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Kultúrno-spoločenské noviny obyvateľov mesta Ilava Ročník XXIII. 6. decembra 2017 Cena: 0,20 €

Mesto Ilava - oddelenie kultúry Vás srdečne pozýva
na tradičný adventný koncert ilavských súborov

Daj Boh Šťastia

17.12.2017 od 15. 00 hod. v dome kultúry

V pestrom programe účinkujú:
DFS Laštek, DFS Vretienko,
FS Strážov, deti zo ŠkK pri ZŠ Ilava
Hostia programu: Nikola
Matejková, Elenka Vaňová,
Ľubomír Turcer a Samuel Teicher
Dobrovoľné vstupné: bude použité na
účely opravy kultúrnej pamiatky v Ilave

Vážení
spoluobčania!

H

oci žijeme v uponáhľanej
dobe, je dôležité aspoň
počas vianočných sviatkov sa na
chvíľu pozastaviť a zabudnúť
na každodenné problémy, staré
spory a tiež si spomenúť aj na
svojich blízkych, ktorí už nie sú
medzi nami. V tomto krásnom
sviatočnom čase sa opäť vieme tešiť nielen z maličkostí, ale
aj z toho, že väčšina ľudí okolo
nás, naša rodina, priatelia, bližší i vzdialenejší známi, susedia
majú k sebe o niečo bližšie ako
inokedy. V úprimnom úsmeve,
vľúdnom slove či ľudskom dotyku je veľké tajomstvo a bohatstvo a v každom z nás vyvoláva pocit šťastia, pokoja a lásky.. .
Ak si teraz sľúbime, že nielen počas nastávajúcich sviatkov, ale
aj v novom roku nebudeme šetriť vľúdnym slovom, úprimným
stiskom ruky, milým pohľadom
či pohladením, dáme svojim
blízkym a priateľom ten najkrajší darček.
Prajeme Vám všetkým krásne
prežitie vianočných sviatkov a
úspešný vstup do nového roka,
všetko dobré, pevné zdravie, veľa
Božieho požehnania a osobných
a pracovných úspechov.
Ing. Štefan Daško,
primátor mesta Ilava
a zamestnanci MsÚ

Z obsahu:
Vyhodnotenie rozpočtu
Mesta Ilava – 10/2017
MAS Vršatec oznamuje
Ocenenie Romany Adamcovej
Knižné novinky
Spoločenská rubrika
Športové aktuality
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Vývoz odpadu v roku 2018
Mesiac

Papier RD

Plasty RD

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

deň
9
6
6
17
15
12
10
7
4
2
13
11

deň
23
20
20
25
29
26
24
21
18
16
27
17

Objemný odpad, kuchynský
olej z bytových domov,
biologický a nebezpečný odpad
deň
2
5
5
3
7
4
2
6
3
1
5
3

Tetrapaky, kovové obaly,
použitý kuchynský olej RD
deň
17
14
14
11
23
20
18
15
12
24
14
5

Nebezpečný odpad (farbivá, laky, rozpúšťadlá, pesticídy,...) sa musia odovzdávať v pôvodných obaloch.

Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava za 10/2017

(tabuľková
forma) Ilava za 10/2017
Vyhodnotenie rozpočtu
Mesta
(tabuľková forma)

Vyhodnotenie
rozpočtu
Mesta2017
Ilava zaPlnenie
10/2017
Schválený 2017
Upravený
10/2017

forma)2017
Schválený 2017 (tabuľková
Upravený
Plnenie 10/2017
Bežný rozpočet
Bežný
rozpočet
Príjem
3 736 337,00
3 757 705,00
3 254 856,07
Príjem
3
736
337,00
3
757
705,00
3
254
856,07
z toho:
DzP FO
1 795 669,00
1 795 669,00
1 516
400,77
Schválený
2017
Upravený
2017
Plnenie
10/2017
z toho:
DzP FO
1 795 669,00
1 795 669,00
1 516 400,77
z nehnuteľ.
595 600,00
606 052,00
618 568,17
Bežnýdaň
rozpočet
daň z nehnuteľ.
600,00
052,00
618856,07
568,17
Príjem
3595
736
3 606
757
3 254
DK
20 337,00
250,00
20705,00
250,00
10 134,75
DK
20
250,00
20
250,00
10
134,75
z toho:
DzP FO
1 795
669,00
1 795910,00
669,00
1
516370,41
400,77
Výdaj
3708
708
865,00
3753
753
2670
670
Výdaj
3
865,00
3
910,00
2
370,41
daň z nehnuteľ.
595 600,00
606 052,00
618 568,17
z toho: výdaj
výdaj
na RO
1 231 762,00
1 155924,00
924,00
970686,06
686,06
z toho:
na RO DK 1 231 762,00
1 15520
970
20 250,00
250,00
10 134,75
výdaj mesto
2 477103,00
103,00
597 986,00
1699
699684,35
684,35
2 3477
232597
Výdaj výdaj mesto
708 865,00
753986,00
910,00
21670
370,41
z toho:
MŠ
488
129,00
494
533,00
337
161,63
z toho:
MŠ
488
129,00
494
533,00
337
161,63
z toho:
výdaj na RO
1 231 762,00
1 155 924,00
970 686,06
DK
204
180,00
204
180,00
128
407,68
DK
204
180,00
204
180,00
128
407,68
výdaj mesto
2 477 103,00
2 597 986,00
1 699 684,35
správa
mesta
865
725,00
879
077,00
573826,76
826,76
správa
mesta
865
725,00
879
573
z toho:
MŠ
488
129,00
494077,00
533,00
337
161,63

Rozdiel
Rozdiel

DK
TSTS
správa mesta

Rozdielrozpočet
Kapitálový
Kapitálový
rozpočet
Príjem
Príjem
Kapitálový rozpočet
Výdaj
Výdaj
Príjem
Rozdiel
Rozdiel

TS

277 944,00

260 400,00

3 795,00

584 485,66

0,00
0,00
113
090,00
113 090,00
0,00
-113
-113090,00
090,00

126
126398,00
398,00
603
841,00
603
841,00
126 398,00
-477
-477443,00
443,00

160,20
160,20
380
024,82
380 160,20
024,82
-379
-379864,62
864,62

280 269,00
280 269,00
167280
179,00
269,00
167090,00
179,00
113

652 196,00
652 196,00
167
179,00
652 179,00
196,00
167
485
017,00

139 018,44
139 018,44
139
474,17
139
018,44
139-455,73
474,17

113 090,00
-113 090,00

Finančné operácie
Finančné operácie
Príjem
Finančné operácie
Príjem
VýdajPríjem
Výdaj
Rozdiel
Výdaj
Rozdiel

Rozdiel

260400,00
400,00
204
180,00
260

27 472,00

Výdaj
Rozdiel

Príjem
Príjem
Výdaj
Príjem
Výdaj
Rozdiel
Výdaj

277
944,00
204
180,00
277
944,00

472,00
2727
472,00
865
725,00

167090,00
179,00
113
113 090,00

4 016 606,00
44016
606,00
3 989
134,00
016
606,00
3327
989
134,00
472,00
989
134,00

603 841,00
-477 443,00

167 017,00
179,00
485
485 017,00

4 536 299,00
536 299,00
44524
4 536930,00
299,00
44524
930,00
11
524369,00
930,00

Zdroj: Ministerstvo financií SR.

Ing.Zdroj:
Štefan
Daško
Ministerstvo
Ing. Štefan
Daško financií SR.
primátor mesta Ilava
primátor
mesta Ilava
Ing.
Štefan Daško
primátor mesta Ilava

11
11 369,00
369,00

86,62

86,62
84,45

10/2017 v %

84,45
102,07
102,07
86,62
50,05
50,05
84,45

71,14
71,14

102,07
83,97
83,97
50,05

65,42
65,42
71,14

68,18
68,18
83,97
62,89
62,89
65,42
65,28
65,28
68,18

196407,68
588,37
128
196
588,37

62,89
75,49
65,28

196 588,37

75,49

584
485,66
584
573485,66
826,76

380 024,82
-379 864,62

139-455,73
474,17
-455,73

3 394 034,71
3189
394 034,71
034,71
33
394 869,40
3
189
869,40
3204
189 165,31
869,40

0,13
0,13
62,93
62,93

0,13
62,93

21,32
21,32
83,43
21,32

83,43

83,43

74,82

74,82

70,50
74,82
70,50
70,50

204 165,31
165,31
204
(sumy
sú uvedené
v €)v organizácie
(sumy
sú uvedené
€)
* RO
– rozpočtové
(zahŕňa ZŠ, ZUŠ, CVČ, ŠJ ZŠ a ŠKD ŠJ); MŠ – zahŕňa Materskú školu Ilava +
jedáleň
a– Materskú
školu
Klobušice
+ jedáleň;
DK CVČ,
-CVČ,
domy
kultúry.
* RO
– rozpočtové
organizácie
(zahŕňa
ZŠ,ZUŠ,
ZUŠ,
ZŠ
ŠKD ŠJ);
ŠJ); MŠ – zahŕňa Materskú
* RO
rozpočtové
organizácie
(zahŕňa
ZŠ,
ŠJŠJZŠ
aaŠKD
Materskúškolu
školuIlava
Ilava++
jedáleň
a Materskú
školuKlobušice
Klobušice
+jedáleň;
jedáleň;
DK--domy
domy
kultúry.dlhu, civilnú obranu, ochranu pred
jedáleň
a Materskú
DK
kultúry.
* výdaj
mesto
- zahŕňaškolu
správu
mesta, +voľby,
transakcie
verejného
* výdaj
mesto
- cestnú
zahŕňasprávu
správu
mesta,
voľby,transakcie
transakcie
verejného
dlhu, civilnú
civilnú
obranu,
ochranu
pred
požiarmi,
výstavbu,
dopravu,
komunikácie,
nakladanie
s odpadmi,
ochranu
prírody
a krajiny,
* výdaj
mesto
- zahŕňa
mesta,
voľby,
verejného
dlhu,
obranu,
ochranu
pred
požiarmi,
výstavbu,
cestnú dopravu,
komunikácie,
nakladanie
s odpadmi,
ochranu
prírody
a krajiny,
ochranu
životného
prostredia,
rozvoj
bývania,
verejné
osvetlenie,
bývanie
a
občiansku
vybavenosť,
požiarmi, výstavbu, cestnú dopravu, komunikácie, nakladanie s odpadmi, ochranu prírody a krajiny,
ochranu
životnéhoslužby,
prostredia,
rozvoj bývania, verejné
osvetlenie,
bývanie a občiansku
vybavenosť,
rekreačné
aživotného
športové
knižnicu,
výchovu,
opatrovateľskú
klub
dôchocov a
ochranu
prostredia,
rozvojpredškolskú
bývania,
verejné
osvetlenie,
bývanie aslužbu,
občiansku
vybavenosť,
rekreačné
a
športové
služby,
knižnicu,
predškolskú
výchovu,
opatrovateľskú
službu,
klub
dôchocov a
starostlivosť o občanov v hmotnej núdzi.
rekreačné
a športové
služby,
knižnicu,
predškolskú výchovu, opatrovateľskú službu, klub dôchocov a
starostlivosť
o občanov
v hmotnej
núdzi.
Schodok
štátneho
rozpočtu
SR je k 31.
10. 2017 vo výške 997 mil. €.
starostlivosť
o
občanov
v
hmotnej
núdzi.
Schodok štátneho rozpočtu SR je k 31. 10. 2017 vo výške 997 mil. €.
Zdroj:
Ministerstvo
SR.SR je k 31. 10. 2017 vo výške 997 mil. €.
Schodok
štátnehofinancií
rozpočtu

Rozdiel
(sumy
sú
uvedené v €)
Rozdiel

27
27472,00
472,00

795,00
33795,00
879
077,00

10/2017 v %

10/2017 v %

Ing. Stanislav Fúsek
Ing. Stanislav Fúsek
samostatný odborný referent rozpočtu

samostatný
Ing.
Stanislavodborný
Fúsek referent rozpočtu
samostatný odborný referent rozpočtu

Jarný a jesenný zber
objemného odpadu
Jarný zber: 2.3. - 5.3.
Jesenný zber: 5.10. - 8.10.
1/ Sídl. Štúrova, Štefánikova ul.
Sihoť (SEVAK, bytovka 239, 250,
pri žel. podjazde)
Jarný zber: 9.3. - 12.3.
Jesenný zber: 12.10. - 15.10.
2/ Kukučínova ul. (kotolňa SNP,
OSP), Múzeum
Medňanská ul. (dvor, MŠ),
Jesenského ul.
Jarný zber: 16.3. - 19.3.
Jesenný zber: 19.10. - 22.10.
3/ Otoč, PD, Garáže, Zberné suroviny, Radovka
Jarný zber: 23.3. - 26.3.
Jesenný zber: 26.10. - 29.10.
4/ Hlavná cesta, Okružná, Betlehemská, Zámocká
Veľkokapacitné kontajnery budú
pristavené v piatok a odvezené v
pondelok. Presun vývozu odpadu z dôvodu sviatkov v roku 2018.
Má byť vývoz
1/1/2018
3/30/2018
4/2/2018
5/1/2018
5/8/2018
7/5/2018
8/29/2018
11/1/2018
12/24/2018
12/25/2018
12/26/2018

Bude vývoz
12/30/2017
3/31/2018
4/3/2018
4/28/2018
5/7/2018
7/4/2018
30.-31.8.2018
11/3/2018
12/22/2018
27.-28.12.2018
12/29/2018

Predstavujeme nového
zamestnanca MsÚ
Ing. Peter PROSZCZUK
Od 1. 11.
2017 vedie finančno – majetkové
oddelenie nový
zamestnanec
MsÚ Ing. Peter
Proszczuk. Veríme, že skúsenosti, ktoré získal v oblasti vedenia oddelenia logistiky a riadenia ekonomických činností,
kde bol priamo zodpovedný za
tvorbu a dodrživanie rozpočtu,
s následným dodržiavaním postupov zákona o finančnej kontrole , využije v plnom rozsahu , nakoľko aj jeho vzdelanie
a kvalifikácia je špecializovaná
pre uvedenú činnosť. Novému
zamestnancovi prajeme veľa
úspechov a bezkonfliktných
situácií.
-r -
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Vážený pán primátor !

Pozdravujem Vás, a mám za
to, že tak ako Vy zastupujete
občanov Vášho mesta, tak ja
ako poslanec zákonodarného orgánu - Národnej rady SR
zastupujem všetkých občanov
SR a mali by sme sa spoločne
snažiť im dávať potrebné informácie v pravý čas, aby občania nemali naším nekonaním straty časové, finančné a
ani zdravotné.
Takže o čo vlastne ide ?
V kocke o tzv. náhradné užívanie poľnohospodárskych pozemkov t.j., že neužívate vlastný pozemok, ale
cudzí, ktorý Vám bol odovzdaný pozemkovým úradom
resp. odborom pozemkovým
a lesným príslušného okresného úradu v období od roku
1991 do roku 2008. Riešilo sa
to cez § 15 zákona 330/1991
Zb. o pozemkových úpravách
(slangovo sa to nazývalo vyčlenenie pozemku cez pätnástku). Takéto vyčleňovanie
vyplynulo z veľkej rozdrobenosti pozemkov, ktoré vlastnili naši občania a neboli obrábania schopné ich podiely,
čo v jednotlivých parcelách
mali. Pre názornosť priemerný gazda na Slovensku mal
pôdu rozdrobenú v 15 až 36
pozemkoch pri celkovej výmere niekoľko málo ha poľnohospodárskej pôdy. Keďže po
roku 1989 bol veľký dopyt po
obrábaní pôdy, tak sa to riešilo náhradným užívaním s garanciou štátu. Tento § 15 bol
v roku 2008 zrušený a preto
je potrebné vydať nové rozhodnutie pre tých vlastníkov,
ktorí užívajú takýto (cudzí)
pozemok, pričom nemusia
byť podnikatelia a chcú tento
pozemok užívať aj naďalej. Je
potrebné aby do 28.2.2018 sa
takto dotknutí občania ohlásili a dali žiadosť na príslušný
okresný úrad odbor pozemkový a lesný. Pracovníci odboru následne usmernia, čo
je potrebné doložiť ku žiadosti. Lesných pozemkov by sa to
týkať nemalo, nakoľko tie sa
odovzdávali len vlastníkom
lesa a vo vlastníckych hraniciach príslušných parciel. No

Vážení členovia a starostovia,
MAS Vršatec s radosťou
oznamuje, že po dlhom čakaní
konečne získala štatút Miestnej akčnej skupiny pre programové obdobie 2014-2020 a
bola schválená stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou.
Tešíme sa na spoluprácu.

niekde sa môže aj to vyskytnúť, hlavne tam, kde boli porastené lesným porastom bývalé pasienky prípadne orná
pôda a nikto druh pozemku
(kultúru) nezmenil. Podrobnosti si môžu občania naštudovať prípadne v zákone č.
504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskej pôdy,... a konkrétne v § 12b a §24 c.
Toľko ku popisu informácie a pokiaľ je niečo nejasné, tak kontakt na mňa je
0908979510.
A teraz spomínaný odkaz :
Poslanec NR SR Martin
Fecko člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné
prostredie upozorňuje všetkých občanov, ktorí užívajú
poľnohospodársku pôdu nie
vlastnú, ale cudziu a mali to
vyčlenené cez pozemkový
úrad resp. pozemkový odbor
okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto
pôdu aj naďalej užívať, aby v
lehote do 28.2.2018 podali
žiadosť na pozemkový a lesný
odbor príslušného okresného
úradu o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok.
Pracovníci odboru upresnia,
aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003
Z.z.. Nepodaním žiadosti do
daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká.
Prosím, nezmeškajte to občania! Ďakujem.
V Prešove 11.11.2017
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Katarínska noc divadiel
Myšlienka podujatia - NOC
DIVADIEL- vznikla na podnet francúzskych divadelných
umelcov v roku 2008. Možnosť prezentovať divadelný
program aj inak, ako počas
všedných dní, spája každý rok
množstvo divadiel a divákov
po celej Európe.
„S divadlom do nekonečna a zároveň do nekonečna“s touto myšlienkou sme aj my
vstúpili do divadelného sobotňajšieho dňa a to práve na
sviatok sv. Kataríny. I keď sme
sa pridali k európskemu podujatiu NOC DIVADIEL až o týždeň neskôr, myslím, že sme
ponúkli divákom netradičné

Kaligrafický workshop
zážitky a zároveň sme mohli
spolu s Katarínami osláviť ich
meninový deň.
Návštevníci podujatia si od
17:00 hod. mohli vychutnať
divadelné predstavenia prostredníctvom rôznych účinkujúcich divadelných súborov.
Ako prvý sa nám predstavil
DS LUSIAN z Nového Mesta nad Váhom, ktorý uviedol
malú komédiu zo života s názvom RÍNEK. O 19.00 hod.
účinkoval DS MASKY z Ilavy
a zahral bláznivú komédiu na
námet hry Charleyho teta od
Brandona Thomasa „ KDE JE
VAŠA TETA?“ O 21. 00 hodine účinkoval DS Lúky a predstavil sa veselohrou s názvom
„UŽ SÚ VŠETCI V JEDNOM
VRECI“ od Ferka Urbánka. Záver patril dubnickému divadlu , ktoré nám odohralo komédiu z prostredia
učiteľského zboru s priliehavým názvom „ZBOROVŇA“.
V spolupráci s DS MASKY

a Mestskou knižnicou v Ilave sme pripravili pre divákov
nielen krásne divadelné zážitky, ale v prestávkach medzi predstaveniami sme pre
všetkých účastníkov podujatia pripravili čitateľský kútik
s kvalitnými časopismi a výborným čajom, v bare čakalo prítomných výborné osvieženie v podobe skvelého vína,
ktoré mali možnosť návštevníci najskôr ochutnávať a to najlepšie z najlepších si aj zakúpiť.
Nechýbali ani skvelé koláčiky s hádankami od Michalky
a autorské šperky a anjeli od
Danky . Skvelým oživením bol
aj kaligrafický workshop výtvarníka a umeleckého pisára
Juraja. Vo vestibule bol nainštalovaný fotokútik s divadelnými kostýmami, v ktorých
sa mohli diváci odfotiť . V celom kultúrnom stánku rozvoniaval šošovicový guľáš, ktorý
pripravili kolegyne z kultúrneho stánku a zároveň majsterky varenia na kultúrnych
podujatiach Janka a Renátka.
Hoci si zaslúžili zatiaľ len
imaginárny rád zlatej šošovice s vareškou od všetkých
prítomných, ktorým sa dostalo koštovky z tohto výborného tradičného ilavského jedla, verím, že pokiaľ vydržia
s varením v tejto kvalite iste
bude ocenenie aj v tom známom rozprávkovom štýle....
Ďakujem všetkým spoluorganizátorom, sponzorom
a účastníkom tohto skvelého
podujatia a verím, že sa na budúci rok opäť stretneme.
-at-

DS MASKY - zľava Samuel
Teicher a Kristián Derka

Svietiace tekvice
V dňoch 23. - 27. októbra
2017 prebiehala na našej škole
súťaž o najkrajšie svietiace tekvice, do ktorej sa zapojili žiaci
5. - 9. ročníka. Veľká pochvala
patrí šiestakom, pretože tí boli

Žiaci ZŠ Ilava
najkreatívnejší.
Na 1. mieste sa umiestnil Pavol Ház zo 6. B, 2. miesto obsadila Miška Martinisková zo 6.B
a 3. miesto patrilo Linde Rexovej zo 6.A. Všetci zúčastnení
boli ocenení vecnými cenami
a sladkými dobrotami.

Poďakovanie za spoluprácu
a výstavu nesúťažných tekvíc
zo 4. ročníka patrí pani učiteľke
Lydke Horákovej a jej „šikovníkom“.
Verím, že budúci rok sa do
súťaže zapoja i ďalší
žiaci a rovnako pekne, tak ako aj tento
rok si spríjemníme
týždeň pred jesennými prázdninami
svietiacimi tekvicami.
Tekvičky sme vyrobili, týždeň v škole nám spríjemnili.
V tme pekne zažiarili, vchod do
školy osvietili.
Jesenné prázdniny sa už
ohlásili a víťazov súťaže sme
vyhlásili.
Na prázdniny sa už veľmi tešíme, ale nezabúdajme, že vo
štvrtok sa opäť všetci vidíme.
Mgr. Dominika Budiačová

Burza detského oblečenia
na ZŠ - POĎAKOVANIE
V dňoch 20.10. - 22.10. 2017 sa
uskutočnila Burza detského oblečenia, obuvi a hračiek, konaná
pod záštitou Rady rodičov pri ZŠ
Ilava. Telocvičňa základnej školy
sa počas troch dní premenila na
centrum predaja a nákupu detského oblečenia, obuvi a hračiek,
ktorú navštívilo veľa mamičiek,
oteckov, starých rodičov a detičiek nielen z nášho mesta, ale aj
okolia. Touto cestou by som sa
chcela poďakovať pani riaditeľke Mgr. Jarmile Janošíkovej za
poskytnutie priestorov telocvične. Pán Jozef Koyš zabezpečil
potrebné lavice a stoly. Žiačky
7.A a 7.B triedy – Tatiana Turzová, Izabela Bartáková, Natália Balajková a Lívia Ptáčková sa
spolu s pani Vladimírou Kurusovou postarali o plynulý priebeh
registrácie a ukladania tovaru.
Všetky veci boli prehľadne uložené a označené, čo kupujúcim neskôr uľahčilo ich výber a zároveň
aj šetrilo čas. Naše stálice z detského kútika - Lenka Kurusová,
Benjamín Behan a Larka Urba-

novský boli posilnené o pomoc
Lenky Ďurišovej a Adelky Remenárovej. Opäť sa postarali o malé
detičky, precvičili sa aj v matematike a natrénovali si zručnosť
rýchleho skladania nakúpených
vecí do igelitových vreciek. Veľké poďakovanie patrí obetavým
mamičkám našej základnej školy: Dagmare Felis, Silvii Stanovej, Ing. Zuzane Slavíkovej, Mgr.
Gabriele Vicenovej a jej dcére
Saške, Alexandre Marcinovej,
Ing. Miriam Turzovej, Bc. Lucii
Striškovej. Opäť ďakujeme všetkým mamičkám, ktoré darovali staršie oblečenie a obuv. Výťažok z tejto akcie – 170 € doložíme
k finančnej sume na prerobenie
sociálnych zariadení pre žiačky
druhého stupňa. Spokojnosť predávajúcich a nakupujúcich nás
presvedčila, že burza sa vydarila.
Pevne verím, že jej organizovanie
sa stane pevnou tradíciou našej
školy. Uvidíme sa opäť na jar.
PhDr. Jana Urbanovský
predsedníčka
Rady rodičov ZŠ
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Jesenné aktivity v Špeciálnej Zuškársky lampášik zasvietil
po štvrtýkrát
základnej škole v Ilave

Žiaci Špeciálnej základnej školy v Ilave

Mesiac október bol v našej
škole veľmi bohatý na rôzne
zaujímavé aktivity. Pri príležitosti Svetového dňa potravín sme sa zúčastnili celoslovenského projektu Hovorme
o jedle. Jeho cieľom bola aktívna účasť žiakov na vzdelávaní o potravinách a o dobrých
stravovacích návykoch. Zamerali sme sa na chlieb, pečivo,
obilniny, cestoviny a s tým súvisiace i plytvanie potravinami. Žiaci spoznali život chlebíka od maličkého semienka
až po hotový výrobok, mladší
žiaci si pripravili slané i sladké chuťovky, starší žiaci nám
predviedli svoju šikovnosť pri
príprave cestovinového šalátu.
Po celý deň škola rozvoniavala
nádhernou vôňou upečeného
chlebíka z dielne pani riaditeľky Vierky Jancovej.
I tento rok sa jeseň premenila na „bohatú pani“. Z potuliek
po jesennej prírode, z polí i zo
záhradiek sme podonášali rôzne prírodniny. Tie hrali hlavnú úlohu v jesennej tvorivosti
žiakov špeciálnych ZŠ Trenčianskeho kraja – Strašidielňa
2017. Jej v poradí už 4.ročník
sa uskutočnil v priestoroch
DK Ilava. Cieľom aktivity bola
podpora tvorivosti žiakov a
spoznávanie jesennej prírody.
Úvod bol veľmi nesmelý, žiaci
mali trošku trému. Nakoniec
z prírodnín vyčarovali nádherné výrobky, ktoré boli vystavené vo vestibule DK Ilava.
Tajuplný svet knižných príbehov v česko-slovenskom
projekte Záložka spája školy
nám poskytol možnosť spo-

lupráce s partnerskou školou
v Českej republike – mesto
Litovel, okres Olomouc. Žiaci vyrábali netradičné záložky, v ktorých zobrazili
príbehy nielen z klasických
slovenských rozprávok, ale
i z tých súčasných ako sú Mimoni alebo Harry Potter. Naša
spolupráca záložkami neskončila. V súčasnosti pripravujeme pre žiakov z partnerskej
školy vianočné darčeky.
Netrpezlivo očakávame výsledkovú listinu z okresného
kola výtvarnej súťaže Ochranárik, v ktorej sa žiaci sústredili na maľovanie rôznej záchranárskej techniky v akcii.
Oblastná súťaž v tvorivosti žiakov špeciálnych ZŠ Svetlušky,
ktorú vyhlasuje Považské
osvetové stredisko v Považskej
Bystrici priniesla 1.miesto Natálke Polákovej, ktorá najrýchlejšie poskladala rozprávkové puzzle. Vo výtvarnej súťaži
pre zdravotne a mentálne postihnuté deti – Krajina nádeje,
ktorej spoluusporiadateľom je
Spojená škola internátna v Považskej Bystrici, boli ocenené práce Ivana Bielika a Laury Kumanovej. Zapojili sme
sa i do celoslovenskej výtvarnej súťaže Rodina bez cigariet
spracovaním témy Ako chcem
tráviť voľný čas.
Tvoriví zostávajú žiaci
i v tomto období. Chystajú sa
na príchod Mikuláša, nacvičujú program na vianočnú besiedku a pre kamarátov a rodičov vyrábajú milé vianočné
prekvapenia.
Mgr. Miroslava Kušnierová

V piatok 24. novembra
2017 sa v Dome kultúry Ilava predstavili žiaci hudobného, tanečného a výtvarného
odboru Základnej umeleckej
školy Ilava na štvrtom ročníku podujatia s názvom Zuškársky lampášik. Pod vedením svojich učiteľov pripravili
pre divákov pestrú zmes hudby, tanca, kresieb, malieb, aj
nápaditej keramiky. Vo vestibule a vo vnútri veľkej sály
prichystali výtvarníci peknú
výstavu žiackych prác a návštevníci mali možnosť sa presvedčiť, že žiakom ani učiteľom nechýba fantázia a cit pre

Mladé tanečníčky
farebnosť, symetriu a detailnú
prácu. Mnohé z vystavených
prác v tomto školskom roku
už majú za sebou pár kilometrov – boli súčasťou družobnej
výstavy v Sanatóriu Klimkovice a na istý čas oživili aj
priestory neďalekého kaštieľa
v Bohuniciach. Maľby a kresby dopĺňala výstava keramických výrobkov. Kolektív učiteľov a žiakov ZUŠ Ilava touto
cestou ďakuje rodičom, hosťom a priaznivcom za podporu - dobrovoľný príspevok za
kúpu keramických výrobkov
umožní zakúpiť materiál
a
pomôcky pre ďalšie výtvarné
aktivity.
Okrem výtvarníkov sa
predstavil aj hudobný a tanečný odbor. V širokej ponuke
skladieb si mohol každý nájsť
svoj obľúbený žáner – od známych melódií z filmov a muzikálov, cez populárne piesne
a ragtime, až po skladby s virtuóznymi prvkami. Svoju ši-

kovnosť na pódiu ukázali viacerí žiaci hudobného odboru,
ktorí sa opakovane úspešne
zúčastňujú rôznych súťaží a
prehliadok. Niektorí z nich
sa už teraz môžu pochváliť
čerstvými oceneniami zo súťaží: Elenka Vaňová získala
1. miesto vo svojej kategórii
na speváckej súťaži Talentmania - Popstar Trenčianskeho
kraja v Považskej Bystrici a
spolu s Karolínkou Kolekovou sa umiestnili v bronzovom pásme na speváckej súťaži Jesienka v Prievidzi.
Príjemným
osviežením
programu
bol
folklórny
vstup, v ktorom sa predstavili
mladé tanečníčky
za
sprievodu speváčok
a detskej ľudovej hudby.
Za zmienku
takisto
stojí
pripravovaná
účasť
žiačok tanečného odboru na Medzinárodnej tanečnej súťaži „Naruby“
v Brne; obecenstvo malo možnosť vidieť jedno z pripravovaných súťažných čísel - scénickú choreografiu starších
žiačok s názvom Odhodlanie
v nás. A na záver podvečera sa
speváčky aj tanečníci vyšantili v hite dievčenskej skupiny
Spice Girls „Wannabe“.
Ak sa vám večer strávený s
nami páčil, pozývame vás na
naše najbližšie podujatia, ktoré pripravujeme. V pondelok
11. decembra 2017 vás o 16:00
radi privítame na žiackom
koncerte v koncertnej sále
školy a tesne pred Vianocami
vo štvrtok 21. decembra 2017
príďte k nám zažiť tú pravú
vianočnú atmosféru. Priaznivci nášho plesu sa môžu tešiť na slávnostné 10. výročie
- ples sa uskutoční v sobotu
10. februára 2018. Viac sa dozviete na našej stránke www.
zusil@verejne.org.
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Deň Milana Rastislava Štefánika
Každoročne vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica „Súťaž o najzaujímavejšie
podujatie školskej knižnice“.
Cieľom tejto celoštátnej súťaže je zábavnými formami podporiť u žiakov dobrý a trvalý
vzťah ku knihe, školskej knižnici, k čítaniu a poznávaniu
nového. Toto podujatie sa už
tradične konalo aj v našej základnej škole. Tohtoročná téma
Medzinárodného dňa školských knižníc bola „Deň Milana Rastislava Štefánika – zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov a
komunity“.
V pondelok, 23.10. 2017, prišli žiaci do školy plní očakávania. Formou rozhlasovej relácie sme žiakom predstavili
M.R. Štefánika. Žiaci 1. stupňa
sa v každom ročníku zaoberali
jeho rozličnými profesiami.
Prváci sa oboznámili s jeho
životom, najmä s jeho kariérou pilota. Následne vypracovali pracovné listy s maľovaným čítaním o jeho živote.
Žiaci 1.A maľovali historické
dvojplošníky a skladali papierové lietadlo, žiaci 1.B z dreveného kolíka vyrobili dvojplošník a z farebného papiera
vystrihovali tvár a dobovú koženú leteckú čiapku s okuliarmi. Žiaci 1.C skladali papierové
lietadielka a tvorili papierovú
koláž.
Druháci sa zamerali na jeho
vojenské pôsobenie, učili sa
vyrábať vlastné vojenské čapice z papiera, ktoré si sami vyzdobili, dokreslili Štefánikovu vojenskú uniformu svojou
vlastnou podobizňou, vyplnili
pracovné listy, ktorými si osvojili poznatky o tejto významnej
osobnosti a začali vnímať Milana Rastislava Štefánika ako
vzor, ktorým by sa chceli stať.
Tretiakov zaujal krátky dokumentárny film, ktorý bol
venovaný jeho životnej ceste.
Najviac ich však zaujali jeho
astronomické
pozorovania.
Tie žiaci 3.A chronologicky zoradili do prehľadnej časovej osi
od najstaršej udalosti až po tú
najnovšiu. Pri čítaní textu natrafili na množstvo odborných
astronomických pojmov, ktoré zaradili do vlastného malé-

ho astronomického slovníka.
Žiaci 3.B z papierových hviezd
tvorili súhvezdia, ktoré možno
na oblohe pozorovať. Žiaci 3.C
vyrobili leporelo planét Slnečnej sústavy.
Štvrtáci sa po rozhlasovej
relácii presunuli do školskej
knižnice, kde sa uskutočnila beseda s pánom Ing. Viktorom Wiedermannom, majiteľom kníhkupectva Kornélia
v našom meste. Ten pútavým
rozprávaním na tému „Cestovanie“, hovoril o svojich zážitkoch z miest, ktoré navštívil
vo svete, radil deťom, ako takú
cestovateľskú výpravu pripraviť, čo si so sebou zobrať a na
čo si dať pozor. Po besede žiaci aktívne pracovali na svojom
projekte M. R. Štefánik – cestovateľ. Žiaci 4.A si podrobne
prečítali životopis M.R. Štefánika a do mapy sveta zaznačovali miesta, ktoré navštívil.
Žiaci 4.B spracovali jeho životopis do podoby cestovateľského denníka, pridávali svoje
vlastné postrehy.
Všetkým žiakom sa tento
netradičný deň v škole veľmi
páčil a obohatil ich, čo aj zhodnotili v záverečnej ankete. Veľa
z nich sa by sa v budúcnosti
radi stali pilotmi, vojakmi, astronómami či cestovateľmi. M.
R. Štefánik ich zaujal aj ako
vzdelaná osobnosť s množstvom záujmov a schopností.
Motto dňa: „Spoznávaním života osobnosti hľadáme vlastný cieľ“ tak bolo naplnené.
Žiaci 5. – 9. ročníka tiež venovali Medzinárodný deň
školských knižníc osobnosti
M. R. Štefánika. Naším cieľom
bolo priblížiť túto vzácnu osobnosť našich dejín naozaj pútavo, zážitkovo a neformálne.
Preto sme sa rozhodli zájsť so
žiakmi na exkurziu na miesta, kde Štefánik žil, na miesta,
kde sa hral, modlil, učil, kde
spoznával ľudí, ktorí formovali jeho mladú, slobodnú detskú dušu. Tak sme navštívili
Košariská. A pravdupovediac
– z exkurzie sme mali obrovský zážitok. Nielen žiaci, ale
veru aj my, učitelia. Najviac
sa o to zaslúžil nadšený čestný
predseda Spoločnosti Milana

Žiaci ZŠ Ilava
Rastislava Štefánika pán Peter
Pavol Uhlík. Je to bývalý učiteľ
na dôchodku, ktorého energia a charizma vyžaruje obrovskou silou a zasahuje každého,
kto sa s ním rozpráva. Alebo
ho len počúva, keď rozpráva
o Štefánikovi. Rozpráva s takým oduševnením a úctou, že
je to v dnešnej dobe až neuveriteľné. Rovnako krásne a pútavo nám rozprávala aj sprievodkyňa v múzeu M.R. Štefánika.
To, čo sme sa dozvedeli, mnohým vyrazilo dych. Napokon
sme navštívili aj jeho mohylu
na Bradle – pietne miesto, kde
sú uložené jeho ostatky a telá
ďalších pilotov, ktorí spolu zahynuli v tragický deň návratu
M. R. Štefánika na rodné Slovensko. Nedá sa to napísať, to
treba zažiť. Exkurzia tvorila
akúsi motiváciu ku Dňu M. R.
Štefánika. Ten už žiaci prežili maximálne tvorivo. Aby ste
mali predstavu ako, ponúkame vám náhľad na úlohy, ktoré mali riešiť: Nakresli podľa
predlohy lietadlo CAPRONI
Ca – 33, Štefánikovu mohylu na Bradle. Napíš CINQAINY alebo HAIKU (básne),
ilustruj ich, vytvor krížovku
s tajničkou, ilustruj ju, uprav
ako pomôcku na vyučovaciu
hodinu dejepisu. Vytvor AKROSTICH na meno Milana
Rastislava Štefánika, napíš príspevok do regionálnych novín
o priebehu a dojmoch z exkurzie, úvahu o M.R. Štefánikovi,
vytvor kvíz pre žiakov základnej školy.
Mgr. Anna Hýllová,
Mgr. Jana Dianová
No a čo naši žiaci vytvorili?
To ste si iste mnohí pozreli vo
vestibule DK Ilava. Teraz vám
ponúkame aspoň malé literár-

ne zamyslenia niektorých žiakov:
M.R. Štefánik
Niekomu možno toto meno
nič nehovorí, iný niečo tuší,
iný radšej nerozpráva... Niekto
sa mu klania a obdivuje ho.
Neviem, k akej skupine
patríte vy, ale pravdou je jednoznačne, že bol mimoriadnou osobnosťou, významným,
obdivuhodným, vzdelaným
a charizmatickým človekom.
Bol tak významný, že ho minimálne čakalo kreslo vo vláde novovzniknutého Československa, ktoré vzniklo jeho
zásluhou. Keby niet tragickej
nehody a smrti M.R. Štefánika.
Práve o nej - o jeho smrti kolujú rôzne mýty. To, čo sa naozaj stalo v ten osudný deň sa
dnes už nedozvieme. Poďme sa
ale viac zamyslieť nad tým, čo
v živote dosiahol, v jeho krátkom, ale úspešnom živote. Keď
bol malý, zaujímali ho hviezdy
( tak, ako aj mňa) a chcel sa stať
astronómom. Jeho otec s tým
však nesúhlasil a ja si myslím,
že urobil dobre, lebo tým ešte
viac podporil Milanovu zvedavosť a túžbu. Možno by bez
toho nedokázal to, čo dokázal.
M.R. Štefánik bol od svojej
smrti milovaný alebo zatracovaný. Stredná cesta neexistovala. Zo Štefánika tak vznikol mýtus. Prečo? Lebo ľudia
nie sú dnes ochotní viac sa
venovať jeho odkazu, spoznávať jeho skutočný život, jeho
filozofiu, názory, túžby, myšlienky. Nie sú verní jeho posolstvu. Berú ho ako sochu, symbol a neberú si z neho príklad.
Priznám sa, že ani ja som donedávna nebola výnimkou.
Ale po nedávnej exkurzii si začínam uvedomovať, aká som
bola hlúpa a považovala so ho
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len za takmer rozprávkového
hrdinu, ktorý vytvoril Československo. Ale on bol skutočný človek z mäsa a kostí. Aj on
mal v živote problémy ako každý z nás. No on sa nimi prebil
a prekonal ich. Náš problém je,
že si nevieme vážiť to, čo máme
a čo je naozaj vzácne. Vzácne je
i jeho posolstvo: On je pre nás
dodnes príkladom, že človek
má ísť neochvejne za svojimi
snami. Pre mňa sa stal Štefánik
príkladom, vzorom do života.
Keď sa chce, všetko sa dá... Dú-
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fam, že som vás aspoň trochu
povzbudila nasledovať svoje
sny. V mene Milana Rastislava
Štefánika...

Bol som dobrým letcom,
ako Einstein dobrým vedcom.
Celým svetom som preletel
A napokon som odletel...

Sofia Pučeková, 8.B trieda

V Paríži som študoval
Astronómov som zaujal.
Československým ministrom
„války „ som sa stal,
Len chvíľu som tam zotrval...
V pamäti som sa zachoval,
Priateľ Jurkovič ma na Bradle
pochoval.
( T.Turzová, M.Klučincová,
D. Ličko, P. Šlapák, K. Meliš)

M.R. Štefánik

On bol vedec, letec, pražský
technik,
Stal by sa z neho aj štátnik.
Precestoval celý svet,
osudný bol jeden let.
Na Bradle dnes odpočíva,
V našich srdciach tak ostáva.
M.R. Štefánik

Ocenenie Romany Adamcovej
24. november 2017 bol pre
Romanku Adamcovú, žiačku základnej školy z 9.B triedy, výnimočný. Patrila medzi
53 žiakov a študentov – výborných reprezentantov Slovenska v predmetových olympiádach a medzinárodných
súťažiach, ktorých ocenila
štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR Oľga Nachtmannová za vynikajúce výsledky
v oblasti vedy, robotiky, športu
či tanca na slávnostnom podujatí v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave pri príležitosti Dňa študentov Pamätným
listom svätého Gorazda (prvého po mene známeho pedagóga
slovenského pôvodu).
Romanka toto ocenenie dostala za úspešnú reprezentáciu
SR na majstrovstvách Európy
v karate a získanie zlatej medaily. Čo všetko dosiahla vďaka svojmu úsiliu a nadaniu pod
odborným vedením svojho trénera Kamila Horáka? Krátka
rekapitulácia.
Romanka navštevuje záujmový krúžok Karate v CVČ Ilava a
dosahuje od roku 2015 tieto mimoriadne úspechy:
30.5. 2015 Majstrovstvá Slovenska Pezinok kumite 10-12r.
2. miesto
4.10. - 8.10. 2015 Majstrovstvá
sveta WTKA Montichiari Taliansko kumite 13-15r. + 57kg
3. miesto kumite 16-18r. + 60kg
SHS
1. miesto /majsterka sveta/
kumite 16-18r. + 57kg point

R. Adamcová s trénerom
K. Horákom
1. miesto /majsterka sveta/
12.10. - 16.10.2016 Majstrovstvá Európy WUKF Montichiari Taliansko
dievčatá 11-12r. kumite
1. miesto /majsterka Európy/
16.4. 2016 Otvorené Medzinárodné Majstrovstvá Slovenska
- Slovakia Open
kumite 2. miesto
kumite družstvá dievčatá
1. miesto
23.4. 2016 Elizabeth Cup Budapest
kumite 13-15r. 1. miesto
kumite 16-18r. 3. miesto
14.5. 2016 Majstrovstvá Slovenska
kumite 1. miesto /majsterka Slovenska/
15.9.-18.9. 2016 Majstrovstvá
Európy EGKF Steyer Rakúsko
kumite 2. miesto
15.11.2016 Grand Prix Ostrava
kumite 13-15r. 1. miesto
kumite 16-18r. 3. miesto
Pohár federácie karate 5 kôl
2016

kumite dievčatá 5 x 1. miesto
5.4.-9.4.2017
Majstrovstvá
Európy WUKF Cluj Napoca
Rumunsko
kumite team cadets . miesto /
majsterka Európy/
kumite team cadets rotation
2. miesto
kumite
individual + 50kg
3. miesto
Pohár federácie karate 2 kolá do
mája 2017
pre zranenie absolvovala len 1
kolo 1. miesto
29.4.2017 Elizabeth Cup Budapest
kumite dievčatá open 2. miesto
V súčasnosti je Romanka zaradená v A výbere Slovenskej reprezentácie SFK a BU .
Svojou záľubou i talentom mimoriadne úspešne reprezentuje
školu, mesto, svoj kraj i celé Slovensko, pretože vďaka jej talentu, záľube a najmä zodpovednej
príprave znie na špičkových európskych súťažiach pri oceňovaní víťazov slovenská hymna.
BLAHOŽELÁME!
JJ, M H

Démon doby
Dvadsiaty novembrový deň
sa našou školou niesla príjemná atmosféra vyžarujúca z Róberta Miklu, ktorý prišiel ôsmakom a deviatakom porozprávať
o svojom boji s alkoholom. Démon ako alkohol pomenoval,
ho prenasleduje už od prenatálneho obdobia, začal rozprávať
svoj životný príbeh nechceného
dieťaťa matky alkoholičky. Veľmi pútavou formou s použitím
tvorivej dramatiky, ktorú dopĺňal spevom a hudbou sa priblížil žiakom, ktorí so zatajeným
dychom počúvali a neskôr so
záujmom vytvárali živé obrazy.
Vyjadrovali nimi, veľmi presvedčivo, vzťahy alkoholika s rodinou a priateľmi. Beseda, presnejšie interaktívna diskusia, bola
„super,“ „ zaujímavá,““ iná ako
ostatné,“ „bombová,“ „úžasná,“
hodnotili žiaci bezprostredne
po jej skončení. A to je dôležité,
zaujať mladých ľudí a upriamiť
ich pozornosť na tak vážny
problém, ako je alkoholizmus.
Róbertovi Miklovi sa to podarilo,ďakujem! A v neposlednom
rade ďakujem rodičom Ing. Branislavovi Horákovi, Kamilovi
Horákovi a Romanovi Kalusovi, ktorí ochotne prispeli finančným darom na zorganizovanie tohto podujatia a podporili
novembrovú kampaň zameranú
na boj proti drogám.
A na záver ešte jeden odkaz:
„Róbert, kabát, ktorý teraz nosíte, nikdy nevyjde z módy, preto
Vám z celého srdca prajem, aby
ste ho už vo svojom živote nikdy
nevyzliekli!“
Ľubica Ladecká, koordinátor
primárnej prevencie

Žiaci ZŠ Ilava s Róbertom Miklom v strede
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Knižnica odporúča:
Siedmy deň
Je to novinka v našej knižnici, od uznávaného súčasného
čínskeho spisovateľa Jü Chua.
Tento držiteľ mnohých medzinárodných ocenení, pôvodným povolaním zubár,
je vo svojej vlasti v nemilosti
vládnuceho režimu kvôli kritickému pohľadu na súčasnú
čínsku spoločnosť.
Poprosila som našu bývalú
kolegyňu, dlhoročnú knihovníčku Ľubku Luhovú, aby nám
napísala svoje dojmy zo zaujímavej knihy pre nás z úplne
odlišného kultúrneho prostredia.
Ahoj Oľga,
tak už som prečítala knihu Siedmy deň od Číňana Jü
Chua a veľmi sa mi páčila. Ten
nápad písať o ľuďoch, ktorí sa
už pohybujú v záhrobí a zároveň sa v spomienkach vracajú do života, je pre mňa geniálny. Hlavná postava Jang Fej
na svojom putovaní stretáva
ľudí, ktorých poznal aj v živote, a tak zároveň rozpráva aj
ich životný príbeh. Rozpráva
aj o miestnych tragických udalostiach, pri ktorých zahynulo
veľa ľudí, a tak spoznávaš život
súčasných Číňanov a celkovo
aj pomery v Číne.
On sám rozpráva o sebe, ako
sa narodil vo vlakovom WC.
Vypadol medzi koľajnice, kde
ho zázrakom objavil mladý
22- ročný výhybkár, sám ho
vychoval, ani sa kvôli nemu
neoženil, ľúbil ho nadovšetko
na svete, a keď neskôr ochorel, recipročne Jang opustil zamestnanie, predal byt, aby mu
mohol zaplatiť liečbu a opatrovať ho. Obetovali sa jeden pre
druhého. Je to nádherný príbeh, citlivo napísaný, tak isto
aj tie ostatné.
A názov, Siedmy deň preto,
lebo podľa čínskych tradícií, či
mytológie, zomretí putujú šesť
dní v záhrobí a na siedmy deň
sa ešte naposledy vracajú tam,

kde žili a kde im pozostalí pripravia aj nejaké jedlo.
Mnohí si ale nemôžu dovoliť kúpiť hrobové miesto alebo sa dať spopolniť a mať svoju urnu, alebo už nemá kto za
nimi trúchliť, tak tí ostávajú
večne putujúci ako kostlivci a

nemôžu sa tešiť na večný odpočinok.
Knihu by som poradila tak
ženám ako aj mužom a vôbec
sa netreba obávať tej témy, nie
je tam nič deprimujúce, ani
strašné, naopak, prýšti z nej
láska, úcta, spolupatričnosť,

porozumenie, hoci niektoré
udalosti tam sú teda dosť povážlivé.
Toľko od Ľubky, knihu
máme v knižnici a plánujeme
zakúpiť aj ďalšie diela tohto
autora.
-ot-, -ľl-

Tatiana Macková u nás v knižnici
Do knižnice prišla aj s kamarátkou, krstnou mamou
svojich knižiek. Subtílna,
skromná, usmiata, v ruke
knižné darčeky pre knižnicu.
Tatiana Macková, ktorá prijala pozvanie na novembrovú
besedu. Pochádza z Topoľčian.
Píše pre radosť, začala po tom,
ako sa spamätávala zo „syndrómu prázdneho hniezda“ po
tom, čo sa synovia osamostatnili a začali žiť vlastné životy.
O práci, ktorá ju živí, sme
sa veľa nedozvedeli, iba že je
„úradníčka u policajtov“.
S chuťou sa však rozhovorila o svojej vášni pre knihy,
históriu, o tom, ako tieto svoje záľuby spojila a teraz rozdáva radosť aj iným. Jej knihy
čítajú najviac ženy, oddýchnu
si pri nich, ponoria sa do iného sveta. S hrdinami prežívajú
ich trápenia i radosti, ľúbostné
vzplanutia i rôzne dobrodružstvá. Sú to historické romance,
v ktorých okrem reálnych udalostí mala autorka aj priestor
pre vlastnú fantáziu. Väčšinou
si vyberá témy z veľmi dávnej
minulosti, o ktorých máme
informácií poskromne a ona si
ich zaľudňuje vlastnými hrdinami a ich príbehmi. Taká je
napr. séria Nitky osudu o živote slovanských panovníkov
či útla knižka Piate prikázanie: Nezabiješ. Novinka Vinná
láskou je z relatívne nedávneho obdobia. Príbeh poslednej
ruskej cárovnej, napísaný z jej
pohľadu. Osudová láska Alexandry a Mikuláša poznamenaná prekážkami a veľkými
skúškami bohužiaľ, ako vieme
z histórie, neskončia šťastne...
Viaceré knihy autorky, ale
samozrejme aj mnohé iné, vydáva žilinské vydavateľstvo
Artis Omnis. Jeho riaditeľka

Andrea Harmanová nám besedu sprostredkovala, osobne
sa zúčastnila a spisovateľku
spolu s nami „vyspovedala“.
Veľmi milo nás prekvapila
hojná účasť, počasie nebolo
ideálne, ale knižnica sa zaplnila vnímavými, pozornými
návštevníkmi. Ďakujeme.

Blížia sa Vianoce, určite si
chvíle oddychu mnohí z Vás
spríjemnia aj knihami Tatiany Mackovej. Tie čo máme
v knižnici Vám radi požičiame.
-ot-,-ih-

Tatiana Macková vľavo a Andrea Harmanová

OZNAM

Považská vodárenská spoločnosť, prevádzka vodovodov Ilava oznamuje odberateľom vody v Ilave, že od 5.12.2017 sa budú
prevádzať odpočty vodomerov.
Prosíme majiteľov rodinných domov, aby umožnili pracovníkom vodární prístup k vodomerom.
Stav vodomeru môžu nahlásiť i telefonicky na č. 4465464 v
pracovných dňoch od 7.00 hod. do 15.00 hod.
Ing. Majchrovič Ján, majster prevádzky vodovodov
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Za to, že vieme ako Ilava vyzerala začiatkom 20. storočia, vďačíme
amatérskemu fotografovi Dr. Abrahámovi Mártonovi Pattantyúsovi
V tomto roku si pripomíname gitálne, ani na film, negatívy
boli na skle. Aj naše mesto.
160. výročie jeho narodenia.
Centrum mestečka, cez ktoTeoretik fotografie a spisoré tiekol potok,
vateľ Marián Paunámestie v čase
er v knihe Čiernojarmoku, kedy sa
biely svet píše: „Ak
zaplnilo trhovníksa vám náhodou
mi aj s vozmi, časy,
dostane do rúk fokeď ešte na mieste
tografický materidnešnej pošty stála
ál spred sto a viac
vzadu synagóga.
rokov, vnárate sa
Záhrady
pod
do iného sveta.
hradom – väzZačujete šušťanie
dámskych rób pri Dr. Pattantyus s manžel- nicou- plné strokou Ilonou v roku 1920
mov, na chodníčnedeľných stretnutiach, vidíte pánov v klobúkoch koch medzi nimi sa“ špacírujú“
a s cvikrami, deti v bielych pod- dámy v klobúkoch. Väzni za
kolienkach a s mašľami vo vla- múrmi toho istého hradu. Šipesoch.
Sklená doska v tme a na nej
MESTSKÁ
vrstva želatíny s roztokom svetKNIŽNICA
locitlivého bromidu strieborA V A
I L obrazového
ného. Vtedy špička
záznamu, dnes veľakrát fragmenty, úlomky skla.“
Nuž, vtedy sa nefotilo ešte di-
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Knižné novinky

Beletria dospelí:
T. Macková: Každý si nesie
svoj kríž
Vinná láskou
J.L. Horst: Kľúčový svedok
J. Červenák: Dračia cárovná
T. Keleová- Vasilková.: Priateľky
V. Sediláková: Venile
K. Gillerová: Kroky v daždi
L. Sasková: Zlatokopka 3
Ju Chua: Siedmy deň
M. Hjort: Tí, ktorí zlyhali
I. Havranová: Mariška
J. Karika: Čierny rok
Náučná dospelí:
Stratené civilizácie
J. Kita: Marketing
D. Burnie: Malá encyklopedie přírody
I. Bukovský: Teraz to zíde?
Pravdy a klamstvá o chudnutí

nej tlači i v tlači, venujúcej sa
turistike. V roku 1914 vyšiel
v Trenčíne Sprievodca Považím /
Vágvolgyi kaluz/. Autorom obrazovej časti bol A. M. Pattantyús.
Narodil sa v Maďarsku v roku
1857, študoval na univerzitách
v Kluži a vo Viedni.
Ako lekár istý čas pôsobil aj
v Kluži a v Banskej Štiavnici.
Do Ilavy prišiel na miesto hlavného väzenského lekára v roku
1889. S rodinou býval v dome
na námestí / na jeho mieste
dnes stojí sídlo okresného úradu/. Okrem pracovných aktivít
/zaoberal sa aj liečením a prevenciou tuberkulózy/ bol činný
v spolkovom živote. Začiatkom 20. storočia bol spolkový a spoločenský život v Ilave slušne rozbehnutý. A. M.
Pattantyús bol vo vedení Potravného spolku, podpredsedom Považskej pobočky
Maďarského
turistického
spolku, v roku 1909 zaloZáhrada okolo väznice - obľúbené žil Úverné družstvo v Ilave
miesto prechádzok a stretnutí
/požičiavali obyčajným ľukyovci na nádvorí klobušického ďom/. Popri všetkých týchto
kaštieľa i katafalk so zosnulým aktivitách fotografoval – krajiGáborom Barossom v kostole...
nárske zábery s hradmi /Ilava,
Za tridsaťštyri rokov,
kedy pôsobil A. M. Pattantyús ako hlavný väzenský lekár v Ilave, vzniklo
množstvo unikátnych záberov. Svoje najväčšie záľuby – fotografovanie a turistiku spojil dohromady.
Vďaka tomu i vďaka potulkám s priateľom, Dr. Edmundom Térym – priekop- Dve podoby hradu-väznice: nádvorie
s trestancami
níkom turistiky a banským
lekárom, je zdokumentovaných Trenčín, Vršatec atď./, prírodviacero oblastí Slovenska. Naj- né scenérie okolo rieky Váh, ale
viac zrejme Považie od Piešťan i ľudí pri práci aj oddychu. Unipo Žilinu.
kátne sú jeho zábery trestancov
Fotografie publikoval v miest- z ilavskej väznice. V roku 1923
odišiel na penziu. v 1931
sa odsťahoval k dcére do
Trenčína. V tom istom
roku aj zomrel a je tam
pochovaný.
Ilavčanom
zostalo po ňom nádherné dedičstvo, vďaka nemu
vieme, ako naše mestečko
vyzeralo pred sto rokmi.
Dom v centre mestečka, v ktorom žila ro-otdina Dr. Pattantyusa /v strede/

Farebný týždeň
Pieseň Horúca láska od Lukáša
Adamca nás v pondelok ráno 13.
novembra príjemne naladila a rozhlasovou reláciou sme odštartovali
týždeň boja proti drogám. Na Slovensku je alkohol považovaný za
najrozšírenejšiu drogu, a aj preto v
rámci tohto týždňa odborníci poukazujú na nebezpečenstvo spojené
s užívaním alkoholických nápojov.
Alkoholizmus patrí stále k najrozšírenejšiemu druhu závislostí na
Slovensku. Možno práve pre jeho
ľahkú dostupnosť. Najmä pre mladých je alkohol veľkým lákadlom a
zmyslom víkendových nájazdov na
bary a diskotéky. Podľa štatistiky
patrí na Slovensku medzi prvú trojicu dôvodov, kvôli ktorým sa rozvádzajú manželské páry. Žiť s alkoholikom je nesmierne náročné a
traumatizujúce predovšetkým pre
deti, ktoré neraz musia byť svedkami hádok, násilia a vulgárneho
správania sa opitého rodiča. Ako
rýchlo sa z obyčajnej zábavy môže
stať závislosť, ktorá zničí všetky
sny a ideály. Snahou mladých ľudí je
vymazať zo života nudu, zažiť niečo
neskutočné, úžasné a zábavné. Nikdy to tak nebude s pomocou žiadnej drogy. Nezabúdajme na svoje
sny a túžby, ktoré sa nám podarí
dosiahnuť a zrealizovať len s čistou hlavou a len vtedy, keď budeme
sami sebou. Aby sme aj my podporili v našej škole boj proti drogám, vyhlásila som tento týždeň za
týždeň farieb! Pretože iba ten, kto
žije život bez drog ,dokáže vnímať
krásy a farby tohto sveta. Závislí vidia všetko beznádejne bezfarebné až čierne. Tá trieda, ktorá je
zásadne proti požívaniu alkoholu
aj akejkoľvek inej drogy si každý
deň v tomto týždni nalepí na dvere
triedy farebný kvet. Veľkosť aj druh
kvetu som ponechala na fantázii
žiakov. V pondelok to bol červený kvet , v utorok kvet oranžový,
stredu symbolizovala modrá farba,
štvrtok bol v znamení žltej a piatok
sme uzatvorili zelenou farbou nádeje, že závislých bude v našej krajine čoraz menej. Žiaci nezaháľali a do farebného týždňa sa zapojili
takmer všetky triedy druhého stupňa, dokonca aj štvrtáci a vyrábali kvety, ktorými dali jasne najavo,
že sú proti užívaniu akýchkoľvek
drog .
Mgr. Ľubica Ladecká,
koordinátor primárnej prevencie
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Chobotničky pre choré detičky
Chápadielka chobotničiek
pripomínajú
pupočníkovú
šnúru a majú v detičkách evokovať pocit známeho a bezpečného prostredia maminkinho bruška. Je dokázané,
že vďaka chobotničkám sú bábätká v inkubátoroch pokojnejšie, majú stabilnejší pulz,
krvný tlak a dýchanie. Bábätká majú silno vyvinutý úchopový reflex a často si hadičky, ktorých je v inkubátore
–okolo nich dosť – vytiahnu.
A práve vďaka chápadielkam
sa dá tomu predísť. Chobotničky musia byť preto háčkované zo stopercentnej bavlny.
Je krásne, ak by každé bábätko
mohlo mať svoju chobotničku,
ktorú by si potom mohlo vziať
domov a ostala by mu ako pamiatka na jeho ťažký začiatok.
Ženy z Obvodnej organizácie Únie žien Slovenska v Ilave a Klubu dôchodcov z Ilavy
boli ústretové k tejto myšlienke urobiť radosť detičkám,
preto sa zapojili a s láskou vy-

Medovníčky

robili 53 chobotničiek, z ktorých sedem už bolo poslaných
do Modrého koníka. Ostatné
cestovali do nemocnice v Košiciach – Šaci a do Bratislavy.
Touto cestou sa patrí poďakovať za krásne chobotničky
pani Ľudmile Jurenovej, Martuške Královej z Ilavy a Zdenke Kvasnicovej z Klobušíc.
V akcii môžeme pokračovať,
preto, ak ktokoľvek chce, môže
sa pridať. Veď urobiť radosť nikoho nič nestojí, a ten dobrý
pocit stojí zato!
Info kontakt:
0902621351 M. Hrubá

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

Nová Kia Stonic už od 14 190 €.

Vymeňte každodennú rutinu za nevšedné dobrodružstvá s novou Kia Stonic. Výrazný
a na prvý pohľad unikátny dizajn s prispôsobiteľnou dvojtónovou farbou karosérie
zvýrazní vašu individualitu. Dynamický motor 1.0 Turbo GDi spolu so svižným
riadením je tým správnym pohonom pre vaše nové nápady a dobrodružného ducha.
Inovatívne technologické funkcie vám definitívne dávajú istotu, že sa začína nová
vzrušujúca kapitola vášho života. Nová Kia Stonic - pre tých, ktorí jednoducho
potrebujú od života viac.

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

Matrika

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 4,2-5,5 l/100 km,
emisie CO2: 109-125 g/km. * Záruka 7 rokov/150 000 km.
Obrázok je ilustračný.

Suroviny
400 g
múka hladká T 650
2 ks
vajcia
2 PL
med
60 g
Hera
140 g
cukor práškový
1 KL
sóda bikarbóna
1 KL
korenie perníkové
šúpané mandle, orechy vlašské
poleva bielková
Postup prípravy
1. Heru roztopíme spolu s medom, necháme vychladnúť a pridáme do misy, do ktorej sme
preosiali múku, pridáme cukor,
vajcia, sódu a perníkové korenie,
v prípade, že nemáte toto korenie
poruke, stačí pridať aspoň lyžičku mletej škorice. Všetko pekne krásne zmiesime dohromady,
najlepšie v kuchynskom robote
na tuhé, nelepivé cesto. V prípade, že cesto sa ešte lepí, odporúčame pridať ešte trochu múky.
Cesto necháme odpočívať minimálne 1 hodinu v chlade, ale pokojne si ho môžete nechať hotové
aj niekoľko dní.
2. Odpočinuté cesto rozgúľame na hrúbku asi 3 mm a vykrajujeme z neho rôzne tvary,
ktoré ukladáme na pripravený
plech, najlepšie vystlaný fóliou
na pečenie alebo papierom. Môžeme ich ozdobiť mandľami alebo orechom. Aby boli medovníčky mäkké, nesmieme ich nechať
v rúre veľmi vysušiť. Pečieme ich
na pri teplote 175 stupňov. Dĺžka
pečenia je rôzna podľa veľkosti a
hrúbky medovníčkov. Takže, keď
sú pekné vypečené do zlatista,
vyberieme z rúry.
3. Dobre vychladnuté medovníčky môžeme vyzdobiť bielkovou polevou vymiešanou z jedného bielka a 200 g práškového
cukru a trošku citrónovej šťavy
alebo kyseliny citrónovej. Množstvo cukru závisí od veľkosti bielka a vymiešať ho treba tak, aby
poleva bola dobre hustá a neroztekala sa.
Poďakovanie
Ďakujem občanovi mesta Ilava, ktorý zneužil meno Ján Bartek tým, že napísal v jeho mene
sťažnosť na ŠŠI v Trenčíne.

Narodenie :
Oliver Barták
Zara Orsághová
Dominik Štefanec
Laura Straňáková
Petra Adamcová
Simon Konečný
Jakáb Záhora
Jozef Baláž
Filip Marček
Verena Habánková

Manželstvo uzatvorili :
Matej Hujo
a Mudr. Petra Pavlíková
Ing. Róbert Staňo
a Paedr. Eva Koštialiková
Prokop Louda
a Vladimíra Opatová
Dominik Fusek
a Eva Faltusová
Navždy nás opustili :
Ladislav Češko
Štefan Čiernik
Štatistika :
V termíne od 17.10. do
27.11.2017 sa do nášho mesta prisťahovalo 11, odsťahovalo 12 občanov, v rámci
mesta sa sťahovali 5 spoluobčania.

Smútočné poďakovanie
Keď zomrie otecko,
slniečko zájde,
v srdci nám zostane smútok
a chlad.
V tom šírom svete sotva
sa nájde,
kto by ako otecko,
vedel mať rád.
Dňa 4.12.2017 sme na poslednej ceste odprevadili nášho drahého manžela,
otca, starého a prastarého
otca

Štefana Čiernika,

ktorý nás opustil vo veku 83
rokov.
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym za účasť na
poslednej rozlúčke, kvetinové dary a prejavy sústrasti v našom hlbokom žiali.
Smútiaca rodina
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Dôležitý oznam - upozornenie!
Prevádzkovateľ káblovej televízie v meste Ilava, firma
TV-SAT, chce upozorniť všetkých svojich klientov, na nekalé praktiky podomových
obchodníkov a zástupcov od
konkurenčnej spoločnosti.
Títo zástupcovia uvádzajú
nepravdivé a zavádzajúce informácie o firme TV SAT za
účelom získania a uzatvorenia
novej zmluvy o poskytovaní
služieb televízie a internetu od
ich spoločnosti.

Je potrebné si dobre zvážiť
ich ponuku, všetky jej výhody,
ale aj nevýhody, no hlavne to, za akých podmienok Vám tieto služby ponúkajú.
Firma TV SAT má záujem
a bude aj naďalej poskytovať
svoje služby káblovej televízie
a internetu k Vašej spokojnosti.
Viac informácií poskytneme
na tel. čísle: 0905 32 76 49 alebo na www.tv-sat.sk

TJ Sokol Ilava – oddiel karate
Najmladší Majster Slovenska v karate je z Ilavy !!!
Výsledky Majstrovstiev Slovenska SFKaBu – 11.11.2017Šaľa
V sobotu 11.11.2017 sa súťaže v Šali zúčastnili z Ilavy ôsmi
pretekári.
Napriek neskutočne smolnému začiatku jesennej sezóny, keď našich pretekárov
prenasledovali zranenia a choroby, sa nám podarilo so cťou
absolvovať Majstrovstvá Slovenska.
Toto sú výsledky :
Katka Kadlečíková 3. miesto
kumite dievčatá 11-12r +150cm
Romana Adamcová 3. miesto
kumite dievčatá 15-17r + 50kg
Aďa Valková 2. miesto kumite ženy 18 + BRH
Matej Slavík 3. miesto kumite 7– 8r.
Tadeáš Horák 1.miesto kumite a titul Majster Slovenska 7 -8r

Tadeáš Horák + Matej Slavík
+ Tomáš Bokník 3. miesto kumite družstvá 7 -9r.
Najväčším prekvapením sú
naši najmenší karatisti a to
Matej Slavík, pre ktorého to
bola vôbec prvá súťaž v živote a Tadeáš Horák, pre ktorého to boli prvé Majstrovstvá
Slovenska. V ťažkej skupine
družstiev vybojovali 3. miesto
a bez rešpektu v početne silnej
kategórii jednotlivcov obsadili
prvé a tretie miesto.
Katka Kadlečíková odzápasila tradične dobré zápasy,
len v jednom zápase zaváhala a skončila tretia. Romana
Adamcová sa po zraneniach a
následných zdravotných problémoch zasa dostala do formy
a vybojovala bronz.
Aďa Valková sa tiež po zdravotnej a študijnej prestávke
dostáva do formy a s oveľa vyššími súperkami vybojovala

striebro vo svojej kategórii.
Peter Meliš zase v prvom
kole dostal víťaza kategórie
a prehral. Marekovi Podhorskému chýba zápasová forma a bolo to vidieť aj na výkonoch, keď prehral napriek
bojovnosti a nepostúpil do
finále. Timo Horák v kata
skončil zase štvrtý a v kumite
sa hneď v prvom zápase zranil. Pre zdravotné problémy
neštartovali - Paľko Ház, Lucia Palmová a ani Matej Pod-

horský a Juraj Kosec.
Teraz našich reprezentantov,
ktorí boli nominovaní na Majstrovstvá sveta UWKA v Taliansku 30.11.-3.12.2017 a to
Meliša, Koseca a Adamcovú,
čaká tvrdá príprava.
Dúfame, že zdravotná smola už skončila a podarí sa im
zabodovať a priniesť medaily
z tejto prestížnej súťaže.
Kamil Horák, tréner
karate TJ Sokol Ilava

Mladí prípravkári

MFK Ilava U-8

Vpravo Matej Slávik, stred Tadeáš Horák

Najmladší adepti futbalovej lopty sa zúčastnili turnaja
predprípraviek
v Mestskej
hale v Dubnici nad Váhom.
Šesť mužstiev hralo systémom
každý s každým. Naše mužstvo odohralo prvý turnaj a
dosiahli pekné výsledky – 1
výhra, 1 remíza a 3 prehry. Jediný gól strelil Michal Rendek.
Výsledky: MFK Ilava – FK
Dubnica „A“ 1:0

FK Dubnica „B“
0:0
Nové Mesto
0:6
Slavičín
0:3
Považská Bystrica
0:2
Ďalší turnaj odohrajú chlapci v hale v Košeci 02.12.2017 o
9.00 hod.
MFK Ilava reprezentovali:
Matúš Kučera, Matúš Kajan,
Jakub Šedo, Lukáš Šedo, Michal Rendek, Timotej Bohačík, Tobias Beňo, Matej Mogora, Sebastián Struhár a Šimon
Veselý.
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Ponúkame nasledovné kultúrne podujatia
Pozvánky na podujatia v Ilave
8.12.2017 /piatok/ od 10. 00 – 17. 00 v parku v centre mesta
Vianočné remeselné trhy, rôzne dobroty, betlehem a príde aj sv.
Mikuláš. Rozsvietime vianočnú výzdobu v meste. Kaufland –
logistické centrum pozýva na vianočnú kapustnicu a punč.
16. 00 Folklórna skupina Liborčan z Ľuborče a jej koledovanie
16. 30 sv. Mikuláš rozdá deťom sladkosti /pri kostole/
Balíčky môžete priniesť do DK a knižnice.
9.12.2017 /sobota/ vo farskom kostole počas sv. omše o 17. 30
a tiež po omši KONCERT Zmiešaného speváckeho zboru ILAVČAN. Spevokol môžete podporiť dobrovoľným príspevkom.
Príďte sa duchovne naladiť na blížiace sa sviatky.
17.12.2017 /nedeľa/ o 15. 00 hod. v sále domu kultúry
DAJ BOH ŠŤASTIA tradičný adventný koncert ilavských súborov. Účinkujú: DFS Laštek, DFS Vretienko, FS Strážov, deti zo Šk
pri ZŠ Ilava. Hostia programu: Nikola Matejková, Elenka Vaňová, Ľubomír Turcer a Samuel Teicher.
Dobrovoľné vstupné: bude použité na účely opravy kultúrnej pamiatky v Ilave

ILAVSKÝ

31.12.2017 /nedeľa/ od 20. 00 v sále domu kultúry
SILVESTROVSKÉ ŠIBRINKY. Už tretí ročník silvestrovskej veselice, pre celé rodiny, tento rok má tému folklór. V programe vystúpia sestry Bacmaňákové, DS Masky a DFS Laštek. Do tanca
hrá dídžej. Vstupné- dospelí 10 €, deti do 12 rokov 5 €. Predpredaj
v DK a knižnici. V cene vstupenky polnočný prípitok, kapustnica,
švédske stoly. Dress code: odev s motívom slovenského folklóru
/najkrajšie odmeníme/
V januári začína plesová sezóna, pozvánky budeme zverejňovať
na internetovej stránke mesta.
Informácie vždy aktualizujeme a dopĺňame podrobnosti
na www.ilava.sk /kalendár podujatí/. Tel. čísla DK: 44 555 70 až
73, knižnica 74. Zmena programu vyhradená.

OZNAM

Mesto Ilava oznamuje občanom, že z dôvodu čerpania riadnej dovolenky počas vianočných sviatkov
bude Mestský úrad v Ilave
zatvorený od 22.12.2017 do
5.1.2018 vrátane.
Dom kultúry v Ilave bude
z dôvodu čerpania dovole-

niek zamestnancov zatvorený od 20.12.2017 do 5.1.2018
vrátane. V prípade vyhlásenia smútočného oznamu a
vyhotovenia PARTE budú
telefonické čísla zverejnené
na dverách domu kultúry.
Ing. Štefan Daško
primátor mesta
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