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Kultúrno-spoločenské noviny obyvateľov mesta Ilava XXIV. 9. marec 2018 Cena: 0,20 €
Mesto Ilava – oddelenie kultúry v spolupráci s Považským osvetovým strediskom
v Považskej Bystrici - Vás pozývajú na podujatie, venované veľkonočným sviatkom.

VE ĽKONO ČNÉ
T R ADÍCIE
16.3.

2018/ piatok
10.00 – 16.00
Ilava - dom kultúry

T RHY RE ME SIE L
Počas dňa môžete obdivovať výrobky majstrov ľudových remesiel:
Kraslice zdobené rôznymi technikami, veľkonočné dekorácie,
paličkovanú čipku, bižutériu, sviečky, korbáče a košíky z prútia,
včelie produkty, keramiku, haleny z ľanu a modrotlače atď.
SOŠ Pruské – cukrári, aranžéri – tvorivé dielne pre žiakov ZŠ
15.00 Kultúrny program:
DSF Dolinka SZUŠ Omšenie DSF Laštek a Vretienko Ilava /vstup zdarma/
18.30 Veľkonočný koncert
Účinkujú: Sestry Bacmaňákové s kapelou Zbojná Pavol Laták
FS Drevár Heligonkár Marián Šišovský /vstupné 7€/
www.ilava.sk-kalendár podujatí
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Predbežné (neauditované) vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava za 12/2017

(tabuľková forma)
Predbežné (neauditované) vyhodnotenie
rozpočtu Mesta Ilava za 12/2017

(tabuľková forma)

Schválený 2017
Upravený 2017
Plnenie 12/2017 12/2017 v %
Bežný rozpočet
Schválený 2017
2017
Plnenie 12/2017 12/2017 v %
Príjem
3 736 337,00 Upravený
3 947 797,79
3 933 498,83
99,64
Bežný
rozpočet
z toho:
DzP FO
1 795 669,00
1 824 815,00
1 824 814,77
100,00
Príjem daň z nehnuteľ. 3 736595
337,00
3 947646
797,79
3 933
498,83
99,64
600,00
945,00
642
188,44
99,26
z toho:
DzP FO DK
1 79520669,00
1 824
1 824
100,00
250,00
20815,00
250,00
12814,77
421,50
61,34
646 945,00
642135,43
188,44
99,26
Výdajdaň z nehnuteľ.
3 595
708600,00
865,00
3 865
915,79
3 395
87,82
20 250,00
12 421,50
61,34
z toho:
výdaj naDK
RO
1 20
231250,00
762,00
1 188
848,79
1 234
023,55
103,80
Výdaj
865,00
3 865
915,79
3 395
87,82
výdaj mesto 3 708
2 477
103,00
2 677
067,00
2 161135,43
111,88
80,73
z toho: výdaj na ROMŠ
129,00
497
295,00
400023,55
847,85
80,61
z toho:
1 231488
762,00
1 188
848,79
1 234
103,80
180,00
216
671,00
174111,88
424,18
80,50
výdaj mestoDK
2 477204
103,00
2 677
067,00
2 161
80,73
správa mesta
865
725,00
900295,00
691,00
747847,85
140,19
82,95
z toho:
MŠ
488
129,00
497
400
80,61
TS
277
944,00
266
898,00
250
705,48
93,93
DK
204 180,00
216 671,00
174 424,18
80,50
Rozdiel
27 472,00
81 882,00
538 363,40
správa mesta
865 725,00
900 691,00
747 140,19
82,95
TS
277 944,00
266 898,00
250 705,48
93,93
Kapitálový rozpočet
Rozdiel
27 472,00
81 882,00
538 363,40
Príjem
0,00
129 754,00
3 355,20
2,59
Výdaj
113 090,00
607 197,00
403 712,82
66,49
Kapitálový
Rozdiel rozpočet
-113 090,00
-477 443,00
-400 357,62

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

0,00
113 090,00
-113
090,00
280
269,00

129 754,00
607 197,00
-477
661443,00
268,00

3 355,20
403 712,82
-400
579357,62
185,22

0,00
4 016
606,00
167
179,00
3 989
134,00
113
090,00

0,00
4167
738412,00
819,79
4493
640856,00
524,79

2 157,91
4167
518410,72
197,16
3413
966932,41
258,97

Príjem RO
Príjem
Výdaj
Výdaj
Rozdiel
Rozdiel

0,00
167 179,00
113
090,00
280
269,00

27 472,00

0,00
167 412,00
493268,00
856,00
661

98 295,00

2 157,91
167 410,72
413 185,22
932,41
579

551 938,19

2,59
66,49

87,59
100,00

87,59
95,34
100,00
85,47

Prejavujeme
úprimnú sústrasť
Tragická udalosť, vražda
dvoch mladých ľudí, novinára Jána Kuciaka a jeho
snúbenice Martiny Kušnírovej veľmi zasiahla aj
občanov nášho mesta. Pozostalým rodinám vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
Smrť týchto dvoch mladých
odvážnych ľudí nesmie nikoho z nás nechať ľahostajným, pretože sloboda slova
musí byť nedotknuteľná.
Veríme a dúfame, že spravodlivosť existuje a vinník
bude potrestaný.

(sumy sú uvedené v €)

Príjem
4 016 606,00
4 738 819,79
4 518 197,16
95,34
** RO
RO ––rozpočtové
rozpočtovéorganizácie
organizácie
(zahŕňa
ŠKDMŠ
ŠJ);– zahŕňa
MŠ – zahŕňa
Materskú
školu
Ilava +a
(zahŕňa
ZŠ, ZŠ,
ZUŠ,ZUŠ,
CVČ,CVČ,
ŠJ ZŠŠJa ZŠ
ŠKDa ŠJ);
Materskú
školu Ilava
+ jedáleň
Výdaj
3 989 134,00
4 640 524,79
3 966 258,97
85,47
Materskúaškolu
Klobušice
+ jedáleň;
DK+- domy
kultúry.
jedáleň
Materskú
školu
Klobušice
jedáleň;
DK - domy kultúry.
Rozdiel
27
472,00
98
295,00
551
938,19
* výdaj mesto - zahŕňa správu mesta, voľby, transakcie verejného dlhu, civilnú obranu, ochranu pred požiarmi, vý-

* výdaj mesto - zahŕňa správu mesta, voľby, transakcie verejného dlhu, civilnú obranu, ochranu pred
dopravu, komunikácie, nakladanie s odpadmi, ochranu prírody a krajiny, ochranu životného propožiarmi, výstavbu, cestnú dopravu, komunikácie, nakladanie s odpadmi, ochranu prírody a krajiny,
stredia, rozvoj bývania, verejné osvetlenie, bývanie a občiansku vybavenosť, rekreačné a športové služby, knižnicu,
* RO
– rozpočtové
organizácie (zahŕňa
ZŠ,
ZUŠ, CVČ,
ŠJ ZŠ
a ŠKD ŠJ);bývanie
MŠ – zahŕňa
Materskú školu Ilava +
ochranu
životného
rozvoj
bývania,
verejné
osvetlenie,
a občiansku
predškolskú
výchovu,prostredia,
opatrovateľskú
službu,
klub dôchocov
a starostlivosť
o občanov
v hmotnejvybavenosť,
núdzi.
jedáleň
a
Materskú
školu
Klobušice
+
jedáleň;
DK
domy
kultúry.
rekreačné
a
športové
služby,
knižnicu,
predškolskú
výchovu,
opatrovateľskú
službu,
klub
Schodok štátneho rozpočtu SR je k 31. 12. 2017 vo výške 1,22 mld. €. Zdroj: Ministerstvo financií
SR.dôchocov a
starostlivosť
občanov
v hmotnej
Stanislav
Fúsek
* výdaj
mesto - ozahŕňa
správu
mesta,núdzi.
voľby, transakcie verejného dlhu, civilnú obranu,Ing.
ochranu
pred
samostatný
odborný
referent
rozpočtu
Schodok
štátnehocestnú
rozpočtu
SR je k komunikácie,
31. 12. 2017 vo
výške 1,22s mld.
€.
požiarmi,
výstavbu,
dopravu,
nakladanie
odpadmi,
ochranu
prírody
a krajiny,

stavbu,
cestnú
(sumy
sú uvedené
v €)

Dovoľte fakticky pár
info za rok 2017.
Urobili
sme zverejné
vlastných
zdrojov kompletnú
novýchvybavenosť,
rozvodov na Medochranu
prostredia,
rozvoj
bývania,
osvetlenie,
bývanievýmenu
a občiansku
Zdroj: životného
Ministerstvo
financií SR.
ňanskej a
ulici,
rekonštruovali
ulicu,
pokračovalivýchovu,
v renovácii
interiéru a zariadenia
Domu
v Klobuširekreačné
športové
služby,Košeckú
knižnicu,
predškolskú
opatrovateľskú
službu,
klub kultúry
dôchocov
a
Ing.
Stanislav
Fúsek
ciach,
máme rozpracované
4 europrojekty a 1 envirofond projekt rádove každý nad cca 100 000 €.Za rok 2017 sme
starostlivosť
o
občanov
v
hmotnej
núdzi.
samostatný odborný referent rozpočtu
dosiahli aj slušné finančné výsledky a ukazovatele. Dosiahli sme ročný prebytok bežného rozpočtu vo výške cca

538 000
€. To je najvyššia
hodnota
11 12.
rokov
(pôsobenie
terajšieho
primátora
na funkcii). Zostatok nesplatených
Schodok
štátneho
rozpočtu
SR je kza31.
2017
vo výške
1,22 mld.
€.

úverov po rok 2017 vo výške 723 608 € a príjmy bežného rozpočtu za rok 2017 vo výške 3 933 499 € znamená, že

Zdroj:
Ministerstvo
financií SR. bude cca 18,4%. Zákonné max. je 60% (čo je už vyslovene zlé) a 1. ústavná hranica
zadĺženie
mesta (percentuálne)
je 50%.Fúsek
Takže je priestor aj na riešenie investícii externým, návratným financovaním, úvermi je.
Ing.dlhu
Stanislav
Ing. Štefan Daško
samostatný odborný referent rozpočtu
primátor mesta Ilava

Sankcie za porušenie
stavebného zákona
V zmysle zákona č. 416/2001
Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy boli od roku 2002 postupne
do roku 2003 do pôsobnosti
obcí presunuté kompetencie zo
štátnej správy na úseku matričnej činnosti, kultúry, školstva,
sociálnych vecí, ochrany prírody a vodného hospodárstva,
stavebného konania, opatro-

vateľskej služby, špeciálneho
stavebného úradu pre miestne
komunikácie a účelové komunikácie.
V súlade so zákonom č.
608/2003 Z. z. o štátnej správe
pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v platnom znení obec v rámci preneseného výkonu štátnej správy
na úseku stavebného poriadku

-vykonáva pôsobnosť stavebného úradu, ktorý je základnou
jednotkou organizácie verejnej
správy na úseku stavebníctva,
-zabezpečuje štátny stavebný
dohľad.
V roku 2017 mesto Ilava
v rámci svojej pôsobnosti vykonalo niekoľko štátnych stavebných dohľadov z podnetu občanov, ale aj vlastnou kontrolnou
činnosťou. Kontrolované boli
fyzické, ale aj právnické osoby,
ktoré uskutočňovali stavebné
práce bez povolenia stavebným

úradom.
Týmto sa fyzické osoby dopúšťali priestupku podľa § 105
a právnické osoby ako aj fyzické osoby oprávnené na podnikanie správneho deliktu podľa § 106 zákona č. 50/1976 Z.b.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon), za čo im v správnom
konaní boli uložené pokuty
v celkovej výške 6 440 €, ktoré boli zaplatené do pokladne
mesta. Jednalo sa o dve fyzické
osoby a tri právnické osoby.
Neteší nás skutočnosť, že porušenia stavebného zákona sa
objavujú opakovane u niektorých právnických subjektoch.
Ukladanie sankcií – pokút
v správnom konaní je časovo
náročné a uberá z času na vybavovanie povolení v zmysle
stavebného konania tým žiadateľom, ktorí si podali riadne
žiadosť a spĺňajú podmienky
na vydanie povolenia.
Ing. S. Janušek
vedúci oddelenia výstavby
a životného prostredia
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Ako ďalej s verejným osvetlením v našom meste?
Mesto Ilava začalo s rekonštrukciou verejného osvetlenia
už v roku 2014 na uliciach Štúrova, Pivovarská a Ul J.L. Bellu.
Sú to úseky od ilavského cintorína po kruhový objazd pri firme
Hanon a od zatáčky pod väznicou až po mostík do Iliavky na
konci Pivovarskej ulice. Táto,
nazvime ju „nultá“ etapa, bola
vysúťažená na sumu 262 105
eur. Financovaná bola z grantu
a mesto zaplatilo len 5%-nú spoluúčasť, t.j. 13 105 eur.
Žiaľ, odvtedy nové výzvy
na elektrické osvetlenie neboli a vedenie mesta hľadalo cesty
a spôsoby ako pokračovať. Absolvovali sme rokovania s množstvom firiem. Nádejnou sa ukazovala cesta riešiť rekonštrukciu
komplet formou koncesie, t. j.
nechať externú vysúťaženú firmu zrekonštruovať osvetlenie
v celom meste a potom splácať cca 15 rokov túto investíciu
viac-menej z úspor, ktoré by sa
dosiahli tým, že by sa nahradili výbojky s vysokou spotrebou elektrickej energie lampami
typu LED. V tomto štádiu jednaní sme od firiem požadovali
aj výmenu výbojok vo vetvách
z nultej etapy za LED, čo je možné urobiť až po päťročnom kontrolnom období grantu v roku
2020. Pri tomto riešení by mesto
neplatilo nič viac ako sú súčasné náklady na ročnú prevádzku svetla, cca 60 000 eur a mali
by sme vymenené všetky stĺpy,
lampy a vedenia. Dodnes som
nepochopil PREČO POSLANCI MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA TOTO RIEŠENIE
NEPODPORILI. Keď je dobré
napríklad pre Považskú Bystricu a desiatky iných miest a obcí,
prečo nie pre Ilavu?
Keď sme nenašli pochopenie
pre koncesiu, hľadali sme cestu
ako pokročiť. Dali sme spracovať revíznu správu, ktorej prvý
variant bol vrátený na prepracovanie pre formálne chyby spracovateľa a ktorá bola zbytočne
spochybňovaná a zneužívaná
proti vedeniu mesta, avšak poukázala na vážnosť situácie. Nepomohlo. Primátor sa odhodlal
k vypnutiu niektorých vetiev
osvetlenia, kde bolo treba opra-

viť kryty, aby nedošlo k úrazu
elektrickým prúdom, hlavne
u detí. Po oprave sa vetvy osvetlenia spustili znova, ale reakcie
občanov boli veľmi nepríjemné.
Možno by inak reagovali, keby
sa ich dieťaťu niečo stalo a až potom by pochopili aj obavy primátora mesta.
Dlhú dobu sme sa snažili presvedčiť poslancov, aby sme riešili
verejné osvetlenie ak nie koncesiou, tak z úveru, alebo formou
odložených splátok. Prizývali
sme firmy, aby odprezentovali
svoje predstavy či už na poradách poslancov, alebo na zastupiteľstvách. Urobili sme maximum. Doteraz sme sa nepohli
ďalej. Keď sa spätne pozrieme na
argumenty a stanoviská poslancov, nedá sa ubrániť podozreniu,
že riešenie verejného osvetlenia
nie je ich prioritou. To, že je to
prioritou odborných útvarov
mesta a primátora pre realizáciu, žiaľ nestačí.
Zastupiteľstvo po dlhom naliehaní primátora vytypovalo
ulice, ktoré pokladali poslanci za kľúčové a na základe toho
sme pripravili súťažné podklady, vybrali projektanta a dali
spracovať projekt na „Rekonštrukciu verejného osvetlenia
I. etapa“ už v réžii mesta, teda
nie ako grant. Jedná sa o vetvy
verejného osvetlenia, na ktorých
je v súčasnosti nasledovný počet
lámp (svetelných bodov) a rozvádzačov:
Hurbanova ulica vrátane spojovacieho chodníka od MsÚ s
Hurbanovou a schody k TSM,
1ks rozvádzač RVO 16 + 23 svetelných bodov.
Záhradnícka ulica, 1ks rozvádzač RVO 04 + 16 svetelných
bodov.
Medňanská ul. vrátane vnútrobloku, 1ks rozvádzač RVO 10
+ 22 svetelných bodov. (bez nových lámp č. 512 až 516 pri základnej škole).
Hollého ulica, Jesenského ulica a Kalinčiakova ulica, 1ks rozvádzač RVO7 + 24 svetelných
bodov.
5. Kukučínova ulica, Ulica
SNP (bez nových lámp č. 462 až
466) a Záhumenská ulica, 1ks
rozvádzač RVO 13 + 13 svetel-

ných bodov.
6. Košecká ulica, 1ks rozvádzač RVO 19 + 5 svetelných bodov.
Celkom ide o 103 svetelných
bodov a 6 rozvádzačov. Tento
počet je upravený v rámci projektu, aby sa vyhovelo novým
normám pre vrejné osvetlenie,
nie však podstatne. S cieľom zabezpečiť maximálnu objektívnosť v postupe prác, inicioval
primátor mesta aj mimoriadnu
revíziu uvedených vetiev verejného osvetlenia, ktorá v súčasnosti prebieha. Okrem toho organizujeme verejnú obchodnú
súťaž na dodávku prác na rekonštrukciu celej I. etapy verejného
osvetlenia. Súťaží sa ako celok,
čo zaručuje maximálnu hospodárnosť a možnú úsporu. O výsledku budeme verejnost informovať.
Na januárovom mestskom
zastupiteľstve sme s prekvapením sledovali snahy poslancov
o istú rehabilitáciu pred verejnosťou, keď po prvom rozpačitom neschválení a pri opätovnom schvaľovaní rozpočtu pri
druhom pokuse dňa 30.1.2018
navrhli úplne zbytočné krátenie rozpočtových kapitol mesta s cieľom vyčleniť 20 000 eur
na rekonštrukciu verejného
osvetlenia. Táto čiastka vôbec
nepostačuje na financovanie
I. etapy rekonštrukcie verejného osvetlenia. Projektovaná
cena je 480 000 eur. Pri dobrej súťaži sa môžeme dostať na
sumu blízku 400 000 eur. Teda
tých 20 000 predstavuje len cca
5% sumy potrebnej na celkovú
rekonštrukciu. K sume 20 000
eur plánujeme ešte pripočítať aj
čo najviac z prebytku rozpočtu z roku 2017. V dobe prípravy
článku nie je známa jeho výška,
pretože zamestnanci finančno-majetkového oddelenia boli zahltení zbytočným nahadzovaním niekoľko tisíc rozpočtových
položiek do modulu “Rozpočtové provizórium“, ktoré poslanci neschválením rozpočtu v decembri 2017 spôsobili. Avšak ani
tieto zdroje spolu, nepokryjú
celkové náklady na I. etapu.
Ponúkajú sa nám otázky: Prečo poslanci mestského zastupi-

telstva nesúhlasia s financovaním celej prvej etapy z úveru?
Veď mesto má dobré finančné
zdravie a môže si dovoliť takýto
úver zobrať bez obáv. Je to naozaj
len preto, že to, podľa vyjadrenia
jedného z poslancov, „naženie
body“ súčasnému primátorovi
pred voľbami? Ako k tomu prídu občania, ktorí chcú len to,
aby mali spoľahlivé, úsporné
a bezpečné verejné osvetlenie?
Chcú niektorí súčasní poslanci, aby súčasný primátor nemal
„k dobru“ aj rekonštrukciu verejného osvetlenia pri verejnom
odpočte voličom vo voľbách a
aby niektorí nádejní kandidáti
z radov poslancov mali väčšiu
šancu uspieť vo volebnej súťaži
aj za cenu spomalenia rozvoja
mesta ? Ak by to tak bolo, tak by
sme takéto konanie mohli nazvať politikárčenie a občania by
boli obete a rukojemníci týchto hier. A nemôže to byť aj tak,
že niektorí poslanci si uvedomujú, že prijatím ďalšieho úveru sa zužujú možnosti investovania novej nádejnej garnitúre
volených zástupcov mesta a nového primátora a preto blokujú
financovanie verejného osvetlenia novým úverom? Akú by to
malo logiku? Veď nové úsporné
svietidlá generujú úsporu hneď
po nainštalovaní, takže zdroje
sa budú tvoriť a navyše, v meste
pribúdajú budovy a rastú miestne dane. Nehľadajme však v politikárčení logiku. Tá tam nikdy
nebola, ani nebude. Vidíme to v
parlamente, vidíme to v Bruseli.
Kde to začne, tam zdravý rozum
ťahá za kratší koniec. Zastávam
názor, že všetko, čo sa vo volebnom období podarí vybudovať
je spoločné dielo poslancov, primátora aj pracovníkov mesta.
Pracujeme ako tím. Sú to naše
spoločné výhry aj prehry a podľa toho budú občania hodnotiť
najmä volených predstaviteľov
mesta pri ďalších voľbách. Pokračovanie na str.4
V článku v týždenníku
MYzo 6. 2. 2018 pán poslanec
Ing. Viktor Wiedermann vysvetľuje, prečo vo veci verejného osvetlenia poslanci ako celok
takto postupovali a dodáva, že
tých 20 000 vybrali na Košeckú
ulicu ako na prvú. Podľa toho
je teda jasné, že chce rozkúsko-
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vať rekonštrukciu na malé časti. Prekvapuje ma, že pán poslanec hovorí akoby za všetkých
poslancov a nestotožňujem sa s
tým, že Košecká ul. len s piatimi
svetelnými bodmi je tá najkritickejšia a treba ju robiť ako prvú.
To, že tam je nový asfaltový kryt
je nepodstatný argument. Košecká ulica je v mestskej časti,
kde pán poslanec Wiedermann
pôsobí ako poslanec. Koná
teda prirodzene v záujme svojej
mestskej časti tak, ako by konal
každý iný poslanec. Ale čo ak
hlavne občania alebo poslanci z inej mestskej časti majú iný
názor? Sú ulice, kde sú paneláky a podstatne väčší počet obyvateľov a lámp a teda logicky by
sa malo začať tam. Práve preto
mesto pristúpilo k mimoriadnej
revízii predmetných vetiev, aby
sme sa mohli oprieť o stanovisko
odborníkov a podľa toho sa rozhodovať. Až revízia ukáže, ktorá
vetva by mala podľa skutočného
stavu a počtu svetelných bodov
byť rekonštruovaná ako prvá
v prípade, že by poslanci nezmenili názor a naozaj by chceli tieto
práce znehospodárniť, rozkúskovať a naťahovať na roky.
Znova pripomínam, že ani
prednosta, ani primátor, ani odborní pracovníci mesta nesúhlasíme s takýmto kúskovaním
I. etapy rekonštrukcie vrejného
osvetlenia. Presadzujeme, aby
bola vykonaná súčasne z prebytku hospodárenia a úverových
zdrojov a aby občania mali požadovaný komfort čo najrýchlejšie v celom centre mesta, aby
sa úspory na elektrickej energii
prejavili v mestskej „pokadnici“
čo najskôr.
Na primátora mesta boli v súvislosti s riešením verejného
osvetlenia účelovo podané dve
trestné oznámenia a jeden podnet:
Trestné oznámenie podľa §
373 trestného zákona za trestný čin „Ohovárania“ podané
05.05.2017. Vec bola vybavená
odmietnutím.
Trestné oznámenie podľa §
326 trestného zákona za trestný čin „Zneužitie právomoci verejného činiteľa“ podané
18.08.2017. Vec bola vybavená
odmietnutím.
Podnet zo dňa 22.5.2017 na
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Úrad pre verejné obstarávanie
na prešetrenie výšky kúpnej
ceny za vypracovanie Správy
o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revízie) elektrického
zariadenia, verejného osvetlenia
v meste Ilava. Vec bola vrátená na mesto, postúpená orgánu
vnútornej kontroly, teda hlavnému kontrolórovi mesta Ilava.
Kontrolór nekonštatoval porušenie zásad hospodárenia s majetkom mesta.
Zamyslime sa, aké sú motívy
a dôvody tieto udania a podnety
dávať a či by v prípade skutočného záujmu poslancov o vyriešenie zlého stavu verejného osvetlenia v meste takéto udania a
podnety vôbec vznikli. Dvojročné blokovanie a hľadanie spôsobu „ako by to nešlo“ zo strany niektorých poslancov je pre
nás nepochopiteľné. Naozaj je to
vôľa a názor všetkých volených
zástupcov mesta, alebo sú ostatní len vťahovaní do hier niektorých poslancov, u ktorých je
zrejmý stret záujmov a politické
ambície? Za zamestnancov mesta môžem zodpovedne prehlásiť,
že konáme v záujme mesta, presadzujeme najhospodárnejšie
a rýchle riešenia, aj keď nie sme
volení zástupcovia mesta. To isté
môžem povedať aj o primátorovi. „Stratili sme dva roky, no
stále je tu možnosť, aby v tomto roku poslanci po prerozdelení
hospodárskeho výsledku za rok
2017 prehodnotili svoje postoje
a pokúsili sa spoločne s vedením
mesta zrealizovať I. etapu verejného osvetlenia ako jednu komplexnú zákazku s financovaním
z prebytku hospodárenia mesta
a dofinancovaním z úveru, ak to
bude nutné.“
Záverom by som sa rád ospravedlnil verejnosti za menšie nepresnosti v predošlom článku.
Rekonštrukcia Košeckej ulice
sa nerobila z úverových prostriedkov, ale z prebytku mesta,
čo si myslím že je vizitkou nášho
dobrého hospodárenia a rekonštrukcia chodníkov, oplotenia
na cintoríne v Iliavke sa robila v
predchádzajúcom volebnom období. Podstatu vecí na ktoré som
chcel v článku poukázať to však
nemení.
Ing. Ľubomír Turcer
- prednosta MsÚ

Reakcia poslancov na článok pána
prednostu MsÚ Ilava v Ilavskom
mesačníku 1-2 z 30. januára 2018
Vážený pán prednosta!
Reagujeme na Váš článok, v ktorom ste mali snahu odpovedať občanovi Mgr.
Drahošovi Slávikovi na jeho
príspevok. Nakoniec ste sa
venovali hlavne poslancom,
ktorí sú podľa Vás vlastne príčinou všetkého, čo sa
v Ilave nepodarilo realizovať.
Občania najlepšie cítia a vedia, či sa robí maximum v ich
prospech ako aj mesta, alebo
sa niekto vyhovára.
Najskôr chceme upozorniť na nepresnosti v článku, ktorými zavádzate občanov a vzhľadom na to, že ste
12. rok vo funkcii prednostu,
je to zarážajúce. Rekonštrukcia Košeckej ulice sa nerobila z úverových prostriedkov,
ale z prebytku mesta. Rekonštrukcia chodníkov, oplotenia na cintoríne v Iliavke sa
robila predsa ešte v predchádzajúcom volebnom období!
Sme na pochybách, či chcete
informovať objektívne, alebo
sa držíte hesla – však papier
znesie. Zaráža nás v článku slovo napadol, to je taký
zvláštny spôsob odpovede na
otázky občanov prípadne poslancov alebo slovné spojenie
- hádzanie polien pod nohy.
Veľmi krátko zareagujeme
na otázku parkovania v meste Ilava. Parkovanie v Ilave
rieši mesto už druhé volebné
obdobie. Mesto dalo vypracovať štúdiu o možnostiach
riešenia parkovania v Ilave,
ktorá navrhuje niekoľko riešení. Mesto predložilo návrh
na závorový systém, ktorý
je jedným z možných riešení. Občania dali jasne najavo
nielen petíciou, ale aj osobnou účasťou na MZ konanom
dňa 8. 4. 2014, že závory odmietajú. Poslanci rešpektujú

názor občanov a tento spôsob parkovania neschválili.
Je zavádzajúce tvrdiť, že poslanci nechcú riešiť parkovanie. Uznesením má mesto
povinnosť vypracovať návrh
a predložiť poslancom MZ
dva varianty riešenia parkovania. Mesto doteraz nereagovalo. Stačí si pozrieť video
zo zasadnutia MZ.
K otázke rozširovania kapacity Materskej školy v Klobušiciach. Poslanci veľmi
ocenili aktivitu mladých ľudí
resp. rodín, ktoré prišli osobne na MZ v Iliavke a dali
najavo, svoju nespokojnosť
s riešením tejto otázky. V tejto súvislosti poslanci jednohlasne schválili čerpanie
úveru vo výške cca 170 000 €,
ktorý má byť použitý na financovanie rozšírenia kapacity materskej škôlky v Klobušiciach.
Tento článok určite nevyrieši problémy mesta a je treba povedať, že či sa nám to
páči, alebo nie, musíme navzájom spolupracovať. Poslanci majú snahu, aby mesto
vzhľadom na dobrú finančnú situáciu investovalo a nie
každý väčší projekt riešilo cez úver. Dobrý hospodár
sa stará o zverený majetok
a zveľaďuje ho. Veď to je len
zdravý sedliacky rozum. Počúvajme viac občanov a nerobme zo seba navzájom hlupákov, lebo to neprospieva
nikomu a ničomu.
Vyzývame občanov, aby sa
zaujímali o veci verejné a žiadali informácie. Urobilo sa
veľa dobrých projektov a veríme, že ich bude ešte viac.
Poslanci MZ
(okrem p.Antona Bajzíka)
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Združenie ELEKOS - organizácia
zodpovednosti výrobcov
K 31.12.2017 Mesto Ilava
ukončilo spoluprácu s OZV ENVI-PAK.
Od 01.01.2018 uzatvorilo novú
zmluvu s OZV ELEKOS.
Medzi výhody tejto spolupráce sa pre Mesto Ilava medzi iným
radí i navýšenie mesačných platieb o cca 880 EUR za zber vyhradených zložiek komunálneho
odpadu.
Združenie ELEKOS bolo založené v roku 2007 a v súčasnosti
pôsobí ako organizácia zodpovednosti výrobcov v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
OZV ELEKOS v rámci triedeného systému jednotlivých zložiek
komunálnych odpadov (obalových a neobalových výrobkov)
zastupuje svojich členov - výrobcov vyhradených výrobkov,
jednoduchým, transparentným
a ekonomicky efektívnym spôsob riešenia legislatívnych povinností na úseku odpadového
hospodárstva a to so zreteľom na
základný cieľ – ekologické a environmentálne šetrné nakladanie
s odpadom zo zákonom ustanovených vyhradených výrobkov.
OZV ELEKOS v spolupráci so
svojimi zmluvnými partnermi
financuje, prevádzkuje a udržiava triedený zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov (papier, sklo, plasty, kovy a
VKM ) v meste Ilava.
Čo je to OZV (organizácie
zodpovednosti výrobcov)?
Organizácia
zodpovednosti výrobcov je právnická osoba
so sídlom v Slovenskej republike
založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov. Organizácia zodpovednosti výrobcov, v
súlade s udelenou autorizáciou,
zabezpečuje na základe zmluvy
o plnení vyhradených povinností plnenie vyhradených povinností za zastúpených výrobcov
vyhradeného výrobku. Od 1. 7.
2016 náklady na triedený zber
komunálnych odpadov nie sú
súčasťou miestneho poplatku za
komunálny a drobný stavebný
odpad, ktorý platí občan v meste Ilava, ale tieto náklady znáša-

jú výrobcovia vyhradených výrobkov v rámci ich tzv. rozšírenej
zodpovednosti výrobcov.
Mesto Ilava v súčasnosti znáša len náklady spojené so zabezpečením zberu „nevytriedeného
komunálneho odpadu a bioodpadu“. O vytriedené zložky komunálneho odpadu sa tak postarajú ich výrobcovia (resp.
distribútori), a to tak, že prostredníctvom svojej OZV budú
zabezpečovať financovanie triedeného zberu komunálnych odpadov.
Kto je to výrobca vyhradeného výrobku a aká je jeho rozšírená zodpovednosť?
Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení, výrobca batérií a
akumulátorov, výrobca obalov,
výrobca vozidiel, výrobca pneumatík a výrobca neobalového
výrobku. Vyhradený výrobok
je výrobok patriaci do skupiny
výrobkov upravenej v ustanoveniach zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu.
Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností výrobcu
vyhradeného výrobku. Cieľom je
predchádzanie vzniku odpadu z
vyhradeného výrobku a posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia
tohto prúdu odpadu. V praxi to
teda znamená, že každý výrobca resp. distribútor vyhradeného
výrobku musí zabezpečiť aj jeho
zhodnotenie resp. zneškodnenie.
V súčasnosti sa to realizuje tak,
že výrobca resp. distribútor platí poplatky priamo OZV, ktorá
následne (v spolupráci so svojimi
zmluvnými partnermi) zabezpečuje triedený zber jednotlivých
komodít komunálneho odpadu
v tom ktorom meste alebo obci.
Čo pre vaše mesto zabezpečuje OZV ELEKOS v spolupráci so
svoji partnermi?
OZV ELEKOS na základe
zmluvnej spolupráce so svojimi
partnermi prevádzkuje financuje a udržiava systém združeného
nakladania s vyhradeným prúdom odpadu podľa § 27 záko-

na o odpadoch. Jedná sa o zber
triedených zložiek komunálnych
odpadov a ich následné zhodnotenie (prostredníctvom oprávnených organizácií). Priamo v meste Ilava OZV teda zabezpečuje
triedený zber nasledovných komodít – triedených zložiek komunálnych odpadov:
Papier, Plasty, Sklo, Kovy resp.
kovové obaly
VKM – viackombinované
kompozitné materiály
Čo je to triedený zber komunálnych odpadov a prečo je
potrebné odpady triediť?
Triedenie odpadov je delenie
odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť
ako samostatné druhy odpadov.
Triedený zber je zber vytriedených odpadov (t.j. konkrétne pre
mesto Ilava – papier, plasty, sklo,
VKM a kovy).
Environmentálne
výhody
triedenia odpadu
- triedeným zberom je možné
vracať druhotné suroviny späť
do výrobného procesu t.j. ťažiť a
získavať menej prvotných surovín (ich náhrada alternatívnymi
– z procesov recyklácie a pod.),
menej znečisťovať prostredie
zo spracovania surovín a výroby
nových,
- budovať menej skládok a spaľovní odpadov (z toho vyplýva
menšie znečistenie prostredia),
- spotrebovávať menšie množstvo energie.
Ekonomické výhody triedenia odpadu
- triedeným zberom je možné
výhodnejšie a lacnejšie vyrábať
určitú skupinu výrobkov
- šetrí sa spotreba energie
a vstupných materiálov, čo má za
následok zníženie nákladov na
vstupy
- zlacnenie procesu výroby ako
aj celkovej ceny vyrobených výrobkov
- menšie investície do foriem zneškodňovania odpadov
ako aj infraštruktúry ohľadom
zneškodňovania odpadov
- menšie, resp. žiadne poplatky za skládkovanie resp. iné
zneškodňovanie = znečisťovanie
životného prostredia.
Sociálne výhody triedenia odpadu

- pomocou systému triedeného zberu a jeho nadväzujúcej infraštruktúry je možné zvyšovať
zamestnanosť v regiónoch,
- zabezpečením triedeného
zberu sa neustále bude zlepšovať
kvalita životného prostredia pre
ľudí a to vo všetkých jeho zložkách (voda, pôda, ovzdušie a organizmy)
- zabezpečenie lepšieho a kvalitnejšieho života ako aj životného prostredia pre naše budúce
generácie
- triedením a zberom komunálnych odpadov súčasne dochádza k environmentálnej výchove občanov
OZV ELEKOS počas roka
2018, v spolupráci so svojimi
partnermi, zabezpečuje osvetu
v oblasti triedeného zberu komunálnych odpadov. Predmetom informačnej osvety v meste
Ilava je najmä:
- poskytovanie základných
informácii obyvateľom mesta
o spôsobe zabezpečenia triedeného zberu odpadov z obalov a
neobalových výrobkov – papier,
plasty, sklo, VKM a kovy,
- poskytovanie informácií
o postupoch a opatreniach potrebných pre zvyšovanie efektivity triedeného zberu, o význame
a prínosoch zhodnocovania a recyklácie komunálnych odpadov,
zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov mesta
Ilava, so zameraním sa na našich
najmenších –materské a základné školy,
- poskytovaní relevantných
a výstižných údajov priamo obyvateľom mesta Ilava a to so zameraním sa priamo na systém triedeného zberu, ktorý je v meste
Ilava vybudovaný,
- pravidelná (celoročná) osveta
rôznymi formami ako napr. lokálnymi médiami, lokálnou tlačou, prostredníctvom webových
portálov, miestneho rozhlasu
a pod.
Osveta a propagačné aktivity v oblasti triedeného zberu
komunálnych odpadov v meste Ilava je vedená v spolupráci
s Mestom Ilava a Technickými
službami mesta Ilava.
Mesto Ilava
Technické služby mesta Ilava

6

Ilavský mesačník

Ples základnej umeleckej školy - poďakovanie Lyžiarsky výcvik Donovaly 2018
Základná umelecká škola Ilava v spolupráci so združením rodičov školy a radou školy
usporiadala tento rok 10. ročník
reprezentačného plesu 10. februára 2018 v Dome kultúry Ilava. O tanečnú zábavu sa postarala hudobná skupina Fonetik,
na počúvanie počas tanečných
prestávok hral Salon Orchestra
a program pripravili pod vedením svojich učiteliek Jarmily Piškovej, Nikoly Matejkovej a Evy
Tóthovej žiaci hudobného a tanečného odboru ZUŠ Ilava. Večerom sprevádzala moderátorka Zuzana Laurinčíková. Keďže
to bolo už niečo ako malé jubileum tohto podujatia, organizátori pripravili pre hostí niekoľko malých prekvapení. Jedným
z nich boli spomienkové darčeky
– pohľadnice s motívmi prác žiakov výtvarného odboru. Ďalším
symbolickým hudobným darčekom bolo vystúpenie vokálnej skupiny Krajka s hosťujúcou
mladou trenčianskou speváčkou
Ninkou Kohoutovou. O výzdobu
sály, vestibulu a stolov sa postarali v spolupráci s kvetinárstvom
Hortus učiteľky výtvarného odboru Martina Paljesková Pišková
a Zdenka Cíbiková - vďaka nim
priestory chodby a sály oživila
aj výstava žiackych prác. Večeru
a kapustnicu pripravila reštaurácia La Torre, o bohatý sortiment
v bare sa postaral pán Štefanec a
bezpečnosť hostí zabezpečila firma Aristos, s.r.o.
Veľmi pekne ďakujeme za
podporu všetkým zúčastneným,
rovnako aj tým, ktorí pomáhali
pri organizácii plesu, a obzvlášť
sponzorom:
Aster – mix Dubnica nad Váhom, Bowling Coffee Ilava, Bytový textil Oľga Ľachká, Caffe
Terzetto, Ilava, Cestovná agentúra TRIS - p. Schneebergerová, Danka Kalusová, Košeca,
Detský shop Ivana Suchánková,
Ilava, Dom farieb, Pruské, Elcar – Milan Ovseník, Farby, papier, hračky Ilava, Firma Bosch,
Firma Proxxon, Firma RECA,
Firma Stihl, Firma Tania, drogéria a rozličný tovar, Ilava,
Firma Viking, Fitness centrum
XFIT, FULL café Ilava, Gizela

Kurjaková, Spodná GK bielizeň, prevádzka Trenčín, Helena Nahácka, Hostinec u Kozy,
Marcel Janušek, Ilsport športové potreby Ilava, JANY STYLE, Kadernícky salón Zuzana,
Ilava, Kaderníctvo, Ilava, Knihy Kornélia, Ilava, Kozmetika a
mezoterapia, Ilava, Kozmetika
Monique, Kozmetika Vavríková, Ilava, Kvetinárstvo Roman
Markovič, Ilava, Kvetinkovo
u Zuzky, Lekáreň BELLA VITA,
Beluša – rod. Fišerová, Lekáreň
Panus, Ilava, PharmDr. Michal
Pagáč, LEWA strechy, s.r.o. Ilava, Martex Dubnica nad Váhom
– rodina Osúchová, Masážny
salón Namaste, Dagmar Češková, MCAE Systems, s.r.o, Mesto
Ilava - Oddelenie kultúry, Módne odevy Trenčín, MONAD
Horovce, Anton Melišík, Nechtový dizajn – Andrea Ryšková, Obchodný dom Univerzál,
Ilava – Radovan Maco, Omega
Ilava, Optika J.Zelieska, Ilava,
Orange, Pedikúra Alena Vassová, PRAD s.r.o. Ilava, Primátor
Ing. Štefan Daško, Ilava, Radomír Štefanec, Rejas spol. s.r.o.,
Reštaurácia Delikatesso, Ilava, Reštaurácia La Torre, Ilava, Reštaurácia Venezia, Ilava,
rodina Reisenauerová, Roman
Kalus, Kraps s.r.o., RONA, Lednické Rovne, Salón krásy H and
J, Sigmia Ilava, rodina Marcinová, Slovenský textil Alena
Mareková, Dubnica n/Váhom,
Textil Lucia, Ilava, TOMI studio, Ilava, VEIDEC, Vinotéka Klaret Trenčín, Radoslav
Božík, Záhradkárske potreby
Hortus Ilava, Zlatníctvo Safír
Dubnica n/Váhom, rodina Šumichrastová, ZRŠ Ilava.
Vďaka prajnosti všetkých zúčastnených môžeme tohtoročný
výťažok z plesu použiť na doplnenie vybavenia výtvarného
a tanečného odboru, kde rozšírime predpísané základné vybavenie oboch odborov o videokameru a fotoaparát. Bližšie
informácie zverejníme čoskoro
na stránke školy: www.zusilava.
sk. Ešte raz veľmi pekne ĎAKUJEME!
Kristína Hlistová –
poverená riaditeľka školy.

V termíne od 15. do 20. januára 2018 prebiehal 1. turnus
lyžiarskeho výcviku v stredisku
Donovaly. Výcvik absolvovalo 40 žiakov 3.,4.,5.,6.ročníkov.
Žiaci si plnými dúškami užívali
pohodlie penziónu Zornička. Aj
napriek tomu, že tohoročná lyžiarska sezóna nie je ideálna, my
sme mali dobré snehové podmienky. Zjazdovka bola zasnežovaná i technickým snehom. Za
to, že sa lyžiarsky výcvik vydaril,
patrí obrovská vďaka inštruktorom (Mgr. J. Ďurišovej, Mgr. B.
Slávikovej, Mgr. L. Horákovej)
a pani zdravotníčke K. Mogorovej, ktorá sa starala o naše zdravie. Dennú výučbu na svahoch
lyžiarskeho strediska dopĺňali
večerné prednášky a prezentácia venovaná teoretickým poznatkom z lyžovania. „Nelyžiari“ sa naučili lyžovať a tí, čo už
lyžovať vedeli, zlepšovali svoju
techniku. Obrovským zážitkom

pre všetkých bolo počas rekreačného poldňa jazda na psích
záprahoch. Deti sa zdokonaľovali i v ďalšom zimnom športe
v korčuľovaní. Relaxom boli aj
rôzne zábavné aktivity, súťaže,
prednášky, perfektná diskotéka a karneval, kde si deti upevňovali priateľské vzťahy. Výcvik
bol zavŕšený tradičnou súťažou v
slalome. I tu všetci podávali neuveriteľné a nadpriemerné výkony. Všetci boli na záver odmenení diplomami a vecnými cenami,
ktoré nám pomohli zakúpiť rodičia detí a ZRŠ našej školy. Za
to im patrí veľké poďakovanie.
Veríme, že týmto výcvikom sa
lyžovanie pre našich žiakov neskončilo, ale ešte len začína. Svoje získané schopnosti budú naďalej s radosťou rozvíjať a že z
výcviku si odniesli množstvo
nezabudnuteľných zážitkov, na
ktoré budú ešte dlho spomínať.
Mgr. Lýdia Horáková

Lyžiarsky výcvik 2018
Aj v školskom roku 2017/18 sa
žiaci VII. a VIII. ročníka našej
školy zúčastnili lyžiarskeho výcviku.
Za miesto pobytu sme zvolili
penzión Zornička v rekreačnom
stredisku na Donovaloch. Kurzu
sa zúčastnilo 41 žiakov siedmeho
a ôsmeho ročníka a traja pedagogickí pracovníci: Mgr. J. Ďurišová, Mgr. L. Horáková, Mgr.
P. Jurčík a pani zdravotníčka –
K. Mogorová.
Lyžiarsky výcvik prebiehal
podľa výcvikového plánu a splnil
svoj cieľ.
Podmienky na lyžovanie boli
veľmi dobré, svah bol vždy upravený. Všetci sa veľmi zodpovedne
učili a zdokonaľovali v lyžovaní.
Svoje lyžiarske majstrovstvo
preukázali účastníci v závereč-

ných pretekoch v slalome na
zjazdovke na Záhradišti. Žiaci
majú veľa pekných zážitkov nielen z lyžovania, ale aj z pestrých
aktivít, ktoré sme spoločne organizovali. V stredu popoludní,
v rámci oddychového dňa, sme
boli na snežných záprahoch a
spoznávali okolie Donovál. Po
večernom korčuľovaní sa uskutočňovali prednášky o lyžovaní,
zaujímavostiach, krásach a tradíciách kraja a samozrejme nechýbali ani večerné aktivity, na ktorých sa utužoval kolektív.
„Na lyžiarsky v dobrom spomínať budeme a nikdy naň nezabudneme. Tí, čo na lyžiarsky nešli, o zábavu prišli...“
Mgr. Joanna Ďurišová

Ilavský mesačník

Lyžiarsky výcvik
na Donovaloch
15. januára sme prišli na
Donovaly, kde sa konal náš lyžiarky výcvik. Po príchode sme
sa ubytovali v penzióne Zornička. Po dobrom obede sme
sa vybrali von, aby nás pani
učiteľky rozdelili do skupín,
podľa toho, ako vieme lyžovať.
Potom nás čakala chutná večera vo forme švédskych stolov, osobná hygiena a spánok.
Zobudili sme sa do krásneho
slnečného rána, naraňajkovali
a už sme „fičali“ na svah. Ako
začiatočníčka som sa učila základy správnej techniky lyžovania: nosenie lyží, zapínanie
lyží, chôdza a kĺzanie na lyžiach, výstupy, jazda a brz-
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denie pluhom, ... Ako plynuli
dni, všetci sme sa zlepšovali,
učili nasadať na vlek, spúšťať
sa odvážnejšie a odvážnejšie
dolu svahom. Každý večer sme
mali program: -výtvarnú súťaž, korčuľovanie a guľovanie,

karneval, výbornú diskotéku, na ktorej bola veľká zábava. Neoddeliteľnou súčasťou
každého rána bolo „bodovanie izieb“, ktoré robili naše
pani učiteľky. Veľkým mojím
nezabudnuteľným
štvrtko-

Natalka Mihálová, Sárka Štefancová, Tadeáško Horák.

8. školský ples základnej školy
V sobotu 27.1.2018 sa v DK
Ilava konal už tradičný školský ples základnej školy. Zisk
z plesu - 2 150 € - bude použitý na opravu WC dievčat na
1. poschodí pavilónu A, ktorá
je v pláne vo februári cez jarné
prázdniny.
Riaditeľka Základnej školy,
Medňanská 514/5 v Ilave ďakuje v mene všetkých zamestnancov a žiakov školy:
- aktívnym členom Rady rodičov:
PhDr. Jane Urbanovský, p.
Petrovi Budayovi, p. Viere
Jáňovej, p. Silvii Stanovej p.
Lucii Striškovej, p. Daniele
Švachovej, p. Martine Švančárovej, p. Jarmile Šupákovej,
p. Petrovi Remenárovi, p. Michalovi Jáňovi, p. Lucii Vrtíkovej, p. Nadi Urbánkovej, p.
Miriam Turzovej, p. Zuzane
Ptáčkovej, p. Márii Cabajovej, p. Dagmare Felis;
- hlavným sponzorom plesu:
Ing. Branislavovi Horákovi,
p. Kamilovi Horákovi,
p. Romanovi Kalusovi
- za výzdobu sály p. Miriam
Mikulcovej, kvetinárstvo Hortus v Ilave;
- primátorovi mesta Ing.

Štefanovi Daškovi a riaditeľke Domu kultúry v Ilave Mgr.
Alene Teicherovej;
- všetkým pedagógom, žiakom 9. ročníka základnej školy a Sandre Richtárechovej
za nezištnú pomoc pri príprave a realizácii 8. školského
plesu Základnej školy v Ilave;
- všetkým rodičom i priateľom školy, pedagógom, ktorí sa
zúčastnili tohtoročného plesu
alebo prispeli dobrovoľným
príspevkom na jeho úspešný
priebeh.
Zoznam dobrovoľných prispievateľov sa nachádza na webovej stránke školy v záložke
Pomoc škole a sponzori.
Úprimne ďakujeme sponzorom, ktorí prispeli do tomboly:
• Domáce potreby H&N, p.
Branislav Horák
• p. Kamil Horák
• p. Roman Kalus
• Ing. Štefan Daško, primátor
mesta Ilava
• Metalurgia TS plus, s.r.o.,Ing.
Milan Duhár
• Oddiel vodnej turistiky Perej, p. Milan Gabčo
• Spoločnosť Kováč, Dubnica
nad Váhom

• Zdenka Optik Ilava
• Hodinárstvo, p. Peter Puček
• Comextrans, s.r.o, p. Jozef
Holba, p.Róbert Holba
• Il Sport Ilava, p. Ľuboš Ondraščin
• PZ Borokové Vápeč
• p. Ladislav Janeček, Ilava
• LEA nábytok, Ilava
• p. Radomír Štefanec, Ilava
• Salon MONIQUE, Monika
Galková
• Firma GLOVER, Ilava
• Čínsky obchod Ilava
• Admintech, s.r.o., p. Martin
Kubáň
• p. Peter Buday
• Fitness centrum OLYMPIA
FIT Ilava, p. Majerech
• Kníhkupectvo Kornélia, Ilava
• Rona a.s., Lednické Rovne
• Sigmia OaSS Ilava
• Kvetinárstvo Frézia, p. Marta
Hrehušová
• Kaufland Slovenská republika, v.o.s., Ilava
• Dida café, Ilava
• Firma Glover, Ilava
• Stolárstvo, p. Juraj Janco
• Drogéria TANIA, Ilava
• Záhradkárstvo
HORTUS,
Ilava
• p. Gitka Martinková

vým zážitkom bola jazda na
psom záprahu. Na konci týždňa sme mali preteky v jazde
na lyžiach – v slalome. V tejto
súťaži sme ukázali naše pokroky v lyžovaní. Každé družstvo malo svojich troch najlepších lyžiarov. Všetky aktivity
boli vyhodnotené a odmenené diplomami a rôznymi vecnými cenami. Ani nevieme,
ako rýchlo prešli všetky dni
lyžiarskeho výcviku a bola tu
sobota – návrat domov. Na lyžiarskom výcviku sa mi páčilo, lebo som si domov odniesla nezabudnuteľné zážitky, na
ktoré budem dlho spomínať.
Ďakujeme!
Napísala: Nikolka
Beniaková - žiačka 4.A triedy
• Obchod SLOVENKA, Ilava
• Bowling coffee, p. Ivan Sabatka
• Štúdio INFINITY, Mgr.
Zuzana Drgová
• p. Pavol Turičík, Brvnište
• p. Jaroslav Košík, Bohunice
• Elektrické náradie, p. Pavol
Mičuda
• Kaderníctvo, p. Denisa
Katrincová
• Dom farieb, Fasádne centrum Pruské
• Dobrovoľný hasičský zbor
Ilava
• Dobrovoľný hasičský zbor
Pruské
• Obchod JASMÍN, p. Šotkovská
• Pedikúra, p. Alena Vassová
• FULL café, p. Ivan Fulec
• Obchod s textilom, p. Kalusová
• Požičovňa náradia, p. Zuzana Slavíková
• Pizzéria LA TORRE, p. Pavol
Struhár
• Midoriing, s.r.o.
• Mgr. Jana Dianová
• Salón H & J, Ilava
• AQUATEC VFL, p. Kazda
• Domatos s. r.o., Lednica
• Obchod Kvetinkovo u Zuzky
• O2 Ilava
• Pekáreň IMEX, Milan Ižvolt
Mgr. Jarmila Janošíková
riaditeľka ZŠ
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3. Ilavské fašiangové zabíjačkové hody Periféria Ilavy – časť č.1
V sobotu 10. februára sa už
po tretíkrát uskutočnili v našom meste fašiangové zabíjačkové hody, na ktoré sme sa
všetci veľmi tešili a to nielen
kvôli zabíjačkovým špecialitám, ktoré už od včasného
rána rozvoniavali pred hasičskou zbrojnicou, ale najmä
na atmosféru
f a ši a ngového
dňa, naplnenú stretnutiami s príjemnými
ľuďmi.
Hoci počasie
nevyšlo celkom
podľa našich
predstáv a slnko bolo skúpe
na slnečné lúče, úsmev a spokojnosť na tvárach prítomných návštevníkov boli dôkazom, že všetko bolo skvele
pripravené. Doďaleka rozvoniavala nielen kapustnica, jaternice, či grilované klobásy, ale aj langoše, zemiakové
placky a varené víno, či múdry čaj so slivovicou a rumom,
ktorým hasili smäd naše milé
dámy z Dobrovoľného hasičského zboru v Ilave. Príjemným spestrením fašiangového
dňa bol sprievod masiek detí
zo ZŠ Ilava pod vedením pani
učiteľky Mgr. Janky Dianovej,
DS MASKY z Ilavy pod umeleckým vedením Mgr. Janky
Trenčanovej a krásnym kultúrnym programom nás potešili deti z DFS Laštek, ktorý
vedie Janka Jakúbková. Milým
prekvapením boli aj masky,
ktoré prišli náhodne a spolu

s celým sprievodom prešli ulicami mesta. Na záver sme vyhodnotili najlepšie a najkrajšie
vyrobené masky, hoci si myslím, že odmenu by si zaslúžili
všetci, ktorí sa do fašiangového sprievodu masiek zapojili.
V popoludňajšom programe
účinkovali sólisti Donského

kozáckeho chóru Voľnyj Don,
ktorí sa predstavili unikátnym
vystúpením s názvom Balalajka. I keď sa nám počasie pokazilo a zima bola veľmi tuhá,
ďakujem všetkým, ktorí vydržali a podporili prítomných
umelcov.
Veríme, že spoločná snaha celého kolektívu oddelenia
kultúry, technických služieb
mesta, DHS Ilava a skvelého mäsiarskeho tímu, od prípravy až po záver tejto akcie,
prispela k dobrej atmosfére
fašiangov a každý návštevník,
ktorý sa zúčastnil zabíjačky
odchádzal spokojný, naplnený iba príjemnými zážitkami.
Ďakujem primátorovi mesta
Ilava Ing. Štefanovi Daškovi
za ústretovosť a tiež všetkým
spoluorganizátorom za spoluprácu. Tešíme sa na stretnutie
o rok!
-at-

Foto: D. Gašparová

Počas nepravidelnej prechádzky popri vážskom kanáli v Klobušiciach som si všimol,
že oplotenie diaľnice okolo
klobušického nadjazdu je vážne poškodené. Zistil som, že je
tam veľký úsek voľne prístupný vysokej zveri. Ihneď som /
22.2,2018 / kontaktoval NDS
nasledovným mailom, nakoľko
tento úsek je vysoko nehodový:
„D1, smer Trenčín - Považská
Bystrica. Úsek medzi nadjazdom /lávkou/ Prejta - Klobušice. Na tomto úseku sa už stalo
minimálne 5 dopravných nehôd /dôsledky piatich som videl osobne, o ďalších možných
neviem/, vyhasli tu 3 mladé životy. Čudujem sa, že nešťastní pozostalí sa ešte nedožadovali odškodnenia. Diaľnica sa
v tomto úseku neprirodzene
stáča / takýto úsek medzi Bratislavou a Žilinou neexistuje /,
častý prudký vietor od Moravy
a stačí chvíľka nepozornosti a
nešťastie je tu. Pýtam sa. Vaši
špecialisti - dopravní analytici
doteraz tento sporný úsek ešte
nedokázali vyhodnotiť ako rizikový? Nie je tu potrebné osadiť súvislé zvodidlá? Choďte
sa na tento úsek pozrieť dnes!
Opäť bolo motorové vozidlo
„vynesené“ z cesty a okolité zábrany /plot okolo diaľnice/ sú
poškodené natoľko, že vysoká
zver, ktorej je okolo Váhu neúrekom, môže cez tieto „zábrany“ spôsobiť ďalšie nešťastie.
Na čo sa ešte čaká?
Po dňoch čakania som dostal
dňa 1.3.2018 odpoveď.
Dobrý deň, diaľnica D1 a jej
zakrivenia vyhovujú platným
normám SR pre výstavbu diaľnic a rýchlostných komunikácií. Na Vami uvedenom úseku
v km 142 – 145 smer Žilina sú
chránené zvodidlami mosty a
nosníky mostov a zakrivenie
diaľnice. V uvedenom úseku sú
zvodidlá osadené po celej dĺžke prehľadnej zákruty, nie neprirodzene stáčajúcej sa (143143.427km).
Dopravné nehody na úseku Nemšová – Ilava sa stali po
mikrospánku vodičov, pre nevenovanie sa riadeniu vozidla,

neprispôsobenie jazdy povahe
vozovky a schopnostiam vodičov za čo nemôže diaľnica, ale
nepozornosť vodičov. Dopravné nehody vyšetrovalo diaľničné oddelenie policajného zboru
Trenčín. Ako správne uvádzate, stačí chvíľka drobnej nepozornosti, tá nepatrí na diaľnicu
ani na ostatné cesty pre motorové vozidlá, a následky sú
alarmujúce. Vodič sa musí sústavne venovať vedeniu motorového vozidla.
Ostatná dopravná nehoda v
km 143,8-ZA, zrušené oplotenie 28 polí v dĺžke 84m, bola
spôsobená neznámym páchateľom, ktorý z miesta činu
ušiel. Ak ste uvedenú dopravnú nehodu videli alebo o nej
máte poznatok, uvítame informáciu o uvedenej nehode. Úsek
dopravnej nehody spôsobenej neznámym páchateľom je
označený dopravnými značkami- Pozor zver- a po ustúpení
trvalých mrazov SSÚD-4 Trenčín oplotenie opraví do pôvodného stavu (je nutné vykopať
jamy na osadenie stĺpikov oplotenia, zabetónovanie a následné natiahnutie pletiva).
S úctou Tím NDS
Čo dodať na záver. Dňa
22.2.2018 som NDS informoval o tomto probléme, spomínaná tabuľa „Pozor zver“ sa
na danom úseku objavila dňa
02.03.2018. Pracovníci NDS
majú pravdu. Každý vodič sa
má sústavne venovať riadeniu motorového vozidla. Lenže.. zvodidlá na diaľnici máme
na to, aby pomohli znížiť tragické dôsledky zaváhania a neopatrnosti. A hlavne na tomto
nevyhodnotene rizikovom úseku.
Pýtam sa, ako sa neznámy páchateľ, po ktorom sa zatiaľ márne pátra, dostal mimo
diaľnice so svojím motorovým
vozidlom a zničil veľkú časť
oplotenia, keď NDS tvrdí, že
zvodidlá sú osadené po celej
dĺžke „prehľadnej“ zákruty.
Podliezal alebo nadliezal ? Toto
nechávam na posúdenie verejnosti.
Mgr. D. Slávik

Ilavský mesačník
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Rodičovské združenie pri ZŠ Ilava Vás srdečne pozýva na

JARNO - LETNÚ BURZU

DETSKÉHO OBLEČENIA,OBUVI A HRAČIEK
v dňoch

20.4.2018 – 22.4.2018

v priestoroch TELOCVIČNE Základnej školy Ilava
20.4. PIATOK
PRÍJEM tovaru a hneď aj PREDAJ
		
(8:00 - 18:00 hod.)
21.4. SOBOTA PREDAJ tovaru v TELOCVIČNI ZŠ
		
(8:00 – 18:00 hod.)
22.4.NEDEĽA
PREBRATIE nepredaného tovaru a vyúčtovanie
		
(14:00 – 16:00 hod.)

REGISTRÁCIA VOPRED:
Mobil: 0907 213 826 E-mail: janulka3123@gmail.com

Lesné a pozemkové
spoločenstvo hodnotilo
Valné zhromaždenie Lesného a pozemkového spoločenstva v Ilave 25.februára
2018 zhodnotilo svoju činnosť za rok 2017. Na hospodárenie spoločenstva dohliada Lesný úrad Trenčín
prostredníctvom kvalifikovaného lesného dozoru, ktorý
v spolupráci s výborom lesného spoločenstva usmerňuje hospodársku činnosť. Pestovateľskú a ťažobnú činnosť
plánuje Lesný úrad Trenčín
na desaťročie, kedy dohliada, aby majitelia udržovali lesy v dobrom kondičnom
stave, to znamená odstraňovanie sušiny, vývratov, vykonávanie previerok, prebierok,dbajú na výsadbu nových
porastov, na ochranu pred
škodcami t.j. podkôrnym
a drevokazným hmyzom,
lesnou zverou. Väčšinou sa
jedná o chemickú ochranu
formou repelentov a lapačov
hmyzu. Každoročne, hlav-

ne po zimnom období, sa
vyskytujú lokálne kalamity,
vývraty stromov, spôsobené
silnými vetrami. Na prelome
rokov 2017 a 2018 postihla
takáto živelná pohroma lesy
patriace nášmu spoločenstvu, zatiaľ najväčšia v histórii lesného spoločenstva. Pod
náporom silného vetra odhadom padlo až 400 metrov kubických drevnej hmoty. Najviac padlo smrekov, bukov,
dubov, v menšom množstve
smrekovcov a borovíc. Prakticky celá plánovaná ťažba na
piliarske účely pre rok 2018
je na zemi. Kalamitné drevo sa v súčasnosti už spracúva. Do konca roka treba však
vysadiť mladé porasty, vykosiť rúbane, opraviť a budovať lesné cesty... Záujemcom
z radu občanov je k ponuke
drevná hmota na palivo po
prebierke mladých porastov.
M. Pagáč, člen výboru

Liga proti reumatizmu bilancuje...
Na výročnej schôdzi našej
pobočky každý rok predkladáme informácie o všetkých aktivitách z minulého roka a tak
tomu je aj teraz. Ani sa mi
nechce veriť, že už je tu opäť
čas na takéto vyhodnotenie,
lebo sa mi zdá, že každý rok
je kratší a kratší. Mám na to aj
dôkaz. Vždy na Vianoce som
dostal pod stromček rukavice,
ktoré mi neskôr zobrali, preto,
aby som ich nestratil a posledné Vianoce som zistil, že rukavice pod stromčekom sú tie
isté, ktoré som dostal minulý
rok. Prvú aktivitu sme mali už
18.3.2017, kedy sme navštívili
divadlo v Nitre. Predstavenie
„Povolanie pápež“ sa páčilo,
a tak je možné povedať, že na
ceste nazad domov v autobuse sedelo 49 spokojných členov našej pobočky. V priebehu
roka sme sa päťkrát vypravili
do Podhájskej a vždy bol plný
autobus. Liečivá voda a dobrá
gastronómia robia divy. „U babičky“ mali vždy dobrú „držkovú“, ktorá sa dala aj vhodne
zahustiť. Keď to všetko zrátame, tak v roku 2017 len v Podhájskej sa osviežilo 245 našich
členov. Posledný pobyt sme
doplnili prechádzkou po Podhájskej, lebo dátum bol blízky
Svetovému dňu reumatizmu.
Keď´ sa ma niekto spýta, prečo chodím rád do Podhájskej,
mám pripravenú odpoveď, že
si sem chodím opakovať češtinu, z ktorej som maturoval asi
pred „stopäťdesiatimi“ rokmi.
Svoje čaro mal výlet do Lednice na Morave, ktorý sme pripravili na 10.9.2017. V Lednici ma vždy uchvátil Minaret
a jeho vyhliadka. Mal som učiteľa, ktorý mi ešte za“ totáča“
hovoril: „Jožko, ešte raz by som
sa chcel pozrieť do Rakúska.“
A keď som sa pýtal, či už tam
bol, odpovedal stručne.“Nebol, ale už raz som chcel“.

A tak, keď sme spolu boli hore
na vyhliadke, ja ako študent
strednej školy a on náš triedny,
tak sme sa tešili, že tentoraz sa
môžeme do Rakúska pozrieť
koľkokrát chceme a že to ani
nikomu nepovieme. Vlastne
ani neviem, či by mi to niekto ešte veril. Pre mňa to bol
zážitok, ktorý si aj dnes dobre pamätám. V poslednom
hypermarkete na Morave sme
minuli posledné peniaze a tak
sa v autobuse diskutovalo, čo
je na Morave o jeden cent lacnejšie a čo sa oplatí, alebo neoplatí kúpiť. Aj keď si myslím,
že aj toto nepodstatné môžeme pridať k poznaniu, ktorým
sme sa obohatili pri návšteve
Lednice. Na jeseň sme prejavili záujem o päť párov „Nordic walking“ palíc. Školenie,
ktorého som sa chcel zúčastniť bolo zrušené pre chorobu
lektorky, ale pretože som sa
to dozvedel, keď som bol už
na ceste do Púchova, tak som
aj do Púchova došiel. Aktívne členky miestnej pobočky sa venovali „Samoštúdiu
ako s palicmi “ aj bez lektorky
a ja s nimi. Po ukončení som
ich veľkoryso pozval v zastúpení našej pobočky kdesi na
kávu do odporúčanej kaviarne
na krátke posedenie, čo aj na
moje prekvapenie prijali v dostatočnom počte. Mal som trocha smolu, nebrali tam stravné lístky. Aj o tom je život.
V decembri sme už využívali
Nordic walking palice. Jeden
pár behal po Tatrách a 2 páry
po hrádzi považskej kaskády.
Niektorí palice odmietli, pretože nechceli vypĺňať tabuľky.
Tak toto bol rok 2017 v LPRSlovensko-miestnej pobočky
Ilava a zostáva len dúfať, že rok
2018 bude rovnaký alebo lepší.
josros
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Karneval v MŠ
Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy, hodovania.
Tento krásny zvyk sme si pripomenuli aj my v materskej
škole formou veselého karnevalu. Deti už ráno vstupovali
do triedy v maskách. Zbehli
sa rôzne rozprávkové bytosti,
bosorky a ježibaby na metle
z celého okolia, no nechýbali

ani princezničky na bále. Od
rána vládla vo všetkých triedach veselá a uvoľnená atmosféra. Pani učiteľky si pripravili spolu s deťmi veselý tanečný
program a nechýbala ani skvelá hostina s dobrotami, ktoré deťom pripravili a doniesli
mamičky. Ďakujeme!
-ľg-

Starostlivosť škôlkarov
o zvieratká v zime
Deti z Materskej školy v Ilave si v oblasti vzdelávania hravou formou prehĺbili poznatky o prírode. Spoznali zvieratá
a vtáky žijúce v lese, spôsob
ich života starostlivosť o ne
v zime. Počas ranných hier
a vzdelávacích aktivít skladali z rôznych skladačiek lega,
Geomaxu búdky pre vtákov
a kŕmidlá pre zvieratká. Stavali lesné cesty a bludiská pre

zvieratká, vystrihovali obrázky lesných zvierat a vtákov.
Turistickou vychádzkou k lesu
priniesli zvieratám zeleninu a vtákom nasypali zrniečka do búdok a každé ráno ich
cez okno netrpezlivo očakávajú. Formou týchto aktivít učíme deti chrániť prírodu a život
v nej.
Múčková Viera

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

Neodmysliteľnou súčasťou ročného obdobia Zima je sneh. Aj
keď nám nebolo dopriate počas zimných prázdnin, predsa sme
sa dočkali aj my deti z materskej školy. Spolu s pani učiteľkami
sme využili snehovú nádielku na tvorivé činnosti, ale aj rôzne
aktivity so snehom v areáli našej materskej školy. Okrem stavania snehuliakov sa deti zapojili aj do športových aktivít, čistiacich prác s lopatami, no nezabudli sme ani na poriadnu guľovačku. Aj keď nám sneh dlho nevydržal, aj za to ďakujeme
PERINBABKA! 				
-ľg-

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.

Foto: Materská škola Ilava.
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Knihy z grantu už majú
prvých čitateľov
„Študentom v ústrety“ – doplnenie odbornej literatúry
pre Mestskú knižnicu Ilava je
názov projektu, s ktorým sme
sa v roku 2017 usilovali o získanie príspevku z Fondu na
podporu umenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Boli sme úspešní a dostali
sme dotáciu 2300 € so spoluúčasťou mesta 122 €.
Nakúpili sme teda knihy za
peknú sumu 2422 €.
Spolu 203 titulov z rôznych
oblastí: filozofia, pedagogika,
ošetrovateľstvo, história, chov
domácich miláčikov, technika
i umenie.
Študentami v názve projektu
nie sú myslení len mladí ľudia,
máme veľa čitateľov v zrelom
veku, ktorí si dopĺňajú vzdelanie. V tejto skupine sa najviac

požičiava pedagogika a knihy
s tematikou ošetrovateľstva.
Pre deti sme zakúpili viacero titulov, ktoré im priblížia fungovanie sveta, ľudského
tela, históriu... Knižky sú písané jednoduchým a ľahko pochopiteľným spôsobom, väčšinou sú aj krásne ilustrované.
Všetky sú zaevidované
v systéme, obalené a od prvého
dňa vystavenia sa požičiavajú.
Nezostáva nám iné, len poďakovať vedeniu mesta za podporu a našim kolegom z mestského úradu za to množstvo
potvrdení, overovaní, vyúčtovaní. Ku každému projektu
treba priložiť veľa dokladov
a bez ich pomoci by to nešlo.
Zastavte sa v knižnici,
vezmite aj deti, isto si niečo
vyberiete.
-ot-, -ih-

Správa o činnosti knižnice v roku 2017
V roku 2017 bolo zaevidovaných 1484 aktívnych používateľov služieb našej knižnice,
z toho 302 detí.
Stav knižničného fondu
k 31.12.2017 dosiahol 16 366 titulov.
Ročný prírastok je 611 kníh /
kúpou pribudlo 415, zvyšok sú
dary od občanov z Ilavy aj okolia/. Najväčším prispievateľom
na nákup je Mesto Ilava.
Ďalej to bolo Ministerstvo
kultúry SR. Z Fondu na podporu umenia sme získali 2300
€ so spoluúčasťou mesta 122 €.
Z fondu sme tiež získali 2000
€ na nákup 10 ks knižných regálov, spoluúčasť mesta bola
106 €. Všetky police v detskom
oddelení máme vďaka úspešným grantom z dvoch ostatných rokov nové.
Kupovali a odoberali sme 15
titulov periodík /noviny, časopisy/.
Počet knižných výpožičiek
v roku 2017 bol 16 366.
Z iných slovenských knižníc
sme pre 27 našich čitateľov vypožičali knihy formou medzi-

knižničnej výpožičnej služby.
Absolvovali sme 24 vzdelávacích a kultúrno – spoločenských podujatí. Viaceré
sme pripravili my, napr. besedu s Braňom Jobusom pre II.
stupeň ZŠ Ilava, jesennú s Tatianou Mackovou a Andreou
Harmanovou pre dospelých čitateľov.
Na ďalších sme sa podieľali
ako spoluorganizátori: Predstavenie knihy o živote Pavla
Traubnera, mali sme i čitateľský
kútik na Noci divadiel v Ilave.
Ostatné akcie boli pre deti z
materských a základných škôl,
čítali sme, debatovali i tvorili.
Navštevovali nás kolektívy nielen z Ilavy, ale i Červeného Kameňa a Mikušoviec. S nimi sme
vždy skončili aj v mestskom
múzeu, kde ich najviac zaujala
prírodovedná expozícia.
Podujatí sa počas celého roka
zúčastnilo 967 návštevníkov.
V ostatných rokoch predávame v knižnici tiež vstupenky na podujatia organizované
mestom.
-ot-, -ih-

Detské oddelenie vynovené
V minulom roku sme z novozriadeného Fondu na podporu umenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky získali príspevok na nové knižné
police do detského oddelenia. Na výmenu všetkých regálov to nestačilo, preto sme
o príspevok žiadali aj v roku
2017. Boli sme úspešní a v detskom oddelení už máme všetky police nové.
Cez projekt s názvom „Detské oddelenie v novom šate“dokončenie obnovy interiérového vybavenia detského
oddelenia Mestskej knižnice Ilava sme dostali 2000 €,

mesto prispelo sumou 106 €.
Za to sme dali zhotoviť 10 kusov knižných regálov.
Máme ešte plány, ako detské
oddelenie postupne skrášlime,
aby sa k nám deti tešili.
Nové police, do ktorých
okrem starších titulov pribúda
množstvo krásnych, nových
a voňavých knižiek, k tomu
snáď tiež prispejú.
Vedeniu mesta patrí vďaka za podporu a našim kolegom z mestského úradu za to
množstvo potvrdení, s ktorými nám pomohli pri predkladaní projektu.
-ot-, -ih-
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Novinky zakúpené z grantu Fondu na podporu umenia roku 2017
Knihy vydavateľstva Absynt:
Fröberg I. P.: Pol Potov úsmev
Gauss K.-M..:
Roztratení Nemci
Alexijevič S. A.:
Černobyľská modlitba
Časy zo second handu.
Koniec červeného človeka
Zinkoví chlapci
Jagielski W.: Noční pútnici
Hatzfeld J.: Stratégia antilop
Connors J.: Nájdem si ťa
Szablowski W.:
Tancujúce medvede
Dalrymple W.: Deväť životov
Pollack M.: Americký cisár
Smrť v bunkri
Górecki W.: Planéta Kaukaz
Smolenski P.:
Šče ne vmeria i ne vmre
Kapuscinski R.: Eben
Šáhinšáh
Moczarski K.:
Rozhovory s katom
Seierstad A.: Jeden z nás
Urban J.: Všem
sráčům navzdory
Boni K.: Ganbare!
Workshopy smrti
Kuzniak A.: Papuša
Domanska K. S.:
Ku-klux-klan
Nguyen V.: Sympatizant
Wandall-Holm I.: Moruša
Samer: Denníky z Rakky
Wainaina B.: Raz o tomto
mieste napíšem
Knihy vydavateľstva
Slovart – náučná literatúra
pre deti a mládež
Zommer Y.:
Veľká kniha o malých tvoroch
Hlboký vesmír
Dinosaury
Ganeri A.: Divoké sopky
Kvitnúce pralesy
Divoké ostrovy
Arnold, N.: Nechutné trávenie
Otravné jedy
Príšerná veda- Desivý čas
Zatuchnutá archeológia
Výbušné experimenty
Zákerná zeleň
To je choré!
Deary T.: Strašní Rimania
Hrdlorezi Kelti
Inakší Inkovia
Krvavé revolúcie
Tupohlaví tyrani
Mizerný múr

Chrabrí rytieri
a chladné hrady
Krvilační Aztékovia
Úctihodní Egypťania
Stuchnutý stredovek
MacDonald A.: Totálne
ohromujúca čokoláda
Poskitt K.:
Ešte vražednejšia matika
Zákerné kruhy a iné
divoké tvary
Vorderman C.: Prírodné vedy
Krčmár K.: Kirigami
Macaulay D.: Úplne nová
Mamutia kniha techniky
Mizielinska A.:
Pod zemou, Pod vodou
Socha P.: Včely
Náš svet
Ganeri A.: Mýty za 30 sekúnd
Zem za 30 sekúnd
500 senzácií o dinosauroch
Cox M.: Desivé umenieObludné výtvarné umenie
Megaencyklopédia úplne
všetkého na svete
Gombrich E. H.:
Stručné dejiny sveta pre
mladých čitateľov
Náučná literatúra a beletria
pre študentov a dospelých:
knihy podporené FpU
Kapráliková M.:
Za hranice provincie
Proust M.: Eseje
Mňačko L.: Ako chutí moc
Goethe J.: Cesta do Talianska
Reetz B.: Hesseho ženy
Dostojevskij F. M.:
Rusko a Európa
Sofokles: Antigona
Činčurák S.: Vojna
Musil M.: Skutočný príbeh
grófa Mórica Beňovského
Kučera M.: Stredoveké
Slovensko
Hajko D.: Antické provokácie
Burian F.: Art dizajn
Freud S.: Neurózy a sexualita
Turan A.: Osem osamelých
solitérov americkej literatúry
Válek I.: Povesti o slovenských
jazerách, plesách,
studniach a studničkách
Zamarovský V.:
Dejiny písané Rímom
Skovajsa J.: Trenčianske
povesti
Arendt H.: Eichmann
v Jeruzaleme

Zdanovič A. A.: Štyridsať
rokov v tajných službách
Lavrík S.: Nedeľné
šachy s Tisom
Jančár I.: Jozef Jankovič
Szablowski W.: Vrah
z mesta marhúľ
Zygar M.: Všetci
mocní Kremľa
Brežná I.: Vlčice zo
Sernovodska
Kapuscinski R.: Šachinšach
Hugo-Bader J.:
Kolymské denníky
Náučná literatúra a beletria
pre študentov a dospelých:
Benediková L.: Ilava,
poloha Porubská dolina
Dvořák P.:
Stopy dávnej minulosti 7
Stopy dávnej minulosti 8
Dvořáková D.:
Rytier a jeho kráľ
Snopek J.:
Ako si zostaviť rodokmeň
Rau D.: Kváskovanie 2
Karpiš J.: Zlé peniaze
Méry R.: Kamaráti z vlny
Logi F.: Taliansky
15 minút denne
Lemoine C.:
Francúzsky 15 minút denne
Goulding S.: Nemecky
15 minút denne
Gáspár Z.: Rakúsko-Uhorsko
Záborský J.: Dejiny kráľovstva
uhorského od počiatku do
časov Žigmundových
Krénová Ľ.: Ladislav Chudík
Kállay K.: Alexander
Dubček. Posledná kapitola
Poloková A.: Praktický
návod na dojčenie
Sulzenbacher G.: Zabudnuté
remeslá a život na vidieku
Zelinová M.: Voľný čas
efektívne a tvorivo
Bakalár P.: Úvod do
pedagogiky voľného času
Poledníková Ľ.:
Ošetrovateľský proces
v geriatrickom ošetrovateľstve
Knapíková Z.: Aktivizujúce
metódy a formy v práci
učiteľky materskej školy
Berka R.: Multimédiá I
Patrick N. J.: Rozvíjení
sociálních dovedností
lidí s poruchami
autistického spektra

Sládečková S.: Dětský
autismus v kontextu
rodinné resilience
Zelinková O.: Dyspraxie
Studenčan M.: Akútny
koronárny syndróm
Innes J.: Pracovní pohovor
Psychologika emócií
Roučková J.: Cvičení a hry pro
děti se sluchovým postižením
Turek I.: Škola a kvalita
Kovérová Š.: Sociológia
v sociálnej práci I.
Thorová K.: Poruchy
autistického spektra
Kriechbaumer A.:
Yorkšírsky teriér
Herrmann E.: Montessori
- 100 aktivít na
objavovanie sveta
Tirpák A.:
Elektromagnetizmus
Bieleszová D.: Školská
a rovesnícka mediácia
Bendl S.: Žák s problémovým
chováním
Miňová M.: Pedagogické
diagnostikovanie
v materskej škole
Kuklová M.: Kognitivněbehaviorální terapie
v léčbě závislostí
Petlák E.: Stres v práci učiteľa
a syndróm vyhorenia
Dubovec J.: Logistika
Edmüller A.:
27 manipulativních techník
Vacek P.: Rozvoj
morálního vědomí žáků
Hrubec M.:
Etika sociálních konfliktů
Koleňák R.: Spájkovanie
Lukavec T.: Jsi značka?!
Bajčiová V.: Nádory
adolescentů a mladých
dospělých
Ondrejová D.:
Zdravotné cvičenia
Barták R.: Co je nového
v umělé inteligenci
Wilke H.: Suchozemská
korytnačka
Nazare-Aga I.: Nenechte
sebou manipulovat
Šebešová P.: Enviromentální
výchova pro ZŠ a SŠ
Bystrická K.:
Internetový obchod
Stacho Z.: Organizácia
manažérskej práce
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Rybár J.: Kognitívne
paradigmy
Žoldošová K.: Implementácia
konštruktivistických
princípov prírodovedného
vzdelávania do školských
vzdelávacích programov
MŠ a 1. stupňa ZŠ
Miklovič I.:
Lektorské zručnosti
Vegrichtová B.:
Gangy vězeňské, pouliční
a motorkářské
Projekty dramatické výchovy
pro mladší školní věk
Sacks J.: O svobodě
a náboženství
Sacks O.: Musicophilia
Šagátová A.: Pediatrické
ošetrovateľstvo
Pešek R.: Integrace dětí
s Aspergerovým syndromem
a vysokofunkčním autismem
do vzdělávacího procesu
Novotná E.: Sociologie
sociálních skupin
Karpinská Z.: Koučovanie
podľa pyramídy
Špatenková N.:
Edukace seniorů
Laznibatová J.: Nadané dieťa
Inkluzivní pedagogika
Mayrock A.: Jak
přežít šikanování
Zajac P.: Slovenské kargo
Franková R.: Zdravotné
cvičenia s riekankou
v materskej škole
Potkányová K.: Jazyk
a komunikácia
Kolář M.: Nová cesta
k léčbě šikany
Hottmar V.: Úvod do teórie
šírenia elektromagnetických
vĺn, antén a rádiových
prijímačov
Meravý J.: Vykonávanie
revízie elektrických zariadení
Nemcová J.: Moderná
edukácia v ošetrovateľstve
Kant I.: Základy
metafyziky mravov
Miňová M.: Pohybovorelaxačná rozprávka ako
motivačný činiteľ pri zlepšení
správneho držania tela
u detí predškolského veku
Hrabovcová V.:
Elektrické stroje
Kučerová J.: Podnikanie
v cestovnom ruchu
Csámpai O.: Sociológia
v skúmaní etnicity
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Jackulíková J.: Stimulácia
sociomorálneho vývinu
v materskej škole
Horecká M.: Hry s rečou
Konečná Veverková I.:
Riadenie školy
a školského zariadenia
Beran J.: Štruktúry materiálov
a technológie v elektrotechnike
Šabík V.: Národná kultúra
ako rezonančný priestor
Hulková V.: Štandardizácia
v ošetrovateľstve
Rozprávková grafomotorika
Sacks O.: Migréna
Zrak mysle
Hauke M.: Když do života
vstoupí demence, aneb,
Praktický průvodce péčí
o osoby s demencí nejen
v domácím prostředí
Smil V.: Jak se vyrábí
dnešní svět
Burák E.: Komunikácia
v konflikte a kríze
Berghoff P. C.: Malé hlodavce
Miňová M.: Kooperácia
materskej školy s rôznymi
inštitúciami
Horecká M.: Čítanie
pre dyslektikov
Ošťádal P.: Akutní
koronární syndrom
Petlák E.: Interakcia
vo vyučovaní
Preismann Ch.: Život
s Aspergerovým syndromem
Rašmanová K.: Svet morčiat
Sálová A.: Copywriting
Balková K.: Náměty
pro školní družinu
Kufelová I.: Ceny
a cenové rozhodovanie
Notbohm E.: Desať vecí, ktoré
by každé dieťa s autizmom
chcelo, aby ste vedeli
Petlák E.: Všeobecná
didaktika
Laloux F.: Budoucnost
organizací
Goleman D.: Emocionálna
inteligencia
Lowe K.: Strach a sloboda
Bigoš P.: Spoľahlivosť
technických systémov
Robison J.: Prebudenie
Schlegl K.:
Labradorský retriever
Džibrán Ch.:
Prorokova záhrada
Seldim T.: Ako vychovať
úžasné dieťa metódou
Montessori

Ivica Ďuricová a jej Zlaté puto
Prvý marcový týždeň sa
v médiách spomínali knižnice
častejšie než zvyčajne.
Mali sme Týždeň slovenských knižníc a marec je u nás
tradične vnímaný ako „Mesiac
knihy“. V Ilave sme ho odštartovali stretnutím s Ivicou Ďuricovou, začínajúcou spisovateľkou, rodáčkou zo susednej
Košece. Od vzniku kníhkupectva Kornélia spolupracujeme s jeho majiteľom a tak to
bolo aj pri tejto besede.
Nezišlo sa nás v kníhkupectve veľa, no atmosféra bola príjemná a srdečná.
Ivica Ďuricová, absolventka Masarykovej univerzity
v Brne, pracuje ako copywriterka /píše texty reklám, webových stránok, PR článkov,
katalógov, návrhy sloganov
a názvov/.
Popri práci pre klientov si
plní aj sen o vlastnej tvorbe. Po
knihe 99 inšpiratívnych pod-

nikateľských nápadov vydala
1. diel série Zlaté puto. Knihu
charakterizuje ako „mystery
román“ zasadený do sveta utajených agentúr a modernej digitálnej špionáže.
O čom je celý príbeh? Keď
sa Sofia, nič netušiaca majiteľka baliaceho servisu, nechtiac
dostane do boja dvoch odvekých rivalov Williama a Adama, jej život začne ísť prudko
dolu z kopca. Zrazu odhaľuje
prastaré umenie charizmágie
a sama zisťuje, že má dar, ktorý vôbec nechcela... Ak máte
radi v súčasnosti u mnohých
taký populárny fantasy žáner,
v Kornélii si knižku môžete
kúpiť alebo u nás v knižnici
požičať. V tomto roku by malo
byť aj pokračovanie. Autorka
však spomenula, že už čoskoro
jej vyjde ďalšia kniha,o ktorej
nám viac neprezradila, tak sa
necháme prekvapiť.
-ot-, -ih-

Viktor Wiedermann z ilavského kníhkupectva a autorka Ivica
Ďuricová.

Tretiaci zo ZŠ Ilava pri nových knižkách.
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Matrika

Narodili sa:
Lenka Lančaričová
Karolína Jakušová
Linda Zúbeková
Miroslav Sabo
Jakub Reisenauer
Filip Vrábeľ
Hana Lacová
Karin Rexová

Manželstvo uzatvorili:
František Slabeňák
a Alena Holčeková
Štefan Ryška
a Andrea Poláčková
Jozef Meščánek
a Mária Burdejová
Navždy nás opustili:
Libuša Mináriková
Mária Gáliková
Mária Grnáčová
Igor Držík
Anna Mináriková
Helena Vlasatá
Agnesa Bohušová
Štatistika:
V termíne od 23.1.2018 do
27.2.2018 sa do nášho mesta prisťahovalo 24 občanov,
odsťahovalo 32 občanov
a v rámci mesta sa presťahovalo 12 spoluobčanov.

Spomienka

Smútočné poďakovanie

Smútočné poďakovanie
Smútiaca rodina ďakuje všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s ich drahou zosnulou pani Libušou
Minárikovou. Zároveň ďakujú za kvetinové dary a slová sústrasti, ktoré pomohli zmierniť ich hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina

Naše srdcia sú smutné, pretože si nám zbohom dala, ale
aj plné lásky, ktorú si nám darovala.
Dňa 24.2.2018 sme na poslednej ceste odprevadili našu
drahú sestru, švagrinú a tetu
Máriu Grnáčovú,
ktorá zomrela vo veku 77
rokov. Ďakujeme všetkým
príbuzným, známym a bývalým spolupracovníkom za
prejavy sústrasti, kvetinové
dary a za účasť na poslednej
rozlúčke.
Smútiaca rodina

Spomienka

„Ako ticho žil, tak ticho odišiel, skromný vo svojom živote,
veľký vo svojej láske a dobrote.“
Dňa 21. marca 2018 uplynie 6 rokov, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
otec a dedko
Jozef Lefčík.
S láskou a úctou spomínajú
manželka Oľga, deti Jozef a
Soňa s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.

Smútočné poďakovanie

Aj slnko zapadá
ústupom do noci,
kto raz púť dokonal,
nieto viac pomoci.
Touto cestou ďakujeme
všetkým príbuzným a známym, ktorí sa dňa 6.3.2018
prišli rozlúčiť s našou drahou
Helenou Vlasatou.
Smútiaca rodina

EVENT & CATERING
FIREMNÉ STRAVOVANIE
Prevádzka Lavante v Dubnici nad Váhom prijme do
zamestnania pracovníka na
zabezpečenie výdaja stravy
do prevádzky v Ilave denne
počas pracovného týždňa od
16:00 do 19:00. Záujemcovia
sa môžu hlásiť telefonicky
na číslo 0950 343 733 alebo
osobne v prevádzke Lavante
v Dubnici nad Váhom.

Prenajmem dvojizbový byt
v Ilave. Cena dohodou. Záujemcovia môžu volať na číslo
telefónu 0907 598 072.

Smútočná spomienka

„Tých, ktorých milujeme, neodchádzajú, žijú v našich srdciach každý deň„
Dňa 29.3.2018 si pripomenieme rok, čo nás navždy
opustila naša drahá mamička
a babička

Anna Pleváková

a dňa 5.3.2018 sme si pripomenuli už 12. výročie úmrtia
nášho otecka a dedka
Františka Pleváka.
S láskou v srdci spomínajú
deti Lýdia, Stanislav, Róbert
s rodinami. Nech spomína
s nami každý, kto ich mal rád.

Keď zomrie mamička, slniečko zájde, v srdci nám zostane
smútok a chlad. V tom šírom
svete sotva sa nájde, kto by ako
mamička vedel mať rád.
Dňa 3.4.2018 si pripomenieme 2 roky od úmrtia našej
drahej mamičky a babičky

Anny Vankovej

rod. Mudríkovej, ktorá nás
opustila vo veku nedožitých
87 rokov.
S láskou a úctou spomínajú
synovia a dcéra s rodinami
a vnuci Lukáš, Peter a Daniel
na babičku nikdy nezabudnú.

Ak ste dostali chuť na výbornú pizzu alebo
šalát, tak si príďte k nám posedieť do príjemného prostredia a určite si vyberiete. Taktiež poskytujeme možnosť usporiadania rôznych firemných akcií, osláv atď.

Sme tu pre vás už 5. rok
BOWLING COFFEE ILAVA
0948 482 959
DENNÉ MENU OD 11:00-14:00
DETSKÝ BOWLING

Ilavský mesačník
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ADIDAS 4 SPORT CUP 2018 PREŠOV
V Prešove sa uskutočnil už
16.ročník
medzinárodného
halového futbalového turnaja
mládeže. MFK Ilava sa zúčastnilo na tomto turnaji v kategórii U9, kde bolo prihlásených
21 mužstiev. Zo Slovenska
bolo 8 mužstiev, 6 z Maďarska,
5 z Ukrajiny a po jednom mužstve z Česka a Srbska. Hralo sa
v 3 skupinách po 7 mužstiev,
do semifinále postupovali víťazi skupín a jedno najlepšie
mužstvo z druhého miesta.
Vzájomný zápas s maďarským
Kecskemétom rozhodol o tom,
že sme skončili až na 3.mieste v skupine a súper postúpil
do semifinále, kde skončil na
4.mieste. Víťaz našej skupiny
Viktorial Lvov (UA) prehral
vo finále s Lokomotívou Kyjev
(UA) 2:1.
Prvý zápas v skupine sme
odohrali proti FC Tatran Pre-

šov girls U-11 a vyhrali sme ho
4:2 (góly: Prekop 2, Ondrušík,
Suchánek). V druhom zápase
sme podľahli Sparte Chernivsti (UA) 3:1 (gól Prekop), keď
sme mali trošku smolu – nepremenili sme pokutový kop
a rozhodcovia nám neuznali regulárny gól. V treťom zápase sme s finalistom turnaja
Viktorial Lvov prehrali 3:0,
ale podali sme dobrý výkon.
V štvrtom zápase MFK Ilava
– FK Safi Prešov 4:0. Tento zápas mohol skončiť aj dvojciferným výsledkom, ale brankár
hostí veľmi dobre chytal. Góly
strelili: Prekop 2, Suchánek 2.
Piaty zápas sme nezačali dobre a po chybách v obrane sme
prehrávali so Sport Kft Eger
(HU) už 2:0, ale bojovnosťou
sme dokázali otočiť na konečných 4:2, pričom góly strelili
Suchánek 2 a Prekop 2. Rozho-

TENIS

li zápasy o halového majstra
Českej republiky v kategóriách
40+ až 75+, pričom turnaja sa
zúčastnilo 170 hráčov. Tohto turnaja sa zúčastnil
aj Peter Mišík, ktorý
si počínal mimoriadne dobre, keď v 1. kole
porazil 3 nasadeného
hráča Hančíka z Liberca 6:3, 6:2. V druhom
kole nedal šancu Kňourkovi z Plzne a vyhral
6:1, 6:4. V semifinále
prekvapujúco zdolal 2.

V dňoch 2.-4.3.2018 sa v
Prahe – Modřanoch odohra-

Peter Mišík v strede.

FUTBAL
Bolešov U-9
17.02.2018
Naši chlapci U-9 sa v Bolešove zúčastnili ďalšieho turnaja, na ktorom nenašli premožiteľa a suverénne zvíťazili.
Postupne porazili: Ilava –
Dubnica 4:1, Ilava – Beluša
5:1, Ilava – Horovce 5:1, Ilava
– Nová Dubnica 5:4.
Chlapci podali veľmi dobré výkony. O góly sa postarali:
Suchánek 8, Prekop 8, Holbus
2, Imríšek.

Púchov U-15
18.02.2018
ObFZ Považská Bystrica
zorganizoval turnaj starších
žiakov, na ktorom sa zúčastnilo 10 mužstiev. MFK Ilava
skončil na 7. mieste, keď vyhrali len s Dolnými Kočkovcami 1:0 a dvakrát remizovali – s Ladcami 2:2 a Dolnou
Maríkovou 1:1. S Hornou Porubou sme síce viedli 2:0, ale
nakoniec sme prehrali 4:2. S
víťazom turnaja – Udičou sme
prehrali 2:1, aj napriek tomu,
že sme viedli 1:0.
Naše góly strelili: Roháč 4,
Palkovič 2, Novosad 1. -pm-

dujúci zápas o postup do semifinále proti Egzesulet Kecskemét (HU) sa odohral zo strany
hostí nečisto až v niektorých
fázach zákerne, na čo doplatil
Jurko Bodzáň zranením. Tento faul otriasol našimi hráčmi
a súperovi sme podľahli vysoko 8:3, čo nás odsunulo hrať o
konečné 9.-10. miesto. Góly:
Prekop 2, Striško.
O umiestnenie sme hrali s

SDJUSSHOR MIKLAIV (UA)
a prehrali sme 2:1, gól strelil
opäť Prekop.
Aj napriek tomu, že niektorí nominovaní hráči zostali pre chorobu doma a turnaj
sme odohrali len so 7 hráčmi, úspešne sme reprezentoval
MFK Ilava – o čom svedčí aj
fakt, že z 8 slovenských mužstiev sme skončili najlepšie.
-pm-

Malí futbalisti so sprievodom svojich rodičov.
nasadeného hráča Kratochvíla z Prahy 7:5,6:4 – len škoda,
že v tomto zápase si privodil
svalové zranenie v dolnej časti
tela, čo ho vo finále limitovalo v pohybe. Avšak aj napriek

tomu odohral vo finále dobrý
zápas i keď podľahol Čapounovi z Karlových Varov 6:1,7:6.
Gratulujeme Petrovi Mišíkovi
– vicemajstrovi Českej republiky v kategórii seniori 60+.
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V galerii DK Ilava na Slovensku byla
zahájena výstava obrazů Olgy Volfové
- Rytmus světa
V galerii Domu kultury
města Ilava na Slovensku byla
zahájena výstava obrazů malířky Olgy Volfové s podtitulem „Rytmus světa“. Slavnostní vernisáž se uskutečnila v
pátek 16. února 2018 od 16:00
hod. a kromě řady pozvaných
výtvarníků a milovníků výtvarného umění se jí zúčastnil rovněž primátor města Ilava Ing. Štefan Daško. Program
vernisáže zahájila ředitelka
DK Ilava Mgr. Alena Teicherová. Kurátorkou výstavy je
umělecká ředitelka agentury ART & MANAGEMENT
Dr. Světlana Patáková Boučková, která v úvodu představila malířku Olgu Volfovou a
její výtvarné dílo. V další části

programu vystoupil s hudební
improvizací významný český
klavírní improvizátor, skladatel a pedagog Mgr. Jiří Pazour,
který se v připraveném hudebním programu - melodramatu
- postaral o klavírní doprovod
při procítěné autorské recitaci
veršů Světlany Patákové Boučkové, které vznikly jako inspirace na obrazy Olgy Volfové.
Výstavu obrazů Olgy Volfové
„Rytmus světa“ můžete navštívit až do 21. března 2018.
Více zde: https://www.artmanagement.cz/news/v-galerii-dk-ilava-na-slovensku-byla-zahajena-vystava-obrazu-olgy-volfove-rytmus-sveta/
Dr. Světlana Patáková
Boučková

Pozvánky na podujatia v Ilave

Zľava S. Patáková, Š. Daško, O. Volfová, A. Teicherová a J. Pazour.

ILAVSKÝ

16. 3. 2018 /piatok/ od 10.00 – 16.00 v DK a vonku pri dome kultúry
Veľkonočné tradície – ľudoví remeselníci, folklórne súbory, dobroty...
Vstup zdarma /viac na titulnej strane/.
Veľkonočný koncert o 18.30 hod.: Sestry Bacmaňákové s kapelou Zbojná,
Pavol Laták, FS Drevár, heligonkár Marian Šišovský.
Vstupné 7 €, /predpredaj vstupeniek v knižnici/
23. 3. 2018 /nedeľa/ od 8.00 – 15.00 v sále domu kultúry
24. 3. 2018 /pondelok/ od 8.00 – 12.00 v sále domu kultúry
Chovateľská prehliadka trofejí ulovených v sezóne 2017/18
Slávnostné otvorenie bude o 10.00 hod.
Sprievodné akcie: Fotografie Juraja Mičudu a Petra Kubiša,
prezentácia Magazínu poľovníka, poľovnícke potreby a ošatenie,
možnosť občerstvenia. Pozýva OPK, PZ Borokové,
Vápeč – Horná Poruba – Ilava v spolupráci s domom kultúry.
7. 4. 2018 /sobota/ od 7.00 – 12.00 na prízemí domu kultúry
BURZA zberateľských zaujímavostí všetkých odborov.
Vstupné 0,50 €, deti zdarma.
15. 4. 2018 /nedeľa/ o 15.00 v sále domu kultúry
Ilavská hudobná jar: Na prvom tohtoročnom koncerte účinkujú
žiaci a pedagógovia ZUŠ Ilava. Vstupné dobrovoľné.
20. 4. 2017 /piatok/ o 18.30 v sále domu kultúry
Radošinské naivné divadlo: To nemá chybu.
Trochu trpký, ale skôr ľudsko - smiešny životný osud starého novinára
v komédii Stanislava Štepku. Vstupné 13 €, predpredaj v knižnici.
Rytmus světa – výstava obrazov českej maliarky Olgy Volfovej
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 / II. poschodie/ potrvá do 16. marca 2018.
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.
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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