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Odkaz SNP

Už 69 rokov uplynulo od
výnimočnej udalosti v našich
dejinách. Každý rok si pripomíname to, čo nás formovalo,
čo utváralo našu podstatu a
čo nás doviedlo medzi vyspelé
štáty civilizovaného sveta. Sme
súčasťou európskeho celku,
ktorý postavil svoje základy na

hodnotách slobody, demokracie
a spravodlivosti.
Slovenské národné povstanie
dokázalo zmobilizovať desaťtisíce ľudí. Títo ľudia presvedčení o správnosti svojho konania a vedení túžbou po slobode
a spravodlivosti čelili nielen
početnejšej, ale aj skúsenejšej
nemeckej armáde. Slovenské
národné povstanie je v sloven-

skej histórii výnimočným počinom. Nemusíme zveličovať ani
spochybňovať jeho vojenský a
politický význam. Slovenským
národným povstaním sme sa prihlásili k protihitlerovskej koalícii,
k tým myšlienkam, pre ktoré je
obrana slobody a spravodlivosti tým najvyšším cieľom. Preto
je pre nás, občanov nielen nášho
mesta, cťou pripomenúť si pa-

miatku tých, ktorí sa i napriek
nepriaznivým
podmienkam
dokázali vzoprieť zlu, totalite,
bojovať za svoje ideály, podstúpiť utrpenie a zomierať. Bola to
veľká chvíľa našej histórie.
Odkazom pre nás všetkých
zostáva: vážiť si slobodu, žiť odvážne a statočne a vždy stáť na
strane pravdy a spravodlivosti.
-r-
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Medziročné vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava - 2012 - 7/2013
(tabuľková forma)
*schválený rozpočet - východisko pre memorandum

Bežný rozpočet
Príjem
z toho:
DzP FO
daň z nehnuteľ.
DK
Výdaj
z toho: výdaj na RO
výdaj mesto
z toho:
MŠ
DK
správa mesta
z toho: TSM(príspevok)

Rozdiel

*Schválený 2012

Upravený 2012

Plnenie rok 2012 2012 v %

Schválený 2013

Upravený 2013

Plnenie 7/2013

7/2013 v %

2 945 065,00

2 992 633,00

2 991 858,81

99,97

3 050 000,00

3 071 952,00

1 841 821,96

59,96

2 932 849,00

2 973 509,00

2 738 413,09

92,09

3 050 000,00

3 089 952,00

1 622 333,66

52,50

308 561,00
141 908,00
1 000 267,00

311 117,00
152 021,00
961 706,00

304 126,52
133 352,99
889 259,95

97,75
87,72
92,47

314 348,00
148 840,00
1 056 064,00

314 600,00
148 840,00
1 074 764,00

179 099,03
73 854,62
549 957,79

56,93
49,62
51,17

1 400 000,00
426 667,00
59 112,00

937 553,00
1 995 296,00

280 202,00

1 380 200,00
440 757,00
56 894,00

957 211,00
2 016 298,00

280 242,00

1 379 840,64
440 572,11
56 592,27

956 619,36
1 781 793,73

99,97
99,96
99,47

99,94
88,37

1 389 514,00
550 000,00
22 400,00

954 505,00
2 095 495,00

1 389 514,00
550 400,00
22 400,00

975 105,00
2 114 847,00

757 752,58
353 807,77
13 373,99

542 762,17
1 079 571,49

321 819,00

54,53
64,28
59,71

55,66
51,05

19 124,00

253 445,72

280 240,00

100,00

321 819,00

0,00

-18 000,00

219 488,30

176 064,00

54,71

Kapitálový rozpočet
Príjem
Výdaj
Výdaj RO
Rozdiel

21 000,00
319 285,00
0,00
-298 285,00

84 635,00
379 931,00
4 500,00
-299 796,00

83 010,69
314 414,17
4 407,06
-235 810,54

98,08
82,76
97,93

102 000,00
365 200,00
0,00
-263 200,00

141 000,00
387 800,00
0,00
-246 800,00

44 091,98
68 892,60
0,00
-24 800,62

31,27
17,76
0,00

Finančné operácie
Príjem
Výdaj
Rozdiel

373 034,00
74 749,00
298 285,00

380 899,00
78 169,00
302 730,00

316 870,82
76 247,27
240 623,55

83,19
97,54

334 603,00
71 403,00
263 200,00

336 203,00
71 403,00
264 800,00

14 684,87
41 952,52
-27 267,65

4,37
58,75

3 339 099,00
3 326 883,00
12 216,00

3 458 167,00
3 436 109,00
22 058,00

3 391 740,32
3 133 481,59
258 258,73

98,08
91,19

3 486 603,00
3 486 603,00
0,00

3 549 155,00
3 549 155,00
0,00

1 900 598,81
1 733 178,78
167 420,03

53,55
48,83

Príjem
Výdaj
Rozdiel
(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, DK - domy kultúry.
* 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.
* správa mesta - zahŕňa tarifný plat, poistné, plyn, elektrinu, vodné a stočné, tepelnú energiu, telekomunikačné služby, materiál (interiérové vybavenie, výpočtová technika, kancelárske a čistiace
potreby), softvér, reprezentačné, pohonné hmoty, oprava a údržba budov a vybavenia, služby (dodávateľsky vykonávané, školenia, stravovanie), členské príspevky, transfery.

Deficit štátneho rozpočtu k 31. 07. 2013 je vo výške 1,63 mld. €, čo predstavuje 52,7 %.
Zdroje: Ministerstvo financií SR, Trend, HN, Pravda, Sme, portál TV noviny, TASR.

Ing. Štefan Daško
primátor mesta Ilava

Ing. Stanislav Fúsek
samostatný odborný referent rozpočtu

Z uznesenia Rady ZMOS
Rada ZMOS b e r i e n a v e
d o m i e informácie o rokovaniach predsedu a podpredsedov
ZMOS s členmi vlády SR a v poradných orgánoch vlády SR;
a) informáciu o výsledkoch
odborných stretnutí k problematike konsolidácie a monitoringu memoranda o spolupráci
b) návrh východísk rozpočtov
obcí na roky 2014 – 2016
k o n š t a t u j e, že konsolidáciu
rozpočtu verejnej správy považuje miestna samospráva za prioritnú úlohu, aktívne sa k tejto

úlohe hlási a dlhodobo zabezpečuje šetrenie v rámci svojich rozpočtov a rozsahu jej zákonných
kompetencií;
z á s a d n e o d m i e t a medializované interpretácie o aktuálnych výsledkoch memoranda
o spolupráci medzi vládou SR
a ZMOS a vyjadrenia ministra
financií SR v médiách
ž i a d a predsedu ZMOS
a) rokovať s predsedom vlády
SR o miere konsolidácie miest
a obcí v roku 2013 vzhľadom
na aktuálny vývoj ekonomic-

kých podmienok rozpočtového hospodárenia obcí (napr.
nedostatky v refundácii výdavkov obcí za realizované
projekty, zmena daňových
prognóz, dodatočné zmeny
vo výsledkoch hospodárenia
obcí pred schválením záverečného účtu SR, problémy
s naplnením konsolidácie pri
uplatňovanom osobitnom režime financovania školstva zo
strany štátu)
b) uskutočniť samostatnú tlačovú besedu k problematike
zabezpečovania konsolidácie
mestami a obcami a ich podieli na konsolidácii verejnej
správy

ž i a d a MF SR, aby pri novele
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy rešpektovalo všetky
zásadné pripomienky vznesené
ZMOS v rámci MPK;
nesúhlasí
s východiskami návrhu rozpočtu obcí a rozpočtu verejnej správy na rok 2014, v ktorých nie
sú zohľadnené dopady šetrenia
a konsolidácie zo strany obcí
v predchádzajúcich rokoch;

Jozef Dvonč, predseda
Ľubomír Lorincz,
predseda návrhovej komisie
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Čas objektívne odhaľuje
zodpovednosť a efektívnosť úmyslov
aj v prípade detských ihrísk
95.000 eur je navrhnuté, schválené a rozpočtované na r. 2013 na
4 detské ihriská (DI) v lokalitách - pri MŠ v Klobušiciach, ul.
Kukučínovej(po 15.000 eur),ul.
Štúrova (20.000 eur) na miestach
starých preliezok. Tu neboli problémy lokalita ani rozpočtované
náklady.
Osobitným príbehom je lokalita
DI v areáli ZŠ Medňanská.Stanoviská a názory primátora,vedenia
ZŠ, riaditeľky ZŠ,z poslancov p.
poslanca a dnes už aj zástupcu
primátora ing.Tomana, členov
petičných výborov,mnohých občanov, hlavne z ulice Medňanská neboli poslaneckým zborom
akceptované a prokurátor v časti
uznesenia navrhnutého a prijatého poslancami skonštatoval porušenie zákona.Namiesto pôvodného návrhu na mieste pôvodných
preliezok medzi bytovkami, bol
v konečnom dôsledku napriek
vetu primátora a petíciam schválený návrh s problémovou lokalitou ZŠ Medňanská v nie práve
najrozumnejšej výške rozpočtových nákladov 45.000 eur.
Mesto Ilava v zmysle zákona

obstaralo investíciu s nasledovnými finančnými ukazovateľmi:
-95.000 euro pôvodná, schválená rozpočtovaná, základná suma
(100%)
-56.600 euro suma po súťaži formou elektronickej aukcie
(59,6% pôvodnej sumy)
+38.400 euro rozdiel,úspora
finančných prostriedkov mesta,
perc. úspora 40,4%
+30.000 euro mimorozpočtové
financie, zabezpečené mestom od
darcov na DI MŠ Klobušice,ul.
Kukučínova, ul. Štúrova.(31,6%
pôvodnej rozpočt. sumy,53%
z celk. vysúťaženej sumy,66,7%
z rozpočt. sumy DI 3 lokalít,92,2%
z vysúťaženej ceny 3 lokalít.
-26.400 euro čistá suma vlastných výdavkov rozpočtu mesta)
na realizáciu DI (27,8% rozpočt.
výdavkov na všetky ihriská,46,6%
z celk. vysúťaženej sumy všetkých
ihrísk).
+68.400 euro celková úspora
so započítaním darovaných finančných prostriedkov,
V čistom to nebude 95.000
eur,ale 26.400 euro.Menej ako
30%.Táto úspora,úsilie si mohlo

zaslúžiť ústretovejší prístup poslancov.Z hľadiska úspor rozpočt.
nákladov sme dosiahli slušný výsledok.Z negatív ostáva sporná lokalita.Uberie sa zbytočne z plochy
areálu ZŠ.Predpoklad realizácie
a sprevádzkovania týchto ihrísk je
september 2013.
Osobitne cez eurofondy MAS
Vršatec je riešené a financované
DI Sihoť.
Rozpočtované náklady(projektová cena) 34 300 Euro,vrátane
DPH
Vysúťažená cena (cena po aukcii) 16 900 Euro s DPH (49,2%
z rozp. ceny)
Úspora 17 400 Euro (50,8%
úspora, vyčíslená s DPH).
Nenávratný príspevok z EÚ
fondov 10 100 Euro bez DPH
Príspevok zo štátneho rozpočtu
na projekt: 2500 Euro bez DPH
10% spoluúčasť mesta(vlastné
náklady) 1400 Euro bez DPH,DPH 20%, s DPH 2800 Euro.
(16,7%Vyčíslená z vysúťaženej
konečnej ceny s DPH 16 900
Ihrisko
na ulici
Štúrovej
Okružnej
Kukučínovej
Medňanskej
spolu

Cena
v projekte
s DPH
19 999,97
15 000,15 000,45 000,94 999,97

euro)
V čistom z mestských výdavkov nás DI Sihoť, dnes už zhotovené a v užívaní stojí z pôvodne
projektovo-rozpočtovaných
34.300 euro len 2.800 euro. Pozn.
jednotlivé sumy sú zaokrúhlované na stovky eur.
Verím,že mladé rodiny a detičky v jednotlivých mestských
častiach budú spokojné a ihriská budú slúžiť k spokojnosti.Ďakujem za pochopenie dlhšieho
odkladu a zároveň sa aj ospravedlňujem.
Z hľadiska dosiahnutej finančnej efektívnosti to všetko malo
význam.Je rozdiel minúť 95.000
eur,alebo len v podstate menej
ako 30% na tie isté veci.Úsporu
financií môžeme nasmerovať na
iné potrebné veci v meste a na
trvalú udržateľnosť zdravých financií a zdravého hospodárenia
mesta.
Ing.Štefan Daško
primátor mesta Ilava
Cena po
e –aukcii
s DPH
12 350,10 980,9 200,24 050,56 580,-

Rozdiel
€

Úspora %

7 649,97
4 020,5 800,20 950,38 419,97

38,25
26,80
38,67
44,55
40,44

Spracoval Ing. Janušek

Stav pohľadávok Nemocnice s poliklinikou za DzN a KO
ku dňu 5.8.2013
Dane z nehnuteľností
celková daň
zaplatené
pohľadávka
Dane z nehnuteľností
celková daň
zaplatené
rok 2012
rok 2013
5 602,76
3 655,38
zaplatené 31.1.2013
50,00
5 552,76
nezaplatený predpis ku dňu 26.5.2013
zaplatené 28.2.2013
50,00
5 502,76
nezaplatený predpis ku dňu 30.6.2013
zaplatené 1.4.2013
50,00
5 452,76
zaplatené 30.4.2013
50,00
5 402,76
zaplatené 31.5.2013
1 000,00
4 402,76
zaplatené 1.7.2013
550,00
3 852,76
zaplatené 31.7.2013
800,00
3 052,76
zostatok dlhu za rok 2012
dlh za rok 2013
3 052,76

pohľadávka
1 218,33
1 218,33

2 436,66

Komunálny odpad
celý poplatok
zaplatené
pohľadávka
Komunálny odpad
celý poplatok zaplatené
pohľadávka
rok 2012
rok 2013
5 628,00
4 416,50
zaplatené 31.1.2013
50,00
5 578,00
1 104,13
nezaplatený predpis ku dňu 31.3.2013
5 528,00 nezaplatený predpis ku dňu 30.6.2013
1 104,13
zaplatené 28.2.2013
50,00
5 478,00
zaplatené 1.4.2013
50,00
5 428,00
zaplatené 29.4.2013
50,00
1 000,00
4 428,00
zaplatené 14.5.2013
3 878,00
zaplatené 1.7.2013
550,00
3 078,00
zaplatené 31.7.2013
800,00
zostatok dlhu za rok 2012
3 078,00
dlh za rok 2013
2 208,26
2012
Platobný výmer DzN
predpis
pohľadávka
26.5.
1218,33
1218,33
spolu pohľadávky DzN + KO ku dňu 5.8.2013
30.6
1218,33
1218,33
DzN
KO
spolu
30.9.
1218,72
spolu
3655,38
2436,66
za rok 2012
3 052,76
3 078,00
6 130,76
za rok 2013
predpis
pohľadávka
2 436,66
2 208,26
4 644,92 Platobný výmer KO
5 489,42
5 286,26
10 775,68 31.3.
1104,13
1 104,13
Mgr. Baginová Viera
30.6.
1104,13
1 104,13
30.9.
1104,13
30.11.
1104,11
spolu
4416,5
2 208,26
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NsP Ilava, n.o. - informatívna
správa pre občanov regiónu
Nemocnica s poliklinikou
Ilava, n.o. za základe štúdií
a analýz prechádza v súčasnosti procesom optimalizácie lôžkových kapacít. Bola
prijatá stratégia ďalšieho
smerovania nemocnice s jej
orientáciou na poskytovanie jednodňovej zdravotnej
starostlivosti,
ambulantnej zdravotnej starostlivosti
a v oblasti lôžkovej časti popri internom oddelení pre
mužov a ženy tiež na poskytovanie následnej zdravotnej starostlivosti.
Uvedená
stratégia
zohľadňuje viacero faktorov, pričom prioritou je
skvalitnenie poskytovania
zdravotnej starostlivosti
pre pacientov, dostupnosť
ústavných zdravotníckych
zariadení v regióne, ktoré
poskytujú akútnu zdravotnú starostlivosť a v neposlednom rade aj ekonomické hospodárenie.
Tento postup je komunikovaný so všetkými zdravotnými poisťovňami a
koordinovaný s okolitými nemocnicami, najmä
s Fakultnou nemocnicou
Trenčín a s Nemocnicou
s poliklinikou v Považskej
Bystrici.
Jedným z kľúčových dôvodov orientácie sa na
poskytovanie
následnej
zdravotnej starostlivosti
je v globále celoslovensky
výrazný pokles obyvateľov
predproduktívneho veku
(deti a dorast) a zvyšovanie
podielu obyvateľov produktívneho (ekonomicky
aktívne obyvateľstvo) a poproduktívneho (dôchodcovia) veku. Medziročne sa
rodí menej detí a príčinou
je aj zlepšovanie zdravotnej
starostlivosti, ktorá predl-

žuje život jednotlivcov.
Krajský odborník pre
gynekológiu a pôrodníctvo pre Trenčiansky kraj
MUDr. Peter Kaščák, PhD.
k otázke pôrodníctva uvádza : „V Trenčianskom kraji
po krátkodobom prechodnom zvýšení došlo medzi
rokmi 2010 až 2012 k poklesu počtu pôrodov o 361
(z 5476 na 5115). Podľa celoslovenskej analýzy je tento trend zrejmý aj v ostatných krajoch Slovenska
a prognosticky bude pokles pôrodnosti pokračovať.
V súlade s odporučeniami európskych odborných
spoločností je preto z pohľadu Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti vhodné znížiť počet
pôrodníckych pracovísk na
Slovensku. Je známym faktom, že v rámci Európy patria počty pôrodov na Slovensku na jednu pôrodnicu
k najnižším, pričom hustota
pôrodníc a ich dostupnosť
je veľmi vysoká. Na medzinárodných konferenciách
je preto zdôrazňovaná potreba zásadne znížiť počet
pôrodníc, ak chceme pri
narastajúcej technickej náročnosti potrebného vybavenia udržať štandard starostlivosti o matku a dieťa.
Nebude ďalej možné udržať existujúcu sieť pôrodníc, lebo podmienky na
prevádzku pôrodného sálu
sa neustále sprísňujú v snahe zabezpečiť bezpečný pôrod pre každú tehotnú ženu.
To si vyžaduje obrovské investície a koncentráciu odborného personálu a ďalšieho medicínskeho zázemia.
Racionálne zníženie počtu pôrodníc pri ich dobrej
dostupnosti a potrebnom
technickom a personálnom

vybavení ostávajúcich pracovísk preto nezníži dostupnosť zdravotnej starostlivosti, ale naopak zvýši
šancu na kvalitnú starostlivosť z aktuálneho pohľadu
vývoja pôrodníctva.“
V troch z ôsmych krajov
SR – trenčiansky, nitriansky a bratislavský, pripadalo na 100 obyvateľov predproduktívneho veku viac
ako 100 obyvateľov poproduktívneho veku, čiže možno konštatovať, že obyvateľstvo Slovenska starne,
klesá počet narodených detí
a vzrastá počet starnúcej
populácie.
Dokonca štatistický údaj
Index starnutia obyvateľstva, ktorý určuje počet osôb vo veku 65 rokov
a viac na 100 detí vo veku
do 14 rokov je z celej Slovenskej republiky najvyšší
práve v trenčianskom kraji
a za rok 2011 dosiahol hodnotu 103,7.
Na základe týchto skutočností bolo vedením a správnou radou NsP Ilava, n.o.,
rozhodnuté, že NsP Ilava,
n.o. k 31.08.2013 pristupuje
k zrušeniu lôžkovej časti oddelenia gynekológie a úplnému zrušeniu pôrodnice
a oddelenia neonatológie.
Súčasne nemocnica k uvedenému termínu pri nezmenenom počte lôžok na
internom oddelení zdvojnásobuje kapacitu lôžok oddelenia dlhodobo chorých zo
súčasných 28 lôžok na 56
lôžok.
Vo väzbe na vyššie uvedené požiada NsP Ilava, n.o.
s účinnosťou od 01.09.2013
Trenčiansky samosprávny
kraj o dočasné pozastavenie
povolenia v časti prevádzkovania ambulancie lekárskej služby prvej pomoci pre
deti a dorast. Po doručení
rozhodnutia bude v priebehu mesiaca august 2013 podaná informácia, u ktorého

poskytovateľa LSPP pre deti
a dorast budú pacienti ošetrení. LSPP pre dospelých
pokračuje naďalej v súčasných priestoroch a režime.
Čo sa týka jednodňovej
zdravotnej starostlivosti,
v NsP Ilava, n.o. poskytujeme zdravotnú starostlivosť v špecializačnom
odbore gynekológia, chirurgia, úrazová chirurgia
a od 01.09.2013 rozširujeme tento typ zdravotnej
starostlivosti o ortopédiu. Ambulantnej zdravotnej starostlivosti sa vyššie
uvedené zmeny nijako nedotýkajú, nemocnica má
nasledovné odborné ambulancie :
- Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
- Hematologická ambulancia
- Gastroenterologická ambulancia
- Ambulancia anestézie
a intenzívnej medicíny
- Interná ambulancia
- Interná príjmová ambulancia
- Kardiologická ambulancia
- Chirurgická ambulancia
- Traumatologická ambulancia
- Gynekologická ambulancia
Pre pacientov sú v nemocnici k dispozícii nepretržite
počas 24 hodín röntgenologické vyšetrenia, ďalej mamografické vyšetrenia a na
kardiologickej ambulancii
aj vyšetrenia funkčnej diagnostiky.
Z uvedeného je zrejmé,
že nedochádza k redukcii a
zoštíhľovaniu činností nemocnice, vzhľadom k viacerým externým faktorom
dochádza k zmene orientácie, s cieľom skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Ing. Juraj Beďatš
riaditeľ NsP Ilava, n.o.
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Divadelníci reprezentovali
naše mesto
Poslednú júlovú nedeľu
sa v Močenku uskutočnil
už 21. ročník celonárodného Festivalu biblických hier
Gorazdov Močenok, ktorý
o 15.00 h. otváral ilavský
divadelný súbor Pod plachtou pásmom o našich vierozvestcoch „Na počiatku
bolo slovo“. Predstavenie
bolo pripravované v spolupráci s mestskou knižnicou.
Počas trojdňového podu-

jatia sa konali aj iné sprievodné akcie: výstava Dr.
Stanislava Bajaníka zo Svetového združenia Slovákov
- „Cyrilo-Metodská ozvena
v Ríme“, výstava obrazov
predsedu MS Mariána Tkáča – 1150. výročie príchodu
sv. Cyrila a Metoda na naše
územie, či filatelistická výstava „Živé Cyrilometodské
dedičstvo“ s uvedením príležitostnej poštovej pečiatky.

DS Pod plachtou porota
ocenila diplomom za spracovanie života osobností
v tendenciách divadla dokumentu. Záujemcovia si v
derniére budú môcť pásmo
pozrieť v kaplnke v areáli kláštora na Veľkej Skalke
pri Trenčíne 1. septembra
2013 o 15.00 h.
Veľmi pekne opravovaný
a zveľaďovaný areál bývalého kláštora - najstaršieho

pútnického miesta na Slovensku vám odporúčame aj
ako tip na príjemný výlet do
blízkeho okolia. Už niekoľko rokov sa tam v lete tiež
koná výtvarné sympózium
ORA ET ARS. Diela, ktoré vznikli na Skalke v tomto roku budú počas augusta a septembra vystavené v
mestskej veži v Trenčíne.
mpaj, ot-

MESTSKÁ
KNIŽNICA
I L A V A
Knižnica slovenskej literatúry
„Slovenské rozprávky
1845 – 1883“
Kalligram SAV 2012
Nedávno, pri upratovaní
fondu som objavila v našej
knižnici hrubú knihu Slovenské ľudové rozprávky –
dokonca len prvý zväzok,
ktorý vydala v r. 1993 Slovenská akadémia vied. Ide
o výber zápisov z rokov 1928
až 1947 a vznikla zo zápisov
poslucháčov
Slovanského
seminára UK v Bratislave.
Povedala som si: “O takejto knihe som ani nevedela“.
Rozprávky v knihe rozdelené podľa žúp Slovenska boli
pre mňa veľakrát neznáme.
Ľudové rozprávky patria k
najstarším a najrozšírenejším formám ústnej slovesnosti. Každý národ odrážal
svoj spôsob života, vzťahy,
dobro a zlo, lásku a nenávisť vo fantastickom príbehu, kde hrdinovia prekonali útlak, chudobu a svojou
dobrosrdečnosťou víťazili
nad zlom, úkladmi ľudí, či
drakov...
Známy slovenský psychológ Dušan Fabián nás kedysi
na škole poučil o tom, že
rozprávka nie je vonkoncom
dielom len pre deti, ale skrýva vo svojich metaforách
a medzi riadkami posolstvo
pre celé generácie. Ich študovanie sa mu stalo nevyčerpateľným koníčkom, a veru má
pravdu.
Vydanie Slovenských rozprávok (1845 – 1883) z edície
Kalligram, z ktorej máme
čerstvo v knižnici aj ďalšie
zaujímavé tituly, pripravila
Jana Pácalová. Ide o výber zo
Slovenských povestí J. Francisciho, Slovenských povestí
A. H. Škultétyho a P.Dobšinského. Dielo je výsledkom
štyridsaťročného celogene-

račného úsilia slovenských
romantikov. Na tomto dobrodružnom podujatí sa zúčastnil J.Kollár Národnými spievankami, rozprávky
zbierali a zapisovali S. Reuss, S. Ormis, Š. M. Daxner
a mnohí ďalší. Osobitnú lite-

rárnu podobu a spôsob rozprávania im však dodala aj
elita romantických básnikov
a prozaikov ako J. Kráľ, S. B.
Hroboň, S. Chalupka, o J.
Botto, či J. Kalinčiak. Škultéty a Dobšinský ich obrúsili
do dnešného literárneho výrazu. Vznikol tak osobitný
typ spoločného romantického autorstva viacerých individuálnych autorov.
Tieto rozprávkové zbierky
patria k jedným z najčítanejších a najznámejších diel
slovenskej literatúry v 19.
storočí. Ak si ich k nám prídete požičať, posúdite sami,
či je tomu tak i v storočí
dvadsiatom prvom :)
-mpajPozývame čitateľov na
septembrovú besedu so
slovenskou spisovateľkou
ženských románov Ľubicou Mišíkovou. V mestskej knižnici si čitatelia
môžu požičať jej najnovšiu
knihu Milosť pre Gregora Mocha, ktorá sa stala aj
námetom pre nový slovenský film.
Dátum a čas spresníme plagátikmi, mestským
rozhlasom a na ilavskej
web stránke.

10

Ilavský mesačník

Spomienková slávnosť 17. júla v Ilave
Konfederácia politických väzňov Slovenska a Gréckokatolícka cirkev, farnosť sv. Cyrila
a Metoda v Trenčíne usporiadali v stredu 17. júla 2013 na sviatok blaženého hieromučeníka
Pavla Petra Gojdiča OSBM, prešovského biskupa, spomienkovú slávnosť v Ilave.
Slávnosť začala slávením sv.
liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom bol o. Vladimír Skyba,
protosynkel Bratislavskej eparchie, spolu s ním slúžili o. Peter Sabol, kancelár a tajomník
eparchu a o. Igor Cingeľ, gréckokatolícky farár v Trenčíne.
Svätá liturgia bola obetovaná za
všetkých nespravodlivo väznených komunistickým režimom

vo väznici v Ilave, medzi ktorými boli aj traja blahoslavení:
okrem už spomínaného prešovského biskupa Pavla Petra
Gojdiča OSBM (1888-1960), aj
prešovský pomocný biskup Vasiľ Hopko (1904-1976) a kňaz redemptorista Metod Dominik
Trčka CSsR (1886-1959) a spolu
s nimi ďalší biskupi, kňazi, rehoľníci a laici.
Rímskokatolícky farský kos-

tol Všetkých svätých v Ilave
naplnili domáci veriaci z Ilavy, členovia KPVS z celého Slovenska, ale aj pútnici z Trenčína a okolia. Duchovný otec Igor
Cingeľ hneď v úvode privítal
kňazov, organizátorov i všetkých prítomných. Po úvodných
slovách prečítal spomienku českého kňaza Leopolda Peřicha,
ktorý bol dlhší čas spoluväzňom
bl. biskupa Gojdiča.
Otec protosynkel Vladimír
Skyba v homílii vyslovil rečnícku otázku: „Prečo sme tu prišli a prečo si pripomíname túto
udalosť?“ Počas homílie odpovedal, že to boli biskupi, kňazi,
rehoľné sestry, laici, mučeníci,
ktorí položili svoj život za vie-

ru a vydali svedectvo o tom, že
zlo môže byť porazené iba láskou. V závere vyzval všetkých
prítomných, aby sme sa otvorili
pre lásku v rozmere kríža, ktorou Ježiš Kristus premohol Zlo.
Po skončení sv. liturgie a pápežskej hymne sa pred kostolom konala pietna spomienka
pri pamätnej tabuli, ktorú moderoval Peter Sandtner, člen
Predsedníctva KPVS. Kvety

k pamätnej tabuli položili predsedovia Oblastných organizácií
KPVS – Andrej Dvorecký (Žilina) a Rudolf Dobiáš (Trenčín).
Stanislav Pátek z KPVS, potom prečítal svedectvá Františka Ondrušku, Mons. Rudolfa Bošnáka, o. Michala Fitza a
Mons. Jána Hirku, ktorí boli
väznení v ilavskej väznici. Zosnulý František Ondruška z
Prievidze bol spoluväzňom bl.
biskupa P. P. Gojdiča a bol pri
ňom v jeho posledných chvíľach (vydal svedectvo o splnení

želania bl. Pavla Petra Gojdiča
zomrieť na narodeniny. Táto
túžba biskupa Pavla sa splnila,
keďže zomiera 5 minút po polnoci 17.7.1960)
Prejav za KPVS predniesol
politický väzeň Rudolf Dobiáš,
predseda Oblastnej organizácie
Trenčín a šéfredaktor časopisu
Naše svedectvo.
Pietna spomienka sa ukončila slávením panychídy za všetkých nespravodlivo väznených
v Ilavskej väznici.
Ružena Volovárová, Trenčín

Zo spomienok na väznenie
gréckokatolíckych biskupov, kňazov,
rehoľné sestry a veriacich v Ilave

/1.časť/
Zo spomienok Mons. Rudolfa Bošnáka, väzenského duchovného v Ilave:
Ja som sa zo všetkých najviac pravidelne stretával
v tomto tábore povereníctva
vnútra s rehoľnými sestrami
z Ukrajiny. Od vedúcich tábora dostali povolenie chodiť každý deň na svätú omšu,
ktorú mali naše rehoľné sestry (vincentky pracujúce vo
väznici) na ženskom oddelení
trestnice vždy ráno o šiestej.
Ukrajinských sestier bolo asi
16. Hovorilo sa o nich, že patrili medzi tých, ktorí utekali
z Ukrajiny pred sovietskou armádou, ktorá postupovala stále viac na západ. Na Slovensku
veriaci ukrajinské sestry s láskou prijímali, najmä veriaci
východného obradu. Nachádzali útočisko aj u prešovského biskupa Gojdiča. V tábore
boli zavretí viacerí laici východného obradu, aj inteligenti a verejní činitelia v kultúre,
aj ženy. Písal som na Biskupský gréckokatolícky úrad do
Prešova biskupovi Gojdičovi
ohľadom ukrajinských sestier,
zaistených v tábore v trestnici
v Ilave. On mi odpísal, že – pokiaľ je to možné – dáva mi na
starosť duchovný život týchto
sestier a menuje ma za ich spovedníka.
V tábore povereníctva vnútra boli aj viacerí gréckokatolícki kňazi, ktorí vo veľkej

väčšine zostávali verní a nezrádzali. Tábor povereníctva
vnútra v Ilave bol tiež jednou z možností, ako likvidovať gréckokatolícku cirkev.
Iní gréckokatolícki kňazi boli
neskôr uväznení a mnohí boli
vyvážaní do Sudet. Rodiny
gréckokatolíckych kňazov boli
rozbíjané, ženám s deťmi, ak aj
nezostávali na ulici, pomáhali veriaci i príbuzní, ale z farských domov boli tiež vyvážané do Čiech na pohraničie po
odsunutých Nemcoch. Aj zaistení kňazi chodievali z tábora z Ilavy denne na prácu do
blízkej Dubnice. Navečer sa
vracali do tábora. Bývali viacerí na izbách. Postarali sme
sa o to, aby mohli slúžiť večer svätú omšu. Dobrý starý
dozorca pomohol. Vo väznici
v starom sklade ešte zo starých
čias Rakúsko -Uhorska našiel liturgické predmety a knihy pre slávenie liturgie podľa
východného obradu. Kňazi
mohli koncelebrovať. Pre zaujímavosť spomínam aj na
kňaza, jedného z nich, vdovca,
ktorý v tábore mal aj asi desaťročnú dcérku, tú zobral pri zaistení so sebou a bývala s ním
v tábore na oddelení mužov.
Mons. Rudolf Bošnák sa
neskôr sám stal väzňom v Ilave.
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OFDM - OLYMPIJSKÝ
FESTIVAL DETÍ A MLÁDEŽE

Dňa 21.6.2013 sa v priestoroch
našej školy opäť uskutočnilo športové podujatie pre 1. – 4. roč. pod
názvom „ Festival olympijských
hviezdičiek a nádejí ‘’. Festival sa
už stal veľkolepým viacšportovým, kultúrnym a výchovným
sviatkom. Podujatia sa zúčastnilo
172 mladších žiakov.
Súčasťou OFDM bola i kultúrna
časť, kde sa deti prezentovali svojimi výtvarnými prácami vystavenými na plote našej školy.
Vo vedomostnej časti sme pripravili nástenku, ktorá bola zameraná na olympijskú symboliku,
najúspešnejší športovci SR na OH
a vznik OH.
Žiaci 1. a 2. roč. si zmerali svoje sily v športoch: beh na 60 m,
hod kriketovou loptičkou, skok do

diaľky z miesta a beh šikovnosti.
Ani naši tretiaci a štvrtáci nezaháľali a svoju šikovnosť ukázali v
športoch: štafetový beh, hod basketbalovou loptou, skok do diaľky
s rozbehom, beh s fúrikom. V kolektívnych športoch (futbal, vybíjaná) sa stali úspešnými kolektívy
4.A vo vybíjanej a 3.C vo futbale.
Dopoludnie nám vyplnili i doplnkové športy – skoky vo vreci, pohyblivý chodník, chodúle,
trampolína a jazda na koni.
CVČ v Ilave spestrilo deťom čas
aj cvičením detskej zumby.
Svojou účasťou sme podporili
ducha olympizmu, prekonali sami
seba, a to je dobrý základ ako na
sebe pracovať, nevzdávať sa a v budúcnosti dosiahnuť lepšie úspechy.
Mgr. Lýdia Horáková

Úspešný záver školského roku 2012/2013
Naši najúspešnejší študenti
Koniec júna je vždy najočakávanejšie obdobie pre všetkých študentov. Myslím, že ani nie je potrebné, pýtať sa prečo. Hlavou nám
už víria myšlienky a nápady, ako
stráviť letné dni. Ale tomu všetkému predchádzala tvrdá práca
na konci školského roka. Posledné
písomky, skúšanie, školské výlety.
Skončil sa školský rok 2012/2013,
nastal čas hodnotenia predsavzatí v pracovnom aj v súkromnom
živote. A tak sa na konci júna dostavili výsledky usilovnosti žiakov
i našej pedagogickej práce. V priebehu školského roka sme zažili
veľa aktivít, veľa akcií spojených
s odbornosťou našej školy, Dni
otvorených dverí, kde žiaci priamo
prezentovali svoje štúdium i samých seba. Získali vedomosti z cudzích jazykov, účtovníctva, ekonomiky, matematiky, aplikovanej
informatiky, tovaroznalectva a samozrejme aj zo slovenského jazyka. Počas odbornej praxe sa stretli
so zaujímavými ľuďmi, videli ich
prácu a oni ocenili prácu našich
žiakov i pedagógov.
V tomto školskom roku študovalo v škole 253 žiakov, z toho 62
chlapcov a 191 dievčat. S vyznamenaním prospelo 47 žiakov, 95
žiaci prospeli veľmi dobre a 98 prospelo. Neprospeli 5 žiaci a neklasifikovaní sú 8 žiaci. Celkový študijný priemer školy v tomto školskom

roku je 1,88, tzn. prospeli sme veľmi dobre.
Pripomeňme si úspechy žiakov
v jednotlivých triedach:
Trieda I. A – tr. učiteľka Ing.
Anna Mišúnová: pochvalu riaditeľkou školy za výborný prospech
získala Michaela Majerská a Róbert Pham. Riaditeľka školy udelila pochvalu aj Matúšovi Jendrolovi
za 1. miesto a Martinovi Fábrymu
za 3. miesto v školskom kole súťaže
v administratíve a korešpondencii
(ďalej len ADK).
Trieda I. B – tr. učiteľka Ing. Miriam Vlková: pochvalu riaditeľkou
školy za výborný prospech získala
Zlatica Budjačová, Katarína Fojteková, Vladimíra Jarníková, Kristína Mutalová, Lenka Pavúčková
a Mária Zigová. Riaditeľka školy
udelila pochvalu aj Anne Šulekovej, ktorá obsadila 4. miesto v celoslovenskom kole recitačnej súťaže JAZYKOVÝ KVET v prednese
prózy v anglickom jazyku a Nikole Korenačkovej za reprezentáciu
školy v literárnej a výtvarnej súťaži a za prácu v školskom časopise. Vladimíra Jarníková, Martin Hároník a Klaudia Hrehušová
boli pochválení riaditeľkou školy
za účasť v školskom kole súťaže
v ADK.
Trieda II. A – tr. učiteľka Mgr.
Dagmar Bakytová: pochvala riaditeľkou školy za prospech s vyznamenaním bola udelená Petre Bu-

rianovej a Lenke Hoštákovej, ktorá
tiež obsadila
1. miesto v školskom kole súťaže v ADK.
Trieda II. B – tr. učiteľka Mgr. Marta Juríčková: pochvalu riaditeľkou školy za prospech s vyznamenaním získali
- Barbora Baďurová, Michaela Böhmanová, Kristína Galová, Maroš Goga, Kristína Haljaková,
Dominika Poláková a Katarína
Zlatošová. Riaditeľka školy udelila pochvalu Miroslavovi Slávikovi a Patrícii Štefulovej za 1. miesto
v medzinárodnej výtvarnej súťaži Proti škodlivým závislostiam
bez hraníc. Katarína Jankechová
získala 3. miesto a Patrik Lukáč
2. miesto v školskom kole súťaže
v ADK, za čo boli pochválení riaditeľkou školy.
Trieda III. A – tr. učiteľka Mgr.
Beáta Mošková: pochvala riaditeľkou školy za prospech s vyznamenaním bola udelená Barbare
Bobáčikovej, Nikole Huňovej a
Matejovi Tarabášovi. Matej Tarabáš a Juraj Bagin boli pochválení
a finančne odmenení riaditeľkou
školy za účasť v regionálnom kole
Stredoškolskej odbornej činnosti, kde vzorne reprezentovali našu
školu. Žiaci tejto triedy – Barbara Bobáčiková, Daniela Štefancová, Dominika Dubničková a Marek Begáň sa najviac podieľali na
tvorbe školského časopisu, za čo
im riaditeľka školy tiež udelila

pochvalu. Šéfredaktorka školského časopisu AKADEMIK Barbara Bobáčiková súčasne odovzdala
sladkú odmenu svojim spolupracovníkom za aktívnu prácu v časopise. Dominika Dubničková obsadila 2. miesto a Patrik Poláček
3. miesto v školskom kole súťaže
v ADK a získali pochvalu riaditeľkou školy.
Trieda III. B – tr. učiteľka Ing.
Zuzana Novosádová: pochvalu riaditeľkou školy za prospech
s vyznamenaním získala Ivana
Tomanicová. Peter Proszczuk bol
pochválený riaditeľkou školy za
1. miesto v školskom kole súťaže
v ADK.
V tomto školskom roku naši
žiaci úspešne absolvovali aj Štátnu
skúšku z písania na počítači a korešpondencie.
Každý školský rok vyhlasujeme a odmeňujeme najlepšieho
študenta roka. V školskom roku
2012/2013 pedagogická rada rozhodla, že ocenenie Najlepší študent roka získala Barbara Bobáčiková z III. A triedy
Vážení učitelia, žiaci,
na záver by som sa chcela aj
prostredníctvom Ilavského mesačníka poďakovať za vašu prácu
a popriať veľa zdravia a príjemné prežitie zaslúženej dovolenky
a prázdnin. Teším sa na ďalšiu
spoluprácu po prázdninách v novom školskom roku.
Mgr. Dana Škultétyová
riaditeľka OA Ilava
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Deň otcov
Je sviatok oslavujúci všetkých otcov, otcovstvo a vplyv
otcov na spoločnosť.
Tradícia Dňa otcov vznikla v meste Spokane v štáte
Washington, už v roku 1910.
Američanka Sonora Smart
Doddová si chcela uctiť všetkých otcov ako bol ten jej. Veterán občianskej vojny William Jackson Smart po smrti
manželky sám musel vychovávať šesť detí. Sonora vnímala
svojho otca ako hrdinu a hneď
ako sa dozvedela, že matky
majú svoj sviatok navrhla,
aby podobný mali aj všetci otcovia. Prvá neoficiálna oslava sa konala v deň narodenín
Sonorinho otca 19. júna 1910.

Ilavský mesačník
Popularita sviatku rástla a tretia júnová nedeľa sa postupne
stala sviatkom všetkých otcov.
V roku 1966 prezident Lyndon
Johnson podpísal prezidentské
vyhlásenie, v ktorom stanovil
tretiu nedeľu v júni ako oficiálny sviatok Dňa otcov.
Takúto oslavu usporiadalo aj Centrum voľného času
14. júna – na záver školského
roku.
Pre deti, ktoré vyskúšali trampolínu, skákací hrad,
chodúle a zúčastnili sa súťaží, boli pripravené sladkosti.
Pri maľovaní na tvár sa najviac páčili motýle, ornamenty, delfíny, zvieratká a rôzne
postavičky z rozprávok. Šikovné ruky si zase mohli vyskúšať
v tvorivých dielňach.
Pre odvážnych otcov a mlá-

Školská konferencia
12.6.2013 sa v ZŠ konala
školská konferencia zameraná na prezentáciu ročníkových prác žiakov základnej
školy. Porota a riaditeľka školy Mgr. Oľga Ďurechová vecnými darmi, knihami ocenila
výkon tých najlepších, žiakov,
ktorí získali nové informácie,
dokázali ich spracovať a pred
porotou, učiteľmi, rodičmi,

spolužiakmi ich pohotovo, zaujímavo a pútavo prezentovať.
Na 1.stupni 1. miesto získali Sofia Pučeková a Nikola
Trebulová z 3.B za projekt Vybrané slová. Na 2. mieste sa
umiestnila Katarína Házová z 2.B s projektom Moja
kniha o stromoch. 3. miesto
patrilo Nine Kazdovej zo 4.A
a projektu Vybrané slová v

Čo robiť počas letných horúčav
Letné mesiace okrem pohody, zábavy, relaxu a oddychu so sebou prinášajú aj
letné nástrahy. Extrémne vysoké až tropické teploty spôsobujú rad zdravotných rizík,
ktoré môžu spôsobovať vážne
kolapsové stavy. Počas horúcich dní odporúčame konzumáciu dostatočného množstva vhodných nápojov, ktoré
majú občerstvujúce a uhrádzajúce vlastnosti. Za vhodné sa považujú napr. stolové
minerálne vody, bylinné a
ovocné čaje, naopak vyhnúť
sa treba alkoholickým nápojom a káve. Dospelý človek
by mal počas dňa vypiť najmenej tri litre vody. Nevhod-

né sú však nápoje s obsahom
cukru, kofeínu, chinínu či
alkoholu. Potreba pitia rastie
nielen v závislosti od vonkajšej teploty, ale aj od telesnej
aktivity a zdravotného stavu.
Najmä u detí treba dbať na to,
aby pili pred, počas i po fyzickej námahe. Vodu je potrebné piť aj vtedy, keď nepociťujete smäd.
Dôraz treba klásť aj na potraviny a prípravu pokrmov.
Uplatňovať zásady „ľahšej
stravy“ - potraviny s vyššou
stráviteľnosťou,
energetickou hodnotou a súčasne však
musí poskytovať dostatok
výživných látok. Zložením
má byť vyvážená a pestrá -

dež mal úspech aerotrim. Verejnosť mala možnosť oboznámiť sa s najnovšími výrobkami
Oriflemu a Tupperware.
Najviac sledované bolo vystúpenie detí z krúžku detskej
zumby, ktorý pracuje pri CVČ

pod vedením Mgr. Zuzky Bugalovej – majsterky Slovenska
v detskej zumbe z roku 2001.
K cvičeniu zumby sa mohol
pridať každý účastník a nadšenec tohto druhu športu.
Mgr. A. Bajzová-riad. CVČ

textoch a básňach.
Na 2. stupni svoje zručnosti a schopnosti s IKT preukázalo 9 žiakov. Porota ocenila 1. miestom
Viktóriu
Lysákovú zo 7.C za projekt
Môj priateľ. 2. miesto obhájil
minuloročný víťaz Sebastián Prekop z 8.C s projektom
Geologické zaujímavosti Slovenska. 3. miesto si vybojovala Zuzana Ptáčková zo 6.A
za projekt Moje prázdniny.

Zvláštnu cenu poroty získala
Timea Drobcová z 9.B za náročný projekt Animácia.
Teší nás, že žiaci opäť dokázali zúročiť svoje nadobudnuté
vedomosti, schopnosti a preukázať sa nimi na takomto
zaujímavom podujatí. Blahoželáme nielen im, ale aj pedagógom, ktorí ich odborne
viedli.

dostatok celozrnných výrobkov, ovocia a zeleniny, nízkotučných mliečnych výrobkov,
rýb, hydiny a strukovín, menej jedál a potravín bohatých
na tuky a jednoduché sacharidy. Pri pobyte na slnku
treba chrániť predovšetkým
našu kožu, oči a používať prikrývky hlavy. Odev má byť
podľa možnosti svetlých farieb a z prírodných materiálov, voľného strihu, ľahký a
vzdušný. Syntetické materiály nie sú vhodné, pretože neumožňujú odparovanie potu.
Počas pobytu mimo domova
chráňte svoj zrak slnečnými
okuliarmi a používajte pokrývku hlavy, ktorá chráni
pred slnečným úpalom.
Opatrní treba byť aj pri

návšteve prírodných, či umelých kúpalísk. Odporúčame
verejnosti kúpať sa len v kúpaliskách, ktoré sú pod stálou kontrolou.
Schladiť sa okrem kúpania
vo vode, môžeme aj klimatizáciou v aute, či domácom
alebo pracovnom prostredí.
Aby nám klimatizácia neškodila, ale naopak bola nám na
osoh, musí byť nastavená tak,
aby rozdiel teplôt medzi vonkajším a vnútorným prostredím nebol vyšší ako 5 maximálne 7 stupňov Celzia.

HM

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
v Považskej Bystrici Oddelenie podpory zdravia
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7. ročník LITERÁRNEJ ILAVY
Jozef PÁLENÍK: ŠOPA
NA OŠTARU IV. kategória
– 2. miesto
(humoreska)
Predseda hasičského zboru Ignác Trápny sedel v zasadačke a toporne hľadel do
prázdneho papiera. Snažil sa
aj o nejaké súvislé a fundované, vierohodné vety, no nič
presvedčivé mu neprichádzalo na um. Mal totiž za úlohu
napísať na nadriadený orgán,
akým spôsobom chcú zlikvidovať starú šopu pri splave, ktorá kedysi dávno slúžila
ako prístrešok pre ručnú hasičskú striekačku, no v súčasnosti je už na oštaru. A „zdobí“, čo v preklade znamená,
špatí obec. Teda ako šopa.
Striekačka nie, tú si hasiči
ochraňujú ako historický kus
a sem-tam ju prevetrajú pri
nejakom okrúhlom výročí
v okolí, ale stará hnilá šopa,
tá im leží v žalúdku, na srdci a ktovie kde ešte, len ľahnúť sa jej veru nechce. Už sa
ju aj pokúšali niekoľkokrát
podpáliť, že ju budú aj akože hasiť, aby sa nepovedalo,
ale je taká hnilá, že ani horieť nechce. „Chytiť“, ergo
horieť, nechcela ani chýrnemu podpaľačovi Lotrovi, občianskym menom Lotharovi,
ktorý prišiel odkiaľsi z južného Nemecka a hrdil sa, že má
špeciálne nemecké podpaľačské skúšky. No i on si pri nej
ani neškrtol. Vlastne škrtal
zápalkami ostošesť, germánsko-saské podpaľačské fígle
vyťahoval zo svojho arzenálu, lež šopa sa rozhodla, že
ešte nejaký piatok zostane na
tomto svete. Možno do budúcich volieb. Ktovie.
Na dvere hasičskej zasadačky ktosi mocne zaklopal.
„Nie som tu!“ zlostne odvetil Ignác. „Ba vlastne som
tu, ale nevyrušujte ma, mám
súrnu termínovanú prácu!“
„To som ja, veliteľ Lajoš,“
ozvalo sa nesmelo spoza dverí.
„Lajoš, povedal som ti, keď

som sem išiel, že nechcem,
aby ma nikto vyrušoval. Ani
keby horelo, rozumel si?“
Lajoš asi rozumel, hoci ešte
urobil pár chatrných pokusov skontaktovať sa so svojím predsedníckym kolegom.
Napokon to vzdal, keď mu
Ignác rázne oznámil, že ak
svoju „správovskú“ povinnosť splní, nájde si ho, to ako
Lajoša, niekde v dedine.
Opäť sa teda pustil do hľadania riešenia, ako stopiť starú vyslúženú šopu. Skon zhorením si nechcela vybrať, na
zbúranie by bolo treba búracie povolenie, na rozoberanie
rozoberacie povolenie, možno by stálo za uváženie osloviť Davida Copperfielda, aby
ju nechal zmiznúť, no ten by
si zrejme veľa „zapýtal“. A tak
si Ignác lámal hlavu ďalej,
až sa mu konečne po dlhých
strastiach podarilo aké -také
riešenie „zbuchnúť“. Nasmerujú k nej kanál, ktorý privádzal vodu k starému mlynu
a keď príde lejak, voda stúpne, ešte doň z cisterny nejakú
doplnia, aby vody bolo viac,
nuž a tá by mala starú šopu
odplaviť. Ohromný nápad!
Ignác spokojne dopísal,
podpísal, opečiatkoval, vložil papier do obálky, zalepil, správne ofrankoval
a s úľavou vhodil do poštovej schránky pricapenej na
budove hasičskej zbrojnice.
Listonoš Poštík to na druhý
deň vyberie, ak nájde správny kľúčik a odošle na správnu
adresu.
Predseda Ignác Trápny
teda sadol na starý ukrajinský bicykel a pobral sa hľadať veliteľa Lajoša tak, ako
mu prisľúbil. Rozmýšľal, ktorým smerom sa vybrať, keď
zbadal, že od západu sa nad
dedinou stelie dym. Zas nejaký truľo páli zelinu, pomyslel si a zamieril tým smerom, že ho ide pokarhať. Keď
sa však blížil k epicentru zadymenia, začal mať tušenie
a keď sa k nemu priblížil na
dohľad, tušenie sa pretavilo

do pravdy. Horela stará šopa
a hasičskí chlapi ju akože hasili – vedrami, lebo vraj tam
je s cisternou zlý, ba žiadny
prístup. Veliteľ Lajoš ho privítal čoby ustarostene a pripomenul mu, že o tomto požiari mu chcel zvestovať, keď
ho vyrušoval na zbrojnici pri
písaní. Mohol mu, teda ako
predsedovi ušetriť námahu
s písaním.

„A komu sa to podarilo?“
spýtal sa Ignác Lajoša. „Bezdomovcom,“ odvetil veliteľ.
„Potom ti bližšie poviem, ale
aj tak napíšeme – príčina neznáma,“ dodal a pobral sa
usmerniť hasiacich chlapov,
aby sa tak veľmi neangažovali, lebo sa im tú starú šopu
napokon ešte podarí zahasiť.

12th EUROPEAN YOUTH MEETING
Európske stretnutie mládeže
Mikołow 2013

V dňoch 24. – 28. 07. 2013
sme sa zúčastnili Európskeho
stretnutia mládeže, ktoré sa
konalo v poľskom meste Mikołow. Už po dvanástykrát
sa stretla mládež z ôsmich
krajín Európy, a tak sa vybraní žiaci a žiačky ôsmeho a deviateho ročníka zo ZŠ Ilava
mohli zoznámiť a nájsť kamarátov z Portugalska, Španielska, Nemecka, Talianska,
Českej republiky, Rakúska,
Nemecka a Poľska. Okrem
spoznania iných kultúr, si
žiaci precvičili komunikáciu
v anglickom jazyku. O tom,
že sú šikovní a vo svete sa
s angličtinou nestratia, svedčí veľa nových priateľstiev.
Počas týchto dní sme
v
rámci
pripraveného
programu spoznali významné turistické centrum Poľska
– mesto Krakow. Dozvedeli
sme sa veľa informácii z histórie kráľovského zámku

Wawel, Hlavného trhu (Rynek Główny) a navštívili sme
množstvo krásnych kostolov.
Jeden deň sme venovali návšteve koncentračného
tábora v Osvienčime (Auschwitz-Birkenau). Vyvolala
v nás veľa smútku, zamyslení a množstvo nezodpovedaných otázok.
Na záverečnom galavečere
sme zožali s naším program
veľký úspech. Vo videu, ktoré
spracovala Timea Drobcová,
sme predstavili naše mesto
a školu a v slovenských krojoch sme zatancovali a zaspievali naše známe ľudové
piesne.
Ďakujeme všetkým, vďaka ktorým sme sa mohli
stretnutia zúčastniť a tešíme
sa na budúcoročné stretnutie, ktoré sa bude konať vo
Francúzsku.
Budjačová Ľ.
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Jazyková škola Smart
language courses
Projekt Jazyková škola
Smart language courses
vznikol v obci Košeca pod
vedením vtedy 19-ročných
ambicióznych dám. Bola to
prvá jazyková škola svojho druhu, ktorá pôsobila
6 rokov v symbióze s OcÚ
Košeca. V roku 2010 získala Európske podnikateľské ocenenia na národnej úrovni. Okrem toho sa
môže pochváliť vytvorením sústavy úrovňových
jazykových testov podľa
Európskeho referenčného
rámca (CEFR) pre národný projekt Kvalitní v škole, úspešní v živote, ktoré

dnes nájdete online na druhom najväčšom podnikateľskom portáli Slovenska
(www.podnikajte.sk). Od
januára 2013 ponúka jazykové kurzy anglického
a nemeckého jazyka v centre mesta Ilava (Ružová
111). V ponuke sú individuálne kurzy, v ktorých sa
realizuje individuálny prístup k študentovi a jeho ja-

zykovým potrebám, skupinové kurzy rozlíšené podľa
jazykovej úrovne študentov
alebo podľa zamerania na
určitú oblasť napr. na techniku,
opatrovateľstvo...,
online skype kurzy (individuálne alebo skupinové)
a firemné kurzy. Hlavným
cieľom je priniesť kvalitné
jazykové vzdelávanie do
tohto mesta.
Kontakt: 0940 887 680,
www.slc-online.sk

Oznam
Dom
kultúry
Ilava oznamuje, že dňa
13.9.2013 o 19.00, sa uskutoční divadelné predstavenie Radošinského naivného divadla ,, Šťastné
konce“. Vstupenky v hodnote 11€ si môžete zakúpiť
v dome kultúry , v čase od
8.00 do 15.00 hodiny.

Smútočná
spomienka

Aj keď si odišiel, v našich srdciach však žiješ
stále medzi nami.
Smútiaca rodina ďakuje
všetkým priateľom a známym, ktorí na poslednej
ceste odprevadili nášho
drahého

Mateja Kucharíka.
Nech jeho pamiatka navždy zostane v našich srdciach!

Matrika
Narodili sa :
Tobias Schiller
Samuel Gelien
Michal Porubčan
Martin Laurenčík
Peter Záhumenský
Alžbeta Miklášová
Martina Kocúrová
Boris Novák
Katarína Suchánková
Adam Turza
Nikolas Fojtík
Navždy nás opustili :
Matej Kucharík
Anna Gužíková
Oľga Bobáčiková
Ján Bezecný
Anton Hanták
František Bagin
Gabriela Letková
Gabriela Slotová
Miloslav Popelík
Antónia Paholková
Juraj Garažia
Manželstvo uzatvorili :
Miroslav Hudák
a Martina Fojtíková
Marián Lehocký
a Katarína Králová
Vladimír Suchár
a Ľubica Kameništiaková
Michal Bajzík
a Ing. Miriama Čugová
Okienko do štatistiky :
Od posledného vydania IM
čiže o 15.6. do 7.8.2013 sa
do nášho mesta prisťahovalo 7 občanov, odsťahovalo
z trvalého bydliska 20
občanov. V rámci mesta sa
sťahovali 2 naši spoluobčania.
-ar-
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Poďakovanie
Dovoľte vyjadriť naše
úprimné
poďakovanie
vedeniu Mesta Ilava, na
čele s primátorom mesta
Ing. Štefanom Daškom a
všetkým sponzorom, ktorí
sa podieľali na finančno-materiálnom zabezpečení
XVII. ročníka Ilavského
behu, predovšetkým firmám - AGROMIX Ilava a
pánovi Vladimírovi Stopkovi, SPARK, s.r.o. Ilava
a pánovi Romanovi Kalusovi, FATRIA A.&M. BUČEK Borčice, MBM Slovakia Dulov, Tlačiarni
EKONÓM Ilava, Reštaurácii MORAVEC-CAFÉ
Ilava, EURO-ŠROT KOLMAN Dubnica n/V, D-LUMAX Dubnica n/V
a pánovi Ľubošovi Greguškovi, DUMONT s.r.o.
Uherský Brod a pánovi Milanovi Greguškovi, VEMPO Ilava, Bufet
ROSA Ilava, ILSPORT Ilava a pánovi Ľubošovi Ondraščinovi,
TAMAKO,
s. r. o. Dubnica n/V, PD
Bolešov,
CYKLO-ŠATKA Ilava, MIKROP Poprad, TRENAB Trenčín,
SANAM Ilava a pánovi
Miroslavovi Straňákovi,
COMEXTRANS s.r.o. Ilava, TOMI Ilava, HORTUS
M s.r.o. Ilava, CRYSTAL
H&M Slovakia Ilava, pánovi Antonovi Dobrodenkovi Dulov, ALFA 3, s.r.o.
Ilava, CK JOMATOUR
Čadca, Pizzeria LA TORRE Ilava a pánovi Pavlovi
Struhárovi, HANS s.r.o.
Sobotište, IL pap s.r.o. Ila-
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va, STAMAD Dulov, HS-ELEKTRO Ilava a pánom
Hofierkovi
a Streličákovi, Koberce Ilava, Masážnemu salónu TINKA
v Ilave a pani Martine
Katrincovej, Kozmetickému salónu KIARA v Beluši a slečne Zuzane Tichej,
Regeneračno-rela xačnému wellness centru KRYOWELL v Trenčíne ...
Úprimné poďakovanie
vyslovujeme touto cestou
aj Antonovi a Vladimírovi
Púčkovcom zo Štyroch
Líp, ochotne sa podieľajúcim na príprave všetkých
doterajších ročníkov podujatia a obyvateľom mestskej časti Iliavka, ktorí
pretekárom vytvorili už
tradične milé, pohostinné
a veľmi srdečné prostredie
prispievajúce nielen k vynikajúcej
spoločensko-športovej úrovni samotného podujatia, ale i ku
skvelej reprezentácii celého nášho mesta.
Organizačný výbor XVII.
ročníka Ilavského behu

Pozvánky na podujatia v Ilave
16.8.-20.9.2013 vo výstavnej sieni domu kultúry
SYMFÓNIA FARIEB –
výstava obrazov výtvarníčky
Aleny Teicherovej. Otvorená v pracovných dňoch
v auguste do 15.30, v septembri do 16.30 /utorky do 15.00/
Vernisáž výstavy: 16. augusta
o 17.00, srdečne pozývame.
23.- 24.8.2013 /piatok -sobota/ na Mierovom námestí
Bartolomejský jarmok /
viac v samostatnej pozvánke/
6..9.2013 /piatok/ od 17.00
na Mierovom námestí
COUNTRY FEST – viac
v samostatnej pozvánke
13.9.2013 /piatok/ o 19.00
v sále domu kultúry
Radošinské naivné divadlo s hrou ŠŤASTNÉ
KONCE
Vstupné 11 €, predpredaj v dome kultúry, knižnici /
vstupenky zakúpené na pôvodný júnový termín platia/.
16.9.2013
/pondelok/
o 16.00 na prízemí domu
kultúry
Dobrodružstvo s bohom
v Afrike–vernisáž výstavy
fotografií misie Shelui, ktorá pôsobí viac ako 3 roky
v Tanzánii. S odvahou a vierou je možné zasiať nádej aj
na miestach, ktoré sú zabudnuté. To vám chcú výstavou
ukázať misijné dobrovoľníč-

ky Emília Bihariová a Zuzana Ďuriková.
CVČ Ilava pripravuje:
Od septembra 2013-cvičenie pre zdravie a radosť
„ZDRAVÝ
CHRBÁT“/
cvičenie rodičov s deťmi,
zamerané na zdravý vývin
chrbtice, motoriky/. V prípade záujmu-1x za týždeň
v priestoroch MŠ po 14,30 h.,
v trvaní 30 až 60 minút.
Môžete sa prihlásiť vo vašej MŠ, alebo osobne v CVČ
Ilava,
Info: 0949 819 650 Eva
Vavríková, CVČ Ilava
Otvárame tiež nový krúžok stolného tenisu pre deti
1.až 3. roč. ZŠ. Záujmový
útvar budú viesť skúsení pedagógovia:
Mgr. Vierka Galanská
a Mgr. Milan Jurč – aktívni
hráči a rozhodcovia stolného
tenisu nielen v SR, ale i v zahraničí.
Prihlásenie - do 12. septembra osobne v CVČ Ilava alebo na tel. č. 042/ 44
65 184.
Informácie o zmenách, pridaných či zrušených podujatiach aktuálne vždy na www.
ilava.sk /kalendár podujatí/
Tel. čísla DK: 44 555 70 až
72. Zmena programu vyhradená.
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Poďakovanie Mesto Ilava hostilo zdravotne
hendikepovaných športovcov
sponzorom
Stalo sa už tradíciou, veľmi povedať, že práve tá bola pre bovaní sponzorských darov,
pre SZZP Ilava peknou
a osožnou, že počiat- súťažiacich vari najväčším lá- ktorých sa do osudia zmestilo
- MÚ Ilava
- MÚ Nová Dubnica
- obec Košeca
- obec Košecké Podhradie
- Cementáreň Ladce
- Leoni Slovakia Trenčín
- pán Karol Barath
- Loden a.s. Jozef Ondlevec
- Agro Farma Červený Kameň
- TEAM SOFT Dubnica
nad Váhom
- DK Ilava pani Oľga Tomášová
- správca ihriska Peter Mišík
- ZO SZZP Púchov, Beluša,
Lúky, Sverepec, Pruské, Dubnica nad Váhom, Ladce, Horná Poruba, Košecké Podhradie, Nová Dubnica
- Záhradkárstvo pani Šukalová Emília
- E-kom Part s.r.o. Pruské
- Rona a.s. Lednické Rovne
- starosta obce Košecké
Podhradie Rastislav Čepák
- Základná škola Košecké
Podhradie
- REJAS Košecké Podhradie
- Šivarina Kopec
- Drevopal Ladce
- pán Václav Mika

Oznam

MFK Ilava oznamuje svojím fanúšikom, že ,,A“ mužstvo odohrá svoje zápasy 5.
ligy na domácom ihrisku
vždy v sobotu v úradnom
hracom čase.
Dorast v nedeľu v úradnom hracom čase.
Starší žiaci v nedeľu v
úradnom hracom čase.

ILAVSKÝ

kom leta si svoju stretávku na
športoviskách okolitých miest
a obcí dávajú občania, od ktorých by sme to vzhľadom na
ich vek a nie práve ideálny
zdravotný stav snáď ani veľmi
nečakali ...
Výnimkou nebol ani druhý
tohtoročný júnový piatok,
kedy sa do športového areálu Mestského futbalového
klubu v Ilave zišli už po piaty
raz takmer tri stovky nadšených vyznávačov športových
disciplín, tvoriacich základný rámec súťažného programu Športových hier zdravotne postihnutých. Pre svojich
zdravotne hendikepovaných
spoluobčanov ich z poverenia Okresnej rady Slovenského zväzu zdravotne postihnutých (OR SZZP) pripravila
tentoraz na svojej pôde Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Ilave (ZO SZZP). Je
potešiteľné, že takmer dvom
stovkám súťažiacich v seniorských kategóriách nedala ani
tento rok košom štyridsiatka
najmladších účastníkov podujatia - žiakov prvých ročníkov
Základnej školy na Medňanskej ulici v Ilave a žiakov Špeciálnej základnej školy v Ilave
- ktorí uprostred sýtej zelene
ilavského športového stánku
vôbec neskrývali svoje nadšenie z pohybu na zdravom
vzduchu, obzvlášť potom, keď
počasie po dlhom čase nepohody ukázalo konečne svoju
vľúdnejšiu a prívetivejšiu tvár.
Súťažilo sa v takzvanom trojboji (kolky, hod do basketbalového koša, kop na bránku)
a v jedinej individuálnej športovej disciplíne, ktorou bola
streľba zo vzduchovky. Možno

kadlom.
Spoločenský význam podujatia svojou osobnou účasťou
a slávnostným príhovorom
vyzdvihol nielen primátor
mesta Ilava, Štefan Daško, ale
i primátori a starostovia okolitých miest a obcí - dubnický
Jozef Gašparík, novodubnický
Peter Marušinec, starosta obce
Košecké Podhradie a poslanec
NR SR Rastislav Čepák, starosta obce Horná Poruba Milan Staňo, starosta Ladiec Ján
Remo a zástupcovia družobných organizácií z Bánoviec
nad Bebravou, Beluše a Lúk
pod Makytou.

naozaj neúrekom a ich celkový počet predstavoval takmer
rovnú stovku ...
Úplne posledným aktom
podujatia, akousi symbolickou upútavkou na nasledovný, v poradí už šiesty ročník
Športových hier telesne postihnutých bolo odovzdanie
putovného pohára, ktorý si
za potlesku prítomných z rúk
predsedu OR SZZP, Ladislava Mazáňa prebral Ján Remo,
starosta obce Ladce, ktorá
bude hostiteľom hier v roku
2014.
Niet pochýb, že všetci tí,
ktorí sa na športovom podu-

Ceny najúspešnejším súťažiacim na záver podujatia za prítomnosti predsedu
OR SZZP, Ladislava Mazáňa a predsedníčky ZO SZZP
v Ilave, pani Anny Šatkovej
odovzdala vedúca kultúrnej
komisie pri MsZ v Ilave, poslankyňa MsZ v Ilave pani Etela Eglyová a v zastúpení primátora mesta Ilava pán Jozef
Tichý. Všetci tí, na ktorých sa
neusmialo šťastie pri športových disciplínach, mali možnosť otestovať si svoju šťastenu
ešte raz - pri záverečnom žre-

jatí zúčastnili, bez ohľadu na
víťazstvá a prehry, zhodli sa
celkom jednoznačne na jedinej myšlienke - že to bol veľmi
krásny, podnetný a v každom
prípade zaujímavý deň hodný
nasledovania. Nezostáva preto nič iné, iba tlmočiť ich záverečné poďakovanie Mestu
Ilava a jeho výkonným orgánom, hostiteľom z MFK Ilava, ako i všetkým priaznivcom
a sponzorom, bez ktorých aktívnej pomoci si podobné podujatie možno dnes už iba veľmi ťažko predstaviť ...
tch
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