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Pripomenuli sme si 120. výročie úmrtia Gábora Barossa
Slávnostný koncert a výstava v partnerskom meste Györ.

Portrét G. Barossa, olejomaľba,
výtvarníčka A. Teicherová

Naše mesto spája s maďarským mestom Györ družba,
ktorej iniciátorom bol bývalý primátor Ilavy – Ing. Jozef
Sabadka. Tou pomyselnou
spojkou je osobnosť Gábora
Barossa.
Dňa 18. apríla 2012 sa
v Archíve Krajskoprávneho mesta Györ uskutočnilo podujatie pri príležitosti
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120. výročia úmrtia Gábora
Barossa, za účasti našej delegácie pod vedením primátora Ing. Štefana Dašku. Pri
tejto príležitosti bola v štátnom archíve inštalovaná výstava historických fotografií
pod názvom Ilava na starých pohľadniciach – pod
záštitou Mestského múzea v
Ilave a OZ . Okrem fotografií si mohli naši maďarskí
priatelia pozrieť i výstavu „
Obrazov zo Slovenska“, ktorých autorkou je výtvarníčka Ala Teicherová. Okrem
krajiniek a zátiší z ilavského a trenčianskeho regiónu,
namaľovala portrét Gábora Barossa, ktorý primátor
Ing. Štefan Daško venoval
mestu Györ. V kultúrnom
programe účinkoval Zmiešaný spevácky zbor Ilavčan
pod vedením dirigentiek
Mgr. Jarmily Piškovej a Violy Winklerovej. Po slávnostnom programe v štátnom
archíve, nasledoval koncert
našich spevákov v kostole sv.
Rókusa, odovzdanie pamätných tabúľ škole G. Barossa
a speváckemu zboru Ilavčan.
Primátor Ilavy bol poctený
čestným občianstvom časti
mesta Györ.
Gábor Baroš bol rakúsko
– uhorským ministrom, minister železníc a obchodu. Narodil sa 6. júna 1848
v Pružine v trenčianskej
župe. Po štúdiách začal pracovať v trenčianskej župe.

Zľava: A. Teicherová, primátor Š. Daško, primátor mesta Györ
Borkai Zsolt.

Založil a stal sa redaktorom časopisu Listy Považia.
Vo veku 27 rokov ho zvolili za poslanca parlamentu. Nadaný, pracovitý mladý človek získal pozornosť
a uznanie v parlamente. Vo
veku 35 rokov ho vymenovali za tajomníka ministerstva dopravy a v rokoch 1886
- 1889 pracoval ako minister.
Uhorská vláda - ministerstvo - svojmu ministrovi postavila v Ilave - Klobušiciach reprezentačnú vilu.
V roku 1889 je založené

Spevácky zbor Ilavčan.

obchodné ministerstvo na
čele s Gáborom Barošom.
Pri pracovnej návšteve Dolného Dunaja prechladol, dostal zápal pľúc a 9. mája 1892
zomiera vo veku 44 rokov.
Vo svojom krátkom, ale veľmi
aktívnom živote sa venoval
modernizácii a inovácii potrebných odvetví - železníc,
poštových služieb, vodnej dopravy atď. Bol veľmi pracovitý, poriadkumilovný i ľudský.
Je pochovaný v mauzóleu na
cintoríne v mestskej časti Ilava-Klobušice.
-r-
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Schválený projekt na vybudovanie chodníkov

Vážení spoluobčania,
s radosťou vám oznamujeme, že vybudovanie chodníkov popri
škole na Medňanskej ul.
a na Sihoti na Nálepkovej ul. sa stane realitou.
Celý proces schvaľovania projektu je po viac
ako roku uzatvorený
a dostali sme sa do štádia tak dlho očakávanej
realizácie.
Projekt sme podali vo februári v roku
2011 na základe výzvy č. 4 Miestnej akčnej skupiny Vršatec na
predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR
v rámci prioritnej osi 3
a špecifického cieľa 3.1.
„Dobudovanie verejnej
infraštruktúry.“
Proces schvaľovania
a hodnotenia projektov bol zdĺhavý a dramatický. Počas tohto obdobia sa konali
na Slovensku predčasné parlamentné voľby a
bola dokonca vykonaná
i kontrola hospodárenia
Miestnej akčnej skupiny

Vršatec, ktorej súčasťou
je i mesto Ilava. Pri kontrole neboli zistené žiadne závažné nedostatky v
jej činnosti, a tak nič nestálo v ceste k podpisu
zmluvy o nenávratnom
finančnom príspevku
medzi mestom Ilava a
Pôdohospodárskou platobnou agentúrou na
vybudovanie chodníkov
na Medňanskej a Nálepkovej ulici.
Zmluvu podpísal primátor mesta Ilava Ing.
Štefan Daško na valnom
zhromaždení
Miestnej akčnej skupiny
Vršatec dňa 27.3.2012 v
Pruskom. Rekonštrukcia chodníka na Nálepkovej ulici v dĺžke
367 m bude v hodnote
37 558 €. Na Medňanskej ulici sa zrekonštruuje 291 m chodníka v
sume 34 674 € . Ceny sú
uvedené s DPH. Spoluúčasť mesta je 5%. Nenávratný finančný príspevok poskytnutý mestu
po odpočítaní neoprávnených nákladov bude
65 393,24 €. Na základe
uvedeného bola bezodkladne vyzvaná firma
OPEN- Ing. Ošvát Peter,
ktorá vyhrala elektronickú aukciu na rekonštrukciu predmetných
chodníkov, k jednaniu
o začatí prác. Rokovanie
so zástupcom dodávateľa sa uskutočnilo dňa
29.3.2012 na Oddelení výstavby a životného
prostredia v Ilave. Re-

konštrukčné práce budú
zahájené po veľkonočných sviatkoch. Termín
ukončenia prác predpokladáme na začiatku
júna 2012.
Občanov zároveň žiadame o toleranciu a

pochopenie,
pretože
rekonštrukčné
práce
dočasne obmedzia pohyb v uvedených lokalitách v uvedenom období.
Ing. Ľubomír Turcer
prednosta MsÚ v Ilave

Nový slovenský rekord

Bratia Kováčovci
Naše mesto opäť získalo certifikát slovenského rekordu. O prekonanie
doterajšieho
rekordu (40,30 metrov)
sa úspešne pokúsili bratia Kováčovci. Pán Jaroslav Kováč so svojimi
bratmi uplietli korbáč,
ktorý už začiatkom
apríla presiahol 60 metrov, takže rekord bol už
viac či menej istý. Slávnostné meranie a zápis
do knihy rekordov za
účasti médií, obyvateľov
mesta, primátora Ing.
Štefana Dašku a pána
Igora Sviteka za Slovenské rekordy sa uskutočnil vo štvrtok 5.apríla

Foto: mirto
2012 o 9.30 hod. na námestí v parku pred kostolom.
Srdečne gratulujeme
k slovenskému rekordu bratom Kováčovcom
za najdlhší veľkonočný korbáč, ktorí uplietli v úctyhodnej dĺžke
– 106,2 metra. Korbáč
krášli Park Štefana Rausa. Od roku 2006 sme
držiteľmi
najväčšieho adventného venca,
v roku 2007 sme vyrobili najväčšiu vianočnú
ozdobu a tento rok to
je najdlhší veľkonočný
korbáč!
Anna Riecka, mt
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Občania štatistami

Uznesenie

Dňa 20.3.2012 som sa zú-

ty našich pánov poslancov

častnila verejného mestské-

nie že nepresvedčili, ale ani

ho zastupiteľstva v Dome

len nepohli. Už v minulos-

kultúry v Ilave s tým, že

ti pri výstavbe ihrísk v are-

podporím dlho sľubovanú

áli školy bolo sľúbené, že

obnovu detského ihriska na

podľa možností sa doplní

Medňanskej ulici, kde pô-

aj atletická časť a žiaci ne-

vodne aj roky bolo. Poteši-

budú šprintovať medzi čin-

lo ma, ba priam udivilo, že

žiakmi. Občania sa ocitli

v dnešnej ťažkej dobe pri-

pred rozhodnutím poslan-

mátor mesta, Ing. Daško,

cov v úlohe štatistov. Ne-

ľudovo povedané naškria-

boli predložené žiadne iné

bal 75 000 €, aby mohol

alternatívy a návrhy. Bodka

mestským častiam doplniť

a je rozhodnuté. Treba hľa-

detské ihriská, ktoré boli

dať riešenie a nie problémy.

z veľkej časti demontované

Život je plný prijímania

z dôvodu úrazov. Konečne

kompromisov a treba po-

dlho sľubované, sa môže

čúvať aj tých druhých. Ne-

stať skutočnosťou. Zarazilo

viem, prečo by zo 45 000 €

ma, ba priam mi vyrazilo

nemohlo

dych, výber dvoch ihrísk,

15 000 € na pôvodné ih-

a to na Kukučínovej ulici

risko a 30 000 € vylepšiť

sumou 15 000 € a v Klobu-

športový areál školy. Spo-

šiciach tiež sumou 15 000 €.

kojnosť by bola na oboch

Detské ihrisko Medňan-

stranách bez emócií a urá-

ská síce sumou 45 000 €,

žok. Lepšie argumenty ako

ale s vybudovaním v areá-

predniesla pani riaditeľka

li školy. Doplnenie a nové

už nikto nepodá. Najsmut-

vybavenie sa týkalo piatich

nejšie na tom všetkom je to,

mestských

Každá

že poslanci, ktorých si ľudia

z týchto častí teda mala byť

volili ako predĺženú ruku

vynovená. Mesto obnovou

svojich problémov a či že-

ihrísk by neurobilo radosť

laní, sa obrátili proti obča-

len detičkám, mamičkám,

novi a ani ho nepočúvajú

ale i seniorom, ktorí si radi

a dávajú najavo svoju moc.

posedia v parku a pokocha-

Bola to naozaj transpa-

jú sa aj pohľadom na vnú-

rentná prezentácia poslan-

čatá, či pravnúčatá.

cov voči občanom a ich

Darmo

častí.

argumentovali

byť

odobraté

skromných želaní.

prítomní občania. Darmo
riaditeľ-

Jurenová Dana

ka školy, vecné argumen-

Medňanská ulica

argumentovala

zo zasadnutia neplánovaného Mestského zastupiteľstva mesta Ilava, konaného
dňa 10.04.2012 o 16:30 hod. v DK Ilava
/ výber /
Dňa 10.4.2012 o 16.30
hodine sa konalo v Dome
kultúry Ilava neplánované zasadnutie Mestského
zastupiteľstva mesta Ilava,
ktoré prijalo uznesenie.
Poslanci 11 hlasmi
uznesenie
odsúhlasili, 1 bol proti ( Ing. Jozef Toman), 1 sa zdržal
(RNDr. Etela Eglyová).

Mestské zastupiteľstvo:
SCHVAĽUJE
Lokality pre umiestnenie detských ihrísk s
nasledujúcou
prioritou
realizácie a približných finančných prostriedkov:
· lokalita 1.: Medňanská
ulica, areál ZŠ vo výške
45.000 €,
· lokalita 2.: Klobušice vo
výške 15.000 €,
· lokalita 3.: Kukučínova
ulica vo výške 15.000 €.
-r-

Pomáhať môže každý
Sociálne slabším občanom
sme si zvykli prispievať formou finančných zbierok. Organizujú ich mnohé dobrovoľné organizácie či občianske
združenia na zlepšenie prístrojového vybavenia rôznych
zdravotníckych zariadení ,
aj na zlepšenie liečby závažných civilizačných chorôb.
Zásluhou charity sa v našom
meste taktiež vykonala veľká
zbierka použitého oblečenia
pre sociálne znevýhodnených
občanov. Len málokto z nás
vie, že pomáhať môžeme aj
inak. Mne napríklad po veľkonočných sviatkoch zostalo
viac nespotrebovaného jedla. Všimla som si, že v našom
meste sa celé dni potuluje jeden pán, ktorého je vidieť pohybovať sa aj okolo kontajnerov. Rozmýšľala som, ako mu
môžem pomôcť, aby jedlo nemusel hľadať v kontajneroch.
Vyhľadala som ho na autobu-

sovej zástavke, kde posedával
a odovzdala som mu zabalené
jedlo, ktoré vďačne prijal.
Spomenula som len jeden
prípad z mnohých sociálnych
problémov tejto doby, o ktorých by vedeli viac rozprávať
naši sociálni pracovníci, ako
tieto prípady riešia z rozpočtu
mesta, aké má problémy opatrovateľská služba, či pribúda
ľudí, ktorí z rôznych dôvodov
nemajú na zaplatenie nájomného alebo nemajú peniaze,
aby sa najedli.
Chcem len pripomenúť, že
tieto problémy sa nás všetkých stále viac dotýkajú, aj
keď každý má na týchto ľudí
svoj vlastný názor a mnohí
ich vnímame len tak, že nám
prekážajú. Ale je dôvod, aby
sme sa o situáciu týchto ľudí
viac zaujímali a aby sme im
pomáhali v záujme ľudskej
spolupatričnosti.
občianka
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Poďakovanie a výzva
Primátor mesta Ilava úprimne ďakuje vedeniu ZŠ Medňanská, riaditeľke, zástupkyniam, pedagógom a hlavne
deťom, žiakom školy za ich

zásobujúce väznicu, pričom tam stoja aj osobné automobily súkromných osôb.
Priestor budeme monitorovať a záznamy s dôrazom na

piteľne poškodený automobilom, ktorý chcel vojsť až pred
vstup do chrámu. Tieto stĺpiky ohraničujú už len vstup
pre peších s výnimkou výnimočných situácií (príjazd sanitky, dovoz a odvoz ťažšieho
inventáru, materiálu do kosto-

aktívny a spoločensko- prospešný prístup, hlavne prácu a vynaloženú námahu pri
upratovaní a čistení verejných
priestranstiev v intra a extraviláne mesta (areál školy, cesta
na Lašteky, okolie Porubského
potoka, niektoré lokality v časti Sihoť, Kukučínova a Medňanská ul. Išlo o aktivity
zamerané na zber odpadu, čistenie prírody, životného prostredia, zvyšujúce ekologické povedomie a vyspelosť nás
všetkých. Zároveň vyzývam
občanov mesta a návštevníkov o dodržiavanie čistoty,
zodpovednosť a disciplínu,
aby aj táto činnosť žiakov mala
dlhodobejší zmysel a bola pre
nás všetkých aj inšpiratívnym
príkladom. Apelujem na všetkých, aby sme urobili všetko
preto a začali od seba, aby sme
naše mesto a jeho vzhľad nedevastovali. Smutné sú napríklad
zistenia z parku, že pred vstupom, vrátnicou do väznice sú
poškodené, pravdepodobne
od vodičov áut, nové obrubníky, pričom sa jedná o zónu,
kde môžu parkovať len autá

riešenie budeme postupovať
na políciu a vedenie Ministerstva vnútra a spravodlivosti
SR, pod ktoré väznica spadá. Zároveň si budeme uplatňovať náhradu vzniknutých
škôd. Jeden zo stĺpikov pred
kostolom bol úplne nepocho-

la a pod....)
Úplne nepochopiteľné pre
mňa je z času na čas vyskytujúce parkovanie osobných,
súkromných vozidiel pri väzenskom múre v priestore od
vstupu do väznice po vstup na
schodisko ku kostolu, na no-

vej štvorcovej dlažbe, na chodníku pre peších. Bez rozdielu
osôb, ich spoločenského významu, ich postavenia a funkcií, či civilných alebo duchovných, toto je ignorantské,
dehonestujúce, porušujúce
všeobecné normy spoločenského správania a je to antipríkladom pre ostatných,
prioritne pre mládež. Uvedená zóna bola vybudovaná
z prostriedkov Európskej únie
a mesta Ilava v rámci programu Regenerácia sídel predovšetkým ako spoločensko-oddychová zóna a na miesta,
ktoré som opísal osobné automobily nepatria. Takisto aj
touto cestou, okrem osobného
rozhovoru, by som chcel znova apelovať na majiteľa zariadenia Kinobar, aby dbal na
takú intenzitu hlučnosti hudby v jeho zariadení, ktorá nespôsobuje problémy, starosti,
stres a často oprávnený hnev
susedov z bytovky.
S poďakovaním za pochopenie a vierou, že príklad,
ktorý nám dala škola a mládež, žiaci, budeme všetci nasledovať. Dievčatá a chlapci,
žiačky a žiaci ešte raz úprimne zo srdca ďakujem.
Ing. Štefan Daško
primátor mesta Ilava

Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava k 31. 03. 2012
(sumy sú uvedené v €)

Schválený
Bežný rozpočet
Príjem
Výdaj

Výdaj na RO
Rozdiel
Kapitálový rozpočet
Príjem
Výdaj
Rozdiel
Finančné operácie
Príjem
Výdaj
Rozdiel
Príjem
Výdaj
Rozdiel

Upravený

Plnenie

2 945 065
1 995 296
937 553
12 216

2 945 065
1 995 296
937 553
12 216

767 838,05 26,07
408 376,72 20,47
237 082,00 25,29
122 379,33

21 000
319 285
-298 285

21 000
319 285
-298 285

373 034
74 749
298 285

373 034
74 749
298 285

7 464,15
2,00
18 914,02 25,30
-11 449,87

3 339 099
3 326 883
12 216

3 339 099
3 326 883
12 216

775 912,20 23,24
693 507,58 20,85
82 404,62

610,00
29 134,84
-28 524,84

Odhadovaný deficit ŠR SR za obdobie (1-3/2012) je cca 1,150 mld. €. (zdroj HN, SME)
Ing. Štefan Daško
primátor mesta Ilava

%

Bc. Stanislav Fúsek
samostatný odborný referent FMO

2,90
9,13
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HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Dňa 17.4.2012 sa v Centre voľného času a v Dome kultúry Ilava konalo okresné kolo v prednese poézie a prózy- Hviezdoslavov
Kubín. Do 58. ročníka súťaže sa
zapojilo: Gymnázium Dubnica
nad Váhom, ZŠ Ilava Medňanská ul., ZŠ Pod hájom Dubnica
nad Váhom, ZŠ CI Dubnica nad
Váhom, ZŠ sv. D. Savia Dubnica nad Váhom, ZŠ Mikušovce, ZŠ Ladce, ZŠ Košeca, ZŠ J.
Kráľa Nová Dubnica, ZŠ Pruské, ZŠ Bolešov, ZŠ Horná Poruba, Gymnázium sv. J. Bosca
Nová Dubnica, ZŠ Pavla Demitru Dubnica n/V, ZŠ sv. J. Bosca
Nová Dubnica, CVČ Ilava, ZUŠ
Nová Dubnica. Súťaže sa zúčastnilo celkom 74 recitátorov. Žiaci
súťažili v troch kategóriách.
I. kategória poézia:
1. m. Martin Chromiak, ZŠ
Pavla Demitru Dubnica n/V., 2.
m. Adam Valt, ZŠ sv. J. Bosca N.
Dca, 3. m. Veronika Kuľhová, ZŠ
sv. Dominika Savia Dubnica n/V.
II. kategória poézia:
1. m. Šimon Bajo, ZŠ sv. J. Bosca Nová Dubnica, 2. m. Simona Mercellová, ZŠ J. Kráľa Nová
Dubnica, 3. m. Samuel Bohumil
Blaško, ZŠ Pavla Demitru Dubnica n/V.

Chemická olympiáda
Centrum voľného času v
Ilave organizovalo 22.3.2012
chemickú olympiádu, ktorá sa konala na Základnej
škole v Ilave. Do okresnej
súťaže sa zapojilo 5 škôl, ktoré
reprezentovalo šesť nádejných
chemikov. Všetci súťažiaci sa
stali úspešnými riešiteľmidosiahli minimálne 40 %
z bodového zisku. Víťazkou
chemickej olympiády sa stala
mladá chemička Anna Mária
Šilarová zo Základnej školy
Janka Kráľa Nová Dubnica,
na druhom mieste sa umiestnil Patrik Pagáč zo Základnej
školy CI Dubnici nad/Váhom
a tretie miesto obsadila Diana
Miezgová zo Základnej školy
Pod hájom Dubnica nad/Váhom. Všetkým trom srdečne
blahoželáme.
CVČ Ilava

III. kategória poézia:
1. m. Radka Kalaiová, ZŠ sv. D.
Savia Dubnica nad Váhom, 2. m.
Joakim Zoran Kecman, Gymnázium J. Boscu Nová Dubnica, 3.
m. Kristína Miakišová, ZŠ Košeca
I. kategória próza:
1. m. Olívia Ištenešová, ZŠ CI
Dubnica n/V., 2. m. Lucia Mauerová, ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica,
3. m. Kristína Bugáňová
ZŠ
Bolešov
II. kategória próza:
1. m. Samuel Teicher, CVČ Ilava, 2. m. Klára Šajbenová, ZUŠ
N. Dubnica, 3. m. Robert Chromiak, ZŠ Pavla Demitru Dubnica n/V
III. kategória próza:
1. m. Kristína Ševčeková, ZŠ
Bolešov, 2. m. Dominika Sidorová, ZŠ Mikušovce, 3. m. Terézia
Baášová, ZŠ sv. Dominika Sávia,
Dubnica nad Váhom
Víťazom srdečne gratulujeme
a veríme, že budú mať úspechy
aj v krajskom kole, ktoré sa bude
konať 9. 5. 2012 v Bzinciach pod
Javorinou, kde postupujú víťazi
z každej kategórie. CVČ Ilava

Literárna Ilava oslobodila
uväzneného ducha
V piatok, 30. marca 2012,
sa v Dome kultúry Ilava stretli majstri slova pri vyhodnotení celoslovenskej súťaže vyhlásenej Literárnym klubom
pri Centre voľného času Ilava.
V šiestom ročníku sa vyberalo spomedzi 229 príspevkov
od autorov rôznych vekových
kategórií, najstarší mal 80 rokov, najmladší len deväť. Odovzdávaniu cien predchádzala
beseda zúčastnených literátov
a vystúpenie hudobného tria
zo Základnej umeleckej školy v Púchove. Víťazné práce
odzneli z éteru fiktívneho rádia vytvoreného len pre túto
príležitosť. Žilinčan Štefan
Zvarík, jeden z ocenených autorov, povedal: „Som veľmi
šťastný, že sa prostredníctvom
tejto súťaže môžem stretnúť s
ľuďmi, ktorí majú dobré srdce
a dušu. Ste jediní zo Slovenska, ktorí zverejňujú výsledkovú listinu v časovom predstihu. Svojím umiestnením

žijem od momentu, keď sa dozviem, že som zvíťazil a veľmi
sa teším na prebratie ceny a
stretnutie s tak dobrými ľuďmi.“ Cenu primátora mesta si
odniesla Mária Streicherová z
Pezinka, ktorá poďakovala organizátorke a predsedníčke D.
Illyovej st. za to, že Literárna
Ilava oslobodila jej uväzneného umeleckého ducha. Mária
vytiahla svoju poéziu zo stola,
napísala báseň venovanú mestu Ilava a momentálne pracuje
na publikovaní druhej knihy.
Veľká vďaka patrí aj sponzorom, primátorovi a prednostovi mesta Ilava, vedeniu domu
kultúry, Kvetinárstvu Hortus,
Lekárni Na námestí, Drevopalu, Petre Kubišovej, účinkujúcim a Ing. Miroslavovi Hajskému. Organizačný tím želá
všetkým veľa tvorivých chvíľ,
aby o nešťastnej láske a utrpení písali len vymyslené verše.
Tešíme sa na ďalšie ročníky.
-dashailly-

Vyhodnotenie VI. ročníka Literárnej Ilavy 2012
I. kategória – poézia
1. Alexandra Pivovarníková, ZŠ s MŠ Plavnica, 2. Anna
Smrčková, VIII. ZŠ Považská
Bystrica, 3. Adrián Majsniar,
ZŠ Vyhne
I. kategória - próza
1. žiaci 3. a 4. ročníka ZŠ
Bertotovce, 2. Michal Vyparina, ZŠ a MŠ Plavnica, 3. Lucia Mauerová, ZŠ Janka Kráľa
Nová Dubnica
II. kategória – poézia
1. Alena Považanová, ZŠ Vyhne, 2. Terézia Kultánová ZŠ
sv. Andrea Svorada a Benedikta Skalité, 3. Katarína Bjalončíková, ZŠ Za vodou 14 Stará
Ľubovňa, Gabriel Jankech, ZŠ
E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou
II. kategória – próza
1. Ivana Bortelová ZŠ s MŠ
Košeca, 2. Petra Zbínová ZŠ
Medňanská Ilava
3. Liliana Lengyelová, ZŠ

M. R. Štefánika Levice, Samuel
Ondrija, ZŠ Májové námestie
1 Prešov, Alžbeta Oslancová
ZŠ Spojová Banská Bystrica
III. kategória – poézia
1. Blanka Reingráberová,
Gymnázium Nedožerského
Prievidza, 2. Tomáš Šoltinský
Gymnázium Pavla Horova
Michalovce, 3. Jana Mišúnová
Gymnázium Púchov, Patrícia
Pavlíková Gymnázium Dubnica nad Váhom
III. kategória – próza
1. Agáta Trpišová, Bilingválne gymnázium T. Ružičku Žilina, 2. Michaela Brtková
Obchodná akadémia, Ružomberok, 3. Mária Kučínová Bilingválne gymnázium T. Ružičku Žilina
IV. kategória – poézia
1. Štefan Zvarík, Žilina
2. Maja Demčišáková, Košice, Anna Prnová Horné Sŕnie
3. Kristína Bečárová, Drie-

toma, Katrin Mináriková Žilina
IV. kategória – próza
1. Jozef Páleník, Svinná, 2.
Kristína Hamárová, Orlové,
Mira Foffová Slatinské Lazy,
Kristína Šatarová, Ružomberok, 3. Mgr. Tomáš Gerbery
Plešivec, Milan Fecske Závažná Poruba, Vladimír Rusnák Dubnica nad Váhom
Cena primátora mesta Ilava:
Mária Streicherová Pezinok
Víťazom srdečne gratulujeme.
Odborná porota:
PaedDr. Ján Pochanič, PhD.
predseda
Mgr. Slávka Štrbáňová člen
Mgr. Janka Hrenáková člen
Mgr. Michaela Illy člen
Dáša Illyová
predseda Literárneho klubu
CVČ v Ilave
Dáša Illyová
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O kráse poézie a ženy

Poznajú ju mnohí občania
Ilavy. Mgr. Jarmila Pišková
je učiteľkou a zástupkyňou
na umeleckej škole, je dirigentkou zmiešaného speváckeho zboru. Okrem toho, že
je výbornou korepetítorkou,
že jej žiaci dosahujú vynikajúce výsledky na rôznych
klavírnych súťažiach, veľakrát moderovala a konferovala rôzne školské i matičné
podujatia. Má obdivuhodný
hlasový prejav, čo sa tohto
roku odzrkadlilo aj v súťaži

Vansovej Lomnička, do ktorej sa prihlásila. Z okresného
kola postúpila do krajského,
kde získala prvenstvo a postup na celoslovenský festival umeleckého prednesu. V
Banskej Bystrici svojím dramatickým, presvedčivým a
umeleckým prednesom potvrdila, že slovenskú poéziu
dokáže interpretovať na vysokej úrovni. S baladou „Jarmočná pieseň o krásnej Hortenzii a studni zaľúbených“
od Štefana Žáryho sa na celoslovenskej súťaži vo svojej
kategórii umiestnila v zlatom pásme a zároveň získala
titul laureátky.
K brilantnému úspechu srdečne blahoželáme, tešíme
sa spolu s ňou, vyjadrujeme
úctu a obdiv !!!
Mgr. Ružena Hromádková,
predsedníčka KR Matice slovenskej TSK, riaditeľka ZUŠ,
všetci kolegovia školy, redakcia IM a OO Únie žien Slovenska.

Koncerty Ilavskej hudobnej jari
Dňa 25.3.2012 sa uskutočnil
XVIII. ročník IHJ, ktorý začal
speváckym vystúpením Zmiešaného speváckeho zboru Ilavčan vo farskom kostole v Ilave.
Krásne spevácke vystúpenie,
bohatý repertoár nášho spevokolu, potešilo každého návštevníka koncertu.
Druhý koncert IHJ sa uskutočnil v ilavskom dome kultúry dňa 15.4.2012, kde sme
si vypočuli piesne v podaní
speváčky Lindy Kiššovej pod
názvom SHINY. Návštevníci
koncertu ocenili nielen krásny spevácky výkon, ale aj hudobný sprievod gitaristu Petra
Šípeka.
Tohtoročné koncerty IHJ
končili v nedeľu 22.4.2012
koncertom troch umeleckých
škôl okresu Ilava, pod názvom
Festa Musicale. Zaujímavý
program si pre verejnosť pripravili ZUŠ Dubnica nad Váhom, Nová Dubnica a Ilava.

Obecenstvo si vypočulo veselé i zádumčivé melódie, klasickú a populárnu hudbu, sólové
i komorné čísla. Učitelia účinkovali v mnohých vystúpeniach spolu so svojimi žiakmi
a na pódiu sa vystriedala pestrá paleta hudobných nástrojov.
Hudobná slávnosť – Festa Musicale je ozajstnou oslavou príchodu jari a príjemnou
slávnosťou, kedy sa v jeden
deň na jednom pódiu stretnú
tri umelecké školy zároveň.
Spoločné koncerty sú síce len
malou ukážkou práce a výborných výsledkov všetkých škôl,
no stali sa milou tradíciou prezentácie umeleckého nadania
našich detí.
Všetkým účinkujúcim, organizátorom a priateľom hudobného umenia ďakujeme za
pomoc a podporu.
- rh -

Pekné jarné úspechy v ZUŠ
Práve na prvý jarný deň
21.3.2012 sa konal VIII. ročník krajskej klavírnej súťaže v Trenčíne. Úspechom pre
našu školu i mesto Ilava boli
dve 3. miesta našich žiakov –
Elišky Ocelíkovej v l. kategórii (z triedy p. uč. Mgr.
Jarmily Piškovej) a Dominika
Barteka v 3. kategórii (z triedy
p. uč. Violy Winklerovej).
Dňa 27.3.2012 prebiehal
v Kysuckom Novom Meste
XVII. ročník speváckej súťaže „Vokálna jar“, na ktorej sa
Barborka Barteková (z triedy p. uč. Márie Margušovej)

umiestnila v striebornom pásme v 2. kategórii a pani učiteľka Mgr. Jarmila Pišková
dostala diplom za výbornú korepetíciu.
Do konca školského roka
pribudnú určite ďalšie úspechy, z ktorých sa tešia nielen
učitelia, ale aj žiaci, rodičia
a ktoré reprezentujú kvalitné
umelecké vzdelávanie v našej
škole.
Za prípravu na súťaže a reprezentáciu všetkým
úprimne ďakujem.
Mgr. Ružena Hromádková,
riaditeľka školy

Slávnostné oceňovanie učiteľov
Primátor mesta Ing. Štefan
Daško, prejavil úctu všetkým, ktorí vykročili na ťažkú cestu pedagóga
Pri príležitosti sviatku
Dňa učiteľov sa 30. marca
uskutočnilo v sále DK Ilava
slávnostné oceňovanie učiteľov, za prítomnosti predstaviteľov mesta Ilava Ing.
Štefana Daška, zástupkyne primátora mesta Ilava
a predsedníčky kultúrnej
komisie RNDr. Etely Eglyovej, prednostu MsÚ Ing.
Ľubomíra Turcera a hostí z
družobného mesta Klimkovice z Českej republiky.
V úvodnom príhovore
primátor mesta Ing. Štefan
Daško, prejavil úctu všetkým, ktorí vykročili na ťažkú cestu pedagóga, spomenul i na tých pedagógov,
ktorí už nie sú medzi nami,
poďakoval všetkým učiteľom i vychovávateľom za ich
náročnú a obetavú prácu. Po
príhovore nasledovalo samotné ocenenie vybraných
pedagogických zamestnancov, ktorí za svoje pôsobenie
a zásluhy prevzali z jeho rúk
na základe návrhov riaditeľov jednotlivých škôl a školských zariadení, ďakovný
list , kyticu a darčekový kôš.
Toto ocenenie si tento

rok prevzalo 12 pedagógov.
Z MŠ prevzala ocenenie pani
učiteľka Božena Mogorová, zo ZŠ boli ocenení : Mgr.
Lýdia Pejková, Mgr. Dana
Schillerová, Mgr. Božena
Sláviková, Soňa Burdejová - vychovávateľ ka v Školskom klube, z Obchodnej
akadémie Ilava : Mgr. Marta Juríčková, Mgr. Dagmar
Bakytová, Ing. Anna Mišúnová. Zo ZUŠ v Ilave prevzala ocenenie riaditeľka školy
Mgr. Ružena Hromádková, učiteľka Viola Winklerová a pán učiteľ Jaroslav
Letko. Z CVČ Ilava získala
ocenenie
vychovávateľka
Eva Vavríková.
V kultúrnom programe
účinkoval s hrou na akordeón absolvent ZUŠ Ilava,
študent VŠ dopravnej v Žiline Martin Jáňa, ktorý okrem
hudobného vystúpenia na
pódiu, zahral učiteľom i počas voľnej zábavy.
Ďakujeme vám učitelia,
vychovávatelia za každú
iskru poznania, za lásku
a porozumenie pre naše deti,
aby každý žiak, študent
i rodič pochopil, že vaše
povolanie je vaším poslaním
„ pováh vznešených.“
-at-, -ot-
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Veľkonočné tradície 2012
Začína sa najkrajšie obdobie roka – dlho očakávaná
jar spolu so svojimi neopakovateľnými krásami, kvitnúcimi kvetmi a vôňami.
V tomto období už tradične pripravujeme v spolupráci s Považským osvetovým
strediskom podujatie pod
názvom
VEĽKONOČNÉ

dôchodcov, valašské frgále
z Moravy, trdelníky či medovina, ale i ovocné stromky a výborné šťavy a jablká
z Plantexu. Tradičný veľkonočný stôl s ochutnávkou
pripravili členovia Folklórnej skupiny Zliechov.
Prekvapením a oživením
podujatia bolo vynášanie

Foto: mirto
TRADÍCIE
Vo štvrtok 22. marca sa
v našom kultúrnom stánku stretli majstri ľudových remesiel. Prišli ukázať
a ponúknuť niečo zo svojich výrobkov, ktoré patria
k sviatočnej atmosfére veľkonočných sviatkov. Ich šikovné ruky mohli návštevníci obdivovať počas celého
dňa, deti si mohli vyskúšať niektoré z techník zdobenia kraslíc pod vedením
lektoriek Janky Okuliarovej, Gabriely Suchomelovej,
Anny Kulichovej a Terezky
Kulichovej. Vytočiť si hlinenú nádobu na hrnčiarskom
kruhu skúsili záujemcovia
u Soni Zelískovej a vyšívanie
krížikovou výšivkou učila
deti Alenka Záňová. Samozrejme nechýbali ani koláče
a veľkonočná baba pripravená členkami ilavského klubu

Moreny. Tento
zvyk má korene v predkresťanskom období a vyjadroval
túžbu ľudí skoncovať s chladným
počasím
a privolať teplé
lúče slnka. Vynesením a spálením
Moreny
našimi folkloristami sa podarilo
udržať v Ilave slnečné lúče a ve-

ríme, že sa zima len tak ľahko nevráti.
V kultúrnom programe,
ktorý nasledoval po vynesení Moreny sa nám predstavili hostia - Detský folkórny
súbor Prvosienka z Dubnice n. Váhom pod umeleckým vedením Magdalény
Furmánkovej, po nich naši
domáci malí folkloristi
z Vretienka, pod vedením
Ľubomíra Ďuriša a záver
kultúrneho programu patril
deťom z DFS Laštek pod vedením Radky Matovičovej.
Súčasťou podujatia bola
i súťaž pod názvom: Najkrajšia ilavská kraslica, ktorej sa zúčastnilo 5 krasličiarok. Hodnotila sa originalita
a precíznosť prevedenia. Porota, ktorá vyberala z nádherne zdobených kraslíc
mala ťažké vybrať tú najkrajšiu, pretože všetky boli jedi-

nečné a krásne. Nakoniec
rozhodli nasledovne:
1.miesto: Ing. Marianna
Kočíková
2. miesto: Mgr. Mária Bridíková
3. miesto: Helena Hírešová
Porota sa však rozhodla
malým darčekom odmeniť i
ostatné súťažiace Janku Krnáčovú a Máriu Hantákovú. Kraslice budú vystavené
v Mestskom múzeu v Ilave
a zostanú v jeho zbierkach aj
pre ďalšie generácie.

Za spoluprácu ďakujeme:
členom Klubu dôchodcov
a jeho šéfke Anke Šatkovej, Strednej odbornej škole v Pruskom za spoluprácu
na tvorivých dielňach pre
deti a Morenu /zdobí výstavu v múzeu/, Špeciálnej ZŠ
v Ilave – zhotovili Morenu,
ktorú sme „vyniesli a spálili“ a tiež malú ktorá je súčasťou výstavy v múzeu, Technickým službám mesta Ilava
pomoc pri príprave terénu.
-at-, -ot-

Školské veľkonočné trhy
Každý oslavuje príchod jari
po svojom. Niekto sa pustí
do veľkého upratovania, iný
zas vyrazí na celodennú túru
do prírody. My sme privítali
prvé jarné lúče usporiadaním
veľkonočných trhov. 3.apríla
ponúkali vo vestibule pavilónu B žiaci prvého stupňa širokú paletu vlastnoručne vyrobených výrobkov. Rodičia,
ale aj ostatní návštevníci školy, mali možnosť zakúpiť si za
symbolické ceny originálne
veľkonočné dekorácie.
A veru bolo z čoho vyberať! Ak sa vám zdá, že Veľká
noc by nemohla byť bez barančekov a ovečiek, potom
ste sa určite pristavili pri lavici štvrtákov, ktorí ich zhotovili vo všetkých odtieňoch
a veľkostiach. Koho viac lákajú venčeky bohato zdobené
jarnými kvetmi a kuriatkami, ten zaiste neobišiel tretiacku výstavu hýriacu všet-

kými farbami. Ak patríte k
tým, ktorí za najvýznamnejší
symbol veľkonočných sviatkov považujú kraslicu, mohli
ste si vybrať od klasických
farbených, obliepaných či
maľovaných až po papierové
s rôznofarebnými stužkami.
Naši druháci ich vyrobili naozaj neúrekom. Zahanbiť sa
však nedali ani žiaci prvých
ročníkov, ktorí sa predviedli ako zruční majstri širokého sortimentu výrobkov. Košíčky s kvetmi, veľkonočné
pozdravy, dekorácie do kvetináčov... Vďaka šikovným
rukám našich detí neodišiel
naprázdno ani ten najnáročnejší návštevník.
Verím, že tieto trhy sa stanú na našej škole každoročnou tradíciou a aj v budúcom
období na ňu zavíta aspoň
toľko návštevníkov ako tento rok.
Mgr. Jana Koštialiková
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Medzinárodný projekt:
Most medzi generáciami
2. – 9. marec 2012, Karlovo, Bulharsko
Týždeň, na ktorý určite nezabudneme my - študenti
z Obchodnej akadémie v Ilave: Mário Janík, Michal Vacho, Ivana Gašparová a Žaneta Porubčanová a spolu s nami
naša p. učiteľka Mgr. Mirka
Rýdza. Sedem tímov z krajín EÚ- Španielska, Talianska,
Litvy, Maďarska, Portugalska,
Bulharska a Slovenska spoločne pracovalo na hľadaní toho,
čo majú mladšia a staršia ge-

Naučili sme sa mnoho hier
z rôznych kútov Európy, ktoré sa hrávali naši starí rodičia
ako deti. Podnikli sme rôzne spoločné aktivity, ako bol
výlet do mesta Loveč a návšteva múzea tradičných remesiel alebo anketa v meste
medzi obyvateľmi, kde sme si
trocha precvičili bulharčinu.
Vlastnoručne vyrobenými pozdravmi a kvetmi sme po bulharsky zapriali okoloidúcim
ženám v meste pri
príležitosti
Medzinárodného dňa
žien.
Vymenili sme si
informácie o našich
krajinách
a kultúre. Ochutnali sme tradičné
výrobky a špeciality a podaktorí sa
predviedli i v kroji.
Nadviazali sme
nové priateľstvá a
Pokus o ukážku klobúkového tanca
mnohí si odniesli
nerácia spoločné, v čom sa od- skúsenosti, ktoré by mohli byť
lišujú a ako si môžu vzájomne začiatkom nových stretnutí
pomáhať v oblastiach, ktoré sú a podobných projektov, či zaim blízke.		 pojenia sa do EDS (Európskej
Zistili sme, že národné piesne, dobrovoľníckej služby) v butance, jedlá, tradície a remeslá dúcnosti. Nebolo jednoduché
sú tým, čo treba od starších rozlúčiť sa, keď prišiel posledprevziať ako štafetu pre ďalšie ný deň.
generácie. Naopak mladí poĎakujeme folklórnemu súmáhajú starším lepšie zvládať boru Mladosť z Dubnice nad
moderné technológie a výdo- Váhom za zapožičanie krojov
bytky techniky. Potrebujeme pre tento projekt.
sa navzájom.

Slovenské syry chutili

46. ročník celoštátnej súťaže
žiakov stredných škôl
v spracovaní informácií na počítači
Sme žiačky IV. ročníka Obchodnej akadémie v Ilave. 22.
a 23. marca sme sa zúčastnili
celoslovenskej súťaže žiakov
stredných škôl v spracovaní
informácií na počítači, ktorá sa konala na SOŠ obchodu
a služieb v Prešove. Usporiadatelia súťaže nás milo privítali a mali pre nás pripravený
bohatý program. Zabezpečili
aj ubytovanie neďaleko školy a celodennú stravu, takže
organizácia bola na vysokej
úrovni.
Deň sme začínali tréningom pod vedením pedagógov. Večer nás čakal pestrý
program spojený s recepciou
a návštevou z Českej republiky. Predstavil sa nám pán
Zaviačič, ktorý je autorom
výučbového programu ZAV
a niekoľkonásobná majsterka sveta a držiteľka rekordu v SIP. Súťažný deň začal
prvou disciplínou – úprava
textu na počítači a pokračoval druhou disciplínou, ktorej sme sa zúčastnili aj my
- písanie na počítači. Počas
spracovania výsledkov sme
navštívili prešovský solivar,
ktorý je už dlhé roky mimo
prevádzky. Dozvedeli sme
sa o bohatej histórii soliva-

ru a o tom, ako sa soľ ťažila
a spracovávala. Po návrate
na nás čakala súťažná komisia s kompletnými výsledkami. V našej disciplíne sú-

ťažilo 25 študentov. My sme
sa umiestnili na peknom 14.
a 15. mieste. Každý súťažiaci
dostal certifikát od Ministerstva školstva SR.
Týmto by sme sa chceli
poďakovať predovšetkým p.
profesorke Živčicovej, ktorá nás na súťaž pripravovala a sprevádzala do Prešova.
Budúcoročným reprezentantom našej školy prajeme veľa
šťastia a rýchle prsty.
Lenka Gregorová, IV.B
Dominika Nemčáková, IV. B
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„Děvín ,milý Děvín, hrade osirelý,
Povězže nám, kedy tvoje hradby stály?
Moje hradby stály v časech Rastislava,
On byl mojím pánem, on Slovanstvu hlava.“
Ľ.Štúr

Aby sme doplnili spoznávanie a pátranie po Ľudovítovi
Štúrovi, navštívili sme v marci so žiakmi ôsmych ročníkov hrad Devín, ktorý bol
svedkom mnohých historických udalostí. Ožívajú v ňom
spomienky na slávnu dobu
veľkomoravskú, na Cyrila
a Metoda, na knieža Rastislava i kráľa Svätopluka. Toto
miesto sa však spája aj s menom nášho velikána. Presne 24.4.1836 usporiadal tajnú
schôdzku na Devín, na ktorej
sa, okrem iného, šestnásť členov slávnostne zaviazalo po
celý život pracovať na kultúrnom povznesení slovenského národa. A ako symbol
spolupatričnosti k Slovanom
si práve na tomto mieste ku
krstným menám prijali aj
mená slovanské. Žiaci sa do-

MAREC – MESIAC KNIHY
Marec - Mesiac knihy sme
ukončili v našej škole slávnostnou akadémiou. Žiaci 2.
stupňa mohli vo vestibule školy sledovať program venovaný
knihe pod názvom Kde bolo
– tam bolo, ktorý pripravili
žiaci 7.C triedy. Prednášajúcich dopĺňali recitátori s úryvkami z diel detskej literatúry
i z vlastnej tvorby literárnych
talentov našej školy. Zároveň
mohli žiaci sledovať projekciu
s portrétmi spisovateľov či ponukou kníh, a tak si všetci zopakovali rôzne druhy a žánre
literatúry: rozprávky, povesti,
dobrodružnú literatúru, sci-fi,
dievčenské romány, encyklopédie i poéziu. Cieľom prezentácie bolo motivovať žiakov
k čítaniu i zamyslenie sa nad
dôležitosťou knihy.
Niekoľko myšlienok z programu:
Knihy sú nenahraditeľné,
majú svoju dušu, osud, pre čitateľa sú posvätné...Kto nečí-

zvedeli, že Ľudovít Štúr prijal
meno Velislav.
Krásne
slnečné
počasie znásobilo
slávnostné okamžiky, ktoré sme
si mohli
plnými dúškami vychutnávať a zároveň
sa kochať krásami okolitej
prírody. Exkurziu sme spojili aj s krátkou prehliadkou
Bratislavy. V mestskej radnici
žiaci formou zážitkového učenia spoznali ďalšiu významnú osobnosť, Máriu Teréziu,
jej život a reformy.		
		
Vyčerpaní, ale verím, že plní
zážitkov, krásnych spomienok a vedomostí sme ukončili tohoročné spoznávanie Ľudovíta Štúra a opustili naše
hlavné mesto.

ta, prichádza o neopísateľné
čaro, kto číta, môže prežívať
s hrdinami tajomno, krásu,
napätie, ich prvé lásky, svet
fantázie. Spoznáva neznámu
budúcnosť, neznáme krajiny a svety, bojuje s nepriateľmi, upírmi, príšerami, teší sa
z víťazstva nad ničiteľmi sveta,
pomáha riešiť problémy našej
matičky Zeme, vie sa vžiť do
položenia zvieracích hrdinov...
Kto číta, stáva sa lepším. No
možno kniha pomôže vyriešiť
i celkom maličké každodenné
problémy nás detí, s ktorými si
nevieme rady...
Kde bolo, tam bolo...Hádam by sa rozprávkar Dobšinský nenahneval, keby sme
jeho KDE BOLO,TAM BOLO
trochu zmenili, prispôsobili, lebo súčasný človek je tvor
zvedavý a chce vedieť presne:
kde to bolo, ako, kedy...A KTO
VEĽA ČÍTA, TEN SA TO AJ
DOZVIE!
Mgr. B. Sláviková

Mgr. Ľubica Ladecká

Božská komédia
Unavení, možno sami sebou trocha neistí sa 16.3 2012,
dva dni po Testovaní 9, vybrali
takmer všetci deviataci načerpať novú silu , energiu a dobrú
náladu do Bábkového divadla v Žiline. Umenie pôsobí na
človeka ako elixír pokoja, čo
platilo aj pre Danteho Božskú komédiu, ktorú divákom
predstavil prostredníctvom
špiritistickej show mladý režisér Jakub Nvota. Toto klasické
dielo sparodizoval a pomocou

človeka v hypnóze uzreli žiaci deväť kruhov pekla, tak ako
ich opísal Dante Alighieri. Touto formou a zároveň s veľkou
dávkou komiky , satiry a vtipu
získali žiaci nové vedomosti
z klasickej svetovej literatúry.
Aby však tej klasiky nebolo
veľa, výlet sme zavŕšili návštevou nákupného centra, v ktorom deviataci určite na chvíľu
zabudli na očakávané výsledky testovania.
Mgr. Ľubica Ladecká
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Mestská knižnica

Vyberáme z knižného fondu
ALBOM, Mitch:
„Utorky s Morriem“
Bratislava, Tatran 2011
Každý vie, že je smrteľný,
ale nikto tomu neverí, hovorí profesor sociálnej psychológie Morrie svojmu obľúbenému študentovi.
Vie presne , o čom hovorí,

lebo práve kráča po ceste vymedzenej dvoma koncami:
koncom plnohodnotného
života a definitívnym koncom. Na ceste si nemôže vybrať rýchlostný pruh,
len spôsob jazdy. Učiteľ celou svojou dušou sa nerozhodol iba viezť, ale cestu si
užiť a nechať z nej poučenie
pre ostatných. Presne vedel
ako bude jeho neurologické ochorenie postupovať, že
najprv prestane chodiť, sedieť a nakoniec dýchať. Vymedzený čas nemienil premárniť, a tak si pozval na
stretnutie – kar, ešte za živasvojich najbližších, aby sa
dôstojne so všetkými rozlúčil.
A tak, ako kedysi na univerzite, 14 utorkov venoval
svojmu bývalému študentovi Mitchovi, autorovi tejto
knihy, ktorý sa z jeho života
na dlhší čas vytratil. Výsledkom z týchto „prednášok“ je

rozprávanie o mužovi, ktorý
miloval život a nedal sa zošnurovať konvenciami.
Nedal si vnútiť životné
hodnoty konzumnej sebeckej americkej spoločnosti.
Veril v dobro ľudí a vzťahy
považoval za to najdôležitejšie.
Na ostatných sme odkázaní na začiatku života
ako dojčatá, ale aj ako chorí a bezvládni na jeho konci.
Mitchovi, ale prezradil : „aj
medzitým potrebujem ostatných“.
Filozofické a duchovné dialógy Mitcha Alboma s umierajúcim učiteľom
sú paradoxne optimistické.
Morrie je spokojný s prežitým životom a svoj stav
pokladá za dar. Za čas, keď
stihol odpustiť sám sebe, aj
ostatným. Obklopený láskavou starostlivosťou svojich najbližších odpovedá
Mitchovi na otázky súvisiace so strachom, smrťou,
starnutím,
manželstvom,
rodičovstvom, odpúšťaním,
aj spoločenskými problé-

mami. V rozhovore ale aj
on kladie bývalému žiakovi otázky: „Našiel si niekoho, s kým sa môžeš podeliť
o svoje srdce? Si zmierený so
sebou ? Snažíš sa byť čo najľudskejší ? Dávaš niečo spoločnosti?
Profesor sužovaný fyzickými ťažkosťami je veľmi
vnímavý, cíti, že Mitch má
v sebe skryté nejaké trápenie
a rozhodne sa mu pomôcť.
Rok 2012 je Európskym
rokom aktívneho starnutia
a solidarity medzi generáciami. Európania sa dožívajú vyššieho veku a cieľom
tejto aktivity je umocniť povedomie o tejto problematike a načrtnúť jej možné riešenia.
Je to výzva pre spoločnosť
stanoviť si ciele a prijať opatrenia, aby starí ľudia mohli
na sklonku života žiť tak plnohodnotne ako napríklad
profesor Morrie.
U nás je to totiž skôr naopak, čoraz častejšie sa stretávame s ageizmom- diskrimináciou na základe veku,
podceňovaním a odmietaním starých ľudí.
Recenzia: M.Bíziková
„Žiť ako profesor“

Filip LAŠUT

(*18. 2. 1945 … 13. 4. 2012)

S bolesťou v srdci oznamujeme, že v piatok
13.4.2012 tragicky zahynul pri dopravnej nehode známy divadelný fotograf Filip Lašut. Pre Ilavu
minulý rok okrem iného
zhotovil pohľadnice mesta s panorámou Vršatca,
ktoré sú dostupné v stánkoch MsU a DK. Vyše 40
rokov sa venoval divadelnej fotografii. Vystavoval
samostatne na kolektívnych výstavách i v zahraničí (od japonskej Yokohamy cez New York, Paríž
až po Moskvu, viackrát v
Nemecku) na rôznych divadelných a krajanských
prehliadkach.
Vytvoril
národné kalendáre, mnohé skladačky a pohľadnice slovenských miest i
obcí s ich kultúrnymi pamiatkami (vrátane múzeí
a literárnych i obecných
pamätníkov), či životopisné leporelá našich národných a kultúrnych dejateľov, zbierky múzeí.
Česť jeho pamiatke!
-mpaj-

Knižný dar pre našich čitateľov
Začiatkom apríla navštívil našu knižnicu ilavský rodák Tomáš Pružinec, ktorý momentálne
pôsobí ako univerzitný pedagóg
na FF Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre.
Študoval na slovenských univerzitách v Bratislave a Trnave, ako
aj na zahraničných univerzitách vo Francúzku a Švajčiarsku. Doc.
PhDr. ThDr. Tomáš Pružinec Phd, nám venoval vy-

sokoškolské publikácie, na
ktorých sa podieľal autorsky
i spoluautorsky, čím obohatil
ilavský knižničný
fond filozofickej
a sociologickej literatúry:
- Pružinec, Tomáš: Filozofický rozmer „Ľudstva“ v myslení
Augusta Comta
- Pružinec, Tomáš: Sociálna filozofia Ľudovíta de Bonalda
- Škvrnda, František – Pružinec, Tomáš: Úvod do dejín
sociologického myslenia

- „Anómia v spoločnosti-anomália v rodine“ Zborník
referátov z odborného seminára
Tomáš Pružinec sa venuje dejinám filozofie a sociológie, francúzskej filozofii
a sociológií a ekumenizmu.
Okrem spomínaných publikácií je autorom desiatok odborných článkov uverejnených doma i v zahraničí.
Aj touto cestou mu ďakujeme za jeho vzácne knižničné
dary a želáme veľa úspechov
v ďalšom štúdiu.
-msk-
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Návšteva členov KPVS
v mestskom múzeu
Pietna spomienka členov Konfederácie politických
väzňov Slovenska /KPVS/ pri ilavskom „múre nárekov“.
V sobotu 24. marca si
členovia KPVS pripomenuli tichou spomienkou a pietnym kladením vencov pamiatku
mŕtvych, ale aj tých, čo
prežili, svoje utrpenie za
múrmi ilavskej väznice.
S prejavom sa verejnosti predstavili Ing. Milan
Hort, bývalý podpredseda NR SR a Dr. h.c.
Anton Srholec, rímskokatolícky kňaz a salezián. Medzi zúčastnenými
členmi bolo veľa tých,
ktorí spomínali na roky
strávené čakaním na
lepšiu budúcnosť, kto-

rej sa mnohí nedožili,
ich rodinní príslušníci a
sympatizanti. Členovia
KPVS si mali možnosť
prezrieť niekdajšiu kláštornú kryptu a tým spoznať pre mnohých z nich
dosiaľ nepoznané zákutie ilavskej väznice. V
rámci svojho programu
navštívili mestské múzeum, kde našli mnoho reálií z čias svojho pobytu
vo väzení. Mnohí bývalí
nespravodlivo odsúdení
tu vydali svoje svedectvo
o živote strávenom za múrmi väznice.
Miro Toman

DEŇ NARCISOV
13. apríla môže pomôcť
každý, tak znel headline
tohtoročného Dňa narcisov. Prišiel opäť, deň plný
pozitívnych emócií, zážitkov a udalostí, deň malých žltých kvietkov. 16.
ročník Dňa narcisov pripravila Liga proti rakovine na „piatok trinásteho.“
Naša ZŠ túto jedinú dobrovoľnú verej-

nú zbierku LPR, z ktorej
môže podporovať onkologických pacientov a ich
rodiny, organizuje už 12
rokov.
I tento rok dvanásť dobrovoľníkov z radov žiakov
a pedagogických zamestnancov už ráno vítalo
žiakov i všetkých zamestnancov školy s malými
žltými pokladničkami,
do ktorých vhadzovali fi-

Foto: mirto

Spomienkové Bohoslužby
a odhalenie pamätnej tabule
V nedeľu 22. apríla sa
na Mierovom námestí,
pred farským kostolom
konali spomienkové Bohoslužby a odhalenie
pamätnej tabule ThB.
Pavlovi
Uhorskaiovi,
generálnemu biskupovi
Evanjelickej cirkvi augsburgského
vyznania
(ECAV) a ďalším evanjelickým farárom, postihnutým komunistickým režimom za svoje
vyznanie. Omšu celebroval generálny biskup
ECAV na Slovensku Miloš Klátik. Účastníci

slávnosti si pozreli podzemné priestory - kryptu farského kostola, ako
aj jedinečnú renesančnú
bronzovú krstiteľnicu dar Ostrošičovcov evanjelikom v Ilave z polovice 17. storočia. Ďalej sa
účastníci presunuli do
nášho mestského múzea, kde sa im dostalo
odborného výkladu k
dejinám Ilavy od pracovníčky múzea - Oľgy
Tomášovej a člena kultúrnej komisie - Mgr.
Ladislava Reseka.
- mt -

nančný príspevok. Symbolickou odmenou im bol
malý narcis. Jeho pripnutím podporili myšlienku
spolupatričnosti s tými,
ktorí bojujú s onkologickým ochorením. Narcis,
jeden z prvých kvietkov
jari, je i symbolom nádeje, že aj náročný boj môže
mať dobrý koniec.
Potom sa rozišli do ulíc
Ilavy, rôznych organizá-

cií, inštitúcií a škôl. Pokladničky sa postupne plnili príspevkami darcov.
Na účet Ligy proti rakovine sme prispeli sumou
998, 26 €. Poďakovanie
patrí všetkým, tým , ktorí
prispeli, ale i tým, ktorí
zbierku realizovali. Ďakujeme!
Mgr. Helena Machová
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Mám susedov, ktorí odo
mňa bývajú asi dvesto metrov. Poznám celú rodinu,
otca Ivana, mamu Gitu, synov Ivana a Peťa. Ostatne
Peťa poznám už od „základky“, nakoľko chodil do triedy s našou Eliškou. Pamätám
si ho aj ako študenta gymnázia, len neskôr mi akosi zmizol z môjho obzoru. A tak,
keď sme sa pred Veľkou nocou
stretli a povedali si tie bežné
formulky ako „ahoj“,“ ako sa
máš“, „dlho som ťa nevidel“
a podobne, dozvedám sa , že
prišiel len na niekoľko dní
a že opäť odchádza. Prirodze-

ná zvedavosť mi káže vedieť,
kam odchádza, a tak sa dozvedám, že do Švédska. Je pekné,
že ľudia cestujú a robia po celej Európe, a tak ma napadá,
či je vo Švédsku dobrá robota
a ako sa tam žije. Dozvedám
sa, že do Švédska síce ide, ale
nie za robotou, ale ako tréner
hádzanárok. Spomínam si , že
som čítal, že bol menovaný
nový tréner hádzanárok menom Peter Sabadka. Aj v Ilave sú Sabadkovci, myslím si,
a tak sa trochu netaktne pýtam:“ A ten menovec, tréner,
čo trénuje reprezentáciu je ti
kto?“ V odpovedi „to som ja“

16. VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2012

Zľava: ocenený J. Hudek, predseda poroty J. Vydrnák
a riaditeľka POS D. Čižmárová
Dňa 16. apríla 2012 sa v DK
Ilava uskutočnilo regionálne kolo súťaže a prehliadky
neprofesionálnej výtvarnej
tvorby, ktorej sa zúčastnilo
20 autorov so 68 výtvarnými
prácami. Do krajského kola
postupujú diela výtvarníkov,
ktoré vybrala porota a sú vystavené vo výstavnej sieni
DK v Ilave. Najlepšie a najoriginálnejšie práce boli ocenené v týchto kategóriách:
Kategória A
/autori do 25 rokov/
Diplom a cena :
Barbora Drblíková
(Pov. Bystrica)
Zuzana Maková
(Jasenica)
Kategória A1
/autori nad 25 rokov bez
výtvarného vzdelania/

Diplom a cena :
Miroslava Briestenská (Horný Moštenec)
Ľubomír Zdurienčík
(Pov. Bystrica)
Sláva Šulyová
(Pov. Bystrica)
Čestné uznanie:
Marta Jurkovičová
(Pov. Bystrica)
Anna Mokrášová
(Pov. Bystrica)
Terézia Lukáčová
(Horovce)
Karol Matejka
(Pov. Bystrica)
Tony Orávik
(Sverepec)
Kategória C
/insitná tvorba/
Diplom a cena :
Jozef Hudek (Domaniža)
-r -

je povedané všetko. Takže,
Peťo, ideme na vínko ku Kristínke, my tam máme rezervované seniorské miesta a tam
to spíšeme, pozývam ho. Považuj to ako neoficiálnu, ale
povinnú spoveď občana Ilavy
alebo ako seniorské interview.
Tak píšem - Peter Sabadkarodák z Ilavy, tridsaťosemročný, po absolvovaní Základnej školy v Ilave, študoval
na Gymnáziu v Dubnici nad
Váhom, vysokú školu ukončil
promóciou na Fakulte telesnej výchovy a športu v Bratislave so zameraním tréner so
špecializáciou hádzaná. Pe-

zové medaily na Slovensku
a celkové piate miesto. Ako
tréner pôsobí v HK Britterm
Veselí na Morave, teraz českým majstrom. S moravským,
doslovne „hádzanárskym Veselí“ prepisuje klubovú históriu a pre Veselí získava v roku
2009 - Český pohár a vicemajstrovský titul v Čechách
i vo WHIL. Posledná sezóna
sa stáva pre Veselí mimoriadne úspešná –ziskom tretieho
majstrovského titulu účasťou
v Champions league EHF a
následne historickým postupom do druhého kola pre české klubové družstvá. Taktiež

dagogicky pôsobil na fakulte FTVŠ-UK i Osemročnom
športovom gymnáziu v Trenčíne, metodik a ústredný
tréner mládeže Slovenského
zväzu hádzanej v Bratislave, pripravoval olympijských
športovcov na úseku diagnostiky Národného športového
centra v Bratislave. Skúsenosti získava v oblasti aktívnej
trénerskej činnosti už pätnásť rokov. Dosiahol množstvo trénerských úspechov
v práci s mládežou i seniorskou kategóriou na klubovej i reprezentačnej úrovni.
Okrem ziskov mládežníckych a seniorských titulov,
výchovy a prípravy množstva
reprezentantov, najmä reprezentantiek, sú tu i ďalšie
úspechy.
Počas päťročného úspešného pôsobenia
s mládežou v Trenčíne získava mládežnícke tituly majstrov Slovenska. Zostavené
seniorské družstvo postupuje
do nadnárodnej súťaže WHIL
/Women Handball International League –Nadnárodná
ženská hádzanárska liga/ a s
tímom dosahuje cenné bron-

v tejto sezóne získava druhý
Český pohár a historické víťazstvo v spoločnej nadnárodnej medzinárodnej Česko-Slovenskej súťaži WHIL.
Aktuálne obhajuje majstrovský titul Česka v semifinále play-off. Na reprezentačnej
scéne pozoruhodné druhé
miesto na olympijských hrách
mládeže EYOF vo Fínsku s
reprezentáciou kadetiek SR
17, postupuje na majstrovstvá Európy do Srbska /13.
miesto/. Od roku 2012 pôsobí ako hlavný tréner reprezentačného družstva hádzanárok
Slovenska.
No, je toho požehnane. Aj
keď som si všetko nepoznačil, mrzí ma, že sa toto dozvedám až teraz. Isto však viem,
že oveľa viac začínam fandiť
aj hádzanárkam a pri každej
vhodnej príležitosti budem
tvrdiť, že trénerom reprezentačného družstva hádzanárok
Slovenskej republiky je Mgr.
Peter Sabadka, že je to môj sused, aj keď býva odo mňa asi
dvesto metrov.
josros

Sused
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Dobré zdravie pridáva
roky životu
Každoročne si 7. apríla pripomíname Svetový
deň zdravia. Tento rok na
tému: „Dobré zdravie pridáva roky životu“. Svetový
deň zdravia vyhlasovaný
Svetovou
zdravotníckou
organizáciou sa opakovane
stáva príležitosťou pripomenúť si význam zdravia
pre spoločnosť i pre jednotlivca. Slúži na podporenie
prevencie, zdôraznenie zásad starostlivosti o vlastné
zdravie, spopularizovanie
poznatkov o zdravom životnom štýle.
Je tomu tak aj v rámci
„Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity
medzi generáciami 2012“,
ktorého úlohou je zvýšiť
povedomie o tejto problematike a načrtnúť jej možné riešenia. Rok 2012 nám
ponúka možnosť zamyslieť sa nad skutočnosťou, že
Európania sa dožívajú vyššieho veku v lepšom zdraví ako doteraz a uvedomiť
si možné náležitosti s tým
spojené.
Zdravie však nie je hodnota raz a navždy daná,
pretože počas života podlieha rôznym zmenám a
mnoho vecí rozhoduje o
kvalite zdravia. Dĺžka života a jeho kvalita až do vysokého veku súvisí s dobrým
zdravím. Dobrá telesná a
duševná kondícia znamená pocit zdravia, radosť zo
života a zachovanie samostatnosti. Čo je starnutie?
Je to choroba? Normálne
starnutie nemá podstatný
vplyv na zdravie, pretože aj
veľmi starí ľudia môžu byť

zdraví. Človek však starne
v určitom životnom a pracovnom prostredí, ktorého faktory pôsobia na jeho
zdravie. Mnohé faktory
prostredia sú teda v rukách
človeka. Závisí iba od jeho
vôle, vzdelania, inteligencie
a schopností, či si skutočne bude vážiť zdravie ako
najvyššiu ľudskú hodnotu,
alebo či dobrovoľne vystaví
svoje zdravie nepriaznivo
pôsobiacim faktorom.
Staroba je časť života rovnocenná s tými ostatnými.
Je to prirodzený biologický proces, ktorý sa začína dávno pred príchodom
staroby. Tento proces nie
je u všetkých ľudí rovnaký.
Ich život a zdravie nezávisia iba od toho, ako sa stravujú, kde a ako bývajú, ako
sa obliekajú, ale do značnej
miery aj od toho, ako vychádzajú v rodine so svojimi príbuznými, ako sa znášajú so svojimi susedmi,
ako si rozumejú a vychádzajú so svojimi spolupracovníkmi - medzigeneračná solidarita.
„Zdravie“ je ako pohár s čistou vodou. Môže
byť plný a my môžeme plným dúškom vychutnávať hodnotu života, alebo
poloprázdny, keď ho prikladáme k perám s obavou blízkosti dna. Isté však
je, že ten pohár držíme vo
vlastných rukách a pramene čistej vody sú prístupné
každému.
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom
v Považskej Bystrici
Oddelenie podpory zdravia

Chcete prestať fajčiť?
- „Prestaň a Vyhraj“Prestaňte fajčiť v máji 2012 a získajte jednu
z cien v súťaži pre fajčiarov!
Na Slovensku organizátorom súťaže pre fajčiarov „Prestaň a Vyhraj“ je
Úrad verejného zdravotnictva SR. Realizuje ju od
roku 1996 každé dva roky.
Vo svete túto súťaž organizuje Národný úrad verejného zdravotníctva vo Fínsku
v spolupráci so Svetovou
zdravotníckou organizáciou od roku 1994. Na začiatku sa do nej zapojilo 13 krajín, v posledných ročníkoch
to bolo viac ako 100 krajín.
Na Slovensku sa doteraz do
súťaže zapojilo 7514 fajčiarov a pomocou súťaže si od
fajčenia odvyklo viac ako
2000 fajčiarov. Úspechom
predchádzajúcich ročníkov
celoslovenskej súťaže je, že
až 40% súťažiacich fajčiarov aj rok po súťaži nefajčí a
30% obmedzilo počet vyfajčených cigariet. Cieľom súťaže je motivovať a podporiť
tých fajčiarov, ktorí sa rozhodnú prestať fajčiť. Motiváciou k prihlasovaniu do
súťaže, okrem zdravotného
prospechu, je aj možnosť
byť vyžrebovaný ako výherca jednej z atraktívnych
cien (regionálna a národná).
V okrese Považská Bystrica, Púchov a Ilava koordinuje súťaž Regionálny úrad
verejného zdravotnictva so
sídlom v Považskej Bystrici.
Do súťaže sa môže prihlásiť každý fajčiar, ktorý zanechá užívanie tabakových
výrobkov v čase od 1. mája
do 31. mája 2012, dosiahol
vek 18 rokov a odovzdá prihlášku do súťaže v termíne
do 30. apríla 2012 - rozhodujúci je dátum poštovej
pečiatky alebo prijatia ma-

ilu. Prihláška je dostupná
na internetových stránkach
www.ruvzpb.szm.sk
alebo www.uvzsr.sk, resp. je
možné ju obdržať na Regionálnom úrade verejného
zdravotníctva so sídlom v
Považskej Bystrici, Ul. Slov.
partizánov 1130/50. Vyplnenú prihlášku paličkovým
písmom možno odovzdať
osobne na Regionálnom
úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej
Bystrici, oddelenie podpory
zdravia, preskenovanú e-mailom (pb.podpora.zdravia@uvzsr.sk) alebo poslať poštou na adresu Súťaž
„Prestaň a Vyhraj“, RÚVZ
so sídlom v Považskej Bystrici, Ul. Slov. partizánov
1130/50, 017 01 Považská
Bystrica. Počas trvania súťaže budú pracovníci Oddelenia podpory zdravia
pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so
sídlom v Považskej Bystrici
poskytovať informácie súvisiace so súťažou a problematikou odvykania od
fajčenia počas pracovného týždňa (od pondelka do
piatku), v čase od 8,00-14,00
hodiny na telefónnom čísle
042/4450280, 0911 727 765,
osobne alebo mailom (pb.
podpora.zdravia@uvzsr.sk).
V tejto súťaži vyhráva
každý účastnik, či sa už stane trvalým, alebo aspoň dočasným nefajčiarom. Najdôležitejšou cenou je vlastné
zdravie.
RÚVZ so sídlom
v Považskej Bystrici
oddelenie
podpory zdravia
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Matrika

Narodenie:
Alex Niko
Ema Uharčíková
Izabela Kurincová
Jozef Zlatoš

Navždy nás opustili:
Jozef Lefčík
Pavel Chudý
Gina Ludwina Scher De Herz
Ľudmila Čepelová
Vlastimila Kameništiaková
Slávka Poláčková
Augustín Kula
Prisťahovaní: 2
Odsťahovaní: Nikto
Blahoželáme
jubilantom:
70 rokov:
Irena Rajcová
75 rokov:
Mária Demeterová
Hedviga Kvasnicová
Vincent Vrana
Ján Živčic
80 rokov:
Ladislav Češko
Karolína Dušalová
SLUŽBY TRNÍK
Čistenie kanalizácie
Krtkovanie
Monitoring potrubia
Tel. č. 0903 966 895
0904 955 166

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým, ktorí dňa 23.4.2012 odprevadili na poslednej ceste nášho
otca, starého otca

Augustína Kulu

a slovami útechy a kvetinovými darmi sa snažili
zmierniť náš žiaľ.
Deti, vnúčatá, zaťovia
a nevesty

Pozvánky na podujatia v Ilave

Smútočná spomienka

8.4.2012 /sobota/ na lúke pod Laštekmi od 12.00 h.
Pálenie ĎURA so spomienkou na Paľa Demitru.
Podujatie pripravuje Milan Jakúbek a FS Strážov.
Podrobný program je zverejnený na plagátoch a na
www.ilava.sk
5.5.2012 /sobota/ v Strážovských vrchoch od 6.00 h.
Turistický pochod Ilavská 25-ka /XXIX ročník/
Viac v samostatnej pozvánke
13.5.2012 /nedeľa/ v sále domu kultúry od 16.00 h.
Podujatie ku Dňu matiek, kultúrny program detí
z MŠ , ZŠ a ZUŠ v Ilave
18.5.2012 /piatok/ v športovom areáli na Sihoti od 20.00 h.
MAJÁLES – ľudová veselica.
V úvode vystúpi FS Strážov a DFS Laštek. Do rána vám
do tanca bude hrať SLOBODA BAND. Občerstvenie pivo, vínko, klobásky, tombola. Vstupné 2 €, predpredaj
v DK. Pozýva vás mesto Ilava odd. kultúry a zástupkyňa
primátora RNDr. Etela Eglyová.
20.5.2012 /nedeľa/ pri starom pivovare od 10.00 h.
ILAVSKÝ BEH /viac v samostatnej pozvánke/
Na II. poschodí DK si môžete pozrieť výstavu
z regionálnej súťaže tvorby neprofesionálnych výtvarníkov VÝTVARNÉ SPEKTRUM.
Výstava potrvá do 14. mája, otvorená v pracovných
dňoch do 8.00 – 17.30 /utorok do 15.00/
Pripravujeme:
1. júna 2012 sa uskutoční podujatie NOC KOSTOLOV,
vo farskom kostole v Ilave a v krypte farského kostola.
V rámci tohto podujatia sa uskutoční výstava erbov
a historických úmrtných oznámení.
2. júna 2012 /sobota – dopoludnia/
ROZPRÁVKOVÉ MESTO podujatie k MDD
Aktuálne informácie vždy na www.ilava.sk
/kalendár podujatí/ tel. DK 44 555 70 -72
Zmena programu vyhradená

Oznam
Od 23 apríla do 31. mája
2012 sa uskutoční štatistické zisťovanie o využívaní
informačných a komunikačných technológiách v domácnostiach a u jednotlivcov. Cieľom tohto výskumu
je zistiť úroveň vybavenosti
domácností informačnými
a komunikačnými technológiami a schopnosť využívania týchto technológií. Na
Slovensku bolo do zisťova-

nia vybraných 4500 domácností, z toho v Trenčianskom
kraji 501 domácností. Medzi
náhodne vybranými domácnosťami sú aj domácnosti
v našom meste. Pracovník,
poverený funkciou opytovateľa, je povinný preukázať
sa v domácnosti osobitným
poverením. Všetky informácie a názory, budú anonymné a použité len na štatistické
účely. Za ochranu dôverných
údajov zodpovedá Štatistický
úrad SR.

Dňa 19.4. 2012 uplynuli 2 roky , kedy nás navždy
opustil milovaný manžel,
otec, starý otec

Vladimír Marguš

Kto ste ho poznali, venujte
mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína
manželka Vierka, deti Katarína a Ľubomír , vnúčatá Natálka, Vaneska, a Sárka, celá
blízka rodina a priatelia.

Poďakovanie

Smútiaca rodina touto
cestou ďakuje útvaru Zboru
väzenskej a justičnej stráže
v Ilave, Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom
úrade v Ilave, všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť so zosnulým

Jozefom Lefčíkom

a slovami útechy a kvetinovými darmi sa snažili
zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca manželka s deťmi a ich rodinami

Smútočná spomienka

Dňa 13.5. 2012 uplynie
rok od úmrtia

Štefana Kováča

Pri tejto príležitosti si
spomínajú a večný odpočinok prajú manželka Mária,
dcéra Alena s rodinou a syn
Štefan s rodinou.
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Ilavský beh
Po úspešných pätnástich ročníkoch otvára svoju
náruč po prvý raz in-line korčuliarom

Foto: - pm Dorast MFK Ilava (4. liga Severozápad)
18. kolo (25.03.2012 o 12:30)
Ilava - Dubodiel; 0:1 (0:0)
Prípravka:
rok narodenia 2002
Ilava - Udiča:
1:2 Góly: Slivka Adam
Ilava - Domaniža:
2:0 Góly: Slivka Adam, Hajas
Ilava - Beluša: 2:0

Góly: Slivka Adam
Ilava - Raven Pov. Bystrica:
1 : 0 Góly: Slivka Adam
Konečné poradie:
1. Udiča
2. Ilava
3. Raven Pov. Bystrica
4. Domaniža
5. Beluša
Najlepší hráč (strelec) turnaja: Slivka Adam

Muži MFK Ilava (5. liga Sever)
21. kolo (15.04.2012 o 15:30)
Ilava - Kamenec pod/Vtáčnikom: 1:0 (0:0)
Góly za Ilavu: Sondor
Dorast MFK Ilava
(4. liga Severozápad)
21. kolo (15.04.2012 o 13:00)
Partizánske - Ilava: 2:2 (0:2)

Góly za Ilavu: Mišák 2
Starší žiaci MFK Ilava (1. trieda OBFZ PB)
17. kolo (15.04.2012 o 10:30)
Prečín - Ilava: 0:2 (0:2)
Góly za Ilavu: Poliak, Janco
KBF:
Ilava - Trenčianska Turná: 1:2
(0:1)
Góly za Ilavu: Macko

Muži MFK Ilava (5. liga Sever)
22. kolo (22.04.2012 o 16:00)
Malá Čausa - Ilava; 5:2 (2:1)
Góly za Ilavu: Sviečka, Galbavý
Dorast MFK Ilava (4. liga Severozápad)
22. kolo (22.04.2012 o 13:30)
Ilava - Vrbové; 3:0 (1:0)
Góly za Ilavu: Mišák, Slávik,
Gubán
Starší žiaci MFK Ilava (1. trieda OBFZ PB)
18. kolo (22.04.2012 o 10:30)
Ilava - FC Orlové; 4:0 (2:0)
Góly za Ilavu: Babčan, Janco,
Marguš, Poliak
Mladší žiaci MFK Ilava prípravný zápas
Horovce - Ilava; 3:10 (0:5)
Góly za Ilavu: Šebík 3, Petrovič
3, Prekop 2, Palkovič, Slivka
KBF (seniori) Ilava priateľský
zápas
Nová Dubnica - Ilava; 4:2 (2:2)
Góly za Ilavu: Mišík P 2

V nedeľu, 20. mája 2012
o 10.00 hod., odštartuje v našom meste v poradí už šestnásty ročník ILAVSKÉHO
BEHU, ktorý aj tohto roku v
záhlaví nesie logo svojho dlhoročného a osvedčeného generálneho sponzora – spoločnosti AGROMIX PLUS s.r.o..
Súťažiť sa bude v štyroch žiackych a šiestich seniorských
kategóriách, na tratiach dlhých 800, 1 200 a 13 000 metrov. Historicky najrýchlejšie
časy na najdlhšej dištancii držia v Ilave dlhoroční slovenskí
a československí reprezentanti, Miroslav Vanko (TJ Obal
Servis Košice / 41:29 / 2007) a
Mária Starovská (ŽU Žilina /
50:39 / 2000).
Viac ako atraktívnym, či
už diváckym, alebo účastníckym lákadlom tohtoročného
podujatia bude celkom určite najmä dlho očakávaný premiérový štart in-line korčuliarov, ktorý sa uskutoční 15
minút pred štartom hlavného
bežeckého poľa, teda o 9.45
hod. v priestoroch pred sta-

rým pivovarom. Pre vyznávačov malých rýchlych kolies ho
v spolupráci s Mestským úradom Ilava pripravili členovia
Klubu športových nadšencov z Košeckého Podhradia.
Korčuliari budú súťažiť v piatich vekových kategóriách –
dvoch tínedžerských (chlapci
a dievčatá 15 až 17- roční), jednej ženskej a dvoch mužských
(muži do 40 a muži nad 40
rokov) – na trati dlhej 6 600
metrov, vedúcej po asfaltovom
koberci cestného ťahu štátnej
komunikácie II. triedy z Ilavy
do Hornej Poruby.
Všetky informácie o podujatí, včítane podrobných bežeckých a korčuliarskych propozícií, fotografií, historických
tabuliek, štatistík a najrozličnejších prehľadov si čitatelia
Ilavského mesačníka môžu
pozrieť na informačnom serveri Mestského úradu Ilava,
v aktualite http://www.ilava.
sk/aktuality/pripravte-si-maratonky.
(tch)
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Turistický pochod Ilavská 25 - ka

Badmintonisti TJ Sokol Ilava
prekvapili na MSR do 15 rokov

V dňoch 21. - 22.apríla sa v Košiciach uskutočnili Majstrovstvá SR
kategórie do 15 rokov. Postup si vybojovalo najlepších 24 dievčat a chlapcov Slovenska. Nechýbali ani hráči
a hráčky z nášho malého oddielu. Postup si vybojovali Tamara Prostináková, Nina Klačková a Adam Horák
napriek tomu ,že ešte stále patria vekom do kategórie trinásťročných.
O najväčšie prekvapenie na turnaji
sa postaral Adam s Tamarou, keď sa
prebojovali až do nedeľného finále
v zmiešanej štvorhre, kde podľah-

ILAVSKÝ

li silnému trenčiansko-košickému
páru Ludík-Lukačinová.
Adam si zahral finále aj v štvorhre
spolu s Peťom Hrnčárom z Trenčína,
no ani tu neuspeli a po tesnej prehre
získali ďalšiu striebornú medailu pre
náš oddiel.
Aj napriek dvom finálovým prehrám naši odchádzali z Košíc spokojní a povzbudení do ďalšieho tréningu. Už o 2 týždne nás čaká vrchol
sezóny- Majstrovstvá SR kategórie do
13 rokov v Šuranoch.
Držte nám palce!
- mh -

Dátum: 05.05.2012
Miesto: Ilava
Čas: Od 6.00 - 10.00 hod.
Klub slovenských turistov
Tuláci Ilava s podporou mesta
Ilava organizuje dňa 5. 5. 2012
XXIX. ročník turistického pochodu Ilavská 25-ka.
Trasy pochodu sú situované
v Strážovských vrchoch a prechádzajú viacerými turisticky
atraktívnymi vrcholmi s krásnymi výhľadmi (Sokol, Vápeč,
Vlčinec, Rohatá skala). Trasy
sú vedené po turistických značených chodníkoch a chodníkoch značených miestnou
značkou.
Štart aj cieľ je v mestskej časti
Skala pri pohostinstve „U muflóna“ (cca 1,5 km od autobusovej zastávky Ilava – stred, 2 km
od vlakovej stanice smerom na
Prievidzu).
Štart:
6.00 – 8.00 (50-km trasa)
6.00 – 10.00 (ostatné trasy)
Uzávierka tratí: 18.00
Trate: 50 km, 25 km, 15 km,
8 km,
50 km - Trasa Ilavskej päťdesiatky vedie po žltej značke (č.8587) cez vrchol Sokola
(K1) do osady Háj, pokračuje doľava po zelenej značke (č.5583) cez Malé a Veľké
Košecké Podhradie do sedla
Mraznica. V sedle sa stáča doprava po žltej značke (č.8583)
cez Rohatú skalu, Mojtín (K6),
do obce Košecké Rovné. Odtiaľ
trasa vedie po červenej značke (č.0801) cez Dolnú Strednú,
Kopec, sedlo Palúch na Vápeč
(K2 - vrchol s krásnym kruhovým výhľadom). Z Vápča
po modrej značke (č.2423) cez
Hornú Porubu do osady Smrčkovci. V strede osady doľava
po miestnej modrej značke na
Vlčinec (K3). Za Vlčincom sa
miestna modrá značka opäť
stretáva s modrou značkou
(č.2423) a po nej pokračuje cez

Iliavku na Krásnu hôrku (K4)
Odtiaľ trasa vedie po miestnej
modrej značke cez Sedličnú
horu a Batinu do cieľa. Trasa
je veľmi náročná, s približným
stúpaním 2800 metrov, vhodná
len pre zdatných turistov s dobrou kondíciou.
25 km - Trasa vedie po žltej
značke (č.8587) cez vrchol Sokola (K1), osadu Háj na križovatku s modrou značkou
nad Hornou Porubou. Odtiaľ
po modrej značke (č.2423) na
Vápeč (K2 - vrchol s krásnym
kruhovým výhľadom). Z Vápča po modrej značke (č.2423)
cez H. Porubu do osady Smrčkovci. V strede osady doľava
po miestnej modrej značke na
Vlčinec (K3).Za Vlčincom sa
miestna modrá značka opäť
stretáva s modrou značkou
(č.2423) a po nej pokračuje cez
Iliavku na Krásnu hôrku (K4).
Odtiaľ trasa vedie po miestnej
modrej značke cez Sedličnú
horu a Batinu do cieľa. Trasa je
náročná, s približným stúpaním 1550 metrov.
15 km - Trasa vedie po žltej
značke (č.8587) cez vrchol Sokola (K1) do osady Háj, tu sa
stáča doprava po miestnej zelenej značke cez osadu Štyri
Lipy do sedla nad Iliavkou, kde
sa opäť stáča doprava a po žltej
miestnej značke vedie cez vrchol Starého hája (K5) do cieľa.
Trasa je mierne náročná, s približným stúpaním 650 metrov.
8 km - Trasa vedie Iliavčanskou dolinou na Krásnu hôrku
(K4) a odtiaľ vedie po miestnej
modrej značke cez Sedličnú
horu a Batinu do cieľa. Je vhodná pre rodiny s malými deťmi.
Štartovné: dospelí 1 €, deti
do 15 rokov 0,70 €
Upozornenie: Akcia sa koná
za plnej cestnej premávky,
každý účastník ide na vlastné
nebezpečie.
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