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Mesto Ilava -oddelenie kultúry, TSM Ilava, Dobrovoľný hasičský zbor Ilava
Vás srdečne pozývajú

10.februára 2018 od 8.00 do 15.00 hod. na
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V ponuke budú:

Zabíjačkové špeciality, šišky, varené víno, medovina, fašiangový,
„múdry čaj“. Nebudú chýbať stánky ľudových remeselníkov.
O 11.00 hod. - Fašiangový sprievod masiek detí zo ZŠ Ilava, DSF
Laštek, FS Strážov, DS MASKY.
Vyhodnotenie a ocenenie najkrajších masiek a ozembuchov.
O 13.00 hod. - Vystúpenie - Sólisti
Donského kozáckeho chóru Voľnyj
Don, program s názvom Balalajka

Z obsahu:
Vyhodnotenie rozpočtu
Mesta Ilava –11/2017
Reakcia na článok...
Silvestrovské šibrinky
Knižné novinky
Spoločenská rubrika
Športové aktuality
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Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava za 11/2017
(tabuľková forma)
Vyhodnotenie rozpočtu
Mesta Ilava za 11/2017

cem pripomínať, ako by vyzeral náš dom smútku dnes, keby
(tabuľková forma)
sa v minulosti, z vlastnej vôle,
dobrovoľne, o úpravu fasády
Schválený 2017
Upravený 2017
Plnenie 11/2017 11/2017 v %
nepostaral Ing. P. Žiaček na
Bežný rozpočet
Vyhodnotenie
Mesta Ilava
Schválený rozpočtu
2017
Upravený
2017za 11/2017
Plnenie 11/2017 11/2017 v %
náklady svojej stavebnej firmy.
Príjem
3 736 337,00
3
757
705,00
3
566
861,15
94,92
(tabuľková forma)
Bežný rozpočet
Zámerne som sa osobne
z toho:
DzP FO
1 795 669,00
1 795 669,00
1 670 589,77
93,03
Príjem
3 736 337,00
3 757 705,00
3 566 861,15
94,92 zúčastnil v rámci poslednej
daň z nehnuteľ.
595 600,00
606 052,00
630 474,11
104,03
%
z toho:
DzP FO Schválený
1 7952017
669,00 Upravený
1 7952017
669,00 Plnenie1 11/2017
670 589,7711/2017 v93,03
predvolebnej kampane, kamDK
20 250,00
20 250,00
12 632,52
62,38
Bežný rozpočet
daň z nehnuteľ.
595 600,00
606 052,00
630 474,11
104,03
Výdaj
33708
33753
23947
78,51
Príjem
736865,00
337,00
757910,00
705,00
566023,11
861,15
94,92 pane všetkých kandidátov na
DK
20669,00
250,00
20669,00
250,00
12
632,52
62,38
toho: výdaj DzP
FO
795
795924,00
670090,21
589,77
93,03
primátora mesta, so zameraz ztoho:
na RO
1 1231
762,00
1 1155
1 1051
90,93
Výdaj daň z nehnuteľ.
3
708
865,00
3
753
910,00
2
947
023,11
78,51
595
600,00
606
052,00
630
474,11
104,03
ním na sľuby pre mestskú časť
výdaj mesto
2 477 103,00
2 597 986,00
1 895 932,90
72,98
DK
20 250,00
20 250,00
632,52
62,38
toho:
výdaj naMŠ
RO
1488
231
762,00
1494
155
924,00
1 12
051
090,21
90,93 Klobušice, ktorých vždy býva
zztoho:
129,00
533,00
376
264,92
76,08
Výdaj
3 708
3 753
910,00
2 947
023,11
78,51
výdaj mesto
2 477865,00
103,00
2 597
986,00
1 895
932,90
72,98 neúrekom. Asi každý nádej70,24
z toho:
výdaj naDK
RO
1 204
231180,00
762,00
1 204
155 180,00
924,00
1 143
051 406,84
090,21
90,93
z toho: správa mesta
MŠ
488
129,00
494
533,00
376
264,92
76,08 ný kandidát na post primá72,18
výdaj mesto
2 865
477725,00
103,00
2 879
597 077,00
986,00
1 634
895 540,61
932,90
72,98
DK
204
180,00
204
180,00
143
406,84
70,24 tora Ilavy mal v programe aj
TS
277 944,00
260 400,00
219 963,98
84,47
z toho:
MŠ
488
129,00
494
533,00
376
264,92
76,08
správa
mesta
865
725,00
879
077,00
634
540,61
72,18 riešenie dlhodobého probléDK
204472,00
180,00
204
180,00
143838,04
406,84
70,24
Rozdiel
27
3 795,00
619
správa mesta
865
725,00
879
077,00
634219
540,61
72,18
TS
277
944,00
260
400,00
963,98
84,47 mu cintorína, ale v praxi sa to
TS
277
944,00
260
400,00
219
963,98
84,47
Rozdiel
27
472,00
3
795,00
619
838,04
Kapitálový
rozpočet
vždy nejako zvrtlo / financie /
Rozdiel
27 472,00
3 795,00
619 838,04
Príjem
0,00
126 398,00
3 355,20
2,65
na vyriešenie nejakého iného,
Kapitálový
Výdaj
113 090,00
603 841,00
403 712,82
66,86
Kapitálový rozpočet
rozpočet
vraj „horúcejšieho“ problému.
Príjem
0,00
126
398,00
3 355,20
2,65 V živej pamäti mám, že pri
Rozdiel
-113 090,00
-477
443,00
-4003357,62
Príjem
0,00
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Výdaj
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403
712,82
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113090,00
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603841,00
841,00
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66,86 posledných
„kortešačkách“
Rozdiel
-113
-477
-400
357,62
Rozdiel
-113090,00
090,00
-477443,00
443,00
-400
357,62
Finančné
operácie
nám nádejný adept na primáPríjem
280 269,00
652 196,00
139 018,44
21,32
tora sľúbil, že mesto Ilava, pod
Finančné operácie
Finančné
operácie
Výdaj
167
179,00
167
179,00
153
441,43
91,78
Príjem
280 269,00
652 196,00
139 018,44
21,32
jeho vedením, zoberie úver
Rozdiel
113
090,00
485
017,00
-14
422,99
Príjem
280
269,00
652
196,00
139
018,44
21,32 1 milión eur, / lebo sú reálVýdaj
167
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441,43
91,78
Rozdiel
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485
-14
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Výdaj
167090,00
179,00
167017,00
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441,43
91,78 ne predpoklady, že to mesto
Príjem
4 016
606,00
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299,00
3 709-14
234,79
Rozdiel
113
090,00
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017,00
422,99 81,77
utiahne / a túto sumu percenPríjem
4 016 606,00
4 536 299,00
3 709 234,79
81,77
Výdaj
3 989 134,00
4 524 930,00
3 504 177,36
77,44
tuálne rozdelí medzi Ilavu,
Výdaj
3 989 134,00
4 524 930,00
3 504 177,36
77,44
Rozdiel
369,00
205
057,43
Príjem
4 27
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606,00
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299,00
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234,79
81,77 Klobušice a Iliavku. A potom
Rozdiel
27472,00
472,00
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369,00
205
057,43
(sumy
súsú
uvedené
v €)
(sumy
uvedené
v €)
Výdaj
3 989 134,00
4 524 930,00
3 504 177,36
77,44 bude v Klobušiciach vyriešený
*RO
RO– –rozpočtové
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organizácie(zahŕňa
(zahŕňa
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školuIlava
Ilava++
27
472,00
11
205
057,43
*Rozdiel
ZŠ,
ZUŠ,
ŠJ);
školu
cintorín, chodníky popri hlavjedáleňa aMaterskú
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(sumy sú uvedené
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***výdaj
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voľby,
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verejného
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Klobušice
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kultúry.
mostatný článok!
ochranuaživotného
prostredia,
rozvoj+bývania,
osvetlenie,
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dôchocov
a
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kám, ako aj obyvatelia mestpožiarmi, výstavbu, cestnú dopravu, komunikácie, nakladanie s odpadmi, ochranu prírody a krajiny,
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Schodok štátneho
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skej časti Klobušice, na splneochranu
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prostredia,
rozvoj
bývania, verejné osvetlenie, bývanie a občiansku vybavenosť,
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rozpočtu
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je
k
30. 11.
2017 vo výške
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€.
Zdroj:
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SR.
rekreačné a športové služby, knižnicu,
predškolskú
výchovu,
opatrovateľskú
službu, klub dôchocov a
nie tohto sľubu !!!
Ing. Štefan
Daško
Ing. Stanislav Fúsek
starostlivosť
o občanov
v hmotnej
núdzi.
Mgr. D. Slávik
Zdroj:
Ministerstvo
financií
SR.
primátor mesta Ilava

samostatný odborný referent rozpočtu

Schodok
voStanislav
výške 981
mil. €.
Ing.
Štefanštátneho
Daško rozpočtu SR je k 30. 11. 2017
Ing.
Fúsek
primátor
mesta Ilava financií SR.
samostatný odborný referent rozpočtu
Zdroj: Ministerstvo

Sviatok všetkých svätých v Klobušiciach
Ing. Štefan Daško
primátor
mesta Ilava cirkevný
Tento významný

sviatok, ako pamiatka na našich blízkych i vzdialených zosnulých rodinných príslušníkov, „zavítal“ aj do mestskej
časti Klobušice. Na náš cintorín prichádzalo veľké množstvo ľudí už v predstihu zo
všetkých kútov Slovenska, pretože veľa návštevníkov rátalo s
tým, že cez víkend budú naše
cesty plné a spomalené hlavne
„sviatočnými“ vodičmi.
Preto návštevníci, ktorí
si chceli uctiť hroby svojich
predkov, prichádzali k nám už
od pondelka, hoci im návštevu
komplikovalo veľmi nepriaz-

Ing. Stanislav Fúsek
odborný
referent rozpočtu
voči sebe, ale hanbil
nivé počasie. samostatný
Prudký vietor
a neprávom

dážď robili svoje. A toto bolo
„vidieť“ aj na týchto skorších
návštevníkoch.
Klobušice boli v minulosti
obcou, v ktorej sídlili grófske
rodiny a preto na našom cintoríne sú i hroby ich predkov.
Neviem určiť pri pohľade na
ľudí, kto je ich potomkom a
kto nie, ale nemal som dobrý
pocit/!/, pri pohľade na odchádzajúcich ľudí z cintorína, ako
si starostlivo, pri vychádzaní
z cintorína, vo zvyškoch trávy
utierali svoju zablatenú obuv!!!
Pri pohľade na nich som sa
hanbil! Hanbil som sa, hoci asi

som sa za ľudí, ktorí nám už
roky sľubujú upravené chodníky na našom cintoríne či pozdĺž hlavnej cesty. Veď aj tie
obrubníky na cintoríne, vybudované kedysi v dobrej nádeji
na dokončenie, sa už prevaľujú
pod tlakom koreňov stromov.
A to často k nám chodí delegácia z Györu, aby si pri mauzóleu položením venca uctila
Gábora Barossa, bývalého ministra železníc Uhorska, rodáka z Pružiny, čestného občana
mesta Györ. Vždy dúfam, aby
v čase ich návštevy nepršalo,
čo nie vždy vyšlo. Ani nech-

Poďakovanie
Milý kolektív Únie žien
a Klubu dôchodcov, dovoľte nám, aby sme sa Vám
v mene Novorodeneckého
oddelenia Nemocnice Košice – Šaca a.s. 1. súkromná
nemocnica a najmä v mene
malých detičiek, ktoré svoje
prvé dni života trávia u nás,
úprimne poďakovali za zhotovenie pletených chobotničiek. Sme veľmi potešení, že
ste si vybrali naše zdravotnícke zariadenie a tak pomohli, aby sa naši najmenší
klienti cítili čo najlepšie.
Mgr. Lucia Kočková
Marketingové
oddelenie nemocnice
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Cintorín Klobušice - reakcia na otvorený list pána Slávika
Mesto Ilava má približne 5500
obyvateľov. Podielové dane a miestne dane zďaleka nepostačujú na to,
aby sme mohli udržiavať miestnu infraštruktúru na takej úrovni, ako by
sme si všetci predstavovali. Rozpočtové príjmy väčších miest umožňujú
ich zastupiteľstvám podstatne lepšiu
manévrovateľnosť v alokácii investícií
a to aj napriek tomu, že majú podstatne väčší rozsah infraštruktúry a majetku v správe mesta. V danej situácii
nezostáva poslaneckému zboru mesta Ilava nič iné, len sa dohodnúť kam,
kde a kedy investovať. Týka sa to samozrejme aj cintorína v Klobušiciach.
V minulom roku sa napríklad urobili cesty v Klobušiciach a opravy interiéru v KSD Klobušice. Dokúpili sme
tam aj nové vybavenie do kuchyne.
Tieto investície boli pomerne veľké.
Dnes je tu požiadavka občana mesta na zveľadenie cintorína v Klobušiciach. Ak je to teda také dôležité a dôležitejšie ako cesty Zámocká a ďalšie,
pýtame sa: „Prečo poslanci za mestskú
časť neuprednostnili rekonštrukciu
komunikácií na cintoríne v Klobušiciach pred cestami v Klobušiciach ???“
O investíciách mesta rozhoduje poslanecký zbor. Takto sa poslanci dohodli,
napríklad, na rekonštrukcii chodníka,
oplotenia a domu smútku v Iliavke, na
nových cestách v Iliavke. Vzali sme
úver na rekonštrukciu Košeckej ulice. A mohol by som pokračovať. Cintorín v Klobušiciach však nie je taký
malý ako v Iliavke. Preto investícia do
chodníkov, oplotenia a rekonštrukcie
domu smútku bude neporovnateľne
vyššia, ako to bolo v Iliavke. Je nevyhnutné, najskôr urobiť projekt na komunikácie a zakomponovať aj osvetlenie, pretože by bolo len otázkou času,
kedy by ďalší občan napadol mesto, že
prečo sme to neurobili naraz. Až po
spracovaní projektu bude jasné, koľko potrebujeme a môže sa spustiť súťaž na výber dodávateľa. Tým získame
definitívnu cenu a je tu číslo, s ktorým
môžu poslanci pracovať a prerozdeľovať prebytky hospodárenia a určovať, kam peniaze pôjdu. Zdôrazňujem, POSLANCI !!!. Nie primátor ani
pracovníci mesta. A keď už poslanci rozhodnú, tak prednosta realizuje
schválené investície aj so svojimi spolupracovníkmi z oddelenia výstavby
a životného prostredia, z finančno-majetkového oddelenia a z oddelenia
technických služieb. Môže sa však stať,
že prebytok hospodárenia nebude postačovať na to, aby sa všetky požadované investície zrealizovali. A tu sa do-

stávame k otázke úveru. Mesto Ilava je
v takej finančnej kondícii, že si skutočne ten milión úveru mohlo zobrať.
Ale aj o tomto rozhodujú poslanci. V
tomto volebnom období nám zatiaľ
dovolili vziať úver len na komunikácie a na zbytok investície do rozšírenia kapacít materskej škôlky v Klobušiciach (cca 170 000eur). Rezerva na
čerpanie úverov v meste je ešte dostatočná aj na vykrytie I. etapy verejného
osvetlenia a keď sme už pri tom, aj na
zveľadenie cintorína v Klobušiciach.
Tak sa teda pýtajte poslancov za svoju mestskú časť, prečo investujú tak,
ako investujú. Zúčastňujte sa zasadaní mestských zastupiteľstiev, mestských výborov a klaďte otázky! Klaďte ich tým, ktorí o investíciách v meste
rozhodujú! Primátor a zamestnanci
mesta dávajú len námety a snažia sa
ich dávať zodpovedne a odborne, pretože majú na to vzdelanie, poznajú,
kde to momentálne najviac “horí“.
Primátor navyše sa snaží realizovať aj
svoj volebný program. Možno je on
ten, kto vám sľúbil aj rekonštrukciu
cintorína v Klobušiciach. Sľúbil aj vyriešenie parkovania v centre, aj rekonštrukciu verejného osvetlenia. Parkovanie v centre poslanci zastupiteľstva
blokujú už 3 roky a čo sa týka I. etapy verejného osvetlenia, túto blokujú
už druhý rok. Nie je ochota vziať ďalší
úver. Verte, že bez úverov toto mesto
nemá šancu. Mesto, ktoré je počtom
obyvateľov v podstate väčšia dedina
sa bez externých zdrojov financovania nepohne nikam. Preto sa snažíme
ísť do každého vhodného grantu a na
šťastie v tejto oblasti sme pochopenie
u poslancov našli a spoluúčasti a zdroje na projekty a spracovateľské agentúry vždy schválili. V meste je to poznať
a kto chce, ten to vidí.
V tomto roku sme to dopracovali
tak ďaleko, že zatiaľ nemáme v dobe
prípravy mesačníka schválený rozpočet. Možno, že keď čítate tieto riadky,
je už po zastupiteľstve a rozpočet je
schválený, ale proces k schváleniu bol
tento rok naozaj veľmi problematický. A bez akejkoľvek príčiny. Pretože
pracovníci mesta predložili rozpočet
včas, vyrovnaný s perspektívou použitia prebytku po uzávierke a s možnosťou čerpania úverov na to, čo občania
požadujú. Na rozpočte sme pracovali od septembra 2017. Podieľali sa na
tom všetky oddelenia úradu a všetky
školské zariadenia v správe mesta ako
aj TSM. Po zozbieraní všetkých požiadaviek od nich sme porovnali ich
výšku s predpokladanými príjmami

z podielových a miestnych daní. Aby
sme všetkým vyhoveli, chýbalo nám
viac ako 900 000 eur. Potom nasledovali rokovania s každým zvlášť a hľadali sme, čo ubrať, aby sme zachovali fungovanie mesta, škôl a ostatných
oddelení. Na štyrikrát sme rokovania
robili dookola, až sme rozpočet vyrovnali. Bol to zdĺhavý a prácny proces. Poslanci HO NESCHVÁLILI.
Teda zhodili zo stola našu niekoľkomesačnú prácu. Ešte stále je možné
rozpočet schváliť a v pohode naštartovať tento rok. Pracovníci mesta Ilava po prvotnom neschválení pripravili
opätovne návrh rozpočtu na rok 2018
a zverejnili ho dňa 11.1.2018, v deň,
kedy boli do pošty na mesto prijaté návrhy poslancov k úpravám rozpočtu na rok 2018 z ich mimoriadnej
porady konanej dňa 10.1.2018. Tieto
návrhy nemohli byť z dôvodu náročnosti prípravy rozpočtu, už pred vyvesením, zakomponované, pretože poslanci ich predložili veľmi všeobecne
bez uvedenia konkrétnych položiek,
kde sa mali redukcie vykonať. Mesto
Ilava ich preto pokladá za pripomienky k návrhu rozpočtu v rámci lehoty
na jeho pripomienkovanie. Na zastupiteľstve dňa 30.1.2018 sa má rozpočet opätovne prerokovávať. Jeho neschválenie by znamenalo ohrozenie
grantov a možností investovania aj
do mestských častí, pretože mesto by
bolo naďalej v rozpočtovom provizóriu, kedy je možné mesačne minúť len
1/12 výdajov podľa rozpočtu z minulého roku 2017! K návrhom poslancov na úpravy rozpočtu pre rok 2018
máme nasledovné stanovisko: 1. Nevidíme priestor redukovať rozpočet
v časti Výkonné a zákonodarné orgány (kód 01.1.1.). Tieto položky sa
prácne prepočítavali a napasovávali na očakávanú realitu v roku 2018.
Akákoľvek redukcia obmedzí niektoré z oddelení mesta a môže mať dopad na fungovanie a kvalitu miestnej
samosprávy. Nepokladáme ani za nutné, vykonať takéto redukcie, pretože
prebytok rozpočtu zatiaľ nie je presne
vyčíslený a čiastka 50 000 eur na Rekonštrukciu verejného osvetlenia I.
etapa, ktorú takto poslanci chceli získať, predstavuje len cca 12% nákladov
na realizáciu. Nebude teda možné, ani
pri väčšom prebytku, pokryť z nej túto
rekonštrukciu a tak či tak sa musí ísť
do úveru. V tomto prípade, ale redukcia o čiastku 50 000 eur, obmedzujúca
chod samosprávy, nemá opodstatnenie. Navrhujeme počkať na uzávierku
a o ďalšom postupe sa rozhodnúť až

po vyčíslení prebytku a zatiaľ nerobiť
tieto redukcie v položkách Výkonné
a zákonodarné orgány (kód 01.1.1.).
2. Redukcia návrhu rozpočtu v časti Rekreačné a športové služby (kód.
08.1.0.) s cieľom získať prostriedky
na rekonštrukciu chodníkov na cintoríne v Klobušiciach je požadovaná
bez akýchkoľvek relevantných podkladov. Bez projektu, prieskumu trhu
a vysúťaženia je táto suma 10 000 eur
len veľmi nepresný odhad. Za týchto
okolností nepokladáme za potrebné
redukovať Rekreačné a športové služby. Podstatne sa tým obmedzí dostupnosť kultúrnych a športových aktivít
pre mládež a občanov mesta a celá
nadstavba fungovania miestnej samosprávy. Tento krok pokladáme za
krok proti záujmom občanov mesta
a nie je ani nutný. Navrhujeme, aby sa
spracoval projekt na chodníky, urobil
prieskum trhu, resp. zákonné obstarávanie podľa skutočného finančného objemu zákazky. Finančné zdroje
potom poslanci môžu schváliť z rezervného fondu alebo, ak bude možné, pokryje sa to z údržieb a opráv
komunikácií, kde je možné po odsledovaní vývoja plnenia rozpočtu urobiť rozpočtovú zmenu. Navrhujeme,
aby sa rozpočet schválil tak, ako bol
vyvesený, čo zaručuje plné fungovanie miestnej samosprávy vo všetkých
oblastiach jej činností. Pokiaľ by poslanci napriek tomu trvali na predložených redukciách, očakáva sa, aby na
vlastnú zodpovednosť vyčlenili konkrétne položky zo spomenutých kapitol 01.1.1. a 08.1.0. a tieto predložili
na zasadnutí mestského zastupiteľstva
dňa 30.1.2018 ako poslanecké návrhy
rozpočtových zmien. Po ich schválení mesto upraví rozpočet v znení pozmeňovacích návrhov a môže sa potom rozpočet schváliť ako celok, aj s
obmedzeniami iniciovanými poslancami mestského zastupiteľstva. Záverom chcem uistiť občanov mesta, že
mesto vytvorí prebytok hospodárenia. Mesto má dobré finančné zdravie
a môže čerpať úvery. Takže aj cintorín,
aj osvetlenie, aj rozšírenie MŠ a mnoho ďalších menších akcií môžeme
zvládnuť pri ústretovosti poslaneckého zboru. Kde je vôľa, tam je cesta.
Kde začína politikárčenie, končí zdravý rozum. Vidíme to v parlamente.
My v samosprávach by sme si z našich
politikov určite nemali brať príklad.
V Ilave 22.1.2018		
Ing. Ľubomír Turcer
prednosta mestského úradu
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DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
V PORSCHE WERKZEUGBAU
pre žiakov 9. ročníka ZŠ, ktorí sa chcú s nami zapojiť do duálneho
vzdelávania a študentov technických VŠ
Porsche Werkzeugbau s.r.o. v Dubnici nad Váhom Vás srdečne pozýva na deň otvorených dverí,
ktorý sa uskutoční vo štvrtok 15. marca 2018 v čase od 15,00 do 17,00 hod.
v priestoroch firmy v areáli ZVS.
Podujatie je určené predovšetkým žiakom 9. ročníkov ZŠ a ich rodičom.
Ak si študentom na VŠ a zaujíma Ťa naša spoločnosť, naša firma ponúka širokú škálu
výrobných technológií, medzi ktorými si iste vyberieš to, čo Ťa zaujíma.
Porsche Werkzeugbau s.r.o.
Štúrova 1
Areál ZVS (MSM Group)
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenska republika
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Plavecký výcvik žiakov 3.ročníka
Žiaci tretieho ročníka ZŠ
Medňanská Ilava sa v dňoch
11.12. – 15.12.2017 zúčastnili
základného plaveckého výcviku v Krytej plavárni v Púchove.
Plavecký výcvik absolvovalo
44 žiakov.
Žiaci boli rozdelení do troch
výkonnostných skupín: dve
skupiny tvorili menej zdatní

ných inštruktorov plávania
najskôr zoznámili s vodným
prostredím. Skúšali rôzne
spôsoby dýchania, ponárali
sa a lovili z dna bazéna predmety s cieľom odbúrať strach.
Učili sa bezpečne pohybovať
vo vodnom prostredí. Postupne si osvojili splývavú polohu. Učili sa plavecké spôsoby

plavci a v tretej boli výborní
plavci. Výcvikom si deti zvyšovali vytrvalosť, obratnosť
a kondíciu, ale najmä pozitívny vzťah k vode.
Žiaci sa za pomoci šikov-

kraul a znak. Pri nácviku používali plávacie dosky a plávacie
slíže. Učili sa efektívne dýchať
pri plávaní a každý deň vždy
o krok postúpili vo svojich plaveckých schopnostiach.

ZUŠ v Ilave

4. miesto, za čo im patrí veľké
uznanie. Dňa 6.12. usporiadala naša škola Mikulášsky koncert pre žiakov Základnej školy v kultúrnom dome, kde sa
predstavili žiaci hudobného,
tanečného aj výtvarného odboru. Adventné obdobie sme
si spríjemnili spolu so žiakmi
a priateľmi školy 15.12., kedy
sme absolvovali výlet do SND
v Bratislave na operné predstavenie od romantického skladateľa Giusseppe Verdiho – La
Traviata. Bodkou
predvianočných
aktivít našej školy bol krásny Vianočný koncert,
ktorý sa uskutočnil 21. decembra
v koncertnej sále
ZUŠ.
-ZUŠ Ilava-

O tom, že v Ilave máme šikovných mladých umelcov
svedčí aj to, že 1. - 2. 12 2017
sa konala v Brne Medzinárodná tanečná súťaž NARUBY,
kde si staršie žiačky tanečného
odboru ako „outsideri“ svojím
odhodlaním a usilovnosťou
vybojovali v silnej konkurencii 17 - tich veľmi kvalitných
súťažných čísiel nádherné

Žiačky tanečného odboru

Posledný deň si žiaci medzi
sebou zasúťažili a najlepší získali sladkú odmenu. Deti museli plávať technicky správne
a zaplávať čo najväčšiu vzdialenosť bez zastavenia. Všetci
žiaci získali diplom – „Mokré
vysvedčenie“, na ktorom mali

napísané, koľko metrov bez
zastavenia zaplávali.
Veríme, že plávanie prinieslo deťom veľa potešenia a tí,
ktorí nevedeli plávať, prejavovali skutočnú radosť z toho, že
sa to naučili.
Mgr. Marianna Jankechová

Zlaté vajcia

nými hosťami z radov rodičov
a predstaviteľov mesta.
Všetci sme boli očarení dejom, jednoduchými, ale efektnými kostýmami, scénou
a kulisami. S obdivom sme sledovali herecké výkony našich
žiakov. Konanie jednotlivých
postáv nás nabádalo premýšľať nad hodnotami ľudského spolunažívania. O tom, že
predstavenie bolo veľmi pútavé, svedčilo takmer hrobové
ticho v hľadisku. Príjemnú atmosféru dotvorilo aj hudobné
pásmo piatakov, ktorých pripravovala Mgr. Jana Dianová.
Medzi nimi sa sólovo predstavil Timotej Staňo s jemným, až
nežným hlasom.
Po záverečnej piesni zaznel
dlhotrvajúci potlesk divákov,

Určite si spomínate, ako
pred Vianocami na nás z médií vyskakovali informácie
o vajíčkovej či maslovej kríze.
Táto téma bola natoľko horúca, že oslovila aj režisérku nášho školského divadla PaedDr.
Marcelu Bagínovú. Pri cene
vajíčok jej iste v hlave skrsla
myšlienka, či sú zlaté, keď toľko stoja. A názov divadelného
predstavenia bol na svete. Zlaté vajcia. Už, už sa jej hrnuli myšlienky. Sú dostupné pre
všetkých? Môže ich získať každý? Znesie ich každá sliepka?
Pátranie po odpovediach na
tieto otázky boli inšpiráciou
pre rozohranie spleti rôznych
medziľudských vzťahov.

Školské divadlo
Potom už prišla klasická
práca. Výber žiakov, dotvorenie prehovorov na konkrétnych hercov, návrh a tvorba
kostýmov a hlavne skúšky. Ich
zosúladenie s časom všetkých
účinkujúcich, s chrípkou či
inými prekážkami v ich práci. Vyžadovalo to nemálo času,
hodín učenia sa textov, obetovania voľného času, ... dokonca
preloženie termínu premiéry.
Predsa sme sa dočkali. Prišiel deň D. Už žiadna prekážka. 10.januára 2018 sa dom
kultúry už od rána zapĺňal
najskôr žiakmi 1. stupňa, potom druhostupniarov a pozva-

slová uznania od pani riaditeľky školy Mgr. Jarmily Janošíkovej venované všetkým účinkujúcim, pani učiteľke Janke
Dianovej a najmä režisérke
Marcelke Bagínovej.
Veríme, že žiaci sa s priaznivými umeleckými zážitkami
podelili aj so svojimi príbuznými a slová z piesne si nájdu
miesto v ich srdciach.
Láska je viac ako zlato, zlato,
dajme si ruku, dajme ju nato.
Láska vám otvorí dvere i brány,
s láskou nikdy,
nikdy nie sme sami.
EK + HM
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Silvestrovské šibrinky
Už po tretíkrát sme v našom kultúrno-spoločenskom
stánku usporiadali skvelý silvestrovský ples s názvom SILVESTROVSKÉ ŠIBRINKY,
na ktorom sme sa polnočným
prípitkom rozlúčili so starým
rokom a plní očakávaní a nových predsavzatí sme privítali nový rok 2018. Snáď každý
z nás vykročil tým správnym
smerom, na cestu plnú radosti a šťastia, s minimom starostí
a smútku..
Silvestrovský večer bol pre
všetkých účastníkov príjemným zážitkom. Hostia mali
možnosť prísť v dobrovoľnom
dress code, ozdobenom folklórnym prvkom alebo odetí
v typickom slovenskom kroji. Atmosféra folklóru vyvrcholila aj skvelým kultúrnym
programom, v ktorom účinkovali naši divadelníci z DS
Masky, tanečníci z DFS Laštek,
nechýbal ani FS Senior Vršatec z Dubnice nad Váhom a vynikajúce heligonkárky, sestry
Evka a Lenka Bacmaňákové
z Kysúc. Vyvrcholením večera bola bohatá tombola. Švédske stoly s ovocím, zákuskami,
klobásou, obloženými misami a jednohubkami pripravili
naši mladí umelci z DS Masky.
Jedinečná bola i silvestrovská
kapustnica, ktorú už tradične
pripravuje náš priateľ kultúry
Emil Gašpar, držiteľ rádu zlatej varešky.
Verím, že všetci tí, ktorí sa

nášho plesu zúčastnili, nezabudnú na tradíciu silvestrovských šibriniek a o rok sa opäť
stretneme a spolu oslávime
posledný deň v roku....
Za skvelú spoluprácu ďakujem DS Masky pod umeleckým
vedením Janky Trenčanovej,
a všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom pomohli pri organizovaní plesu.
-atĎakujem aj sponzorom,
ktorí venovali ceny do tomboly:
- Mesto Ilava
- Primátor mesta Ilava,
Ing. Štefan Daško
- Zdenka Optik salón Ilava
- Lea nábytok Ilava
- Kaufland
- Výtvarník Jozef Hudek
- Horák, Interiéry Ilava
- Sieť čerpacích staníc Slovnaft
- J. Burdejová Dašková
- La Torre Ilava
- RONA Lednické Rovne
- p. Kozák
- Full cafe
- Salón krásy H a J
- Branislav Horák, Domáce potreby Ilava
- Textilná galantéria Ilava
- TOMI, stavebniny Ilava
- Michaela Eckertová
- Rodina Mojtová
- Rámarstvo Mine Dur Trenčianska Teplá
- Janka Heisarová, predsedníčka kultúrnej komisie a poslankyňa MsZ

Foto: D. Gašparová
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Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...
Jedna z najznámejších a na
Slovensku najrozšírenejších
fašiangových pesničiek. Málokto však vie, že jej slová nie sú
úplne pravdivé. Po správnosti
nasleduje po Fašiangoch Veľká
noc a presne sedem týždňov
po Veľkej noci prichádzajú turičné sviatky. Obdobie
od Troch kráľov do Popolcovej stredy nazývame fašiangy.
Fašiangy sú prechodom medzi zimným a jarným obdobím. Počas fašiangov prevláda bujará zábava, organizujú
sa svadby a zabíjačky. Hlavne
posledné tri dni sú vyplnené
zábavami, nadmerným pitím
alkoholu a jedením. Posledný
štvrtok pred koncom fašiangov sa v minulosti nazýval aj
tučný štvrtok. Tento deň bol
príznačný tým, že sa ženy začali správať neobvykle – boli
agresívne voči mužom, popíjali v krčmách, tancovali a
spievali na uliciach. Jedným
slovom – svet je počas fašiangov „hore nohami“. Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov
sú tradičné fašiangové hry, v
rámci ktorých boli predvádzané rôzne magicko – rituálne
úkony. Po dedinách šli v sprievode mladí muži preoblečení v
rôznych maskách. Najčastejšie
to boli masky: Cigánka, Žobrák, Drotár, Stará žena, Prespanka s deckom, Mladucha
a Mladý zať, Kováč, Kominár,
Handrár, ale aj maska Medveďa, Kozy, Turoňa a Slameníka, ktoré symbolizovali plodnosť, ale aj smrť. V ruke držali
ražeň alebo šabľu – prastaré
symboly mužskej sily a plodnosti. Na ražeň im ľudia napichovali slaninu, klobásu,
dávali im vajcia a peniaze na
spoločné posedenie. Zapichovanie ražňa do povaly symbolizovalo pomyselné spojenie
neba so zemou. Muži prezlečení v maskách žobrali, kradli, predstierali prácu, za ktorú
sa dožadovali odmeny, ale aj
tancovali tance „na konope“ či
„ na ľan“. Ich úlohou bolo zabaviť dedinčanov. Parodovali
preto svadobníkov, vysmievali
sa z vydajachtivosti, lenivosti,

hlúposti, pýchy a spanštelosti
a trestali staré dievky- priviazali im na nohu klát. Jedným
slovom si mohli dovoliť počas
fašiangov to, čo si inokedy nemohli. Strašili malé deti, naháňali, štípali ženy, tancovali
s nimi, dokonca ich váľali po
zemi. Typickým fašiangovým
jedlom boli šišky vyprážané
na masti. Najveselšie obdobie
roka však strieda 40- dňový
pôst. Ukončia sa všetky zábavy a svet sa vráti opäť na
rok do starých koľají. Na poslednej fašiangovej zábave sa
preto predvádza symbolické
pochovávanie basy. Pochovávanie basy je ľudová hra parodizujúca skutočný pohreb.
Jej základným motívom je zákaz zábav počas nasledujúceho pôstu. Jedná sa o výrazné
komické stvárnenie. Hlavnými kostýmovanými postavami sú postavy kňaza, rechtora a smútiacich „pozostalých“.
Kňaz paroduje obrad rozlúčky,
aká býva pri cirkevnom obrade, ohlasuje koniec zábavy a
lúči sa s basou, ktorú za náreku prítomných vynášajú von.
Priebeh pochovávanie basy
je nasledovný: oznámenie o
ochorení, vyšetrovanie lekárom, odvoz do nemocnice,
oznámenie o smrti, pohrebný
sprievod, plač nad hrobom a
čítanie testamentu. Texty však
nie sú dané, vytvárajú si ich
herci sami, väčšinou ide o improvizáciu. Sú často popretkávané humornými príbehmi a
vlastnosťami obyvateľov danej
dediny.
Keď je basa pochovaná,
môže začať pôst. Obdobie
veľkonočného pôstu začína
dňom, ktorý poznáme pod názvom Popolcová streda alebo
Škaredá streda. Je to pohyblivý sviatok, jeho dátum sa ráta
podľa lunárneho kalendára a
pripadá na 40. deň pred Veľkou nocou. Toho roku pripadá
Popolcová streda na 22. februára. Slávenie Popolcovej stredy bolo zavedené v 7. storočí a
tento deň sa stal dňom pokánia a pôstu. Pôst mal pomôcť
človeku nájsť cestu k duchov-

ným hodnotám. Veriaci si na
prijatie sviatosti v tento deň
obliekali v zmysle prvokresťanských tradícií kajúci odev
a posýpali sa popolom. Zvyk
posýpať sa popolom pretrval
dodnes, avšak už len symbolicky, kedy kňaz urobí popo-

lom krížik na čelá veriacich.
Odev bol ladený do smútočných farieb. Najčastejším jedlom Popolcovej stredy bola
kyslá mliečna polievka. Veľkonočný pôst sa končí Veľkým
piatkom.
Zdroj: Michaela Škodová
(etnológ NMG)

Šišky s marhuľovým Fašiangové fánky
lekvárom
Ingrediencie:
Ingrediencie:
1 kg hladká múka
50 g droždie
50 g maslo
50 g kryštálový cukor
600 ml mlieko
2 PL rum
300 g marhuľový lekvár
1 dl olej
3 ks vajce

Postup:
1.
Múku preosejeme, pripravíme si kvások. Keď vykysne
pridáme cukor, maslo, rum,
žĺtky, bielky vyšľaháme vidličkou a pridávame vlažné mlieko podľa potreby. Vypracujeme vláčne, nie veľmi husté
cesto a necháme vykysnúť na
teplom mieste.
2.
Na doske si cesto rozvaľkáme na hrúbku 1 - 2 cm a povykrajujeme okrúhlou formičkou. Necháme vykysnúť. Do
stredu šišky si urobíme jamku a vkladáme do rozpáleného oleja, jamkou dolu. Hotové
šišky ukladáme na papierové
obrúsky.
3.
Ešte teplé obaľujeme v zmesi práškového a vanilkového
cukru. Do každej jamky vložíme marhuľový lekvár.

400 g polohrubá múka
1 KL soľ
4 PL maslo
2 ks žĺtok
1 PL kryštálový cukor
1/2 KL prášok do pečiva
2 PL rum
200 ml kyslá smotana
trochu oleja
trochu vanilkového cukru

Postup:
1.
Preosiatu múku zmiešame
so soľou, kryštálovým cukrom
a práškom do pečiva, pridáme
postrúhané maslo, žĺtky, rum,
smotanu a vypracujeme cesto.
Prikryjeme utierkou a necháme stáť asi hodinu.
2.
Potom ho natenko rozvaľkáme na pomúčenej doske a
vykrojíme obdĺžniky alebo
štvorce. Do stredu môžme narezať otvor.
3.
Vyprážame na rozohriatom oleji do zlatista. Vypražené fánky necháme odkvapkať
a pred podávaním posypeme
vanilkovým cukrom.

Dobrú chuť!
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MESTSKÁ
KNIŽNICA
I L A V A
Knižné novinky
Beletria dospelí:
J. Pronská:
Kumánska princezná
M. Fartelová:
Odíď z mojich snov
M. Hamzová:
Podvedená láska
D. Dán:
Cigaretka na dva ťahy
H. Coben: Oklam ma
K. Gillerová: Kroky v daždi
J. Klassenová:
Tichá guvernantka
Beletria deti:
M. Jaroš:
Tešíme sa na Ježiška
Náučná dospelí:
N. Kuzmanovic:
Srbi a Slováci
A. Matej: Teória a metódy
sociálnej práce
M. Schavel: Sociálne
poradenstvo a komunikácia

Väznenie, vyslobodenie a putovanie Jána
Simonidesa a jeho druha Tobiáša Masníka
Tak znie názov knihy, ktorú máme v ilavskej knižnici.
Možno sa vám zdá meno Tobiáša Masníka trošku známe
a ako Ilavčania pátrate v pamäti, odkiaľ, čo sa vám s ním
spája... Nuž, na budove nášho múzea máme od roku 1997
pamätnú tabuľu, ktorú dala
zhotoviť evanjelická cirkev. V
roku 2017 uplynulo už 320 rokov od jeho smrti.
Tobiáš Masník /Masnicius/
bol evanjelický kňaz, slovenský barokový spisovateľ, učiteľ, jazykovedec. Narodil sa
v Zemianskych Kostoľanoch
/1640/, študoval v Dubnici,
Košeci, Ilave, Novom Meste
nad Váhom, Bardejove, Prešove a na nemeckých univerzitách vo Wittenbergu a Jene.
Za manželku si vzal dcéru košeckého evanjelického farára
Andreja Sartoria.
Jeho životné osudy boli veľmi dobrodružné, pôsobil ako

Vo vstupných priestoroch domu kultúry si môžete pozrieť
VÝSTAVU
venovanú 160. výročiu narodenia
Dr. Abraháma Mártona Pattantyúsa,
väzenského lekára a vášnivého fotografa
zo začiatku 20. storočia.
Fotografie na výstave sú zo Štátneho archívu v Žiline
so sídlom v Bytči. Za pomoc ďakujeme
Mgr. Ladislavovi Resekovi a Mgr. Miroslavovi Tomanovi.

Ďakujeme darcom, ktorí
nám koncom roka 2017 darovali knihy:
Š. Daško
M. Toman
V. Fusková
E. Hajašová
A. Krajčíková
M. Mišík
A. Novotková
L. Resek
M. Kútna
M. Šeroníková
D. Čelková
M. Moravčíková
Z. Slavíková
Ľ. Ivanová
M. Dobiášová
D. Fabová
J. Prekopová
J. Florišová
A. Markovičová

evanjelický rektor školy /Senica/, kňaz /Ilava 1669-1671/,
spisovateľ. V období protihabsburských povstaní boli z
účasti na Vešeléniho sprisahaní obvinení protestantskí

kilometrov. Prešli Taliansko,
bývalú Juhosláviu, Rakúsko,
Švajčiarsko, Nemecko i Poľsko. Písali si cestovné denníky,
ktoré neskôr literárne spracovali. Počas núteného pobytu
v exile si T. Masník doplnil
vzdelanie vo Wittenbergu
a Jene. Istý čas pôsobil v Žita-

Ilustrácia z cestopisu. Strastiplný pochod leopoldovských väzňov s putami na nohách i rukách na neapolské galeje.
vzdelanci. Boli odsúdení na
španielske galeje do Neapola,
medzi nimi aj Tobiáš Masník
a Ján Simonides /v roku 1674/.
Ešte pred deportáciou na galeje väznili Tobiáša Masníka
deväť mesiacov v Leopoldove. Cestou do Neapola utiekli
so Simonidesom z vojenského sprievodu. Unikli osudu
galejníkov. Kým sa však vrátili do vlasti, putovali tisícky

OPRAVA. V minulom čísle IM sme omylom uviedli, že dom,
v ktorom žila rodina väzenského lekára Dr. M. A. Pattantyúsa
na námestí je dom na fotografii v strede. V skutočnosti býval
v poschodovom dome vľavo. V strednom dome bol obecný úrad.
Ďakujeme pozorným čitateľom za upozornenie.

ve, /Zittau/ nemeckom meste
blízko česko-nemecko-poľského trojmedzia.
V roku 1682 mu dovolili
znova sa vrátiť do vlasti. V cestopise uvádza, že „so vznešeným pánom som šiel do Ilavy,
kam sme sa dostali zdraví 11.
februára 1683. V deviatu nedeľu pred Veľkou nocou som
začal konať na zámku bohoslužby“ Vtedy ešte na ilavskom
hrade žili Ostrožičovci. Ešte v
tom istom roku im však hrad
zobrali, tiež pre podozrenie
z účasti na protihabsburskom
povstaní a o Ilavu navždy prišli. Tobiáš Masník potom pôsobil ešte v Blatnici, v Háji
a v Uhrovci, kde zomrel v roku
1697.
Pri písaní používal latinčinu, nemčinu, ale i slovakizovanú češtinu a už v tom čase
vyzýval rodákov na pestovanie svojho jazyka v diele Zpráva písma slovenského, jak sa
má dobře psáti, čísti i tisknouti, príručka správneho písania.
Okrem jazykovednej, memoárovej a cestopisnej literatúry
písal i básne a náboženské texty.
-ot-
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Matrika

Narodili sa:
Peter Mikula
Michal Palček
Tobias Ritko
Peter Remo
Lenka Veliká
Mia Kopčanová
Alžbeta Pučeková

Manželstvo uzatvorili:
Jozef Visolajský
a Lucia Krajči
Randheer Singh Kalsi
a Katarína Gregušková
Navždy nás opustili :
Anna Liptaiová
Jozef Rebro
Ján Gračka
Stanislav Hanták
Pavel Kopčan
Jozef Vala
Magda Sabadková
Katarína Janeková
Dagmar Paholková
Štatistika :
V termíne od 27.11.2017 do
23.1.2018 sa do nášho mesta prisťahovalo 17 občanov,
odsťahovalo 19 občanov,
v rámci mesta sa presťahovalo 11 spoluobčanov.
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Čo je kríza stredného veku
Medzi 35.-50. rokom života
až 80% populácie prežíva obdobie psychologického prechodu.
Jedinec pociťuje potrebu korekcie doterajšieho smerovania. V tejto dobe si svoje prežívanie všíma stále častejšie
a viac sa začína zaoberať sám
sebou. Môže to spôsobiť pocity tiesne, nedostatku energie,

Smútočné poďakovanie
Keď zomriem, nič na tomto svete sa nestane a nezmení,
len sŕdc niekoľko sa zachveje
v rose ako ráno kvetiny.

Smútiaca rodina ďakuje
všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí na poslednej ceste odprevadili nášho drahého
Jána Gračku.
Zároveň ďakujeme Pohrebnej službe Styx za poskytnutie
komplexných služieb pri príprave rozlúčky s naším drahým zosnulým.

Smútočná spomienka

Spomienka

Bolesťou unavený tíško si
zaspal, zanechajúc všetkých,
čo si rád mal. Za všetky Tvoje
trápenia a bolesti, nech Ti dá
Pán Boh večnej milosti. Odišiel si od nás, zostali sme v žiali, no vždy budeš žiť v srdciach
tých, ktorí Ťa milovali.
Dňa 21.1.2018 uplynulo 6
rokov od úmrtia nášho drahého
Gustáva Šupáka.
S úctou spomína manželka
Anna a synovia s rodinami.

Pozeráme
hore
ku
hviezdam, vieme, že náš otec
je niekde tam.
Vedel si byť šťastný, vedel
si sa smiať, rozdávať lásku aj
priateľstvo dať.
Dňa 22.1.2018 uplynulo už
5 rokov, čo nás náhle opustil
náš drahý milovaný manžel,
otec aj prastarý otec
Vincent Vrana.
Kto ste ho poznali, venujte
mu spolu s nami tichú spomienku.
Spomína manželka, dcéry
s rodinami a pravnúčikovia
Sebastián a Tobias.

vyhasnutosti a osamelosti.
Dosiahnutie stredného veku
sa prejavuje dvomi spôsobmi:
1. Bilancovanie minulosti
– človek porovnáva svoje ciele z mladosti s aktuálnou realitou. Toto sa deje na základe
jeho skúseností, momentálneho stavu a vzťahu k ostatným.
Hodnotí všetko, čo doteraz
dosiahol – zamestnanie, rodinu, vzhľad...
2. Predstavy o budúcnosti –
sú založené na posúdení vlastných aktuálnych možností.
Človek si stanovuje ciele do
druhej polovice života, ktoré
mnohokrát znamenajú aj určovanie zmyslu života. Tieto
ciele by mali byť dosiahnuteľné, zbavené všetkých ilúzií.
Vtedy si jedinec uvedomuje,
že toto je posledná možnosť
niečo zmeniť. To u neho môže
vyvolať strach, depresiu, skratové konanie alebo rezignáciu.
Nové životné úlohy
Človek v strednom veku má
často zabehaný stereotyp, ktorý je pre neho určitou istotou.
Zrazu však musí čeliť novým
životným úlohám, na ktoré
nie je vždy pripravený:
- akceptovanie nezvratnosti
krátiaceho sa času;
- zmeny v pohľade na svet;
- akceptovanie starnúceho
tela;
- rozvinutie zrelého partnerského vzťahu a zrelej sexuality;
- prehodnotenie rodinných
vzťahov => akceptovanie odchodu detí z rodiny;
- akceptovanie obratu rolí vo
vzťahu k vlastným starnúcim
rodičom;
- rozvinutie priateľstiev stredného veku;
- nová profesijná rola učiteľa
mladšej generácie a plánovanie dôchodku;
- nové významy koníčkov a
hier;
- stať sa prarodičom.
Symptómy krízy stredného
veku
Nepripravenosť na požiadavky stredného veku sa
prejavuje v nasledujúcich
symptómoch:

- nutkavé aktivity k podpore
mladosti;
- hypochondrické obavy o
zdravie a vzhľad;
- sexuálna promiskuita za
účelom potvrdenia mladosti a
potencie;
- pocity prázdnoty a absencia
potešenia zo života;
- intenzita náboženského záujmu.
Riešenie krízy stredného
veku
Keď sa už človek nachádza
v kríze stredného veku, nevedomky si volí jednu z alternatív riešenia tejto krízy:
a) Potreba zmeny existuje, ale môže sa prejavovať len
symbolicky -jedinec uvažuje
o rôznych, viac či menej dostupných možnostiach. Môžu
ju signalizovať pocity nespokojnosti, ale k uskutočneniu
akejkoľvek zmeny prísť nemusí. Človek k nej nenájde dosť
odvahy ani energie a po určitej dobe na ňu rezignuje.
b) Potreba zmeny nakoniec
vedie k nejakému konaniu niekedy môže ísť o skratovú
reakciu, ktorá je len formálnym riešením tohto problému. Táto zmena síce rozbíja
stereotyp, ale nová alternatíva
nemusí mať prijateľnú kvalitu.
Niekedy človek v tejto dobe
experimentuje a hľadá takú
alternatívu, ktorá by mu najlepšie vyhovovala.
c) Potreba zmeny sa môže
prejaviť pozitívnym spôsobom - človek je schopný zmeniť to, čo mu bránilo v ďalšom
rozvoji. Dobrým riešením je
alternatíva, ktorá by vyhovovala jeho skutočným potrebám, umožňovala autentický
rozvoj osobnosti a nikoho iného nepoškodzovala.
d) Negatívne riešenie - zvyčajne súvisí s pocitom uzavretia všetkých perspektív a
nemožnosti nájsť prijateľné
východisko. Jednou z možností je syndróm vyhorenia.
Takíto ľudia majú tendenciu
reagovať prejavmi rezignácie, autodeštrukcie a pod. Extrémnym riešením je bilančná
samovražda.
Zdroj: int.
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Ženská futbalová legenda
oslávila päťdesiatku
Ženský
futbal
na Slovensku mal
pred
tridsiatimi
rokmi oveľa ťažšie
podmienky, ako je
tomu dnes. Preto som
požiadala o krátky
rozhovor bývalú futbalistku a priekopníčku ženského futbalu v Ilave,
Annu Novotkovú, ktorá prednedávnom oslávila okrúhle životné jubileum. Hoci už pretieklo veľa vody, na chvíle,
ktoré strávila na futbalových
trávnikoch, nemôže a nechce
zabudnúť, pretože patria k jej
dôležitým životným medzníkom.
Anka, kto v Tebe vyvolal
vášeň k futbalu ?
Jednoznačne môj učiteľ telesnej výchovy Mgr. Ľubor Slávik. On viedol moje prvé koky
po skončení základnej školy
do Skloplastu Trnava, kde som
začala hrať Prvú slovenskú národnú futbalovú ligu.
Spomenieš si ešte, kedy si
prvýkrát vybehla na trávnik
a na svoj prvý zápas ?
To si pamätám veľmi dobre, bolo to v roku 1982. Mala

som 14 rokov. Bol to
môj prvý majstrovský zápas v drese DO
Nimnica, kde som
nastúpila proti vtedy
vynikajúcemu družstvu Agrostav Spišská
Nová Ves. Skórovala
som jedným gólom
a vyhrali sme 1:0.
Kto Ťa motivoval, dať sa na
ženský futbal?
Ako som už povedala, hlavne môj pedagóg, Mgr. Slávik,
ktorý videl vo mne veľký futbalový potenciál a veril, že
v tomto športe môžem niečo
dokázať.
Futbal Ťa priťahoval od
prvej chvíle alebo boli i také situácie, kedy si už loptu nechcela ani vidieť....?
Pravdaže, bola som všestranne športovo aktívna, ale
jednoznačne na celej čiare vyhral futbal, aj vďaka Mgr. Slávikovi..... Boli chvíle, keď som
bola znechutená, najmä po
zraneniach, o ktoré v tomto
športe núdza nebola,ale vždy
to boli najmä priatelia a spoluhráčky, ktoré ma do hry vrátili.

TJ Sokol Ilava – oddiel karate
Máme MAJSTERKU SVETA V KARATE
Výsledky Majstrovstiev sveta
UWK v Montecatini z 30.11 –
3.12.2017
Od 30.11. do 3.12.2017 sa v talianskom kúpeľnom mestečku
Montecatini uskutočnili Majstrovstvá sveta v karate UWK
za rok 2017.
V reprezentácii sme mali zastúpenie - troch pretekárov a to Petra Meliša, Juraja Koseca
a Romanu Adamcovú.
Všetkým sa podarilo úspešne
reprezentovať a vybojovať medailové pozície.
Peter Meliš a Juraj Kosec - kumite Sanbon Shobu družstvá
18-21r. - 3. miesto
Peter Meliš a Juraj Kosec -kumite rotation družstvá 1821r. - 3. miesto

Juraj Kosec --kumite jednotlivci Sanbon Shobu -65kg 1821r. - 3. miesto
Romana Adamcová - kumite
družstvá dievčatá rotation 1517r. – 3. miesto
Romana Adamcová - kumite družstvá dievčatá Sanbon Sh.
15-17r. -1. miesto
Naši karatisti sa v silnej konkurencii nestratili a podarilo sa
im vybojovať cenné kovy a to
hlavne v kumite družstiev.
Najúspešnejším bolo družstvo dievčat 15-17r. v zložení Miksajová, Žebméryová
a naša Romana Adamcová.
Tým sa podarilo vyhrať všetky zápasy, porazili aj favorizované Angličanky, Rumunky, Talianky a stali sa

Mali ste úplné iné podmienky, aké sa športovcom ponúkajú dnes.....
Samozrejme. Dnes majú
hráčky ženského futbalu úplné
iné podmienky. Majú všetko.
Pekné dresy, kvalitné kopačky,
vidia kus sveta, ak sú dobré,
hrajú v špičkových kluboch.....
My sme si museli kopačky kupovať samy, boli ušité z plátna a ak sme chceli hrať v slušných dresoch, museli sme si ísť
na ne brigádnicky zarobiť, aby
sme nehrávali v tričkách, na
ktorých sme mali našité čísla...
Aké si mala číslo ?
Celé roky šťastnú osmičku.
Na ktorý svoj gól spomínaš
najradšej ?
Počas svojej športovej kariéry som dala veľa gólov,
ale jeden bol predsa výnimočný tým, že som ho dala
priamo z rohu a v jednom
majstrovskom zápase v poslednej minúte.
Anka, nechýbajú ženskému
futbalu mužskí fanúšikovia,
predsa len atmosféru vytvárajú
asi viac muži....?
Chýbajú, to je pochopiteľné,
pretože vždy sa lepšie hrá pred
plným burácajúcim štadiónom ako pred prázdnymi lavicami. Ale osobne si myslím,
že viac chýbajú ženy futbalu.....
MAJSTERKAMI SVETA.
V kumite jednotlivcov sa presadil len Juraj Kosec. Romana
Adamcová sa vykontaktovala
a bola diskvalifikovaná v druhom zápase napriek tomu, že
viedla 3:0 a Peter Meliš prehral
prvý zápas s celkovým víťazom
svojej kategórie.
Takže nebolo to tam ľahké
a získané kovy sú o to cennejšie.

Víťazi v strede s trenérmi

našim fanúšikom. Skalných
fanúšikov priláka ženský futbal najmä kvalitou hry, vymieňaním dresov po zápase...
ako to robia muži.... alebo azda
najviac by sa zaplnili tribúny,
keby ženy začali hrávať hore
bez......
Čo Ti futbal v živote dal ?
Futbal mi dal veľa nezabudnuteľných a pekných spomienok- popularitu, fantastických
priateľov, ktorých som spoznala a s ktorými dodnes ešte,
aj po toľkých rokoch, udržujem kontakt, (kamaráti z východného Slovenska, ale aj zo
severnej Moravy)
Aký je Tvoj názor na súčasný
ilavský futbal ?
Žiadny, lebo žiadny nie je.
Zanikol ženský, mužský, nehrá sa už ani miniliga. Je to
škoda.
Na záver Ti ďakujem za zaujímavý rozhovor, ktorý mnohým pamätníkom ilavského
futbalu osviežil pamäť a spomienky. Anka, prajem Ti veľa
životných úspechov a hlavne
zdravie, ktoré je v živote prvoradé. Zostáva nám len veriť, že
ženský futbal v Ilave opäť uzrie
svetlo sveta a Ty budeš stáť pri
jeho zrode.
-rkVšetkým našim pretekárom
a cvičencom prajeme veľa šťastia, zdravia a chuti do tréningov
a súťaženia.
Úspešnejší a šťastnejší nový
rok 2018 prajem všetkým cvičencom, trénerom a našim
priaznivcom
Kamil Horák, tréner karate
TJ Sokol Ilava
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Vianočný turnaj v malom
futbale seniorov
Na dvoch ihriskách v Ilave
odohrali futbalový turnaj seniori nad 35 rokov. Za účasti
štyroch mužstiev systémom
každý s každým si najlepšie
počínalo mužstvo z Červeného Kameňa, ktoré sa stalo
víťazom. Na druhom mieste
skončilo mužstvo z Košeckého
Podhradia. Tretí skončili fut-

balisti zo Zliechova a na štvrtom hostitelia z KBF Ilava.
Výsledky:
Ilava – Zliechov
0:1
Ilava – Košecké Podhradie 1:1
Ilava – Červený Kameň 0:3
Koš. Podhradie – Červený
Kameň
1:0
Koš. Podhradie – Zliechov 2:1
Zliechov – Červený Kameň 1:2

Vianočný turnaj v stolnom tenise
28. 12. 2017 sa na stolnotenisový turnaj v Ilave prihlásilo
40 hráčov, ktorí boli rozdelení
do 4 skupín. V kategórií do 15
rokov sa prihlásili 4 hráči, ktorí hrali systémom každý s každým. Víťazstvo si odniesol Ján
Kršiak z Bytče. Na druhom
mieste skončil Lukáš Chovan
z Červeného Kameňa, odkiaľ
bol aj hráč, ktorý skončil na
3. mieste, Ján Vršata. Až na
4. mieste sa umiestnil domáci hráč Daniel Holbus. Medzi
neregistrovanými hráčmi si
najlepšie počínal Pavol Lukáč
z Horoviec a na 2. a 3. mieste skončili hráči spoza hraníc,
Jiři Fojtík a Filip Řehák z Nedašova. Na 4. mieste skončila Lucia Šelingová. Medzi registrovanými sa stretla veľká

konkurencia a všetky zápasy
bola radosť sledovať. V tejto
kategórií nenašiel premožiteľa
a suverénne vyhral Ivan Páleník, keď vo finále zdolal Miroslava Stranovského zo Sedmerovca. Napokon na 3. mieste
skončil minuloročný víťaz Michal Chvojka z Trenčianskej
Teplej a na 4. mieste Ivan Birošík z Moštenca. V kategórií
60+ vyhral Peter Mišík. Na 2.
mieste skončil Ján Kminiak
a na 3.mieste Vladimír Hebr,
všetci z Ilavy. 4. miesto obsadil
Dušan Dohňanský z Červeného Kameňa. Víťazi boli odmenení vecnými cenami. Všetci
zúčastnení hráči si pochvaľovali, že úroveň zápasov a organizácie sa stále zvyšuje.

Prípravka reprezentuje...

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

06. 01. 2018
V nádhernej hale STC v Púchove, za účasti 10 mužstiev, si
naša prípravka U-9 počínala
dobre a po dosť nešťastnej prehre
s Liptovským Mikulášom nepostúpila medzi štyri najlepšie.
Do finálovej skupiny sa prebojovali AS Trenčín, Dukla Banská Bystrica, Baník Prievidza a
Liptovský Mikuláš. V zápase o 5.
miesto sme podľahli MŠK Žilina
a obsadili sme konečné 6.miesto.
Výsledky: MFK Ilava – MŠK Púchov 2:1 (Prekop 2)
MFK Ilava - Topoľčany 2:1 (Holbus, Imríšek)
MFK Ilava - Liptovský Mikuláš
1:2 (Suchánek)
MFK Ilava - Banská Bystrica 1:3
(Ondrušík)
MFK Ilava - Žilina 1:3 (Imríšek)

Nová Kia Stonic už od 14 190 €.

Vymeňte každodennú rutinu za nevšedné dobrodružstvá s novou Kia Stonic. Výrazný
a na prvý pohľad unikátny dizajn s prispôsobiteľnou dvojtónovou farbou karosérie
zvýrazní vašu individualitu. Dynamický motor 1.0 Turbo GDi spolu so svižným
riadením je tým správnym pohonom pre vaše nové nápady a dobrodružného ducha.
Inovatívne technologické funkcie vám definitívne dávajú istotu, že sa začína nová
vzrušujúca kapitola vášho života. Nová Kia Stonic - pre tých, ktorí jednoducho
potrebujú od života viac.

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 4,2-5,5 l/100 km,
emisie CO2: 109-125 g/km. * Záruka 7 rokov/150 000 km.
Obrázok je ilustračný.

Prípravka U-9

Ďalší turnaj chlapci odohrajú 21.01.2018 v Košeci a 1.2.
- 4.2.2018 sa zúčastnia medzinárodného turnaja v Prešove.
Medzi 22 mužstvami z Ukrajiny,
Maďarska, Srbska, Česka a Slovenska chceme dosiahnuť dobré
výsledky.
21.01.2018
Dňa 21.01.2018 sme odohrali
posledný turnaj pred odchodom
na medzinárodný turnaj do Prešova. Chlapci podali veľmi dobrý výkon a bez straty bodu turnaj
vyhrali.
Výsledky: MFK Ilava – Dubnica „1“ 9:2
MFK Ilava - Dubnica „2“ 11:3
MFK Ilava - Horovce 10:1
Góly: J. Ondrášik 7, J. Bodzan 7,
A. Striško 5, D. Holbus 5, A. Suchánek 4, Š. Ondrdušík 2
-pm-
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Pozvánky na podujatia v Ilave
3. 2. 2018 /sobota/ od 19. 00 v sále domu kultúry
V. FARSKÝ RODINNÝ PLES
10. 2. 2018 /sobota/ od 8.00 pri požiarnej zbrojnici v centre mesta
3. Ilavské fašiangové ZABÍJAČKOVÉ HODY
11. 00 Fašiangový sprievod masiek
13. 00 VOLNIJ DON – sólisti Donského kozáckeho chóru
s tradičnými ruskými hudobnými nástrojmi, bajanom, balalajkou, ale hlavne s neopakovateľnými hlasmi a skvelou energiou
prichádzajú, aby zaspievali piesne svojho rodného kraja.

Sprava Nadežda Jakúbková pri preberaní ocenenia.

Výtvarné spektrum
Výtvarné spektrum je najstaršou súťažou v oblasti
neprofesionálnej
výtvarnej
tvorby na Slovensku. Je celoštátnou postupovou súťažou
pre mládež i dospelých, ktorá
sa organizuje na troch úrovniach a to v regionálnom, krajskom a celoštátnom kole súťaže. Hlavným organizátorom
regionálneho kola je Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici a spoluorganizátorom súťaže je oddelenie
kultúry v Ilave. V tomto roku
sa výtvarného spektra zúčastnilo 26 autorov, ktorí priniesli
83 výtvarných prác. Odborná
porota v zložení Mgr. Veroniky Mikulášovej zo ZUŠ I.W.K.
v Považskej Bystrici, Mgr. Art
Lucie Rojkovej z POS v Pov.
Bystrici a Mgr. Lucie Budajovej z POS v Považskej Bystrici,
ocenila a vybrala diela do krajského kola súťaže. V kategórii A / 15 – 25 rokov/ diplom
a cenu získala Lucia Šulyová
z Považskej Bystrice, v kategórii B / 25 – 60 rokov/ diplom
a cenu udelili Anne Hladkej
z Považskej Bystrice a čestné
uznanie získala Nadežda Jakúbková z Dubnice nad Váhom, Ľuboslava Zábojníková
z Považskej Bystrice a Terézia
Lukáčová z Horoviec. V ka-
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tegórii C /nad 60 rokov/ cenu
a diplom udelila porota Stanislave Vojtkovej z Považskej
Bystrice, čestné uznanie získala Terézia Sárincová z Považskej Bystrice, Marta Jurkovičová z Považskej Bystrice,
Hana Jankechová z Považskej Bystrice, Mária Milanovič z Dubnice nad Váhom a
Ľudmila Ištoková z Drietomy.
V ketegórii D / insitné, naivné umenie/ porota udelila diplom a čestné uznanie Jozefovi
Hudekovi z Domanižskej Lehoty a Vladimírovi Martišovi
z Červeného Kameňa.
Všetkým výtvarníkom, ktorí priniesli svoje diela do súťaže blahoželáme a prajeme ešte
veľa inšpirácie a hlavne radosti z tvorby, pretože hlavným
ocenením pre každého autora
je najmä skutočnosť, ak poteší
svojím dielom nielen seba, ale
hlavne divákov.
Na záver vás všetkých srdečne pozývame na výstavu,
ktorá je nainštalovaná vo výstavných priestoroch Domu
kultúry v Ilave. Otvorené je
počas pracovných dní v čase
od 8:00 do 17:30 hod. , v utorok do 15:00 hod. Cez víkendy
počas podujatí v DK.
-at-

10. 2. 2018 /sobota/ od 19. 00 v sále domu kultúry
10. REPREZENTAČNÝ PLES ZUŠ ILAVA
Do tanca hrá FONETIK, na počúvanie SALON ORCHESTRA,
Moderuje Zuzana Laurinčíková. Vstupné 18 €, predaj v ZUŠ
/tel. 44 65 446, 0948 389 122/. V cene vstupenky večera, prípitok, káva, kapustnica, darček.
16. 2. 2018 /piatok/ 16.00 vo výstavnej sieni na II. poschodí DK
Výstava Olgy Volfovej – vernisáž obrazov českej výtvarníčky.
Vo svojej tvorbe využíva rôzne techniky – olej, pastel i temperu.
Popri krajinomaľbách, portrétoch a zátišiach vytvára i imaginárne poetické obrazy, v ktorých spája výtvarný a hudobný svet.
Výstava v DK potrvá do 16. marca 2018 .
5. 3. 2018 /pondelok/ o 16. 00 v kníhkupectve Kornélia
v centre mesta
Beseda s autorkou knihy Zlaté puto Ivicou Ďuricovou z Košece. Srdečne pozývame do ilavského kníhkupectva.
9. 3. 2018 /piatok/ o 16. 30 v sále domu kultúry
Medzinárodný deň žien: Motýľom nik nerozkáže - komorná
úsmevná dráma o tom, aké krehké vedia byť vzťahy medzi ľuďmi, ale aj ľudia samotní. Nielen pre ženy, na predstavení Činoherného klubu DNV Bratislava privítame všetkých milovníkov
divadla. Vstupné 7 € , predpredaj v DK a knižnici. Po skončení
Vás pozývame na malé občerstvenie.
Pripravujeme:
Ilavskú hudobnú jar, výstavu fotografií a besedu o Ománe, burzu zberateľských zaujímavostí, starožitností, mincí, Radošinské
naivné divadlo, komentovanú prechádzku po Ilave s archeologičkou...
Vo vstupných priestoroch DK si môžete pozrieť výstavu venovanú M. A. Pattantyusovi, väzenskému lekárovi a vášnivému fotografovi, vďaka ktorému vieme, ako naše mesto vyzeralo pred
100 rokmi.
VÝTVARNÉ SPEKTRUM –súťažná výstava amatérskych
výtvarníkov z nášho regiónu. Nachádza sa na II. poschodí DK,
potrvá do 13. 2. 2018, otvorená v pracovných dňoch.
Informácie vždy aktualizujeme a dopĺňame podrobnosti
na www.ilava.sk /kalendár podujatí/. Tel. čísla DK: 44 555 70
až 73, knižnica 74. Zmena programu vyhradená.
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