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Stánky s občerstvením, oblečením, výrobky ľudových remeselníkov, kolotoče,
stretnutia s priateľmi a známymi, kultúrny program, to všetko je tradičný

Bartolomejský
jarmok v Ilave

Tento rok sa uskutoční 19. 8. - 20. 8. 2016
Piatok 19. 8. - kultúrny program na námestí:
15.00 Slávnostné otvorenie jarmoku
15.30 Koncert hudobnej skupiny RUBÍN
16.30 DFS LAŠTEK a FS STRÁŽOV z Ilavy
17.30 Vystúpenie žiakov a učiteľov ZUŠ ILAVA
18.30 Spevák IVAN OŽVÁT, sólista opery SND
20.00 Koncert hudobnej skupiny ELÁN tribute
Sobota 20. 8. - kultúrny program na námestí:
09.00-12.00 Dopoludnie s RÁDIOM ŠLÁGER.
Účinkujú: JOŽKO OPATOVSKÝ, ORIN,
KORA BAND, MELODIC

SPRIEVODNÉ PODUJATIA:

Piatok
16.00 Výstavná sieň DK - vernisáž
výstavy DANKY VLČKOVEJ s názvom
ARTETERRA /šperky, vitráže, umelecké doplnky/
09.00-18.00 Mestské múzeum - OŽIVENÁ
EXPOZÍCIA. Živé /aj vypreparované/
exempláre exotického hmyzu v
prírodovednej časti múzea /pavúky,
škorpióny.../
Sobota
09.00-12.00 Mestské múzeum - OŽIVENÁ EXPOZÍCIA
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Ilavský mesačník

Pokračujeme... Uplynulo 1,5 roka obdobia po nástupe po voľbách 2014
S prianím všetkého dobrého
s vrcholiacim letným obdobím
roku 2016, k Bartolomejskému
jarmoku hlavne veľa zdravia,
šťastia, vzájomného pochopenia, radosti Vám všetkým, Ilave, návštevníkom, susedným
mestám, obciam. Dovoľte mi
podeliť sa s Vami o pár slov
a myslím, že aj závažných a
podstatných informácií.
„Meníme Ilavu k lepšiemu.
Pre Vás“.
Týmto mottom som vstupoval do volebnej kampane na
konci roka 2014 pre volebné
obdobie rokov 2015-2018. Po
prvom roku (2015) a polroku
2016 môžem konštatovať, že
po dlhoročnom úsilí, v podstate na piaty pokus (4 výzvy
a v 3. výzve aj podanie odvolania) sa podarilo z fondov EÚ
a zdrojov ŠR SR a SVP š.p. zrealizovať veľký bezpečnostný
projekt Rekonštrukcia koryta
Podhradského potoka aj s dvoma premosteniami, ktorých investorom bolo mesto. Do týchto investícií išlo viac ako 4,5
milióna eur, z drvivej väčšiny z mimorozpočtových prostriedkov mesta, s výnimkou nákladov premostení(cca 138.000
eur). Do konca roka 2015 bola
táto stavba aj právoplatne skolaudovaná, a tak bola dodržaná podmienka nárokovania refundácie z EÚ fondov v plnej
výške. V roku a po roku 2015
máme za sebou rekonštrukciu otoča na Skale, parkovisko
pri železničnej stanici, optické
siete v časti mesta (Medňanská, SNP, Kukučínova ulica...),
zmenu územného plánu. Mestu bol refundovaný v roku 2015
EÚ projekt Rekonštrukcia časti
verejného osvetlenia. Do roku
2016 sme vstúpili s nasledovnými výraznými rozvojovými impulzmi. Po rokovaniach
s etablovaným investorom na
území mesta firmou HANON
Systems Slovakia (bývalý Halla
Climate Control, ešte predtým
Visteon Slovakia) juhokórejským výrobcom klimatizácií
je v tomto roku realizovaná investícia a výstavba novej haly
firmy z dôvodu rozšírenia a nárastu výroby. Plocha haly cca

14 500 m2. Do troch rokov etapovite pribudne cca 300, možno až 400 pracovných miest, do
ďalších rokov s výrazným finančným efektom pre mesto, s
nárastom inkasa daní z nehnuteľností z novej stavby. Aj takto
verejne chcem poďakovať managementu firmy, konkrétne pánom Hyun Cheol Lee a
Seung Cheol Lee, ako aj p. Gostíkovi za ich návštevu, rokovania a kompletné informácie o
zámeroch spoločnosti, prioritne v Ilave. Obdobie tohto roka
a predchádzajúcich mesiacov
bolo okrem iného aj obdobím
intenzívnej spolupráce mesta
Ilava, primátora, oddelenia výstavby a životného prostredia
(Ing. Janúšek) pri zákonných
postupoch a procesoch súvisiacich s budovaním a investíciou
firmy,rozšírenej výroby (územné konanie, stavebné konanie
a iné…). Vo februári investor
dostal správoplatnené územné rozhodnutie, povolenie a
následne už zažiadal o stavebné povolenia na objekty a komunikácie, ktoré mu boli vydané. V súčasnosti v podstate
prebieha kolaudačné konanie.
Dielo -stavba sú vybudované.
Podľa informácií publikovaných v médiach(TREND)
Hanon Systems Slovakia v Ilave vyrába klimatizačné systémy najmä pre automobilky na
Slovensku a v Českej republike. Najvýznamnejšími zákazníkmi sú juhokórejské firmy
Kia a Hyundai. Odberateľmi
sú aj Volkswagen, Audi, BMW,
Ford. Spoločnosť nadviazala spoluprácu s britskou automobilkou Jaguar Land Rover
(JLR).
Hanon Systems Slovakia je
pokračovateľom podniku Halla Visteon Climate Control. Je
druhým najväčším producentom klimatizačných zariadení pre automobilový priemysel. Firma v roku 2015 zmenila
meno, keď americký výrobca
komponentov Visteon predal
svoj 70-percentný podiel spoločnostiam Hahn Auto Holdings a Hankook Tire.
Hanon Systems sa v rozšírenej výrobe zameria na produk-

ciu plastových častí komponentov aj hliníkových chladičov do
automobilov.
Celková rozloha navrhovanej prístavby bude predstavovať viac ako 14-tisíc metrov
štvorcových a ročná inštalovaná kapacita bude 1,2 milióna
klimatizácií a milión výmenníkov.
Hanon Systems sa v roku
2008 presťahoval z Dubnice
nad Váhom do novopostavenej
haly v priemyselnom parku v
Ilave s dvojnásobnou výrobnou
plochou 25-tisíc metrov štvorcových.
Na prelome rokov 2012 a
2013 spoločnosť rozšírila výrobné priestory a začala s výrobou klimatizačných jadier a expandovala s výrobou tepelných
výmenníkov. V roku 2014 tržby
Hanon Systems Slovakia dosiahli 258 miliónov eur a zisk
11,2 milióna eur.
Aj ďalší podnikateľský subjekt, už etablovaný v Ilave, chce
rozširovať výrobu a prijímať do
cca 200 nových pracovníkov
etapovite počas nasledujúceho
obdobia.
Partner ZMOS a mesta Ilava
Slovak Telekom a.s. bude pokračovať v budovaní a rozšírení optickej siete aj v ďalších
častiach mesta, prioritne Pivovarská ul. smerom na výjazd
na Valaskú Belú, Skala, Štúrova ul.- bytovky, ku Kauflandu, následne Sihoť a Klobušice. Prínosom pre obyvateľstvo
a podnikateľské subjekty bude
zabezpečenie internetu s dostatočnými parametrami, sprístupnenie vysokorýchlostného internetu pre Vás, prinesie
rozvoj a pridanú hodnotu pre
občanov, stimuluje vznik a rozvoj nových firiem a investícií,
zvýši zamestnanosť v meste.
Medzi výhody nových služieb
na optickej sieti bude patriť za
rovnakú cenu až 10- násobne vyššia rýchlosť, rýchle wi-fi
pripojenie v celej domácnosti,surfovanie na internete úplne
bez obmedzení, možnosť pozerať programy na viacerých televízoroch v HD kvalite, neprerušované sledovanie on – line
televízneho vysielania v PC,

v tablete, v smartfóne, plynulý chod on-line hier vo vysokej kvalite obrazu. Kľúčovým
faktorom spolupráce vedenia
mesta bude vydávanie územných rozhodnutí bez odkladu,
vrátane súhlasu s investíciou
-umiestnením stavby a rozkopávkovým povolením.
V spolupráci s týmto partnerom pripravujeme projekt
kamerového systému po línii parkovisko železničná stanica, Mierové námestie, ulice
Moyzesova, Farská, Ružová,
Košecká, parkovisko Kukučínova- Cillerova jama ako aj
materská škola a základná škola na Medňanskej ulici, s možným pokračovaním kamier a
s budovaním optických sietí aj
na uliciach Pivovarská, Skala,
Štúrova, Nálepkova, Sihoť.
So záujmom čakáme aj na
výsledok podania žiadosti
a projektu na eurofondy privátnej skupiny na polyfunkčnú rekonštrukciu areálu pivovaru, aj
so zámerom výroby piva, a tak
pokračovať v stáročnej tradícií
mesta Ilava, ktorá bola posledných cca 20 rokov prerušená.
Prvú zo žiadostí v hodnote príspevku, grantu cca 990 000 eur
už má schválenú.
Mesto Ilava má v súčasnosti podané grantové projekty
na kamerový systém- centrum
mesta Mierové námestie -ulica
Farská, parkoviská Kukučínova- Cillerova jama a pri železničnej stanici. Žiadosť o grant
leží niekoľko mesiacov na MV
SR, doteraz nebola vyhodnotená, preto sme alternatívne pripravili realizáciu cez Slovak Telekom.
Z enviromentálneho fondu
z troch podaných žiadostí na
finančné prostriedky na rekonštrukciu,výmenu okien na
mestských budovách Dom kultúry Ilava, Dom kultúry Klobušice, hasičská zbrojnica nebola mestu schválená ani jedna
žiadosť a to už opakovane.
Po vypísaní grantovej výzvy budeme pripravení vzhľadom na záujem Vás, občanov,
zapojiť sa do projektu lepšieho zhodnocovania a zneškodňovania rastlinných odpadov

Ilavský mesačník
formou obstarania a dodania
kompostérov do prihlásených
domácností. Očakávali sme
vypísanie výzvy už v januári
tohto roku, ale doteraz nebola
vypísaná riadiacim orgánom.
V súčasnosti sú rozbehnuté
rekonštrukčné práce a finalizujú sa, niekde sú už ukončené, rekonštrukcie ciest Iliavka,
Okružná ulica, Klobušice, Nálepkova ulica, chodník od NsP
k Lidlu, vrátane autobusovej
zastávky pri NsP. K Bartolomejskému jarmoku bolo opätovne
sprevádzkované a sfunkčnené
jazierko v hornom parku pri
MsÚ aj s novým premostením
za výdatnej sponzorskej pomoci cca za menej ako 50% z reál-nych objektívnych nákladov.
K týmto aktivitám sa prira-
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dia aj investičné zámery a aktivity priamo mesta a mestského
úradu podľa priorít a schválenia v rozpočte mesta. Predpokladám, že ak sa celospoločensky neudeje niečo naozaj
negatívne, budeme môcť považovať tento rok za dobrý a nepremárnenú príležitosť. K lepšiemu pre Vás. Tvrdou pravdou
však je, že pred nami stojí veľa
a ťažkých problémov,vecí,investícií na riešenie.
To všetko s prebytkom hospodárenia za rok 2015, pri dodržiavaní pravidiel a finančnej
disciplíny, pričom je predpoklad,že mesto si v hodnotení inštitútu INEKO udrží hodnotenie- výborné finančné zdravie
aj po roku 2015. Posledné hodnotenie za rok, resp. po roku

2014 máme zatiaľ 5,1, výborné
finančné zdravie na stupnici 0
minimum – 6 maximum,čo je
v prvej pätine zo 138 hodnotených miest Slovenskej republiky. Predpokladáme, že INEKO
zverejní hodnotenie za rok po
roku 2015 do konca septembra
2016. Toto každoročné hodnotenie a výsledná hodnota má
medziročne od roku 2009 vrátane stúpajúci trend-r. 2009 4,4,
r.2010 4,5, r.2011 4,8, r.2012 5,0,
r.2013 5,1, r. 2014 5,1(na stupnici 0 minimum-6 maximum,viď
www.ineko.sk). Tak isto prebehol aj audit rozpočtového roku
2015- bez výhrad.

Výzva na uvoľnenie
parkovacích miest

Vážená motoristická verejnosť, zamestnanci jednotlivých oddelení a úradov!
Mesto Ilava Vás v súvislosti
s konaním tradičného Bartolomejského jarmoku upozorňuje, že v dňoch jeho konania,
t. j. v piatok 19. augusta a v sobotu 20. augusta 2016, bude
od 04.00 hod. ráno uzavretý vstup pre motorové vozidlá
na Mierové námestie cez všetky prístupové komunikácie,
t.j. Farskú a Košeckú ulicu a to
už od štátnej cesty I /61. (nie je
možné ani parkovanie za buIng. Štefan Daško dovou, je vyhradené pre jarprimátor mesta Ilava mok).
Zároveň žiadame všetky fyzické a právnické osoby, t.j.
Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava - 5 a 6/2016
majiteľov motorových vo(tabuľková forma)
zidiel, ktorí počas bežného
roka využívajú parkovacie
(tabuľková forma)
miesta na Mierovom námestí
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3
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53,71
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2 209 832,00
2 21
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009,00
858 130,797 585,65
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40,80
piatok.
Vyhodnotenie
rozpočtu
Mesta Ilava
- 5 a 6/2016
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správa zmesta
1 061
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589,07
44,34
toho:
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Príjem
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Rozdiel
120 000,00
94 100,00
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príchodu do zamestnania,
Finančné
operácie
ý rozpočet
Kapitálový rozpočet
v uvedenom čase odstavili
Príjem
42 000,00
638 550,00
22 361,47
8,34
Príjem
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,005314272,68
0,00
0,00
Výdaj
42 000,00
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14 075,86
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Výdaj
120
000,00
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612
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0,00
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213 608,26
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(sumy sú uvedené v €)
ného úradu, matriky a úra120 000,00
120
000,00
50školu
220,82
60 281,87
RO––rozpočtové
rozpočtové organizácie
organizácie
(zahŕňa
Materskú
Ilava
+ jedáleň
a Materskú
du práce a 50,23
zároveň priebežne
**RO
(zahŕňa ZŠ,
ZŠ, ZUŠ,
ZUŠ, CVČ,
CVČ,ŠJ
ŠJZŠ
ZŠaaŠKD
ŠKDŠJ);
ŠJ);MŠ
MŠ– –zahŕňa
zahŕňa
Materskú
školu
Ilava
+ jedáleň
a Materskú
školu Klobušice + jedáleň;
DK 000,00
- domy kultúry.
-78
518
550,00
-27
859,35
-7
009,19
školu Klobušice + jedáleň; DK - domy kultúry.
informovali svojich klientov,
* výdaj mesto - zahŕňa správu mesta, voľby, transakcie verejného dlhu, civilnú obranu, ochranu pred požiarmi, výstavbu,
že prístup do budovy 81/18 na
cestnú dopravu, komunikácie, nakladanie s odpadmi, ochranu prírody a krajiny, ochranu životného prostredia, rozvoj
* výdaj mesto - zahŕňa správu mesta, voľby, transakcie verejného dlhu, civilnú obranu, ochranu pred požiarmi, výstavbu,
Mierovom námestí bude cez
bývania, verejné osvetlenie, bývanie a občiansku vybavenosť, rekreačné a športové služby, knižnicu, predškolskú výchovu,
3 411
656,00
4 oochranu
042
866,00
1 626
931,90
2 016 896,67
49,89
opatrovateľskú
klub dôchocov
a starostlivosť
občanov
v hmotnej
núdzi.
cestnú dopravu,službu,
komunikácie,
nakladanie
s odpadmi,
prírody
a krajiny,
ochranu
životného
prostredia, rozvoj
zadný vchod.
bývania,štátneho
verejné osvetlenie,
bývanie
a občiansku
rekreačné
a športové1služby,
predškolskú výchovu,
3 411SR
656,00
4 042
413knižnicu,
323,64
1 684 165,81Ďakujeme41,66
Schodok
rozpočtu
je k 30.
6. 2016 vovybavenosť,
výške
736 866,00
mil.
€.
za pochopenie
Zdroj:
Ministerstvo
financií
opatrovateľskú
službu,
klubSR.
dôchocov
a starostlivosť o občanov v0,00
hmotnej núdzi.
Organizačný výbor
0,00
213
608,26
332
730,86
Ing. Štefan Daško
Ing. Stanislav Fúsek
Bartolomejského jarmoku
samostatný odborný referent rozpočtu
ené v €) primátor mesta Ilava

Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava - 5 a 6/2016

(sumy sú uvedené v €)

Schodok štátneho rozpočtu SR je k 30. 6. 2016 vo výške 736 mil. €.

počtové organizácie
(zahŕňa
ZŠ, ZUŠ, CVČ, ŠJ ZŠ a ŠKD ŠJ); MŠ – zahŕňa Materskú školu Ilava + jedáleň a Materskú
Zdroj: Ministerstvo
financií SR.
ušice + jedáleň; DK - domy kultúry.
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Milan Rastislav Štefánik

Dňa 21. júla uplynulo 136 rokov od narodenia Milana Rastislava Štefánika. Generál Dr.
Milan Rastislav Štefánik, vedec
politik a diplomat, popredný
predstaviteľ československého
zahraničného odboja za prvej
svetovej vojny, ktorý sa zaslúžil
o vytvorenie ČSR, predstavuje
jednu z najvýznamnejších osobností našich národných dejín.
Štefánik sa narodil 21. júla
1880 v Košariskách pri Brezovej pod Bradlom, kde jeho otec
pôsobil ako evanjelický farár.
Vzdelanie získal najskôr v Šamoríne, kde sa zdokonaľoval
v maďarčine, potom na evanjelickom lýceu v Bratislave, kde
dosahoval vynikajúce výsledky,
neskôr v maďarskom Šoproni
a posledné štyri roky absolvoval v Sarvaši, kde v roku 1898
zmaturoval. Vysokú školu absolvoval na Karlovej univerzite
v Prahe, ktorú dokončil doktorátom v obore astronómia.
Po jej ukončení odišiel v roku
1904 do Paríža, kde sa dostal
na slávnu Meudonskú hvezdáreň. Tu bol riaditeľom francúzsky astronóm J. Jansen, ktorý
ho v roku 1905 a 1906 vyslal
na Mont Blanc, aby tam založil
hvezdáreň a stal sa jej riaditeľom. V tejto činnosti neúnavne
pracoval a zúčastnil sa tiež rozličných medzinárodných kongresov. Za účelom vedeckých
výskumov cestoval do Španielska, strednej Ázie, Alžírska, na
Saharu. V roku 1910 ho poslala
Francúzska akadémia na ostrov
Tahiti, aby tam pozoroval Halleyovu kométu. Keď vypukla 1.
svetová vojna, práve cestoval po
Alžírsku a Maroku. Za zásluhy
bol menovaný za čestného člena Francúzskej akadémie a bol
mu udelený Rád čestnej légie.
Za svoje služby pre Francúzsko
vykonaných počas cesty a politickej práce v Ekvádorskej republike dostal francúzske občianstvo.
Po vypuknutí vojny sa Štefánik, hoci bol chorý, dobrovoľne
prihlásil do francúzskeho leteckého útvaru, kde sa stal neskôr nadporučíkom a za odvážne zásluhy dostal mnoho rádov.

Postupne
ho povýšili
na majora,
plukovníka
a v máji 1918
sa stal nakoniec generálom. Ako letec sa preslávil v bitke pri Arzase
a pri Carensy. Vtedy pádom s
lietadlom utrpel ťažký vnútorný úraz, kedy ledva vyviazol so
životom. Potom bol operovaný
v Ríme. Z Ríma odcestoval do
Paríža, kde sa vrátil pred Vianocami 1915 veľmi chorý. V Paríži sa stretol s Masarykom a stal
sa popredným členom odboja
na vytvorenie spoločného štátu Čechov a Slovákov. Ponúkol
využiť svoje vzťahy s vysokými
francúzskymi politikmi T.G.
Masarykovi a Eduardovi Benešovi, čo bolo dôležitým krokom
pre začatie rokovaní s vedúcimi
predstaviteľmi Dohody na vytvorenie Légií československého
zahraničného odboja. Vo funkcii podpredsedu Československej národnej rady bol vyslaný
do Ruska, kde založil prvé organizácie Česko - Slovenskej armády /Légie/. Československí
vojaci, legionári, ho volali zlatým Štefánikom. Počas pobytu
v Rusku sa dištancoval od boľševickej vlády. Z Ruska sa vrátil do
Paríža a odtiaľ odletel do USA,
kde tiež organizoval Légie z našich krajanov po diplomatickom
rokovaní a so súhlasom americkej vlády. Už predtým v roku
1914 sa Štefánikovi podarilo
získať povolenie na zriadenie
ČS légií v Taliansku. V auguste
1918 ho vyslali s generálom Janinom do Vladivostoku na zaistenie odchodu Légií do vlasti. Za
vojenské zásluhy dostal od francúzskej vlády vysoké vyznamenanie Veliteľský kríž Čestnej légie. Štefánik hral kľúčovú úlohu
pri vytváraní československej
zahraničnej armády. Dňa 14.
októbra 1918 vznikla dočasná
československá vláda - Masaryk, Beneš a Štefánik. V tejto
vláde zastával Štefánik funkciu
ministra vojny. Francúzsko ako
prvé uznalo Československú republiku aj zásluhou generála Dr.

Milana Rastislava Štefánika. Na
jeho počesť je v Paríži po ňom
pomenované námestie Place
Géneral Stefanik.
4. mája 1918 sa Štefánik vracal z Talianska na Slovensko,
aby urovnal spor s Maďarskom
o spoločnej budúcej medzištátnej hranici. Na vojenskom
lietadle, dvojplošníku typu
Camponi, spolu s trojčlennou
talianskou posádkou. Za nepriaznivého počasia neďaleko
Ivánky pri Bratislave pri pristávaní lietadlo náhle havarovalo

a celá posádka zahynula. O príčine nešťastia sa dosiaľ vedú rôzne dohady. Pravdu sa už nedozvieme. Štefánik bojoval za našu
slobodu politicky, diplomaticky
a aj fyzicky. Obetoval za nás to
najcennejšie, čo mal, svoj život.
Za to mu patrí naša veľká úcta
a vďaka. Je to náš národný hrdina. Jeho životným krédom bolo
„Veriť, milovať, pracovať.“ Miloval svoj národ a svoju krajinu.
Jeho cieľom bolo oslobodiť svoj
národ spod tisícročnej uhorskej
poroby.
J. Kobza

Zo švrkoňskej papuče
„Myslím, že pre súčasníkov
nie je nezaujímavé vedieť, kadiaľ
tiekol Porubský + Iliavčanský
potok cez mesto.
Na „Stavoch“, čo bolo miesto
nad vtedajším posledným domom Porubskej ulice sa potok
rozdeľoval, staval, aby tiekol buď
do mesta, alebo mimo neho. Postavme sa na stavoch (mostík
ku zberným surovinám) v smere toku, čelom do mesta: Potok
do mesta tiekol vpravo, mimo
mesta vľavo. Pri posledných domoch v miernej zákrute cesty
prechádzal mostíkom pod cestou na pravú stranu Porubskej
ulice a tiekol popred domy a záhradky, poza „Žítnikovo humno“ (dnes Pohostinstvo Koza)
a pred „Kolíkov dom“(dnes rodinné domy za pohostinstvom)
až po začiatok píly –traktorovej stanice(dnes nový rodinný
dom), tam opäť pod mostíkom
prešiel na ľavú stranu cesty, popred vchod do bývalého horného
majera (dnes nedokončená výšková budova pivovaru). Za ním
bol už regulovaný, t.j. boky boli
vyložené kameňmi asi do výšky
jedného metra. Ďalej tiekol popred dom- byt sládka pivovaru,
ktorý bol prilepený k múru majera, potom popred nový pivovar. Tu opäť mostíkom pod cestu
pred panským domom (dnes asi
pekáreň) šikmo k ľadovni starého pivovaru (dnes asi veľkosklad
zeleniny)sa dostal na druhú stranu cesty a tiekol popri záhrade
„óvody“ – materskej školy do Ružovej ulice, po jej pravej strane.
Mostík viedol do materskej školy
a na začiatku ulice pred roľníkmi

Dolinským a Žitníkom boli drevené mosty pre vozy, pri Žitníkovi pod vežu betónový mostík pre
chodcov, pred Kotlárikom – Dénešom (dnes piváreň a mestské
múzeum) podobný, rovnako pri
papiernictve Tichý pred okresným úradom, ktorý si tam vybudoval parkovisko pre osobné
autá tak, že položil betónovú dosku na potok a zakryl ho v dĺžke
niekoľkých metrov (dnes zmrzlinár s terasou). Ďalej tiekol popri okresnom súde až po zákrutu
cesty na začiatku parku, tu opäť
mostíkom pod cestu sa dostal
na druhú stranu, stočil sa vpravo a potom už tiekol rovno popri
parku až na jeho koniec, kde bol
betónový most pre automobily
na námestie a do brány väznice.
A potom ďalej stredom námestia
– betónový mostík bol pred hostincom Jakuba Tanušku(dnes
101 drogéria) k studni, pre automobily a vozy pred Mäsiarskou
ulicou(dnes Moyzesova ul.) a na
konci námestia pred Roľníckou
vzájomnou pokladnicou (dnes
mestským úradom) rovnako pre
automobily a vozy. Ostatok púte
potoka už poznáme – poza budovu dnešného mestského úradu pod betónovým mostíkom
pre chodcov od železničnej stanice tiekol ku mlynom Hrehora
a Galbavého dolu z mesta pod
cestu ku bitúnku v Lúžku a ďalej pod cestou a pod železničnou
traťou von do Podhradského potoka a spolu s ním na konci Sihote a zástavby domov do kanála
vodných elektrární.“
Spracované podľa spomienok
Vojtecha Šarlušku.
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Písanie IKON svetlom modlitby...

Účastníčka ikonopiseckej školy Veronika Miková zľava
a lektorka Alena Teicherová.
V roku 2015 sa v Dome kultúry v Ilave uskutočnil prvý
ročník Ikonopiseckej školy, ktorú absolvovali jedenásti ikonopisci s cieľom vytvoriť duchovné dielo naplnené
modlitbou. Druhý ročník sa
opäť uskutočnil v našom kultúrnom stánku v dňoch 3., 4.,
a 5. augusta 2016. Diela, ktoré
ikonopisci vytvorili, budú posvätené a vystavené pri príležitosti posvätenia nového kostola v Ladcoch, dňa 8. októbra
2016.
„Božský Majster,
horlivý Umelec všetkého stvorenia,
osvieť pohľad tvojho sluhu,

chráň moje srdce,
drž a riaď moju ruku,
aby som s úctou a dokonalosťou
mohol predstaviť tvoju podobu
na chválu, radosť a krásu
tvojej svätej Cirkvi. Amen.“
/modlitba ikonopisca/
„Ikona nie je obyčajným
obrazom s náboženskou tematikou. Je umeleckým dielom, zrodeným v modlitbe a
nosiacim v sebe symboliku
vypracovanú stovkami pokolení ikonopiscov. Je fascinujúce, ponoriť sa do ich
tajomného a nepochopiteľného sveta a spoznať ich pod-

Literárna Ilava 2016
V centre voľného času sa
16. júna konalo vyhodnotenie
už 10. ročníka celoslovenskej
súťaže vo vlastnej tvorbe poézie a prózy Literárna Ilava 2016
pod záštitou Mesta Ilava.
Umelecké výkony hodnotila porota v zložení Mgr. Oľga
Ďurechová, Mgr. Magdaléna
Kobzová a Mgr. Marta Samašová. Porota hodnotila celkom
359 literárnych prác, z toho 205
prác poézie a 154 prác prózy.
Súťaže sa zúčastnili autori z celého Slovenska od Bratislavy po Košice. Z nášho
okolia získala ocenenie 1. miesto v kategórii dospelí
próza PaedDr. Marcela Bagínová (Bolešov) prácou: Tristý

schod.
Cenu primátora Mesta Ilava
za reprezentáciu mesta a vlastnú tvorbu získala pani Emília
Múčková.
Porota udelila aj ďakovné listy za aktívnu účasť ZŠ
s MŠ Plavnica, ZŠ Okružná
17 Michalovce a ZŠ Za vodou
14 Stará Ľubovňa. Kompletné výsledky Literárnej Ilavy sa
nachádzajú na facebooku CVČ
Ilava.
Poďakovanie patrí Mestu
Ilava, členkám poroty a v neposlednom rade i prednostovi MsÚ Ilava Ing. Ľubomírovi
Turcerovi za hudobný sprievod
podujatia.
CVČ

statnú, najhlbšiu - duchovnú
stránku.“
Tvorcovia ikon často hovoria o „písaní“ obrazu, nie
o maľovaní. Ikona je vlastne
teológiou, vyjadrenou čiarami a farbou, ktoré sú podriadené tajomstvu, o ktorom má
obraz vypovedať. Ikony musia byť bránami, ktoré vedú k
modlitbe. Ikonopisec je akoby autorom mapy, ktorá nám
má pomôcť uberať sa správnym smerom. Píše viac farbami a tvarom, počítajúc s
tým, že IKONY vyvolajú záchvevy našej duše a pomôžu

nám s istotou kráčať správnou cestou do nebeského
kráľovstva.
V mene účastníkov druhého ročníka ikonopiseckej
školy, ktorú absolvovali: Erika Várošová, Zdenka Švihlíková, Veronika Miková, Katarína Tomanová, Terezka
Lukáčová a Jarka Palčeková,
ďakujem Mestu Ilava, primátorovi Ing. Štefanovi Daškovi za ústretovosť, spoluprácu
a verím, že modlitba, ktorá
žiari vo svetle ikon povzbudí
nielen ikonopiscov, ale i všetkých , ktorí veria, že ikona je
oknom do svetla nekonečnej
lásky....
-at-

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže
Art Ilava 2016
Dňa: 22.6. 2016 o 14.00 hodine vo vestibule DK Ilava sa konalo vyhodnotenie výtvarnej súťaže ilavských škôl. Podujatie poriadalo Mesto Ilava v spolupráci s CVČ Ilava.
Ceny venovalo Mesto Ilava a diplomy CVČ Ilava.
Umiestnenie:
Materské školy Ilava a Klobušice
Ocenené práce:
Terezka Dianová, Moja Ilava, MŠ Ilava
Klára Petrovská, Najkrajšia bytovka na svete, MŠ Ilava
Eliška Priebojová, Dom mojich snov, MŠ Ilava
Adrian Juřík, Môj rodný dom, MŠ Ilava
Klárka Petrovská, Moje rodné mesto Ilava, MŠ Ilava
Nelka Vargová, Moja rodina, MŠ Ilava – Klobušice
Kategória ZŠ Ilava
Mladší žiaci – ocenené práce
Terézia Martišová, Všade dobre, doma najkrajšie
Nikol Beniaková, Matka zem
Starší žiaci – ocenené práce
Romana Adamcová, Môj domov – Ilava
Žaneta Novotná, Slovensko v symboloch
Bibiana Buranská, Slovensko, moja vlasť
Špeciálna základná škola Ilava
Ocenené práce
Branislav Hladký
Ivan Bielik
Adriana Kumanová
Laura Kumanová
Daniel Prekop
Základná umelecká škola Ilava
Ocenené práce
Paulína Stopková, Cesty domov
Bianka Priebojová, Detské ihrisko
Miriama Černejová, Hranica
Obchodná akadémia Ilava
Ocenená práca
Barbora Staňová, Domov je miesto, kde sme vítaní
Centrum voľného času Ilava
Michaela Martinisková
Olívia Homolová
Stacionár:
Janko Straňák
Ferko Prekop 			
cvč
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Kráľ kráľov – Móric Beňovský
Kráľ kráľov – je názov divadelnej hry, ktorú napísala
Mgr. Janka Trenčanová a ktorej premiéru sme mali možnosť vidieť dňa 29. mája v sále DK Ilava. Reprízu si budú
môcť vychutnať nielen občania mesta Ilava, ale aj ďalšie
obce a mestá nášho regiónu a samozrejme aj mesto Vrbové, ktoré pripravuje 21. septembra oslavu 250. výročia
narodenia Mórica Beňovského.
V predchádzajúcom IM sme kol...“
sa rozprávali s vedúcou DS
Čo bolo pre vás najkrajším,
Masky, režisérkou i herečkou prípadne najhorším zážitkom
Jankou Trenčanovou a zopár pri nacvičovaní alebo počas
otázok sme položili i hercom, premiéry...?
ktorí stvárňovali jednotlivé
Samuel Teicher /Móric Bepostavy divadelnej hry KRÁĽ ňovský/: „Najlepším zážitkom
KRÁĽOV...
pre mňa je vždy ten pocit, keď
Na otázku - Čo bolo pre na záver stojíte na javisku a
Vás najťažšie v tejto divadel- všetci vám tlieskajú, čím dávanej hre – odpovedali všetci jú najavo, že sa im to páčilo. No
účinkujúci približne rovna- a najhorší... najhoršie zážitky v
ko: „...obrovské množstvo tex- divadle neexistujú, pretože potu a priebežné zmeny textu... stupom času sa aj z tých naji keď boli texty náročné, dalo
sa to zvládnuť spoločnými silami a najmä trpezlivosťou režisérky Janky... najlepšie sa nám
texty učili priamo na javisku...“
Mali ste problém stotožniť
sa s postavou, ktorú ste stvárňovali ?
Samuel Teicher /Móric Beňovský/: „Zo začiatku áno,
pretože som o Móricovi ako
historickej postave, nevedel
skoro vôbec nič. Povinne som
si o ňom musel pozrieť film a
Foto z divadelnej hry.
utvoriť si o ňom nejaký názor.
Neskôr som sa úplne stotož- horších zážitkov stávajú tie najnil s postavou, ktorú som hral. lepšie a snáď i najvtipnejšie...“
Dokonca som si nechal narásť
Terezka Mojtová /Mimi/:
dlhé vlasy, čo pre mňa nie je „Najkrajším zážitkom okrem
veľmi typické...“
potlesku bolo, keď sme sa pri
Terézia Dominika Lukáčo- nacvičovaní nasmiali a páči sa
vá /Afanázia/: „V tejto úlohe mi, že všetci sme v súbore dobpredstavovalo pre mňa najväč- rými kamarátmi...“
šiu komplikáciu vžiť sa do role
Terézia Dominika Lukánamysleného, naivného „ot- čová /Afanázia/: „V súbore
covho“ dievčatka...“
„MASKY“ vládla vždy humorLucia Šatková /Zuzana ná atmosféra...najkrajším záHÖnschová/: „Stotožniť sa žitkom bol pocit stáť na javiss postavou Zuzany nebol až ku a najhorším zážitkom bola
taký problém, ako naučiť sa chvíľa pred premiérou, kvôli
poľský prízvuk...“
stresu...“
Pavol
Mojto
/George
Petra Trenčanová /Michal,
Washington/: „Spočiatku bolo Michaela/: „Najkrajším zážitpre mňa dosť ťažké stotožniť kom bola pre mňa premiéra
sa s úlohou, ale bol to len prvý a najhorším strach tesne pred
moment, potom som si zvy- predstavením...“

Kristián Derka /Ľudovít
XV., vojak/: „Najťažšie bolo
udržať sa v roli Ľudovíta XV.
počas celej hry v rámci vysoko
položeného hlasu, niekedy nastávali komické situácie...“
Čo pre Vás znamená divadlo a akú úlohu by ste si
v budúcnosti chceli zahrať?
Dária Čepelová /Oksana/:
„Pre mňa divadlo znamená uvoľnenie a zabávanie sa
s priateľmi, spoluhercami, ktorých mám rada. V budúcnosti
by som si chcela zahrať nejakú
zápornú postavu...“
Samuel Teicher /Móric Beňovský/: „Divadlo znamená
pre mňa veľmi veľa. Predsa

len, hrať v divadle bolo mojím
snom už odmalička a rád by
som v tom pokračoval aj ďalej.
V budúcnosti by som si chcel
zahrať v nejakom muzikáli.
Tatiana Podhorská /Katarína Veľká/: Divadlo znamená pre mňa veľmi veľa, trávenie voľného času so skvelými
ľuďmi...v budúcnosti by som si
chcela zahrať i zápornú postavu...“
Terézia Dominika Lukáčová /Afanázia/: „Vždy bolo mojím snom hrať v muzikáli...“
Ďakujem všetkým účinkujúcim za rozhovor, prajem veľa
radosti a krásnych zážitkov z h
ry.
-at-

MUZIKOMAT

sa transformovala do dnešnej
podoby s českými textami
a sem- tam nejakým samplom.
Názov slovenského víťaza súťaže má dvojaký výklad. Rock-folková kapela DRÍST v skratke
označuje „Dobrovolné rockové
iniciatívy smädných talentov“.
V šarišskom nárečí názov kapely
znamená výmysel alebo hlúposť.
Tento band sa snaží dávať známym aj menej známym ľudovkám novú rockovú tvár a samozrejme sa pritom snaží vytvoriť
aj nejakú tú vlastnú. Zakladateľom a frontmanom je spevák Edo
Štencl.
Ďakujeme všetkým prihláseným kapelám, gratulujeme víťazom a tešíme sa na stretnutie 21.
8. v Púchove a 10. 9. vo Vsetíne!
Projekt vznikol za podpory
Európskej únie, Európskeho
fondu regionálneho rozvoja Spoločne bez hraníc, Fondu
mikroprojektov a Regiónu Biele Karpaty - Správca Fondu.

31. júla sa uzavreli brány on-line hlasovanie, prostredníctvom
ktorých fanúšikovia po dobu
dvoch mesiacov podporovali favoritov česko-slovenského hudobného projektu MUZIKOMAT.
Celkom sa tohto ročníka súťaže zúčastnilo 13 kapiel, 7 českých a 6 slovenských, naprieč
hudobnými žánrami od alternatívneho rocku, rock-folku, rock-popu, rocku, crossover metalu,
heavy metalu až po pop-punk.
Fanúšikovia v konečnom čísle poslali a udelili 8247 hlasov.
Ich najväčšej priazni sa tešili kapely DRÍST (SK) z Ilavy a MY
PULSE (CZ) zo Slavičína, ktoré
sa stali víťazmi 3. ročníka súťaže!
Crossover metalová kapela My
Pulse zo Slavičína je na scéne už nejaký ten rok. V začiatkoch fungovala ako klasická“
zábavovka“, postupom času
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Čo ďalej?
Každého z nás postretnú
v živote krásne a radostné chvíle, ale aj chvíle smutné a bolestivé. Tieto bolestivé
chvíle sú najmä tie, kedy nás
navždy opustí naša blízka osoba a je práve na nás vybavovanie všetkých náležitostí a formalít týkajúcich sa poslednej
rozlúčky s našim blízkym.
A práve vtedy príde otázka čo ďalej? Dovoľte mi preto
poskytnúť vám niekoľko rád
a informácií.
Situácie kedy nás navždy
opustí naša blízka osoba sa vo
väčšine prípadov udejú doma
alebo v nemocnici, či inom
zdravotníckom
zariadení
(ústav sociálnych služieb, domov dôchodcov...)
Ak takáto situácia nastane doma, je potrebné zavolať
na telefónne číslo zdravotnej
záchrannej služby 155 alebo
112, ktorá k vám pošle zdravotnícky personál a ten následne povolá obhliadajúceho
lekára, ktorý prehliadne telo
zomrelého a vystaví záznam
o prehliadke zomrelého. Až po
týchto úkonoch je na vás zavolať pohrebnú službu, ktorá sa
postará o odvoz tela zomrelého. Je dôležité vedieť, že výber
pohrebnej služby je len a len
na vás a nikto z personálu záchrannej služby ani obhliadajúci lekár vám nesmie poskytnúť akúkoľvek informáciu
o pohrebný službách a ani vám
nejakú odporúčať. Ak by tak
konal, dopustil by sa protizákonného konania.
Ak takáto situácia nastane v zdravotníckom zariadení
alebo inom zariadení, kde váš
blízky strávil posledné chvíle
svojho života, budú vás o tejto skutočnosti informovať zamestnanci tohto zariadenia.
Nikdy vám túto informáciu
nemôže podať iná osoba než
práve zamestnanec konkrétneho zariadenia. Iná osoba totiž nemá vaše kontaktné údaje
a zamestnanci zdravotníckeho
zariadenia nesmú poskytovať
takéto informácie iným osobám. Ak by tak konali, kona-

7
li by protizákonne. Po tomto
oznámení musíte opäť vy zavolať pohrebnú službu, ktorá
sa postará o odvoz tela zomrelého zo zdravotníckeho zariadenia. Aj v tomto prípade platí, že výber pohrebnej služby je
len na vás a nikto z personálu zdravotníckeho zariadenia
vám nesmie poskytovať žiadne
informácie o pohrebných službách, ani vám žiadne odporúčať a ponúkať. Ak by tak konal,
opäť by konal protizákonne.
V dnešnej dobe internetu
nie je problém nájsť si informáciu o pohrebnej službe, ktorá bude vyhovovať vašim konkrétnym požiadavkám. Aj keď
takáto situácia je veľmi stresujúca a každý ju chce mať čo
najskôr za sebou, venujte výberu pohrebnej služby dostatok času. Neváhajte sa spýtať
pracovníkov pohrebnej služby akékoľvek otázky: Čo sa
bude diať s telom vášho blízkeho? Čo všetko musíte vybaviť a obstarať? Koľko to všetko
bude stáť? Neváhajte sa spýtať
svojich známych a priateľov,
ktorí sa už ocitli v podobnej
situácií, ako boli spokojní so
službami tej ktorej pohrebnej
služby. Vždy vyžadujte spísanie objednávky na pohrebné
a cintorínske služby, kde bude
uvedený presný rozsah vami
objednaných služieb a presné
ceny za tieto služby. Je to pre
vás dôležité, aby sa nestalo, že
budú od vás pýtať viac, ako
ste sa dohodli pri objednávaní
služieb.
V minulosti sa veľmi často
stávalo, že zdravotnícky personál alebo obhliadajúci lekár odporúčal alebo dokonca
kontaktoval pohrebnú službu, čo už v dnešnej dobe je
vyslovene zakázané Zákonom
o pohrebníctve č. 131/2010
a za podobné skutky hrozia
nemalé sankcie od 300,- EUR.
Ak máte akékoľvek pochybnosti o prístupe a konaní zdravotníckeho personálu alebo
pracovníkov pohrebnej služby,
neváhajte kontaktovať Úrad
pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou na číslo telefónu: 032 2852 611. Je to dôležité,
aby sa zabránilo protizákon-

nému konaniu, neserióznemu
a nedôstojnému jednaniu zamestnancov zdravotníckych
zariadení a pohrebných služieb.

Verím, že vám tieto informácie pomôžu, ak si budete
musieť odpovedať na otázku
čo ďalej?
-ik-

Oddych v Grécku
Veľké červené slnko vychádza spoza útesu a jeho prvé
lúče farbia morskú hladinu
doružova. Chlapík, ktorý pár
metrov odo mňa pred chvíľou
starostlivo nastavoval fotoaparát na statív, spokojne“ mačká“ spúšť. Asi päťdesiatročná pani kúsok za mnou cvičí
jogový „pozdrav slnku“. Ja sa
ticho pomodlím. V ranných
lúčoch sa kúpe aj kostolík sv.
Nikolasa, patróna námorníkov, na malom skalnatom
ostrove kúsok od pobrežia. V
diaľke pozorujem dve lode,
a tak spontánne pridám ešte
prosbu za všetkých, ktorí sú na
cestách, aby sa šťastne vrátili
domov, do svojich prístavov.
More je príjemne teplé, šup
do jeho vĺn. Ranné plávanie je
moja najobľúbenejšia rozcvička. Po nej sa teším na raňajky v
pekárni: je tu pár stolov, všetky
stoličky sú natočené smerom k
ceste a k moru za ňou, a do
vône čerstvého chleba a kávy
sa mieša škorica, sezam, hrozienka, pomaranče... Oči sa
opäť chvíľu pasú a tiež pasujú
s rozumom a napokon ku tradičnej „greek coffee, medium
sweet, please“ ochutnám znovu niečo nové: zatočený rožtek
s veľkými hrozienkami a ešte
niečím aromatickým v ceste,
čo zatiaľ neviem identifikovať.
Grécka káva zvaná „ellinikó“
je trošku iná ako tá naša. Varí
sa v džezve, má krásnu jemnú
vôňu, trochu svetlejšiu farbu
ako náš ‚turek‘ a je aj jemnejšie
zomletá. K nohám si mi ľahne priateľsky vyzerajúci psík,
ktorého vôbec nezaujímajú
dve mačky driemajúce na murovanom kvetináči s veľkým
muškátom. Autá sa pristavujú, miestni sa zdravia, prehodia dve-tri vety a s úsmevom
pokračujú ďalej. Naponáhlo tu
očividne majú len mladí turis-

ti, zlepšujúci si techniku jazdy
na prenajatých štvorkolkách.
Kam dnes? Každý deň je tu
dosť možností na výber. Spokojné leňošenie na pláži sa dá
vymeniť za plavbu loďou, objavovanie ďalších častí pobrežia
a pekných zátok na požičanom
aute alebo motorke, za túru do
kaňonov s vodopádmi alebo
výlety k historickým pamiatkam, do tradičných dediniek,
či vodných alebo tematických
zábavných parkov. V horúcom
dni dobre padne aj pekné klimatizované archeologické alebo prírodno-historické múzeum.
Striedame poznávací deň s
oddychovým a plán prípadne
upravíme podľa počasia. Voľných dní nie je veľa, tak nech
sú prežité čo najlepšie. Viem,
že keď človek zmení prostredie
a trochu si oddýchne od každodenných starostí, myseľ sa
upokojí, popustí uzdu fantázii
a začne chrliť nápady pre rôzne
oblasti života. A to presne potrebujem. O tom je moja dovolenka. Nové prostredie, nové
podnety, nové myšlienky.
Po návrate si do všedných
dní prinášam niečo nové, lepšie alebo nevšedné, z čoho
sa teším alebo vďaka čomu
je i všedný deň o niečo krajší. Drobnosti ako nový dobrý
recept, hudba pouličných muzikantov, čaro pokojnej šálky
kávy, čaj o piatej s inšpiratívnym čítaním, prírodné odličovanie, lepšia technika môjho parkovania, sviečka v skle
pri večeri, čaj s partnerom po
hádke na uzmierenie, nové
slovíčka i vety v cudzom jazyku, odvaha skúšať niečo nové
a nepoznané... sú všetko maličkosti pozbierané z rôznych
dovoleniek, ciest a kultúr. Už
sa teším, čo si prinesiem z tejto!
-lt-
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„Potrava nech je tvojím liekom.“ /Hippokrates/
Zabezpečenie správnej výživy obyvateľstva patrí medzi
základné požiadavky hospodársky a kultúrne vyspelej spoločnosti. Výživa sa významnou
mierou podieľa na zdravotnom
stave obyvateľstva, správna výživa je základným predpokladom zdravého vývinu človeka a
hlavnou podmienkou prevencie
a liečby najvýznamnejších ochorení. Skutočne deficientný stav
vo výžive detí a mládeže je na
Slovensku, podobne ako v civilizovanom svete, vzácnosťou. Vyskytujú sa však hraničné stavy,
napr. rodiny s reštrikčnou diétou, ktoré ju omylom pokladajú
za správnu (anorexia, bulímia),
vyskytujúce sa často v kombinácii, výskyt ktorých sa objavuje v
nižších vekových skupinách). Z
malnutricií sa v detskom veku
najčastejšie vyskytuje nedostatok vitamínu D. Vďaka preventívnemu podávaniu vitamínu D
je však rachitída u nás prakticky
eradikovaná. Výnimočne sa objavuje v sociálne neadaptívnych
skupinách, ktoré sa vyhýbajú
kontrolám. Vitamín C niekedy
chýba u detí medzi 6. - 12. mesiacom, ak sú kŕmené výživou
bez ovocných štiav, resp. aj vo
vyššom veku, ak deti odmietajú
jesť ovocie a zeleninu.
Na Slovensku sa začína prejavovať vplyv západného životného štýlu (vysoko kalorická strava, bohatá na tuky, rafinovaný
cukor a živočíšne proteíny), čo
v kombinácii s nízkou fyzickou
aktivitou vedie k celkovej energetickej nerovnováhe, k zvýšenej hladine celkového cholesterolu, zníženej hladine HDL
cholesterolu a k vysokej hladine
neutrálnych tukov. S týmto súvisia zdravotné riziká (obezita,
cukrovka, srdcovocievne ochorenia, vysoký tlak, rakovina prsníka, hrubého čreva/konečníka, maternice, žlčníka, obličiek,
adenokarcinóm pažeráka, prostaty a pod.).
Zdravá strava je strava, ktorá
je biologicky hodnotná a obsahuje potrebné množstvo bielkovín, tukov, cukrov, minerálnych
látok a vitamínov. Bielkoviny
sú potrebné stavebné látky or-

ganizmu a v zdravej výžive by
mali byť zastúpené vo vyváženom pomere ako rastlinné, tak
i živočíšne bielkoviny. Zdrojom
rastlinných bielkovín sú predovšetkým strukoviny, orechy alebo zemiaky a živočíšne bielkoviny sa nachádzajú najmä v mäse,
mlieku, mliečnych výrobkoch a
vajciach. Nezabúdajme na pravidelný prísun vitamínov v strave. Väčšinu vitamínov nájdeme
v ovocí a zelenine a preto dôležité miesto vo výžive zaujíma
konzumácia čerstvého ovocia a
zeleniny. Svetová zdravotnícka
organizácia navrhla pre dennú
spotrebu ovocia a zeleniny normu 400 g na deň (minimálne 3
- 5 dávok). Dostatok zeleniny v
strave zabraňuje nedostatku vitamínov, najmä A, C a K, svojím obsahom železa a draslíka
zabraňuje nedostatku minerálnych látok, vďaka nízkemu energetickému obsahu pôsobí proti obezite, zabraňuje poruchám
trávenia a zubnému kazu, obsahuje vlákninu a vďaka vitamínu
C zvyšuje našu imunitu.
Zdravá výživa je výživa, pri
ktorej obmedzujeme príjem soli.
Okrem samotnej soli by si deti
mali dať pozor aj na slané pekárske výrobky a rôzne upravené a
konzervované potraviny.
Strava detí by mala byť pravidelná, rozložená na celý deň a to
do piatich jedál - raňajky, desiata, obed, olovrant a večera.
Neoddeliteľnou
súčasťou
zdravej výživy detí je správny
pitný režim. Nedostatok tekutín v tomto vekovom období sa
môže prejaviť bolesťami hlavy,
únavou, zápchou a ťažkosťami s obličkami. Potrebné je piť
dostatočné množstvo tekutín,
z ktorých najzdravšie sú bylinkové čaje, pitná voda, prípadne riedené ovocné šťavy. Úplne
nevhodné sú sladké limonády
a sladené sýtené nápoje, ktoré
obsahujú priveľa jednoduchých
cukrov a zbytočne zvyšujú príjem energie, čo vedie ku vzniku
nadhmotnosti a obezity.
Správna a vyvážená strava
spojená s pravidelnou pohybovou aktivitou dokážu zabrániť
vzniku takých ochorení, akými

sú napríklad chudokrvnosť z nedostatku železa, obezita, poruchy príjmu potravy, podvýživa a
zubný kaz. Pomáha znížiť riziko
výskytu ochorení srdca a ciev,
cukrovky, osteoporózy a rakoviny v dospelom veku.

Zdravý tanier je jednoduchá a funkčná pomôcka zdravej výživy, ktorý ukazuje najlepšiu cestu k udržaniu zdravého
tela a hmotnosti. Tvorí základ
zdravotnej prevencie a podpory
účinnej liečby.
Vypracoval: Regionálny
úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Považskej Bystrici

Ilavskí hasiči nezaháľajú

Mladé hasičské družtvá.
V širokom okolí miest a obcí
je tradícia hasičského dobrovoľníctva živá, udržiavaná a šírená
ďalším generáciám. Aj v našom
okrese sa pravidelne uskutočňujú
rôzne súťaže, ktorých sa zúčastňuje i družstvo z Ilavy.
Najmladší dobrovoľní hasiči v Ilave vytvorili tento rok dve
detské družstvá. Chlapčenskému
sa venuje Ján Hajas, dievčenskému Gabriela Schillerová. Tréningy sa uskutočňujú podľa okolností vždy v utorok a vo štvrtok na
pomocnom futbalovom ihrisku
za športovým areálom v Ilave,
ktoré DHZ poskytlo mesto Ilava.
Detské družstvo sa zúčastnilo
i niekoľkých súťaží. Odmenou
od svojich dospelých vzorov bol

pre nich napr. Medzinárodný deň
detí, plný súťaží a dobrôt. I vo voľnom čase sú dobrovoľní hasiči aktívni a súdržní v prospech svojho
úspešného fungovania.
Činnosť DHZ v Ilave je v celku
pestrá a svoju tradíciu si neustále drží a pestuje. V Ilave vyrastajú i nádejní nástupcovia, ktorí sa
podľa vzoru dospelých už teraz
snažia získavať v súťažiach cenné
body či najkratší čas. Celý zbor
ich oceňuje naozaj vtedy, keď je
iný človek bezradný či ohrozený. Chladná hlava, fyzická sila
a správny úsudok už pomohli nielen v Ilave. DHZ Ilava želáme veľa
úspechov vo všetkých aktivitách.
Mgr. Lucia Dianová

I L A V A
Ilavský mesačník

MESTSKÁ
KNIŽNICA
I L A V A
Knižnica a múzeum ďakujú
darcom:
V druhom štvrťroku tohto
roku nám venovali knihy:
Antónia Remšíková
Andrea Dudeková
Mária Brtáňová
Zuzana Múkerová
Anna Riecka
Brigita Sitárová
Lenka Ondrušíková
Jana Mikušová
Ľudmila Haasová
Marianna Čičáková
Vojtech Janco
p. Dudašková

PhDr. Jozef Genzor nám venoval niekoľko starších i nových kompletných ročníkov
kvalitných časopisov:
Lidé a Země 2014, GEO
2011, 2013
Historická Revue 2015, 2016
National Geographic 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Tieto, aj ostatné časopisy, si
môžu naši čitatelia požičiavať, domov alebo čítať v našej knižnici.
Beatka Janušková venovala
mestskému múzeu predmety do národopisnej zbierky.
Všetkým darcom ďakujeme !

Piatok 9.00-18.00, sobota 9.00-12.00 v prírodovednej expozícii uvidíte živé pavúky, škorpióny
atď. a tiež vypreparovaný
hmyz, kraby, motýle zo
zbierok Michala Zachara.
Vstup zdarma
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Spomienková slávnosť
Pri príležitosti 40. výročia
úmrtia blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku sa 23. júla konala v Ilave pietna spomienka
na nespravodlivo väznených
v ilavskej väznici.
Program sa začal svätou liturgiou vo Farskom kostole
Všetkých svätých uprostred
väznice, ktorej hlavným slúži-

teľom bol cirkevný historik o.
Peter Borza z Gréckokatolíckej
teologickej fakulty Prešovskej
univerzity v Prešove, ktorý sa
zaoberá osobnosťou V. Hopku.
Na úvod všetkých privítali dekan – farár rímskokatolíckej farnosti Ilava vdp. Peter
Hrenák a protopresbyter a farár gréckokatolíckej farnosti
Trenčín o. Igor Cingeľ.
Počas sv. liturgie boli v chráme prítomné aj relikvie blahoslavených biskupov Vasiľa
Hopku a Pavla Petra Gojdiča ako aj ikona V. Hopku. Po
sv. liturgii nasledovala pietna
spomienka pri pamätných tabuliach na múre väznice, kde
položili kvety delegácie KPV
ČR a KPVS.
Na úvod Stanislav Pátek
prečítal spomienky posledného väzenského duchovného

v ilavskej väznici a politického
väzňa Mons. Rudolfa Bošnáka,
ktorý opísal zmenu pomerov
vo väznici po nástupe komunistického režimu. Nasledovali
príhovory Marie Janalíkovej za
Konfederáciu politických väzňov Českej republiky z Uherského Hradišťa a Dcer padesátych let, Patrika Dubovského
za Ústav pamäti
národa a Andreja
D vore c k é ho
za KPVS.
Na
záver
boli odovzdané ďakovné
listy niekoľkým
aktívnym členom
KPVS.
Následne prítomní navštívili
podzemie kostola a mestské
múzeum.
Popoludní program pokračoval návštevou Zborového domu Evanjelickej cirkvi
a. v. na Slovensku v Považskej Bystrici, kde diakon Ľubomír Marcina po modlitbe
a speve žalmu predstavil dejiny Cirkevného zboru Považská Bystrica, Zborového domu
a najmä život farára Petra Škodáčka, ktorý bol väznený komunistickým režimom.
Na záver prítomní položili
kvety k jeho pamätnej tabuli a Ľ. Marcina, ktorý bol tiež
väznený komunistickým režimom a je členom KPVS, všetkých pozval na pohostenie,
ktoré pripravili členky cirkevného zboru.
Peter Sandtner

Knižnica odporúča
Trilógia Storočie /Pád titanov, Zima sveta, Prah večnosti/
Dvadsiate storočie, v histórii
ľudstva nesmierne dramatické
aj násilné, obdobie dvoch svetových vojen, ale aj studenej
vojny, ale tiež obdobie obrovského pokroku a zmien zachytáva vo svojej historickej freske
úspešný britský autor bestsel-

lerov Ken Follett. Nenechajte sa odradiť počtom strán /
viac než 2500 celá trilógia/.
Osudy aristokratov i jednoduchých ľudí zo Západu i Východu, niekoľkých generácií rodín
z Ruska, Nemecka, Ameriky,
Anglicka a Walesu sa prelínajú
v strhujúcom deji.
S hrdinami a ich príbehmi
lásky, priateľstva, ale aj faloš-

nosti, poníženia a beznádeje
prežijete prvú a druhú svetovú vojnu, revolúciu v Rusku,
šesťdesiate roky so stavaním
Berlínskeho múru. Viac sa dozviete o boji amerických černochov za ľudské práva, vojne
vo Vietname, pripomeniete si
studenú vojnu v Európe a ďalšie udalosti, ktoré zmenili život miliónom ľudí.
Aj čitatelia, ktorí v škole veľmi neholdovali dejepisu, získajú prehľad o najnovších dejinách ľudstva. Určite si budete
klásť množstvo otázok, prečo
sa ľudstvo nepoučilo z obrovských tragédií, ako je možné,
že nás znova politici a mocní tohto sveta klamú, ženú do
ďalších konfliktov a vyvolávajú v nás strach z budúcnosti.
-ot-
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Zbor pre občianske záležitosti

Hoci pre mnohých názov tejto zložky na každom mestskom
i obecnom úrade znie tak trochu
v štýle sedemdesiatych rokov
minulého storočia, jeho činnosť
je v každej obci i v meste potrebná a záslužná. V meste Ilava
pracuje táto zložka niekoľko desiatok rokov. Čo sú to občianske
záležitosti ? Narodenie, sobáš,
rôzne výročia, úmrtia. Zbor
pre občianske záležitosti/ZPOZ/v meste Ilava je 10- členný kolektív ľudí, ktorí sa na takýchto
obradoch nielen zúčastňujú, ale
ich aj organizujú. Pri narodení nového občana vykonávame
tzv. Uvítanie do života spravidla
štyrikrát ročne, podľa počtu narodených detí. Taktiež štyrikrát

ročne pozývame jubilujúcich
spoluobčanov na malé posedenie s odovzdaním darčeka. Sobáše sa uskutočňujú v obradnej miestnosti v Dome kultúry
v Ilave na II. poschodí. Čoraz
častejšie však odchádzame vykonať svadobný obrad i do „terénu“. Urobili sme tak niekoľko sobášnych obradov v kaštieli
v Klobušiciach, na Mierovom
námestí, ale napr. i v reštaurácii na Pivovarskej ulici. Súčasťou činnosti ZPOZ-u je i vykonávanie občianskych pohrebov
a občianskych rozlúčok na cirkevných pohreboch. Rozlúčky
na cirkevných pohreboch sa vykonávajú LEN na žiadosť rodiny.
ZPOZ

Pán Albín Vrana pri podpise
pamätnej knihy.

Pani Emília Dašková.

O kultúrny program sa postarali deti z MŠ Ilava.

Manželia Koyšovci s dcérou Ninkou pri uvítaní do života.

LEONI Slovakia, spol. s r.o., odštepný závod Trenčín, Soblahovská 2050, TN
príjme do zamestnania na prevádzke v Ilave pre výrobu káblových zväzkov v 2 a 3-zmennej prevádzke ženy i mužov na pozíciu

MONTÁŽ

s nástupom od 1. septembra 2016!
Vaše výhody:
• Práca v stabilnej medzinárodnej spoločnosti
• Motivačné mzdové ohodnotenie
• Letný a vianočný bonus
• 3% príspevok do III. dôchodkového piliera
• Príspevok na dopravu
• Závodné stravovanie za zvýhodnené ceny

Vaša kvalifikácia:
• manuálna zručnosť
• presnosť a precíznosť
• zodpovedný prístup k práci
• práca vhodná aj pre absolventov

V prípade záujmu, vás personálne oddelenie očakáva v pracovné dni od 7:00h. do15:30h. Email: las.personalne@leoni.com Tel.: 042/32 20 -535, -536

www.leoni.sk
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Matrika

Narodenie:
Tomáš Findrik
Miriam Pecháčková
Michal Mlyniský
Navždy nás opustili:
Jaroslav Behan
Jarmila Kameništiaková
Otília Šatková
Jozef Kvasnica
Manželstvo uzatvorili:
Lukáš Koník
a Mgr. Lenka Vargová
Milan Fujerík
a Judit Csomósová
Ing. Peter Straňák
a Mgr. Eva Schillerová
Branislav Jesenský
a Marianna Fusková
Martin Meliš
a Zuzana Mikušová
Lukáš Šepták
a Mgr. Ivana Doričová
Okienko do štatistiky:
Od 17.6.2016 do 4.8.2016 sa
do nášho mesta prisťahovalo
11 občanov, odsťahovalo sa
15, v rámci mesta sa presťahovali dvaja spoluobčania.

Spomienka

Čas plynie tak rýchlo,
ale živá spomienka ostáva
v našich srdciach.
Dňa 15. augusta uplynulo päť rokov, čo sme sa navždy rozlúčili s naším drahým manželom, otcom
a dedkom

Mariánom Pagáčom

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina
JAZYKOVÁ ŠKOLA SMART
LANGUAGE COURSES
(Ružová 111, ILAVA)
otvorí od septembra
DETSKÉ JAZYKOVÉ
KRÚŽKY – 3,50€/45min./dieťa
SKUPINOVÉ KURZY AJ/
NJ - 5€/45min./osoba
INDIVIDUÁLNE KURZY
AJ/NJ - 10€/45min.
Viac informácií: www.slc.
sk, info@slc.sk, 0949437606
Tešíme sa na Vás.
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Pozvánky na
podujatia v Ilave
26.8.2016 /piatok/ o 16.00 pri
pomníku partizána na námestí
Pietna spomienka pri príležitosti Slovenského národného
povstania spojená s položením
vencov.
V kultúrnom programe bude
účinkovať TRIO ROXANA
18.9.2016 /nedeľa/ o 18.00
v sále domu kultúry
Kráľ kráľov. Repríza smiešno –
trpkej komédie ilavských divadelníkov o putovaní Mórica Beňovského svetom...
Réžia a scenár Jana Trenčanová.
Účinkujú: Samuel Teicher,
Petra Trenčanová, Tatiana Šlesariková, Tatiana Podhorská,
Dária Čepelová, Zorka Šuranská-Záhumenská, Mária Tomášová, Terezka Lukáčová, Pavol
Mojto, Jana Trenčanová,
Terezka Mojtová, Kristián Derka, Lucia Šatková.
Vstupné dobrovoľné.
23.9.2016 /piatok/ od 16.00 na
Mierovom námestí
Country fest. Účinkujú country
skupiny a interpreti:
NEZNÁMI
/Šterusy, okres
Piešťany/
SVIŠTE /ZUŠ Ilava/
ŠIDLO /Košeca/
ĽUBOMÍR TURCER /Ilava/
KROK /Dubnica nad Váhom/
TEXAS /Topoľčany/
Vstup zdarma.
27.9.2016 /utorok/ o 17.00
v mestskej knižnici
Štefánia Opremčáková, slovenská spisovateľka na besede so
svojimi čitateľmi. Vstup zdarma
Do 29.septembra 2016 potrvá
v dome kultúry výstava ilavskej
výtvarníčky Danky Vlčkovej
s názvom ARTETERRA
/šperky, vitráže, umelecké doplnky/. Výstavu vám sprístupnia pracovníci DK v pracovných dňoch, cez víkendy počas
podujatí.
Informácie vždy aktualizujeme
a dopĺňame na internetovej
stránke mesta www.ilava.sk /
kalendár podujatí/ a plagátoch.
Tel. čísla DK: 44 555 70 až 73,
knižnica 74.
Zmena programu vyhradená

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

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

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

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

Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o.: Bližšie informácie o
ponuke sa dozviete u každého autorizovaného predajcu
Kia. Kombinovaná spotreba paliva 4,7-7,6 l/100 km,
emisie CO2: 124-177 g/km. * Záruka 7 rokov/150 000 km.
Obrázok je ilustračný.
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Futbal

1. majstrovský zápas „A“
mužstva, ktoré prešlo omladzujúcim procesom sa odohral v Podmaníne. Na hosťovanie do Košece z mužstva
odišli T. Bortel, J. Tomanica
a B. Pružinec., do H. Poruby
M. Galko a do Krásnej Vsi J.
Kameništiak. S mužstvom
netrénujú Porubčan, Mikula, Ladecký, Vrábel, Pagáč,
Kňažek, Barkáč, Krcheň a
s aktívnou činnosťou skončili Ptáček a Kopačka. Nový
káder tvoria bývalí dorastenci, ktorí hrali 4. ligu v Ilave.
Zostava MFK Ilava – Martin
Kis, Martin Dobrík, Daniel
Hrubina, Timotej Suchánek,
Jakub Jáňa, Michal Dohňanský, Juraj Šupák, Martin Fábry, Matej Švitel, Erik
Mihálik, Ivan Mišák, Kamal
Bouhila, Maroš Goga, Juraj Hlásny, Rudolf Nýbl, Boris Medňanský, Andrej Janco a kapitán mužstva Peter
Šedo, tréner Peter Letko.
1. kolo Podmanín – Ilava
6:3 (góly Bouhila 2, Švitel)
2. kolo –Na našom ihrisku
o 17.00 hod. privítame futbalistov z Tuchyne

Ilavskí bedmintonisti sa
pripravili na ďalšiu sezónu

Ilavskí bedmintonisti.

Za
úspechmi
bedmintonistov
Sokola
Ilava je tvrdá letná príprava.
Na konci mája po odohraní
posledných majstrovstiev SR
sezóny 2015/2016 trval oddych
od bedmintonu len tri týždne.
Od polovice júna začína systematická letná príprava, ktorá
obsahuje šesť týždňov bežeckej a fitnes prípravy, 4-5 tréningov týždenne na tréningovom trávnatom ihrisku.

Tréningy prvej fázy letnej
prípravy
prebiehali v okolí Športového areálu TJ Sokol a vo fitnes
centre INFINITY v Ilave.
S príchodom augusta sa začali intenzívne bedmintonové
campy, v ktorých postupne pribúda viac a viac bedmintonu.
Pre tých, čo chcú niečo v
bedmintone dosiahnuť, je
druhý mesiac len v znamení tréningov na campoch.

Bežný deň na tréningovom
campe pozostáva z troch tréningových jednotiek trvajúcich od 90 do 150 minút.
1. bežecká začína už o 7.00 ráno
2. a 3. je už hlavne o bedmintone.
Letnú prípravu v Ilave si
niektorí naši hráči spestrili týždňovým pobytom na
tréningovom campe u našich kamarátov v Szegede.
Pod
vedením
indonézskych trénerov si užili veľmi ťažký týždeň
Adam,
Klára, Peťa, Aďa a Kubo.
Najintenzívnejšie leto majú
naši juniorskí reprezentanti SR. Adam Horák, Tamara Prostináková a Jakub Horák , ktorí sa na dva týždne
presúvajú na reprezentačné sústredenie do Košíc.
Na konci prázdnin sa presunú do Rumunska na prvý
z kolotoča európskych turnajov juniorského okruhu.
Už v novembri na nich čaká
prvý z vrcholov tejto sezóny - Majstrovstvá sveta juniorov v Španielsku.
Ostatní naši hráči až do konca leta pokračujú letnými sústredeniami doma v Ilave.
Formu po náročnom lete si
vyskúšajú posledný augustový víkend na už tradičnom medzinárodnom turnaji pre všetky mládežnícke
kategórie ILAVA OPEN.
Na záver prajem všetkým našim hráčom veľa chuti do ďalšieho pokračovania letnej prípravy a veľa úspechov v novej
skrátenej sezóne 2016.
Marian Horák

Pozvánka
Dňa 27.08.2016 v sobotu o 09.00 hod. sa uskutoční tenisový turnaj – 41.
ročník Memoriálu Ing. F.
Smrčka, na ktorý pozývame všetkých športu chtivých nadšencov.
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