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ĎAKUJEME VÁM, PÁN DEKAN...
Len pár dní nás delí od smutnej správy, že nášho pána dekana
Mgr. Petra Jurčíka prekladajú do Žiliny... hoci sme až doposiaľ čakali na „zázrak“, že sa predsa len odchod nášho „dekanka“ oddiali až
o pár rokov, nestalo sa tak. V tejto chvíli nám zostáva len ohliadnutie
späť, spomienky a poďakovanie za nádherné sväté omše so zmysluplnými kázňami, milé slová útechy v ťažkých chvíľach, múdre rady i pomoc v núdzi všetkým, ktorí to potrebovali, za letné tábory, farské dni
a plesy, noci kostolov, duchovné koncerty v našom chráme, stretnutia
na kultúrnej komisii, obdivuhodné vedenie divadelného súboru LEUA
a úžasnú spoluprácu s mestským úradom....
V mene všetkých veriacich Vám ďakujeme a nikdy nezabudneme ...
			
			
-at-

Svetoslav Veigl

TU SME LEN PÚTNICI
Sme ustavične na večnej trase,
nemáme myslieť iba na salaše,
akú úrodu nám pastva prinesie,
a potom odpočívať sladko pri lese.

Sme iba pútnikmi na ceste do neba,
bezpečne nás vedie kríž a veleba
Božia, čo hĺbi prameň viery.
Lúč ustavične ponad skrčenú zem mieri,
by nespadli sme do jamy,
do vody, čo prúdi neznámymi horami,
by nezhltla nás hĺbka prepadliska.
Duši je každá obeť blízka.
Široká cesta vedie k blaženosti.
Kto smädný je a kto sa postí,
kto vezme svoj kríž a nasleduje Pána,
uvidí svetlo veľkonočného rána.

Farský rodinný deň
26.06.2016
Farský kostol Všetkých svätých
10:00 Sv. omša s vysluhovaním prvého sv. prijímania

Farská záhrada

15:00 Otvorenie Farského dňa
15:05 Podávanie gulášu a pitného režimu
16:00 Vystúpenie heligonkárky a speváčky
Vlasty Mudríkovej
17:00 Atrakcie pre deti /skákací hrad, koníky a podobne...
18:00 – 24:00 Dojeme a dopijeme, čo ostalo...
V prípade nepriaznivého počasia bude celý program v Dome kultúry v Ilave.

Z obsahu:

Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava – 4/2016 Jún-mesiac poľovníctva Rozprávkový les
Knižné novinky Spoločenská rubrika Športové aktuality
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Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava - 4/2016

(tabuľková forma)
Vyhodnotenie rozpočtu
Mesta Ilava - 4/2016

OZNAM

(tabuľková forma)

Mesto Ilava informuje občanov o hromadBežný rozpočet
nom čerpaní dovolenky
Schválený
2016 1 389
Plnenie
4/2016 40,83
4/2016 v %
Príjem
3 369 2016
656,00 Upravený
3 402 208,00
291,37
Vyhodnotenie
rozpočtu1Mesta
Ilava - 4/2016
z toho:
DzP FO
1 579 540,00
579 540,00
640 262,29
40,53 zamestnancov Mesta IlaBežný rozpočet
(tabuľková forma)
va vrátane Domu kultúdaň z nehnuteľ. 3 369595
600,00
595 600,00
942,94
Príjem
656,00
3 402
208,00 249
1 389
291,3741,96 40,83
DK
21 800,00
21 800,00
4 718,18
21,64 ry v Ilave v termíne od
z toho: Výdaj DzP FO
13579
1 579
540,00 1 068 537,02
640 262,29
40,53
249540,00
656,00
3 300
608,00
32,37
Schválený
2016
Upravený
2016
Plnenie 4/2016
4/2016
v%
18.07.2016 do 31.07.2016.
daň
z rozpočet
nehnuteľ.
595
595
600,00
249 942,9437,22 41,96
Bežný
z toho:
výdaj na RO
1 039600,00
824,00
1 056
426,00
393 238,79
V prípade vyhlásenia
Príjem
3 369 656,00
3 402 208,00
291,37
40,83
DK
800,00
21
800,00 1 389
4 718,1830,09
21,64
výdajDzP
mesto
2121
209
832,00
21244
182,00
675
298,23
z toho:
FO
579 540,00
579 540,00
640 262,29
40,53 pohrebu v rozhlase, resp.
MŠ 3 249595
369
709,00
369 709,00
118
165,00
Výdaj z toho: daň z nehnuteľ.
656,00
3 300
608,00
1 068
537,0231,96
600,00
595
600,00
249
942,94
41,96 32,37
DK
21
800,00
21
800,00
4
718,18
21,64 vystavenia parte bude zve176 346,00
170 916,00
61 608,77
36,05
z toho: Výdajvýdaj na RO
13039
824,00
1 056
426,00 1 068 537,02
393 238,7932,37
37,22
249
656,00
3
300
608,00
rejnené telefónne číslo na
správa mesta
1 076 457,00
1 077 627,00
320 038,18
29,70
z toho:
na RO
1 039
824,00
12056
426,00
393 238,79
výdajvýdaj
mesto
2 209
832,00
244
182,00
675 298,23 37,22
30,09
z toho: TSM(príspevok)
275 595,00
275 595,00
91 865,00
33,33
vchodových dverách domu
výdaj mesto
2 209 832,00
2 244 182,00
675 298,23
30,09
z toho: zRozdiel
MŠ
369
709,00
369
709,00
118
165,00
31,96
120
000,00
101
600,00
320
754,35
toho:
MŠ
369 709,00
369 709,00
118 165,00
31,96
kultúry.
176
346,00
170
61 608,77
DK DK
176
346,00
170916,00
916,00
61 608,77 36,05 36,05
Ďalšie informácie budú
mesta
1 076 457,00
1 077 627,00
320 038,18
29,70
Kapitálový
rozpočet
správaspráva
mesta
1 076275
457,00
1 077
627,00
320 038,18 33,33 29,70
z toho: TSM(príspevok)
595,00
275 595,00
91 865,00
Príjem
0,00
265
050,00
0,00
0,00 vopred zverejnené na inter120595,00
000,00
101275
600,00
320 754,35
z toho: Rozdiel
TSM(príspevok)
275
595,00
91 865,00
33,33
Výdaj
42 000,00
391 690,00
7 965,52
2,03 netovej stránke mesta a vyRozdielKapitálový
120
000,00
101
600,00
320
754,35
Rozdiel
-42 000,00
-126 640,00
-7 965,52
rozpočet
hlásené v mestskom rozPríjem
0,00
265 050,00
0,00
0,00
Výdaj
42 000,00
391 690,00
7 965,52
2,03 hlase.
Schválený 2016

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

120
000,00
-42
000,00

Príjem
Výdaj
Príjem
Finančné
operácie
Výdaj
Rozdiel

3 411 656,00
33 411
411 656,00
656,00
3 411 656,00
0,00

Rozdiel

Upravený 2016

-42 000,00

-126 640,00

42 000,00
0,00
120 000,00
42
000,00
42
000,00
-78
000,00
-78 000,00

Plnenie 4/2016

145
040,00
265
050,00
120 000,00
391040,00
690,00
145
25 040,00
120
-126000,00
640,00
25 040,00

3 812 298,00
33 812
812 298,00
298,00
3 812 298,00
0,00

4/2016 v %

-7 965,52

22 361,47 0,0015,42
40 180,25
33,48
7 965,5215,42
22818,78
361,47
-17
40 180,25
-7 965,5233,48
-17 818,78

1 411 652,84
11116
411682,79
652,84
1294
116970,05
682,79

37,03
29,29
37,03
29,29

Príjem Rozdiel
42 000,00
145 040,00
22 361,47
0,00
0,00
294 970,05
(sumy sú uvedené v €)
(sumy
sú
uvedené
v
€)
Výdaj
120 000,00
120 000,00
40 180,25
* RO
RO –– rozpočtové
rozpočtové organizácie
organizácie (zahŕňa
(zahŕňa ZŠ,
ZŠ, ZUŠ,
ZUŠ, CVČ,
CVČ, ŠJ
ŠJ ZŠ
ZŠ aa ŠKD
ŠKD ŠJ);
ŠJ);MŠ
MŠ––zahŕňa
zahŕňaMaterskú
Materskúškolu
školuIlava
Ilava++
Rozdiel*jedáleň
-78
000,00
25
040,00
-17
818,78
jedáleň aa Materskú
Materskú školu
školu Klobušice
Klobušice ++ jedáleň;
jedáleň; DK
DK -- domy
domy kultúry.
kultúry.

0,00
2,03
Novootvorený
masážny salón NAMASTE v Ilave
pri Pizzérii La Torre
15,42
ponúka tieto služby:
33,48
- medová detoxikačná

masáž chrbta
- masáž lávovými kameňmi
- relaxačná masáž celého tela
Príjem
3 411 656,00
3 812 298,00
1 411 652,84
37,03
- indická antistresová
Výdaj
3 411 656,00
3 812 298,00
1 116 682,79
29,29 masáž hlavy
RozdielSchodok
0,00
0,00
294 970,05
- liečenie telovými, ušnými
starostlivosť
o občanov
v hmotnej
štátneho
rozpočtu
SR je knúdzi.
30. 4. 2016 vo výške 646 mil. €.
a čakrovými sviečkami
(sumy sú uvedené
v €)
Zdroj:
Ministerstvo
financií SR.
Schodok
štátneho rozpočtu
SR je k 30. 4. 2016 vo výške 646 mil. €.
- reflexná masáž chodidiel
Ing. Štefan Daško
Ing. Stanislav
FúsekŠJ); MŠ – zahŕňa Materskú školu Ilava +
* RO – rozpočtové
organizácie
ZŠ, ZUŠ, CVČ,
ŠJ ZŠ a ŠKD
Zdroj: Ministerstvo
financií (zahŕňa
SR.
- bankovanie
primátor
mesta Ilava
samostatný odborný referent rozpočtu
jedáleň aIng.
Materskú
školu
Klobušice
+
jedáleň;
DK
domy
kultúry.
rašelinové
obklady
Štefan Daško
Ing. Stanislav Fúsek
poradenstvo
v oblasti
primátor- zahŕňa
mesta Ilava
samostatný
odborný referent
rozpočtu
* výdaj mesto
správu mesta, voľby, transakcie
verejného
dlhu,
civilnú
obranu,
ochranu
od 29.05.2016
bola na
miesto pred
SM
systému
cvičenie
riaditeľa
ZUŠ menovaná
požiarmi, výstavbu, cestnú dopravu, komunikácie, nakladanie s odpadmi,
ochranu
prírody apani
krajiny,
s gumenými lanami
Mgr.
art.
Kristína
Hlistová,
ochranu životného prostredia, rozvoj bývania, verejné osvetlenie, bývanie a občiansku vybavenosť,
pre rovnú chrbticu
Podľa § 3 ods. 13 a 14 záko- a odborných zamestnancoch ArtD., a to na dobu určitú –
rekreačné
a
športové
služby,
knižnicu,
predškolskú
výchovu,
opatrovateľskú
službu,
klub
dôchocov
a
poradenstvo
v oblasti
na č. 596/2003 Z. z. o štátnej a o zmene a doplnení niekto- zastupovanie počas materskej
Gemmoterapie
tinktúry
starostlivosť
o
občanov
v
hmotnej
núdzi.
správe v školstve a školskej sa- rých zákonov v znení neskor- a rodičovskej dovolenky pani
z
púčikov
a
bylín,
oleje..
o zmene a doplne- ších predpisov) na zastupova- Mgr. Ingrid Viskupovej. Stalo
Schodokmospráve
štátnehoa rozpočtu
SR je k 30. 4. 2016 vo výške 646 mil. €.
metamorfná
technika
ní niektorých zákonov v znení nie bez výberového konania sa tak po prerokovaní s Radou
jemná
masáž
chodidiel
neskorších predpisov
zriaďo- po prerokovaní s radou školy, školy pri ZUŠ v Ilave.
Zdroj: Ministerstvo
financií SR.
vateľ vymenuje na dobu pre- ak je zriadená.
Vymenovanej pani riaditeľIng. Štefan
Daško
Ing. Stanislav Fúsek
Srdečne Vás pozýva rušenia
vykonávania funkcie
Na základe uvedeného ke srdečne blahoželáme a praDagmar Češková.
primátorriaditeľa
mesta Ilava
samostatný
odborný
referent
rozpočtu
z dôvodu čerpania Mesto Ilava ako zriaďovateľ jeme pevné zdravie a veľa eláObjednávky
na t.č.
materskej alebo rodičovskej Základnej umeleckej školy, nu v náročnej funkcii. Pani
0918
872
370
dovolenky riaditeľa, ktorý spĺ- Pivovarská ul. 662/80, 019 01 Mgr. Ingrid Viskupovej želáDeti do 14 rokov - prvá
ňa kvalifikačné predpokla- Ilava oznamuje, že z dôvodu me krásne dni pri plnení mamasáž zdarma, ostatné
dy podľa osobitného predpisu nástupu pani riaditeľky Mgr. terských povinností.
zľava
50% z ceny dospelých
(zákon č. 317/2009 Z. z. o pe- Ingrid Viskupovej na materdagogických zamestnancoch skú dovolenku s účinnosťou
personálne odd. MsÚ
** výdaj
mesta, voľby,
voľby, transakcie
transakcie verejného
verejnéhodlhu,
dlhu,civilnú
civilnúobranu,
obranu,ochranu
ochranupred
pred
výdaj mesto
mesto -- zahŕňa
zahŕňa správu
správu mesta,
požiarmi, výstavbu, cestnú dopravu, komunikácie, nakladanie s odpadmi, ochranu prírody a krajiny,
požiarmi, výstavbu, cestnú dopravu, komunikácie, nakladanie s odpadmi, ochranu prírody a krajiny,
ochranu životného prostredia, rozvoj bývania, verejné osvetlenie, bývanie a občiansku vybavenosť,
ochranu životného
prostredia,
rozvoj bývania,
verejné
osvetlenie,
bývanie a občiansku
vybavenosť,
rekreačné
a športové
služby, knižnicu,
predškolskú
výchovu,
opatrovateľskú
službu, klub
dôchocov a
rekreačné a športové
služby,
knižnicu,
predškolskú výchovu, opatrovateľskú službu, klub dôchocov a
starostlivosť
o občanov
v hmotnej
núdzi.

Zmena v ZUŠ Ilava
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Jún - mesiac poľovníctva
Nie náhodou bol mesiac
jún vyhlásený za mesiac poľovníctva. V tomto období
si každý návštevník prírody všimne bohatosť zelene
v okolitých lesoch, rozkvitnuté lúky s nespočetným
množstvom druhov kvetov
a tráv, ktoré čakajú na prvé
kosenie, po ktorom rozvoniava sušiace sa seno po
okolí.
Najtypickejším zážitkom
v júni je častý pohľad na vodiace matky svojich mláďat
sŕn, jeleníc a inej voľne žijúcej zveri. Keď sa v minulosti určovali prívlastky mesiacov, tak jún získal prívlastok
„Jún mesiac poľovníctva“
práve preto, aby i verejnosť
bola informovaná a zároveň
získaná pre ochranu prírody, spoločného bohatstva,
ktoré sme zdedili po našich
dedoch.
Žiaľ máme medzi nami
i takých ľudí, ktorým ochrana prírody nič nehovorí.
Okolitú prírodu si nevšímajú, svojou pohodlnosťou necítia potrebu navštevovať ju
a keď už, tak im postačí len
vo virtuálnej podobe. Tento spôsob života si stále viac
osvojujú i terajšie deti, ktoré
si tieto návyky „odnášajú“
so sebou do života a svoj voľný čas trávia pri televíznych
prijímačoch a počítačoch.
Tento typ ľudí pre prírodu
nie je škodlivý, prírodu nenavštevujú, ale z médií získavajú veľa užitočných informácií, ktoré môžu použiť
v budúcnosti pre ochranu
prírody. Ale je tu skupina
absolútne tupých ľudí, ktorí si mýlia prírodu s priestorom, kde môžu robiť všetko. Sypanie komunálneho
odpadu, vyvážanie plastov,
skla z nerozobratých automobilov, pritom mesto rozmiestnilo
veľkokapacitné
kontajnery po Iliavčanskej
doline a okrem toho je k dis-

pozícii zvozný dvor na bezplatné separovanie odpadu
v priestoroch Technických
služieb mesta v Ilave.
Ďalšou skupinou ľudí sú
dobrodruhovia, pre ktorých
sa ťažko hľadá pomenovanie, sú to skôr hazardéri so
svojím zdravím a zdravím
ostatných občanov. Svojimi
terénnymi alebo rýchlostnými motorkami „brázdia“
okolité lesy a štátne cesty.
Hlučnosťou motorov vyvolávajú stres a hrôzu nie len
u ľudí, ale hlavne u zveri,
pritom kolízie zveri s motorovými vozidlami sú stále
častejšie a v počtoch usmrtenej zveri na cestách sa lámu
rekordy. Najviac usmrtení
dochádza v okolí Ilavy na
cestách Ilava – Horná Poruba, Klobušice, Prejta a Ilava
– Košeca. Občas na privádzači na D1 od Váhu. Napríklad v roku 2014 to bolo
43 kusov a v roku 2015 37
kusov. Úlohou poľovníkov
nie len v júni, ale počas celého roku, je starať sa o zver,
vylepšovať jej životné podmienky, aby nehladovala
a nestrádala v zimných mesiacoch, ochraňovať ju pred
pytliakmi a podobne. V spolupráci s veterinármi starať
sa o dobrý zdravotný stav
neustálou kontrolou, ktorú
sledujeme
odovzdávaním
vzoriek z uhynutej alebo
ulovenej zveri.
Pestrá a zaujímavá činnosť
poľovníkov je veľmi náročná
na voľný čas členov združenia a poľovníckej spoločnosti. Máme veľa ľudí nepoľovníkov, ktorí nám fandia a aj
nám pomáhajú. Ale máme aj
takých, ktorí nás – poľovníkov považujú za zbytočných
a nepotrebných pre prírodu
a naivne propagujú, že príroda sa postará sama o seba,
čo v takej husto obývanej
krajine akou Slovensko je
utópia.

Treba priznať, že príčinou
negatívneho pohľadu na poľovníkov je aj ich samotné
správanie. Za členov sa dostali viacerí ľudia, ktorí sú
aj vo svojom súkromnom živote sebavedomí a arogantní
a poľovníctvo chápu ako nejaký „honor“ a aj v poľovníc-

kych kolektívoch sú zdrojom konfliktov s ostatnými
členmi, ktorí chápu a vykonávajú poľovníctvo v zmysle
zákona o poľovníctve, poľovníckej etike a morálke
a svoj voľný čas obetavo venujú na plnenie úloh a potrieb vo svojich revíroch.

Foto: Juraj Mičuda

Organizačná štruktúra
poľovníctva
Činnosť poľovníkov je riadená zákonom č. 274/2009 o poľovníctve, ktorý chráni a presadzuje oprávnené záujmy
členov pri výkone práva poľovníctva, ochrane prírody a životného prostredia, ako aj pri
iných činnostiach súvisiacich
s poľovníctvom. Do roku 2009
na Slovensku dominovala jedna poľovnícka organizácia SPZ
– Slovenský poľovnícky zväz,
ktorá podliehala pod lesné úrady. Tie usmerňovali jej činnosť
hlavne v chove, love a starostlivosti o revíry a zver. Ostatné
činnosti ako napr. kynologická,
osvetová, strelecká atď. si SPZ
vykonávalo samostatne prostredníctvom svojich organizačných zložiek.
Nový zákon okrem iného
presunul do kompetencie SPK
– Slovenské poľovnícke komory niektoré úlohy, ktoré dovtedy
vykonávali lesné úrady a SPZ
Napr.:
- Organizovanie odbornej
prípravy na poľovnícke skúšky
- Menovanie prednášateľov
a skúšobných komisárov a vykonávanie skúšok uchádzačov

o poľovné lístky
- Vydávanie, predlžovanie
a odnímanie poľovných lístkov
- Organizovanie poľovníckej kynológie a sokoliarstva,
odbornú prípravu hodnotiteľských komisií a vykonávanie
chovateľských prehliadok
- Organizovanie streleckej
prípravy a kontrolných strelieb členov
Riešenie
disciplinárnych
previnení držiteľov poľovných
lístkov, atď.
Svoju činnosť OPK zabezpečuje predovšetkým z vlastných príjmov. Ustanovujúci
snem SPK sa konal v Nitre dňa
23.1.2010 a ustanovujúca konferencia OPK (okresná poľovnícka komora) sa konala dňa
17.marca 2010 v Ilave. Prvým
predsedom OPK bol zvolený
pán Vladimír Guričan z Dubnice nad Váhom. Sídlo organizácie si zvolili v Ilave na Farskej ul. Terajším predsedom je
Ing. Milan Mutala. Ekonomické a administratívne záležitosti vykonáva denne pani Zdenka Ďuríková v kancelárii OPK.
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Poľovnícka činnosť
Najhlavnejšou
činnosťou
v poľovníckych združeniach
a spoločnostiach je poľovnícka
činnosť. Túto oblasť riadia poľovní hospodári, ktorých volí
členská schôdza a potvrdí alebo nepotvrdí lesný úrad. Všetci
uchádzači o túto funkciu musia
predtým absolvovať školenia so
záverečnými skúškami alebo
musí byť uchádzač absolventom strednej alebo vysokej lesníckej školy.
Vo výsledkoch poľovníckej
činnosti v združeniach a celého okresu sa odzrkadľuje celková starostlivosť o zver a kvalita
trofejí prezrádza, či poľovníci
rozumejú selekcii a všetkým zásadám chovu a lovu zveri. Pretrváva problém „prezverenia“
odborne povedané nedodržiavanie NKS – normovaných
kmeňových stavov zveri. Horlivosť poľovníkov sa dostáva do
sporu s majiteľmi lesov a poľnohospodárskych pozemkov,
že chov zveri prekračuje reálnu
možnosť poľovných plôch uživiť – momentálne vysoké stavy
zveri, čím vznikajú veľké škody na lesoch a poľnohospodárskych kultúrach. V okrese Ilava
pôsobí 18 poľovných združení
a poľovných spoločností, z toho
sú 2 zvernice. Vývoj lovu raticovej zveri bol nasledovný:
V roku 2000, keď bola obnovená Okresná organizácia v Ilave,
bol plán lovu raticovej zveri 987
ks, skutočnosť len 758 kusov.
Z toho jelenia plán 258 kusov,
skutočnosť 226 kusov, danielia
zver plán 61 kusov, skutočnosť
27 kusov, muflónia zver plán
108 kusov, skutočnosť 77 kusov, srnčia zver plán 188 kusov
skutočnosť 146 kusov a diviačia
zver plán 372 kusov, skutočnosť
282 kusov.
Cieľavedomou prácou poľovníkov v celom okrese sa situácia
rýchlo zmenila a výsledky lovu
to každoročne dokazovali.
V roku 2015 plán raticovej
zvery bol 2147 kusov a skutočnosť 2096 kusov. Z toho zver jelenia plán 717 kusov skutočnosť
695 kusov, danielia plán 149 kusov, skutočnosť 111 kusov, muflónia plán 163 kusov skutočnosť

119 kusov, srnčia plán 397 kusov skutočnosť 353 kusov a diviačia plán 721 kusov skutočnosť 818 kusov.
Tento nárast nie je potrebné ani komentovať. To isté platí aj o medailových trofejach.
V roku 2000 bolo ulovených len
6 ks trofejí, ktoré dosiahli medailové ohodnotenia, z ktorých
bola 1 strieborná a 5 bronzových. V roku 2014 to bolo už
44 ks trofejí na medailu. Z toho
jeleň 3 ks striebro, 13 ks bronz,
daniel 3 ks zlato, 4 ks bronz, diviak 2 ks striebro, 1 ks bronz. Za
15 rokov trvania terajšej Okresnej organizácie v Ilave sme odlovili 484 ks medailových trofejí. Z toho 109 ks zlatých, 108
strieborných a 267 bronzových.
Najviac medailí získal muflón 182 ks z toho 66 zlatých, 42
strieborných a 74 bronzových.
Dokonca v roku 2012 bol ulovený v PS Poľana Bohunice národný rekord muflóna v hodnote 254,70 CIC bodov – lovec
Ing. Jozef Gíbl. V roku 2015
bol tento rekord tesne prekonaný v okrese Žiar nad Hronom
muflónom 254,80 CIC. Priamo úmerne k zvyšujúcim sa
stavom zveri pribúda v našom
okrese aj výskyt veľkých šeliem.
Okrem rysa tu už stabilne žije aj
medveď hnedý. Vlka zatiaľ nepozorujeme, predsa len hustota
obyvateľstva v okrese je veľká
a vlk je opatrný a plachý. Z ďalších druhov zveri, ktoré v našom okolí doteraz nežili sú to
šakal zlatý, vydra riečna a psík
medveďovitý. Do múzea v Ilave sme dodali zrazenú rysicu
a vydru riečnu, ktoré boli zrazené automobilom v Porubskej
doline.
V rokoch 2001 až 2008 existoval pri OKO SPZ fond rozvoja, do ktorého prispievali všetky poľovné združenia. V roku
2005 sme prvýkrát použili z fondu 44 100 Sk na nákup
bažantov, 92 000 Sk na nákup
divých zajacov a 10 000 Sk na
nákup srnčej zveri pre vybrané
revíry v okrese. Do roku 2008
okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu ešte
zainvestovala 112 000 Sk na

nákup muflónej zveri, 110 000
Sk na zajačiu a bažantiu zver,
145 000 Sk na nákup jelenej
zveri a 138 000 Sk a nákup danielej zveri. Cieľom bolo zazverenie poľných častí okresu ma-

lou srstnatou a pernatou zverou
a nákup raticovej zveri mal vylepšiť genetickú kvalitu už existujúcej zveri v okrese v dosahovaní kvalitných trofejí.

Kynológia

Brloháre – univerzálne psy
použiteľné pri práci v brlohu
(jazvec, líška) duričská práca
na diviaky, práca na stope, dohľadávka poranenej zveri a podobne. Používajú sa jazvečíky
a teriéry.
Sliediče – tie sú použiteľné
tak v lese ako i na poli, na veľkú
i malú zver. Najznámejšie a najpoužívanejšie sú španiely a retrivery.
Okresná poľovnícka organizácia každoročne usporadúva fyzickú inventúru psov.
Tým sa sleduje, či poľovné
združenia a poľovné spoločnosti naozaj chovajú predpísaný počet poľovných psov
Okrem toho sa v okrese každoročne organizujú poľovné
skúšky psov, na ktorých sa zúčastňujú psy aj z iných okresov
a tiež i psy z Českej republiky.
Ide o nasledovné skúšky:
V septembri bývajú farbiarske
skúšky malých plemien a lesné
skúšky malých plemien. V tom
istom mesiaci sa usporadúvajú i farbiarske skúšky duričov
a v októbri predbežné farbiarske skúšky. Nakoniec v novembri organizujeme dvojdňové
skúšky duričov. Prvý deň sa
usporadúva klasická spoločná poľovačka, kde vodiči psov
a rozhodcovia idú so psami
do pohonu a sledujú ich prácu. Na druhý deň pokračujú
skúšky technickými disciplínami, vodenia na remeni, odloženie, práca v oplôtku s diviakmi
atď. Rozhodcovia sú delegovaní
prakticky z celého Slovenska.
Skúšky vyvrcholia v diviačej
obôrke, v ktorej psy dokazujú
svoju ostrosť. Diviačiu obôrku často navštevujú poľovníci
z okolitých združení a taktiež
z okolitých okresov. Zverničku
navštevujú aj poľovníci z ČR,
kde cvičia svojich duričov, pretože Česku je tento spôsob výcviku zakázaný. O zverničku sa
stará poľovné združenie Borokové – Vápeč.

Veľmi významnou činnosťou pre poľovníkov je chov psov
poľovníckych plemien. V súčasnosti je na Slovensku obľúbený chov rôznych druhov plemien psov, hlavne na ozdobu
a niektoré na ochranu. Členovia poľovných združení však
chovajú poľovné psy pre účely
poľovnej upotrebiteľnosti špeciálne zamerané výcvikom na
rôzne funkcie pre prácu v revíri. V okresnej organizácii
evidujeme 98 poľovných psov,
ktoré absolvovali skúšky poľovnej upotrebiteľnosti. Mladé psy
pred skúškami sa neevidujú.
Každé združenie alebo poľovná
spoločnosť musí vlastniť určený
počet poľovných psov, ktoré absolvovali skúšky a sú určené pre
prácu v revíri podľa druhu zveri, ktorá sa plánuje chovať a loviť a výmery hektárov. Pokiaľ
združenie alebo spoločnosť nevlastní určený počet poľovných
psov, tak im lesný úrad môže
zakázať vykonávať výkon práva poľovníctva. To platí pre počet aj pre sortiment poľovných
psov podľa použitia.
Vo všeobecnosti sa v okrese chovajú nasledovné poľovné
psy:
Stavače – tie sú určené na
prácu na poli a vo vode. Sú určené tam, kde sa plánuje chov
a lov malej srstnatej a pernatej
zveri. Absolvujú skúšky aj na
dohľadávku postrelenej srnčej
zveri.
Farbiare – sa používajú na
dohľadávania poranenej zveri
a sú potrebné v každom revíri,
kde sa loví raticová zver (JELENIA, DIVIAČIA, DANIELIA..)
Duriče – použiteľné hlavne pri love diviačej zveri alebo
na dohľadávku jelenej, diviačej
zveri po farbe t.j. farba znamená krv postrelenej zveri. Používa sa národné plemeno Slovenský kopov.
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Osvetová činnosť
Veľmi bohatým odvetvím
poľovníkov je osvetová činnosť. Najviac je pre verejnosť
známa usporiadaním každoročnej Chovateľskej prehliadky poľovníckych trofejí
ulovených za predchádzajúci rok. Tieto akcie sú povinné zo zákona o poľovníctve. Sme jeden z mála štátov,
v ktorom poľovníci predkladajú verejnosti výsledky svojej činnosti na úseku lovu
zveri. Je to tým, že voľne žijúca zver patrí štátu a my poľovníci sme dostali úlohu od
štátu prostredníctvom zákona sa o zver starať, to znamená, zver chovať, zveľaďovať
a loviť.
Okrem každoročne usporiadaných okresných prehliadok, pred ktorými prebehne
ohodnotenie trofejí okresnou
hodnotiteľskou komisiu organizuje SPK celonárodnú
výstavu najkvalitnejších (zlatých) trofejí. Táto výstava sa
usporadúva každých päť rokov. Okresné a celonárodné
výstavy pútajú veľkú pozornosť poľovníckej i nepoľovníckej verejnosti, zo Slovenska, ale i zo zahraničia.
Ďalšou významnou činnosťou je príprava nových
kandidátov pre výkon práva
poľovníctva. Tento prípravný kurz organizujeme v Ilave každý rok. V tomto roku
bolo v prípravke 35 uchádzačov z nášho, ale aj z iných
okresov, ktorí budú v poľovných združeniach a poľovných spoločnostiach jeden
rok vykonávať kandidátsku
prax a na budúci rok ukončia kurz záverečnou skúškou
pred skúšobnou komisiou,
ktorá nesmie byť zložená
z členov z nášho okresu. Komisiu nominuje ústredie SPK
v Bratislave. V tomto roku
skúšky kandidátov z minulého kurzu z roku 2015 skúšala komisia z Trnavy. Naša
komisia navštevuje iné okresy na Slovensku.

Zaujímavou
činnosťou
v poľovníckej osvete je činnosť trubačov. Poľovnícki trubači by nemali chýbať pri žiadnej poľovníckej
akcii. V našej OPK v Ilave
pôsobí 6- členné družstvo.
Pred niekoľkými rokmi ešte
okresná organizácia SPZ zakúpila členom malé a veľké
lesnice, uniformy a klobúky. Naši trubači bývajú ozdobou pri každej poľovnej akcii
a v júni 2014 na celonárodnej súťaži lesničiarov obsadili pekné 2.miesto v kategórii
„praktickí trubači“.
Z významných akcií je
dobre pripomenúť celonárodnú súťaž v hre na lesnici a lesnom rohu, ktorú sme
v dňoch 28. až 30.5.2010 zorganizovali v DK Ilava, ktorej sa zúčastnilo vyše sto súťažiacich.
Práca s mládežou
Táto činnosť má v okrese bohatú a dlhoročnú tradíciu. Ťahúňom v tejto činnosti bolo PZ Borokové
Vápeč, Poruba – Ilava v spolupráci s Centrom voľného
času v Ilave. Táto činnosť sa
s menšími prestávkami traduje už od roku 1975. Prvým
vedúcim krúžku bol Peter
Slaninka. Deti z krúžku, ktorý mal oficiálny názov „Krúžok mladých priateľov poľovníctva“ (skratka KMPP)
získali veľa informácií o prírode a o poľovníctve. Zúčastňovali sa okresných súťaží ( do roku 1996 za okres
Považská Bystrica – väčšia
konkurencia) a v niektorých
ročníkoch aj celoštátnych,
naposledy v roku 2015 v Liptovskom Hrádku v zostave Š.
Bezdeda, M. Bezdeda, J. Melicher a náhradník M. Melicher pod vedením Milana
Pagáča.
Naša okresná organizácia
zorganizovala v roku 2003
celonárodnú súťaž KMPP
v priestoroch kaštieľa a priľahlého parku v Pruskom.

Výhodou činnosti práce s mládežou je, že sme si
vychovali veľa kvalitných
poľovníkov, ktorí sú v súčasnosti členmi poľovných
združení a poľovných spoločností v okrese, napríklad
v Ilave v PZ Borokové_- Vápeč pôsobí osem bývalých
členov KMPP.
Široký záber osvetovej činnosti je citeľný aj v samotných kolektívoch, v združeniach. Zvýšila sa kultúrnosť
a správanie členskej základne. Prejavuje sa to vo vkusnom ustrojení členov na
kultúrno- spoločenských akciách a taktiež na poľovačkách. Zvýšila sa i poľovnícka
morálka a etika, rozvíjajú sa
poľovnícke zvyky a tradície.
Príklad dobrej práce osvety
pre verejnosť je i dobrá spolupráca s Mestským múzeom
v Ilave. Okresná organizácia
s PZ Borokové – Vápeč nainštalovala exponáty trofejí,
preparovanú zver a ďalšie exponáty pre prírodovednú expozíciu, ktorá vznikla v roku
2005. Trofeje a preparácie
pochádzajú vo väčšine prípadov z úhynov zveri.
Peknou a obľúbenou ak-

ciou vo viacerých poľovníckych združeniach sú svätohubertské omše. Najdlhšiu
tradíciu usporadúvania týchto omší v okrese majú poľovníci zo Zliechova. V Ilave
sme pravú poľovnícku omšu
neorganizovali, ale v roku
2010 sme dostali priestor počas pravidelnej svätej omše
od celebrujúceho pána dekana A.Galusa pri príležitosti 10. výročia obnovenia
okresnej poľovníckej organizácie v okrese Ilava. Pôvodná organizácia vznikla ešte
v roku 1935 a pôsobila do
roku 1960, kedy bola zlúčená s okresnými organizáciami Púchov a Považská Bystrica. Obnovená bola v roku
2000. Prvým predsedom bol
Ing. Blažej Beňačka.
Milan Pagáč

UPOZORNENIE!
Upozorňujeme občanov,
aby sa nedotýkali mláďat
pri ich náhodnom objavení v lese a aby ich neodnášali domov. Dotýkanie sa
takýchto mláďat je protizákonné!
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ROZPRÁVKOVÝ LES
Deň detí sme v tomto
roku oslávili v „rozprávkovom lese“. I keď dátum sviatočného dňa nekorešpondoval s prvým júnom, 11. jún
bol termínom oku lahodiacim a médiá nám sľubovali úžasne rozprávkové počasie, plné slnečných lúčov.
Keď však nadišiel sviatočný, deťmi dlho očakávaný
deň, slniečko nemalo veľa
chuti nazerať na cestičku do

rozprávkového lesa....zato
daždivých kvapiek bolo neúrekom... Stretnutie v našom kultúrnom stánku bolo
plné rozpakov, či cestu rozprávkovým lesom posunúť
na iný termín, alebo nám
počasie predsa len pripraví
príjemné prekvapenie aspoň v popoludňajších hodinách. Prekvapenie prišlo. Slniečko sa predsa len
rozhodlo potešiť naše deti,

i keď mnohých návštevníkov upršané dopoludnie odradilo. Tí však, ktorí prišli,
neoľutovali. Na rozprávkovej ceste, ktorá začínala na
Laštekoch, ich čakali mnohé prekvapenia: zbojníci,
zastavujúci pocestných, súťaže a hry u Sultána, lyžovanie v ľadovom kráľovstve,
skvelý “ lektvar“ u Ježibaby, chytanie rybičiek u vodníka, Baba Jaga hľadajúca

Ivana a Nastenku, Marfuša - čakajúca na Mrázika,
Sudička so Šípovou Ruženkou, ba i Móric Beňovský so
svojou milovanou Zuzanou
...nechýbala ani Indiánka
Pocahontas, Pat a Mat, či
krásna upírka, ktorá ponúkala deťom krásnu krvavočervenú oživujúci tekutinu.
... Záver rozprávkovej cesty
bol v kráľovstve brannošportového areálu na strel-
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nici, kde na deti čakali kráľ
Peter s princeznou Annou
a každé dieťa dostalo balíček z kráľovského pokladu.
Okrem rozprávkových bytostí boli pre deti pripravené aj prekvapenia v podobe
skákavých atrakcií a vozenie na poníkoch. Tí, ktorí
prišli unavení z dlhej rozprávkovej cesty, sa mohli
občerstviť u našej zvodnej
upírky Mary, opiecť si slaninku, či klobásu u čertíka
Minta....u krásnej Maríny
si rodičia mohli pochutnať
na zlatej pivárskej tekutine.
Náš skvelý ochranca verej-
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ného poriadku, retro policajt Mirto sa staral o blaho
rozprávkového lesa a zvečnil všetko a všetkých na fotografiách, za ktoré mu celé
Rozprávkovo ďakuje.
Poďakovanie patrí aj všetkým účinkujúcim:
Janke Trenčanovej, Anke
Rieckej, Jurajovi Bútorovi, Silvii Bagínovej, Etelke
Eglyovej, Vierke Jáňovej,
Milanovi Jakúbkovi, Mirkovi Tomanovi, Zdenke
Štenclovej, Andrejovi Kobzovi, Kristiánovi Derkovi,
Márii Tomášovej, Samuelovi Teicherovi, Táni Podhor-

skej, Dominikovi Kadlečíkovi, Evke Šatkovej, Terezke
Mojtovej, Dominike Kadlečíkovej, dekanovi Petrovi
Jurčíkovi, Aničke Januškovej, Peti Živčicovej, Lenke
Jáňovej, Emmke Gašparovej, Lenke Jáňovej, Simonke
Anettovej, Mirkovi Turzovi

za skvelý guľáš, zdravotným
sestričkám Ľubke Štefinovej
a Danke Švachovej, organizátorom a zamestnancom
domu kultúry a tiež za skvelú spoluprácu s TSM v Ilave.
-atFoto: M. Toman
a D. Gašparová

ĎAKUJEME SPONZOROM:
MESTO ILAVA
TSM ILAVA
ÚVTOS a ÚVV ILAVA
ZDENKA OPTIK SALÓN ILAVA
DREVOPAL s.r.o LADCE
LEA NÁBYTOK ILAVA
CEMENTÁREŇ LADCE
DOMÁCE POTREBY H&N ILAVA
STRANA SMER – SD
LESNÉ A POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO ILAVA
PZ BOROKOVÉ VÁPEČ ILAVA, HORNÁ PORUBA
Daniel KOLMAN – ZBER DRUHOTNÝCH
SUROVÍN DUBNICA NAD VÁHOM
COMEXTRANS ILAVA
LEKÁREŇ NA NÁMESTÍ ILAVA
VÁCLAV&JEŽO, PIŠKÓTAREŇ ILAVA
KAUFLAND, VEĽKOSKLAD ILAVA
HS ELEKTRO ILAVA
LEKÁREŇ PURUS ILAVA
LV AUTOŠKOLA ILAVA
PIVOVAR ILAVA
PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA
O2 SLOVAKIA s. r. o.
KOPEK plus s.r.o. KOČKOVSKÁ PEKÁREŇ
KVETINÁRSTVO VERONIKA ILAVA
FARBY*PAPIER*HRAČKY, MIEROVÉ NÁMESTIE ILAVA
SLOVENSKÝ TEXTIL, ALENA MAREKOVÁ ILAVA
ÚNIA ŽIEN SLOVENSKA
VINÁREŇ NA RUŽOVEJ ULICI ILAVA
KNIHY KORNÉLIA ILAVA
ČÍNSKY OBCHOD, MIEROVÉ NÁMESTIE ILAVA
BINO CAFE ILAVA
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ZUŠ Ilava v plnom nasadení
Tvorivé dielne - hrnčiarsky
kruh
Výroba hrnčeka či misky na
hrnčiarskom kruhu vyzerá na
prvý pohľad dosť jednoducho.
To, že je to síce zábavná, ale zároveň náročná činnosť, zistili aj
naši žiaci výtvarného odboru.
V stredu 8.6. 2016 sa v ateliéri v
Pruskom stretli s profesionálnou
keramičkou Mgr. art. Monikou
Brzou, ktorá im postupne odhaľovala tajomstvá a krásy práce na
hrnčiarskom kruhu. Stretnutie s
prastarým remeslom u všetkých
preverilo šikovnosť prstov, sústredenie a koordináciu. Niekomu
sa darilo viac, niekomu menej, v
každom prípade to však bola nová
a zaujímavá skúsenosť nielen pre
deti, ale aj pre pani učiteľky Mgr.
Zdenku Cíbikovú a Mgr. art.
Martinu Paljeskovú Piškovú. Akcia prebehla v spolupráci so Základnou školou s Materskou školou
H. Gavloviča v Pruskom.
Exkurzia v Bratislave - výstava: „Strach z neznámeho“
Každý z nás má občas strach.
Môže mať rôzne príčiny. Čo zažívajú napr. utečenci, odchádzajúci
vojnou zmietanej krajiny? A ako
sa na to pozerajú obyvatelia hostiteľských krajín? Každý z nich
má strach z neznámeho… A to
je zároveň názov výstavy, ktorú
sme spolu so žiakmi výtvarného
odboru ZUŠ Ilava navštívili dňa
9. júna 2016. Videli sme súčasné
diela vyše dvadsiatich autorov,
ktoré boli vytvorené k aktuálnej
téme migrácie a utečencov. Na
vlastnej koži sme zažili, aké je to
byť zatvorený s mnohými ďalšími v lodnom kontajneri, dotkli
sme sa záchranných viest ľudí,
ktorí už na breh nevystúpili, zamysleli sme sa nad svojimi pozitívnymi i negatívnymi vlastnosťami. A zistili sme, že výstava
môže byť miestom, kde sa ľudia
môžu navzájom rozprávať bez
toho, aby debatu „vyhrali“. Výstavu sme využili aj na oboznámenie sa s inými druhmi výtvarného umenia: ready made,
performance,
videoinštalácia
atď.
Ocenenia mladých výtvarníkov

Jún je mesiac, ktorý už zaváňa prázdninami, pre žiakov výtvarného odboru ZUŠ Ilava však
znamená aj finále ich celoročného snaženia. Tentoraz majú plody ich práce podobu viacerých
pekných ocenení: Viktor Poláček
bol odmenený čestným uznaním
na medzinárodnej súťaži Ríša
fantázie, v celoslovenskej súťaži
Vesmír očami detí uspela aj Natália Holbová a zlatým pásmom
v okresnej súťaži Detská výtvarná Dubnica sa môže pochváliť
Lívia Živčicová. Všetkým spomenutým žiakom patrí veľká pochvala a ich triednym učiteľkám
Mgr. art. Martine Paljeskovej
Piškovej a Mgr. Zdenke Cíbikovej poďakovanie za zodpovednú
prípravu svojich zverencov.
ZUŠ Ilava na návšteve v
Klimkoviciach
Žiaci Základnej umeleckej
školy v Ilave opäť v Klimkoviciach krásne reprezentovali svoju
školu i mesto. V piatok 13. mája
2016 sme uskutočnili spoločný
koncert s družobnou Základnou umeleckou školou z Klimkovíc v koncertnej sále ich školy. Našu dlhoročnú spoluprácu
podporil svojou prítomnosťou aj
primátor mesta Klimkovice Ing.
Zdeněk Husťák. Na koncerte odzneli krásne hudobné komorné
a sólové čísla žiakov oboch škôl.
Príjemným osviežením bolo vystúpenie klimkovických tanečníc. Koncert mal vysokú umeleckú úroveň a krásnu atmosféru
vďaka publiku, ktoré veľkým potleskom odmenilo všetky výkony
účinkujúcich. Základná umelecká škola v Klimkoviciach nemá
výtvarný odbor, preto sa pán riaditeľ ZUŠ Klimkovice Mgr. Pavel
Béreš potešil, keď sme sa dohodli
na výstave výtvarných prác našich žiakov v ich meste. Veríme,
že sa nám výstavu podarí uskutočniť v priebehu nasledujúceho
roka. Zároveň sa budeme tešiť
na spoločný koncert našich škôl,
ktorý by sme radi urobili u nás
v Ilave a dúfame, že naša dobrá
spolupráca bude pokračovať i v
nasledujúcich rokoch.
„Zlato“ a „striebro“ pre ilavské hudobníčky

Huslistka Sárka Kuniaková
Pekným úspechom sa môžu
pochváliť klaviristka Romanka Cedzová a huslistka Sárka
Kuniaková, ktoré sa zúčastnili
súťaží v hre na klavíri (Piano v
modernom rytme – Bojnice) a v
hre na husliach (Klobucké husličky – Valašské Klobouky, ČR).
Obom sa darilo, o čom svedčí ich umiestnenie v „zlatých“
pásmach. Rovnako krásne je
„strieborné“ ocenenie huslistky

Majky Novosadovej na Medzinárodnej súťažnej prehliadke J.
Beliczaya (Komárno) v sólovej
husľovej hre. Mladým nádejným
hudobníčkam blahoželáme a
prajeme aj do budúcna veľa krásnych tónov. Poďakovanie za ich
prípravu patrí tiež triednym učiteľkám Jarmile Piškovej (klavír)
a Kristíne Hlistovej (husle).
ZUŠ

Noc v Materskej škole Ilava
Keď sa spýtate našich predškolákov, prečo sa tešia do školy
– odpoveď je jasná: „Lebo sa tam
poobede nemusí spať“. No prespať v materskej škole v noci – to
je celkom niečo iné – dokonalá
rozlúčka s našimi predškolákmi.
V piatok 10.6.2016 sme sa v
celkovom počte 30 – 13 chlapcov, 13 dievčat, 4 pani učiteľky stretli na školskom dvore a začali
chlapčensko – dievčenské zápolenie. Kto bol šikovnejší? Dievčatá. Vyhrali 4:2.Nasledovalo
zdolávanie prekážok, skúšky odvahy na preliezačkách a šmýkačkách. No potom sa spustil dážď.
Nevadilo. Využili sme to na občerstvenie a nechýbala ani torta.
Deti nám predviedli výborné tanečné kreácie, vystúpenie mažo-

Žiaci MŠ Ilava

retiek a krúženie kruhmi hula-hop. Nasledovala grilovačka, aj
keď len na terase.
A keďže sa počasie umúdrilo,
vyrazili sme na zmrzlinu. Viete, že v našom pieskovisku bol
zakopaný poklad? Bol. Kým ho
naše deti v piatok večer nenašli.
Nebolo to vôbec jednoduché.
Na správnu stopu ich doviedlo
množstvo hádaniek a indícií.
Pizza a diskotéka na záver boli
perfektnou bodkou za prehýreným večerom.
Ďakujeme našim grilmajstrom, Danke Baginovej za výbornú tortu a ujovi zmrzlinárovi, ktorý nám zmrzlinu daroval.
A ozaj! Zbojníkom - za zakopaný poklad.
Jana Házová
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9

Olympijský festival Slovenska

Žiačky ZŠ Ilava na stupni víťazov
Prešiel rok a opäť na našej škole zaznela olympijská hymna.
Prečo? Lebo dňa 15.6.2016 sa
uskutočnil „OLYMPIJSKÝ FESTIVAL SLOVENSKA“ pre 1.-4.
ročníky. Slávnostným nástupom
a vztýčením olympijskej vlajky
sme otvorili športové zápolenie
jednotlivcov i žiackych kolektívov.
Deti si zmerali svoje sily opäť
v rýchlom behu, v štafete, v hode
kriketovou loptičkou a basketbalovou loptou, v skoku do diaľky z miesta i s rozbehom, v behu
šikovnosti, v behu s fúrikom, točenie olympijským kruhom a v
kolektívnych súťažiach (vybíjaná, futbal, preťahovanie lanom).
Okrem olympijských športov
sme mali aj športy zábavné (skoky na švihadle, skoky vo vreci a
chodúle).
Celá olympiáda sa niesla pod
tradičným heslom „ Rýchlejšie,
vyššie, silnejšie, čestne a v priateľstve“. Aby zápolenie prebiehalo
v duchu fair play, na to dbali rozhodcovia pre jednotlivé disciplí-

ny. Nezabudli sme ani na ocenenie disciplín. Najlepší žiaci boli
odmenení medailou, diplomom,
vecnou cenou a sladkosťou. Na
záver zaznela opäť hymna, zvesili sme vlajku a olympiáda bola
ukončená. Po slávnostnom vyhodnotení, odovzdávaní cien,
zvesení olympijskej vlajky sme sa
s deťmi rozlúčili a náš festival bol
ukončený. Všetky deti sa už teraz tešia na uskutočnenie ďalšej
úspešnej akcie v budúcom školskom roku, aby si mohli zmerať
svoje sily.
Touto cestou chcem poďakovať ZRŠ pri ZŠ na Medňanskej
ul. Ilava, ktoré nám poskytlo finančné prostriedky na zakúpenie odmien pre deti, kolektívu
pani učiteliek 1. stupňa a pracovníčkam CVČ, ktoré sa podieľali na realizácii nášho“ OLYMPIJSKÉHO DŇA“. Poďakovanie
patrí i športovému oddielu karate za ich program, ktorým nám
spestrili našu OLYMPIÁDU.
Mgr. Lýdia Horáková

Čím budem?
Jednou z týždenných tém
vzdelávacieho programu MŠ je
téma: Profesie a remeslá. Zážitkové učenie alebo „Lepšie raz
vidieť, ako stokrát počuť“ je pre
deti predškolského veku to pravé. A tak sme sa teda vybrali do
pekárne, kaderníctva, na tržnicu, do stánku s oblečením,
na hospodársky dvor uja Petra
Háza, obzreli sme si stavebné
stroje a oboznámili sa s prácou
bagristu či vodiča kamiónu.
Našu cestu za poznaním

Na návšteve vo firme Wilmont

Koncoročný výlet
do Vychylovky
Dňa 9.6.2016 sme sa s celou triedou a pani učiteľkou
vybrali na dlho očakávaný
výlet do nádherného prostredia Kysúc „Vychylovky“.
Vyskúšali sme jazdu po Lesnej železničke, počas ktorej
sme spoznávali krásy našich
hôr. Kedysi sa týmto vláčikom vozilo drevo. Po krátkej jazde sme sa presunuli
do skanzenu, kde nás čakala pani sprievodkyňa. Rozprávala nám celú históriu
skanzenu a veľa iných zaujímavostí. Videli sme kaplnku, starý mlyn, chalúpky,
v ktorých kedysi ľudia žili
a bývali. Po prechádzke nás
autobus zaviezol do Starej
Bystrice, kde sa nachádza

jediný ORLOJ na Slovensku. Sú to vlastne hodiny,
ktoré ukazujú presný čas,
mesiace v roku, znamenia
zverokruhu. Každú hodinu orloj odbíja a ukazujú sa
v ňom sochy. Po tejto návšteve sme sa vybrali domov.
Samozrejme bola ešte jedna zastávka v Žiline - návšteva nákupného centra.
Spokojných a plných zážitkov nás autobus odviezol do
Ilavy. Na výlete sa nám veľmi páčilo. Výlet bol skvelý!
O rok nás čaká iné prekvapenie nášho krásneho Slovenska.
Lujza Cabajová
a Alexandra Kuzmiaková
- žiačky 2.A triedy

Žiaci 2.A triedy

rôznych
profesií a remesiel
sme ukončili v
pr iekopníckej
stolársko-tesárskej firme WILMONT.
Čakala
nás
zaujímavá prednáška a exkurzia po dielni,
samozrejme prispôsobená veku
detí. Deti mali
množstvo otázok k výrobe

rôznych voliér, ohrád a príbytkov pre zvieratá.
Veľká vďaka patrí majiteľovi
firmy WILMONT – Viliamovi Nemsilovi, ktorý sa na našu
návštevu poriadne pripravil.
Občerstvenie, balóny plnené
héliom a nechýbala ani sladkosť na rozlúčku. Nesmieme
zabudnúť ani na zvieratká (poníky, oslicu, miniovečky, minikozy), ktoré dal majiteľ priviesť,
aby bola prehliadka pre deti
pútavá. Ďakujeme!
predškoláci z MŠ Ilava
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Deň detí v základnej škole

O zábavu bolo postarné
1. jún už tradične patrí
v škole k obľúbeným dňom.
Akoby aj nie – neučí sa, neskúša sa, v škole deti dostávajú sladkosti a celé
dopoludnie strávia športovaním, rôznymi hrami
a zábavou. A o tú veru nebola núdza ani tento rok.
Deti strávili celé dopoludnie
v areáli školy a priebežne súťažili v kolektívnych hrách.
Vybíjanú si zahrali dievčatá 5. a 6. roč., prehadzovanú pre zmenu dievčatá 7. a
8. ročníka. S basketbalovou
loptou „hviezdili“ naši deviataci – chlapci aj dievčatá. No a čo by to bol za športový deň bez futbalu. Ten si
zahrali chlapci 5. – 8. ročníka. Netriedne pani učiteľky
a sestra Damiana pripravili
pre žiakov zábavné disciplíny. Žiaci si vyskúšali streľbu zo vzduchovky, veľmi sa
im páčilo aj kalčeto, absolvovali zábavnú ochutnávku
rôznych – viac alebo menej
chutných pochutín a jedál,
svoju priestorovú orientáciu si preverili pri zrkadlovej chôdzi a pobavili sa aj pri
zábavnom triafaní spolužiakov plastovými loptičkami. Počasie nám tiež prialo
a slniečko akoby sa pozeralo na náš školský dvor. Pálilo veru silno, tak sme finišovali
mierumilovnou
vojnou s vodnými bombami. Nasmiali sme sa všetci,

ba aj slnko sa smialo s nami.
No len čo deti odišli, nebo
zastreli mraky a spustil sa
riadny lejak. Taký bol náš
tohtoročný Medzinárodný
deň detí.
Deti 1. – 4. ročníka sa nevedeli dočkať svojej oslavy MDD na ďalší deň –
2. júna. Boli zvedavé, čo si
pre nich pani učiteľky pripravili v tomto roku.
Hneď ráno sa plné očakávania ponáhľali do domu
kultúry, kde ich privítali
členovia skupiny historického šermu Bojník. Odetí
do historických kostýmov
deťom priblížili vývoj šermu, mečov a kordov v rôznych krajinách Európy. Deti
so zatajeným dychom sledovali ukážky šermu, ale aj
„módnu prehliadku“ odevov
a tanca z dávnych dôb.
Po návrate do školy ich čakali zábavné disciplíny. Celý

tento školský rok boli deti
s pani učiteľkami zapojené
do medzinárodného eTwinningového projektu „ Ráčte
vstúpiť!“ Preto aj Medzinárodný deň detí sa niesol vo
veselej cirkusovej nálade.
Z detí sa na celé dopoludnie stali akrobati, žongléri,
brušní tanečníci, či krasojazdci na koňoch. S kartičkami v ruke, na ktoré dostávali veselé pečiatky po
absolvovaní disciplíny, behali po školskom dvore od
stanovišťa k stanovišťu. Vyskúšali si chodiť po lane, na

chodúľoch, žonglovali s loptičkami a taniermi, krúžili s kruhom, triafali na cieľ,
prekonávali prekážky na
opičej dráhe. Niektorí si dokonca zajazdili na koníkoch.
K dobrej nálade prispelo aj
príjemné počasie. Na záver
si deti za svoju šikovnosť
vyslúžili odmenu v podobe
nápoja a sladkostí. Niektoré
z nich boli už teraz zvedavé,
čo ich bude čakať na MDD
na budúci rok.
Mgr. J. Dianová,
Mgr. A. Hýllová

Piataci v Bratislave
Tajomstvá prírody a zvieracej ríše sme sa rozhodli,
my piataci, preskúmať na
školskom výlete 7. júna 2016.
Navštívili sme jednu z najstarších ZOO na Slovensku, ZOO v Bratislave. Videli sme množstvo krásnych
exotických, ale i domácich
zvierat, jednoducho všetko
od bezstavovcov, cez ryby,
vtáky, cicavce až po dávno
vyhynuté plazy - dinosaury.
Po prehliadke ZOO sme sa
vybrali do Slovenského národného múzea, kde sme si
pozreli výstavu Fascinujúci svet pavúkov a škorpiónov. Pravdu povediac, niekedy nám behal až mráz po
chrbte, keď sme videli všetky tie „maličké” pavúčiky
bývajúce v teráriách. A keďže náš výlet bol zameraný
na ochranu prírody a života

v nej, zhrnuli sme si celý vývoj živočíchov a rastlín vďaka stálym expozíciám Zázrak prírody- Príbeh života
na Zemi, Biodiverzita Zeme
a Slovenska, Klenoty Zeme.
Po vyčerpávajúcich zážitkoch v ZOO a múzeu sme sa
vybrali ešte do obchodného
centra EUROVEA, samozrejme pešibusom.
Krásny výhľad na ticho
plynúci Dunaj, slnečné počasie, krásne zážitky, pochvaly za vzorné správanie
nielen od našich pani učiteliek, ale aj od vedúcich
v múzeu... takto vyzeral náš
školský výlet.
Už teraz sa tešíme, čo nás
čaká na budúci rok!
Ing. K. Hulínková,
Mgr. D. Budiačová

Úspech Materskej školy Ilava v medzinárodnej výtvarnej súťaži
Medzinárodná výstava výtvarnej tvorivosti detí „ Žitnoostrovské pastelky 2016“ - dovŕšila už 17.ročník.
Do spomínanej výtvarnej
súťaže sa tento rok zapojilo
10 štátov, 133 zariadení, 1592
detí. A z tohto množstva detských prác odborná porota vybrala aj kresbu Natálky Sobotovej - Narodenie Jezuliatka.

Sme nesmierne hrdé, že sme
sa spolu s Natálkou mohli
13.mája 2016 zúčastniť vernisáže v meste Dunajská Streda,
spojenej s odovzdávaním ocenení.
Výstava bola úžasná. Z každej detskej práce sálala radosť,
život a bezstarostnosť, ktorú
deti zachytili prostredníctvom
pestrých farieb. Zaujímavé

boli aj netradičné výtvarné
techniky, ktoré určite s našimi
deťmi vyskúšame.
Našej predškoláčke Natálke prajeme ešte veľa takýchto
výtvarných úspechov. A keďže
už v septembri z nej bude veľká
prváčka, tak aj tých školských.
Jana Házová,
Ľubica Gospičová
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Nie je cirkus ako cirkus

Šašo medzi deťmi
Cirkus je veľmi vďačný fenomén, ktorý sme v tomto
školskom roku použili aj my
v spoločnom česko-slovenskom projekte „Ráčte vstúpiť“.
V rámci medzinárodnej spolupráce eTwinning sa na jeho realizácii podieľalo osem českých
a dve slovenské školy.
Bol zameraný na:
multikultúrnu výchovu
(cestovanie s predstaveniami
po celom svete, pozdravy v rôznych jazykoch, zahraničných
artistov...)
telesnú výchovu (gymnastiku, akrobaciu, rozvoj jemnej
motoriky pri trikoch s drobnými predmetmi, ale aj napr. na
boj proti detskej obezite...)
literárnu výchovu(cirkus
vo filme a literatúre, tvorba
vlastných textov s cirkusovou
tematikou...)
mediálnu výchovu (tvorba reklamných pútačov, spotov,
prezentácia vystúpení v médiách...)
hudobnú výchovu (cirkusový orchester, poznávanie
hudobných nástrojov, výroba
vlastných, hra na ne...)
výtvarnú výchovu (tvorba rekvizít, kulís, šitie kostýmov...)
etickú výchovu (drezúra
zvierat)
poznávanie zákonitostí
prírody (jednoduché fyzikálne
pokusy prezentované ako kúzla a čary)
Realizácia projektu Ráčte
vstúpiť nám po celý čas prinášala veľa radosti a zábavy. Keďže sme však chceli, aby náš spoločný česko-slovenský projekt
mal aj hlbší, nielen výchovno-

-vzdelávací rozmer, nadviazali sme kontakt s občianskym
združením
Červený
nos
Clowndoctors. Jeho poslaním
je podporovať psychickú pohodu hospitalizovaných detí, geriatrických pacientov, seniorov,
a tým pomáhať k zlepšeniu ich
celkového zdravotného stavu,
pretože smiech pomáha. Zdravotní klauni formou humoru
pacientov odpútajú od strachu,
napätia a od úzkosti spojenej
nielen s liečbou, ale aj z neznámeho prostredia, kde im chýbajú ich najbližší.
Po vzájomnej dohode o spolupráci so združením Červený
Nos Clowndoctors v Slovenskej
republike sme nadviazali na
projekt Cirkusu Paciento, ktorý
sa s dlhodobo chorými detskými pacientmi delí o zručností
z oblasti kúzlenia, žonglovania, používania najrozličnejších rekvizít – teda o umenie
rozdávať smiech. Celý program
vždy vrcholí cirkusovým predstavením pre publikum z radov
rodičov, zdravotníckeho personálu a ostatných detí. Choré
deti sa aspoň na okamih stávajú klaunmi a majú možnosť
samy pozitívne pôsobiť nielen
na svoju psychiku, ale aj na psychiku druhých.
Rozhodli sme sa, že tomuto
združeniu darujeme náš spoločný česko-slovenský zborník
s názvom RÁČTE VSTÚPIŤ,
ktorý je jedným z výstupov
projektu. Takto sa tajničky, rébusy, osemsmerovky, hádanky,
prešmyčky, hrebeňovky, rozprávky, vtipy a zábavné omaľovanky s cirkusovou tematikou
dostanú do rúk deťom, ktoré

potrebujú zábavu a rozptýlenie
omnoho viac ako my. Po odchode klaunov z nemocničného prostredia im bude tento časopis slúžiť nielen na skrátenie
dlhej chvíle, ale i na predĺženie
pozitívnej nálady a optimistického postoja k ďalšej liečbe,
ktoré Cirkus Paciento dlhodobo chorým prináša.
Vďaka štedrej sponzorskej
pomoci a viacerým menším finančným príspevkom sa nám
spoločnými silami podarilo zadovážiť časopis v takom náklade, ktorý určite pokryje celoročné potreby projektu Cirkus
Paciento realizovaného občianskym združením Červený
nos Clowndoctors.
Najväčšie poďakovanie patrí
pánovi Máriovi Kazdovi a pánovi Branislavovi Horákovi,
ktorí svojpomocne a na vlastné
náklady zabezpečili 1500 fareb-

ných výtlačkov. Pri zrode myšlienky dať tomuto projektu hlbší, nielen výchovno-vzdelávací
rozmer, sme veľmi neskromne
počítali s tlačou 500 kusov. Ani
vo sne by nás nepadlo, že túto
odvážnu víziu trojnásobne prevýšime a získame takých štedrých a ochotných sponzorov,
vďaka ktorým bude mať naše
snaženie omnoho širší dosah.
Veľká vďaka patrí však aj
tým, ktorí finančným príspevkom zabezpečili dotlač ďalších
kusov. Je potešujúce vidieť,
koľko ľudí má v dnešnej dobe
svoje srdcia otvorené dokorán.
Aj prostredníctvom ich pomoci sa náš cirkusový časopis
dostane k väčšiemu počtu detských pacientov. Sme si istí, že
im prinesie aspoň toľko radosti
a zábavy ako nám, keď sme ho
tvorili.
Mgr. Jana Koštialiková

Cirkus v škole

vytlačiť. Rozhodli sme sa ho
darovať združeniu Červený
nos. Oni ho odovzdajú deťom,
ktoré navštevujú v nemocniciach. Krátko pred prázdninami si ho prišiel vyzdvihnúť
klaun Lujdži. Spolu s ním bola
aj pani Dobšinská, ktorá nám
porozprávala o tom, ako v nemocniciach zabávajú choré
deti, aby neboli smutné. Náš
časopis sa im veľmi páčil. Som
rada, že je v ňom aj moja báseň
Šašov vkus.
Connie Marcinová, 4.A

Máte aj vy radi cirkus? My
sme ho tento rok mali v škole.
Neprišiel však z iného mesta,
ale vznikol počas cirkusového
projektu. Robili sme ho s našimi českými kamarátmi. Zažili
sme s ním veľa zábavy. Tvorili sme príbehy, hádanky, básničky, tajničky... Všetky sme
dali do spoločného česko-slovenského časopisu s názvom
Ráčte vstúpiť. S pomocou rodičov sa nám ho podarilo aj

Rozmiestnenie žiakov ZŠ v Ilave
v školskom roku 2015/2016
V tomto školskom roku odchádza z našej školy 51 žiakov, z toho
dvaja z nižšieho ako 9. ročníka a 6 žiakov z 5. ročníka.
Po ukončení prijímacieho konania sa žiaci zapísali na:
- gymnáziá: 4-ročné 8 žiačok a 3 žiaci, 8-ročné 5 žiačok a 1 žiak
- obchodnú akadémiu 		
6 žiačok
- pedagog. a sociálnu akadémiu
1 žiačka
- strednú priemyselnú školu 		 2 žiačky a 2 žiaci
- hotelovú akadémiu 		
1 žiačka
- dopravnú akadémiu 		 1 žiačka a 1 žiak
- strednú zdravotnícku školu 		
3 žiačky
- stredné odborné školy:				
4- ročné študijné odbory 2 žiačky
a 11 žiakov
3- ročné študijné odbory 1 žiačka
a 8 žiakov
2- ročné študijné odbory 1 žiačka
Mgr. Veronika Bambušková,
výchovná poradkyňa
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KRÁĽ KRÁĽOV

Foto z divadelného predstavenia

V nedeľu, 29. mája sa uskutočnila premiéra DS MASKY,
ktorý uviedol smiešno-trpkú
komédiu o Móricovi Beňovskom s názvom Kráľ kráľov.
Po dlhšom čase bola opäť preplnená nielen sála DK, ale aj
balkóny, na ktorých skandovali nadšení diváci a všetci tí,
ktorí si našli čas a prišli si vychutnať divadlo našich mladých hercov a neoľutovali.
Divadelnú hru o slovenskom cestovateľovi, dobrodruhovi, objaviteľovi, spisovateľovi a kráľovi Madagaskaru,
napísala vedúca súboru, ktorá
je zároveň režisérkou i herečkou – Janka Trenčanová, s ktorou sme urobili krátky rozhovor:
Janka, prečo si vybrala práve túto tému, je to náhoda, že
Móric Beňovský má v tomto
roku výročie...?
Je to náhoda...mám v pláne
oboznamovať deti a verejnosť
so slovenskými osobnosťami...a Beňovský bol práve ten
typ človeka, čo mal bohatý ži-

vot ako stvorený pre divadelnú
hru...
Akým spôsobom si ako vedúca a zároveň režisérka vyberala hercov na stvárnenie
jednotlivých postáv, bol každý
so svojou úlohou spokojný?
Keďže som túto hru aj napísala, hercov som si vyberala už
pri jej písaní. Už dlhšiu dobu
ich poznám, takže podľa ich
charakteru som ich zadelila do
jednotlivej postavy.
Čo bolo najväčším problémom pri nacvičovaní divadelnej hry?
Účasť na skúškach. Každý
má nejaké povinnosti a nebolo
vždy ľahké zísť sa v správnom
čase na nácviku.
Čo je pre Teba, ako vedúcu
DS, režisérku a herečku najkrajším zážitkom a čo považuješ za negatívne?
Teším sa z každej skúšky,
keď stretnem ľudí, ktorých
mám rada a spolu vytvárame
niečo zmysluplné. Je to jeden
z vhodných spôsobov trávenia voľného času. To je za ve-

dúcu DS. Ako režisérku ma
teší posun mojich hercov v ich
talentoch... z hry do hry sú lepší a lepší a už vidieť, že si viac
a viac vychutnávajú to „svoje
herecké poslanie“. Pre herečku
je zadosťučinením spokojnosť
sama so sebou po predstavení a spokojnosť ľudí z okolia
a známych. Negatívne veci sa
snažím nevnímať a keď prídu,
tak popasovať sa s nimi. Momentálne asi najväčším problémom bolo zohnať peniaze na
kostýmy, ale aj to sa vyriešilo.
Akú novú hru plánuješ
a kedy by ste začali nacvičovať?
O novej hre ešte len premýšľam. Uvažujem buď niečo
prevziať od iného autora, príp.
upraviť nejakú hru na naše
podmienky. Nacvičujeme zvyčajne od septembra.
Kde a kedy môžu diváci vidieť reprízu divadelnej hry
Kráľ kráľov?
Najbližšie by sme mali hrať
cez letné prázdniny v Tuchy-

ni /čas sa ešte upresní/ a na jeseň tohto roku bude určite repríza v Ilave a v Bohuniciach.
V septembri budeme hrať
predstavenie pre Základnú
školu v Ilave a obchodnú akadémiu. Presné termíny včas
oznámime. Ďalšie termíny sú
v rokovaní.
Je veľmi príjemné, ak sa
mladým ľuďom venuje niekto,
kto ich má rád, vtedy dokážu vytvoriť úžasné veci. Presne tak,ako je to v našom DS
Masky. Ďakujeme Mgr. Janke Trenčanovej, ktorá úspešne
pokračuje v tradícii ilavského
divadla a rozvíja v našich mladých hereckých nadšencoch
lásku a cit ku kráse slova, hudby, pohybu....prajeme všetkým veľa radosti a úspechov,
aby pri každom predstavení obohacovali návštevníkov
nielen svojím účinkovaním,
ale hlavne príjemnou energiou a radosťou, ktorá je pre
nich taká typická.
-at-

Malá výstava veľkých prác v CVČ Ilava
Aj tak by sme mohli nazvať
našu výstavu prác detí pod
názvom Detské kreácie, ktorá
sa konala od 13.6. do 17.6.2016
v DK Ilava. Výrobky z hliny
a maľované obrázky na sklo si
mali možnosť pozrieť deti, rodičia, ale aj široká verejnosť.
Hlavným cieľom výstavy bola motivácia detí k ďalšej činnosti, prezentácia prác,
rozvíjanie talentov, záujmov
a záľub, poskytnutie zmyslupl-

Krúžok moderného tanca

ného vyplnenia voľného času
detí.
Aj krúžok moderného tanca prispel 3 tančekmi pod
názvom: Hodiny, Radosť
a Šťastie.
Všetkým deťom, ktoré sa
podieľali na výstave a vernisáži venovalo CVČ Ilava ďakovné listy. Rodičom vyslovujeme
srdečné poďakovanie za podporu našej činnosti.
CVČ

I L A V A
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Beletria dospelí:
Galbraith R.: V službách zla
Červenák J.: Prízraky na Devíne
Adamecký P.: Vyznávač
Sparks N.: Voľba
Dedinská E.: Keď slzy liečia
Lacková I.: Muž na úteku,
žena dolu hlavou
Dugard J.: Ukradnutý život
Healey E.: Hľadá sa Elizabeth
Lauren Ch.: Hriešna záležitosť
O´Bryan L.: Istanbulská
skladačka
Deák B.: Chute a vône ŽIVOTA

Knižné
novinky

Udialo sa v knižnici

Simsion G.: Projekt dieťa
Zuccová S.: Astrologický
sprievodca pre zlomené srdcia
McCoyová S.: Pekárova dcéra
McGuireová J.: Chodiaca k
atastrofa
Chamberlainová M.:
Krajčírka z Dachau
Daveová L.:
Posledné vinobranie
Náučná dospelí:
Vonderman C.: Spolu to
zvládneme. Matematika.

Pozvánky na podujatia v Ilave
24.6.2016 /piatok/ o 19.00 v sále domu kultúry
Svätojánska harmonika – koncert RÁDIA ŠLÁGER
Účinkujú: Vlasta Mudríková, Duo Mirka a Ondrej,
Kora Band, Dávid Band, Orin a hostia.
Vstupné 5 €, predpredaj v DK a v mestskej knižnici.
26.6.2016 /nedeľa/ o 15.00 vo farskej záhrade
Farský rodinný deň s gulášom, atrakciami pre deti atď.
28.6.2016 /utorok/ o 16.00 v mestskej časti Iliavka
Zasadnutie mestského zastupiteľstva, vedenie mesta
a poslanci pozývajú obyvateľov do kultúrneho domu, tentoraz
do Iliavky,.
19.8.-20.8.2016 /piatok-sobota/ na Mierovom námestí
Bartolomejský jarmok /kultúrny program včas zverejníme/.
Informácie vždy aktualizujeme a dopĺňame na internetovej
stránke mesta www.ilava.sk /kalendár podujatí/ a plagátoch.
Tel. čísla DK: 44 555 70 až 73, knižnica 74.
Zmena programu vyhradená.

Škôlkári z Červeného Kameňa návštívili knižnicu
V druhej polovici školského roku sme pripravili viacero „utorkových“ podujatí pre
deti /v utorok je knižnica pre
ostatnú verejnosť zatvorená/.
Okrem žiakov všetkých ilavských škôl nás navštívili aj
škôlkari z Červeného Kameňa.
Na týchto stretnutiach vždy
čítame, následne deti aktívne zapájame do deja /pantomíma, ochutnávka výrobkov
zo salaša, vyhľadávanie kultúrnych pamiatok Slovenska
v encyklopédiách/ aj tvoríme-ilustrujeme prečítané texty atď. /výsledky nájdete rozvešané po knižnici/. Do akcie

Konfederácia politických väzňov Slovenska
Gréckokatolícka cirkev, Farnosť sv. Cyrila a Metoda Trenčín
Vás pozývajú na

spomienkovú slávnosť
na pamiatku nespravodlivo väznených
komunistickým režimom vo väznici v Ilave

pri príležitosti 40. výročia úmrtia blaženého hieromučeníka
biskupa Vasiľa Hopku
(21. 4. 1904 Hrabské – 23. 7. 1976 Prešov)

v sobotu 23. júla 2016 o 9.30 v Ilave

Program:
Gréckokatolícka svätá liturgia vo Farskom kostole Všetkých svätých
(Hlavný slúžiteľ: o. Peter Borza, cirkevný historik)
Pietna spomienka a panychída pri pamätných tabuliach pred väznicou
Prehliadka podzemia kostola a väzenských
exponátov Mestského múzea v Ilave.

Monika Porubčanová
Martinisková

sme tentoraz zapojili aj exponát z mestského múzea, jastraba lesného.
Beseda s ilavskou rodáčkou Monikou Porubčanovou
Martiniskovou sa uskutočnila
posledný májový utorok.
Spolu so svojím manželom
sa s nami prišla podeliť o zážitky na púti do Santiaga de
Compostela.
V komornej atmosfére sme
sa prostredníctvom fotografií
z cesty a zaujímavého rozprávania ocitli na známej Svätojakubskej ceste po Španielsku,
ochutnali miestne špeciality
a španielske vínko.
Ďakujeme Monike a Jankovi za to, že si našli čas a prišli
do ilavskej knižnice a tiež za
vlastnoručne pripravené sladké i slané dobroty.
Pozvanie na stretnutie s našimi čitateľmi prijala jedna
z najčítanejších slovenských
spisovateliek Štefánia Opremčáková. Jej knihy V Írsku prší
inak, Planisko, Židovská krv,
Ja svokra a mnohé ďalšie sú
ustavične vypožičané, medzi
čitateľkami aj pozitívne hodnotené. Tešíme sa na jesenné
stretnutie, termín sme dohodli na 27. septembra 2016
/utorok/, presnú hodinu doplníme v mesačníku aj na ilavskej webovej stránke.
-ot-, -ih-
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Maltézski rytieri odovzdali
oxygenačný prístroj Nemocnici v Ilave
Člen Zvrchovaného rádu
Maltézskych rytierov Peter
Mikulášik spolu s viceprezidentom Maltézskej pomoci
Slovensko o.z. Rudolfom Pálešom sa 31.mája 2016 ocitli
v Nemocnici v Ilave. Nie však
ako pacienti, ale ako oficiálna návšteva, ktorá svojou prítomnosťou poctila nemocnicu
s cieľom odovzdať jej oddeleniu dlhodobo chorých humanitný dar v podobe oxygenačného prístroja a invalidných
vozíkov. Delegáciu slovenských maltézskych rytierov
dopĺňali aj členovia Maltézskej
pomoci Slovensko z Centra
Trenčín, Centra Nitra a Centra
Kežmarok. Hostí prijal riaditeľ
nemocnice Ing. Juraj Beďatš
spolu so zástupcom primátora
Mesta Ilava Ing. Antonom Bajzíkom a prednostkou Okresného úradu Ilava Ing. Danou
Šťastnou. Odovzdaniu prístroja predchádzala slávnostná sv.
omša, ktorú v priestoroch nemocnice celebroval ilavský
pán dekan Peter Jurčík. Úlohou darovaného prístroja je
umožniť ľuďom lepšie dýchať.
Riaditeľ Ing. Beďatš poďakoval
maltézskym rytierom za ich

šľachetný humanitný dar, ktorý bude pomáhať na oddelení
dlhodobo chorých. Spomenutý darovaný prístroj priniesli
volontéri Maltézskeho rádu
z Trenčína. Po skončení bohoslužby, na ktorej sa okrem
vzácnych hostí z Maltézskeho
rádu zúčastnili aj lekári a pacienti nemocnice, odovzdal
riaditeľ maltézskeho centra
Kežmarok Peter Mikulášik
oxygenačný prístroj riaditeľovi Ing. Beďatšovi pre oddelenie dlhodobo chorých so želaním, aby splnil svoju účel pre
pacientov. Hostia navštívili
aj pacientov v nemocničných
izbách a návštevu nemocnice
zakončili slávnostným obedom. Ako prejav vďaky odovzdal hostiteľ Maltézskemu
rádu prianie ďalšej spolupráce. Dar Zvrchovaného rádu
maltézskych rytierov Nemocnici s poliklinikou Ilava bol
šľachetným prejavom záujmu a pomoci rytierov skupine chorých, na ktorých si spoločnosť nie vždy spomenie. Je
však hmatateľným vyjadrením
ich nezištnej služby pomôcť
tým, ktorí to potrebujú.
NsP

26. jún - Medzinárodný deň boja
proti zneužívaniu drog
a nelegálnemu obchodovaniu s nimi
V roku 1987 bol 26. jún vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených
národov za Medzinárodný
deň proti zneužívaniu drog a
nezákonnému obchodovaniu
s nimi.
Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) každoročne otvára a vedie kampane na zvýšenie povedomia
o globálnom probléme drog.
Organizátori kampane oslovujú najmä mladých ľudí, ktorí sú oveľa viac náchylnejší k
užívaniu drog. Podľa UNODC
výskyt užívania drog medzi
mládežou je viac ako dvojnásobný v porovnaní s ostatnou
populáciou. Tlak zo strany rovesníkov pri experimentovaní
s nelegálnymi drogami môže
byť veľký a sebavedomie naopak je často nízke. Zväčša sú
užívatelia drog často nedostatočne alebo zle informovaní
o zdravotných rizikách. Drogy
podliehajúce medzinárodnej
kontrole zahŕňajú stimulátory
na báze amfetamínov, kanabisu, koky/kokaínu, halucinogénov, opiátov a sedatív a všetky
majú bezprostredné účinky na
organizmus človeka. Napriek
tomu, že niektoré z účinkov
sa zdajú príjemné, ich účinok
nevydrží dlho. Drogy môžu
výrazne brániť psychickému
a emocionálnemu vývinu,
hlavne u mladých ľudí.
Preto cieľom kampane je pomôcť mladým ľuďom získať
zručnosti, poskytovanie dostatočného množstva objektívnych informácií a možností viesť zdravý a plnohodnotný
život. Dôraz sa kladie najmä
na prevenciu, ktorej cieľom
je oddialiť vek, kedy sa začína experimentovať s drogami,
zvýšenie školskej úspešnosti,
redukcia rovesníckych kontaktov s antisociálnymi motívmi a naopak zvyšovanie pôsobenia rovesníckych skupín
s pozitívnejším zameraním,
zlepšenie schopností riešiť

problémy, prevencia a redukcia rizikového správania, agresivity a delikvencie, ako aj rizikového sexuálneho správania.
Svet je svedkom alarmujúceho problému nových drog
– a mnoho z nich je legálnych.
Nové psychoaktívne látky
vznikajú nevídaným tempom
a ich užitie, samostatne alebo
v zmesi má nepredvídateľné a
často katastrofálne účinky.
UNODC zaviedla nový výraz „nové psychoaktívne látky (NPS)“, ktoré sú predávané ako „dizajnérske drogy“,
„legálne výšky“, „bylinkové
výšky“, „kúpeľové soli“. „chemikálie na výskum“, „laboratórne reagencie“. NPS sú látky, ktoré sú zneužívané v čistej
forme alebo vo forme prípravku a nespadajú pod kontrolu
na základe Jednotného dohovoru OSN o omamných látkach z roku 1961. Súčasne však
môžu predstavovať hrozbu pre
verejné zdravie.
Užívanie NPS je nezriedka
spojené so zdravotnými problémami. Užívatelia sú často
hospitalizovaní s ťažkými intoxikáciami. Boli zaznamenané nevysvetliteľné samovraždy po užití syntetických
kanabinoidov a niekoľko úmrtí sa spája s užitím mefedronu, metylendioxidpyroveleronu a 4-metylamfetamínu.
NPS podľa UNODC sa stali
celosvetovým fenoménom a
ovplyvňujú všetky oblasti sveta.
Vypracoval:
Regionálny
úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Považskej Bystrici
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Matrika

Narodenie:
Matej Kováč
Ondrej Puček
Navždy nás opustili:
Hermína Leskovianska
Jozef Kočkár
Ivan Hoferica
Oľga Hajasová
Alojz Tomašák
Alena Kopačková
Anton Novosad
Manželstvo uzatvorili:
Barbora Bútorová
a Ing. Heinz Josef Rommer
Soňa Sláviková
a Michal Veliký
Lenka Zlatošová
a Matej Kňažek
Soňa Suchá
a Silvester Ridoško
Ing. Lenka Pagáčová
a Ing. Branislav Vlkovič
Okienko do štatistiky:
Od 16.5.2016 do 17.6.2016 sa
do nášho mesta prisťahovali 5, odsťahovali 5 občania.
V rámci mesta sa presťahovalo 9 spoluobčanov.

Smútočné
poďakovanie
Ďakujeme za účasť, prejavy sústrasti a kvetinové dary rodine, susedom
a známym, ktorí 26.5.2016
prišli odprevadiť na poslednej ceste nášho drahého

Jozefa Kočkára
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Spomíname

Poďakovanie

Keď odíde duša, ktorú si
miloval, všetok svoj čas, svoju
lásku si jej venoval, Tvoj svet
sa náhle rozpadne, smútok za
stratenou Ťa popadne.
Mama, to slovo je cennejšie
ako hocijaké iné na svete. Keď
Ťa už niet, rúti sa nám svet.
Spi sladko, snívaj svoj večný sen, v spomienkach sme pri
Tebe každý deň. Žiarila z Teba
láska a dobrota, budeš nám
chýbať do konca života. Aj keď
už nie si medzi nami, v našich
srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 2. júna nás vo veku 63
rokov opustila drahá manželka, naša mama a babka

Keby ste niekedy radu potrebovali, len s láskou si na
mňa spomeňte, budem žiť
s Vami aj naďalej a budem
bdieť nad Vaším každým krokom.

Ďakujeme za účasť, prejavy sústrasti a kvetinové dary
rodine, susedom, priateľom
a známym, ktorí odprevadili
na poslednej ceste 22.6.2016
nášho milovaného manžela
a otca
Antona Novosada,
ktorý nás opustil vo veku
54 rokov.
S láskou bude spomínať
manželka a synovia.

Alenka Kopačková

Úprimne ďakujeme príbuzným, známym, priateľom, susedom a všetkým za účasť na
poslednej rozlúčke ako i za
kvetinové dary a prejavy sústrasti.
Ten, kto Ťa poznal, spomenie si, ten kto Ťa mal rád, nezabudne.
Smútiaca rodina

Smútočné
poďakovanie

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

Kto žije v našich spomienkach, nezomiera.
Smútiaca rodina

Smútočná
spomienka

Odišiel si tíško, bez rozlúčky snívať svoj večný sen,
ale v srdciach a spomienkach budeme s Tebou každý deň.
10.7.2016 si pripomenieme 1 rok, čo nás navždy
opustil náš drahý syn

Branislav Poluch

S láskou a úctou spomína
celá rodina

Osud je občas veľmi
krutý, nevráti, čo raz vzal...
Zostanú iba spomienky a v
srdci veľký žiaľ....
27.5.2016 sme sa naposledy rozlúčili s naším drahým manželom, otcom,
starým otcom, bratom a
priateľom
Ivanom Hofericom,
ktorý nás navždy opustil
vo veku 56 rokov.
Touto cestou sa chceme
poďakovať všetkým, ktorí
ho s nami prišli odprevadiť na poslednej ceste.
Ďakujeme za kvetinové
dary a prejavy sústrasti.
Smútiaca rodina

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

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

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

Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o.: Bližšie informácie o
ponuke sa dozviete u každého autorizovaného predajcu
Kia. Kombinovaná spotreba paliva 4,7-7,6 l/100 km,
emisie CO2: 124-177 g/km. * Záruka 7 rokov/150 000 km.
Obrázok je ilustračný.
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Medzinárodné športové stretnutie
Tri roky prešli ako voda vo
Váhu a opäť naša škola privítala hostí a športovcov z družobných základných škôl.
19. mája 2016 hostila vedenie škôl, predstaviteľov mesta
a žiakov z českých Klimkovíc
a poľského Mikolówa. Už tradične si mladší a starší žiaci
merali svoje sily v atletických
disciplínach a kolektívnych
športoch.
Po slávnostnom otvorení riaditeľkou školy, príhovoroch hostí, sľube športovcov
a rozhodcov podujatie spestrili
žiačky 4.B moderným tancom.
Nakoľko areál našej školy stále neposkytuje vhodné podmienky na atletiku, presunuli
sa všetci športovci na štadión
do neďalekej Dubnice nad Váhom. Žiaci súťažili v behu na
60 m, 600 m, 1000 m a v skoku do diaľky. Najrýchlejší
v behoch boli poľskí žiaci, len
v behu chlapcov na 1 000 m ich
pokorili Klimkovice. Najďalej
doskočili českí chlapci i dievčatá.
Športové trojstretnutie pokračovalo v kolektívnych loptových hrách už v areáli ZŠ,
kde sme pripravili i voľnočasové aktivity - florbal, zumbu,
diskotéku.
V prehadzovanej dievčat sa
najviac darilo skórovať Česku.

Nesmierne nás potešil úspech
našich chlapcov. V malom futbale obsadili prvé miesto. Žiaľ,
toto víťazstvo nestačilo na lepšie celkové umiestnenie.
Po sčítaní bodov nastala neobvyklá situácia. Česko i Poľsko získalo rovnaký počet. Na
záverečnom vyhodnotení putovný pohár, ktorý rok zdobil
školu Klimkovíc, po dohode
vedenia škôl si prevzal Mikolów. Do tohto mesta všetkých
družobných partnerov pozvala
poľská riaditeľka školy na budúce stretnutie.
Veríme, že sa nám dovtedy
podarí v našich žiakoch prebudiť súťaživosť, dravosť, vytrvalosť a psychickú odolnosť.
K rozvoju týchto atribútov by
nám veľmi pomohlo dobudovanie športového areálu a kvalita už existujúcich športovísk.
A čo na záver? Naše družstvo nevyhralo, ale všetci
účastníci športovali, zabávali
sa, spoznávali nových kamarátov, prípadne upevnili priateľstvá s tými, ktorých už poznali. Jazyková bariéra nerobila
nikomu problémy. A to je hlavný cieľ medzinárodného športového trojstretnutia, ktoré sa
nieslo v priateľskom duchu či
už dospelých alebo detí.
EK, HM

Prípravka

Futbal je hra...
Prípravka U -8,9
Najmenší chlapci vo veku
6-8 rokov sa počas sezóny zúčastnili množstva turnajov,
z ktorých odchádzali víťazne. Odohrali sériu prípravných zápasov s mužstvami
z okolia Ilava (DCA, NDCA,
Púchov, Horovce, Považská
Bystrica, Beluša...). Momentálne je v mužstve 18 chlapcov.
Tréningy bývajú vždy utorok
a štvrtok o 17.30 hod. pod vedením P. Mišíka.
Prípravka U -10, 11
Chlapci narodení v rokoch
2006-2007 hrajú oblastnú súťaž, kde sa stretávali so súpermi o 1-2 roky staršími. Spomedzi 15 mužstiev skončili na
10. mieste, keď získali 13 bodov s celkovým skóre 30:76.
Najlepší strelec: Timotej
Turza 18 gólov.
Okrem súťaže sa zúčastňujú turnajov. Dňa 24.06.2016
sú prihlásení na turnaj do Havířova. Trénerom mužstva je
Tomáš Jašúrek. Tréningy bývajú v pondelok, utorok, štvrtok vždy o 17.30 hod. na ihrisku MFK Ilava.

Žiaci z družobných škôl

ILAVSKÝ

Mladší žiaci
Mladší žiaci hrajú 3. ligu sever, kde ako nováčik skončili

na 10. mieste zo skóre 110:128.
Najlepším strelcom celej
súťaže sa stal Adam Kukučka, ktorý strelil 66 gólov. Výhodou je, že mladších žiakov
môžeme doplniť chlapcami
z prípravky U- 10,11.
Starší žiaci
Starší žiaci hrajú 3. ligu sever. Jeseň začali veľmi dobre a prezimovali na peknom
5. mieste. Jar začali chlapci
veľmi zle a niektorí hráči prestali mať o futbal záujem, takže bol problém zložiť mužstvo
a káder museli dopĺňať chlapci z mladších žiakov. Nakoniec sme skončili na peknom
8. mieste, najviac gólov strelil
Králik 12 a Majchut 8. Na nováčika súťaže veľmi dobre.
„A“ mužstvo
V 6. lige sever OBFZ PB
skončilo mužstvo na 10. mieste a na poslednú chvíľu zachránili okresnú súťaž. Problémy
si narobili svojou nedisciplinovanosťou, keď v sezóne dostali až 8 červených
a 35 žltých kariet. Najlepším
strelcom mužstva bol Pagáč
s 11 gólmi a Jáňa s Pružincom strelili 8 gólov. V sezóne
2016/2017 príde ku generačnej výmene mužstva.
-pm-
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