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Narodil sa nám Kráľ...
Posolstvo prvých Vianoc znie: „Nebojte sa! Hľa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude pre všetkých ľudí, pretože sa vám dnes narodil Spasiteľ,
Kristus Pán, v meste Dávidovom.“ Bezbranné dieťa v jasličkách nás učí,
ako si máme navzájom odpúšťať priestupky. Keby sme nemali Vianoce,
boli by sme bez Spasiteľa, a preto bez nádeje. Keby Kristus ostal na tróne
svojej nebeskej slávy, ľudstvo by naďalej zostalo v hriechu a bez záchrancu.
Otvorme betlehem svojho srdca a urobme tam miesto pre Dieťa Ježiša, aby
v nás kraľoval. Snažme sa slovom i skutkom pomôcť niekomu prežiť Vianoce v radosti. Hlavne si spomeňme na chorých, starých a opustených. Snažme sa o to, aby sme vzdali slávu Bohu na výsostiach a na zemi medzi ľuďmi,
aby sme šírili ticho, pokoj, lásku, porozumenie a dobrú vôľu. Zároveň ďakujme Pánu Bohu za krásu a požehnanie jeho Vianoc...
-r-

Cena: 0,20 € (6 Sk)

V tomto čísle...
• Vianočné
poďakovania...
• Minirozhovor
s Lenkou Filipovou...
• Zo života
ilavských škôl...
• Vianočné pečenie
s Ilavským
mesačníkom...
• Výsledky
výberových
konaní...

Šťastné a požehnané Vianočné sviatky,
veľa pokoja, zdravia
a radosti v Novom
roku 2010 všetkým
čitateľom želá redakcia
Ilavského
mesačníka, poslanci a vedenie mesta,
ako aj členovia komisií pri MsÚ.
OZnaMujeMe čItateľOM ILaVsKéhO MesačníKa, že s pLatnOsťOu
Od 1. 1. 2010 bude Z eKOnOMICKýCh dôVOdOV
a Z ROZhOdnutIa štatutáRa Mesta, VyChádZať naše peRIOdIKuM
aKO štVRťROčníK (MaReC, jún, septeMbeR, deCeMbeR)
-r-
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Oznam o pracovných hodinách na MsÚ,
v MsKs a DK počas vianočných sviatkov:
Mestský úrad: 21.12.2009 - 6.1.2010 = zatvorené, okrem matriky,
podateľne a ekonomického odd. (okrem 23.12, 31.12.)
Mestská knižnica: 22.12.2009 – 6.12.2010 = zatvorené,
otvorené 7.1. 2010 od 08.00h-17.30h
dom kultúry: okrem sviatkov bude otvorené 21.12 – 5.12.
denne 8.15h – 16.15h
(parte, vyhlasovanie, lístky na muzikál perinbaba...)

Od 1. 1. 2010 zber
odpadu v meste po novom
V našom meste bolo zaužívané, že Technické služby
mesta Ilava každý pondelok
vykonávali zber veľkoobjemového a biologického
odpadu. Na základe rozhodnutia vedenia mesta,
technické služby budú od
1. 1. 2010 vykonávať tento
zber len každý prvý pondelok v mesiaci. V prípade, že
na tento pondelok pripadne
štátny sviatok, zber odpadu
TSM vykonajú na nasle-

dujúci deň.Veríme, že táto
zmena nebude mať negatívny dopad na čistotu mesta.
Ing. peter Kočkár
riaditeľ tsM

POĎAKOVANIE
žena s veľkým srdcom Zdenka páryová – vedúca predajne
Glover Ilava, ktorá nám pomohla nielen v minulosti...
aj týmto by som jej chcel vysloviť srdečné poďakovanie
za všetko, čo pre našu rodinu
robí.
Ďakujeme s veľkým Ď!
(Milan so synom)

INZERCIA
 Firma z pov. bystrice ponúka zrezávanie komplikovaných
stromov. Informácie na t.č.:

0908/ 532 996

Kalendár zberu triedeného odpadu
z rodinných domov, veľkoobjemového
a biologického odpadu v roku 2010
termíny zberu plastov
(plastové vrece)

termíny zberu papiera
(modrá nádoba)

11. január 2010

2. február 2010

29. marec 2010

4. máj 2010

31. máj 2010

27. júl 2010

19. júl 2010

5. október 2010

13. september 2010

21. december 2010

15. november 2010
Zber veľkoobjemového a biologického odpadu:
4. januára, 1. februára, 1. marca, 6. apríla, 3. mája, 7. júna,
6. júla, 2. augusta, 6. septembra, 4. októbra, 2. novembra, 6.
decembra
presun vývozu komunálneho odpadu nakoľko na deň vývozu
pripadá sviatok:
január: zo 6.1. na 7.1., apríl: z 1.4. na 6.4., júl: z 5.7. na 6.7.,
september: z 1.9. na 2.9., z 15.9. na 16.9., november: z 1.11.
na 2.11., zo 17.11. na 18.11., december 23.12.

-tsm-

Matrika
Narodenie:
Sára Krajčovičová
Oskar Hudcovský
Adam Striško
Manželstvo uzatvorili:
Vladimír Ondrejička
a Mgr. Silvia Sudorová
Ján Chromiak
a Mária Barčíková
Blahoželáme jubilantom:
75 rokov:
Pavol Bakoš
Jozef Hirtl
Mária Štrbáňová
Katarína Turzová
80rokov:
Andrej Vaščák (17.11.)
Navždy nás opustili:
Jozef Poláček
Ľudovít Behan
Dušan Bezecný
Elena Siranová
Alojz Čepák
(bývalý starosta Iliavky)
Okienko do štatistiky :
Za sledované obdobie sa do
nášho mesta prisťahovalo 8
občanov, 5 občanov sa z trvalého pobytu odsťahovalo.

Ponuka práce...
spoločnosť detOX s.r.o. so sídlom v banskej
bystrici prijme do výrobnej prevádzky prijímacieho technika s miestom výkonu práce Ilava.
termín nástupu: 1.2.2010
druh pracovného pomeru: živnosť
náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
- obsluha lisovacích zariadení
- triedenie odpadu
- vedenie jednoduchej evidencie
- práca v dvojsmennej prevádzke
požiadavky na uchádzača:
- SŠ vzdelanie technického smeru s maturitou, bez maturity
- spoľahlivosť
- zodpovednosť
- samostatnosť
Kontakt:
DETOX s.r.o.
Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica
Tel.: 048/471 25 44
RNDr. Danka Hlaváčiková
E-mail: personal@detox.sk
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Dve monodrámy na ilavskom javisku
Po dve novembrové nedele (15. a 22.11.) sa v našom
dome kultúry uskutočnili monodrámy študentov
Akadémie umenia v Banskej Bystrici Pavla Pivka zo
Streženíc a Lukáša Šeptáka
z Klobušíc. V prvom prípade išlo o úsmevný pohľad
na život kontrabasistu,
v druhom o autobiografickú výpoveď Franza Kafku
v diele Listy otcovi. Práve
v tejto súvislosti ma zaujímal názor na inscenáciu –
ako herca Lukáša Šeptáka,
tak i diváka – Lukášovho
otca.
- „Ako ste hodnotili synovo vystúpenie?“
- „Bolo jeho najlepšie,
možno práve tou akustikou sály. Predstavenie malo
svoju dramatickosť, spád,
vyjadrovalo TO, čo bolo
treba vyjadriť. Táto ročníková práca môjho syna
bola pre mňa veľmi šokujúca, hlavne svojím výberom, pretože, keď som šiel
na predstavenie, vôbec som
netušil o aký titul ide, neboli žiadne plagáty... Preto som sa asi do polovice
predstavenia nevedel stotožniť, čo mi môj syn cez
javisko odkazuje. Chcel
som až vypnúť kameru. Až
potom som pochopil, že ide
o Kafkovský duel. Každý
otec je svojím spôsobom
prísny, ja len dúfam, že nie
som až ako Kafka senior
J.“
- „Lukáš, ako sa ti hralo
na domácom ilavskom javisku?“
- „Musím povedať, že sa
mi už hralo aj lepšie... Ešte
som túto hru nehral v takom veľkom priestore, ale
páčil sa mi. Od začiatku
som vedel, že Kafkov text
by som asi vedel hrať. Vý-

ber mi schválila aj naša
profesorka Janka Oľhová,
tak som sa s kamarátkou
do projektu pustil.
- „V tvojom hravejšom
pohľade na predlohu sme
videli aj spievajúco-tanečného „chlapca Kafku“.
Myslíš, že Franz niekedy
aj spieval? V tom smútku
jeho života..“
- „Určite. Určite, každý
človek spieva... Inšpiroval
ma muzikál Fidlikant na
streche, keď som hľadal židovské motívy ako podmaz
k inscenácií.“
- „Hudba v hre bola naozaj veľmi krásna. Koľko
si pripravoval celú monodrámu?
- „S prestávkami asi
trištvrte roka. Pôvodne som chcel všetko riešiť
akoby v otcovej pracovni,
neskôr sme prišli na rebrík
a prácu s lampou.“
- „ S monodrámou Listy otcovi, ktorá je tvojou bakalárskou umeleckou
výpoveďou,
si
pozvaný budúci rok hosťovať aj v Poľsku...Akú stopu do života na tebe zanechalo stretnutie s Franzom
Kafkom? “
- „Uvedomil som si, že
viacerí ľudia môžu prežívať problém s autoritou
otca. Je veľmi dôležitá otcova výchova, ako vplýva
rodič. Kafka sa mu chcel
stále zavďačiť, mal otca rád.
Ale ponaučenie od syna je,
že sa netreba zavďačovať za
každú cenu, lebo to človeka
zničí.“
- „Lukáš, čo ťa v najbližšej dobe čaká? Viem, že
si už účinkoval aj v opere
Predaná nevesta v SND.“
- „Čaká ma ešte rok štúdia na AU a potom sa budem rozhodovať, či pôj-

dem do Spišského divadla.
Možno sa črtá opäť spolupráca s Jurajom Benčíkom
zo SND, pretože ma to veľmi ťahá k pohybovému di-

vadlu. Privítal by som aj
skúsenosť pred kamerou,
ktorá mi zatiaľ chýba.
zhovárala sa M. Pajanková

Tri otázky
pre Lenku Filipovú
(pri príležitosti koncertu, ktorý sa uskutočnil 25.novembra v preplnenej sále dK Ilava)

„Ste v našom meste po
prvýkrát. Nebáli ste sa
prísť, keď tu máme najväčšiu väznicu na Slovensku?“
„O tom som sa dozvedela
až tento týždeň. Nie ...nebála som sa, akurát ma zaujímalo, koľko väzňov sa
tam nachádza..:)“
„Máte nejakú obľúbenú
pieseň z vášho životného
repertoáru?“
„Nedá sa to presne povedať. Repertoár je široký
a obľúbená pieseň je podľa toho, ako sa práve cítim.
V dramaturgií koncertu
je samozrejme určitý scenár, podľa ktorého hráme,
ale keď tam mám chvíľku
pre seba, zaspievam piesne,
ktoré si zmením podľa nálady, energie, ktorú napríklad cítim z publika.“

„Poznáme vás celé roky
ako krásnu, príjemnú,
mäkkú bytosť, ktorá vyžaruje prostredníctvom
svojich pesničiek pohodu. Aký je recept na stálu harmóniu, ktorú z vás
cítiť?“
„Radiť by som sa neodvažovala, ale mám jednu
pripomienku, ktorá bude
možno znieť trochu filozoficky. Je to vlastne jednoduché a odvažujem sa to
povedať až teraz, v zrelšom
veku: málokedy sa dívame
na to, prečo sme sa na tento svet narodili, čo každému z nás chýba... Nemá
cenu pokukovať po iných
ako sa majú, čo vlastnia.
Maximálne sa z toho nechať napružiť, ale potom
sa prestať porovnávať a ísť
svojou cestou. Mne to aspoň veľmi pomohlo – spoznať samú seba a vedieť,
čo od seba môžem čakať.
Nemá význam zo svojej
cesty utekať, lebo život vás
vráti späť, čo potvrdia príjemné, ale hlavne nepríjemné skúsenosti. Bohatstvo, ktoré dostávame je:
poznať sám seba a naplniť
sám seba.“
Zhovárala sa M. Pajanková
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Oznamy o výsledkoch výberových konaní
Matrika

Mesto Ilava nedávno informovalo o voľnom pracovnom mieste na mestskom
úrade, na oddelení vnútornej správy. Išlo o funkciu
matrikárka/matrikár. Do
uzávierky dňa 31.10.2009
bolo doručených 98 žiadostí
od oznámenia a celkove to
bolo 109 žiadostí (vrátane
žiadostí v evidencii za posledný rok o prácu v administratíve). V zmysle zákona
č. 552/2003 o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a
organizačnej smernice č.
2/2009 Pracovný poriadok
zamestnancov Mesta Ilava nešlo o výberové konanie. Mesto Ilava malo právo
z veľkého množstva uchádzačov pozvať na pohovor
iba vybratých uchádzačov,
teda nie všetkých, ktorí spĺňajú predpoklady uvedené
v oznámení, ako by tomu
muselo byť v prípade výberového konania. Tak to bolo
aj zverejnené a vyhlásené v
ozname o voľnom pracovnom mieste (Vybratí uchádzači budú pozvaní na pohovor). Na všetky žiadosti
bolo priebežne odpovedané

a každý uchádzač bol informovaný o ďalšom postupe.
Keďže bolo doručených
veľa žiadostí a ani jeden
z uchádzačov nepredložil doklad o zložení skúšky
preukazujúcej ovládanie vedenia matrík (§ 8 zákona č.
154/1994 Z.z. o matrikách
v znení neskorších predpisov), vedením mesta bol
vykonaný výber uchádzačov najmä podľa dosiahnutého vzdelania. Na pohovor
bolo pozvaných viac uchádzačov, z ktorých na základe ich výsledku na uvedené pracovné miesto bola
vybratá Ing. Stanislava Vrtíková (na snímke). Predpokladaný termín nástupu
do pracovného pomeru na
oddelení vnútornej správy – referáte matrík je od
1.2.2010, kde po úspešnom
absolvovaní skúšok (do dohodnutého termínu), ktoré
preukážu ovládanie vedenia
matrík bude vybratá uchádzačka zaradená do funkcie
matrikárky.
Ing. Stanislava Vrtíková je absolventkou Gymnázia sv. Jána Bosca v Novej
Dubnici. Po jeho ukončení
úspešne zvládla štúdium na
Ekonomickej fakulte UMB
v Banskej Bystrici v odbore
Verejná ekonomika a správa, ktorý má medzinárodnú akreditáciu. Ovláda dva
svetové jazyky – anglický
jazyk (na výbornej úrovni – štátna jazyková skúška v ekonomickom odbore)
a španielsky jazyk. Výborne ovláda prácu na počítači

– Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft
Excel, Microsoft Outlook. Vlastní vodičský preukaz skupiny B. Uchádzačka

má všetky predpoklady na
úspešné zvládnutie problematiky na úseku matrík
a my jej želáme veľa pracovných úspechov.
-ľF-

CVČ
V súlade s §3 a 4 zákona
č. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a zároveň
v súlade s § 5 zákona č.
552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov vzhľadom k tomu,
že dňom 30.11.2009 končilo funkčné obdobie riaditeľky Centra voľného
času, Farská 84/5, 019 01
Ilava, Mesto Ilava ako
zriaďovateľ CVč vyhlásilo a organizačne zabezpečilo výberové konanie
na vymenovanie riaditeľa
uvedeného školského za-

riadenia s právnou subjektivitou.
Výberové konanie sa
uskutočnilo dňa 4.11.
2009 v dome kultúry Ilava a na základe jeho výsledku a návrhu predloženého radou CVč bola
opätovne
vymenovaná
s účinnosťou od 1. decembra 2009 na ďalšie 5-ročné funkčné obdobie pani
riaditeľka Mgr. anna
bajzová.
Vymenovanej pani riaditeľke srdečne blahoželáme a prajeme jej pevné
zdravie a veľa úspechov
do ďalších rokov v jej náročnej funkcii.
-ĽF-

MedIátOR

ev.č.330
Mgr. Karol dubčák, Ružová 109, 01901 Ilava
Kontakt: karol.dubcak@gmail.com

t.č. 0907 034456

Mediácia je proces, v ktorom nezainteresovaná tretia strana - mediátor - pomáha účastníkom sporu nájsť vzájomne prijateľné riešenie ich sporu. Mediácia je dobrovoľná a tiež
dôverná. V našom meste vám mediátor už
tiež môže pomôcť. bližšie informácie prinesieme v budúcom IM.
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Mikuláš zavítal na námestie Poďakovanie
i do Materskej školy...
Sclerosis Multiplex

príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom
roku veľa zdravia, šťastia, lásky a úspechov všetkým
čitateľom Ilavského mesačníka želá kolektív zamestnaňkýň Materskej školy, Medňanská ul.512, Ilava

Ku dňu nevidiacich...
Zrakovo postihnutí občania mesta Ilava ďakujú vedeniu mesta a pracovníkom
kultúrneho domu za milé
posedenie ku Dňu nevidiacich (13.november).
Posedenie
bolo
dňa
26.11.2009 vo vestibule kultúrneho domu a otvorila
ho poslankyňa mesta Ilava pani Viola Bakošová.
Predsedníčka, pani Emília
Odchádzajúci rok 2009
bol z pohľadu MO Matice
slovenskej najvýznamnejším rokom od čias existencie
MO MS v ILAVE. V našom
meste sa stretli najvýznamnejšie osobnosti matičného
hnutia, na krátky čas v našom meste sídlil aj Dom Matice slovenskej. V hierarchii
Matice slovenskej sú Domy
Matice slovenskej významnou súčasťou a koordinujú
kultúrny a spoločenský život v širokej škále rôznych
podujatí. Otvorenou ranou
ilavských matičiarov je skutočnosť, že musel tento Dom

Motyčáková, z Únie nevidiacich a slabozrakých základnej organizácie v Dubnici nad Váhom, do ktorej
patria aj zrakovo postihnutí z Ilavy, poďakovala za
finančný príspevok, ktorý
dostáva naša ZO od mesta každý rok a informovala
o jeho využití.
Za zrakovo postihnutých občanov mesta Ilava Alena Tomanová.

Aj členovia Klubu Sclerosis Multiplex v Ilave majú
tento rok oveľa viacej dôvodov než po minulé roky
ĎAKOVAŤ poslancom
mestského zastupiteľstva
a zamestnancom MsÚ
Ilava, pánovi primátorovi Ing. Štefanovi DAŠKOVI, vedeniu a zamestnancom DOMU KULTÚRY v Ilave a tiež aj mnohým obyvateľom mesta
ILAVA, našim sponzorom a všetkým, ktorí
nás podporujú finančne,
materiálne i morálne.
Prichádzajú V I A N O
C E. Všetci si želáme, aby
boli šťastné, radostné, naplnené láskou a radosťou.
Za všetkých členov klubu SM Ilava želám Vám
všetkým občanom v meste ILAVA spokojné a vzájomným porozumením
i toleranciou prežiarené
VIANOCE. Ak bude-

Z listu čitateľa...
Matice slovenskej odísť.
Svojho času pri jeho otváraní
pán primátor mesta zdôraznil, že mesto ILAVA sa stáva
vďaka Domu MS „hlavným
mestom“ trenčianskeho kraja v oblasti kultúry... Je však
radostné konštatovať, že aj
napriek skutočnosti zániku
Domu MS kultúrny život neustal aj vďaka obetavej práci
pána riaditeľa domu kultúry
a pracovníkov domu kultúry.
V roku 2010 pripravuje

Matica slovenská svoje najvýznamnejšie
periodické
podujatie pre všetkých členov
slovenského národa z celého
sveta – Matičný svetový festival slovenskej mládeže od
01. 07 – 05. 07. 2010 v starobylej NITRE. Je potešiteľným
faktom, že náš ilavský FS
STRÁŽOV a pravdepodobne aj DFS „VRETIENKO“
budú mať tú česť vystupovať
na tomto stretnutí Slovákov
z celého sveta. V roku 2010

me mať v srdci vďaku,
lásku a úctu – budeme
mať Vianoce po celý rok.
Do prichádzajúceho roka
2010 Vám všetkým ako
členovia klubu SM ILAVA želáme ZDRAVIE,
vzájomnú lásku, rodinné
i osobné šťastie, pochopenie a úctu, schopnosť
a možnosť si vzájomne
pomáhať aj ďakovať.
Želáme Vám všetkým
ekonomickú prosperitu
a dobré hospodárske výsledky i úspech v práci a
v osobnom živote. Aby sa
vám a nám toto všetko
splnilo, želám vám veľa
Božieho požehnania, radosť v srdci, pokoj v duši
a telesné i duševné zdravie, vzájomnú toleranciu
a úctu.
Anna Pappová
Predsedníčka klubu
SM ILAVA

sa končí rok „Jozefa Cígera Hronského“ a MO MS
v ILAVE má v pláne podujatia hlavne pre žiakov ZŠ na
Medňanskej ulici ako aj pre
stredoškolákov z Ilavy.
V závere tohto príhovoru
nám dovoľte, aby sme cestou Ilavského mesačníka popriali radostné a spokojné
prežitie vianočných sviatkov
a do nového roku prajeme,
aby každý deň bol plný radosti, zdravia a šťastia pre
každého z nás.
Marián Burík
predseda MO MS v ILAVE
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Vianočné tradície v materskej škole

Veselá vianočná
básnička
Za okienkom sniežik padá
Vianoce mám veľmi rada.
Orechové koláče
mama z rúry vyhádže.
Tato ťahá kapra z vane.
Vyťahujme všetci sane.
Stromček svieti v obývačke,
kúpim darček mojej mačke.
Maľovanú myšku,
mojej mame knižku.
A tatovi ponožky,
nech má teplé nôžky.
Ja sa teším na Vianoce,
keď sa sniežik zaligoce.
Klára Kezniklová, žiačka ZŠ

Aj v mesiaci december sme
sa stretli v popoludňajších hodinách, v rámci svojho voľna,
pri výrobe vianočných ikebán,
ozdôb, svietnikov i malých
stromčekov.
Opäť nám pani riaditeľka
a pani učiteľky pripravili krásne popoludnie plné vianočných kolied, popri ktorých nechýbalo výborné pohostenie

pre deti i dospelých. Takto sme
aspoň malým kúskom prispeli k prekrásnej výzdobe našej
škôlky.
Ale my mamičky i oteckovia svojich ratolestí chceme
poukázať i na úžasné cvičebné a hrové popoludnia, ktoré sa konajú každú stredu s p.
učiteľkou Mogorovou a Držíkovou v telocvični ZŠ. Sme

vďační, že i v čase, keď nám
nepriaznivé počasie nedovoľuje pobyt na čerstvom vzduchu,
nám pani učiteľky pomáhajú
vyplniť čas a venujú nám časť
svojho osobného voľna.
Deti si na tieto popoludnia
veľmi zvykli a vždy sa tešia. Dokonca nás nečakane navštívil
aj Mikuláš, ktorý nič netušiacim deťom porozdával sladké

maškrty. O týždeň neskôr nás
príjemne prekvapili Lucie (na
snímke), ktoré vzbudili u detí
veľký záujem. I takouto hravou
formou sa deti počas týchto
popoludní oboznamujú s vianočnými tradíciami, za čo patrí našim pani učiteľkám veľká
vďaka. Ďakujeme !
text a foto: rodičia a deti
z Mš v Ilave

November v Špeciálnej ZŠ

Mesiac november bol
v Špeciálnej ZŠ venovaný CIBULOFESTU. Čo to
je? Čo sa skrýva pod týmto
názvom? Aké prekvapenie
pre nás pani učiteľky pripravili? Takéto otázky víri-

li v hlavách našich žiakov,
keď sa dozvedeli, že sa bude
konať CIBULOFEST. Garantom aktivity zameranej
na prevenciu chrípkových
ochorení, bola pani učiteľka Adriana Dudeková a žia-

ci environmentálneho krúžku. Pri tejto príležitosti sa
žiaci v krátkej prezentácii
dozvedeli zaujímavé informácie nielen o cibuli, ale aj
o ďalších cibuľovinách používaných v kuchyni a v ľudovom liečiteľstve. Odkiaľ pochádza cibuľa, na čo všetko
v minulosti slúžila, k čomu
sa využíva v súčasnosti – to
všetko vyvolávalo na tvárach našich žiakov prekvapivé pohľady. Veď skutočnosť,
že cibuľu uctievali už starovekí Egypťania, a že nechýbala na žiadnej hostine a ani
na obetnom oltári bola viac
než zaujímavá. Cibuľa vďaka
svojim nekončiacim kruhom
bola pre Egypťanov symbo-

lom večnosti a nesmrteľnosti. Dokonca ju vkladali do
hrobiek faraónov a kresby
znázorňujúce cibuľu sa nachádzajú na stenách pyramíd. Súčasťou aktivity bolo
krátke občerstvenie. Chlieb
s masťou posypaný cibuľou
a vynikajúci lipový čaj chutil
všetkým. V súťažných disciplínach si žiaci vyskúšali svoju zručnosť a tvorivosť
a v záverečnom cibuľovom
kvíze „oprášili“ vedomosti
o cibuli získané prostredníctvom prezentácie. Záver bol
venovaný tancu a tanečným
kreáciám na spoločnej cibuľovej diskotéke.
text a foto:
Kušnierová Miroslava

Ilavský mesačník
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foto: O. tomášová

Ako sa Vretienko vrtelo

Zvláštnu pozornosť chcem
venovať našim najmenším žiakom, tancujúcim vo folklórnom súbore Vretienko pri
ZUŠ Ilava, ktorý vznikol pred
piatimi rokmi. Pod vedením
šikovného učiteľa Bc. Ľubomíra Ďuriša sa im darí veľmi

dobre. Naši najmenší folkloristi prichádzajú na vyučovanie a nácviky s radosťou, s
nadšením prepletajú nôžkami
a drobčia odzemok. Do tanca
im hrá ľudová hudba v podaní učiteľov i žiakov a majú už
aj svoje speváčky. Na mnohých

Zo života ZUŠ
triedy a chodby našej školy rezonujú v popoludňajších hodinách najmä hudbou,
ozdobené sú výtvarnými prácami a tanečníci sa zdokonaľujú v zrkadlových sieňach.
Za krátky čas tohto školského roka sme mali už 15
akcií pre verejnosť – koncerty, vystúpenia, výstavy, prehliadky. Z toho významným
bol prvý spoločný koncert
dvoch školských orchestrov
s partnerskou Zuš Klimkovice čR, účinkovanie na akcii
Matičné mosty trnavského
a trenčianskeho kraja v Galante, koncerty v Ilave a Valaskej belej pre starších občanov, čarodejnícky bál pre
našich žiakov, vystúpenie pri
otvorení zrekonštruovanej
Zš v Ilave.
Okrem činorodej prezentácie na vystúpeniach, sme od
začiatku školského roka dosiahli už aj výborné výsledky
na súťažiach:

2.miesto obsadila tanečná
skupina Cherries na Myjave,
hlavné ceny získali výtvarníci daniel Rafaj, samuel Faktor, tibor a Vladimír poláček, adriana drgová a ema
Cíbiková na regionálnej výtvarnej súťaži púchovské čarbanice a cenu poroty žiaci
Martina hrvolová, ján holba, alexandra šuleková, Michaela Kolmanová.
na celoslovenskej súťaži v hre na zobcovej flaute v nižnej na Orave dostali
nina Klačková a slávka šatková čestné uznania. Ďakovný list máme z hlohovca od
predsedníčky
eX LIbRIs heleny pekarovičovej za účasť a spoluprácu
na medzinárodnej výtvarnej
súťaži v tvorbe knižnej značky pre deti. na prehliadke
enVIROFILM dostala škola
ocenenie za pomoc pri rozvoji mesta vo forme obrazu
z medzinárodnej detskej sú-

vystúpeniach sme mohli vidieť ich milé tanečné výkony v
detských ľudových krojoch a v
pestrej choreografii.
Výnimočné vystúpenie mali
dňa 9.12.2009, kedy tancovali
pre Mikuláša, Anjela i Čertíka.
Plná sála rodičov v dome kul-

túry sledovala, či si darčeky od
Mikuláša zaslúžia, alebo nie.
A veru, Vretienko sa vrtelo o
stošesť. Deti tancovali s chuťou, elánom a nadšením. Za
krásne tance, vinše, básničky a
pesničky dal Mikuláš všetkým
darčeky. Štedré pohostenie, ale
najmä nové tričká s vlastným
logom im rozjasnili tváričky
hrdosťou a spokojnosťou.
Ďakujeme rodičom za podporu, pomoc a povzbudenie.
Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli zorganizovať veselé mikulášske popoludnie a ďakujeme sponzorom - Meriot s.r.o.,
Collana bar Ladce, Lea nábytok, kvetinárstvo Hortus, Pavol Struhár, rodina Kvasnicová a všetkým ostatným, ktorí
takýmto spôsobom preukázali
úctu k práci pána učiteľa a veľmi potešili našich najmenších.
Na vašu priazeň sa tešíme aj
budúcom roku.
za Fs Vretienko
Mgr. Ružena hromádková, riaditeľka Zuš

foto: M. pajanková

ťaže Zelený svet a vynikajúce
1. miesto v regionálnej súťaži v hre na plechové nástroje
v trenčíne získal stanislav
Remšík (na snímke).
tohtoročná prvá adventná
nedeľa patrila nášmu koncertu. V tomto adventnom
a predvianočnom čase naši
žiaci vystupujú na rôznych
akciách a podujatiach v základných školách i v okolitých obciach. Mnohí účinkujú v novom muzikáli
perinbaba a zimnú výstavu si

môžete pozrieť v priestoroch
domu kultúry Ilava.
pri príležitosti konca roka
ďakujeme všetkých priateľom, rodičom a známym, želáme im príjemné Vianoce
a šťastný rok 2010. tešíme sa
na naše ďalšie spoločné stretnutia.
za kolektív ZUŠ
Mgr. Ružena Hromádková,
riaditeľka školy
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Mestská knižnica
Novák, Jozef
Pečate miest a obcí
Na sloveNsku i., ii.
bratislava, FF uk 2008, 1300 s.
Kniha je celoživotným dielom významného slovenského
heraldika Jozefa Nováka, ktorý sa zaoberá vývojom pečatí
všetkých miest a obcí na Slovensku, teda aj vývoju mestskej pečate Ilavy.
Ilava je jedným z mála miest,
ktorá od polovice 15. storočia
používala množstvo pečatidiel, avšak na všetkých má jeden a ten istý znak rovnakého
obsahu i formy, ktorý ani v detailoch nezmenila. Vyše päťsto
rokov používa rovnaké štvorvežové zastrešené opevnenie
s cimburím. Najstaršie známe pečatidlo je z polovice 15.
storočia, ktoré datujeme práve podľa kruhopisu v gotickej
minuskule. Jeho kruhopis znie
*sigillum* civitatis* leue (pečať mesta Ilava). Autor predpokladá, že toto nie je najstaršie
ilavské pečatidlo. To treba celkom iste hľadať už o sto rokov skôr, teda v čase udelenia
kráľovských privilégií, tak ako
tomu nasvedčuje zmienka o
ilavskej mestskej pečati na listine turčianskeho konventu z
5. februára 1417.
Nové pečatidlo z roku 1638
je pozoruhodné tým, že okrem
kruhopisu sIGILLuM ·CIVItatIs · LeVe · je na vonkajšej
obrube pečatidla vyryté nielen
meno, ale aj dátum jeho vyhotovenia: GEOR(gius) * FeRaRI * FeCIt annO 1638 die
20. januarii. Pečatidlo sa
dodnes zachovalo v Trenčianskom múzeu.
Podľa autora je pozoruhodné
a jedinečné nasledujúce pečatidlo Ilavy z roku 1655. Ide o najväčšie pečatidlo medzi mestskými a obecnými pečatidlami
na Slovensku, keďže má v priemere až 55 mm. Okrem rovnakého kruhopisu má na obrube
vyryté aj meno objednávateľa – richtára spolu so svojimi

čený, keďže sa najprv musí zistiť, akými pečaťami overovali
svoje úradné dokumenty obyvatelia Dolných, Prostredných,
ale aj Panských a Zemianských
Klobušíc.
V knihe Pečate miest a obcí
na Slovensku celkom iste
nájdete nielen historický vývoj
pečate vášmu srdcu blízkeho
mesta alebo obce, ale aj struč-

ný historický vývoj miest a
obcí Slovenska. Preto je kniha
určená širšiemu publiku a nielen pre záujemcov o štúdium
heraldiky a sfragistiky.
Pozn: Staré mestské pečate
si môžete pozrieť v historickej
časti ilavskej fotogalérie.
-Mt-

Vianočné pečenie
s Ilavským mesačníkom...

prísažnými (dnes poslancami
MsZ) pečatidla: * IVdeX * nICOLaus * hRehVs * IVRatIs * sVIs * assessORIbus
*. Na konci dreveného držadla
je kovový prstenec s vyrytým
dátumom vyhotovenia pečatidla: annO · ChRIstI · 1655
dIe 4 IVnII. Aj toto pečatidlo
je v depozitári Trenčianskeho
múzea.
Autor pokračuje v opise vývoja mestskej pečate Ilavy, ktorý, tak ako sme už v úvode spomenuli, dokazuje na vyvinutú
administratívnu prax v Ilave
od stredoveku až do dnešných
dní s jediným symbolom.
Jozef Novák sa vo svojom
rozsiahlom diele venuje aj vývoju obecného erbu dnes mestskej časti Klobušice, konštatuje, že dosiaľ je známe len
jediné pečatidlo, ktoré sa hlási do prvej polovice 19. storočia. Kruhopis pečatidla znie:
ObeC KLObuCIC. Pečatidlo teda patrí jedným Klobušiciam. Obecný znak vyrytý v jeho poli poukazuje na
miestne poľnohospodárstvo.
Hlavným pečatným znakom
je pluh, nad ktorým sú kolmo
postavené ďalšie dve náradia
– hrable a vodorovne položený kosák. Autor zdôrazňuje, že
výskum ohľadom vývoju obecnej pečate nie je zďaleka ukon-

Výborné grilážky
300 g kryštálového cukru,
1 salko,1 hera, 200g posekaných
orechov, veľké oblátky.
Cukor rozpustíme na karamel, pridáme salko, heru a orechy, všetko zamiešame. Hneď
natierame na oblátky, vrstvíme
na seba, potom zaťažíme, aby sa
pekne spojili. Keď stuhnú, nakrájame na kocky, trojuholníčky,
niektoré máčame v čokoláde.
Medový závin
Cesto: 600 g hladkej múky,
250 g práškového cukru, 100 g
masla, 4 lyžice medu, 4 vajcia,
1 čajová lyžička sódy bikarbóny, postrúhaná kôra z 1 citróna,
1 čajová lyžička mletej škorice a
klinčekov .
Plnka: 1 slivkový lekvár, 200 g
nasekaných vlašských orechov,
200 g hrozienok alebo sušených
marhúľ, 100 g nasekanej čokolády, mletá škorica, kandizovaná
pomarančová kôra.
Z uvedených prísad vymiesime cesto, ktoré necháme v
chladničke odpočívať 24 hodín.
Na druhý deň ho rozdelíme na 3
rovnaké časti. Z nich na pomúčenej doske vyvaľkáme asi 0,5
cm hrubé pláty. Každý z nich
natrieme slivkovým lekvárom,
husto posypeme nasekanými
vlašskými orechmi, hrozienkami, sušenými marhuľami, čokoládou, kandizovanou pomarančovou kôrou a poprášime
mletou škoricou. Plát zvinieme
a prenesieme na plech vystlaný
papierom na pečenie. Potrieme rozšľahaným vajcom a pečieme cca 20-25 minút pri 170°
C. Po vychladnutí zabalíme do

mikroténového vrecka a uložíme do škatule. Záviny je vhodné uskladniť na vlhkom mieste,
prípadne balkóne. Najchutnejšie sú cca po 2 týždňoch od upečenia, kedy dokonale zmäknú a
jednotlivé ingrediencie sa vzájomne chuťovo spoja.
„Pravé orechové“
Kúpené lístkové cesto 500g,
100g mletých orechov, 4PL
cukru, 1 vanilínový cukor, 3PL
mlieka
Orechová náplň: mlieko s
cukrom necháme zovrieť a zalejeme mleté orechy. Cesto vyvaľkáme, nakrájame na štvorčeky a plníme. Potrieme vajíčkom
s cukrom. Pečieme 15 min. pri
180°C. Pocukríme.
Tvarohové valčeky
Cesto: 250 g tvarohu, 250 g
hladkej múky, 250 g hery, slivkový lekvár na plnenie, asi 1/2
šálky vlašských orechov (nemusia byť), práškový a vanilkový
cukor na obaľovanie.
Tvaroh, múku a heru zamiesiť
na cesto, dať schladiť. Rozvaľkať na dobre pomúčenej doske
na 3-4 mm a nakrájať štvorčeky asi 5x5 cm. Do stredu dáme
kúsok tuhého slivkového lekváru a môže byť 1/4 jadra vlašského orecha a zvinieme valček. Zavinujeme rovnú stranu,
nie protiľahlé rohy. Položíme
na plech spojom dole a pečieme
pri 180°C asi 10-12 minút, kým
spodok trošku nezružovie. Horúce obalíme v cukre. Skladujeme ich v chlade a pečieme posledný týždeň pred Vianocami.
Nemusia sa odležať a sú super
šťavnaté.
-r-
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Pozvánky na podujatia Strieborná medaila
8.12. – 31.12.2009 vo výstavnej sieni dK Ilava
ORA ET ARS – Skalka 2009

Na Skalke pri Trenčíne sa v tomto roku konal 2. ročník medzinárodného
výtvarno-literárneho sympózia. Jedinečné diela, ktoré vznikli na tomto
podujatí si môžete pozrieť aj v Ilave. Vystavujúci autori:
Výtvarníci:
Eugeniusz Molski, Adam Faglio - Poľsko, Antonín Mach, František Pavlica - Česká republika, Mihály Szeverényi - Maďarsko, Brigita Roderová,
Stanislav Lubina, Milan Malček, Jozef Vydrnák - Slovensko
Literáti:
Rudolf Dobiáš, Stanislav Štepka, Ondrej Čiliak,
Elena Hidvégyiová-Yung, Ján Maršálek
Výstava je otvorená v pracovných dňoch od 8.00-16.30 h., utorok do
15.00 h., cez víkendy počas podujatí v DK.

pre Ilavu

foto: O. tomášová

26.12.2009 /sobota/ vo farskom kostole
v Ilave o 10.00h.
ZMIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR ILAVAN

Účinkuje počas sv. omše, krátke vystúpenie tiež po omši.

8.1.2010 /piatok/ v dK Ilava o 19.00 h.
9.1.2010 / sobota/ v dK Ilava o 16.00 a 19.00 h.
PERINBABA

Nový muzikál DS Hugo. Príbeh kráľovnej zimy, mladých
zaľúbencov, potulných komediantov, ale aj výpravná scéna,
krásne kostýmy, chytľavé piesne, temperamentné cigánske tance vás odpútajú od každodenných starostí. Scenár: ľubomír Feldek.
Úprava textu a réžia: andrej škvaro
Vstupné dobrovoľné. Miestenky potrebné na vstup do sály
si môžete prevziať v DK Ilava. Tel. 44 555 71, 0905 757 592

17.1.2010 /nedeľa/ v dK Ilava o 16.00 hod.
Výstava k 90. výročiu ochotníckeho divadla
v Ilave - vestibul
SUSEDKY /obrázky z dediny/ divadelná veselohra

V podaní DS Pod vežou pri príležitosti ukončenia činnosti
divadelného súboru po 20 rokoch. Vstupné 0,50 €.
Réžia: Stano Meliš
Účinkujú: Anna Živčicová, Jarmila Staňová, Emília Kováčiková,
Bohuš Pastierik, Stano Meliš.

23.1.2010 /sobota/ v dK Ilava od večera do rána
TRADIČNÁ TANEČNÁ ZÁBAVA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Vstupné 5 € na osobu, predaj vstupeniek v budove ZŠ na Medňanskej ul.
a na čísle 0902 258 620 /pani Janušková/.

30.1.2010 /sobota/ v dK Ilava od 19.00 h.
II. HUGO-vský ples

Podrobnosti o programe zverejníme začiatkom januára 2010
na www.ilava.sk a na plagátoch. Predaj vstupeniek bude v DK Ilava.

31.1.2010 /nedeľa/ v dK Ilava o 16.00 h.
KONCERT REPETE – NÁVRATY

Do nášho mesta prichádza legendárny populárny program Repete, ktorý
pozná celé Slovensko. Stal sa legendou svojho žánru a dodnes nemá konkurenciu. Hoci ho televízie už len reprízujú, nové pokračovania televízia
nenatočila, prichádzajú k nám sólisti, ktorí majú stále čo ponúknuť, vydávajú nové albumy, nahrávajú nové pesničky a rozdávajú radosť ľuďom
na tvári.
účinkujú sólisti: Lýdia Volejníčková, Martin jakubec, dušan Grúň.
program trvá 120 min, vstupné je 5 €.
Predaj vstupeniek bude v januári 2010 v DK.
Pripravujeme na február:
Ples Obchodnej akadémie Ilava a Základnej umeleckej
školy Ilava, divadelnú hru dubnických ochotníkov Zlatá priadka,
najnovšiu hru Radošinského naivného divadla Mám okno, atď.
Aktuálne informácie vždy na www.ilava.sk

28. novembra sa v Bratislave konal 5. ročník medzinárodnej súťaže a výstavy modelov PLASTIKOVÁ
ZIMA BRATISLAVA 2009.
Z nášho mesta sa zúčastnil a úspešne reprezentoval
Matúš Tomáš - v súčasnosti druhák na strednej škole
v Dubnici nad Váhom. Matúš sa venuje modelárstvu 3
roky. Hodiny strávené prácou za stolom, s drobučkými plastovými súčiastkami,

trpezlivosť pri skladaní, lepení, brúsení, farbení, atď.
tentoraz priniesli odmenu v
podobe medaily.
Za svoj model auta - Nissan Skyline R34 GT-R získal 2. miesto v juniorskej
kategórii Cestné dopravné
prostriedky.
Matúšovi blahoželáme
a ďakujeme za peknú reprezentáciu mesta.
-mp-

Krotitelia tukov
už aj v Ilave
nakoľko sa obezita stá- Kurz za výborné ceny
va novodobou epidé- zahŕňa:
miou, ktorá postihuje všetky vekové kategó- - Lekárske vyšetrenie
rie, vznikol celosloven- - Odborné konzultácie
ský projekt schválený - Osobného trénera
odbornými
lekármi - spaľovač tukov a výnazvaný KROtIteLIa
živové doplnky
tuKOV. aj v našom - Kontrolu výsledkov
meste môžu ženy, ale
Informácie na t.č.:
i muži využiť 3-mesačný kurz zameraný na
0948/009 957,
úpravu váhy, vedený
0910/791469
pod odborným dohľadom.
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Florbalový turnaj
foto: p. bakoš

11. decembra sa študenti stredných
škôl zišli na obľúbenom 3. ročníku florbalového turnaja „O pohár primátora
mesta Ilava“. pozvanie prijali mužstvá:
Oa Ilava, Zelenáči (kombinácia študentov z rôznych stredných škôl), sKš
nemšová a Gymnázium nová dubnica. hralo sa systémom „každý s každým“. Všetkým zúčastneným záležalo
na každučkom góle a nechýbalo aj vzájomné povzbudzovanie sa. Konečné
poradie výhercov:
1. Gymnázium nová dubnica
2. Zelenáči
3. sKš nemšová
4. Oa Ilava
Víťazom blahoželáme!
-Mgr. A.Bakošová-
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Mestská liga malého futbalu
Dňa 21. novembra 2009 sa konala mimoriadna konferencia
Mestskej ligy malého futbalu v
Ilave, na ktorej sa za účasti zástupcov jednotlivých mužstiev
volil predseda a Rada MLMF
Ilava.
Účastníkov a zástupcov mužstiev MLMF Ilava na konferencii privítal p. Prvák T. a
predniesol návrh programu
konferencie, s ktorým všetci
súhlasili. Z 12 mužstiev tohtoročného ročníka MLMF sa na
konferenciu nedostavili zá-

stupcovia mužstiev Aquatec,
Kozáci a 1. FC Ulej.
Prvák T. podal návrh, aby o
voľbe predsedu MLMF Ilava a
Rady MLMF Ilava rozhodovali svojím hlasom zástupcovia
jednotlivých mužstiev aktuálneho 25. ročníka MLMF Ilava.
S návrhom všetci 9 zástupcovia súhlasili.
Za zapisovateľa konferencie bol navrhnutý
Klobučník M. Voči návrhu
nemal nikto z prítomných námietky.
Prvák T. požiadal všetkých
zástupcov 9 mužstiev MLMF
Ilava, aby hlasovali o tom,
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či má byť voľba predsedu
MLMF Ilava verejná alebo
tajná prostredníctvom zápisných lístkov. 9 účastníci boli
za tajné lístkové hlasovanie, 0
účastníkov bolo proti, nikto sa
nezdržal hlasovania. Prvák T.
predniesol návrh kandidátov
na pozíciu predsedu MLMF
Ilava nasledovne: Ján Ptáček a
Mgr. Michal Klobučník. Počas
tajného lístkového hlasovania
získal Ptáček Ján 1 hlas, Mgr.
Klobučník Michal získal 8
hlasov a stal sa tak predsedom

MLMF Ilava na 4-ročné obdobie. Dochádza tak ku zmene
Sídla MLMF, ktoré sa upraví v
Stanovách MLMF Ilava.
Radu MLMF Ilava tvorí po
rokovaní účastníkov 9 členov
(predseda MLMF Ilava - už
v tom čase zvolený, podpredseda MLMF Ilava, finančník
MLMF Ilava a ďalších 6 členov). Za finančníka bol na
podnet predsedu MLMF Ilava
navrhnutý Ing. Ľubomír Stareček, verejným hlasovaním 9
zástupcovia mužstiev boli za,
0 účastníkov bolo proti, nikto
sa nezdržal hlasovania. Novým

finančníkom MLMF Ilava sa
na 4-ročné obdobie stal Ing.
Ľubomír Stareček. Nakoľko už
bol zvolený predseda MLMF
Ilava a finančník MLMF Ilava
(obidvaja zároveň členmi Rady
MLMF Ilava), bolo potrebné
navrhnúť 7 zostávajúcich členov. Pretože prostredníctvom
zástupcov mužstiev a prítomných účastníkov bolo navrhnutých práve 7 členov (Prvák
T., Ptáček P., Rexa M., Štefanec
R., Ptáček J., Ondraščin P., Sýkora P.), nebolo potrebné hla-

sovať. Za podpredsedu bol na
podnet predsedu MLMF Ilava
navrhnutý člen výboru Prvák
Tomáš, verejným hlasovaním z
9 členov zvolenej Rady MLMF
Ilava bolo 7 členov za, 2 členovia sa zdržali hlasovania a proti nebol nikto. Podpredsedom
MLMF Ilava sa na 4-ročné obdobie stal Tomáš Prvák.
Radu MLMF Ilava (aj s pridelenými funkciami) tvorí:
predseda MLMF Ilava:
Mgr. Michal Klobučník

podpredseda MLMF Ilava:
Tomáš Prvák
Finančník MLMF Ilava:
Ing. Ľubomír Stareček
štK (športovo-technická komisia):
Mgr. Michal Klobučník
(predseda)
Prvák Tomáš (člen)
Rexa Miroslav (člen)
disciplinárna komisia:
Štefanec Radomír (predseda)
Ptáček Ján (člen)
Rexa Miroslav (člen)
Nakoľko nebola volená Matričná komisia a Komisia rozhodcov, vykonajú sa patričné
zmeny v Stanovách MLMF
Ilava. Za členov revíznej komisie boli navrhnutí Ján Bartek, Miroslav Dobiáš a p. Pavol
Vrana. Voči navrhovaným členom neboli žiadne námietky, a
tak ich členovia Rady MLMF
schválili za členov revíznej komisie. Predsedom revíznej komisie sa stal Ján Bartek.
Počas diskusie sa preberalo
predovšetkým zavedenie 2
% dane z príjmu fyzických a
právnických osôb pre organizáciu MLMF Ilava, zimný
turnaj a Memoriál Jozefa Matoviča, zavedenie trestných tabuliek, hrací systém nastávajúceho Play-off, úprava pravidiel,
ihrisko MLMF Ilava s umelým
povrchom.
Na záver sa predseda MLMF
Ilava poďakoval všetkým
účastníkom konferencie sa
prejavenú dôveru, ako aj za
bezproblémový priebeh konferencie a dúfajúc, že spoločnými silami aj s členmi Rady
MLMF Ilava zabezpečia hráčom vhodné prostredie pred
napĺňanie ich športových a
osobných úspechov v Mestskej
lige malého futbalu v Ilave.
text a foto: -mk-
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