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Vážení spoluobčania,
želám Vám príjemné vianočné sviatky, plné porozumenia, lásky a radosti.
Prežite ich v zdraví a šťastí spolu so svojimi blízkymi.
Prajem Vám aj úspešný nový rok, nech Vás v ňom sprevádza zdravie, pokoj, stály zmysel pre radosť, veľa životnej iskry, lásky a potešenia z najbližších, veľa osobných a pracovných úspechov.
Ing. Štefan Daško,
primátor mesta Ilava

Čas radosti,
lásky
a pokoja
Pestrofarebnú paletu jesene vystriedali sychravé zimné dni, pripomínajúce nám blížiace sa najkrajšie
sviatky roka, ktoré sú časom radosti, lásky a pokoja. Je to čas zázračný, ktorý prináša so sebou spomalenie každodenného zrýchleného
kolotoča uponáhľaného sveta človeka. Zachmúrené tváre ľudí sa odrazu usmievajú a oči žiaria šťastím.
Vianoce prinášajú lásku, prívetivosť, znášanlivosť, odrazu sme si
všetci vzájomne bližší ako inokedy.
Na chvíľu sa pozastavíme a spomenieme si na svojich blízkych, priateľov a známych a tiež aj na tých,
po ktorých zostalo prázdne miesto
pri vianočnom stole. Spomíname,
pripíjame na šťastie, zdravie a lásku....
Verím, že v tejto zázračne krásnej atmosfére zotrváme nielen počas vianočných sviatkov, ale zo
srdca si prajem, aby sme zotrvali
v tomto úprimnom ľudskom porozumení aj počas celého nasledujúceho roka 2013, pretože tajomstvo
a bohatstvo života spočíva práve
v prívetivosti, znášanlivosti a láske.

Ročník XVIII.

-at-
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Verejné financie, štát, samospráva, Ilava
rejnosť problém.
Ústavný zákon
zakáže vláde zvyšovať výdavky na
Ing.Štefan Daško
r. 2014.Zvyšovaprimátor
nie platov št.zamesta Ilava
mestnancov, učiteľov, sestričiek,
dôchodky bude
otázne.
Pri prekročení 55 % HDP(3.
KHD) je povinné 3%-né viazanie výdavkov a
obmedzenia pre
mestá,obce a kraje.Takže aj keď na
konci r.2013 Ilava bude na len
18% zadĺženia,a
r. 2014 cca 15%
(šetrili sme,šetríme a budeme šetriť),tak nás štát
najneskôr rokom
2015 zasa porieši zníženým podielom financií.
Dlh SR prvý krát presiahol Už v dôsledku zásahu štátu
kritickú hranicu(KH) 50% a MF bývalej vlády a pokravoči HDP. Za r. 2012 vzrastie čovania za súčasnej, máme na
o 7 miliárd Eur.Zadĺženie SR, r.2012 a r.2013 znížený prídel
slovenský verejný dlh sa podľa DzPFO z pôvodnej výšky neEurostatu zvýšil k 31.3. 2012 na celých 71% na niečo viac ako
50,1 % HDP zo 46,4 % HDP(ko- 65%.Ilave to robí úbytok v deniec r. 2011). K 30.6.2011 dlh SR saťtisícoch Eur až 100.000 Eur
bol 42,8 %. Dlh Ilavy k 31.12. ročne na DzPFO. Celkový dlh
2012 bude cca 20% voči bežným SR bude rásť do r. 2015 k min.
príjmom(BP).Hranica 50% je 1. 56 % HDP.
kritickou hranicou dlhu(KHD)
Ak presiahne dlh 57%
podľa ústavného zákona o roz- HDP(4.KHD), musí vláda aj
počtovej zodpovednosti. Zákon samosprávy predložiť vyrovschválili poslanci NR SR v de- naný alebo prebytkový rozcembri r. 2011. Prvým krokom počet. Táto konštatácia zákona
je list min. financií(MF) po- ohľadne samospráv a konkrétne
slancom s vysvetlením dôvodov Ilavy budí úsmev( mestá na rozrastu dlhu a návrhmi na zníže- diel od štátu, už roky zo zákona
nie.
musia udržiavať prebytkové,„SR hranicu 50 % HDP pre- max. vyrovnané bežné rozpočsiahne,“povedal pre HN člen ty-BR).V Ilave sme nikdy nevyRady pre rozpočtovú zodpoved- kázali deficit BR,s výnimkou r.
nosť Ľ. Ódor. Predpoklad MF 2010 sme nedosahovali záporje, že k 31.12. 2012 bude verej- né hodnoty základných bilanný dlh 52,2 % HDP.
cií(rozdiel sumárnych príjmov
Štát prekročí na jar r. 2013 2. bežného a kapitálového rozKHD , 53 % HDP(Tatra banka). počtu a sumárnych výdavkov
Vládu to núti prijať opatrenia na bežného a kapitálového rozzníženie dlhu,zmraziť si platy. počtu).Pri dosiahnutí hranice
ŠR SR na r.2013 je naplánovaný 60 %(max. hranica dlhu) musí
s dlhom tesne pod 55% HDP.Ak vláda požiadať parlament o dôverejný dlh skončí v r.2013 hor- veru.
Základný graf, výdavky a
šie(55% HDP a viac), ako odhad vlády má,krajina,vláda,ve- príjmy celých verejných finan-

cií(to nie sú len výdavky ŠR,vlády, ministerstiev, ale aj dôchodky, VÚC, mestá,obce a pod..).
Z nich sa počíta deficit, ktorý
máme dosiahnuť. Všímajme si
v grafe nižšie výdavky- hornú,výdavkovú čiaru(HVČ),prevažne rastúcu a sústavne nad
úrovňou príjmov-spodná,príjmová čiara(SPČ). HVČ medzi
r. 2010 a 2011,obdobie,keď výdavky klesali.

Všetko zo základného grafu
sú verejné financie. Ak z toho
vyjmeme ŠR(spotreba,výdavky
štátu,vlády,ministerstiev) vidíme v grafe nižšie ako ministri
škrtajú v rezortoch,ako šetria.

Výdavky ŠR rastú(HVČ) aj
nad infláciu, reálne výdavky
minister. rezortov sa zvýšia.
Rozdiel medzi HVČ a SPČ(deficit) sa v ŠR v r.2013 nezníži. Ak MF tvrdí, že v novom
rozpočte sa šetrí, tak pointa je, že sa nešetrí v ŠR,na výdavkoch
štátu,ministerstiev.

Kde sa bude šetriť? V grafe nižšie vidieť aký rozpočet vláda
naordinovala mestám,obciam.
Závery: 1, horná-príjmová
čiara(HPČ), spodná - výdavková čiara(SVČ) - opak horných
grafov znamená,že mestá,obce
majú byť v prebytku(podľa vlády).
2, po poklese príjmov samospráv v r. 2012 vládny predpoklad rastu príjmov miest,obcí v r. 2013(bez záruk,prípadne
s opatreniami miest,obcí ako
napr. zvyšovanie Daní z nehnuteľností)
3, SVČ– pokles,šetrenia,úspory, od r.
2010 - 2013 razantné(mestá,obce zariaďte
sa,musíte)
4, Ilava r. 2009 2011 šetrenie na celkových výdavkoch
BR 240.000,-EUR(
9%).Za r. 2012 udržanie výdavkov BR podľa vývoja za 1.-10.2012
na úrovni r. 2011.
Vládny návrh(r. 2013) nie je
šetrením na spotrebe ministerstiev,úspor v ŠR, ale u miest
a obcí a tlaku na nich vyvíjanom(Memorandum). Na rozdiel od štátu a vlád
mestá,obce, Ilava šetrí od r. 2009 a znižuje
zadĺženosť.Štát prekračuje 1.KHD a je
pri
2.KHD,mesto
Ilava je pod polovicou 1.KHD so znížením dlhu na 20%
celk. BP,do konca voleb. obdobia(koniec
r. 2014) na 15% celk.
BP,čo bude pod jednou tretinou 1.KHD.
5, štát nezvládaním EU-fondových výziev
pribrzdil mestá,Ilavu neriešením
žiadosti Rekonštrukcie časti verejného osvetlenia z r.
2010,
Rekonštrukcie koryta Podhradského potoka atď.
Zdroj: portál TV Noviny,SME,ekonomické
príspevky z blogových
portálov
(Použité dáta sú
zo záverečných účtov
a z návrhu rozpočtu
na budúci rok, všetko
možno nájsť na stránkach Ministerstva financií.)
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Nekonečný príbeh
Tak by sa dal nazvať stav
v súvislosti s Výzvou Ministerstva hospodárstva a Slovenskej
inovačnej a energetickej agentúry(SIaEA) na Rekonštrukciu
verejného osvetlenia(časti) vypísanú a uzavretú v roku 2010
a jej neriešenie až doposiaľ.
Mesto Ilava podalo projekt,ktorý Ministerstvo a SIaEA
prijali 3.8.2010(viď Potvrdenie o registrácii žiadosti o nenávratný finančný príspevok).
Výzva bola vypísaná v marci
2010,uzatvorená v novembri
2010 za bývalej vlády.Odvtedy do marca 2012 (viac ako 16
mesiacov) Ministerstvo hos-

podárstva od vedením SAS(minister Miškov) nedokázali
a neriešili tieto žiadosti a potreby miest a obcí, hoci financie z EÚ sú.Po zmene vlády na
májovom Sneme ZMOS sme
dostali od súčasnej
vlády,Ministra hospodárstva prísľuby,že sa
to vyrieši do leta tohto
roku,čo sa nestalo.Takže máme za sebou 2.
výročie vypísania Výzvy,podania žiadosti
a projektu aj mestom
Ilava a uzavretia výzvy,ako aj jej nevyhodnotenia.Po
voľbách

Hospodárenie miest a obcí
Mestá a obce Slovenska
územne podľa samosprávných krajov k 30.6. 2012 hospodárili, s výnimkou Bratislavy, kladne. Najvyšší prebytok
hospodárenia vo výške 37,04
miliónov eur sumárne vykázali mestá a obce v Žilinskom
samosprávnom kraji. Mestá a
obce v Trenčianskom samosprávnom kraji k 30.6.2012
vykázali sumárne prebytok vo
výške 27,21 milión eur.
Ilava za uvedené obdobie
vykázala prebytok bežného
rozpočtu(účtu) 237 501 eur a
deficit kapitálového rozpočtu
-33 306 eur. Základná bilancia
(rozdiel príjmov bežného a kapitálového rozpočtu a výdavkov bežného a kapitálového

rozpočtu za obdobie
je kladná vo výške 204
195 eur. Po vysporiadaní salda finančných
operácií je celkový
prebytok rozpočtu vo
výške 172 313 eur.

a zmene vlády od leta tohto
roku Ministerstvo rokovalo
o navýšení zdrojov s Bruselom
pre ďaľšie mestá a obce.Nekonečný príbeh (z anglického
originálu The Never Ending
Story) je známa rozprávka(s
piesňou speváka Limahla),k-

de indiánsky chlapec,bojovník
Átrei na lietajúcom psovi Falcovi bojuje proti ničote.2 roky
sme bojovali s ničotou centrálnych orgánov a domáhali sa
vyhodnotenia výzvy a spustenia projektov.V uplynulých
mesiacoch som opakovane
prostredníctvom vedenia a orgánov ZMOS urgoval konečné vyriešenie tejto výzvy.Veď
vraví sa ,že všetko raz skončí.V
týchto dňoch bolo cez média
zverejnené,že sa navýšením
celkových zdrojov z EÚ fondov z pôvodnej výšky 17,7
miliardy EUR na 34,8 miliardy Eur sa zrekonštruujú časti VO v 201 slovenských mestách a obciach, medzi nimi,
veríme, že bude aj Ilava. Časový predpoklad v horizonte
rokov 2013-2014.
Ing.Štefan Daško
primátor mesta Ilava
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Preplatenie grantu „Rekonštrukcia chodníkov v Ilave“
Občanom mesta dávame na
vedomie, že bola úspešne ukončená ďalšia akcia v spolupráci s Miestnou akčnou skupinou
Vršatec –„Rekonštrukcia chodníkov v Ilave“. Dňa 12.10. 2012
prišli mestu Ilava na účet finančné prostriedky v sume 65 396,65
Eur, čím sme získali nenávratný
príspevok v plnej výške bez krátenia oprávnených výdavkov.
Predmetom projektu bola rekonštrukcia chodníkov vo vybraných lokalitách mesta Ilava.
Projekt pozostával z realizácie
2 vybraných stavebných objektov
a to :
Stavba SO 101 – Chodník Ul.
Medňanská
Projekt bol realizovaný v katastrálnom území mesta Ilava.
Bližšia špecifikácia:
Trenčiansky kraj, okres Ilava, mesto Ilava, k. ú Ilava, parc.
č. KN – C 292/2, KN-C 292/5,
KN- C 292/5, KN-C 292/6, KN-C
288, KN-E 241 (SO 101 Chodník
Ul. Medňanská) a parc. č. KN-C
1361/3, KN-E 2507/24, KN-E
2081/113, KN-E 2081/102. (SO
104 – Chodníky Ul. Kp. Nálepku)
Dňa 27. 03. 2012 bola podpísaná zmluva na projekt medzi
mestom Ilava a PPA o poskytnutí
NFP na projekt.
Fyzická realizácia prác - Prostredníctvom dodávateľa vybraného v platnom verejnom obstarávaní formou elektronickej
aukcie. OPEN – Ing. Peter Ošvát ,
podpísaná zmluva dňa 9. 2. 2011.
Dodatkom zo dňa 6 . 5 . 2011 bol
upravený termín realizácie diela,
ktorý bol prispôsobený podpísaniu zmluvy na projekt s PPA.
Dňa 11.4.2012 došlo k zahájeniu stavebných prác. Práce sú
zaznamenané v stavebnom denníku ako i formou fotodokumentácie. Na mieste realizácie
bola osadená informačná tabuľa
v zmysle požiadaviek programu.
Stavebné práce boli ukončené
dňa 12.7.2012
Projektová príprava – Ing.
Plocháň , obdobie: 11/2010
Autorský dozor – zabezpečil dodávateľ OPEN – Ing. Peter

Ošvát – počas výstavby
Služby externého manažmentu – dodávateľ vybraný vo VO,
Trenčianska regionálna rozvojová agentgúra ( Agentúra zaradená v zmysle Zák o podpore
reg. rozvoja ) – boli poskytované
súbežne s realizáciou projektu,
zmluva zo dňa 1.2. 2011
Verejné obstarávanie – v rámci zriadenej komisie v zmysle zákona vykonalo mesto Ilava formou elektronickej aukcie
a prieskumu trhu pred podaním
žiadosti o NFP
Dosiahnuté výstupy z projektu:
- rekonštruované chodníky
v dĺžke spolu 671,71 m
- zlepšenie životného štandardu
- kvality života obyvateľov a návštevníkov mesta
- trvalo udržateľný hospodársko-sociálny rozvoj mesta
- zvýšenie atraktívnosti mesta
- zamedzenie migrácie občanov
- podpora rovnosti príležitostí
- starostlivosť o krajinu, krajinotvorba a zachovanie indentity
územia
Financovanie
Z hľadiska financovania projektu využitý bol systém refundácie.

Pri realizácii projektu sme nezaznamenali žiadne problémy.
Za ústretovú možno označiť komunikáciu s PPA, Trenčianskou
rozvojovou agentúrou ako i MAS
Vršatec.

(Výpis z účtu je k dispozícii na
MsÚ)
Ing. Ľubomír Turcer
Prednosta MsÚ
Ing. Stanislav Janušek
Ved. OVa ŽP

Medziročné vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava - 2009 až po súčasnosť
(tabuľková forma)

Plnenie rok 2009 2009 v % Plnenie rok 2010 2010 v % Plnenie rok 2011 2011 v % Plnenie k 10/2012
Bežný rozpočet
Príjem
z toho:
DzP FO
daň z nehnuteľ.
Výdaj
z toho:
výdaj na RO
výdaj mesto
z toho:
MŠ
správa mesta

3 225 551,69 101,77

3 056 896,04 102,17

2 909 510,40 102,60

2 531 735,61

2 958 476,95

93,74

2 716 000,18

1 441 132,21
413 694,77

85,36
102,91

1 037 523,14
1 920 953,81

100,16
93,79

95,93

2 916 584,54

266 584,18
924 368,16

93,48
91,14

312 410,36
901 493,70

94,29
91,43

233 297,04

100,00

233 300,00

100,00

Kapitálový rozpočet
Príjem
Výdaj
Výdaj RO
Rozdiel

1 221 122,79
1 407 744,19
0,00
-186 621,40

100,00
98,09
0,00

50 011,13
223 104,13
0,00
-173 093,00

Finančné operácie
Príjem
Výdaj
Rozdiel

1 442 106,51
1 231 087,97
211 018,54

95,07
98,29

Príjem
Výdaj
Rozdiel

5 888 780,99
5 597 309,11
291 471,88

99,69
96,98

z toho: TSM(príspevok)

Rozdiel

267 074,74

1 235 895,60
574 120,64

86,25
129,46

1 025 867,00
1 890 717,54

99,99
90,67

10/2012 v %

85,72

1 380 787,63
427 440,23

103,95
106,92

953 068,00
1 762 932,18

100,00
93,25

95,51

2 200 211,54

265 606,58
858 543,11

94,95
96,13

227 616,25
708 531,15

72,84
71,60

243 454,56

99,34

227 400,00

82,64

6,30
22,39
0,00

763 322,93
796 226,28
0,00
-32 903,35

96,82
96,84
0,00

82 451,18
216 948,63
0,00
-134 497,45

392,62
68,92
0,00

395 150,21
129 120,57
266 029,64

77,72
99,65

154 201,05
77 506,75
76 694,30

98,38
89,01

7 864,15
64 931,08
-57 066,93

2,11
86,87

3 502 057,38
3 268 809,24
233 248,14

81,54
77,14

3 827 034,38
3 589 733,21
237 301,17

101,22
95,65

2 622 050,94
2 482 091,25
139 959,69

78,33
74,42

140 311,50

193 510,22

1 151 678,64
426 874,49

82,26
100,05

795 116,34
1 405 095,20

84,22
70,36

331 524,07

74,81

(sumy sú uvedené v €)

* RO – rozpočtové organizácie (zahŕňa ZUŠ, CVČ, ŠJ ZŠ a ŠKD ŠJ), MŠ – zahŕňa Materskú školu Ilava + jedáleň a Materskú školu Klobušice + jedáleň
* výdaj mesto - zahŕňa správu mesta, voľby, transakcie verejného dlhu, civilnú obranu, ochranu pred požiarmi, výstavbu, cestnú dopravu, komunikácie, nakladanie s odpadmi,
ochranu prírody a krajiny, ochranu životného prostredia, rozvoj bývania, verejné osvetlenie, bývanie a občiansku vybavenosť, rekreačné a športové služby, knižnicu, kultúrne
služby, predškolskú výchovu, opatrovateľskú službu, klub dôchocov a starostlivosť o občanov v hmotnej núdzi.
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Ukončenie výziev MAS Vršatec 12. november 2012
MAS Vršatec ukončila zasadnutie výberovej komisie k výzvam 15/PRV/MAS 47, 16/PRV/MAS 47 a 17/PRV/MAS 47. Výsledky z vyhodnotenia výberovej komisie, ako aj prehľad prijatých projektov je nasledovný:

Výzva 15/PRV/MAS 47 Opatrenie 3.4.2 – Obnova a rozvoj obcí
Odporučené projekty:
Kód projektu

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaný príspevok

442471200028

Obec Horné Srnie

Značenie cyklotrasy

6 260,06

Neodporučené projekty:
Kód projektu

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaný príspevok

442471200029

Mesto Nemšová

Terénne úpravy pre cyklotrasu Nemšová
– lokalita Šidlíkové

20 089,78

Dôvod vyradenia: Neoprávnenosť konečného prijímateľa
na základe zaťaženia ozdravným systémom, ktorý bol následne zrušený a nedodanie potrebných povinných príloh.
Výzva 16/PRV/MAS 47 Opatrenie 3.4.2 – Obnova a rozvoj
obcí
Odporučené projekty:
Kód projektu

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaný príspevok

442471200032

Obec Pruské

Rekonštrukcia a modernizácia verejných priestranstiev – Revitalizácia vodného zdroja v historickom
centre obce Pruské

12 657,79

oddychovej zóny v obci Krivoklát –
442471200033 Obec Krivoklát Rekonštrukcia
Úpravy verejného priestranstva na park

16 299,00

442471200034 Obec Sedmerovec

Revitalizácia vstupu na cintorín

18 810,09

442471200037 Obec Bohunice

Rekonštrukcia verejného priestranstva – I

15 670,57

Neodporučené projekty:
Výzva 17/PRV/MAS 47 Opatrenie 3.4.1 – Základné služby pre
vidiecke obyvateľstvo
Odporučené projekty:
Kód projektu

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaný príspevok

441471200030

Mesto Ilava

Detské ihrisko v lokalite Sihoť

12 657,79

441471200031

Obec Tuchyňa

Rekonštrukcia kultúrneho domu
Tuchyňa

16 299,00

441471200035

Obec Dolná Súča

Trhové miesto Dolná Súča

17 007,12

441471200036

Obec Pruské

Rekonštrukcia rekreačných zón
v miestnych častiach obce Pruské

10 922,71

Úspešné zateplenie MŠ
v Ilave a v Klobušiciach
V mesiacoch september až
november boli uskutočnené
stavebné práce na zateplení
materských škôlok s novou
fasádou opatrenou pestrými farbami. Stavebné práce
realizovala firma Ing. Peter
Ošvát – OPEN, Nitrianske
Pravno v celkovom náklade
85 656 €.

Práce boli uskutočnené
v zmysle podpísanej zmluvy
o dielo. Zateplením objektov získali MŠ nielen pekný
vzhľad, ale aj úsporu finančných prostriedkov vynaložených na kúrenie, ktoré môžu
byť efektívne využité na zveľadenie interiéru škôlok.
-sj-
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POP STAR 2012
V Centre voľného času v
Ilave sa 23.10.2012 konalo obvodné kolo súťaže POP STAR
2012. Do semifinálového kola
postúpila z I. kategórie- Jana
Viktória Kováčiková – Gymnázium Dubnica nad Váhom, Klaudia Sochorová-ZŠ
sv.J. Bosca Nová Dubnica a
Michaela Mikulčíková – ZŠ
Košeca . Z II. kategórie postúpila Dominika Jandzíková- SOŠ Pruské a Mária Králiková- ZŠ CI Dubnica nad
Váhom. Mladým nádejným
speváčkam gratulujeme a veríme, že úspešne reprezentovali v semifinálovom kole, ktoré
sa uskutočnilo 21.,22.11.2012
v Považskej Bystrici.
TECHNICKÁ OLYMPIÁDA
Centrum voľného času v Ilave organizovalo obvodné kolo
technickej olympiády, ktoré
sa konalo 9.11.2012 na ZŠ Pod
hájom v Dubnici nad Váhom.
Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách. Umiestnenie žiakov:
Kategória A- súťaž dvojíc:
Púček Ján, Púček Martin, ZŠ
CI Dubnica n/ V,
Henrich Dian, Maroš Malovec, ZŠ sv. D. Savia Dubnica
n/V,
Dušan Gábor, Martin Blažej,
ZŠ Mikušovce.

Kategória B- súťaž jednotlivcov:
Martin Babača, ZŠ Pod hájom
Dubnica n/V,
Samuel Antal, ZŠ sv. D. Savia
Dubnica n/V,
Jakub Janírek, ZŠ CI Dubnica /V.
Víťazi z každej kategórie
postupujú do krajského kola,
ktoré sa bude konať 15.2. 2013.
Veríme, že zúročia svoje teoretické vedomosti a praktické
zručnosti a budú úspešne reprezentovať svoje školy.
STACIONÁR PRE POSTIHNUTÉ DETI A MLÁDEŽ
Len zriedkakedy majú znevýhodnené deti a mládež po
absolvovaní ŠZŠ možnosť
zapojiť sa do bežného života, rozvíjať a upevňovať svoje
vedomosti a zručnosti. Preto
Centrum voľného času v Ilave otvorilo Stacionár pre túto
skupinu detí vždy štvrtok
v čase od 9:00 do 12:00 hod.
Ide o rozvoj záujmovej činnosti pre variant typu C formou
hier, súťaží, spevu, cvičení
a vyrábania rôznych drobných
predmetov. Hlavným cieľom je
vhodná motivácia, rozvíjanie
tvorivých a komunikačných
zručností, spríjemnenie kvality života. Veď aj ten najmenší
pokrok je veľmi cenný!
CVČ Ilava

Výstava The Human Body
23. októbra 41 žiakov 7. – 9.
ročníka navštívilo areál Incheba Expo Bratislava, kde už od
augusta prebieha výstava The
Human Body, ktorá zaujala
milióny návštevníkov na celom svete.
Hlavným cieľom výstavy je
nadchnúť návštevníkov dokonalosťou ľudského tela, informovať o jeho jednoduchosti
a zložitosti zároveň a hlavne
poučiť každého o jeho zraniteľnosti a nevyhnutnej potrebe

sa o vlastné telo zodpovedne
starať. To je aj posolstvo, ktoré výstava odovzdáva svojim
návštevníkom „Zdravý a zodpovedný vzťah k vlastnému
telu“.
Žiaci absolvovali netradičnú zážitkovú vyučovaciu hodinu biológie v sprievode študenta medicíny, ktorý žiakom
podal odborný výklad prispôsobený vekovej úrovni žiakov
a mali možnosť zamyslieť sa
nad vlastným životným štý-

Týždeň boja proti drogám
V novembri si každoročne
pripomíname Európsky týždeň boja proti drogám. Podľa posledných prieskumov žije
v Európskej únii viac ako jeden
milión registrovaných užívateľov drog. Skutočné číslo je
však minimálne desaťnásobne vyššie. Znie to alarmujúco, rovnako ako je alarmujúce
aj to, že droga sa stala realitou súčasnosti. Popri alkohole a tabaku vstupujú do nášho
života aj ďalšie drogy, ktorých konzumentmi sa stávajú
čoraz mladší ľudia. Snahou
mladých je vymazať zo života nudu, zažívať čosi neskutočné, skúšať niečo zakázané
a dostať sa tak čo najvyššie.
Mnohí si však neuvedomujú,
že nikdy sa to nikomu nepodarilo a ani nepodarí v spolupráci s akoukoľvek drogou.
Pretože ten, kto jej raz podľahne, zistí, aká trpká a tŕnistá je cesta späť. Cesta, ktorá
býva poznačená morom sĺz
a sklamaní. Na Slovensku je
za drogu číslo jeden považovaný alkohol, práve pre jeho
ľahkú dostupnosť. Na následky požitia alkoholu zomiera
ročne veľa ľudí, bohužiaľ aj
detí. Mládež experimentuje
s alkoholom a podceňuje jeho
negatívne vplyvy. Neuvedomuje si aké zdravotné i sociálne riziká popíjanie alkoholu v sebe nesie. Ako rýchlo sa
z obyčajnej zábavy či“ frajeriny“ môže stať tragédia, ktorá zničí všetky sny a ideály...
Aby sme vyjadrili svoj negatívlom a starostlivosťou o svoje
zdravie. Pre žiakov to bol silný zážitok spojený so získaním
nových vedomostí.
Výstavu žiaci absolvovali v rámci prierezovej témy
Ochrana života a zdravia človeka. Počas prehliadky jednotlivých galérií, ktoré sa postupne venovali jednotlivým
sústavám ľudského tela, sme
plnili nasledovné ciele výchovno-vzdelávacej aktivity:
- upevniť si základné poznatky o stavbe ľudského tela a mechanizme fungovania jednotlivých sústav, - zamyslieť sa

ny postoj k drogám a podporili
myšlienku Európskeho týždňa
boja proti drogám, prebehla
na našej škole súťaž -Najlepšia antireklama na drogy. Žiaci prostredníctvom kresieb a
videozáznamu poukázali na
škodlivosť a nezmyselnosť užívania akýchkoľvek drog. Víťazom sa stala 9.B trieda, presnejšie, Timea Drobcová, ktorá
nám krátkym videom priblížila následky užívania drog. No
a naším želaním je, aby všetky
deti zostali vždy sami sebou.
Aby v živote vyleteli tak vysoko, ako túžia a aby žili šťastný
život bez alkoholu, drog a veľkých sklamaní.
Mgr. Ľubica Ladecká, koordinátor primárnej prevencie

CVČ pripravuje:
4.12. - florbal starší žiaci ZŠ predkolo
5.12. - Orion florbal - obvod
mladšie žiačky ZŠ
6.12. - florbal staršie žiačky
ZŠ - predkolo 12.12. - florbal
starší žiaci ZŠ 13.12. - Orion
florbal mladší žiaci ZŠ 18.12. florbal staršie žiačky ZŠ 18.12.
- florbal obvodné kolo žiačky
SŠ 19.12. - Orion florbal žiaci
ZŠ
27.12. - Deň otvorených dverí
28.12. - Deň otvorených dverí
2.1. - Deň otvorených dverí pohybové aktivity
3.1. - Prázdninové vypletanie
4.1. - Deň otvorených dverí súťaž v stolnom futbale
nad negatívnymi javmi, ktoré
ohrozujú život a zdravie človeka, - budovať úctu k človeku
a k jeho prenatálnym štádiám.
Myslím si, že najhlavnejší
cieľ, venovať viac pozornosti, starostlivosti a úcty nášmu
jedinečnému a zázračnému
ľudskému telu sa nám podarilo splniť. Žiaci boli počas celej
prehliadky neuveriteľne zaujatí a následne sa medzi nimi
rozprúdili živé debaty a tiež aj
tiché úvahy... Sme radi, že sme
mohli absolvovať túto skvelú
výučbovú príležitosť.
Ing. Katarína Hulínková
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Na umeleckej škole v Ilave je živo
Žiaci a študenti majú popri
umeleckom vzdelávaní aj pestrý školský život. Okná školy
vyzdobili výtvarníci pestrofarebnými dáždnikmi, v koncertnej sále je výstava výtvarných prác absolventov školy
a už zas maľujú a pripravujú
ďalšie umelecké práce, darčeky k výročiam školy, ku sviatkom, k novému roku a výrobky na ilavské vianočné trhy.
Pani učiteľka VO sa podieľala na aktivitách ZŠ výtvarnou
spoluprácou 22.10.2012.
Detský folklórny súbor Vretienko účinkoval 22. 9. 2012
na slávnostnom vystúpení FS
Strážov pri príležitosti 20. výročia jeho založenia. A aj keď
bol školský rok ešte len na začiatku, dokázal pán učiteľ Ing.
Ľubomír Ďuriš zorganizovať
spolu s rodičmi intenzívne
nácviky na vystúpenie. Deti
účinkovali s radosťou im prirodzenou a videli veľkú moti-

kov a rodičov. V sále školy sa
pred jesennými prázdninami
30.10.2012 stretli deti pri súťažiach, hrách, tanci a zábave.
Halloweenové popoludnie pripravili pani učiteľky so žiačkami literárno-dramatického a tanečného odboru. Dňa
9.11.2012 sa naši víťazi celoslovenskej súťaže Peter Dendiš,
Barborka Barteková a Stanko
Remšík zúčastnili verejnej nahrávky v Nitre a pani učiteľka
Elena Vaňová dostala diplom
za úspešnú pedagogickú prípravu na súťaž Nitrianska lutna 2012.
Základná umelecká škola
zorganizovala dňa 16.11.2012
výlet pre budúcich absolventov školy a žiakov na koncert
súboru Balkansambel, ktorý
sa konal Dome umenia Fatra
Žilina. Po silnom hudobnom
umeleckom zážitku si študenti a učitelia boli pozrieť výstavu v Považskej galérii. Novem-

váciu vo svojich starších folkloristoch.
Hudobný odbor tiež nezaháľa. Dňa 5. 10.2012 účinkovali žiaci na vernisáži výtvarníka
Jozefa Švikruhu. Koncert pod
názvom „Z úcty k vám“ bol
dňa 25.10.2012 v koncertnej
sále školy pre všetkých starších rodinných príslušníkov
našich žiakov. Ďalšie hudobné
vystúpenie sme 26.10.2012 pripravili pre akciu MAS Vršatec
„Chute a vône Vršatca“ v bohunickom kaštieli.
Príjemnou celoškolskou aktivitou bolo popoludnie so
strašidlami pre všetkých žia-

brový koncert pre verejnosť
bol dňa 20.11.2012. Účinkovali
na ňom žiaci, ktorí sa pripravujú na súťaže, sólisti v hre na
rôzne hudobné nástroje, spevácke kvarteto, aj naše víťazné
dychové trio.
Pripravujeme
adventné
a vianočné koncerty, vystúpenia, triedne besiedky a výstavu výtvarných prác pri príležitosti 20. výročia založenia
prvého dychového orchestra, 20. výročia založenia literárno-dramatického odboru a v tomto školskom roku je
to aj 20 rokov, odkedy je škola
umiestnená v budove na Pivo-

varskej ulici a 20 rokov je zriaďovateľom školy Mesto Ilava.
Pestrý, aktívny a živý svet
plný umeleckých zážitkov
v našej škole dodáva deťom
a ich rodičom radosť .Nám pe-

dagógom dodávajú silu venovať im starostlivosť, lásku a trpezlivosť rozvíjať ich talent.
Mgr. Ružena Hromádková,
riaditeľka ZUŠ Ilava

MUDr. Pavol Sedláček a Mgr. Ružena Hromádková.

Múzy nás spájajú
Dňa 22.novembra sa v spoločenskej sále Balneoterapie
v kúpeľoch Nimnica uskutočnilo
kultúrno-spoločenské stretnutie primátorov, starostov a pracovníkov kultúry,
na ktorom boli ocenení pracovníci a kolektívy , ktorí významným spôsobom prispeli
k rozvoju Trenčianskeho samosprávneho kraja, obohatili
ľudské poznanie vynikajúcimi
tvorivými činmi a zaslúžili sa
o propagáciu regiónu. Ocenenie a „Ďakovný list predsedu
TSK za výchovu mladej generácie v regióne a dlhoročnú
aktívnu prácu pri organizo-

vaní kultúrno-spoločenských
podujatí pri príležitosti životného jubilea“ boli udelené
aj Mgr. Ružene Hromádkovej,
riaditeľke ZUŠ v Ilave a ocenenie a „Ďakovný list predsedu TSK za 40 rokov odpracovaných v knihovníctve pri
príležitosti odchodu do dôchodku“ boli udelené pani Ľubomíre Luhovej, vedúcej knižnice v Ilave. K týmto krásnym
oceneniam srdečne blahoželáme a prajeme, aby ich životné múzy naďalej sprevádzali
a obohacovali tak náš kultúrno- spoločenský život.
-r-

MUDr. Pavol Sedláček a Ľubomíra Luhová.
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MESTSKÁ
KNIŽNICA
I L A V A
Opremčáková, Števa :
Planisko
Martin,
Hlado Hlas Group 2012
„Nikto z nás nevie, aká bude
ďalšia zmena, aká nečakaná
príležitosť sa objaví za rohom,
čakajúca, aby úplne zmenila
významy našich životov.“
Kathleen Norris
„Už nikdy nebudem hladná, už nikdy sa nenechám
ponižovať, už nikdy si nebudem umývať zuby v studenej
vode, už nikdy nebudem spať
v nevykúrenej izbe, nikto ma

nebude mať za blázna, nebudem trpieť pre žiadneho muža,
už nikdy nebudú na mňa pľuť
a už nikdy nebudem posledná... v ničom!“
„Hej, a ešte napíšem knihu.“
A tá kniha je tu. Začína
takto:
„Volám sa Žofia Kornfeldová a som sirota. Keby len to,
som aj židovka. Nepamätám
sa už na mamu, ale na otca
trochu áno. Teda len toľko, že
ma nechcel. Bola som za šialenú a aj za kurvu. Keby len to...
bola som aj adoptovaná.“

Vyberáme
z knižného
fondu

Naozaj to nemala ľahké, celé
detstvo odstrkovaná a ponižovaná doma, v škole , aj v dedinskej spoločnosti. Pre svoju starú mamu bola planisko, niečo
ako planý, zlý človek, zlota,
zloduch. Jedinou, akou takou
oporou, ktorá jej dávala najavo, že to s ňou myslí dobre a že
ju má rada, bola „bútľavka“,
suseda Hutníková.
Pritom bola veľmi schopná, učila sa na samé jednotky, pekne spievala a recitovala,
no ale bola iná, židovka, svojhlavá, celkom pekná, kričala
z nej však chudoba a ošumelosť.
V predposlednom ročníku základnej školy ju
po očividnej náklonnosti a pod
zámienkou súkromných hodín
hry na gitare
zviedol telesne
postihnutý učiteľ Javorský. Po
nejakom čase
tajného stretávania sa vzťah
prezradil, no na
vine bola ona,
nič sa nestalo,
všetko si len vymyslela, aby mu
ublížila. Škola
chcela dokázať
znaleckým psychiatrickým posudkom, že nie
je normálna, a tak ju poslali
na vyšetrenie do Košíc. Svojím rozprávaním a postojom
si získala sympatie psychiatra
a po vyšetrení diagnostikoval
jej nadpriemernú inteligenciu.
To ale škole nebránilo, aby jej
nedala aspoň trojku zo správania.
Kým čakala na autobus do
Dobšinej, pozerala si výklad
tuzexového obchodu s takým
zaujatím, že vzbudila pozornosť postaršieho zazobaného

veksláka. Dali sa do reči a jej
prostoreká úprimnosť ho úplne dostala. To bolo osudové
stretnutie, ktoré od základu
zmenilo jej ďalší život. Všetky
príležitosti, ktoré jej poskytol
dokonale využila, aby dosiahla
o čom snívala, vrátane ďalšieho štúdia ,v zmysle židovského príslovia : „Keď ťa navštívi
šťastie, ponúkni mu stoličku“.
Ťažké , neláskavé detstvo
môže človeka zraziť na kolená tak, že zostane zakríknutý
a nepriebojný, no Žofia nebola takýto prípad. Čitateľ vidí
ako ju všeobecná nepriazeň
zoceľuje , všetko berie akoby
z nadhľadu, každému dá čo
mu patrí – „aký požičaj, taký
vráť“a nebojí sa na plné ústa
povedať pravdu , za ktorou si
stojí.
Príbeh autorky je skutočný,
odohral sa v Dobšinej , začínajúc ešte v čase socializmu,
a je napísaný pútavým živým
jazykom. Dobre sa číta nielen
staršej generácii čitateľov, ale
aj mladej, lebo tá rovnako rieši nejeden životný rébus.
U čitateľov zabodovala aj
jej ďalšia zaujímavá kniha na
tému opatrovania starých ľudí
„V Írsku prší inak“ a už čaká
na nich ešte „horúce“ pokračovanie Planiska pod názvom
„Židovská krv“.
Ľ.L.

Poďakovanie
darcom...
Nedá sa na tomto mieste
poďakovať všetkým skvelým
ľuďom, ktorí nezištne darovali svoje knihy knižnici a jej
návštevníkom na ďalšie používanie. Aspoň z hľadiska ich
kvality za všetkých ďakujeme
paniam: Hrubiškovej, Leskovianskej , Ďuricovej, Čurikovej, Šagátovej, Mišíkovej
a pánom: Ohrablovi, Vachovi,
Kminiakovi a ďalším...
Ubezpečujeme ich, že všetky
už majú svojich nových majiteľov a že ani jedna z nich neskončila v kontajneri.
MsK

Nové otváracie
hodiny v Mestskej
knižnici Ilava:
Pondelok: 8.30 -16.30
Utorok:
administratívny deň
8.30 - 17.30
Streda:
Štvrtok: 8.30 - 16.30
Piatok:
8.30 - 16.30
prestávka: 12.00 - 12.30

KNIŽNÉ
NOVINKY
Prírastky
v novembr i
Beletria
Nepokojný muž / Mankell H.
Veľký Gatsby / Fitzgerald F.S.
Tá druhá / Keleová-Vasilková T.
Nemiluješ, zomrieš / Bazalová B.
Vínne mušky / Lacková I.
Náučná literatúra:
Šperky z textilu.Vyrob si originálnu ozdobu. / Fejtková D.
Klíčové dovednosti učitele /
Kyriacou Ch.
Strategie a metody výuky detí
s autizmem... / Schopler E.
Nadané dítě a rozvoj jeho
schopností / Fořtík V.
Úvod do teorie a metodologie
soc. politiky / Tomeš I.
Školní hodnocení žákú a studentú / Košťálová H.
Pěstounská péče a adopce /
Zezulová D.
Downúv syndrom / Selikowitz M.
Srovnávací pedagogika / Prúcha J.
Psychologie rodiny / Sobotková I.
Zájmové vzdělávání dospělých
/ Šerák M.
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Ľubka, ďakujeme...
Od januára budúceho roka
nastane v Mestskej knižnici
Ilava personálna zmena, súvisiaca s odchodom jej dlhoročnej pracovníčky a vedúcej,
pani Ľubomíry Luhovej do
dôchodku.
Pri tejto príležitosti sme jej
položili niekoľko otázok.
Ľubka, Ty si sa do ilavskej
knižnice dostala hneď po
skončení Strednej knihovníckej školy v Bratislave. Mohla
by si nám opísať Tvoje prvé
dojmy zo zamestnania, ktorému si ostala verná takmer 40
rokov?
- Bola som dva týždne po
maturite, keď ilavská knižnica hľadala knihovníčku,
lebo dovtedajšia vedúca, pani
Mária Jakubecová, odišla do
dôchodku, takže pracovne
sme sa ani nestretli. S knižnicou a čitateľmi ma zoznámila
pani Mária Poliaková, ktorá
však vzápätí prevzala riadenie mestského domu osvety,
no a tak mi prischlo vedenie
knižnice, ktorá sa nachádzala
v dnešných priestoroch katastrálneho úradu.
Tie začiatky môžem charakterizovať aj ako hodenie neplavca do vody, ale aj napriek
tomu boli krásne, lebo som
mala okolo seba veľa mladých
schopných ľudí, ktorí ma prijali medzi seba, hoci som nebola Ilavčanka, a keď bolo treba, vždy mi pomohli.
V tých dobách sídlila knižnica v budove bývalého okresného úradu a zamestnávala
viac knihovníkov. V porovnaní s dneškom, kedy máme
v knižnici jeden celý a jeden
polovičný úväzok, to bol tak
trochu luxus, ale doba bola
iná ako dnes...
Áno, boli to 70. roky minulého storočia a vieme, aké
mali klady a zápory. Kultúre,
vrátane knižníc, sa však žičilo, mali svoje pekné priestory
a dostatok peňazí na nákup
knižničného fondu, interiérové a technické vybavenie i na

zamestnancov. Naša knižnica
mala stabilne troch knihovníkov, každý mal na starosti
jedno oddelenie, napr. detské
a prácu s deťmi, oddelenie
náučnej literatúry, oddelenie
beletrie a riadenie knižnice
a keby bolo vzniklo plánované hudobné oddelenie, bol
by v ňom odborník na prácu
s hudobninami. Mali sme aj
dostatok skladových priestorov i svoj zamestnanecký kútik, čo nám napríklad teraz
chýba. Tak to bol v porovnaní s dneškom naozaj luxus,
ale zas neexistovali počítače
a bolo viac času na prácu s čitateľmi a rôzne podujatia.
Akí boli, za tie roky, čitatelia
našej knižnice?
No vieš, vždy si zapamätáš
tie usmiate ľudské slniečka
a zabudneš na tých, ktorí ťa
nejakým spôsobom potrápili,
napr. že ani po štvrtej upomienke nevrátili knihy. Takže
poviem – boli zlatí. Sčítaní,
múdri, vzdelávajúci sa, vážila
som si každého jedného, ale
mojou srdcovkou boli detskí
čitatelia a seniori. Starí ľudia
sú naozaj hotové umelecké
diela, milovala som ich a boli
pre mňa doslova životodarní.
Osobne si zorganizovala aj
mnohé autorské stretnutia.
Boli tu na návšteve spisovatelia, básnici, ale aj iní umelci.
Na ktorých si najradšej spomínaš?
Tých spisovateľov bolo u nás
naozaj dosť, na všetkých si
pamätám veľmi dobre, ale najviac na mňa zapôsobil básnik
Vojtech Mihálik, spisovateľ
Milan Ferko, Nora Baráthová, historik Pavel Dvořák, lekár –spisovateľ Anton Rákay
a z tých posledných najmä
Daniel Hevier, Gabriela Futová, Mária Hamzová, Milka
Zimková a Veronika Šikulová.
Rada si spomínam aj na Editu
Šipeky, ktorá už nie je medzi
nami a ktorá s humorom jej
vlastným prednášala teene-

Ocenená Ľubomíra Luhová, vedúca knižnice.
gerom o správnom životnom
štýle a mentálnej anorexii.

aj dobre cítili a ešte usmievavé
ochotné knihovníčky.

Na čo si budeš zo svojej práce
najradšej spomínať?
Mojím hnacím motorom
a zmyslom celej práce bol fakt,
keď som správnym výberom
kníh, či už pri nákupe, alebo
v práci s čitateľom, dokázala človeku poradiť pre relax,
alebo pomôcť pri vzdelávaní a on mi to potom povedal.
Tieto pozitívne spätné väzby
boli pre mňa povzbudzujúce
a na to budem rada spomínať.
A samozrejme na všetkých kolegov, ktorí mi pomáhali i na
výnimočných ľudí, ktorých
som v práci stretla.

Aké máš plány - čo budeš robiť na dôchodku? Nenapíšeš
nejakú knižku?
Väčšina ľudí na dôchodku mi
tvrdí, že nemajú toľko času,
ako si mysleli predtým, ale
keďže ja ešte nemám vnúčatá,
tak si ho snáď konečne nájdem na prírodu, vrátane našej
záhrady, stromov a kvetov, no
a potrebuje ma moja mama.
Na písanie knihy sa určite nedám a teda sa na ňu nechystám.

Prezraď, aká je Tvoja najjj
kniha?
Stále ňou zostáva Márquezových Sto rokov samoty, ale
musím povedať, že rovnako
obdivujem aj spisovateľské
majstrovstvo kontroverzného
Charlesa Bukowskeho a momentálne ma svojou precítenosťou zaujal švédsky autor
Henning Mankell.
Mnohým čitateľom bude po
Tvojom odchode určite chýbať Tvoja vysoká odbornosť
a vždy prítomná snaha pomôcť vyhľadať akúkoľvek literatúru, v čom budeš nezastupiteľná. Viem, že pri mnohých
knihách a témach vieš presne,
kde ich hľadať...Chceš niečo
svojim čitateľom odkázať?
Želám im, aby v ilavskej knižnici vždy našli to, čo potrebujú,
aj keď to niekedy nebude „to
pravé orechové“ a aby sa tam

Ľubka, ďakujem Ti za rozhovor, v ktorom si našim čitateľom priblížila aj fungovanie
ilavskej knižnice. Prajeme
Ti, aby si si na zaslúženom
dôchodku skutočne dobre oddýchla a i naďalej ostala verná svojej záľube ku knižkám,
ktorej si venovala celý svoj
profesijný život.
(zhovárala sa mpaj)
Primátor mesta Ing. Štefan
Daško a prednosta MsÚ
Ing. Ľubomír Turcer vyjadrujú poďakovanie pani Ľubke Luhovej za dlhoročnú
svedomitú prácu v mestskej
knižnici, za organizovanie
zaujímavých besied a pravidelnú aktualizáciu knižného
fondu mesta Ilava. Ďakujeme v mene svojom i v mene
všetkých občanov mesta
a okolitých obcí, pre ktoré sa ilavská knižnica stala
miestom získavania nových
poznatkov.
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Medzinárodný deň školských knižníc
Každoročne vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica „Súťaž o najzaujímavejšie
podujatie školskej knižnice“.
Tohtoročnou témou Medzinárodného dňa školských
knižníc bolo Školské knižnice: Kľúč k minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Cieľom
tejto súťaže je zábavnými formami práce s knihou podporiť
u žiakov dobrý a trvalý vzťah
ku knihe, školskej knižnici,
k čítaniu a poznávaniu nového.
Tradične pripadá toto podujatie na štvrtý októbrový
pondelok. My sme sa naň však
začali pripravovať už oveľa
skôr. V rámci 1.stupňa bola totiž na konci septembra vyhlásená súťaž O najlepší reklamný spot na návštevu knižnice.
Keďže reklamy nás sprevádzajú na každom kroku, zdalo sa
nám to celkom jednoduché.
Reklama v televízii, rádiu, na
letákoch, billboardoch, v novinách a časopisoch, na plagátoch, dopravných prostriedkoch, stenách domov... Mnohé
z nich, vďaka častému opakovaniu v médiách, dokonca
ovládame spamäti. Niektoré
sú vtipné, iné nám zas lezú na
nervy. Cieľom reklamy je upútať, zaujať, presvedčiť o kvalite, vyzdvihnúť klady. Aby sme
toto všetko dokázali, museli
sme dôkladne predmet našej
reklamy – knižnicu, spoznať.
Preto sme sa vybrali na jej
krátku návštevu. To, že školská knižnica je umiestnená v pavilóne A, sme vedeli
už dávno. Ako sú v nej však
usporiadané knihy, koľko ich
tam je, kedy a od koho si ich
môžeme vypožičať, sme sa dozvedeli až teraz. Keďže mnohí
z nás navštevujú spolu s rodičmi aj Mestskú knižnicu v Ilave, vedeli sme, na čo takéto zariadenia slúžia:
- ponúkajú nielen množstvo informácií, ale aj zábavy
- organizujú besedy so spisovateľmi a inými zaujímavými ľuďmi

- realizujú predajné akcie
kníh
- podieľajú sa na kultúrnom
živote mesta...
Aby sme do knižníc prilákali viac návštevníkov, zamerali
sme náš reklamný spot práve
na vyzdvihnutie všetkých jej
kladov. Vystupuje v ňom niekoľko postáv, z ktorých každá vychvaľuje literárny žáner,
ktorý reprezentuje: zvieratká
bájky, princezná s vílou rozprávky, sedliak so sedliačkou
povesti, pirát dobrodružné
príbehy, mimozemšťan sci-fi...
Celú scénku sme za výdatnej
pomoci rodičov doplnili krásnymi kostýmami a natočili na
kameru.
Pri stvárňovaní postáv sme
sa museli niekoľkokrát striedať, aby každý mohol predviesť, ako sa danej úlohy zhostil.
22. októbra sme náš reklamný spot spolu s ostatnými žiakmi 1.stupňa predviedli
starším žiakom. Podľa potlesku, ktorý po skončení nášho vystúpenia nasledoval, si
myslíme, že sme to zvládli na
jednotku.
Okrem toho sme však v
tento deň stihli aj veľa iných
sprievodných akcií : vyrábali
sme reklamné letáky na návštevu knižnice, zúčastnili sme
sa predajnej akcie kníh, pozreli sme si reklamy žiakov iných
tried... V závere dňa sme sa
zúčastnili besedy so súčasným
autorom detských divadelných hier, básní a piesňových
textov, Martinom Barčíkom.
Okrem zaujímavého rozprávania si niektorí z nás odniesli
z tohto stretnutia aj krásne
knihy, ktoré dostali ako darček za svoje otázky.
Verím, že toto podujatie nebolo len „dňom, kedy sa neučilo“. Naopak, naučilo deti
veľa, napr. že:
- nielen internet je zdrojom
informácií
- žiadna televízna reality
show nemá takú hodnotu ako
dobrá kniha

- hodiny vysedávania pred
televízorom či počítačom sú
strateným časom
- ľudová múdrosť KNIHA –
NAJLEPŠÍ PRIATEĽ ČLOVEKA – je pravdivá
- a veľa iných vecí
To najdôležitejšie, čo sme
sa dozvedeli, je obsiahnuté aj
v poslednej časti našej reklamy:
„Dávne časy, bájne tvory,
ríšu zvierat...čo len chceš,

nájdeš, keď si do knižnice
z času na čas zabehneš.
Naučíš sa nové veci, pookreješ na duši,
ak sa chytíš správnej knihy,
zaľúbiš sa po uši.
Čaká ťa svet fantázie, môžeš
byť v ňom čím len chceš,
uvidíš, že keď to skúsiš, nikdy neoľutuješ.“
žiaci 2. A triedy

Medzinárodný deň školských knižníc
Kniha, päť celkom
obyčajných
hlások, ktoré ako
celok
vytvárajú niečo úžasné symbol večnosti,
múdrosti a svetla.
Knihy nás sprevádzajú od kolísky.
Rozprávame podľa
nich prvé riekanky,
spoznávame zvieratká, hľadáme si priateľov či
učiteľov. Obohacujú našu slovnú zásobu a rozširujú nám
obzory poznania. 22.október 2012- Medzinárodný deň
školských knižníc- sa na našej
škole celý niesol v duchu knihy .Tento deň je oslavou knižníc, ich významu a prínosu
pri vzdelávaní . Jeho hlavnou
myšlienkou je podporiť vzťah
žiakov ku knihám, školskej
knižnici, čítaniu a poznávaniu. Tohoročná téma - Školské
knižnice: Kľúč k minulosti,
prítomnosti a budúcnosti - sa
prelínala celým vyučovaním.
Na tento deň sme pripravili mnoho zaujímavých podujatí, ktorými sme sa snažili vyvolať u žiakov pozitívny
vzťah ku knihám. Minulosť,
tá sa niesla v duchu blížiaceho sa 1150. výročia príchodu
Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, ktoré bude celé Slovensko sláviť v budúcom kalendárnom roku 2013. Títo dvaja
vierozvestcovia sa stali darom

pre iných, o čo sa na ceste dejín
mnohí iba márne usilujú. Žiaci sa zoznámili s ich životom
a hlaholikou, písmom, vďaka, ktorému naši predkovia
vstúpili do európskych dejín
a do vtedajšieho sveta svojou
písomnou kultúrou. Prítomnosť im priblížili súčasní spisovatelia a ilustrátorka, ktorí
k nám zavítali a pútavo porozprávali deťom
o svojom živote a tvorbe. V školskej
knižnici tiež začala prebiehať
výstava kníh pre deti aj dospelých, ktorých sme pozvali
prostredníctvom mestského
rozhlasu, spojená s predajom.
No a budúcnosť? Tou sú predsa
naši žiaci! Je medzi nimi veľa
šikovných spisovateľov či výtvarníkov , ktorí sa v dnešný
deň mohli realizovať v literárnej i výtvarnej oblasti. Veríme,
že deň školských knižníc bol
pre mnohých prínosom a splnil svoje poslanie.
Mgr. Ľubica Ladecká
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Oživovanie vzťahov medzi generáciami
Okresná
organizácia
Únie žien Slovenska pod
vedením pani Magdalény Hrubej zorganizovala spolu s členkami dňa
25.10.2012 v DK Ilava
stretnutie s predsedníčkou
KO ÚŽS pani PhDr. Máriou Janou Jablonskou.
Pani Jablonská si pripravila pre prítomné ženy zaujímavú prednášku o vzťahoch medzi generáciami.
Veľmi pekným oslovením
prítomných žien „milé
priateľky“ - z Novej Dubnice, Ilavy, Košece, Košeckého Podhradia, Bolešova,
Tuchyne - uviedla hlavnú
tému.
Priateľské a
súdržné ovzdušie medzi
ženami z malých miest,
obcí a dediniek ešte stále
vyjadruje vzájomnú úctu.
V takýchto menších komunitách ju ešte vždy cítime. Ešte sa zaujímame o
druhých. Ešte cítime potrebu porozprávať sa, zdôveriť, pomôcť, vypočuť. A
vzťahy medzi generáciami sú väčšinou na pleciach
žien. Od starej mamy,
mamy, dcéry, až po vnučku, či pravnučku. Rodinná
pohoda medzi generáciami je podmienená láskavosťou,
starostlivosťou,
opaterou a obetavosťou.
Hoci sa nám to v dnešnej
uponáhľanej a pretechnizovanej dobe nezdá, medzigeneračné vzťahy sú
nepochybne aj podstatou a
dôležitým predpokladom
prosperity
spoločnosti,
Veď hodnoty, ktoré kedysi

platili, ako sú úcta, láska,
svedomitosť a zodpovednosť, sú veľmi dôležitými
hodnotami aj dnes. Kultúra správania sa, komunikácie, vystupovania, ale aj
kultúrna úroveň by mala
byť meradlom vzdelanosti
a vyspelosti. Netreba všetko kopírovať zo „západu“.
Demokracia nám síce priniesla slobodu, ale napríklad úloha otca a matky
v rodine sú stále mocným
nástrojom výchovy. Treba
obrátiť svoj záujem na udržanie alebo zlepšenie vzťahov medzi generáciami.
Okrem toho rozprávala o
zdravom živote. Civilizačné ochorenia trápia ľudí na
celom svete a veľa trpia aj
ženy - kardiovaskulárne,
cukrovka, rakovina, osteoporóza. Hovorila o tom,
ako sa udržať v kondícii.
Zdôraznila, aký dôležitý je
pre človeka pohyb, zdravá
výživa a dokonca aj odev
a obuv. Treba nám viac
chodiť, venovať sa turistike, jesť zdravú stravu bez
chémie a viac sa venovať
vzťahom v rodine a kolektívoch.
Pani Jablonská rozprávala živo, zaujala vtipnými perličkami a uvádzala
aj mnoho príkladov zo života. Prítomné ženy osviežila jej bezprostrednosť a
úprimný záujem.
Na tomto stretnutí pani
Jablonská využila možnosť
oceniť členku ZO ÚŽS
v Košeci, Betku Pekaríkovú, za jej dlhoročnú prácu

PhDr. M. J. Jablonská a p. B. Pekaríková.
v únii žien a veľmi zručnú
paličkárku, ktorej práce
boli prezentované na rôznych výstavách paličkovanej čipky nielen v našom
regióne, ale i na Morave.
Prítomnosť pani PhDr.
Jablonskej medzi ženami

obvodnej organizácie ÚŽS
umožnila prežiť príjemné októbrové popoludnie.
Ďakujeme!
Mgr. Ružena Hromádková
členka KR MS

Učte sa angličtinu v blízkosti
Vášho domova!
IJaV, najväčšia vzdelávacia inštitúcia na Slovensku s
33 pobočkami,
v spolupráci s mestom
Ilava, Vás pozývajú na
kurz anglického jazyka.
Kurz angličtiny sa bude
konať v Dome kultúry Ilava.
Na prvom stretnutí sa
študenti zaradia do skupín
podľa úrovne jazyka. Prihlášky nájdete v Dome kultúry v Ilave alebo v IJaV v
Púchove, prihlásiť sa môžete aj elektronicky na
www.puchov.ijav.sk
Prvé stretnutie: Štvrtok

17.01. 2013 o 16.30
Kde: Dom kultúry Ilava
Cena trojmesačného kurzu (24h): mikroskupina
(3-6 ľudí) 120 Eur
miniskupina (7-10 ľudí)
75 Eur
Prihlášky môžete vyplniť
v Dome kultúry Ilava alebo v IJaV v Púchove. Pre
záväzné prihlásenie je potrebné uhradiť zálohu vo
výške 10 Eur pred začatím
kurzu.
Obyvatelia mesta Ilava
získavajú okamžitú zľavu
5% z ceny kurzu.
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Zo spomienok na leto
Letné kino
Počas letných mesiacov pripravila Miestna akčná skupina Vršatec
predovšetkým pre obyvateľov územia, v ktorom pôsobí, netradičný
druh zábavy, letné kino. Išlo o putovnú aktivitu, nakoľko sa zakaždým premietalo v inej členskej obci
či meste. Miesta premietania boli
rovnomerne rozdelené po celom regióne, takže dostať sa na kino nebol
problém pre nikoho. Už na začiatku
si premietanie získalo svojich priaznivcov a ohlasy boli viac než potešujúce. Dokonca boli ľudia, ktorí
nevynechali ani jedno premietanie.
O letnom kine obyvateľov územia
informovali nielen obecné rozhlasy
či internetová stránka MAS Vršatec, ale aj krásne plagáty navrhnuté grafikmi MAS-ky. Vstupné bolo
symbolické, pričom naozaj nízka
suma zahŕňala vstup, kávu v neobmedzenom množstve a propagačné
materiály. Filmy boli predovšetkým
zo slovensko-českej klasiky a tešili
sa veľkej priazni. Prvé premietanie
sa uskutočnilo v jednom z našich
dvoch členských miest, v Ilave. Celý
deň bolo nádherné letné počasie,
slnko svietilo a kino sa mohlo nerušene pripravovať, skúšala sa aparatúra, technika. Avšak pár minút
pred premietaním začalo intenzívne pršať a obrovské až hrozivé mraky so sebou priniesli búrku. Tím
MAS-ky to samozrejme neodradilo a veľmi rýchlo bolo vymyslené náhradné riešenie. Premietala
sa prvá časť filmu Matrix. Letného
kina sa zúčastnil aj primátor mesta
Ilava Ing. Štefan Daško, ktorému by
sme sa aj touto cestou chceli poďakovať za pomoc a trpezlivosť. Dej
filmu, ku ktorému sa úplne hodili
blesky v pozadí a vôňa pukancov
sa podpísali na nezabudnuteľnej atmosfére, pričom účastníci kina odchádzali domov spokojní a nadšení. Druhým „dejiskom“ bolo mesto
Nemšová a premietal sa film Indiana Jones: Kráľovstvo krištáľovej
lebky. Premietalo sa práve v deň 70.
narodenín herca Harrisona Forda,
ktorý vo filme stvárnil hlavnú úlohu, čo dodalo kinu ďalšie čaro. Ďalšie kino sa konalo v obci Tuchyňa
na tanečnom kole, kde sa premietal
prvý diel filmu Fontána pre Zuzanu. Túto slovenskú klasiku nevynechala samozrejme ani pani starostka a podpredsedníčka MAS-ky Eva
Hejduková. Posledným júlovým
miestom bola obec Bohunice, kde

sa premietalo v areáli novootvoreného zrekonštruovaného kaštieľa.
Pre všetkých bol pred začiatkom
premietania umožnený voľný vstup
do kaštieľa – Múzea Bielych Karpát,
v ktorom sa okrem iného nachádza
aj expozícia spisovateľky Ľudmily
Podjavorinskej, istú dobu prebývajúcej v kaštieli. Premietal sa Pacho
hybský zbojník s legendou slovenskej kinematografie Jozefom Krónerom. Premietanie sa opäť tešilo
veľkému počtu divákov a zúčastnil
sa aj starosta Ing. Peter Hajdúch.
Nádherný areál kaštieľa, slovenská filmová klasika, nadšení diváci, hviezdna obloha vytvorili skvelú
atmosféru letného kina. Augustové
premietanie sa odštartovalo v obci
Skalka nad Váhom, kde okrem
pána starostu prišli aj ďalší členovia
z radov MAS. Česká komédia Bobule sa divákom páčila a skalským
štadiónom sa niesol smiech a uvoľnenosť. Najnovšie prevedenie filmu Jánošík sa premietalo o týždeň
neskôr v obci Slavnica. Nechýbala pani starostka, čerstvé pukance,
občerstvenie, nadšení diváci. Sezóna letného kina bola v plnom prúde, reakcie boli skvelé, na ďalšie
premietanie sa celý tím veľmi tešil.
Sklamanie sa však dostavilo veľmi
rýchlo, keď sme sa len dve hodiny
pred premietaním v obci Bolešov
dozvedeli, že v noci bola odcudzená
naša aparatúra vrátane ozvučenia.
Nikoho to však neodradilo, vyriešili sa organizačné záležitosti, zohnali
náhradné reproduktory a aj napriek
zákernosti niektorých ľudí sa premietalo. Divákov prišlo veľmi veľa
a premietal sa film Občanský průkaz. Pán starosta bol veľmi znechutený, ale po skončení premietania
pripravil pre realizačný tím chutné
občerstvenie. Posledným miestom
premietania bola obec Pruské, kde
samozrejme nechýbal ani pán starosta s manželkou, ktorému by sme
chceli taktiež veľmi pekne poďakovať za zabezpečenie premietania
filmu Slunce, seno a pár facek a za
výbornú organizáciu. Na každé letné kino prišlo v priemere okolo 100
divákov a do kancelárie MAS sa dostávali prostredníctvom rôznej formy len pozitívne ohlasy. Pred každým filmom bolo spustené krátke
video o miestnej akčnej skupine,
ktoré všetci sledovali so zatajeným
dychom. Letné kino sa podarilo
uskutočniť aj vďaka pomoci, obetavosti a veľkej trpezlivosti predsedu

MAS Vršatec, ktorému by sme sa
chceli veľmi pekne poďakovať. Touto cestou by sme sa tiež chceli poďakovať starostom, ktorí nám pomohli s organizáciou letného kina
v ich obciach. Sme radi, že sme na

naše územie priniesli originálny
druh zábavy a myslíme, že cieľ stanovený na začiatku sa nám podarilo
splniť. Tešíme sa opäť o rok!
(LS)

Spevokol Ilavčan v našich veľhorách
(Vyznanie)
V lone tatranských hôr – pod
Lomnickým štítom, neďaleko
Skalnatého plesa, vo výške 1764
m/n.m. - sa rozliehal spev o rodnej zemi. „Aká si mi krásna...“
sa nieslo ponad hlavy turistov
až k nebesiam. Spevokol Ilavčan
všetkých, ktorí boli v tom čase
v Tatranskej Lomnici, doslova
ohúril a ponúkol im silný emocionálny zážitok. A v tom peknom
počasí ich bolo veru neúrekom –
Česi, Nemci, Slováci, Poliaci, Maďari...
Do Vysokých Tatier sa členovia
spevokolu vybrali na sústredenie
v dňoch 5. – 7.10.2012.
V tom čase, na ceste a aj počas pobytu v Tatrách, im počasie
naozaj prialo. Tatry ich privítali
nádherným výhľadom a ďalší slnečný deň ich ešte len čakal.
Cestou do veľhôr venovali svoj
čas zastávke vo Svätom Kríži v
artikulárnom kostole pri Liptovskom Mikuláši. Unikátny chrám,
postavený z dreva a bez klincov,
krásne rezonoval, keď v ňom spevokol zaspieval niekoľko duchovných piesní. Nádherná akustika
kostola im vrátila dar zbožného
spevu.
V peknom počasí sme si nemohli dovoliť vynechať ani prechádzku okolo Štrbského plesa.
Klenot našej prírody sa ukázal
v plnej svojej nádhere. Každý
z nás si vychutnal príjemné scenérie a ochotne prijímal vzácnu
pohodu.
V piatok večer sme sa ubytovali v charitnom dome v Dolnom
Smokovci. Jednoduché a čisté
prostredie, sálajúce duchovnou
energiou, nám poskytlo príjemný pobyt. Spevokol venoval svoje
prvé vystúpenie sestričkám a večer patril posedeniu, samozrejme tiež so spevom. Nálada bola
výborná. Členovia zboru majú
medzi sebou vynikajúce vzťahy.
Cítila som ich súdržnosť a spolupatričnosť. Pôsobia na mňa ako
spoločenstvo príjemných, dobrosrdečných, veselých nadšencov,
ktorí ostatným rozdávajú svoju

pozitívnu energiu.
Ďalší deň sme všetci svorne
a radi išli obdivovať nádheru Tatier. Po celý čas nás sprevádzali slnečné lúče. Niektorých po
horských trasách a turistických
chodníčkoch, niektorých na vychádzke. Až do popoludnia sme
si užívali nesmiernu krásu slovenských veľhôr. Práve v túto
sobotu 6.10.2012 zaznelo Suchoňove vyznanie rodnej zemi pod
tatranskými štítmi.
V nedeľu, hneď po raňajkách, sa členovia spevokolu zišli
v kaplnke penziónu. Poctivo preskúšali svoje hlasivky a pripravovali sa na vystúpenia v kostoloch.
Kaplnka tak ožila hudbou a nádhernými liturgickými spevmi.
Posledné vystúpenie na tomto
podujatí mal spevokol v nádhernom kostole v Novom Smokovci
hneď po omši. V architektonicky
modernom kostole bolo vystúpenie vyvrcholením výletu. Veľkolepé klenby kostola sa rozozneli
a spev bol ako vyznanie k Bohu,
hudbe, človeku, k viere a vzájomnej láske.
Tak, ako v podaní spevokolu zaznela pieseň pod vrcholkom
Tatier, tak znela pred niekoľkými rokmi 120 m pod povrchom
zeme v soľnej jaskyni Wielička v
Poľsku. Na dvoch protikladných
miestach spieval Spevokol Ilavčan sebe pre radosť, ale najmä ostatným pre potešenie.
Viem, že mnohí z nás spevokol dobre poznajú. Počúvame ho
na vystúpeniach v dome kultúry,
v kostole, na námestí... Pozná ho
aj široké okolie a Ilavu reprezentoval i v zahraničí.
Tento spolok ľudí je nádherným príkladom vzájomnej úcty,
snaženia, lásky a vzájomnosti.
Úprimne všetkým ďakujem za
pozvanie, za skvelú organizáciu
sústredenia, za vynikajúcu pohodu, za priateľstvo a za obohatenie,
ktoré mi pripravili svojou oddanosťou k umeniu.
Mgr. Ružena Hromádková
riaditeľka ZUŠ
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Kto nemá rád zvieratá,
nemá rád ľudí
Poznáte to porekadlo, jeho
poučenie však vždy neplatí.
Niekedy mi prekáža hoci aj
také bezdôvodné štekanie a
útočenie psov, z ktorého mám
nepríjemný pocit, lebo dokáže pokaziť náladu. Preto psíkov nechovám.
Spomínam si, že kedysi žili
štekajúci psi len v búdach na
sedliackych dvoroch a slúžili na ochranu majetku. V
dnešnej dobe majú lepšie postavenie, vieme sa o nich lepšie postarať, užívajú si luxus.
Chováme ich už i v panelových bytoch, garzónkach a
kŕmime dobrotami. V našom meste ich máme evidovaných 505. Je to málo či mnoho? V jednej porovnateľnej
obci, čo do počtu obyvateľov,
zverejnili, že majú evidovaných 797 psov. Naozaj vysoké čísla, ktoré potvrdzujú ich
obľúbenosť medzi ľuďmi.
Majitelia ich vodia na vodítkach a na prechádzkach
ich chodia venčiť. Zvieratá sú
to pekné, len keby neútočili na iných ľudí, a to aj prílišným hlukom, či pretekaním
v štekaní. Znečisťujú trávniky a chodníky. Vidím to
všade po okolí, lebo ich majitelia nie vždy odpad po psíkoch odstránia. Tak ako sa
nemajú odhadzovať ani odpadky a ohorky. Tiež považujem za neohľaduplné, aby
nás psi rušili denno – denne
svojím štekaním, na všetko
čo sa hýbe, v prírode záhradkárskej osady. Záhradky sú
spoločné a ideme tam často aj
preto, aby sme si tam užívali
pokoj a kľud, nie aby nás tam
psi vyrušovali. Majiteľ by mal
spraviť všetko pre to, aby jeho

psík na vychádzkach nikoho
nerušil.
Čo sa dá ešte zažiť v záhradkárskej osade? Každý si predstavuje svoj pobyt ináč. Pre
mnohých je hlavným problémom nedostatok súkromia,
ktoré si jeden záhradkár snaží vytvoriť tak, že na svojom
pozemku hlasno púšťa rádio,
alebo hlučne telefónuje. Niekedy nás zas dokáže potrápiť
hlukom motora z elektrocentrály, ktorú najradšej štartuje
v záhrade hneď po príchode
majiteľov susedných pozemkov a tým dáva najavo nespokojnosť s ich prítomnosťou.
Ako potom môže fungovať
pokojné spolunažívanie, keď
nevieme žiť bez toho, aby jeden nerušil druhého?
Za týchto okolností, je ťažké tolerovať, ak to robia ľudia
úmyselne a opakovane, môže
sa to posudzovať len ako nevedomosť alebo nedostatok
slušnosti. Naše správanie má
svoje pravidlá nielen v bežnom živote, ale aj v prírode,
ktoré máme za povinnosť
uplatňovať.
V prípade, že sa naša morálka rozchádza s právom, platí
ustanovenie §127 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého
sa vlastník veci ( rozumie sa
tým aj vlastník určitej nehnuteľnosti, nájomca, užívateľ a
pod. ) musí zdržiavať všetkého, čím by nad mieru primeranú obťažoval iného alebo
čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä
nesmie ohroziť susedom stavbu, obťažovať susedov hlukom, nesmie hlasno púšťať
rádio, televízor, alebo nesmie
obťažovať suseda prachom,

popolčekom,dymom a pod.
Niektoré okolité štáty majú
zákon, že aj počas sviatkov,
prípadne dní pracovného pokoja nemôžu otravovať susedov hlukom, kosením trávy,
pílením dreva, vŕtaním stien,
rekonštrukciou bytov, či vý-

stavbou. V našom zákone to
nie je riešené, ale miestna samospráva môže vydať nariadenie, ktoré môže upravovať
tieto záležitosti občianskeho
spolunažívania.
záhradkár

Zdravý životný štýl
Čo je to zdravie? Podľa
WHO je zdravie definované
ako „stav úplnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody a nie
iba neprítomnosť ochorenia
alebo poruchy funkcie“. Zdravie je výsledkom dynamickej rovnováhy medzi faktormi prostredia, ktoré človeka
chránia a umožňujú mu existenciu - ochraňujú a upevňujú
jeho zdravie a medzi faktormi, ktoré človeka poškodzujú
a vyvolávajú choroby. Zdravie
sa u nás chápe ako jedna zo
základných a najdôležitejších
životných hodnôt, ako prejav života, sústavný dynamický proces, ktorý treba udržať
čo najdlhšie a preto ho treba
ustavične posilňovať. Málokto
si však uvedomuje, že zdravie je stav, ktorý vieme reálne
sami ovplyvniť a že preň môžeme veľmi veľa spraviť. Aby
ľudia mohli byť zdraví, musia
robiť činnosti, ktoré ku zdraviu vedú. Zjednodušene môžeme povedať, že treba vyhľadávať všetko, čo zdraviu
prospieva a vyhýbať sa všetkému, čo zdraviu škodí. Hlavne
robiť to každý deň a systematicky.
Čo je to vlastne životný štýl?
Súbor trvalých činností, ktoré
človek vykonáva v záujme zabezpečenia si zdravia, môžeme nazvať zdravý životný štýl
alebo aj zdravý spôsob života.
Je to spôsob nazerania na svet,

trávenie voľného času, spôsob
stravovania, návyky a zlozvyky. K takýmto činnostiam patria hlavne: zdravá a vyvážená
strava, dostatok pohybu, duševná pohoda a dobrá nálada.
Systematická realizácia zdravého životného štýlu predlžuje život, zvyšuje jeho kvalitu
a zlepšuje celkový zdravotný
stav. K činnostiam nepatrí
hlavne: fajčenie, pitie nadmerného množstva alkoholu, užívanie drog, nedostatok pohybu, neprimeraný stres. Čím
väčší počet negatívnych faktorov na človeka pôsobí, čím
väčšou intenzitou a čím dlhší
čas, tým je riziko poškodenia
zdravia väčšie.
Zdravý životný štýl je dôsledkom životnej filozofie jednotlivca, jeho osobných názorov, cieľov a presvedčení.
Zdravý životný štýl je predovšetkým prevencia - budovanie silnej obranyschopnosti organizmu voči vplyvom, ktoré
by mohli ohroziť jeho zdravie.
Gény určia, akým sa narodíme, prostredie nás formuje, ale
za výsledný zdravotný stav je
v značnej miere zodpovedný
každý z nás. Začať žiť zdravšie
nie je nikdy neskoro.
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom
v Považskej Bystrici
Oddelenie podpory zdravia

14

Pozvánky na podujatia v Ilave
2.12.2012 /nedeľa/ v sále domu kultúry o 15.00 h.
1. adventná nedeľa
Repríza galaprogramu FS Strážov s názvom „Od začiatku“
uvedeného pri príležitosti 20. výročia založenia súboru.
Vstupné dobrovoľné
7.12.2012 /piatok/ na Mierovom námestí 10.00-17.00 h.
VIANOČNÉ NÁMESTIE
Stavanie BETLEHEMU, vianočný jarmok s výrobkami ľudových
remeselníkov a občerstvením medovina, oblátky, frgále, palacinky...
Stánok mesta Ilava -vianočný punč s prekvapením /výťažok z
predaja pôjde mestskému múzeu a ŠZŠ v Ilave/
Súťaž pre tvorivé ilavské deti -prineste do stánku vlastnoručne
vyrobenú vianočnú ozdobu na stromček z ľubovoľného materiálu
/papier, textil, drevo, drôt atď./ Každé dieťa hneď dostane sladký
darček. Najzaujímavejšie práce oceníme a budúci rok budú zdobiť
priestory domu kultúry, múzea atď.
Zbierka Darujme si navzájom -ak máte doma nepoškodené veci
po svojich deťoch, knihy, hračky, nezničené oblečenie, prineste to
do mestského stánku. Všetky veci na druhý deň odovzdáme Špeciálnej ZŠ pre deti zo sociálne slabších rodín.
Vianočnú kapustnicu pripravia členovia klubu dôchodcov /výťažok poputuje na činnosť klubu/
12. 30 VIANOČNÝ SEN - kultúrny program Špeciálnej ZŠ Ilava
15. 00 COUNTRY VIANOCE s Ľubomírom Turcerom
16. 00 PRIVÍTAME sv. MIKULÁŠA - rozsvieti vianočnú výzdobu na námestí a obdarí deti sladkosťami. /Balíčky pre deti môžete
denne nosiť pracovníkom DK a knižnice/
9.12.2012 /nedeľa/ v rímsko-katolíckom kostole v Ilave o 15.00 h.
2. adventná nedeľa – ZUŠ Ilava pozýva na koncert
HUSLE V CHRÁME
V programe účinkujú žiaci a učitelia umeleckých škôl nášho regiónu a ZUŠ Valašské Klobouky, majster husliar Pavel Celý zo
Zlína. Moderuje Martin Klimčík zo Slavičína
16.12.2012 /nedeľa/ v sále domu kultúry o 15.00 h.
3. adventná nedeľa – tradičný koncert domácich súborov
DAJ BOH ŠŤASTIA, ŽIVÝ BETLEHEM
28.12.2012 /piatok/ v sále domu kultúry o 20.00 h.
PETER LIPA + band
Koncert populárneho speváka. Vstupné v predpredaji 7 €, v deň
koncertu 9 €. Predpredaj v DK Ilava a v KIC Trenčín /032-16186/

Ilavský mesačník
Počas vianočných sviatkov bude vo výklade mestského múzea vystavený drevený betlehem. Jeho tvorcom je Ilavčan, rodák z Hornej Poruby Rudolf Hanko. V dome kultúry vo vestibule si budete
môcť pozrieť betlehemy vytvorené Jozefom Práznovským zo Žiliny.
Plesy v januári a februári 2013:
12.1.2013 Ples ZUŠ Ilava
19.1.2013 Ples ZŠ Ilava
26.1.2013 Ples DS Hugo
01.2.2013 Ples Gymnázia Dubnica n.V.
08.2.2013 Ples strany SMER
15.2.2013 Ples Obch. akadémie Ilava
Aktuálne informácie vždy na www.ilava.sk /kalendár podujatí/
Nájdete tam aj termíny rôznych možností cvičenia v Ilave,
otváracie hodiny materského centra atď.
Tel. čísla DK: 44 555 70 až 72 . Zmena programu vyhradená

Vianočné pečenie s ILAVSKÝM MESAČNÍKOM
Medovníky
zo Zbyňova
Potrebujeme:
1kg hladkej múky
38dkg práškového cukru
4 vajcia
1 Hera
25dkg medu
1 lyžička škorice
5 hrebíčkov a štipku anízu
(rozdrviť)
2 lyžičky sódy bikarbóny
Všetko zamiešame, vypracujeme cesto. Necháme ho cez
noc odstáť a na druhý deň vykrajujeme medovníčky.
Pečieme vo vyhriatej rúre.
Plech potrieme včelím voskom
alebo masťou. (Nie maslom!)

Poleva na zdobenie:
Šťava z citróna
Práškový cukor
Poriadne vymiešame bielu
polevu a zdobíme už upečené
medovníky.
Pokiaľ nechceme zdobiť medovníky polevou, ešte pred
vložením do rúry ich potrieme
bielkom a ozdobíme vlašským
či lieskovým orieškom.

Šuhajdy
z Domanižskej Lehoty
Potrebujeme:
5ks čokoládových tyčiniek
GAŠTANY
12,5dkg CERY (čokolády
môže byť aj viac)
Papierové košíčky
Plnka:
25dkg práškového cukru
25dkg orechov
1dcl rumu
Čokoládové tyčinky Gaštany
a Ceru rozpustíme. Pripravíme si plnku z mletých orechov,
práškového cukru a rumu. Do
košíčka naspodok nalejeme
trocha čokolády, pridáme navrch plnku a celé dovrchu zalejeme čokoládou. Vrch potom
ozdobíme orieškom, alebo lentilkou.

Ilavský mesačník

Matrika

Navždy nás opustili :
Jozef Kvasnica
Mária Beblavá
František Hudáček
Viera Starečková

Manželstvo uzatvorili :
Marek Faltus
a Ivana Šatková
Matin Šimon
a Martina Ľachká
Alojz Štefanec
a Miroslava Račková
Kazimír Kendera
a Ľubica Hanková
Okienko do štatistiky :
V sledovanom období sa do
nášho mesta prisťahovalo 8
občanov, 6 bolo z trvalého
pobytu odhlásených.

Blahoželáme
jubilantom

V mesiaci november oslávili:
70 rokov
Irena Eglyová
Milada Mihelíková
Pavol Petrovský
75 rokov
Jozef Jarník
Alexandra Pšenáková
85 rokov
Emília Podskočová
Anna Slugeňová
90 rokov
Mária Pružincová
V mesiaci december oslávia:
70 rokov:
Anna Bratinová
Zdenka Kvasnicová
Jozef Morávek
Eva Slotová
75 rokov:
Štefan Bajzík
Ľudovít Kuchynka
80 rokov:
Vladimír Brokeš
Rozália Gerhardová
Mária Kániová
Veronika Šeligová
85 rokov:
Ján Martinisko
Jozef Šatka
90 rokov:
Božena Martinuová
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Prof. PhDr.
Anton Bagin
1923-1992
V tomto roku si pripomíname 20. výročie úmrtia ilavského rodáka
Narodil sa v Ilave roku 1923.
Bohoslovecké štúdiá absolvoval roku 1947 v Bratislave,
kde získal doktorát z teológie.
Po jeho dosiahnutí v rokoch
1950-1952 sa dostal do pracovného tábora (PTP). Ako kňaz
Nitrianskej diecézy pôsobil
na viacerých miestach (Močenok, Čadca, Rosina, Štiavnik, Turzovka, Dubnica nad
Váhom). V roku 1967 prešiel
na Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu do Bratislavy,
kde prednášal cirkevné dejiny
a dejiny umenia s osobitným
zreteľom na Slovensko. Účinkoval tu plných 25 rokov (od
roku 1972 ako profesor) a vo
vzťahu k bohoslovcom sa vyznačoval dobráckosťou. Osobitnú pozornosť venoval cyrilo-metodskému
obdobiu,
ktorého bol dôkladným znalcom. V jeho historických štúdiách našli odraz portréty slovenských kňazov – národných
buditeľov z 18. a 19. storočia,
kultúrnohistorické a umelecké pamiatky, ich ikonografia
a slovenská archeológia. Spracoval tiež dejiny miest, ktoré
boli blízke jeho srdcu (Dubnica nad Váhom, Ilava, Bratislava). V poslednom období sa
venoval štúdiu v amerických
univerzitných
knižniciach
a vo vatikánskom archíve.
Profesor Anton Bagin zomrel
21. 11. 1992 a bol pochovaný v
rodnej Ilave.

Prof. PhDr. Anton Bagin so SV. Otcom Jánom Pavlom II:
archív mestského múzea

ÚSMEV

nestojí nič
a prináša mnoho. Obohacuje
toho, kto ho prijíma bez toho,
že by ochudobňoval toho, kto
ho dáva. Trvá chvíľku, ale spomienka naň je niekedy večná.
Nikto nie je taký bohatý, aby sa
bez neho obišiel a nikto nie je
ani taký chudobný , aby ho nemohol darovať.
ÚSMEV prináša šťastie do
domu, v starostiach je oporou,
je citlivý prejav priateľstva,
v únave prináša odpočinok
a pre každú bolesť je prirodzeným liekom. Nemožno si ho ani
kúpiť, ani požičať, ani ukrad-

núť, preto má hodnotu chvíle,
v ktorej sa dáva.
Všetkým
spoluobčanom
v nasledujúcom roku 2013
praje čo najviac dôvodov na
úsmev A.Riecka

MARY KAY

Nezávislá kozmetická poradkyňa Ivana Žiačiková
ponúka profesionálne líčenie
na stužkové slávnosti, plesy,
svadby, oslavy a ošetrenie
pleti v pohodlí Vášho domova. Tel.č. 0908 536 762
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Muži MFK Ilava
(5. liga Sever)
14. kolo (04.11.2012 o 13:30)
Malá Čausa - Ilava: 8:1 (3:1)
Góly za Ilavu: Sondor
Dorast MFK Ilava
(4. liga Severozápad)
14. kolo (03.11.2012 o 11:00)
Ilava - Lednické Rovne: 2:6
(0:2)
Góly za Ilavu: Bortel, Slávik
Starší žiaci MFK Ilava
(1. trieda OBFZ PB)
13. kolo (04.11.2012 o 08:00)
Ladce - Ilava: 0:11 (0:5) Góly
za Ilavu: Šebík M. 4, Prekop 3,
Šebík D., Vrábel Maroš, Držík
M., Derka S.
Prípravka - dohrávka
Ilava - Borčice: 9:0 (4:0) Góly
za Ilavu: Marienka 4, Palkovič 2, Slivka A. 2, Slivka J.
Ilava - Borčice: 7:1 (2:1) Góly
za Ilavu: Hajas 3, Marienka,
Slivka A, Palkovič, Chovanec
Muži MFK Ilava
(5. liga Sever)
15. kolo (11.11.2012 o 13:30)
Ilava - Cígeľ 0:1 (0:0)
Góly za Ilavu:
Dorast MFK Ilava
(4. liga Severozápad)
15. kolo (10.11.2012 o 11:00)
Tr. Stankovce - Ilava 1:3 (1:1)
Góly za Ilavu: Slávik, Mišák,
Bortel
Starší žiaci MFK Ilava
(1. trieda OBFZ PB)
14. kolo (11.11.2012 o 08:00)
Ilava - Sverepec 5:3 (4:0)
Góly za Ilavu: Šebík M. 5
Dohrávky:
Muži MFK Ilava (5. liga Sever)
13. kolo (28.10.2012 o 14:00)
Ilava - Zem. Kostoľany (odložený zápas) 2:3 (0:3)
Góly za Ilavu: Šedo, Kňažek
Dorast MFK Ilava
(4. liga Severozápad)
13. kolo (27.10.2012 o 11:30)
Krakovany - Ilava (odložený zápas) 2:5 (1:3)
Góly za Ilavu: Sondor, Bortel,
Slávik, Branický, Švitel

ILAVSKÝ

Ilavský mesačník

10.11.2012 Mikolow
(Poľsko)

Medzinárodný mládežnícky bedminton
v Ilave a Dubnici sa vydaril

Mestský úrad Ilava prijal
od družobného mesta Mikolow v Poľsku pozvánku na
Medzinárodný futsalový turnaj. V minulosti sa tohto turnaja zúčastňovalo mužstvo
zložené z hráčov Klubu bývalých futbalistov Ilava, ktorí posledné dva roky vyhrali.
No pre tento rok sme omladili mužstvo štyrmi mladými
prírastkami. Takže sme išli
na turnaj s nádejami na zopakovanie výsledkov z minulých rokov. No tieto ambície
sa nám nepodarilo naplniť
a v semifinále sme prehrali
na pokutové kopy, keď v riadnom hracom čase zápas skončil nerozhodne 3:3. V boji
o tretie miesto sme vyhrali
nad Laziska Górnie 2:1 a obsadili sme konečné 3. miesto.
Najlepším hráčom turnaja
bol vyhlásený Peter Mišík
a najlepším strelcom Marek
Balon.

Prvý novembrový víkend ožili tieto dve mestá bedmintonom.
Spolu 180 hráčov a hráčok
z8
krajín - Rusko, Poľsko, Slovinsko,
Bielorusko, Chorvátsko, Maďarsko, Česko a Slovensko po celý
víkend bojovalo o čo najlepší výsledok. V Dubnici hrali juniori
a juniorky do 19 rokov o body do
svetového juniorského rebríčka
a v Ilave zbierali prvé medzinárodné skúsenosti chlapci a dievčatá vo
vekových kategóriách do 13 a 15
rokov.
Slovenskí reprezentanti sa nestratili a medzi juniormi získali dve striebra. Vo dvojhre dievčat
Martina Repiská a v zmiešanej
štvorhre pár Dávid Balucha, Nikoleta Bálintová.
V turnaji mladších sa nestratili
ani bedmintonisti TJ Sokol Ilava.
Víťazstvo vo štvorhre v kategórii do 13 rokov získal Jakub Horák spolu s Andrejom Antoškom
z klubu EFFORT Zvolen. Jakub
získal aj 3. miesto v dvojhre.
V tej istej kategórii získala
striebro v dvojhre Tamara Prostináková a bronz vybojovala Nina

Turnaja sa zúčastnili:
Mišík P., Balon V, Daško Š.
(primátor), Balon M., Bútora
J., Kamenčík J., Porubčan D.,
Daško M., Schiller P., Pagáč
M., Balon T..
Výsledky jednotlivých zápasov:
Ilava – Polícia (Poľsko) 2:0
Góly: Mišík, Balon M.
Ilava – Bílovec (Česko) 2:4
Góly: Kamenčík, Balon T.
Ilava
–
Polícia
Mikolow
(Poľsko)
3:3
Góly: Mišík, Balon T., Balon M.
Ilava – Laziska Górnie (Poľsko) 2:1
Góly: Balon M.
-pm-

Dňa 24. 11. 2012 sa na ihrisku
MFK Ilava odohral turnaj na počesť Jozefa Matoviča, ktorý tragicky zomrel v roku 2000 pri automobilovej havárií. Jozef bol
športovec telom aj dušou. Hrával
tenis ale zameriaval sa hlavne na
malý futbal. No jeho futbalové začiatky boli zaznamenané v MFK
Ilava. Memoriálu sa zúčastnilo 6
mužstiev. Z toho boli 3 mužstvá
z MFK (MFK Muži, MFK Dorast a KBF) a 3 z MLMF (Zrnkáči, Texas a El Clásico). Muži MFK
prešli celým turnajom bez prehry
a tešili sa z celkového víťazstva . Na
druhom mieste skončilo mužstvo
Texas a o tretiu priečku sa pobili mužstvo KBF Ilava (Klub bývalých futbalistov) a Zrnkáči. Túto
bitku vyhralo mužstvo Zrnkáčov
s výsledkom 4:2 a tým ostalo KBF
iba 4. miesto. Na piatom mieste

Klačková. Dievčatá spolu postúpili až do finále štvorhry kde podľahli česko – slovenskému páru
Tereza Švábiková, Mia Tarcalová.
V kategórii do 15 rokov získal
bronz Adam Horák vo štvorhre
spolu s Petrom Hrnčárom z Trenčína.
Victor Slovak Junior a Ilava Youth International 2012 sú za nami.
Na záver by som chcel poďakovať
všetkým, ktorí organizátorom
z TJ Sokol Ilava pomohli, či už finančne, alebo materiálne. Veľmi si
vážime, že aj napriek ťažkej dobe
sa našli ľudia a firmy, ktoré pomohli usporiadať takúto veľkú akciu a umožnili spropagovať bedminton v našom regióne. Ešte raz
veľká vďaka mestu Ilava, Dubnica,
firmám Keramika Soukup Žilina,
Daniel Kolman, Spark-Ex, VH
Tech, Zempra, Tomi, Stolárstvo
Horák, Domáce potreby H N, Ceresit, Ľuboš Bridík, Kofola, Lucka,
Urpiner a Kopretina, p.Sedláček
Trenčín.
Organizačný výbor
TJ Sokol Ilava

Memoriál Jozefa Matoviča
sa umiestnilo mužstvo El Clásico,
keď výsledkom 6:2 porazilo MFK
Dorast. Prvé tri mužstvá boli za
svoj výkon odmenené pohármi .
Po turnaji sme všetci posedeli pri
občerstvení a spomienkach.
Jednotlivé výsledky v skupinách:
KBF – El Clásico:
2:0
Zrnkáči – MFK Dorast:
4:2
KBF – Texas:
1:3
Zrnkáči – MFK Muži:
2:6
Texas – El Clásico:
1:2
MFK Dorast – MFK Muži:
3:8
Výsledok o 5. a 6. miesto:
El Clásico – MFK Dorast
6:2
Semifinále:
MFK Muži – KBF
3:2
Texas – Zrnkáči
2:2
(3:0 na pokutové kopy)
Výsledok o 3. a 4. miesto:
KBF – Zrnkáči
2:4
Finále:
MFK Muži – Texas
2:1
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