realizácie projektu s názvom Odborná literatúra pre Mestskú knižnicu
v Ilave so spoluúčasťou mesta
600 eur. Bolo zakúpených 111
odborných titulov v hodnote
1600 €.
-ot-, ih-

Beletria dospelí:
Kyle Ch.:
Americký ostreľovač
Thomas R.:
Kašmírový šál
Ďurech N.:
Mimozemšťan a Malá čertica
Martinovičová E.:
Krehký vzťah
Rúčková E.:
Most kolibríkov
Börjlind C.:
Tretí hlas
Hornáková E.:
Nebezpečne blízko
Fay J.:
Šanca na šťastie
Fossum K..:
Neobzeraj sa
Sanajev P.:
Pochovajte ma za lištu
Varáčková M.:
Obchodníci s nádejou
Walter J.:
Krásne trosky
Beletria deti:
Nagyová-Džerengová P.:
Klára a mátohy
Húževka M.:
Stratené rozprávky Považia
Náučná dospelí:
Slámka M.:
Kamenní strážcovia I.
Hendersonová C.:
Plemená koní
Bayleyová L.: Koně
Živočíchy a rastliny
Ježková R.:
Podnikanie a jeho komunálna a regionálna podpora
Ulaher J.:
Príručka dobrého starostu
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Význam pitného režimu pre zdravie
Zdravie človeka významne
ovplyvňuje množstvo a kvalita
tekutín, ktoré prijíma a správne
hospodárenie s vodou a minerálnymi látkami je jedným z prvých predpokladov výkonnosti.
Voda je trvalou a dôležitou súčasťou ľudského tela. Nachádza
sa v bunkách, medzibunkových
priestoroch a vo všetkých telesných tekutinách. Je základom
akejkoľvek premeny látok v tele.
Súčasne rozpúšťa mnoho dôležitých živín, minerálov, dopravuje
ich do jednotlivých orgánov tela
a má významnú úlohu pri termoregulácii organizmu. Preto
pre fungovanie organizmu je nesmierne dôležitá. Denne sa voda
a soli strácajú a znovu nahrádzajú. Človek najčastejšie prijíma
tekutiny vo forme pitnej vody
a rôznych druhov nealkoholických nápojov. Pri výbere nápojov treba prihliadať na viacero
faktorov, pretože nie je dôležité len množstvo tekutín, ale aj
ich zloženie. Najprirodzenejším

a najstarším nápojom pre človeka je kvalitná pitná voda a pramenité vody. Prírodné minerálne vody s vyšším obsahom
minerálnych látok môžu byť
užitočným doplnkom v skladbe
tekutín, ale odporúča sa len ich
obmedzený príjem najviac 1/2 l
denne. Sýtené nápoje môžu niektorým ľuďom spôsobovať ťažkosti.
Čo spôsobuje nedostatok tekutín? Nedostatočný príjem tekutín má za následok obmedzenú možnosť vylučovať škodlivé
látky z organizmu. Je tu zvýšená možnosť tvorby močových
kameňov, zhoršenie reumatických ťažkostí, krv zhustne, zníži sa krvný tlak a zásobovanie
buniek kyslíkom, na čo je obzvlášť citlivý mozog, dostavia sa
psychické dôsledky dehydratácie – zhoršené vnímanie, únava,
podráždenie. Najcitlivejšou populačnou skupinou na pravidelný prísun tekutín sú deti, ktoré
sa môžu veľmi ľahko dehydra-

Pozvánky na podujatia v Ilave
24.4.2015 /piatok/ o 16.00 vo výstavnej sieni DK
Vernisáž výstavy fotografií bratov
Žiakovcov.
Matej Žiak (1983) profesiou, ale
i životom, je biológ a ekológ. Pracuje v Slovenskom národnom múzeu
v Martine ako entomológ. Najobľúbenejšie motívy sú malé, nenápadné objekty -detaily kvetov, húb,
hmyzu, ale i neživej prírody.
Juraj Žiak (1985) zoológ, ornitológ
a ekológ. Pracuje na správe Národného parku Veľká Fatra v Martine.
Venuje sa prevažne fotografovaniu
stavovcov, najobľúbenejším motívom sú vtáky. Svoje aktivity zverejňujú na stránke: www.wildlifephotobrothers.com.
25.4.2015 /sobota/ o 19.00 v sále
domu kultúry
Premiéra novej hry ilavského divadelného súboru MASKY.
Vstupné dobrovoľné.
26.4.2015 /nedeľa/ o 15.00 v sále
domu kultúry
Ilavská hudobná jar 2015 – XXI.
ročník. Musicale Festa, účinkujú
žiaci a učitelia hudobného a tanečného odboru Základnej umeleckej
školy Ilava.
30.4.2015 /štvrtok/ o 18.00 na ná-

mestí a v dome kultúry
70. výročie oslobodenia nášho
mesta
18.00 pietny akt položenia vencov
k pamätníku SNP na námestí, tichá
spomienka na vojnové obete.
18.15 kultúrny program v DK,
účinkujú: DFS Kolíska z Dubnice
nad Váhom a domáce folklórne súbory.
2.5.2015 /sobota/ v prírode, štart
v mestskej časti Skala
Ilavská 25-ka, turistický pochod
pohorím Strážovských vrchov.
Uskutoční sa už 32. ročník, /trasy:
50 – 25 – 15 – 8 km/.
V tomto roku bude čiastočná zmena trasy, dozviete sa na štarte, od
6.00-10.00 hod. pri pohostinstve „U
muflóna“ na Skale. Pozýva vás Klub
slovenských turistov Tuláci Ilava.
8.5.2015 /piatok/ o 18.00 v dome
kultúry
Beseda s odborníkom na tému Potraviny ako liek. Prednáša MUDr.
Michal Slivka. Vstup voľný. Pozýva
vás Liga proti reumatizmu v spolupráci s oddelením kultúry.
10.5.2015 /nedeľa/ o 15.00 v dome
kultúry
Deti mamám – tradičné podujatie
ku Dňu matiek.

tovať. Ako nápoje sú pre deti
najvhodnejšie obyčajná pitná
voda z vodovodu, nízkomineralizované pramenité vody, nesladené čaje a ovocné a zeleninové
šťavy. Nápoje určené špeciálne
deťom by mali byť najkvalitnejšie, s vysokým podielom ovocia či zeleniny a nemali by obsahovať konzervačné látky, ani
umelé sladidlá či pridaný cukor.
Zdraviu prospešné sú aj nápoje s
ovocnou alebo zeleninovou dreňou vďaka obsahu vlákniny.
Ďalšou skupinou sú staršie osoby. Organizmus staršieho človeka prekonáva komplex
fyzických i psychických zmien
spojený so starnutím – spomaľujú sa všetky vnútorné deje
v
organizme, znižuje sa telesná
aktivita, klesá využívanie prijímaných živín, pokožka stráca
pružnosť, objavujú sa vrásky. U
staršieho človeka s vekom klesá
obsah vody v organizme. Obličky pracujú pomalšie a nevedia
tak dobre regulovať vylučovanie
Účinkujú deti z ilavských materských a základných škôl. Pozýva oddelenie kultúry v spolupráci
s Úniou žien Slovenska, Obvodná
organizácia Ilava
15.5.2015 /piatok/ o 19.00 v sále
domu kultúry
Láááska v podaní známych
a úspešných slovenských hercov.
V komédii v réžii Michala Spišáka
účinkujú: Marek Majeský Martin Mňahončák, a Lenka Barilíková alt. Lucia Jašková. Vstupné
12 €, predpredaj v kancelárii DK
a mestskej knižnici.
17.5.2015 /nedeľa/ v prírode, štart
pri starom pivovare
Ilavský beh XIX. ročník, Veľká
cena Agromixu.
Prezentácia pri pivovare od 9.0010.30 hod.
Deti štartujú o 10.00 /trasy 500
a 1000 m/,
dospelí o 11.00 /trasa 13,5 km/.
Štartovné 2 €, tombola.
20.5.2015 /streda/ od 14.00 v dome
kultúry
VI. Krajská prehliadka speváckych súborov seniorov JDS
Program:
14.00 Slávnostné otvorenie, príhovor hostí
14.15 Vystúpenia jednotlivých
speváckych kolektívov
16.30 Ukončenie spoločnou

tekutín a odpadových látok ako
u mladších ľudí. U starších ľudí
sa postupne znižuje až stráca
pocit smädu a niektorí dokonca
vedome znižujú príjem tekutín,
ak majú zdravotné problémy
spojené s častejším močením.
Tento stav môže mať nepriaznivé dôsledky na zdravie. Odporúča sa preto prijímať tekutiny
v menších dávkach a častejšie,
rovnomerne počas celého dňa.
Najvhodnejšia je pitná voda, pri
výbere pramenitých minerálnych vôd je potrebná opatrnosť,
aby sa nezvyšoval príjem sodíka.
Vo vyššom veku je zvýšená potreba vitamínov a antioxidantov
(ktoré spomaľujú starnutie), preto sú mimoriadne vhodné neprisládzané ovocné a zeleninové
šťavy bez chemických prísad. Do
pitného režimu možno zaradiť aj
nesladené bylinkové a ovocné
čaje, teplé i studené, potrebné je
však jednotlivé druhy striedať.
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom
v Považskej Bystrici
Oddelenie podpory zdravia
piesňou
Pozýva Jednota dôchodcov Slovenska v spolupráci s mestom
Ilava. Vstup voľný.
Vo vstupnej hale domu kultúry si
môžete do 28. mája pozrieť
výstavu fotografií Bielokarpatskej
krajiny Jakuba Cíbika.
/Prvýkrát vystavoval v Ilave ako
stredoškolák pred 4 rokmi/. Študent biológie, ochranár a vášnivý
fotograf vám priblíži
prostredníctvom svojich fotografií nádherné zákutia Považia.
Viac o autorovi na stránke: www.
jc-photo.eu
Pripravujeme:
30.5.2015 rozprávkový deň pre
deti pri príležitosti MDD.
17.6.2015 Kto zhasol svetlo? Divadelné predstavenie s hereckými
hviezdami Máriou Kráľovičovou,
Zuzanou Tlučkovou, Kristínou
Svarinskou, Jánom Koleníkom,
Braňom Deákom bolo presunuté
kvôli ochoreniu z marca jún. Ešte
sú k dispozícii aj vstupenky, zakúpite si v kancelárii DK a v knižnici
v cene 14€.
Aktuálne vždy na www.ilava.sk /
kalendár podujatí/
Tel. čísla DK: 44 555 70 až 72, knižnica 74.
Zmena programu vyhradená.
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Skupina DRÍST krstila CD

Skupina DRÍST.

Rozhovor so spevákom
a zakladateľom hudobnej
skupiny DRÍST Eduardom
Štenclom

v ušiach a bolo všetko jasné.
Slovo je z východniarskeho
nárečia a znamená v podstate
trepanie sprostostí.

17.apríla 2015 o 19:00 hodine sa v Dome kultúry Ilava
uskutočnil “krst “ prvého CD
hudobnej skupiny DRÍST.
Zakladateľom
hudobnej
skupiny je spevák Eduard
Štencl , ktorý nám pri príležitosti uvedenia prvého CD priblížil atmosféru nahrávania a
odpovedal na otázky v nasledujúcom rozhovore...

Inšpirujete sa ľudovou
piesňou. Kto z vás upravuje
piesne do rockovej podoby?
Edo: Všetci...

Edko, mohol by si nám
prezradiť, kedy vznikla vaša
hudobná skupina a koľko
členov mala pri vzniku a či
ste stále rovnakého zoskupenia, alebo sa členovia zmenili, ako spolu vychádzate,
prečo ste si zvolili pomenovanie skupiny DRÍST a čo znamená tento názov?....
Edo: Kapelka pod týmto
názvom vznikla v roku 2003
ešte ako novodubnická formácia. Počet členov sa mení,
ako aj obsadenie. Momentálne má kapela štyroch stálych
členov a veľa hostí. Kapela je
rodina, a tak aj spolu vychádzame. Názov vznikol zvláštnym spôsobom. Keď som bol
na káve u jednej pani učiteľky
a tá mi rozprávala nejakú príhodu, zrazu tým učiteľským
hlasom povedala “to bol taký
dríst“, že mi to zazvonilo

Čo vás inšpirovalo k vytvoreniu piesne „“ Pridaj, Anton pridaj...“?
Edo: Sused Anton Baláž.
Každý z vás má nejakú
prezývku...mňa a určite aj
čitateľov ilavského mesačníka by zaujímalo, prečo máš
prezývku Winnetou, Miško
je prezývaný Bubko, Peťo má
prezývku Old Shaterhand,
Tomáša prezývajú Kortéz a
Miškovi Balážovi prischla
prezývka Gringo. Ak to nie
je tajomstvom, mohli by ste
nám prezradiť, ako ste sa
k takým prezývkam dostali?
Edo: Ja som dostal prezývku Winnetou od Old Satterhanda, Bubko od Winnetoua
a Gringo s Kortézom tiež od
Old Satterhanda. To sa na človeka pozriete, hneď viete, čo
je zač.
Iste ste mali nejaké zaujímavé zážitky pri nahrávaní vášho prvého CD nosiča, mohli by ste nám aspoň
trošku priblížiť atmosféru
pri nahrávaní? Vieme, že

ste mali aj hostí, prezradíte
nám, kto vás poctil návštevou v nahrávacom štúdiu?
Edo: No...naši kamaráti z Rostova na Done (Voľnyj
Don), čo je kozácky súbor.
Mali práve európske turné
a prišli nás pozrieť. Druhý
deň po návšteve prechádzali Nitrou(tam sme nahrávali)
a zaspievali nám v piesni „Na
Kráľovej holi“. Potom u nás
hosťuje Michal Baláž z cimbalovej hudby Michala Baláža a Maroš Kmeť na klávesové
nástroje.
Kto prišiel ako prvý s nápadom nahrať CD, čo všetko predchádzalo tomu, aby
vaše CD uzrelo svetlo sveta.
Zaujímalo by ma tiež, koľko
trvalo vašej kapele nacvičiť
pesničky na CD?
Edo: Nahratie albumu som
považoval za nutnosť a predchádzala tomu pôžička na
dom. Vybrali sme si HS štúdio v Lehote pri Nitre a viem,
že sme si vybrali správne. Nahrávalo sa asi mesiac, ale bez
nejakého časového panikárenia. Necvičili sme.
Plánujete nahrať aj ďalšie
CD, ak áno, aký výber piesní by ste zvolili a či plánujete
oživiť vašu kapelu aj speváčkou?
Edo: Keď príde čas, bude
pokračovanie. Chceme sa na-

ďalej venovať slovenskému
folklóru. Bez báb.
Vieme, že za všetkým,
čo v živote človek dosiahne
a zvlášť v umení, je potrebná tvrdá práca, nič nie je zadarmo a talent, ktorí umelci
majú, je potrebné neustále
rozvíjať. Ako často sa vy ako
členovia skupiny stretávate a koľko akcií a koncertov
plánujete napríklad v nasledujúcom období.Na čo sa
vaši fanúšikovia môžu tešiť
okrem nového CD?
Edo: Tak nemôžem povedať, že by sme boli nejakí extra muzikanti a chceli sa hudbou živiť. Jednoducho nás
to baví. Stretávame sa podľa
potreby. Okrem CD sa môžu
naši fanúšikovia tešiť na koncerty, festivaly, jarmoky a podobne.
Čo je pre Teba ako speváka
najdôležitejšie v Tvojom živote, čo by si chcel čitateľom
odkázať, prípadne, aké je
Tvoje životné krédo?
Edo: Fúha!..nejaké krédo
nemám, ale minule som si
tak uvedomil, že netreba na
nič čakať a tešiť sa na niečo,
čo ešte len príde. Potom nám
uniká prítomnosť, ktorá je
oveľa dôležitejšia, a je tu teraz
a je nádherná.
Zhovárala sa
Alena Teicherová

Zľava Eduard Štencl a Peter Ernest.

Ilavský mesačník

Matrika

Narodenie :
Agáta Gabrišová
Sofia Chovancová
Nicolas Vaštík

Navždy nás opustili :
Ing. Viktor Ižvolt
Anton Mičuda
Jozef Holba
Drahomíra Majznerová
Manželstvo uzatvorili :
Boris Gašpar
a Mgr. Barbora Pružincová
Eduard Štencl
a Zdenka Jašíková
Štatistické okienko :
V sledovanom období sa do
nášho mesta prisťahovalo
14, odsťahovalo 21 občanov.
V rámci mesta sa presťahovalo 14 spoluobčanov.

Srdečne blahoželáme
novomanželom
Zdenke a Eduardovi
Štenclovcom
a prajeme všetko
najlepšie na spoločnej
ceste životom...
priatelia a kolegovia
z MsÚ v Ilave

Spomienka

Šľachetná duša chýbala
do počtu Pánovi neba, nuž
vybral si jednu z najlepších
a vzal nám Vladuško Teba.
Dňa 19.4.2015 sme si pripomenuli 5 rokov , čo nás navždy opustil náš drahý

VLADIMIR MARGUŠ

S úctou a láskou spomína
manželka Viera, dcéra Katka
a syn Ľubomír s rodinami.
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Spomienka

Je taká chvíľa.
Skončí sa život, začne spomienka.
Vytryskne zo srdca ako
utajený prameň a rozlieva sa
do dlaní....
20. mája 2015 uplynie rok,
čo nás navždy opustila naša
drahá manželka, mamička
a babička

Adela Janíčková

S láskou a úctou spomína
manžel, syn Juraj, vnučka
Karolínka a ostatná rodina.

Poďakovanie

Smútiaca rodina touto cestou ďakuje všetkým príbuzným, priateľom a známym,
ktorí sa prišli rozlúčiť so zosnulým

Antonom Mičudom

Ďakuje za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými
sa snažili zmierniť ich hlboký žiaľ.

Výsledky oddielu karate
TJ Sokol Ilava
Posledné dve kolá celoslovenského pohára federácie boli pre
mladé nádeje z oddielu karate Sokol Ilava veľmi úspešné.
Tu sú výsledky:
21. 3. 2015 - IV. kolo pohára federácie karate - Šaľa
Adriana Valková
kumite 13-15r+160cm
3. miesto
Romana Adamcová
kumite10-12r+150cm
2. miesto
Izabella Letková
kumite13-15r-160cm
3. miesto
Juraj Kosec
kata 16-18r
3. miesto
Juraj Kosec
kumite16-18r-60kg
2. miesto
družstvá dievčatá Ilava kumite
2. miesto
11.4.2015 - V. kolo pohára federácie karate- Banská Bystrica
Adriana Valková
kumite 13-15+160cm
3. miesto
Romana Adamcová kumite10-12r+150cm
1. miesto
Izabella Letková
kumite13-15r-160cm
1. miesto
Peter Meliš
kumite16-18r-70kg
1. miesto
Peter Meliš
kumite+18r-70kg
2. miesto
Lucia Palmeová
kumite 13-15r-160cm
2. miesto
Matej Báž
kumite 7-9r-70kg
2. miesto
Katarína Janíková
kumite13-15r+160cm
3. miesto
Alex Bansky
kumite+18r
2. miesto
Sme radi, že trpezlivá práca s mládežou zase prináša výsledky.
V klube v súčasnosti cvičí viac ako 50 detí a okolo 20 dospelých.
Z mládeže sa vytvoril, aj vďaka pravidelným sústredeniam,
dobrý kolektív, v ktorom vládne zdravá priateľská atmosféra na
tréningoch i súťažiach. Dúfame, že to vydrží a držíme pretekárom palce na najdôležitejšiu súťaž v mesiaci máj - Majstrovstvá
Slovenska v Martine.
Tréner klubu- Kamil Horák
Čas plynie a nevráti, čo vzal. Zostali len spomienky a v srdci žiaľ. Už len kytičku Ti na hrob môžeme dať, modlitbu tichú
odriekať a s láskou spomínať.
Dňa 23.5.2015 si pripomenieme 20.výročie od smrti nášho
drahého otca, dedka a pradedka Rudolfa Funu z Klobušíc.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
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MC DONALD‘S-CUP
Okresné kolo usporiadala
ZŠ Košeca za účasti iba troch
ZŠ a to: z Ilavy, Košece, H. Poruby. Víťazom sa stali žiaci ZŠ
Ilava a postúpili do krajského
kola, ktoré sa bude hrať v Dubnici nad Váhom.
Výsledky: ZŠ Ilava – ZŠ Košeca 4:2 Góly: A. Baláž 2, P.
Straňák 2
ZŠ Ilava – ZŠ H. Poruba
11:1 Góly: P. Straňák 4, Híreš
2, Šlapák 2, Živčic,
Kameništiak, Baláž
16. kolo st. žiaci: Plevník –
Ilava 10:1 Gól: D. Šebík
17.kolo st. žiaci: Lysá – Ilava 6:1 Gól: A. Tomášik
Dorast
Ilava – D. Súča 0:0. Aj v treťom zápase na domácej pôde

nedostali gól, no nanešťastie
ani nestrelili.
Ilava – Trenčianske Stankovce 1:0 Gól: M. Držík. Chlapci
na domácom ihrisku aj naďalej
držia neporaziteľnosť.
„A“ mužstvo:
Plevník – Ilava 2:3 Góly:
Kozík, Martinka, Branický.
Po domácej prehre dokázalo mužstvo vyhrať na horúcej
pôde v Plevníku po dobrom
výkone.
Bolešov – Ilava 1:4 Góly:
Kozík 2, Martinka, Branický.
Tradiční strelci rozhodli o víťazstve hostí, keď veľmi dobrý výkon podalo celé mužstvo.
Víťazstvo mohlo byť aj vyššie,
škoda nepremenených šancí
Jáňu a Sondora.

ILAVSKÁ 25-ka

je veľmi náročná, s približným
stúpaním 2800 metrov, vhodná
len pre zdatných turistov s dobrou kondíciou.
25 km
Trasa vedie po miestnom
modrom značení a to so začiatkom pri bývalom pohostinstve
Skala na Batinov vrch 405,8m
n.m., Sedličnú horu 498,2m
n.m. - K1,po modrej pásovej
značke č.2423 do
obce Iliavka, až k
miestnemu modrému značeniu
na vrchol Vlčinec 681,6m n.m.
- K2. Z vrcholu sa trasa znovu
napája na modrú
pásovú značku
č.2423, kde pokračuje cez obec
Horná Poruba na
vrchol s nádherným kruhovým
výhľadom Vápeč
955,5m n.m.- K3.
Z Vápča trasa vedie ku smerovníku nad Hornou
Porubou, kde sa

Popis trás: 50 km trasa vedie po miestnom modrom značení a to so začiatkom pri bývalom pohostinstve Skala na
Batinov vrch 405,8m n.m., Sedličnú horu 498,2m n.m. - K1,po
modrej pásovej značke č.2423
do obce Iliavka, až k miestnemu modrému značeniu na vrchol Vlčinec 681,6m n.m. - K2.
Z vrcholu sa trasa znovu napája na modrú pásovú značku č.2423, kde pokračuje cez
obec Horná Poruba na vrchol s
nádherným kruhovým výhľadom Vápeč 955,5m n.m.- K3.
Z Vápča trasa vedie po červenej
pásovej značke č.0801 E8 Cesta hrdinov SNP smer Zliechov,
kde sa napája na modrú pásovú značku č.2691 do obce Mojtín, odkiaľ žltou pásovou značkou č.8583 cez Rohatú skalu K5
smeruje do sedla Mraznica. Zo
sedla po zelenej pásovej značke
č.5583 cez Veĺké a Malé Košecké Podhradie trasa pokračuje
do osady Háj a vpravo po žltej
pásovej značke cez vrch Sokol
681,2m n.m. K4 do cieľa. Trasa

ILAVSKÝ

napája na žltú pásovú značku č.8587 a pokračuje cez osadu Háj na vrchol Sokol 681,2m
n.m. - K4 a stadiaľ znovu po
žltej pásovej značke č.8587 do
cieľa. Trasa je náročná, s približným stúpaním 1550 metrov.
15 km
Trasa vedie po miestnom
modrom značení a to so začiatkom pri bývalom pohostinstve
Skala na Batinov vrch 405,8m
n.m., Sedličnú horu498,2m
n.m. K1 , po modrej pásovej
značke č.2423 do obce Iliavka,
potom vľavo po modrých fáborkách na chaty-Iliavka 400m

n.m. a ďalej po zelenom miestnom značení, cez Štyri lipy do
osady Háj 420m n.m. Tam trasa
pokračuje vľavo po žltej pásovej
značke č.8587 na vrchol Sokola
681,2m n.m. K4. a odtiaľ po žltej pásovej značke do cieľa. Trasa je mierne náročná, s približným stúpaním 650 metrov.
8 km
Celá trasa vedie po miestnom
modrom značení a to so začiatkom pri bývalom pohostinstve
Skala, na Batinov vrch 405,8m
n.m., Sedličnú horu 498,2m
n.m. K1 a Iliavčanskou dolinou
po ceste späť do cieľa. Je vhodná pre rodiny s malými deťmi.
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