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Vám, teraz a tu

parkovania(2.-Kukučínova,
Cillerova jama r.2014,3.-pri
železničnej stanici r.2015).
Spolupracujeme s p. prednostkou Okresného úradu
v Ilave pri projekte a reforme
ESO a zriaďovania kontaktných miest pre obyvateľstvo(KAMO).
Cením si záujem a aktivitu
Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. vzhľadom
na zostatok nečerpaných
zdrojov v operačnom programe Životné prostredie (eurofondy), že v očakávaní ďalšej
výzvy pracuje na opätovnom
(už po 4x) podaní žiadosti a projektu „Rekonštrukcia
koryta Podhradského potoka“. Ďakujem všetkým občanom, organizáciám, osobám,
ktorí podpísali súhlas a zmluvy o prevode pozemkov v ich
vlastníctve pre SVP š.p..Je to
podmienka pre projekt, možnosť čerpať prostriedky z EÚ
fondov (4 milióny euro). Zároveň vzhľadom na verejnoprospešnosť stavby, ohrozenie
Sihote, bezpečnosti, majetku občanov, firiem odporúčam spustiť v zmysle zákona

vyvlastňovací proces u majiteľov parciel, ktorí dobrovoľný súhlas nepodpísali(z čoho
som za občanov sklamaný)
ako nutný úkon. Územie Sihote nemôže zostať dlhodobo do
budúcna ohrozené.
Ďakujem klubu dôchodcov
pod vedením p. Šatkovej, p.
Behanovi, za pomoc pri budovaní prístrešku pre klub, ktorý
verím, že bude prínosom pre
činnosť klubu a občanov.
Ďakujem obyvateľom Jesenského ulice Ing. Straňákovi, p.Záhradníčkovi, p. Machačovej a ďalším za úpravu
verejného priestranstva pre
komunitu miestnych občanov. Mesto v rámci možností,
po dohode, sa snaží pomáhať
pri nimi kultivovaného a využívaného verejného priestranstva pre deti,mládež, starších.
Mesto bolo úspešné pri podaní projektu na Envirofond
a získalo finančné prostriedky
vo výške cca 34 000 eur (zberné nádoby) na pokračovanie
separácie odpadu.
Ďakujem opakovane Sihoťanom za trpezlivosť pri dočasnom zhoršení podmienok

pri rekonštrukcii železnice.
Čas ukazuje. že nám to pomôže (podchody,podjazd,terénne
úpravy...)
Ďakujem obyvateľom Klobušíc za trpezlivosť pri prácach na dokanalizovaní, verím, že v tomto roku sa začnú
aj práce na rekonštrukcii Čaradovského potoka.
Podali sme vysúťaženie EÚ
projektu Rekonštrukcia časti
verejného osvetlenia v Ilave
(víťaz firma SIEMENS s.r.o.)
sami, dobrovoľne na predbežnú kontrolu na Úrad pre
verejné obstarávanie, s ktorým komunikujeme. Máme
dobré úmysly, snažíme sa práce začať a vyhnúť problémom.
Z rokovaní orgánov MAS
Vršatec
(Výboru,Valného
zhromaždenia) je zrejmé, že v
Ilave cez EÚ zdroje MAS Vršatec budú realizované projekty: 1. Pokračovanie rekonštrukcie chodníka Sihoť, 2.
Outdoorfitness areál MFK
centra(viacgeneračné zariadenia na cvičenie v otvorených
vonkajších priestoroch).
- primátor -

Ďalší úspešný krok mesta Ilava
v oblasti separovaného zberu

1600 kusov.
Po doručení písomného
schválenia žiadosti sa spustí
verejné obstarávanie na dodávku vyššie uvedených položiek. Mesto Ilava týmto
výrazne ušetrí prostriedky
v rozpočte mesta a môže ich
vynaložiť na iné účely, prípadne na kompenzáciu nižších príjmov z podielových
daní od štátu.
Ďalším úspešnými uchádzačom o príspevok z Recyklačného fondu SR bola
spoločnosť ZSNP RECYKLING, a. s., ktorej bola poskytnutá dotácia vo výške 62
700 EUR na projekt s názvom
„Modernizácia vybavenia zariadenia na spracovanie starých vozidiel“.
Dotáciu vo výške 39 000
EUR získalo aj Mesto Hurbanovo s projektom „Nákup
zberového vozidla na triedený
zber“.
Správna rada schválila poskytnutie prostriedkov spo-

ločnosti Ľupčianka, s. r. o.,
v celkovej sume 78 000 EUR
na projekt „Intenzifikácia dotrieďovania a prvotnej úpravy
predseparovaných odpadov“.
Združenie obcí SEZA získalo na projekt „Obnova technických zariadení združenia
obcí SEZA“ dotáciu vo výške
58 000 EUR. Cieľom predloženého projektu je intenzifikácia už zavedeného triedeného
zberu plastov, papiera, skla a
viacvrstvových kombinovaných materiálov.
Na záver by som ešte rád
vyzval občanov mesta, aby
do nádob na separovaný zber
dávali skutočne len to, čo tam
patrí. Technické služby mesta
nemajú kapacity na dotrieďovanie jednotlivých zložiek separovaného zberu a takýto pomiešaný odpad potom skončí
na skládke komunálneho odpadu, za čo sa ešte aj platí, bez
následného zhodnotenia.
Ing.Ľubomír Turcer
prednosta MsÚ

Ing. Štefan Daško
primátor mesta Ilava
Ďakujem
prednostke
Okresného úradu v Ilave Ing.
Dane Šťastnej a prednostovi Okresného úradu v Považskej Bystrici Ing. Jozefovi
Smatanovi za pomoc a spoluprácu pri riešení problémov a potrieb Ilavy, (ktoré sú
aj v rozpočte mesta na r.2014)
pri rokovaniach s orgánmi štátu a štátnych organizácií ako
napr. Slovenská správa ciest.
Aj v dôsledku pomoci, aktivít postupujeme pri realizácii
3-miestneho systému plateného (1.-centrálna časť,Mierové námestie, Košecká, Moyzesova, Ružová, Farská...max. do
konca r.2015 ) a neplateného

V novembri v roku 2013
Mesto Ilava v spolupráci s Technickými službami
mesta Ilava podalo žiadosť
na Recyklačný fond SR o poskytnutie prostriedkov na
nákup zberných nádob na separovaný zber.
V Komuniké z II. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa
27. februára 2014 sa uvádza,
že Správna rada Recyklačného fondu na svojom druhom
tohtoročnom zasadnutí vyhovela piatim žiadostiam o
poskytnutie finančných prostriedkov. Recyklačný fond
tak podporí projekty zberu a
zhodnocovania odpadov dotáciami v sume 272 240 EUR.
Mesto Ilava získalo dotáciu
vo výške 34 540 EUR na projekt „Zefektívnenie triedené-

ho zberu v meste Ilava“. Cieľom podkladového projektu
je intenzifikácia triedeného
zberu papiera, plastov, skla,
kovových obalov a viacvrstvových kombinovaných materiálov v meste Ilava.
Mesto plánuje z týchto zdrojov nákup nasledovných typov
kontajnerov:
Kontajnery 1100 l na triedený zber papiera a VKM – 25
kusov
Kontajnery 1100 l na triedený zber plastov – 29 kusov
Kontajnery 1100 l na triedený zber skla – 54 kusov
Kontajnery 1100 l na triedený zber kovových obalov – 15
kusov
Kontajnery 1100 l na triedený zber papiera a VKM – 25
kusov
Informačné letáky v počte
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Medziročné vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Ilava - 2013 - 1/2014
(tabuľková
forma)
Medziročné vyhodnotenie plnenia
rozpočtu
Mesta Ilava - 2013 - 1/2014
(tabuľková forma)

Schválený 2013
Schválený 2013
Bežný rozpočet
Bežný
Príjem rozpočet
3 050 000,00
Príjem
3 1050
z toho:
DzP FO
389000,00
514,00
z toho: daň z nehnuteľ.
DzP FO
1 389
550 514,00
000,00
daň z nehnuteľ.
550
DK
22 000,00
400,00
DK
400,00
Výdaj
3 05022000,00
Výdaj
3 050 000,00
z toho:
výdaj na RO
954 505,00
z toho:
výdaj na RO
954 505,00
výdaj mesto
2 095 495,00
výdaj mesto
2 095 495,00
z toho:
MŠ
314 348,00
z toho:
MŠ
314 348,00
DK
148
840,00
DK
148 840,00
správa
11 056
správa mesta
mesta
056 064,00
064,00

zz toho:
toho: TSM(príspevok)
TSM(príspevok)
Rozdiel
Rozdiel

Kapitálový rozpočet
Príjem
Výdaj
Rozdiel
Finančné
Finančné operácie
operácie
Príjem
Príjem
Výdaj
Výdaj
Rozdiel

Rozdiel
Príjem
Príjem
Výdaj
Výdaj
Rozdiel

Rozdiel

(sumy sú uvedené v €)

321
321 819,00
819,00

Upravený 2013
Upravený 2013

3 174 729,34

3 1174
335729,34
697,00

1 335
553 697,00
787,00
553
30 787,00
969,00
969,00
3 10030670,64

3 100 670,64
1 021 758,64
1 021 758,64
2 078 912,00

2 078 912,00
333 865,00
333 865,00
167
296,00
167 296,00
11 040
040 636,00
636,00

332
332 819,00
819,00

Plnenie 2013
Plnenie 2013

3 197 270,30

3 1197
288270,30
678,58

1 288
536 678,58
454,24
536
23 454,24
151,96
151,96
3 11623003,99

3 116 003,99
1 168 523,34
1 168 523,34
1 947 480,65

1 947 480,65
340 444,62
340 444,62
152
773,99
152 773,99
986
986 265,55
265,55

332
332 819,00
819,00

0,00
0,00

74
74 058,70
058,70

81
81 266,31
266,31

102 000,00
365 200,00
-263 200,00

162 689,00
287 410,00
-124 721,00

56 749,77
173 069,01
-116 319,24

334
334 603,00
603,00
71
71 403,00
403,00
263 200,00

165
165 847,00
847,00
71
71 888,00
888,00
93 959,00

3 486 603,00
3 486 603,00
3 486 603,00
3 486 603,00
0,00

3 503 265,34
3 503 265,34
3 459 968,64
3 459
968,64
43 296,70

263 200,00

0,00

93 959,00

43 296,70

2013 v %
2013 v %

100,71

100,71
96,48
96,48
96,87
96,87
74,76
74,76
100,49

100,49
114,36
114,36
93,68

93,68
101,97
101,97
91,32
91,32
94,78
94,78

100,00
100,00

Schválený 2014
Schválený 2014

3 192 061,00

3 1192
307061,00
290,00

1 307
587 290,00
166,00
587
166,00
22 785,00
22
785,00
3 119 958,00

3 119 958,00
1 033 940,00
1 033 940,00
2 086 018,00

2 086 018,00
330 196,00
330 196,00
169
050,00
169 050,00
11 029
029 418,00
418,00

290
290 000,00
000,00

Upravený 2014

Plnenie 1/2014

Upravený 2014

3 192 061,00

3 1192
307061,00
290,00

1 307
587 290,00
166,00
587
22 166,00
785,00
785,00
3 11922958,00

3 119 958,00
1 033 940,00
1 033 940,00
2 086 018,00

2 086 018,00
330 196,00
330 196,00
169
050,00
169 050,00
11 029
029 418,00
418,00

290
290 000,00
000,00

Plnenie 1/2014

232 031,93

1/2014 v %
1/2014 v %

232
149031,93
684,00

149 684,00
898,66
898,66
1 060,25
1
060,25
158 996,41

158 996,41
6 221,82
6 221,82
152 774,59

152 774,59
26 834,21
26 834,21
99 166,45
166,45
83
83 336,26
336,26

24
24 166,00
166,00

7,27

7,27
11,45
11,45
0,15
0,15
4,65
4,65
5,10

5,10
0,60
0,60
7,32

7,32
8,13
8,13
5,42
5,42
8,10
8,10

8,33
8,33

72
72 103,00
103,00

72
72 103,00
103,00

73
73 035,52
035,52

34,88
60,22

102 760,00
346 260,00
-243 500,00

102 760,00
346 260,00
-243 500,00

7 120,00
4 035,60
3 084,40

6,93
1,17

157
157 442,75
442,75
71
71 887,49
887,49
85 555,26

94,93
94,93
100,00
100,00

243
243 500,00
500,00
72
72 103,00
103,00
171 397,00

243
243 500,00
500,00
72
72 103,00
103,00
171 397,00

0,00
0,00
5
5 886,68
886,68
-5 886,68

0,00
0,00
8,16
8,16

3 411 462,82
3 411 462,82
3 360 960,49
3 360
960,49
50 502,33

97,38
97,38
97,14

3 538 321,00
3 538 321,00
3 538 321,00
3 538 321,00
0,00

3 538 321,00
3 538 321,00
3 538 321,00
3 538 321,00
0,00

239 151,93
239 151,93
168 918,69
168
918,69
70 233,24

6,76
6,76
4,77

85 555,26

50 502,33

97,14

171 397,00

0,00

171 397,00

0,00

-5 886,68

70 233,24

4,77

(sumy sú uvedené v €)

* RO – rozpočtové organizácie (zahŕňa ZUŠ, CVČ, ŠJ ZŠ a ŠKD ŠJ), MŠ – zahŕňa Materskú školu Ilava + jedáleň a Materskú školu Klobušice +
jedáleň, DK - domy kultúry.
* výdaj mesto - zahŕňa správu mesta, voľby, transakcie verejného dlhu, civilnú obranu, ochranu pred požiarmi, výstavbu, cestnú dopravu, komunikácie, nakladanie s odpadmi, ochranu prírody a krajiny, ochranu životného prostredia, rozvoj bývania, verejné osvetlenie, bývanie a občiansku vybavenosť, rekreačné a športové služby, knižnicu, kultúrne
služby, predškolskú výchovu, opatrovateľskú službu, klub dôchocov a
starostlivosť o občanov v hmotnej núdzi.
Zdroje: Ministerstvo financií SR, Trend, HN, Pravda, Sme, portál
TV noviny, TASR.
Ing. Štefan Daško
primátor mesta Ilava

Ing. Stanislav Fúsek
samostatný odborný referent
rozpočtu

Voľby prezidenta Slovenskej republiky
15. marec 2014 - Mesto Ilava
Okrsok Okrsok Okrsok Okrsok Okrsok Okrsok
č.1
č.2
č.3
č.4
č.5
č.6
1. Bárdos Gyula
0
1
0
0
0
0
2. Behýl Jozef
5
1
3
4
1
0
3. Čarnogurský Ján
5
2
5
2
0
0
4. Fico Robert
178
180
134
163
102
29
5. Fischer Viliam
4
0
3
2
4
2
6. Hrušovský Pavol
4
5
13
6
3
1
7. Jurišta Ján
1
12
3
3
5
1
8. Kiska Andrej
139
112
96
91
73
4
9. Kňažko Milan
35
33
42
20
40
8
10. Martinčko Stanislav 2
2
0
0
0
0
11. Melník Milan
3
1
2
0
0
0
12. Mezenská Helena
17
14
7
11
6
2
13. Procházka Radoslav 141
110
72
102
71
10
14. Šimko Jozef
1
1
0
0
0
0
Spolu
535
474
380
404
305
57
Kandidát/č. okrsku

Spolu
1
14
14
786
15
32
25
515
178
4
6
57
506
2
2155
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Z návštevy v Győri
Jedným z partnerských
miest Ilavy je i maďarské župné mesto Győr. Už niekoľko rokov prekvitá spolupráca
v mnohých oblastiach medzi
oboma mestami, ktorej spojítkom je historická osobnosť
našich spoločných dejín, bývalý minister železníc a obchodu, Gábor Baroš. Rozvoju obojstranných vzťahov
v oblasti kultúry a školstva
bola venovaná i návšteva primátora Ing. Štefana Daška
a zástupcov škôl v Ilave Mgr.
Oľgy Ďurechovej, Mgr. Daniely Škultétyovej a Mgr. Heleny Machovej 11.3. 2014.
Na pôde radnice v Győri
nás srdečne privítal predseda Spoločnosti na pamiatku
Gábora Baroša, čestný občan mesta Ilavy, MUDr. Peter
Schmidt, ktorý nás spolu s tlmočníčkou sprevádzal počas
celej návštevy.
Zámer, rozvíjanie spolupráce, sa realizoval na rokovaní s Dr. Péterom Földesim,
rektorom Univerzity Istvána
Széchenyho. Pokračoval prehliadkou univerzity, modernej knižnice, študentského
mestečka, na konci ktorého
sa nachádza výstavné interaktívne centrum MOBILIS
s ukážkami podivuhodnos-

tí automobilovej výroby. Do
tohto centra v rámci exkurzie
boli pozvaní i žiaci ilavských
škôl s možnosťou ubytovania
v internáte univerzity. Alternatívou môže byť i „zapožičanie“ výstavy do nášho mesta.
Nosným bodom tohto dňa
bola návšteva Základnej školy, ktorá je pomenovaná po
hudobnom skladateľovi Zoltánovi Kodályovi. Na pôde
tejto školy zameranej na rozvoj hudobných schopností detí sa otvárala záverečná
medzinárodná výtvarná súťaž „Proti škodlivým závislostiam bez hraníc 2013“ organizovaná v spolupráci s
mestom Galanta, Dunajská
Streda a Nadáciou pre zdravú spoločnosť so sídlom v Győri. Do súťaže sa zapojili aj
žiaci ZŠ a OA z Ilavy. Výstave
predchádzal hodnotný dvojjazyčný kultúrny program
žiakov školy a príhovor hostí.
Po prehliadke pokračovalo
pracovné stretnutie, rozhovory riaditeľov ZŠ zameraných
na možnosti spolupráce medzi školami, napr. dopisovanie žiakov, pozvanie zástupcov školy na návštevu do ZŠ
v Ilave, na športové stretnutie družobných škôl s Českom
a Poľskom v Ilave.

Správne stravovanie
V súčasnej dobe sa väčšina
ľudí zaujíma o potraviny, ktoré
konzumuje a nemá istotu, či sú
pre nich dobré, alebo zlé. Aby
mohol človek regulovať vlastnú výživu a meniť svoje stravovacie zvyklosti, musí mať
základné informácie o výžive
a zložení potravín. Biologicky hodnotná potrava pokrýva fyziologickú potrebu človeka úmerne k jeho potrebám a
k podmienkam jeho prostredia vzhľadom na vek, pohlavie, druh vykonávanej práce a
fyziologický stav. Mala by obsahovať všetky látky v potrebnom množstve a v optimálnom pomere.

Potraviny pochádzajú z
rastlín a živočíchov a väčšina potravín je zložitou zmesou rôznych zložiek. Obsahujú
energiu a živiny, ktoré pomáhajú telu rásť, fungovať a obnovovať sa. Pojmom živiny sa
označujú dve rôzne skupiny
výživných látok.
Prvá skupina zahŕňa bielkoviny, lipidy (tuky) a sacharidy.
Sú hlavnými zložkami potravy
a sú buď základným materiálom, z ktorého je telo vybudované (bielkoviny a tuky ) alebo sú palivom potrebným pre
jeho chod (sacharidy a tuky).
Sem patrí aj voda, ale keďže z
nej nemôžeme získať žiadnu

Riaditeľka
galantského
osvetového strediska prítomných vyzvala, aby sa zapojili do jubilejného 10. ročníka medzinárodnej výtvarnej
súťaže Proti škodlivým závislostiam bez hraníc, ktorej cieľom je vzbudiť u detí a
mládeže aktívny postoj proti
fajčeniu, užívaniu alkoholu,
drog a iným zdraviu škodlivým závislostiam a motivovať

Po dni s množstvom zážitkov, podnetov na nové
možnosti spolupráce sme sa
s našimi hosťami rozlúčili
a vydali sa na cestu domov.
Všetci sme zhodne skonštatovali, že táto spolupráca, ktorá vznikala na zelenej lúke, je
v súčasnosti na vysokej úrovni. Veríme, že i naša návšteva bude pokračovaním týchto dobrých vzťahov a už teraz

Spoločná fotografia našej delegácie s priateľmi z družobného mesta Győr
deti a mládež k výtvarnému
prejavu aj v oblasti prevencie
drogových závislostí a podporiť ich tvorivé schopnosti.
Zároveň pozvala hostí na vyhodnotenie medzinárodného kola súťaže a odovzdávanie cien, ktoré sa uskutoční v
máji 2014 v priestoroch Mestského úradu v Galante.

vieme, že angličtina i nemčina bude tým prostriedkom,
ktorý bude slúžiť našim žiakom na to, aby spoznávali
historické i novodobé mesto
a jeho okolie
za južnými
hranicami našej krajiny, keď
sa stretnú na pripravovaných
podujatiach.
- HM-

„energiu“, často sa v tejto skupine neuvádza. Je však jednou
z najdôležitejších zložiek nášho tela. Voda nielenže tvorí
približne 60 % našej celkovej
telesnej, ale je zároveň zložkou, z ktorej si môžeme dovoliť len najmenšie straty.
Druhá skupina živín naopak neposkytuje prakticky
žiadnu energiu, sú však nevyhnutnými pre fungovanie
metabolizmu. Sú to predovšetkým vitamíny (napr. vitamíny A, B, C, D, E a K), minerálne látky (napr. vápnik a
fosfor) a stopové prvky (ako
je železo, zinok, selén a mangán). Hoci sú potrebné len vo
veľmi malých množstvách, napriek tomu sú kľúčovými zlož-

kami stravy. Bez nich by nemohli prebiehať procesy rastu,
tvorby energie a mnohé ďalšie
bežné funkcie. Každá potravina alebo jedlo obsahuje inú
zmes živín, a preto je dôležitý
spôsob kombinácie potravín,
aby vznikla kompletná výživa.
Navyše, rôzni ľudia majú rôzne energetické potreby. Napríklad športovci, osoby s fyzicky
náročnou prácou - potrebujú
z potravy získať veľa energie.
Jednou z najpodstatnejších zásad zdravej výživy je pestrosť:
potreba pravidelne konzumovať široký sortiment potravín.
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici Oddelenie podpory zdravia
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MESTSKÁ
KNIŽNICA
I L A V A

Knižné novinky
Beletria dospelí:
Pálušová M.: Fakbuk.com
Lacik M.: Trpela som potichu
Follet K.: Zima sveta
Nesbo J.: Polícia
Silva D.: Angličanka
Čuperková T.: Jeden a pol ženy
Revická G.: Juliet a tá druhá
Foenkinos D.: Nežnosť
Coben H.: Šesť rokov
Karika J.: Na smrť 1
Karika J.: Na smrť 2
Beletria deti:
Banášová A.:
Zabudnuté rozprávky
Scarrow A.: Jazdci časom 1,2
Jordan S.: Draki 1,2,3
Tolkien J.R.R.: Silmarillion
Riordan R.: Červená pyramída
Riordan R.: Ohnivý trón
Riordan R.: Tieň hada
Šulajová Z.: Džínsový denník 3
Brezina T.: Palác strieborných
leopardov
Náučná dospelí:
Haviar Š.: Národný kalendár 2014
Kňaze I.: Príbehy fotografa
vtákov

Piataci na hodine s rozprávkovými knižkami.

Trénovanie pamäti žiakov 6. ročníka ZŠ.

Testovali sme si pamäť
V rámci Medzinárodného
týždňa mozgu mestská knižnica zorganizovala KURZ

TRÉNOVANIA
PAMÄTI
pre verejnosť. Viedla ho skúsená lektorka, rodáčka z Ila-

Deti z MŠ Ilava pri svojom jazierku.

vy, Mgr. Petra Hirtlová,
PhD. Milo nás prekvapila
vysoká účasť ľudí, nezmestili sme sa do veľkej zasadačky
a techniku sme presúvali do
sály na prízemí.
Dozvedeli sme sa zaujímavé informácie o mozgu,
o jeho kapacite, ktorú bežný
človek využíva len na desať
percent, pritom jeho využiteľnosť je pri správnom trénovaní oveľa vyššia. Pomocou jednoduchých techník
a cvičení sme otestovali svoju
pamäť a odchádzali sme s poznaním, že je naozaj možné si
jednoducho zapamätať napr.
50 položiek nákupu.
Lektorka prisľúbila v prípade záujmu verejnosti zrealizovať aj dlhodobejší kurz
trénovania pamäti, o ktorom
vás budeme informovať.
Nedá sa ľuďom odovzdať
konkrétny recept na okamžité zlepšenie funkcie mozgu, existuje však mnoho jednoduchých cvičení ako to
postupne dosiahnuť. Na to
poslúžia aj dve knihy Petry Hirtlovej, Kreativní mysl
a Telocvičňa pre mozog,
ktoré si môžete požičať v našej knižnici.
-ih-, -ot-

Marcové akcie v knižnici
Utorky, kedy je knižnica
pre verejnosť zatvorená, slúžia
okrem vybavovania administratívnych záležitostí na rôzne
tvorivé stretnutia s čitateľmi,
nielen tými staršími, ale dopoludnia hlavne s deťmi.
Tento mesiac sme mali zatiaľ
päť tematických stretnutí, začali sme od najmenších.
Škôlkari - už predškoláci
s nami absolvovali „hravé čítanie“ - teda okrem čítania rozprávky sme vytvorili rozprávkové jazero a oživili jarnú lúku
/zdobia priestory knižnice/.
Piataci s p. učiteľkou Mgr.
Machovou mali vyučovaciu
hodinu s rozprávkovými knižkami, no a šiestaci s p. učiteľkou Mgr. Ladeckou - kurz tré-

novania pamäti.
Týmto jarné aktivity knižnice nekončia, ohlásili sa nám
zo ZŠ Mikušovce a pripravu-

jeme aj ďalšie so žiakmi ilavskej základnej školy.
-ot-, -ih-

Deti z MŠ Ilava s jarnou lúkou.
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„Krása presviedča oči sama
sebou, netreba k tomu rečníka.“
Dňa 6.3.2014 sa vo výstavnej sieni DK Ilava uskutočnila vernisáž a vyhodnotenie regionálnej postupovej súťaže a prehliadky Výtvarné spektrum 2014,
ktoré je jednou z najstarších a najprestížnejších súťaží v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby na
Slovensku. Nadväzuje na viacročnú úspešnú tradíciu podujatia Výtvarná Dubnica, ktoré vzniklo v 60tych rokoch minulého storočia.
Výtvarné spektrum je celoštátna postupová súťaž s
jednoročnou periodicitou, určenou pre mládež od 15 rokov a pre dospelých. Žánrovo ani tematicky nie je
vymedzená, práve naopak,
podporuje rozmanitosti neprofesionálnej výtvarnej tvorby: kresbu, grafiku, maľbu,
plastiku, úžitkovú tvorbu a
práce intermediálneho charakteru (fotografický záznam
akčného umenia, land-artu a
pod.). Osobitne sledovanou
je kategória insitných výtvarníkov, ktorí majú svojský výtvarný prejav a ich diela obsahom i umeleckým stvárnením
presahujú rámec súťažných
kategórií..
Na vernisáži a vyhodnotení regionálneho kola výtvarnej súťaže boli prítomní autori, hostia, porota, primátor
mesta i rodinní príslušníci výtvarníkov, ktorým podujatie

Blahoželáme
Na 4. ročníku medzinárodnej súťaže Rajecká hudobná jar 2013 získal hlavnú
cenu za najlepšiu interpretáciu diela slovenského autora
náš žiak Peter Dendiš. Úžasnou myšlienkou bolo, že víťazom v jednotlivých kategóriách zložia súčasní hudobní
skladatelia skladby „na mieru“. Aj sa tak stalo. V jeseni
sme dostali od organizátorov
úplne novú skladbu pre Petra od hudobného skladateľa
Mariána Zavarského. Okrem
rôznych vystúpení na koncertoch a riadneho vyučova-

Riaditeľka POS Mgr. Daniela Čižmárová zhodnotila
tohtoročnú súťaž s konštatovaním, že sa do súťaže zapojilo 19 autorov so 62 výtvarnými prácami.
Potešujúca
bola i skutočnosť, že medzi
vystavujúcimi a ocenenými
výtvarníkmi boli aj členovia
z výtvarného klubu Arte relax, ktorý pracuje pri DK Ilava pod vedením Mgr. A. Teicherovej. / Anna Turcerová
z Ilavy, Lucia Klačková z Ilavy,

ným autorom a spolu s predsedom poroty a riaditeľkou POS
odovzdal diplom a ceny oceneným autorom:
Ľubomírovi Zdurienčíkovi - Pov. Bystrica, Sláve Šulyovej - Pov. Bystrica, Kataríne
Markovičovej - Pov. Bystrica, Kataríne Kubicovej - Pov.
Bystrica, Márii Milanovič Dubnica nad Váhom a Jozefovi Hudekovi – Domaniža.
Okrem ocenených prác autorov do krajského kola súťa-

Ing. Božena Sláviková z Ladiec, Ing. Ľuboslava Pacúchová z Pov. Bystrice, Zoja Berhanová z Pov. Bystrice, Ľubomír
Zdurienčík a Marek Zdurienčík z Považskej Bystrice,
Hedviga Martinková z Pov.
Bystrice, Marta Jurkovičová
z Pov. Bystrice a Dr. Stanislav
Miko z Považskej Bystrice. /
Za odbornú porotu sa prihovoril Jozef Vydrnák, ktorý prítomným priblížil vystavené
výtvarné diela a ocenil výtvarný prejav zúčastnených autorov.
Prácu, snahu, výsledky
a lásku k výtvarnému umeniu
vyzdvihol aj primátor mesta
Ilava Ing. Štefan Daško. Vyjadril obdiv pri hľadaní krásy v umení, čo by v ľudských,
aj pracovných vzťahoch určite
každý z nás rád privítal. Zablahoželal všetkým zúčastne-

že postupujú :
- kategória A: Marek Zdurienčík /Večerná fantázia/
Lucia
Klačková
/Vlčie
maky/
- kategória B: Ing.Božena
Sláviková/ Dvaja/
Anna
Turcerová/Karlov
most, Motýľ/
- kategória C: Dr.Stanislav
Miko /Mestská veža v Trenčíne II, Ilavský kostol trinitárov/
- kategória D: Hedviga Martinková /Zima, Ždiar/
Výtvarné spektrum napomáha rozvíjať nadanie v oblasti výtvarnej tvorby medzi
neprofesionálnymi výtvarníkmi. Organizovaním súťažnej
prehliadky od regiónov počnúc, neustále vyhľadáva nové
talenty z radov mládeže a dospelých.
-r-

Vystavujúci autori.
spríjemnil kultúrny program
žiakov ZUŠ Ilava – Ján Pružinec- hrou na husle a Samuel
Teicher – spev, s korepetíciou
p. uč. Mgr. Jarmily Piškovej.
nia nacvičuje Peter pomerne
náročné hudobné dielo pod
vedením triednej učiteľky
Eleny Vaňovej s korepetíciou Violy Winklerovej. Nuž
a v týchto dňoch sme dostali
oznámenie, že Peter Dendiš
bude účinkovať na koncerte laureátov súťaže dňa 3.6.
2014 vo Viedni a 4.6.2014
v Mirbachovom paláci v Bratislave.
Skladba „Little Jazzman
Walking down the street“
zaznie v podaní nášho výborného saxofonistu na významných koncertoch. Blahoželáme!
ZUŠ Ilava

Ilavský mesačník

7

Skvosty literatúry v prednese Zlatá minca
28.2.2014 sa v dopoludňajšom čase konala okresná súťaž
Vansovej Lomnička. Súťaž už
tradične organizuje Únia žien
a ponúka tak možnosť dievčatám a ženám predviesť sa
v prednese poézie a prózy.
Tohtoročnej súťaže sa zúčastnilo 5 súťažiacich, a to 3
študentky v kategórii do 25 rokov a 2 ženy v kategórii nad 25
rokov.
Porota v zložení Edita Pavlíková, Marta Proszcuková
a Magdaléna Janíková mala
neľahkú úlohu, vybrať a určiť postupujúce účastníčky do
krajského kola. Všetky prednesené diela potešili prítomné
obecenstvo. Precítený prednes, dramatizácia, výslovnosť,
v neposlednom rade zaujímavý a dobrý výber diel ukázali
vyspelú úroveň súťažiacich.
Vypočuli sme si báseň Podstata vecí od autorky Blanky
Smrekovej v podaní Dominiky
Dudášovej, študentky Gymnázia v Dubnici nad Váhom. Súťaže sa zúčastnili aj študentky
Obchodnej akadémie v Ilave.
Úžasnú báseň od Jána Smreka predniesla Ľudmila Fabušová a Obrazy zašlého sveta
od Lawrenca Ferlinghetta zarecitovala Romana Šebíková.
Tú istú báseň, len v inom preklade ako Obrazy zmiznutého
sveta predniesla aj pani Anna
Bartošová a ako posledná sa

predstavila pani Eva Jurenová s vtipnou prózou Stanislava
Štepku Priznanie starej Petrgálkovej.
V krajskom kole súťaže bude
reprezentovať okres Ilava študentka Romana Šebíková,
pani Anna Bartošová v prednese poézie a pani Eva Jurenová s prózou.
Poďakovanie patrí predsedníčke MO ÚŽS pani Magdaléne Hrubej, ktorá okrem
organizácie pripravila pre súťažiace aj hodnotné darčeky,
ďalej porote, všetkým prítomným za príjemnú atmosféru
a samozrejme súťažiacim.
Na počesť Terézie Vansovej,
ktorá napísala prvý slovenský
román Sirota Podhradských
a taktiež sa zaslúžila o založenie rodinnej školy v Banskej
Bystrici, a aj o rozvoj ľudového umenia, sa súťaž koná od
roku 1965.
Vansovej odkaz ženám, aby
sa vzdelávali, duchovne rozvíjali, aby sa venovali nielen svojej práci, ale aj kráse umenia sa
naplnil. Presvedčilo nás o tom
aj tohtoročné výnimočné dopoludnie so skvostami literatúry.
Mgr. Ružena Hromádková,
členka Krajskej rady Matice
slovenskej
Trenčianskeho samosprávneho kraja

Účastníčky a porota na súťaži Vansovej Lomničky.
18.marca 2014 sa v Trenčíne uskutočnilo krajské kolo Vansovej
Lomničky. Medzi súťažiacimi ženami výborné 2. miesto získali študentka Romana Šebíková z OA Ilava a pani Eva Jurenová
z Košece. Gratulujeme!

Matica slovenská vyhlásila
rok 2014 za rok kráľa Svätopluka, pretože je to 1120 rokov
od smrti nášho najvýznamnejšieho panovníka a tiež za
rok Andreja Hlinku ako spomienku na 150. výročie narodenia tejto významnej postavy
slovenských dejín. V minulom
čísle IM som si s radosťou prečítala článok Keď fotografia
dostane príbeh, lebo spája aj
naše mesto Ilavu s Andrejom
Hlinkom (konkrétne návšteva
mesta dňa 18.11.1928).
Vašu pozornosť chcem však
upriamiť na ďalšie okrúhle výročie. Je to 170. rokov od vzniku slovenskej štátnej hymny.
Výročie mňa osobne veľmi zaujalo a stalo sa úžasným žriedlom motivácie v mojej práci
učiteľky na umeleckej škole.
S deťmi sa opätovne vraciam
k pokladnici slovenskej ľudovej piesne a využívam tak rôznorodosť hudobného prejavu
našich predkov. Téma štátnej
hymny sa dá rozvíjať na všakovaké spôsoby – v hudbe tónina, notopis, rytmus, hudobná forma, ľudová pieseň,
alebo v literatúre - romantizmus a umenie
v romantizme, štúrovci, v histórii – dejiny
Slovenska, vznik samostatnej Slovenskej republiky, alebo napríklad hymna a štátne
sviatky, slávnostné príležitosti a samozrejme štátna hymna
na počesť víťazov rôznych súťaží, keď našu hymnu počuje
celý svet.
Hymna má nápev slovenskej
ľudovej piesne Pri studienke
stála, napájala páva. Ale vieme, že nápev bol rozšírený vo
viacerých regiónoch Slovenska, napríklad pieseň Kopala studničku, pozerala do nej
alebo Počkaj ma, dievčatko, na
detvianskom moste, pošlem ti
perečko po rybke na chvoste.
Pieseň sa stala najobľúbenejšou pre štúrovskú generáciu
a možno aj preto, že melódia
bola známa takmer po celom
Slovenku, v priebehu 19. storočia znárodnela.

Upravená prvá strofa piesne
tvorila od roku 1918 záver štátnej hymny Československa. A
po vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 bol úvod štátnej hymny pozmenený a do
aktuálnej podoby ju upravil
hudobný skladateľ a teoretik
Ladislav Burlas.
Najstarší zápis textu 23-ročného oravského mládenca Janka Matúšku z Dolného Kubína
je z roku 1844: „Ponad Tatrou
blýska, hromy divo bijou, zastavme ich braťja, weť sa oni
stratia, Slowáci ožijou...!. Jeho
pôvodná báseň mala 6 strof,
ktorú neskôr skrátil na štyri. A na známy nápev ľudovej
piesne tak vznikol protest proti zosadeniu obľúbeného Ľudovíta Štúra z postu profesora
na Evanjelickom lýceu v Bratislave. Janko Matúška pomenoval túto hymnickú pieseň
„Prešporský Slowáci, budouci Lewočané“. Spieval ju na
študentských
stretnutiach,
no najviac sa spievala v marci 1844, keď študenti opúšťali Bratislavu, aby na protest
odišli do Levoče.
Portrét Janka Matúšku, notový zápis a text hymny sa objavil v tomto roku na pamätnej minci. Je to vskutku veľká
udalosť. 170. výročie vzniku štátnej hymny je uctené
rýdzim zlatom a striebrom.
Mincu ukazujem deťom na
vyučovaní a zdôrazňujem, že
mať hymnu v notovom zápise,
s textom a aj s portrétom autora na zlatej minci je unikátne.
Tak ako je unikátne naše Slovensko.
Zo študentskej piesne vznikol prvý protestsong a ten
sa stal slovenskou hymnou.
Je neoddeliteľnou súčasťou
slovenskej národnej identity a zároveň jedným z oficiálnych štátnych symbolov. Pri
jej tónoch dôstojným postojom vyjadrujeme úctu k histórii, k našim predkom, k našej
vlasti a tým aj sami k sebe.
podľa Národného kalendára 2014 Matice slovenskej
Mgr. Ružena Hromádková,
riaditeľka ZUŠ Ilava
Krajská rada Matice slovenskej Trenčianskeho kraja
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Zápis na plnenie povinnej
školskej dochádzky
V dňoch 5.- 6.2.2014 sa na
našej škole uskutočnil v popoludňajších hodinách zápis žiakov do prvého ročníka základnej školy.
Všetkých prítomných privítala zástupkyňa RŠ Mgr. Jarmila Janošíková. Našim budúcim prvákom a ich rodičom sa
milo prihovorila aj riaditeľka
ZŠ Mgr. Oľga Ďurechová.
Krátky program našich
prvákov, v ktorom pod vedením svojich triednych učiteliek Mgr. Kutejovej a Mgr. Boháčikovej, ukázal, čo všetko sa
už v škole naučili. vystriedal
program detí z MŠ Ilava a Klobušice.
A potom sa to začalo. Zápis,
na ktorý čakali všetci predškoláci, ale aj ich rodičia.
Celý zápis sa niesol v duchu
a v znamení ročných období.
Čakali na nich krásne vyzdobené triedy a deti si mohli vybrať, do akej po prvýkrát vstúpia, či do jarnej triedy, alebo
jesennej, či im bude horúco
v letnej triede, alebo sa ochladia v zimnej triede. Všade tam
ich už čakali usmiate pani učiteľky a vychovávateľky. Po
krátkom zoznámení sa s deťmi
a po rozhovore s pani učiteľkami ich čakalo sladké prekvapenie a darček, ktorý pre nich vyrobili deti z našej školy.

Za úspešné absolvovanie zápisu dostali deti pri odchode
pamätný list.
Úspešne sme zapísali 55 detí
z toho budúcich prvákov 49 a 6
rodičov požiadalo o odklad pre
svoje dieťa na jeden rok.
Želáme našim budúcim
prváčikom v septembri krásne
vykročenie do nového začiatku a ich rodičom pevné nervy
a veľa spoločných krásnych zážitkov pri získavaní vedomostí.
Darina Bulková
vychovávateľka ŠKD

Blahoželáme

Ocenenie
Vynikajúci
pedagóg
Trenčianskeho
kraja si prevzalo 23 učiteľov, medzi ktorými bola
i riaditeľka ZŠ v Ilave Mgr.
Oľga Ďurechová. Srdečne
jej blahoželáme a prajeme
ešte veľa úspechov v náročnej pedagogickej práci. -r-

Riaditeľka Základnej školy v Ilave ďakuje v mene všetkých zamestnancov a žiakov školy: členom Rady rodičov, všetkým rodičom, priateľom školy, pedagógom, zamestnancom, žiakom
9. ročníka ZŠ za nezištnú pomoc pri príprave 4. plesu Základnej školy v Ilave. Úprimne ďakujeme sponzorom, ktorí prispeli do tomboly:
1. MKcar, pivovar Ilava
2. AKP Klobušice
3. INSPIRA GLAS Dúlov – p. Martina Belanová
4. KRAPS s.r.o., p. Roman Kalus
5. Urbárske a pasienkové spoločenstvo Ilava
6. Novux - Dubnica nad Váhom
7. Zdenka Optik Ilava, p. Anton Bagin
8. p. Pavol Turičík
9. p. Kucháriková, Ilava
10. Il Sport Ilava – p.Ondraščin
11. Drogéria Tania Ilava
12. Kníhkupectvo Kornélia Ilava
13. Ing. Štefan Daško, primátor mesta Ilava
14. Mgr. Peter Čiernik
15. Považská cementáreň, a.s. Ladce
16. p. Daniela Bagínová, Ilava
17. Interiéry Horák, Ilava
18. Zlatníctvo - p. Peter Púček
19. Sigmia OaSS Ilava
20. p. Janco, Stolárstvo Horná Poruba
21. LEA nábytok, Ilava
22. Zberné suroviny Kolman, Dubnica nad Váhom
23. Spoločnosť Kováč, Dubnica nad Váhom

Mgr. Oľga Ďurechová

Trénovanie pamäti
To, že pamäť funguje, berieme ako samozrejmosť. Znepokojení zostávame až vtedy, keď
zistíme, že zabúdame tváre či
mená ľudí, telefónne čísla a dátumy narodenia svojich blízkych. Návod na to, aby sa nám
to nestalo a ako si posilniť pamäť, nám poskytla Mgr. Petra
Hirtlová, PhD., za ktorou sme
sa spolu so šiestakmi vybrali 11. marca do Domu kultúry v Ilave na kurz trénovania
pamäti. V úvode nám lektorka
porozprávala, čo to pamäť je,
aké druhy pamäti poznáme,
čo jej škodí a čo práve naopak

Poďakovanie

prospieva. Žiaci sa dozvedeli,
že dobrú pamäť podmieňujú
tri faktory: genetika, životný
štýl a tréning pamäti. A práve tomu sme sa v druhej časti
kurzu venovali. Trénerka pamäti si pre nás pripravila niekoľko aktivít, jednoduchých
cvičení a techník, ktorými sme
tú svoju pamäť poriadne prevetrali a preskúšali. Bol to pre
nás všetkých príjemne strávený čas, ktorý nás obohatil nielen o stretnutie s príjemným
človekom, ale aj o spôsoby ako
trénovať svoju pamäť.
Mgr. Ľubica Ladecká

24. BASF, stavebná spoločnosť
25. Pivovar Ilava
26. Daffer Prievidza
27. p. Gereg – Oprava telocvičného náradia
28. PROKAM – kamerové systémy, Nemšová
29. Drogéria Lucia Ilava, p. M.Martinek
30. p. Radomír Štefanec, Ilava
31. Módny salón ARION Ilava – p. Kvasnicová
32. Kozmetika – p.Andrea Niková, Ilava
33. Pizzeria – Reštaurácia Venezia Ilava, p. Magdaléna Tomanová
34. Salón Monique, M.Galková Ilava
35. Salón krásy Emilly Dubnica nad Váhom
36. Prvá stavebná sporiteľňa Ilava
37. Mestská tržnica Ilava, p. Šupák
38. p. Mlčoch
39. TREND Viera Mutalová
40. Kaderníctvo Jany Style Ilava Klobušice
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„Prvostupniarsky“ výlet za kultúrou LVVK Donovaly 2014
Obdobie po vianočných
sviatkoch nepatrí práve k najobľúbenejším. Dospelí sa spamätávajú z „finančného šoku“,
ktorý k Vianociam už tradične patrí, mamičky napĺňajú
novoročné predsavzatia v podobe odtučňovacích kúr, no
a žiaci opravujú, čo sa opraviť
len dá. Nejde však o pokazené
predmety či kusy nábytku, ale
o pestrú paletu známok, ktorú sa niektorým podarilo získať. Vtedy nastupuje tradičný
žiacky trojboj: učenie – písanie písomiek – skúšanie. Ide
o veľmi namáhavú disciplínu
s neistým výsledkom, ktorý
nie je vždy pre žiaka uspokojivý. Práve preto je toto obdobie
už tradične spojené s bezsennými nocami, malou dušičkou a nervóznym obhrýzaním
nechtov.
Aby sa žiaci po tomto neobľúbenom maratóne čo najrýchlejšie vrátili do pôvodnej
nálady, podnikáme každoročne pre nich na konci januára
výlet za kultúrou. Tento rok
sme si vybrali divadelné predstavenie Snehová kráľovná
v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre. Nielenže túto klasickú rozprávku všetci dobre
poznáme, ale hlavne sme zatúžili po skutočnej zime. Aspoň

na chvíľu počuť vŕzganie snehu, zvonenie cencúľov či zavíjanie meluzíny...
A divadelné predstavenie
nás nesklamalo! Na javisku
sme sa v krátkej chvíli dokázali preniesť ďaleko na sever, na
zasnežené pláne v Laponsku,
ba až priamo do Ľadového
kráľovstva. Hoci sme vedeli, že
priateľstvo a láska zvíťazia nad
srdcom bez citu, so zatajeným
dychom sme sledovali putovanie hlavnej hrdinky. Spolu
s ňou sme plakali nad strateným Kayom, prepadali zúfalstvu pri neúspešnom hľadaní či triasli sa od strachu pred
zbojníckou dcérou. Okrem
skutočných hercov a bábok
nás naplno zaujala i netradičná tieňohra, vďaka ktorej sme
mohli sledovať putovanie Gerdy od pani s ružovou záhradou, k múdrej princeznej, lúpežníkom, vševedúcej Fínke,
až priamo k Snehovej kráľovnej.
Za poznanie, že priateľ a
blízky človek je to najcennejšie a najdôležitejšie, čo človek môže v živote získať, sme
poďakovali vytrvalým záverečným potleskom. Verím,
že posolstvo tejto rozprávky
v nás bude ešte dlho znieť.
Mgr.Jana Koštialiková

V tomto školskom roku od
4.2. – 9.2.2014 sme prvýkrát
absolvovali so žiakmi štvrtých
a piatych ročníkov pobytovú formu lyžiarskeho výcviku
v horskom stredisku Donovaly
– Záhradište v TU Vesel. Zúčastnilo sa ho 24 žiakov
a3
inštruktori. Skoro počas celého týždňa bolo lyžiarske stredisko zahalené do hmlistého
závoja. Slniečko nás potešilo
iba dvakrát, čo sme veľmi ocenili. Vtedy sme mali možnosť
vidieť, akými krásnymi horami sme obklopení. Počas kurzu
žiaci absolvovali prednášky :
Metodika zjazdového lyžovania, Starostlivosť o lyžiarsku
výstroj. Okrem lyžovania, ktoré deti absolvovali každý deň,
patrili chvíle strávené na horách aj súbojom v stolnom tenise, guľovačkám i sledovaniu
Olympiády v Soči. Večery sme
deťom vypĺňali spoločenskými
hrami, súťažami, diskotékou,
karnevalom. Počas oddychového dňa sme boli na pešej turistike na,, Novej holi “a videli
sme rozprávkovú krajinu,, Habakuky“.
Za všetkých inštruktorov sa
chcem poďakovať žiakom, ktorí sa kurzu zúčastnili, pochváliť ich za pokroky a možno za
nadľudské výkony v lyžovaní.

Chválim družstvo Citrónikov, Mandariniek, Sliviek,
ktorí úžasne zvládli záverečné
preteky v slalome.
Umiestnenia:
Citróniky: 1.m. A.Gajdoš
Mandarínky: 1.m.
N. Trebulová, 2.m. S.Bagín,
2.m. E.Sláviková
3.m. E.Pejková
3.m. L.Straňák
Slivky: 1.m. P. Kopšo
2.m. J. Mutala, K.
Urbánková
3.m. L. Habšudová
Počas celého týždňa sme
hodnotili i čistotu izieb, kde
1.miesto obsadili žiačky 4.A
(E.Sláviková, A Holbusová, R.
Cedzová, L.Habšudová), ktoré
boli odmenené sladkou odmenou. Pri záverečnom hodnotení LVVK všetky deti dostali sladké odmeny i účastnícky
pamätný diplom.
Chcela by som poďakovať
mojim inštruktorom Mgr. Z.
Gáborovej a p.dekanovi Mgr.P.
Jurčíkovi i vedeniu školy, ktorí mi pomohli pri uskutočnení
LVVK.
Celý lyžiarsky kurz sa deťom
páčil a tešia sa na uskutočnenie
v budúcom školskom roku.
Mgr. Lýdia Horáková

Lyžiarsky výchovno-vzdelávací kurz
V tomto školskom roku ZŠ
zorganizovala LVVK v mieste,
kde sa Starohorské vrchy stretávajú s masívmi Veľkej Fatry
a Nízkych Tatier, na Donovaloch, Záhradišti od 9. 2. do 14.
2. 2014 pre 25 žiakov zo 6. - 9.
ročníka, ktorí boli ubytovaní
v penzióne Zornička. Vedúcou a inštruktormi lyžiarskeho kurzu boli Mgr. Mária Janíčková, Mgr. Lýdia Horáková
a Mgr. Peter Jurčík. Žiaci boli
rozdelení do 3 družstiev, kde
pod vedením svojich inštruktorov pracovali podľa vopred
vypracovaného plánu. Počas
kurzu si osvojili základné a
špeciálne pohybové zručnos-

ti v zodpovedajúcich terénnych a snehových podmienkach. Pre nepriaznivé počasie
žiaci absolvovali vychádzku
do okolia lyžiarskeho strediska Donovaly, podvečer saunu
a bazén. Vo štvrtok popoludní
ukázali svoje zručnosti v slalome. Večer sme vyhodnotili LVVK. Všetci žiaci dostali
účastnícky diplom a najlepší diplom a vecnú cenu. Medzi najlyžiarky z 1. družstva
patrí Klára Palčeková, Denisa
Koštialiková a Ľubica Ferencová. V druhom družstve boli
úspešné Katarína Barcíková,
Simona Priebojová a Mária
Čierniková. Najlyžiarmi boli

Marco Žiaček, Filip Troška a
Lucas Niko.
Domov sa vrátili z LVVK

Žiaci II. stupňa

všetci spokojní s množstvom
nových zážitkov.
Mgr. Mária Janíčková
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Barossova hrobka
Barossovo mauzóleum na
klobušickom cintoríne svojím
architektonickým
riešením
a umiestnením dodáva tomuto miestu širší rozmer. Dnes si
priblížime jeho minulosť trocha z iného pohľadu, keď sa
budeme venovať krátkej informácií o jej vykradnutí.
10. októbra 1932 si okoloidúci poľnohospodárski robotníci náhodou všimli, že došlo
k vlámaniu sa do klobušickej
Barossovej hrobky. Pri obhliadke miesta činu bolo zrejmé, že sa zlodeji do mauzólea
dostali zadným oknom, ktoré je samo o sebe umiestnené
takmer tri metre nad okolitým
terénom. Vstupné dvere neboli
nijak porušené a dali sa otvoriť kľúčom privolanej G. Šipekyovej. Avšak interiér hrobky
bol zmenený na nepoznanie.
Z vtedajších novín „Trenčan“
sme sa dozvedeli : „Pozostatky sú neporušené, dobre zachovalé, čo je pozoruhodné,

veď tam už 40 rokov spočívajú telesné pozostatky veľkého
Gabriela Barossa.“ Na tretej
truhle boli vybité priezorové okienka. Pravdepodobne aj
tu zlodeji hľadali nejaké cennosti. Čo sa týka súpisu odcudzených cenností, v čase zistenia vlámania sa do hrobky,
ešte nebolo jasné, k akej presnej škode došlo, nakoľko potomkovia G. Barossa žili v Budapešti. Zlodeji zanechali na
mieste aj svoje vlamačské náčinie. Pri najvrchnejšej časti
sarkofágu, ktorá ležala bokom,
sa našlo asi 5 kg ťažké kladivo,
veľká motyka a silné dláta, ako
aj iné železné náčinie, ktoré sa
zlodejom hodili na vykonanie tohto činu. Ani prikrývka
vnútornej truhly nebola síce
rozbitá, ale aj tú odtrhli od
spodnej časti truhly, čo dopisovatelia novín „Trenčan“ komentovali, že čosi muselo byť
na nebohom cenného, čo vzali
a odniesli.
-mirto-

Pozvánky na podujatia v Ilave
4.4.2014 /piatok/ o 18.30 h. v sále domu kultúry
FRAGILE – koncert skupiny zloženej z populárnych osobností
bez použitia hudobných nástrojov
Vstupné 10 €, predpredaj v DK a knižnici v prac.dňoch od
7.00-16.30 /utorky do 15.00/
6.4.2014 /nedeľa/ o17.30 h. v sále domu kultúry
SOM STÁLE TU A SOM ŽIVÝ ! premiéra smiešno-vážnej komédie div. súboru MASKY z Ilavy. Vstupné dobrovoľné.
Viac v samostatnej pozvánke
9.4.2014 /streda/ od 10.00-17.00 v sále domu kultúry
VEĽKONOČNÉ TRADÍCIE
Kraslice, ľudovoumelecké výrobky, pečené dobroty, folklór
a iné. Viac v samostatnej pozvánke
15.4.2014 /utorok/ o 17.00 v dome kultúry
Bitka na Rudom poli 1431, ukážky dobových zbraní a oblečenia. BESEDA pre milovníkov histórie - priebeh a dopad bitky
medzi husitmi a vojskom uhorského kráľa Žigmunda Luxemburského.
Viac v samostatnej pozvánke
27.4.2014 /nedeľa/ o 16.00 h. vo farskom kostole
Ilavská hudobná jar 2014 – 20. ročník
VEĽKÝ KONCERT zmiešaných speváckych zborov. Účinkujú:
Spevácke komorné zoskupenie ZUŠ Ilava
Smíšený pěvecký sbor K. Němečka Moravský Krumlov
Pěvecký sbor města Klimkovic
Ženský spevácky zbor Srňan z Horného Srnia
Zmiešaný spevácky zbor Ilavčan z Ilavy
30.4.201 /streda/ o 18.00 h. priestranstvo pri dome kultúry
Oslavy 69. výročia oslobodenia mesta, STAVANIE MÁJA
- pietny akt položenia vencov pri pamätníku SNP na námestí
-stavanie mája na priestranstve pri dome kultúry
Účinkujú: FS Mladosť z Dubnice n.Váhom a FS Strážov Ilava
CVČ Ilava pozýva na Stretnutie hip -hoperov.
Podujatie je určené pre milovníkov tanečného štýlu hip-hop.
3. 4. 2014 /štvrtok/ o 16. 00 hod. v CVČ na 1. poschodí
/zadný vchod DK Ilava/. Prineste si športové oblečenie, tenisky
Cvičiteľka: Zuzana Bugalová-0918 772 614, CVČ: 44 65 184
Pripravujeme na máj:
4. 5. 2014 (nedeľa) o 17.00 hod. v DK Ilava Šláger koncert. Účinkujú: AKORD, PROFIL a ďalší. Predpredaj v DK.
Pozor zmena! V tomto roku sa tradičná poľovnícka výstava
uskutoční v Hornej Porube v kultúrnom dome
30.3.2014 /nedeľa/ od 10.00 – 13.00 v KD HORNÁ PORUBA
Informácie o zmenách, pridaných či zrušených podujatiach
aktuálne vždy na www.ilava.sk /kalendár podujatí/
Tel. čísla DK: 44 555 70 až 72. Zmena programu vyhradená
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Matrika

Údaje od 28.1.2014
do 18.3.2014
Narodenie :
Patrik Ondrušík
Michal Cigáň
Sebastián Galko
Tomáš Faturík
Alexander Ciller
Talla Ibrahim
Martin Kráľ
Matúš Ház
Elizabeth Makásová
Nela Kantoríková
Adrián Lacko
Stela Banincová
Adam Pastierik
Úmrtie :
Kamil Hošo
Katarína Holbová
Ing. Jozef Macho
Okienko do štatistiky
V sledovanom období sa do
nášho mesta prisťahovalo 10
občanov, odsťahovali 4 občania. V rámci mesta sa presťahovalo 9 spoluobčanov.
Mobilná PEDIKÚRA v pohodlí Vášho domova.
Doplnkové služby:
- reflexná masáž chodidiel
- špony na problémové nechty
0908 082 484

Poďakovanie
Dovoľte nám, aby sme v mene celého kolektívu Oddelenia
dlhodobo chorých v NsP Ilava, n.o., poďakovali Únii žien mesta Ilava za podanú pomocnú ruku vo forme zbierky posteľnej
a osobnej bielizne pre potreby našich pacientov.
MUDr. Ján Galajda, primár ODCH Ilava

Spomienka na „Porkiho“
Priskoro podal ruku smrti a splynul s večnosťou,
jeho srdce náhle stíchlo
a pohľad sa znenazdajky
pozdravil s tmou. Z mladých rúk sa vytratil pohyb,
ústa, ktoré sa tak radi smiali sa zamkli mlčaním...
Dňa 11.marca 2014 sme
si pripomenuli rok od náhlej
smrti nášho mladého spoluobčana Lukáša Porubčana.

PORKI SI STÁLE S NAMI
– NEZABUDNEME
Venujte mu, prosím
s nami tichú spomienku.
Mama, brat a babka

Spomienka

Dňa 26.2.2014 sme si pripomenuli 25.výročie úmrtia čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otecko
a deduško Dominik Filip.
Kto ste ho poznali a mali
radi venujte mu tichú spomienku. Spomína manželka a deti s rodinami.

Predám RD 2+1 v Ilave na
Jesenskej ulici s možnosťou
pristavenia v podkroví. Podpivničená garáž +malá záhrada. Cena dohodou. Kontakt: 0911272484

Novozriadená psychiatrická
ambulancia pre dospelých.
Sme nezmluvné zariadenie.
Areál ilavskej polikliniky,
časť B, prízemie.
Prijímame nových pacientov,
krátke čakacie lehoty
Tel:042/4466999, kl.341
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Majstrovstvá Slovenska
v tenise veteránov

Najmladší športovci

SENEC CUP 2014
9.02.2014

sa

zúčastni-

morínom 0:0 a s horším skó-

lo mužstvo MFK Ilava U-8

re sme obsadili 3. miesto, čo

turnaja SENEC CUP 2014

nás odsunulo hrať o koneč-

za účasti 10 mužstiev rozde-

né 5. – 8. miesto, kde sme sa

lených do dvoch skupín po

stretli s mužstvom DOMINO

5 mužstiev. V našej skupine

Bratislava, ktoré sme pora-

sme sa postupne stretli s SMF

zili 2:1. O oba presné zásahy

Senec, ktorému sme podľah-

sa postaral A. Baláž. V zápa-

li 3:0. V tomto zápase nebo-

se o konečné 5. – 6. miesto

li chlapci dostatočne sústre-

sme prehrali 2:0 s mužstvom

dení, nakoľko sme nastúpili

Dubnice, keď obidva góly

hneď, ako sme pricestovali.

sme inkasovali až v závere

V druhom zápase to bolo už

zápasu. MFK Ilava reprezen-

o mnoho lepšie a mužstvo

tovali: Jakub ANTALA, Ri-

Vion Zlaté Moravce sme po-

chard KAMENIŠTIAK, Jo-

razili 1:0, keď gól zazname-

náš BAGÍN, Tomáš ŽIVČIC,

nal A. Baláž. V treťom zápa-

René BAGÍN, Patrik STRA-

se sme nastúpili proti Interu

ŇÁK, Adam BALÁŽ, Ti-

Bratislava, s ktorým sme re-

motej TURZA. Ďalší turnaj

mizovali 1:1, keď sa gólo-

odohralo mužstvo MFK Ilava

vo opäť presadil A. Baláž.

U-8 09.03.2014 v Šamoríne.

V poslednom zápase v skupine sme remizovali so Ša-

ILAVSKÝ

-pm-

V dňoch 07. – 10. 02. 2014
sa uskutočnili v Banskej Bystrici v hotelom komplexe DIXON Majstrovstvá Slovenska
v tenise veteránov v kategórii
35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+,
65+, 70+, 75+, 80+ za účasti
takmer 100 hráčov. Na štyroch antukových dvorcoch
si veľmi dobre počínal Peter
Mišík, ktorý kategóriu 55+,
v ktorej hralo 16 hráčov, jednoznačne vyhral. V prvom
kole zdola J. Mixtaja 6:0, 6:1,
v ďalšom kole aj jeho brata
Mariána 6:1, 6:3, ktorý bol
nasadený ako štvrtý hráč.
Najväčší odpor kládol až v

semifinále hráč z Liptovského Mikuláša Řybarík, ktorý nakoniec prehral 6:2, 7:5,
vo finále sa stretol s Jánom
Grančičom z Košíc, ktorý
nekládol väčší odpor a prehral 6:0, 6:4, takže Majster
Slovenska v kategórii 55+ na
rok 2014 je z Ilavy. Najväčšie prekvapenie sa udialo vo
štvorhre, kde P. Mišík spolu s M. Dobrotkom z Horného Srnia vyhrali vo finále
nad hráčmi z Veľkého Krtíša 6:0, 4:6, 10:7 a taktiež sa
stali Majstrami Slovenska vo
štvorhre.
-pmCentrum voľného času v
Ilave Vás srdečne pozýva na
Stretnutie hip-hoperov.
Podujatie je určené pre
všetkých milovníkov tanečného štýlu hip-hop.
Uskutoční sa 3. 4. 2014 o

16:00 hod. v budove CVČ na 1. poschodí. Je potrebné si priniesť športové oblečenie, tenisky.
Cvičiteľka: Zuzana Bugalová - 0918 772 614
Viac info: CVČ Ilava - 042/44 65 184

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU ILAVA
srdečne pozýva mamičky s deťmi
každý utorok o 17.00 hod
na intenzívny tréning, redukujúci tuky, ktorý je zameraný na posilňovacie cvičenie, ktoré formuje postavu.
So sebou si treba priniesť športovú obuv a športové
oblečenie, veľa energie a dobrej nálady.
Cvičiteľka: Zuzana Bugalová - 0918 772 614
Info: 44 65 184
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