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Mesto Ilava-oddelenie kultúry v spolupráci so ZUŠ Ilava
Vás srdečne pozývajú na tradičný adventný koncert

DAJ BOH ŠŤASTIA...
v sobotu 17. decembra 2016 o 16.00 hod. v Dome kultúry Ilava

V programe účinkujú:

sólista opery SND Ivan Ožvát
talentované deti a ich učitelia zo ZUŠ Ilava
DFS Laštek Ilava a FS Strážov

O

Vianoce

nedlho opäť nastane chvíľa, v ktorej ustane akýkoľvek zhon. Chvíľa, v ktorej pocítime túžbu zísť do hlbín
svojho srdca, chvíľa, keď stíchne celý
vesmír. Vo vyupratovaných domácnostiach zaznejú sviatočné piesne, vo vyzdobených a vysvietených katedrálach
budeme vyobliekaní oslavovať príchod
nášho Spasiteľa.
Vianoce. Aké milé a drahé je toto slovo. Čo všetko v sebe skrýva, Už len myšlienka na tento sviatok napĺňa našu
dušu pokojom a láskou. V duši sa pohne niečo krásne, čo sa dá ťažko vyjadriť slovami. Na chvíľu zabudnime
na všetky starosti, nechajme ich ďaleko
od tohto miesta, zapáľme si sviatočnú
sviečku, vezmime srdce do rúk a zamyslime sa....
Príjemné, krásne a tiché, ničím nerušené vianočné sviatky a v novom roku
veľa zdravia, šťastia, lásky, vzájomného porozumenia a Božieho požehnania
všetkým občanom Ilavy zo srdca praje
Primátor mesta
Ing. Štefan Daško
a zamestnanci MsÚ Ilava.

Z obsahu:

Vstupné je dobrovoľné.

Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava –
10/2016 + návrh 2017 Ako hospodári
Ilava (INECO rebríček 138 miest
Slovenska)
Rozprávkovo-vianočný
park
Famózny Juraj Hort a jeho
Gospel Family
Knižné novinky
Spoločenská rubrika
Športové
aktuality
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Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava - 10/2016 + návrh 2017
(tabuľková forma)
Vyhodnotenie rozpočtu Mesta
Ilava - 10/2016 + návrh 2017

ho fondu) prípadne zapojením
úveru alebo dotácií. Prioritne
(tabuľková forma)
na investičné výdavky v poradí:
Vyhodnotenie
rozpočtu
Mesta2016
IlavaPlnenie
- 10/2016
Schválený
2016
Upravený
10/2016+ návrh
10/2016 v %2017
Návrh 2017
1.Rekonštrukcia Košeckej
(tabuľková forma)
Bežný rozpočet
Schválený 2016
Upravený 2016
Plnenie 10/2016 10/2016 v % Návrh 2017
ulice. V súčasnosti prebieha
Príjem
3 369 656,00
3 433 492,00
3 089 671,64
89,99 3 717 377
Bežný rozpočet
a nie je ukončené verejné obDzP FO 3 369
1 656,00
579 540,00
1 595492,00
146,00
13398
668,29
87,68
1 7952017
669
Schválený
2016
2016
Plnenie
10/2016
10/2016
v %89,99
Návrh
Príjem z toho:
3Upravený
433
089
671,64
3 717 starávanie,
377
súťaž na dodávatenehnuteľ. 1 579595
600,00
595 600,00
608
975,88
595 6001 795 669
rozpočet
z toho: Bežný daň
DzPz FO
540,00
1 595
146,00
1 398
668,29 102,25 87,68
ľa, prostredníctvom vo finálPríjem
3 369
656,00
3 433
492,00
3 0899608
671,64
89,99
3 717
377595 600
21 800,00
21 800,00
277,70
20 250
daň
z nehnuteľ. DK
595
600,00
595
600,00
975,88 42,56
102,25
nej fáze, elektronickej aukcie.
z toho:
DzP FO
1 579
540,00
1 595
146,00
1 398
668,29
87,68 3 717
1 795
669
Výdaj
3
249
656,00
3
332
192,00
2
595
144,19
77,88
377
DK
21 800,00
21 800,00
9 277,70
42,56
20Východisková
250
cena výkaz-výdaň z nehnuteľ.
595824,00
600,00
595911,00
600,00
608461,15
975,88
102,25 1 240
595274
600
1 092
935
85,59
Výdaj z toho: výdaj na RODK3 2491 039
656,00
3
332
192,00
2
595
144,19
77,88
3
717
377
mer
je
206
tis.€
vrátane DPH.
21 800,00
21 800,00
9 277,70
42,56
20 250
výdaj
2 209
832,00
239 281,00
1 659 683,04
2 477 1031 240 274
z toho: Výdaj
výdaj na
RO mesto 1 039
824,00
132092
461,15 74,12
Až súťaž vygeneruje reál3 249
656,00
332 911,00
192,00
2 595935
144,19
77,8885,59
3 717 377
z toho:
MŠ
369 709,00
380 281,00
976,00
306
888,44
488 129
výdaj mesto
2 1239
1935
659
683,04 80,55
2 477nu
103
z toho:
výdaj na RO 2 2091 832,00
039 824,00
092 911,00
461,15
85,5974,12
1 240 274
a presnú cenu, ktorá bude
DK
176
346,00
175
906,00
139
262,66
79,17
výdaj
2 209
832,00
2380
239 976,00
281,00
1 659306
683,04
2204
477180
103 488exaktným
z toho:
MŠ mesto 369
709,00
888,44 74,12 80,55
129
údajom pre rozpoč1 076
1 061
767
375,41
72,30
865 725
z toho: správa
MŠ
369457,00
709,00
380377,00
976,00
306
888,44
DKmesta
176 346,00
175
906,00
139
262,66 80,55 79,17 488 129 204tovú
180 položku na strane výdavz toho: TSM(príspevok)DK
275 595,00
275
595,00
229
662,50
83,33
277 944
176
346,00
175377,00
906,00
139
262,66
správa mesta
1 076 457,00
1 061
767
375,41 79,17 72,30 204 180 865kov.
725Predpoklad dokončenia a
Rozdiel správa mesta
120
101
494
0
1
076000,00
457,00
1 061300,00
377,00
767527,45
375,41
72,30
865 725
z toho: TSM(príspevok)
275 595,00
275 595,00
229 662,50
83,33
277
944
správoplatnenia
súťaže je febz toho: TSM(príspevok)
275 595,00
275 595,00
229 662,50
83,33
277 944
Rozdiel Rozdiel
120 000,00
101
300,00
494
527,45
0
ruár
2017.
Úmerne
tomu sa do120 000,00
101 300,00
494 527,45
0
Kapitálový rozpočet
rozpočtuje zdroj príjmu. PredPríjem
0,00
136 800,00
1 755,00
1,28
0
Kapitálový
rozpočet
Kapitálový
rozpočet
poklad realizácie je apríl - júl
Výdaj
42 000,00
915 050,00
564 614,20
61,70
105 090
136800,00
800,00
1 755,00
0 2017,
Príjem Príjem
0,000,00
136
1 755,00 1,28 1,28
0 najneskôr však do BartoRozdiel
-4242000,00
-778
250,00
-562
859,20
-105 090
Výdaj
000,00
915050,00
050,00
564
614,20
Výdaj
42 000,00
915
564
614,20 61,7061,70105 090105lomejského
090
jarmoku.
-42 000,00
-778250,00
250,00
-562
859,20
-105 090
Rozdiel Rozdiel
-42 000,00
-778
-562
859,20
-105 090
2.Rekonštrukcia havarijnej
Finančné operácie
vetvy tepelného hospodárstva
Finančné operácie
Príjem
42 000,00
796 950,00
518 032,68
65,00
272 269
Finančné Príjem
operácie
000,00
796000,00
950,00
518471,75
032,68
65,00
272179
269 na Medňanskej ulici. SpracoVýdaj
12042000,00
120
100
83,73
167
Príjem Rozdiel
42
000,00
796
950,00
518
032,68
65,00
269 sa projektová dokumenVýdaj
120000,00
000,00
120950,00
000,00
100560,93
471,75
83,73
167090
179272váva
-78
676
417
105
Výdaj
120 000,00
120
100
471,75
83,73105 090167tácia
179 aj s nacenením. PredpoRozdiel
-78 000,00
676000,00
950,00
417
560,93
Rozdiel
-78 000,00
676 950,00
417 560,93
105klad
090 realizácie je v priebehu
Príjem
3 411 656,00
4 367 242,00
3 609 459,32
82,65
3 989 646
Príjem
3 411 656,00
4 367 242,00
3 609 459,32
82,65
3 989 646 roka 2017, najskôr ako to bude
Výdaj
3 411
4 367
33260
230,14
74,65
33989
Výdaj
411656,00
656,00
367242,00
242,00
260
230,14
989646
646
Príjem Rozdiel
3 4113 656,00
4 4367
242,00
3
609
459,32 74,6582,65
3
646 nakoľko ide o havarij0,00
0,00
349
229,18
00989možné,
Rozdiel
0,00
0,00
349 229,18
stav.
Výdaj (sumy sú uvedené v €)
3 411 656,00
4 367 242,00
3 260 230,14
74,65
3 989ný
646
(sumy sú uvedené v €)
Rozdiel
0,00
0,00
349 229,18
0
3.Rozšírenie
kapacít MŠ. VeRO––rozpočtové
rozpočtovéorganizácie
organizácie(zahŕňa
(zahŕňaZŠ,
ZŠ,ZUŠ,
ZUŠ,CVČ,
CVČ,ŠJŠJZŠZŠa aŠKD
ŠKDŠJ);
ŠJ);MŠ
MŠ– –zahŕňa
zahŕňaMaterskú
Materskúškolu
školuIlava
Ilava+ +jedáleň
jedáleňa a
**RO
ríme,
že
cez
eurofondy
bude(sumy sú uvedené
v
€)
Materskúškolu
školuKlobušice
Klobušice++jedáleň;
jedáleň;DK
DK- -domy
domykultúry.
kultúry.
Materskú
me
úspešní.
* RO – rozpočtové organizácie (zahŕňa ZŠ, ZUŠ, CVČ, ŠJ ZŠ a ŠKD ŠJ); MŠ – zahŕňa Materskú školu Ilava + jedáleň a
*výdaj
výdajmesto
mesto- -zahŕňa
zahŕňasprávu
správumesta,
mesta,voľby,
voľby,transakcie
transakcieverejného
verejnéhodlhu,
dlhu,civilnú
civilnúobranu,
obranu,ochranu
ochranupred
predpožiarmi,
požiarmi,
4.Riešenie
rekonštrukcie
Materskú*školu
Klobušice
+ jedáleň;
DK - domy
kultúry.
výstavbu, cestnú dopravu, komunikácie, nakladanie s odpadmi, ochranu prírody a krajiny, ochranu životného
aspoň minimálnej časti vevýstavbu, 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,
* výdaj mesto
- zahŕňa
mesta,
transakcie
civilnú
obranu,a ochranu
pred požiarmi,
prostredia,
rozvojsprávu
bývania,
verejnévoľby,
osvetlenie,
bývanieverejného
a občiansku dlhu,
vybavenosť,
rekreačné
športové služby,
knižnicu,
rejného osvetlenia, ktoré stopredškolskú výchovu, opatrovateľskú službu, klub dôchocov a starostlivosť o občanov v hmotnej núdzi.
výstavbu,predškolskú
cestnú dopravu,
komunikácie,
nakladanie
s
odpadmi,
ochranu
prírody
a
krajiny,
ochranu
výchovu, opatrovateľskú službu, klub dôchocov a starostlivosť o občanov v hmotnej núdzi. životného
jí na našich starých, skoroprostredia,Schodok
rozvoj štátneho
bývania,rozpočtu
verejnéSRosvetlenie,
bývanie
a občiansku
je k 31. 10. 2016
vo výške
421 mil. €.vybavenosť, rekreačné a športové služby, knižnicu,
dovaných, nízkych nosných
Schodok
štátneho
rozpočtu SR je kslužbu,
31. 10. 2016
výške 421amil.
€.
predškolskú
výchovu,
opatrovateľskú
klub vo
dôchocov
starostlivosť
o občanov v hmotnej núdzi.
Zdroj:
Ministerstvo
financií SR.
stĺpoch. Momentálne sa rieši
Zdroj: Ministerstvo financií SR.
projektová dokumentácia s naSchodok štátneho rozpočtu SR je k 31. 10. 2016 vo výške 421 mil. €.
Práce na Návrhu rozpoč- zoptimalizované. Po jednot- rovoľný hasičský zbor Ilava cenením, ako aj komplexná reZdroj: Ministerstvo
financií
SR. 2017 až livých rokovaniach sme zo- (6 tis. €), váhy na odpad do are- vízna správa o stave. Následný
tu Mesta Ilava
na roky
2019 sme začali v septembri. stavili Návrh rozpočtu Mesta álu technických služieb (10 tis. krok je verejná súťaž, obstaraJednotlivé organizácie, odde- Ilava na rok 2017 ako vyrov- €) a s rozšírením kamerového nie, finálny krok je realizácia.
lenia a mestské výbory predlo- naný. V príjmovej časti roz- systému, tzv. II. etapa, do ďal- V opačnom prípade vzhľadom
žili požiadavky, resp. plánova- počtu je najvýznamnejšou po- ších častí mesta (17 tis. €). Dňa na stav a riziká hrozí demonné výdavky na rozpočtový rok ložkou výnos dane, ktorý je 28. 11. 2016 bol návrh rozpočtu táž a rušenie svetelných bodov.
2017 a výhľady na ďalšie dva naplánovaný na 1,8 mil. € a vyvesený na úradnej tabuli a na Tieto investície sú vyslovenasledujúce roky. V priebehu dane z nehnuteľností vo výške internetovej stránke mesta. Na ne havarijného alebo akútnejednotlivých týždňov obdo- 596 tis. €. V kapitálovom vý- mestské zastupiteľstvo, ktoré ho stavu, preto ich treba riešiť
bia mesiacov september až no- daji sú naplánované 5 % spolu- sa bude konať dňa 13. 12. 2016 prioritne. Rekonštrukcia Kovember došlo k spracovávaniu účasti mesta na rozšírenie ka- v Dome kultúry Ilava, bude šeckej ulice je poslednou častýchto podkladov. Po zohľad- pacít MŠ Klobušice o 2 triedy predložený ako jeden z hlav- ťou plánovaného a odsúhlasenení všetkých príjmov a všet- (cca 50 detí) vo výške 20 tis. € ných bodov rokovania.
ného komplexu rekonštrukcie
Po spracovaní a uzávier- miestnych komunikácií v tomkých výdavkov nám výdavky a na projekt „Zavedenie trieprekročili príjmy o 1,4 mil. €. deného zberu v obciach“ (ná- ke ekonomiky rozpočtového to volebnom období.
Tak ako v rodinnom rozpoč- kup techniky) vo výške 8 tis. €; roka 2016 plánujeme robiť už
Ing. Štefan Daško,
te, tak aj v rozpočte Mesta Ila- taktiež sa plánuje s projektovou v prvom, resp. po prvom kvarprimátor mesta Ilava
va je možné realizovať nákupy dokumentáciou (25 tis. €), ná- táli 2017 rozpočtové zmeny so
Ing. Stanislav Fúsek,
len do výšky príjmov, t. j. plá- kupom pozemkov (20 tis. €), zapojením prebytkov hosposamostatný odborný
nované výdavky museli byť prenosnej striekačky pre Dob- dárenia z roku 2016 (rezervnéreferent rozpočtu
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Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy

Ako hospodári Ilava (INEKO rebríček 138 miest Slovenska)
Každoročne od r. 2009 vrátane,
aj za r. 2015(hodnotiace r. 20122015) spracoval INEKO hodnotenie hospodárenia miest SR(vrátane
Ilavy). Výsledky, rebríček, ukazovatele, vrátane súhrnného ukazovateľa finančného zdravia zverejnil na www.ineko.sk na prelome
októbra, novembra 2016. INEKO
je nezisková organizácia. Podporuje reformy a odstraňovanie prekážok pozitívneho vývoja slovenskej
ekonomiky. Poslaním INEKO je
podpora reforiem v SR výskumom,
šírením informácií, podporou verejnej diskusie. Aktivity INEKO
vyplývajú z potreby podporovať
vlády, politikov pri presadzovaní a
uskutočňovaní štrukturálnych reforiem. Z myšlienok, ktoré INEKO
podporuje sú pre verejnosť dôležité meranie a zverejňovanie kvality
a efektívnosti poskytovateľov verejných služieb, napr. škôl, nemocníc, súdov, polície, samospráv, atď.
INEKO je autorom prvých rebríčkov základných a stredných škôl
podľa výsledkov žiakov, rebríčkov
obcí a VÚC podľa ich finančného
zdravia, portálu hodnotiaceho kvalitu a efektívnosť nemocníc. INEKO s TIS(Transparency International Slovakia) v r.2012 (neskôr aj v r.
2014) ako prvé poukázalo na nízku
súťaživosť vo verejnom obstarávaní
nemocníc. Finančné zdravie mesta
je o tom, do akej miery je hospodárenie udržateľné. Či mestu hospodárenie spôsobuje, nespôsobuje
problémy. Finančné zdravie je číslo
v intervale 0 (najhoršie)- 6 (najlepšie).Počíta sa kombináciou 5 vybraných indikátorov finančnej stability: Celkového dlhu, Dlhovej služby,
Záväzkov neuhradených 60 a viac
dní po lehote splatnosti, Okamžitej likvidity a Základnej bilancie.
Skóre za „celkový dlh“ v rámci finančného zdravia je rovné skóre indikátoru finančnej stability
Celkový dlh za najnovší dostupný
rok(2015).
Účelom je poskytnúť širokej verejnosti relevantné údaje o hospodárení každej obce, mesta a vyššieho územnosprávneho celku.
Preložené na Ilavu, Vám občanom
Ilavy, prioritne za vlastné mesto,
za našu Ilavu. Zároveň aj porovnanie v rámci Slovenska s ostatnými mestami. Cieľom hodnotenia je
zvýšiť informovanosť. Systémový
tlak prispeje k lepšiemu hospodáreniu jednotlivých miest. Primátori
budú kvôli verejnej kontrole nútení
hospodáriť efektívnejšie. Vďaka časovým radom si môže návštevník
porovnať snahu primátorov o zlepšovanie hospodárenia. (viď časový
rad rokov 2009-2015.
2009 4,4 ( z intervalu 0/6) dobré

finančné zdravie, 2010 4,5/6 dobré
finančné zdravie, 2011 4,8/6 dobré
finančné zdravie,
2012 5,0/6 výborné finančné
zdravie, 2013 5,1/6 výborné finančné zdravie, 2014 5,1/6 výborné finančné zdravie
Po poslednom analyzovanom
a hodnotiacom roku 2015:
ILAVA 2015 5,2/6 Výborné finančné zdravie, 24. pozícia medzi
138 hodnotenými mestami SR
Zložky finančného zdravia- Základná bilancia 3,4 Dlhová služba
5,7 Celkový dlh 5,2 Záväzky aspoň
60 dní po splatnosti 6,0 Okamžitá
likvidita 6,0
Pár príkladov z hodnoteného
roku: V r. 2015, prvom roku nového volebného obdobia, bola v meste
Ilava realizovaná z EÚ fondov Rekonštrukcia koryta Podhradského potoka v investičnom náklade
3,600.000 eur + 15% štátny rozpočet SR, dve premostenia cez potok
z úveru. Mestu bola zrefundovaná a
na účet mesta prišla suma 245.000
eur na EÚ fondovú investíciu Rekonštrukcia časti verejného osvetlenia v Ilave, z ktorej bol vyplatený
preklenovací úver. Mesto zrealizovalo a dostalo dotáciu 34.000 eur
z Recyklačného fondu na separáciu
odpadu a jeho zlepšenie. Bolo urobené spodné parkovisko pri železničnej stanici, otoč na Skale atď. V
roku 2016 obnovené cesty v meste
na uliciach Nálepkova, Okružná
a v mestských častiach Klobušice,
Iliavka, kamerový systém centrum
mesta - priľahlé parkoviská pri železničnej stanici a Kukučínovej ulici- Cillerova jama.
HANON postavil a skolaudoval novú halu, Leoni nové výrobné
linky s prijímaním nových zamestnancov rádovo v stovkách.
Výsledky hodnotenia a našej
činnosti by som dal do súvislosti s rebríčkom okresných miest
podľa výšky daní z nehnuteľností. Dáta a prepočty Podnikateľskej
aliancie Slovenska (PAS).Na základe aktuálnych dát z prieskumu
pripravila PAS aj v r. 2016 rebríček
okresných miest zoradených podľa výšky všetkých daní z nehnuteľností. Rebríček informuje, o koľko
sa dane z nehnuteľností v sledovaných mestách odlišujú od celoslovenského priemeru. V skupine sledovaných miest sú najnižšie sadzby
daní z nehnuteľností(spriemernený
koeficient, resp. perc). Výška voči
priemeru 100%) v Gelnici, v Sobranciach a v Medzeve(východ SR).
V prvej desiatke daňovo nízkonákladových regiónov prevažujú
mestá východného Slovenska Na
opačnom konci rebríčka sa s relatívne najvyššími sadzbami umiest-

nili okresy Bratislavy, Senica a Košice. V rebríčku sa najviac nadol
posunuli Levoča, Michalovce, Bardejov, Zlaté Moravce, Hlohovec,
Sobrance alebo Rimavská Sobota.
Ilava s priemernou výškou všetkých Daní z nehnuteľností v roku
2016(na rok 2016) je na 17. mies-

te medzi 77 okresnými mestami v
rebríčku najnižšej priemernej výšky všetkých daní z nehnuteľností. Úroveň Ilavy je 72,4% priemeru
okresných miest Slovenska.
Tab.: Rebríček miest podľa priemernej výšky daní z všetkých
nehnuteľností v roku 2016.

Zdroj: INEKO
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Pomôžme si navzájom

Sála v novom šate

Mesto v roku 2014 a v roku
2015 vybudovalo pre motoristickú verejnosť dve veľkokapacitné parkoviská – parkovisko
v tzv.,,Cillerovej jame“ so 73
parkovacími miestami a parkovisko pri železničnej stanici s kapacitou 93 parkovacích
miest. Pre zabezpečenie bezpečnosti majiteľov motorových
vozidiel mesto začalo s realizáciu a inštaláciou kamerového
systému, do ktorého spadajú aj
obe spomínané parkoviská.
Na parkovisku v Cillerovej
jame bude umiestnená jedna
kamera a na parkovisku pri železničnej stanici, ktoré je rozsiahlejšie, budú dve kamery.
Taktiež do kamerového systému bude patriť aj celé Mierové
námestie s priľahlými ulicami.
Kamerový systém bude zaznamenávať a ukladať zábery nielen priebežne, ale aj do zálohy.
Zrealizovaním tohto systému
má mesto záujem predchádzať
vandalizmu na majetku občanov a návštevníkov mesta.
Predpokladané sfunkčnenie
kamier je v priebehu decembra,

Mesto Ilava ponúka k využívaniu
zrekonštruovanú
sálu Kultúrno-spoločenského
domu Klobušice, ktorá v poslednom štvrťroku prešla významnou zmenou vnútorných
priestorov. Oddelenie FMO
zrealizovalo a zabezpečilo vý-

cia podlahy, čím bude zavŕšená oprava aspoň hlavnej sály.
Z KSD sa stáva príjemný kultúrny stánok pre občanov nášho mesta, ktorý ho môžu využívať k prenájmu rodinných
osláv, stretnutia sa s priateľmi a rôznych spoločenských

menu okien v hlavnej sále,
vymaľovanie celej miestnosti, ušitie nových závesov a záclon. Rekonštrukcie bude pokračovať aj v roku 2017, kedy
je naplánovaná rekonštruk-

udalostí. Objednanie sály si
môžete zabezpečiť mailom
majetkove@ilava.sk alebo na
telefónom čísle 042 4455542.
FMO

najneskôr do konca roka 2016.
Vedenie mesta dáva na vedomie motoristickej verejnosti, že
aj takto sa snaží zabezpečiť ich
motorové vozidlá a zároveň ich
pozýva k využívaniu týchto
záchytných parkovísk, hlavne
občanov a návštevníkov, ktorí
celodenne, resp. počas ich pracovnej doby, parkujú v strede
mesta na Mierovom námestí
a v priľahlých uliciach. Akceptovaním a realizovaním parkovania na záchytných parkoviskách budeme predchádzať
výrazným obmedzeniam a kolíznym situáciám návštevníkov
a obyvateľov nášho mesta, ktorí
prichádzajú za účelom vybavenia rôznych úradných povinností, ale aj nákupov. Veríme,
že toto naše oslovenie a upozornenie na možnosti parkovania na novovybudovaných
parkoviskách bude využívané
čo v najväčšom počte. Dostupnosť /chôdzou/ z týchto parkovísk do centra mesta, na námestie pre zdravého človeka je
2-3 minúty.
FMO

Parkovisko Cillerova jama

Záchytné parkovisko pri železničnej stanici

Zahrajme sa a vyhrajme nová šanca pre naše mesto
Detské ihriská sú miestom
radosti, nielen pre detí, ale aj
pre ich rodičov, či starých rodičov, ktorí tu majú možnosť
spolu tráviť príjemné chvíle
so svojimi ratolesťami a majú
možnosť spoločne sa zahrať.
V roku 2016 našej verejnosti bol predstavený projekt,,Lidl
ihrisko Žihadielko“. Tvorcovia
a investori projektu spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s., pripravili a vytvorili aj pre rok 2017 možnosť pre
obce a mestá zapojiť sa do súťaže o výhru pre nové detské
ihrisko. Hlasovanie verejnosti bude prebiehať v mesiacoch
január – február 2017, dátumy
a spôsob hlasovania spresníme
a oznámime prostredníctvom
www.ilava.sk a mestským rozhlasom.
Preto prosíme všetkých,
ktorým záleží a chcú pomôcť
nášmu mestu, aby venovali v
tomto období pár minút a tak

v prípade úspešnosti projektu, svojím hlasovaním prispeli k umiestneniu nového bezpečného, kvalitného detského
ihriska v ďalšej novej lokalite
nášho mesta.
Lidl ihrisko Žihadielko by
malo rozmery 20 x 16 m a skladalo by sa z 8 herných prvkov.
Svojou skladbou herných prvkov by bolo určené pre deti
vo veku 2 – 12 rokov. Súčasťou detského ihriska by bol aj
mobiliár (lavičky, odpadkové koše, tabuľa pre informačný a prevádzkový poriadok).
Bezpečnostnou plochou má
byť drobný štrk a EPDM liata guma, ktorá tvorí povrch
v zóne určenej pre deti od 2 –
5 rokov. Detské ihrisko bude
spĺňať bezpečnostné požiadavky v súlade so všetkými
platnými normami. Predpokladaná hodnota detského ihriska bude 87 000€.
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Informácia o aktuálnej štruktúre a zložení lôžkových oddelení, jednodňovej zdravotnej starostlivosti, spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách
a špecializovanej ambulantnej starostlivosti v Nemocnici s poliklinikou Ilava, n.o.
Nemocnica s poliklinikou Ilava,
n.o. v týchto dňoch zavŕšila proces reprofilizácie nemocnice, keď
ku dňu 01.12.2016 bolo zrealizované
preklopenie akútnych lôžok oddelenia vnútorného lekárstva na lôžka,
na ktorých sú liečení pacienti s komplikáciami chronických chorôb, ktorých zdravotný stav nevyžaduje intenzívnu diagnostiku, ale naopak,
ich stav vyžaduje chronickú liečbu,
ošetrovanie, rehabilitáciu a nácvik
bežných denných činností. Cieľom
je dosiahnutie najvyššej možnej aktivity pacienta, jeho funkčnej zdatnosti, sebestačnosti a nezávislosti od
okolia.
Samotná reprofilizácia bola zahájená v roku 2013. Prijatá stratégia
ďalšieho smerovania nemocnice je
orientovaná na poskytovanie následnej zdravotnej starostlivosti, jednodňovej zdravotnej starostlivosti, spoločných vyšetrovacích a liečebných
zložiek a ambulantnej zdravotnej
starostlivosti. 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.
V nemocnici bola popri súčasných kapacitách oddelenia dlhodobo chorých v mesiaci október 2016
otvorená ďalšia ošetrovacia jednotka, kde kapacita lôžok tohto oddelenia je v súčasnosti spolu 84 lôžok.
Do budúcna - podľa vývoja a počtu potrieb hospitalizácií pacientov máme dostatočnú kapacitu na zvýšenie lôžkového fondu. V súčasnosti
prebieha realizácia stavebných úprav
a proces schvaľovania dokumentácie k otvoreniu zariadenia ústavnej
zdravotnej starostlivosti hospicu,
kde plánujeme začiatkom roka 2017
prijímať prvých pacientov.
Aktuálne od 01.12.2016 poskytujeme v NsP Ilava, n.o. zdravotnú
starostlivosť v nasledovných typoch:
Oddelenia s lôžkami
- Oddelenie dlhodobo chorých
Jednodňová zdravotná starostlivosť
- Gynekológia a pôrodníctvo
- Chirurgia
- Ortopédia
- Úrazová chirurgia

Spoločné vyšetrovacie a liečebné
zložky
- Centrálna sterilizácia
- Funkčná diagnostika
- Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
- Hematológia a transfúziológia
- Patologická anatómia – cytologická diagnostika
- Rádiológia, vrátane mamografie
Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť
- Anestéziológia a intenzívna medicína
- Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
- Gastroenterológia
- Gynekológia a pôrodníctvo
- Hematológia a transfúziológia
- Chirurgia
- Kardiológia
- Úrazová chirurgia
- Vnútorné lekárstvo
Kľúčový dôvod k reprofilizácii nemocnice z poskytovania akútnej na
následnú zdravotnú starostlivosť,
(spolu však popri zachovaní vyššie
uvedených typoch zdravotnej starostlivosti), je v globále výrazný pokles
obyvateľov predproduktívneho veku
a zvyšovanie podielu obyvateľov produktívneho a poproduktívneho veku.
Obzvlášť populácia Trenčianskeho kraja už v súčasnosti, ale
aj v prognózovanom období štatistického úradu do roku 2030 je
najstaršia. Tzv. index starnutia
v prognózovanom období dosahuje najvyššie hodnoty práve u obyvateľstva v Trenčianskom kraji
a v podobných intenciách dosahujú
a predikujú hodnoty aj ukazovatele. Vývoj priemerného veku obyvateľstva a podiel osôb vo veku 65
a viac rokov.
Práve z vyššie uvedeného dôvodu
je potrebné mať zachovaný dostatočný počet lôžkových kapacít na liečbu
pacientov v ústavnom zdravotníckom zariadení, ktoré pri dobre vypracovanej finančnej a organizačnej stratégii a vzájomnej kooperácii
s okolitými nemocnicami má perspektívu obyvateľom stredného
Považia zabezpečiť adekvátne doliečenie a návrat do domáceho a pracovného života.
Ing. Juraj Beďatš
riaditeľ NsP Ilava, n.o.

Nová operačná technika na chirurgii
v Nemocnici s poliklinikou Ilava
Od vzniku Nemocnice s poliklinikou Ilava v roku 1965
bola chirurgia jedným zo základných medicínskych odborov
v Ilave. Napriek zmenám, ktoré si vyžiadali zrušenie lôžkového chirurgického oddelenia
funguje v Ilave od 01.09.2008
Jednodňová chirurgia. Po náročných začiatkoch sa vďaka
systematickej práci a vzdelávaniu postupne zvyšujeme počty
aj spektrum operačných výkonov. V súčasnosti vykonávame
operácie v odbore chirurgia,
traumatológia a ortopédia so
zameraním najmä na miniinvazívne formy operácii – laparoskopie a artroskopie.
Jednou z nosných operácií

za prítomnosti MUDr. Grygu
s kolektívom odoperovali technikou ONSTEP prvých pacientov.
O technike ONSTEP (Open
New Simplified Totally ExtraPeritoneal).
Jedná sa o minimálne traumatizujúci predný prístup
k riešeniu trieslovej prietrži
(pruhu) s použitím špeciálne tvarovanej sieťky, ktorá je
navrhnutá tak, aby zodpovedala anatomickým požiadavkám pacienta (Polysoft® Hernia Patch od spoločnosti Bard®)
Autormi techniky sú Augusto
Lourenço, M.D., hosťujúci profesor Fakulty lekárskej vedy na
univerzite Beira Interior, primár oddelenia
všeobecnej chirurgie v nemocnici Sousa Martins – Guarda,
Portugalsko a
Rui Soares da
Costa, M.D., riaditeľ ambulantMUDr. Juraj Šebík a MUDr. Adolf Gryga
nej chirurgickej
so svojím tímom.
kliniky S. João,
v NsP Ilava je operačné riešenie spolupracujúci s vysokou škoinguinálnych hernií (=prietrž, lou lekárskou v portugalskom
pruh). Podľa medzinárodných Porte.
doporučení je možné operovať
Techniku ONSTEP prezadným prístupom (laparosko- zentovali autori prvýkrát na
picky - TAPP alebo TEP) alebo kongrese EHS v roku 2012
klasicky - predným prístupom v Barcelone. Českú republi(rôzne techniky- Shouldice, ku zastupoval práve MUDr.
Lichtenstein, ONSTEP...).
Adolf Gryga, CSc., ktorý sa
S poukázaním na princíp za autormi vybral vo februáliečby šitej na mieru, ktorú na ri 2013 do portugalského Porchirurgii v NsP Ilava prakti- ta, aby sa s technikou zoznázujeme, je nutné pokračovať mil bližšie. Od tej doby MUDr.
vo vzdelávaní a rozširovaní Adolf Gryga, CSc. na svooperačných techník, aby bolo jom pracovisku v Nemocnici
možné zvoliť práve najvhod- Prostějov techniku ONSTEP
nejšiu operačnú techniku pre praktikuje a odovzdáva svoje
konkrétneho pacienta. Z toh- skúsenosti ďalším záujemcom.
to dôvodu pracovne navští- Účastníkom takéhoto stretnuvil dňa 28.11.2016 chirurgiu tia bol aj MUDr. Juraj Šebík,
v NsP Ilava MUDr. Adolf Gry- vedúci lekár Jednodňovej chiga, CSc., primár chirurgického rurgie NsP Ilava, ktorý bude so
oddelenia Nemocnice Prostě- svojím kolektívom túto techjov a predseda českej hernio- niku aplikovať a realizovať aj
logickej spoločnosti. V ten- v Nemocnici s poliklinikou Ilato deň sme v Nemocnici Ilava va.
ako vôbec prví na Slovensku
www.nspilava.sk
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Rozprávkovo – vianočný park... VÝSTAVA VÝTVARNÍČKY
Naše mesto Ilava je opäť
výnimočné svojom jedinečnou a originálnou výzdobou.
Priestor okolo fontánky sa
akoby zázračne zmenil na nádhernú rozprávkovú krajinu,

a urobili radosť nielen nám,
ale aj všetkým návštevníkom
nášho mesta. Sú to ľudia, ktorí
už v predchádzajúcich rokoch
veľakrát zviditeľnili Mesto
Ilava rekordným adventným

žiariacu svetielkami , v ktorej
ožívajú rozprávkové bytosti,
pozorujúc náš svet, chystajúci
sa na najkrajšie sviatky v roku.
Kto vyčaril túto rozprávkovú
krajinu? Predsa nadšenci nášho mesta, ktorí každoročne
pred vianočnými sviatkami
vymýšľajú všakovaké zaujímavosti, aby svojim spoluobčanom pripravili prekvapenie

vencom, či vianočnou ozdobou v tvare nádhernej gule.
Preto im v mene primátora
mesta a všetkých občanov ďakujeme a prajeme tie najkrajšie
vianočné sviatky , veľa radosti, lásky a úspechov v novom
roku a hlavne, aby ich neopúšťali múzy v ich nápadoch
a nádhernom umeleckom cítení....
-at-

MGR. BOŽENY SLÁVIKOVEJ
OČARILA NÁVŠTEVNÍKOV

V dňoch 21.10 - 30.11. zdobili nádherné diela výtvarníčky Mgr. Boženy Slávikovej
priestory múzea v Nemšovej...
Návštevníci, ktorí mali možnosť vnímať krásu jej diel na
vernisáži, sa často vracali do
galérie nemšovského múzea,
aby načerpali príjemnú atmosféru vyžarujúcu z autorkiných
diel. Veď nie nadarmo Božka
spomína, že maľuje pre radosť....a to nielen pre svoju, ale aj
pre tých, ktorí majú radi umelecké diela a dokážu vnímať
krásu vpísanú do obrazov....
V súčasnosti je už Božka na
dôchodku a venuje sa výtvarnej tvorbe ešte omnoho viac,
ako keď bola zamestnaná ...
Autorka žije a tvorí v Klobušiciach . Na výstave sme mali
možnosť vidieť živé i neživé
objekty prírody - stromy, rastliny, kvety, drevené chalúpky

z rôznych oblastí nášho krásneho Slovenska, ale i krásy mora
a krajiny v Chorvátsku. Božkine obrazy sú naplnené pokojom, farebnou jedinečnosťou,
v ktorej dominujú teplé, jemne tlmené farby ako napríklad
červenohnedá, ružová, okrová
či žltá ....tajomné svetlo, ktoré
dotvára prírodné scenérie, doslova láka diváka k zamysleniu,
pozastaveniu sa nad krásou,
ktorú autorka ponúka prostredníctvom svojich diel. Božkine kytice nevädnú....sú svieže, čerstvo odtrhnuté z rajskej
záhrady....sú jemné a voňavé....
harmónia, ktorú autorka vnáša do svojich diel napĺňa diváka pokojom a láskou. Na slávnostnom otvorení výstavy sme
si mali možnosť vypočuť i prekrásne verše z autorkinej básnickej tvorby.
-at-

Poďakovanie za finančnú
a materiálnu pomoc
Mesto Ilava, TSM Ilava,
MMP Minárik Ilava, PD, Elektro Streličák, Lesné spoločenstvo Iliavka, Domáce potreby
Branislav Horák Ilava, Hortus
– záhradkárske potreby Ilava,
Ivana a Róbert Záhradníčkovci, Anna Margušová, Stanislav
Derka a spol, Miroslav Turza,
Lenka Šotkovská a Mirka Kvasnicová, Danka Kalusová, kvetinárstvo Eden, Tibor Meliš.
Veľká vďaka patrí Zuzke Pagáčovej, Pavlovi Rieckemu, Jurajovi Kocúrovi a Jozefovi Filipovi z TSM Ilava, Ľubovi
Klobučníkovi, Miroslavovi Budiačovi, Milanovi Vidovičovi
a Jaroslavovi Kusalovi,
Ale najmä Vám, ktorí ste ma
neúnavne po celé dva týždne

sprevádzali, „makali“ a vydržali to so mnou v každom počasí až do konca. Nedá sa slovami
ani finančne vyčísliť vďačnosť
Filipovi Gregorovi a jeho otcovi,
Vladovi Rexovi a Vám moje tri
úžasné priateľky, ktoré nechcete
byť menované.
Úprimne ďakujem všetkým,
ktorí nám akoukoľvek formou
pomohli, vďaka za teplý čaj,
stravu i povzbudivé slová !
Nech „náš“ adventný veniec
a vianočný rozprávkový park
prinesie radosť a pokoj všetkým,
ale najmä, nech prosím vydrží
v takom stave v akom sme Vám
ho odovzdali až do konca vianočného obdobia.
Krásne Vianoce praje
A. Riecka

Autorka (sprava) s kurátorkou výstavy A. Teicherovou

Paleta života

Miešam si šťastie na
palete života
Pridám trochu lásky, úsmev
Trochu žiarivého slnka
Miešam si radosť
Možno trochu opatrne, pomaly
Pridávam rumelku –
farbu lásky, vášne,
farbu života
Rozumná hnedá
spolu so zelenou

chystajú si čarokrásny šat
Sem-tam márnotratná žltá
rozveselí život náš
Čerň v tube mi
našťastie vyschla
Netreba smútky, bôle
Žiť treba
Život je ako paleta
Paleta je ako život
Každý si kreslí svoje šťastie
Každý je maliarom
svojho života
B. Sláviková
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Sme digitálni občania?

Plavecký výcvik

Téma digitálneho občianstva rezonuje v súčasnosti zo
všetkých strán. Do akej miery
sa vieme orientovať v dnešnom
on-line svete? Sme pripravení
na zväčšujúci sa príliv infor-

Plávanie je jedným z najobľúbenejších prostriedkov telesnej výchovy. Má veľký význam
na rozvoj základných pohybových schopností, praktických
zručností a upevňovania zdravia.
V dňoch 7.-11. novembra
2016 žiaci tretích ročníkov
spolu so svojimi pedagógmi
absolvovali základný plavecký výcvik v rozsahu 20 hodín
v krytej plavárni v Púchove.
Zúčastnilo sa ho 38 žiakov.
Tak, ako v minulom roku,
i tento rok ho žiaci absolvovali
s nadšením a radosťou. Tréneri chválili ich snahu a konečný
výsledok bol zrejmý v posledný deň, keď sme videli, že voda
nie je pre nich strašiakom, ale
užívajú si ju plnými dúškami.
Plavecký výcvik bol spestrený
o rôznorodé súťaživé hry vo
vode. Žiaci mali možnosť vyskúšať svoju odvahu aj v hlbokej vode a boli hrdí na to,
že dokážu sami preplávať šírku celého bazéna. Plavecký
výcvik vyvrcholil záverečnými pretekmi, po ktorých mali
žiaci veľkú radosť z Mokré-

nie spamov, pornografiu, krádeže identity... Vyznať sa v tom,
čo je a nie je správne, nájsť rovnováhu medzi reálnym a on-line svetom, správať sa zodpovedne, pochopiť a efektívne

Účastníci konferencie
mácií, programov či aplikácií? Dokážeme bezpečne narábať so všetkým, čo prinášajú
sociálne siete a internet?
Mnohí ani netušia, aká dôležitá je znalosť práv a povinností každého digitálneho občana. Ten, kto si o sebe myslí,
že sa ho to netýka, nevie, ako
veľmi sa mýli. Každý z nás je
digitálny občan! Prečítať si
výsledky futbalového zápasu
v smartfóne na zastávke autobusu, objednať sa cez Facebook k zubárovi, oznámiť SMS
- kou triednej učiteľke, že moje
dieťa nepríde kvôli angíne do
školy, rezervovať si vstupenku do kina, spojiť sa cez skype s dcérou v zahraničí, kúpiť
si lístok na vlak, poslať žiadosť
o prijatie do zamestnania, zaplatiť nájom, pozrieť si počasie
na zajtrajší deň, telefonicky pozvať kamaráta na oslavu narodenín, či zaplatiť nákup prostredníctvom kreditnej karty...
To je len malá ukážka situácií,
ktoré sa už dávno stali bežnou
súčasťou nášho života. To znamená, že či chceme alebo nie,
dnešný občan = digitálny občan.
Pochopiť pravidlá digitálneho sveta však nie je vôbec jednoduché. Digitálne technológie totiž so sebou prinášajú aj
hazardné hry, plagiátorstvo,
kyberšikanu, nelegálne sťahovanie hudby a filmov, posiela-

využívať digitálny svet, to boli
aj hlavné témy tohtoročnej medzinárodnej eTwinning konferencie v Aténach (eTwinning
and Digital citizenship).
eTwinning je spoločenstvo
škôl v Európe, ktoré zahŕňa viac ako 400 000 učiteľov
a neustále rastie. Ponúka učiteľom možnosť stretávať sa a
spolupracovať na školských
projektoch, v špeciálnych záujmových skupinách a on-line fórach. Umožňuje tiež
profesionálny rozvoj prostredníctvom vzdelávacích aktivít
zameraných na kooperačné
zručnosti a efektívne využívanie moderných komunikačných nástrojov. Zameranie
eTwinning konferencie (27.10.
- 29.10.2016) bolo preskúmať
možnosti, ako dosiahnuť zvýšenie schopností dnešných
škôl byť pripravený na výzvy
digitálnej spoločnosti zajtrajška. Viac ako 500 učiteľov z celej Európy sa zúčastnilo 47
workshopov, počas ktorých sa
učili poznávať pravidlá digitálneho sveta, ale aj zodpovedné
a bezpečné správanie sa k technológiám. Pretože úspešný digitálny občan môže vyrásť len
pod vedením digitálne gramotných rodičov a učiteľov.
Takže, poďme spolu bezpečne
kráčať v ústrety digitálnym výzvam zajtrajška!
Mgr. Jana Koštialiková

ho vysvedčenia. Splnil v plnej
miere ciele projektu ZDRAVÁ
ŠKOLA, podporil a pozitívne rozvíjal športovú činnosť.
Účelom výcviku bolo získať
základy plávania a prekonať
strach z vody. Žiakov plavecký výcvik obohatil i ďalšími
kladnými zážitkami. Združenie rodičov školy nám každoročne vychádza v ústrety
v znižovaní finančných nákladov na mnohé športové aktivity. V mene žiakov a rodičov
mu patrí vďaka za ústretovosť,
podporu a pomoc.
Mgr. Lýdia Horáková

Žiaci ZŠ Ilava

Famózny Juraj HORT a jeho GOSPEL FAMILY
hosťami 1. adventného koncertu v Ilave...
Skutočnou umeleckou lahôdkou - balzamom na dušu
- možno nazvať vystúpenie
novodubnického umeleckého

Juraj Hort
telesa THE GOSPEL FAMILY,
ktoré v sobotu podvečer pod
vedením svojho umeleckého
šéfa, Juraja HORTA, skvelého, muzikálne mimoriadne
zdatného a fundovaného dirigenta, skladateľa a inštrumentalistu v jednej osobe, pred-

viedlo zaplnenému Farskému
kostolu Všetkých svätých v
Ilave to najlepšie, čim vo svojom chrámovom repertoári v
súčasnej dobe disponuje. Od tradičných
gospelových
evergreenov, cez zborové
chorály, až po klasiku
majstrov vážnej hudby. Niet sa čo diviť, že
o spoluprácu s týmto
nevšedným hudobným zoskupením sa
v poslednej dobe čoraz častejšie uchádzajú najväčšie megahviezdy slovenského a
českého zábavného priemyslu...
Juraj ďakujeme, bolo to
úžasné, opäť niekedy v Ilave
dovidenia!
-tch-
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Jeseň v ZUŠ Ilava
Tanečníčky ZUŠ Ilava na
cestách
Po minuloročnej úspešnej
účasti a peknom umiestnení
na celoslovenskej súťaži v Žiline (3. miesto) nabrali naše

Súťažná choreografia
tanečníčky odvahu a rozhodli
sa ísť na skusy do sveta. A nie
veru len tak na hocijaké skusy, zarúbali vysoko - vybrali sa rovno na Medzinárodnú tanečnú súťaž „NARUBY“
v Brne. V názve „NARUBY“
bola ukrytá podmienka súťaže – buď tancovať v klasickom baletnom štýle na
moderný hudobný podklad,
alebo opačne – predviesť modernú choreografiu na hudbu
klasického žánru. Dievčatá
sa pod vedením pani učiteľky Tóthovej snažili dotiahnuť
ich ocenenú modernú choreografiu „Galéria“ do čo najlepšej podoby. Nový hudobný
podklad – skladba neskororomantického francúzskeho skladateľa Camille Saint
Saënsa „Dance macabre“ im
podľa slov pani učiteľky svojím živým tempom aj dramatickým charakterom poriadne zdvihla kondíciu :)!
Po všetkých prípravných
procedúrach nasadla teda
kompletná zostava (V. Hodoníková, Ľ. Remšíková, K.
Ježová, E. Kalusová, K. Kostková, W. Yan) vo štvrtok
27. 10. do minivanu a vyrazilo sa. Po príchode dievčence nezaháľali a vrhli sa rovno do práce - hodnotným

krokom organizátora bol totiž jeden voľný vstup pre súťažiacich na niektorý z ponúkaných workshopov. Tie
prebiehali súbežne – kým sa
staršie dievčatá oboznamo-

bodovaním umiestnili do
„silnej“ časti tabuľky (rozdiel
oproti nasledujúcim súťažiacim bol viac ako 20 bodov).
Odniesli si teda nielen cenné zážitky, ale aj skúsenosť
z profesionálneho tanečného prostredia a hlavne chuť
zlepšovať sa a zapracovať na
sebe. Po odbornej stránke
bolo veľmi ústretové gesto
pani porotkyne Glórie Hanusovej (pedagogička Baletného štúdia pri Moravskom
divadle Olomouc a zároveň
trénerka tanečných skupín a
športovej gymnastiky), ktorú zaujala nápaditá choreografia. Okrem svojich cenných pripomienok ponúkla
možnosť prísť k nám do ZUŠ
Ilava a usporiadať pre žiačky otvorenú hodinu, na ktorej by im predviedla základy
techniky klasického tanca a
vysvetlila jeho dôležitosť pre
zvládnutie ostatných tanečných štýlov. Na záver už len
malá poznámka – na mieste
sa ukázalo, že ilavské žiačky
boli nakoniec jediným zahraničným účastníkom, čo
si určite zaslúži minimálne
pochvalu za reprezentáciu
školy a mesta. A ak ste zvedaví, či si nevymýšľame, môžete sa presvedčiť na vlastné
oči - spomínanú choreografiu nájdete na našom novom
youtube kanáli (stačí napísať
do vyhľadávača „Galéria ZUŠ
Ilava“)...
Pri tejto príležitosti sa
chceme poďakovať všetkým,
vďaka ktorým sa to podari-

vali s technikou súčasného
tanca, mladšie zatiaľ absolvovali hodinu klasického tanca. Základy baletnej techniky dali zabrať aj skúsenejším
žiačkam, no napriek tomu sa
snažili popasovať s náročnejšími variáciami a im ešte zatiaľ neznámymi prvkami.
V piatok 28.10. už prebiehala samotná súťaž v priestoroch brnenského Divadla Na
Orlí. Konkurencia bola opäť
silná – súťažilo sa v sólových
aj v skupinových choreografiách. Keďže „naša“ zostava
patrila do vekovej kategórie, kde boli súperkami české rovesníčky s ambíciou ísť
študovať na konzervatórium
balet,
bolo
jasné, že pôjde do tuhého a úroveň
súťaže bude
naozaj veľmi vysoká.
Aj bola. Hoci
sa
dievčatá tentokrát
zúčastnili súťaže bez
umiestnenia,
za
zmienku rozhodne
stojí, že poSlávnostný koncert
rotcovia ich

lo: Mestu Ilava za podporu
v podobe úhrady nákladov
na stravné, pani Kalusovej
za sponzorský príspevok na
nové kostýmy, firme M-Cast
s.r.o., konkrétne pánovi Krivošovi za sponzorskú výrobu prenosných baletných
tyčí, ktoré sú nevyhnutnou
pomôckou pri nácvikoch,
dubnickej firme MP Taxi a
anonymným sponzorom za
zabezpečenie dopravy, pánovi Zapletalovi za poskytnutie bezplatného ubytovania,
pani učiteľke Mgr. art. Martinke Paljeskovej Piškovej
za technickú vynaliezavosť
pri príprave kulís (prenosný
rám obrazu) a Rodičovskému
združeniu pri ZUŠ Ilava, ktoré zabezpečilo štartovné, poistenie a časť cestovných nákladov.
Aj hudobný odbor mal túlavé topánky...
Keď už sme teda boli takí
rozcestovaní :), využili sme
príležitosť a zorganizovali sme pre všetkých žiakov
ZUŠ Ilava, najmä však pre
žiakov hudobného odboru,
exkurziu do Žiliny. Dôvodom bolo 65. výročie založenia Konzervatória Žilina,
ktoré usporiadalo 8. novembra 2016 o 19,00 hod. slávnostný koncert v žilinskom
Dome umenia Fatra. Bol to
ozajstný „galavečer“, na ktorom konzervatórium predstavilo všetky svoje umelecké
telesá – miešaný zbor, mužský zbor, sláčikový orchester,
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symfonický orchester a bigband. Tomu zodpovedal aj
bohatý program – dramaturgicky zaujímavé bolo okrem
napr. populárnej Bizetovej
Carmen zaradenie skladieb
slovenských autorov so zaujímavou zvukomalebnosťou.
V druhej polovici koncertu
bol príjemným osviežením
prienik do mladších hudobných žánrov - swingu, jazzu
a populárnej hudby. Výborné výkony účinkujúcich našim žiakom ukázali, čomu
sa raz aj oni môžu profesionálne venovať, pokiaľ v sebe
okrem talentu a pracovitosti nájdu pocit, že toto je pre
nich to pravé. Nakoniec, základné umelecké školy majú
predsa v popise práce okrem

pani učiteľky Mgr. Zdenky
Cíbikovej a Mgr. art. Martinky Paljeskovej-Piškovej:
„Vážení návštevníci, milovníci umenia, milí zvedavci!
Vitajte na prehliadke našej výstavy! Predstavujeme
sa Vám my - žiaci Základnej
umeleckej školy v Ilave, ktorá
leží na západnom Slovensku.
Je nám veľkým potešením, že
môžeme naše umelecké snahy a pokusy predviesť vo Vašom meste, v krásnom renesančnom kostolíku.
Na prezentáciu ZUŠ Ilava, výtvarného odboru sme
vybrali širšie spektrum diel
a techník. Ako nám ide miešanie akrylových farieb sa
môžete presvedčiť na štú-

kultivovania osobnosti a prejavu žiaka aj prípravu na vyššie školy umeleckého zamerania (konzervatóriá, stredné
aj vysoké umelecké školy a
pod.). A keďže máme na škole pár adeptov, ktorí majú na
to, aby sa perspektívne nad
takou možnosťou zamýšľali,
veľmi nás teší, že okrem žiakov prejavili záujem aj niektorí rodičia či členovia rady
školy. Podľa slov zúčastnených nikto neľutoval; preto
všetkým prajeme, aby im príjemné spomienky vydržali
čo najdlhšie – minimálne do
ďalšej exkurzie…

dii zvierat, kópii Monetovej
krajiny i portréte dievčaťa.
Prácu s olejovým pastelom
Vám zase predstavujeme na
kresbách ikon, inšpirovaných historickými dielami.
Grafické techniky sú zastúpené dvoma monotypiami
mladších žiakov a dokresľovanými monotypiami na
tému „svadba“ a „fašiangy“.
Nemusíte na diela pozerať
len Vy, občas môžu obrazy
na stene vidieť aj Vás – takýto pocit zažijete, keď sa zadívate na zväčšené detaily očí
zvierat, namaľované kombinovanými technikami. Ako
si predstavujeme pokračovanie obrazov slávnych umelcov na plátne môžete vidieť
na znázornení „interiérov
izieb“. Vybrali sme pre Vás
aj ukážku optického umenia,
perokresbu zvieraťa či voľnú fantazijnú koláž 6-ročné-

Výstava v Klimkoviciach –
list žiakov pre návštevníkov
Jeseň sa u nás naozaj niesla v duchu cestovania a zahraničnej spolupráce - takto
predstavili svoje práce v neďalekom zahraničí zverenci

Výstava Klimkovice - renesančný kostolík
ho dievčatka na tému „kvet“.
Obdiv k velikánovi umenia
Degasovi vyjadrila naša žiačka v nežnej maľovanej kópii
baletiek a zložitej kompozícii s oknom. Ak ste si doteraz nevybrali na stene svojho
favorita, možno sa ním stane
precízna mozaika s hlavou
orla alebo voľná fantazijná
perokresba s rozprávkovým
stromom.
Teraz však už na seba nechajte pôsobiť naše umelecké pokusy a vychutnajte si
atmosféru výstavy. Veríme,
že potešíme Vaše oči, pohladíme dušu a možno Vás i
trošku inšpirujeme.
Žiaci výtvarného odboru
ZUŠ Ilava.“
Naše poďakovanie patrí
obecnému úradu Pruské
za poskytnutie dopravy do
týchto končín a jednoznačne pani Alici Chlebovskej z
Kultúrno-informačného centra Klimkovice, ktorá spoločne s pánom riaditeľom ZUŠ
Klimkovice MgA. Pavlom
Bérešom zabezpečila propagáciu výstavy a jej sprístupnenie návštevníkom.
Naše práce u vás doma :)
Okrem toho, že výtvarný
odbor má za sebou výstavu
žiackych prác v priestoroch
budovy školy a chystá ďalšiu
veľkú výstavu do Domu kultúry v Ilave, ktorú pripravuje
v rámci podujatia ZUŠ-kársky lampášik, momentálne
spolupracuje aj so spoločnosťou Bricol Horné Sŕnie.
Spoločnosť nás oslovila s

prosbou o pomoc pri tvorbe
etikety na ich nový výrobok bravčovú masť. Tú budú predávať v rámci ich ponuky ako
tzv. Dobroty zo skla. Žiaci
výtvarného odboru vytvárali
rôzne variácie na tému „prasiatko“ a ich výsledné práce
potom boli (a v súčasnosti
ešte stále sú) vystavené priamo v predajni spoločnosti.
Zákazníci, ktorí tieto priestory navštevujú, tak majú možnosť hlasovať za najvydarenejší obrázok. Po ukončení
hlasovania sa návrh s najväčším počtom hlasov použije
na ozdobenie obalu výrobku
(stane sa etiketou na pohári). Takýto obrázok sa tak už
čoskoro namiesto do galérie
dostane možno aj do Vašej
domácnosti :).
-zuš-

Súťaž Bricol Horné Sŕnie
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Kde sa vedomosti sypali a múdrosť
liala, tam sa naši žiaci učili....
Zatraktívniť knihu a čítanie
v dnešnom pretechnizovanom
svete je naozaj poriadnym
kumštom pre každého učiteľa. Denne na hodinách slovenčiny zdôrazňujeme dôležitosť
čítania, vymýšľame množstvo aktivít a netradičných foriem vyučovania, ktorými sa
snažíme vypestovať u žiakov
lásku ku knihe či k samotnému čítaniu. Jednou z úspešných a obľúbených akcií je aj
Medzinárodný deň školských
knižníc, do ktorého sa naša
škola každoročne zapája. Tohoročnú tému Vzájomné učenie sa žiakov v dvojiciach alebo v malých skupinách sme
prepojili so žiadosťou ministra školstva, vedy, výskumu
a športu SR, ktorý žiadal v tento deň pedagógov o spoločné
čítanie rozprávky, ktoré má
posilniť okrem čítania aj pocit
spolupatričnosti a súdržnos-

ti. My sme si preto ústrednú
tému tak trocha rozprávkovo doplnili: Kde sa vedomosti
sypali a múdrosť liala, tam sa
naši žiaci učili.... Po prečítaní
rozprávky sa žiaci rozdelili do
skupín alebo dvojíc a venovali
sa rozličným aktivitám. Niektorí vyrábali bábky, iní pracovali s textom. Mladší žiaci
písali alebo kreslili osnovu,
dotvárali vynechanú časť rozprávky, menili konanie postáv, vymýšľali spoločenské
hry, osemsmerovky, hádanky,
či napísali list rozprávkovým
postavám. Piataci stvárnili
rozprávku ako komiks a starší
žiaci sa pokúšali o rozhlasové
reklamy, či pretváranie rozprávky do iných žánrov. Spracovali rozprávku ako baladu,
poéziu, modernú rozprávku,
scifi či paródiu. Šieste ročníky,
ktorých aktivita zvíťazila, počas tohto dňa zdramatizovali

rozprávku Šípková Ruženka,
na ktorej premiéru pozvali aj
predstaviteľov mesta a žiakov
so Špeciálnej školy v Ilave.
Rozdelili sa na tri veľké skupiny. Prvú tvorili zruční žiaci, ktorí v menších skupinkách
s pomocou mamičiek a pani
učiteľky vytvárali kulisy, rekvizity a taktiež scénu. Druhú
skupinu zastupovali hudobne
nadaní žiaci, ktorí s rodičom
- hudobníkom, nacvičovali
scénickú hudbu a piesne, ktoré odzneli počas predstavenia.

No a tretia skupina- herci sa
s pomocou slovenčinárky snažili čo najlepšie stvárniť charaktery jednotlivých postáv.
Štyri hodiny poctivej práce
bez prestávky, priniesli úžitok vo forme spokojných divákov, ktorí nešetrili potleskom
či slovami uznania a chvály.
Všetci pozvaní hostia prišli, čo
určite svedčí o istej spolupatričnosti a skupinová práca žiakov zas o pevnej súdržnosti.
Mgr. Ľubica Ladecká

Jesenná burza oblečenia
Či chceme, či nie, jesenná
rovnodennosť spojená s postupným ochladzovaním nás
donútila vymeniť kraťasky a
sukienky za niečo teplejšie.
V dňoch 21.10. - 23.10. 2016
sa už druhý raz uskutočnila Burza detského oblečenia,
obuvi a hračiek, konaná pod
záštitou Rady rodičov pri ZŠ
Ilava. Telocvičňa základnej
školy sa počas troch dní opäť
premenila na miesto predaja
a nákupu detského oblečenia,
obuvi a hračiek. Touto cestou
by som sa chcela poďakovať
pani riaditeľke Mgr. Jarmile Janošíkovej za poskytnutie
priestorov telocvične, pánom
školníkom – Karolovi Zifčákovi a Jozefovi Koyšovi a pánovi Rudolfovi Krcheňovi za
zabezpečenie lavíc a stolov.
Žiačky 7. A triedy - Timea Čugová, Ema Sláviková, Klaudia
Urbánková a Elena Vaňová sa
pod vedením pani Vladimíry
Kurusovej postarali o plynulý priebeh registrácie a ukladania tovaru. Všetky veci boli
prehľadne uložené a označené,
čo kupujúcim neskôr uľahčilo
ich výber a zároveň aj šetrilo
čas. Ďakujeme všetkým mamičkám, ktoré darovali staršie oblečenie a obuv po svojich
detičkách. Ponúkli sme ho sociálne slabším rodinám, ktoré
ho nutne potrebovali. Aj napriek počasiu, ktoré nám tento raz veľmi neprialo, sme sa
tešili priazni mamičiek, oteckov, starých rodičov a detičiek
nielen z nášho mesta, ale aj z
okolitých obcí. Oblečenie, to-

pánočky a hračky, ktoré už niektorým deťom poslúžili, iným
ešte určite spravili radosť. Poďakovanie patrí aj našim malým opatrovateľkám z detského kútika – Lenke Kurusovej,
Connie Marcinovej a Larke
Urbanovský, ktoré sa postarali
o malé detičky. Touto starostlivosťou sme zabezpečili rodičom, aby sa nemuseli počas
nákupov venovať aj svojim ratolestiam, a tak mohli nerušene nakupovať. Larka počas
dvoch dní „držala pokladňu
pevne vo svojich rukách,“ a
tak mala možnosť zdokonaliť
aj svoju matematickú gramotnosť. Veľké poďakovanie patrí
hlavne mamičkám našej základnej školy: Miroslave Eliášovej a jej dcére Deniske, Alexandre Marcinovej a jej dcére
Connie, Silvii Stanovej a jej
synovi Benjamínovi, Ingrid
Uhlíkovej a Mgr. Gabriele Vicenovej, ktoré sobotňajší večer
nestrávili so svojimi najbližšími doma, ale svoj čas a energiu venovali triedeniu nepredaného tovaru. Výťažok z tejto
akcie - 162€ doložíme opäť na
zakúpenie ďalších šatňových
skriniek pre žiakov 2. stupňa. Spokojnosť predávajúcich
a nakupujúcich nás presvedčila, že akcia sa vydarila. Pevne
verím, že organizovanie tohto
podujatia sa stane pevnou tradíciou našej školy. Uvidíme sa
opäť na jar.
PhDr. Jana Urbanovský
predsedníčka
Rady rodičov ZŠ
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Kto svetlo nosí? Najmä my.
No i SVETLONOSY
Hoci sú jesenné dni plné farieb, dlhé večery sú presným
opakom. Tma prichádza skoro, je hmlisto, často sychravo
a tak nejako „šedo“. Na pohľad, a neraz i na duši. Našťastie, nemusíme tápať v tme,
máme mnoho prostriedkov,
ktoré nám posvietia na ces-

v detských očiach a v mnohých iných podobách. Pre svetlo sme sa rozhodli i so žiakmi
v škole. A veruže ho bolo dosť!
Halloweenu je na Slovensku každým rokom viac a viac,
hoci jeho podstatu či pôvod
pozná málokto. A tak sa na
pôde školského parlamentu

sme nakoniec všetko zvládli.
Za najkrajšie svetlonosy mohli
prítomní hlasovať a víťazi boli
odmenení vecnými cenami
i maškrtami. Svetielka teda
nežiarili iba vo vnútri tekvíc,
ale aj v očiach zúčastnených.
Dospelých zasa možno zahrialo, že s deťmi strávili príjemný
podvečer a stretli množstvo
známych, keďže návštevníkov
bolo na ilavské pomery naozaj
veľa.
Je to dôkaz, že ľudia v našom

meste by sa radi stretávali pri
podobných podujatiach častejšie. Že stačí správne navnadiť,
motivovať a propagovať. Na
druhej strane sa však zaujímať o kultúrne dianie. Doň je
nutné zapájať i deti a mládež,
nakoľko je dnešná spoločnosť
akási pasívna. Deti v školskom
parlamente i ostatní ilavskí
žiaci preto pravdepodobne započali tradíciu nového mestského podujatia – Večera svetlonosov. Aspoň trochu si tak
prežiarime poväčšine stereotypný výchovno-vzdelávací
proces.
Za spoluprácu treba poďakovať nielen všetkým žiakom,
ale aj pánovi Edovi Štenclovi
za ozvučenie a riaditeľke Základnej školy v Ilave a Mestskému úradu v Ilave za ceny pre
odmenených žiakov. Snáď sa
o rok stretneme v ešte hojnejšom počte, budeme na to lepšie pripravení.
Mgr. Lucia Konečná,
koordinátorka školského
parlamentu

Konfety

skupín a spoločnosti, na slovnú manipuláciu, na prekrúcanie pravdy a taktiež na mediálnu pretvárku a odpútavanie
diváckej pozornosti od reality.
Žiaci spoznali tvorbu Ingrid
Lausund, ktorá patrí medzi
najuvádzanejšie súčasné nemecké dramatičky a vyznačuje sa veľkým zmyslom pre nadhľad a emocionálny odstup.
Bezprostredné reakcie žiakov
boli veľmi pozitívne, hercom
sa podarilo vtiahnuť ich do
deja a väčšina z nich pochopila pointu. Následne na hodinách literatúry si podrobnejšie
rozoberieme tému aj myšlienku diela a tiež charaktery jednotlivých postáv. Návšteva divadla vplýva aj na osobnostný
a sociálny rozvoj detí, ktorému
venujeme v rámci vyučovania
neustálu pozornosť. Verím,
že predstavenie zanechalo vo
všetkých krásny umelecký zážitok a zároveň rozšírilo obzory poznania.
Mgr. Ľubica Ladecká

Príjemná atmosféra v parku
tu. Nielen tých materiálnych,
ale aj skrytých, ktoré nosíme
v sebe, na rozsvietenie ktorých
treba celkom málo.
Máme za sebou „dušičkové“
dni a návštevy cintorínov, kde
bolo tých svetielok tisíce. Spomienka na zosnulých a zapálenie sviečky zahrialo na duši,
lebo človek nachvíľu zabudol
na to každodenné, pokorne
si kľakol a snáď nachvíľu pochopil, že v živote sa tak zbytočne ponáhľa. Možno stretol
vzdialených príbuzných, povedal pár vľúdnych slov a aj jesenné šero nadobudlo iný rozmer. Potrebujeme svetlo. Iskru
nádeje, iskru vo vzťahu, iskru

zrodil iný nápad, tešiaci nielen našich žiakov, ale venovaný aj menším obyvateľom
Ilavy a ich rodičom. Vyzdobiť
park tekvicovými strašidlami
– pekne po slovensky - svetlonosmi. Tie mohol priniesť ktokoľvek, kto si zohnal potrebnú
surovinu a našiel si čas z nej
vyrobiť čo najkrajšie strašidlo.
Hoci to bol plán len skromný,
27. októbra 2016, v predvečer
jesenných prázdnin, sa ilavský
park zaplnil deťmi, dospelými
i svietiacimi tekvicami. Neočakávaná účasť si organizačne vyžadovala značnú dávku
improvizácie, ale za pomoci
ochotných a šikovných žiakov

O tom, že hodiny slovenského jazyka môžu prebiehať aj zážitkovou formou sa
presvedčili žiaci siedmych,
ôsmych a deviatych ročníkov
našej školy, ktorí 19. októbra
navštívili Mestské divadlo
v Žiline. Prostredníctvom satirickej komédie Konfety sa
vniesli do prostredia televízie Bomba a života jej piatich moderátorov, unavených
a deprimovaných z toho, čo
denne pomocou overených
trikov predkladajú divákom.
Sú frustrovaní z poskytovania
negatívnych správ a senzácií
a kompenzujú si to pomocou
estrádnych scénok či prázdnej komunikácie. Týmto spôsobom sa snažia odpútať od
svojej práce, v ktorej dominuje viac forma ako obsah. Poukazujú na dnešný konzumný
svet, ktorý je len veľkou ilúziou. Upozorňujú na to, že ľudia sú pod neustálym tlakom
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Knihy, projekt 2016 – cestopisy,
geografia a bedekre
Zibura Ladislav: 40 dní pěšky do
Jeruzaléma Hervé Francoise:
Kolem světa na kole Baričák
Pavel Hirax: Indonézia Krno
Svetozár: Od prameňa Gangy
po indický Tibet Shiraki Masahiko: Masahikovými očami
Cardini Franco: Jeruzalém
Pötzl-Malíková Mária: Bratislavský hrad za Márie Terézie
Filan Boris: Rozhovory s tigrom
Prešporock Raba Suli Bratislava III. Bratislavské krutosti
Podzimková Andrea: KAM
po strednom Slovensku KAM
po západnom Slovensku-výlety s deťmi KAM po Bratislave
Máté Ferenc: Toskánská vinice Smoleński Pawel: Izrael už
se nevznáší Otis G.: New York
Šedivá Ľubica: Paríž Obůrková Eva: Výlety po Slovensku
s deťmi i bez nich Orgoník
Daniel: Nejvyšší vrcholy evropských zemí Garaj Vladimír:
Údolie Langtang Vitek P.:
Koľko stojí taký slon Kopecká
Jana: Pašeráckou stezkou z Tibetu Všetky vlajky sveta Balejíková Anita: Haló, this is Jamajca! Schulte- Peevers A.: Berlín
Dunston L.: Dubaj do vrecka
Sieg C.: Viedeň Ham A.: Barcelona Le Nevez C.: Paríž
Brusel, Bruggy, Antverpy a Gent
Harper D.: Londýn O´Neill
Z.: Amsterdam Bonetto C.:
Rím Jůzlová Jana: Jak si užít
cestování Ondráček Martin:
Hrady, zámky, kaštiele na Slovensku Ver Berkmoes R.: Bali
Bahbouh Ch.: Tunisko Puková Andrea, Župník Peter: Zaľúbení do Paríža Dielemans
Jennie: Vitajte v raji Hoferek
Peter: Okolo sveta s palcom hore
Dopjerová-Danthine Maria:
Paríž - moja láska, môj život
Šóš Notbúk Martin: (Yu)konský zápisník Grofčík Marián:
Lada svetom Kollár Daniel:
Miloš Janoška – život a krásy
Slovenska BUBO: Mototuláci
Krno Svetozár: Monzúnový
Sečuán a čínsky sever Hajdu
Redmond Eva: Mozaika z Nového Zélandu Savariová Ve-

ronika: Keď na Haiti padá dážď
Kostolanská Adamčíková Lenka:
Misia Peru Lyčka Zdeněk: Na
lyžích napříč Grónskem Labas
Camille: Autostopom s tromi deťmi Nazarov Petr: Aloha Molokai Slobodník Martin: Labrang
Barlett Sarah: Sprievodca mystickými miestami sveta Botek
Andrej: Veľkomoravské kostoly
na Slovensku Zemepisný atlas
sveta Veľký atlas sveta Paláce viery Najväčšie divy sveta
Školský geografický atlas Slovenska Školský atlas sveta Školský atlas
Slovenská republika a Európa Junior atlas sveta
Cesta okolo sveta Expedícia
Zem
Růžička Oldřich: Atlas
sveta pre deti Lacika Ján: Divy
Bratislavy
1000 zaujímavostí
Slovenska Škubla Pavol: Zvonice, kostoly, kalvárie Slovenska
Dudáš Miloš: Drevené kostoly,
chrámy a zvonice na Slovensku
Vučka Tomáš: Pražské kostely
a chrámy Kollár Daniel: Prírodný atlas Slovenska Benža Mojmír: Národnostný atlas Slovenska
Kollár Daniel: Kultúrny atlas
Slovenska Bellan Stano: Tatry
Tolmáči Ladislav: Geografický
atlas pre základné a stredné školy Havel Jiří: Svet hôr Gifford
Clive: Autá, vlaky, lode a lietadlá
Stephens R.: Everest Fantová P.:
Detský ilustrovaný atlas Európa
Martínek Jiří: Detský ilustrovaný
atlas sveta McMillan Beverly:
Oceány Frith A.: Pozri sa dovnútra vlakov Jones R.L.: Všetko, čo jazdí, pláva a lieta Kespert
Deborah: Objavitelia
Knihy-beletria pre deti a mládež,
projekt 2016
Gordon Roderick: Osudné tajomstvá v Podzemí Drake Salamanda: Dračie údolie 1,2,3
Funke Cornelia: Lovci prízrakov
1,2,3 Johnson Rebecca: Julinka malá zverolekárka 1,2,3,4,5
Červenák Juraj: Vojna s besmi
Legendy zlatého mesta Boyne
John: Chlapec v pásikavom pyžame Noe na úteku Chlapec
na vrchole hory Úžasná cesta
Barnabyho Brocketa okolo sveta Zostaň, kde si a potom odíď
Rowlingová J.K: Harry Potter
1,2,3,4,5,6,7 Harry Potter a prekliate dieťa Chbosky Stephen:
Charlieho malé tajomstvá Addison Corban: Kroky k slnku Štel-

baská Zuzana: Mami, kúp mi psa
Zornička Filipko Vitalle Sofia: Seduktor 1. Kinsella Sophie:
Hľadá sa Audrey Ness Patrick:
My ostatní tu len tak žijeme Havelková Silvia: O upratovacom
robotovi a iné čudné rozprávky
Castová P.C., Castová Kristin:
Škola noci: Vyhorená 7 Prebudená 8 Predurčená 9 Ukrytá
10 Odhalená 11 Vykúpená 12
Scarrow Alex: Jazdci časom 4:
Absolútna vojna Jazdci časom
3: Kód apokalypsy Lewis C.S.:
Kronika Narnie 1,2,3,4,5,6,7 Beaton M.C: Agatha Raisiniová a výletníci z Dembley Agatha Raisiniová a zlý veterinár
Agatha
Raisiniová a mŕtvola v kvetináči
Martin George R. R.: Hostina
pre vrany Kuenzler Lou: Viola
sa zmenšila Viola súrne potrebuje psa! Miller Zietlow Pat,
Wilsdorf Anne: Sofia a tekvička Ehrlin Forssén Carl-Johan:
Zajko, ktorý chce zaspať Kuenzler Lou, Wallace Karen: Vílie
rozprávky na dobrú noc Brat
Roman: Ako šlohnúť Rimanovi
Dunaj Opet Peter: Život Adama -zápisky rebela z piatej triedy
John Jory, Barnett Mac: Miles
a Niles: Kto z kohoMiles a Niles 2:
Je to zlé Primusová Hana: Anička a Adelka Vebrová Sandra:
Rodinka Dušičkovcov: Tajomstvo
polnočnej hmly Rodinka Dušičkovcov: Strašidlá medzi nami
Gehm Franziska, Harvey Franziska: Vulkánikovia prdia o život
Vulkánikovia sú bomboví Lazárová Mária: Tri mačiatka tety
Mily Adam a čarovná šmykľavka Ema a ružová veľryba Boehmeová Julia: Leo a Luky najlepší kamaráti McDonald Megan:
Dada Nálada Dada Nálada okolo sveta za 8 a pol dňa Blažková
Jaroslava: Minka a Pyžaminka
De Saint Exupéry Antoine: Malý
princ Dahl Roald: Kamoš Obor
Charlie a veľký sklenený výťah
Hlušíková Marta: Až raz budem kapitánom Revajová Toňa:
Johankina veľká rodina Gregušová Andrea: Marína a povaľači
Jordan Sophie: Nevítaní Nespútaní Burroughs Edgar Rice:
Tarzan z rodu opíc Tarzanov
návrat Tarzanove šelmy Nagyová-Džerengová Petra: Klára
a Iglu Šulajová Zuzka: Džínsový denník 6 Dievča z minulosti Jobus Branislav: Zvon Ča-

pek Karel: Rozprávky o psíčkovi
a mačičke Preussler Otfried:
Malá bosorka Clare Cassandra: Pekelné stroje-trilógia: Mechanická princezná Mechanický anjel Mechanický princ
De Beer Hans: Ako sa medvedík
stratil a ako sa našiel Bendová
Krista: Brumlíčkove rozprávky
Szegedy Katalin: Čarovný cirkus
Kasdepke Grzegorz: Grécke
mýty pre deti Rázusová Martáková Mária: Kozliatka Lila
a rybka – Lodička Lila a žabka - Boľavá nôžka Šrut Pavel:
Párožrúti Barrie James M.: Peter Pan Hoffstädter Jana: Cesta na svet Beutelhauser Robert: Turci, Habsburgovci a iné
pohromy Brix Stela: V hrobke
bohov Štôlne dvoch tvárí Na
kopci strašidiel Nástrahy panského sídla Burdová Michaela: Posolstvo jednorožcov 1,2,3
Goudge Elizabeth: Malý biely
koník Lenk Fabian: Zázračný
meč Vikingov Dessen Sarah:
Pravda o večnosti Len počúvaj
Steer Dugald. A: Drakológia
1,2 Arnold Nick: Nebezpečný
let Wich Henriette: Podvod na
kastingu Nebezpečný čet Paver Michelle: Bohovia a bojovníci
1,2,3 Whiting Frances: Cez oblaky stále svieti slnko Widmark
Martin: Detektívna kancelária
Lasse Maja: Záhada v hoteli
Diamantová záhada
Riečanská Lena: Ach, tá Joja Soňa,
čo sa deje ? Šulková Jana: Odvrhnutá Skús to znovu Mária Podhradská, Richard Čanaky: Rok v Spievankove 1,2,3,4
Spievankovo: Spievanka, Zahrajko a zatúlaná Píšťalka Hocking
Amanda: Séria Trylovia: Dedička
Prímerie Boj o trón Cass
Kiera: Séria Selekcia: Selekcia
Elita Prvá Následníčka
Fendrich Nadja, Wieker Katharina: Speedy pretekárske autíčko 1 Skúška odvahy Yancey
Rick: Séria Piata vlna: Piata vlna
Nekonečné more Posledná
hviezda Martin George R. R.:
Tanec s drakmi / 1: Sny a prach/
Meyer Stephenie: Hostiteľ
Stoličný Peter: Rozprávky o dopravných značkách 1 Lamková
Hana: Autíčko Tút Záhorová
Silvia: Rozprávky z ôsmeho svetadielu
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S autorkou zaujímavej knihy sme debatovali
o strachu, panických atakoch, fóbiách
Výklad ilavského kníhkupectva Kornélia podvečer
3. novembra žiaril do tmavej
ulice v centre mesta. Vo vnútri
bolo útulne, rozvoniavali nové
knihy i koláčiky a priestor
sa zaplnil návštevníkmi.
Svoju najnovšiu knihu prišla
predstaviť psychologička Michaela Buck.
V súčasnosti je medzinárodne uznávanou profesorkou, pôsobiacou na renomovaných zahraničných
univerzitách. Prednáša študentom, pomáha radami, seminármi, ako riešiť krízové
situácie života ľudí. Autorkini
starí rodičia bývali v Ilave na
námestí a dodnes tu navštevuje príbuzných.
V júni tohto roku vydala
publikáciu PANIKA. Na jej
obálke píše: „Panickú poruchu neporazíte, ak ju budete ignorovať a utešovať sa, že
sama odznie. Nepustí vás zo
zajatia ani vtedy, keď sa budete spoliehať na priaznivý
zásah osudu alebo donekonečna rozjímať nad jej príčinami, namiesto toho, aby ste
uvažovali nad možným riešením.“ Preto v knihe ponúka zaujímavé a užitočné informácie, cvičenia a postupy,
ako bojovať s panickými atak-

Bývalé ilavské učiteľky R. Hromádková a M. Kobzová s autorkou
mi i rôznymi fóbiami. O tých
bola reč i na besede, takmer
každý z nás sa stretol so strachom z pavúkov, uzavretých
či otvorených priestorov, trémou z verejných vystúpení
a ďalších. Po zaujímavej debate si viacero návštevníkov
zakúpilo knihu i s autorkiným venovaním, samozrejme
je dostupná aj návštevníkom
našej knižnice.
Kníhkupectvo Kornélia pripravilo besedu v spolupráci
s mestskou knižnicou pri príležitosti 4. výročia otvorenia
predajne. V mene pracovníkov knižnice i našich čitateľov
k „narodeninám“ blahoželáme.
-ot-

I. Holbusová pri práci s knihami

Knižnica bude pred vianočnými sviatkami otvorená do
21. 12. /streda/ do 17.30, medzi sviatkami v dňoch: 28. 12. /
streda/ do 17. 30, 29. 12. /štvrtok/ do 16. 30.

Získaj srdce detského čitateľa
V minulom čísle IM sme vás
informovali o získaní príspevkov z novozriadeného Fondu
na podporu umenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Náš projekt s názvom Získaj
srdce detského čitateľa /na nákup beletrie pre deti, mládež
a tiež cestopisov a geografie/
získal dotáciu 2300 €, spoluúčasť mesta je 122 €. Na nákup
nových knižiek nám tak pribudla pekná suma 2422 €.
V týchto dňoch sme pre našich, aj tých najmenších čitateľov, nakúpili spolu 235 titulov.
Cestopisov, atlasov, bedekrov
je 86. Rozprávkových knižiek
pre menšie deti, beletrie pre
mládež, 149 titulov. Konečne
sa dočkajú aj milovníci fantasy,
kúpili sme viacero úspešných
sérií, prípadne dokúpili nové

časti k tým , ktoré už vo fonde
máme. V zozname sa nachádzajú aj knihy, ktoré už knižnica kúpila dávnejšie, no častým
požičiavaním sa úplne zničili /
napr. séria Harry Potter/. Knihy sú zaevidované v systéme,
obalené, pripravené na požičiavanie a my už teraz vieme, že
na policiach dlho nevydržia.
Okrem Fondu na podporu umenia musíme poďakovať tiež vedeniu mesta za podporu a hlavne našim kolegom
z mestského úradu.
Ku každému projektu treba
množstvo potvrdení, vyúčtovaní a bez pomoci z majetkového oddelenia, ekonomického,
právničky mesta a sekretariátu
primátora by to nešlo.
Pozývame vás do knižnice aj
s vašimi deťmi, určite si vyberiete!
-ot-, -ih-

Pozvánky na podujatia v Ilave

8.12.2016 /štvrtok/ vo farskom kostole v Ilave
Adventný koncert. Spevokol Ilavčan vás bude sprevádzať
sv. omšou o 17.30, po jej skončení nasleduje adventný koncert.
9.12.2016 /piatok/ od 10.00 v mestskom parku pri kostole
Vianočné trhy – remeselnícke výrobky a rôzne pochúťky
16.00 Sestry Bacmaňákové /Heligónka Kysúc/ vám koledujú
16.30 Sv. Mikuláš príde medzi deti so sladkosťami.
15.12.2016 /štvrtok/ o 16.00 vo výstavnej sieni DK
Nadežda Jakúbková rod. Baginová – Výber z tvorby.
Vernisáž výstavy pri príležitosti významného životného
jubilea autorky, rodáčky z Ilavy.
Výstava v DK potrvá do 31. januára 2017, pozriete si ju
v pracovných dňoch od 8.00-16.30 /utorok do 15.00/
17.12.2016 /sobota/ o 16.00 v sále domu kultúry
Daj BOH šťastia... Tradičný adventný koncert. Účinkujú:
Ivan Ožvát – sólista opery SND, talentované deti a učitelia
zo ZUŠ Ilava, DFS Laštek, FS Strážov. Vstupné dobrovoľné.
31.12.2016 /sobota/ od 20.00 v sále domu kultúry
Silvestrovské šibrinky 2016/17 v Ilave. Silvestrovská zábava
sa ponesie v štýle swingu /inšpirácie na kostýmy nájdete na
internete, najlepšie budú odmenené/.
Vstupenky v cene 7 € a 9 €, deti 2 €, si zakúpite v knižnici.
/otvorená aj medzi sviatkami 28.12. do 17.30, 29.12. do 16.30/
Pripravuje sa v roku 2017:
21.1. Ples ZŠ Ilava
28.1. Ples ZUŠ Ilava
3.2. Ples Smer SD
25.2. Zabíjačkové hody pri hasičskej zbrojnici
Informácie vždy aktualizujeme a dopĺňame na internetovej
stránke mesta www.ilava.sk /kalendár podujatí/ a plagátoch.
Tel. čísla DK: 44 555 70 až 73, knižnica 74.
Zmena programu vyhradená.
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Ako sa udržať fit aj počas vianočných sviatkov?
Vianočné sviatky sú typicky
veľmi lákavé k tomu, aby sme
sa so svojimi blízkymi tešili z
hojnosti a často nadmerne a
pravidelne prijímali sladkosti a iné nezdravé jedlá, ktoré
sú v kontraste s predsavzatiami, ktoré si mnoho ľudí dáva
na Nový rok. Áno, Vianoce
sú časom osláv a mnoho ľudí
sa trápi s tým, aby zostalo zameraných na svoj cieľ zostať
fit. Niet sa čomu čudovať, že
fitness ide v tomto období do
úzadia. Ak aj vy s tým bojujete
a chcete znížiť riziká nabratia
tuku na minimum, nasledujte
niekoľko nasledujúcich tipov.
Odhodlajte sa zostať fit a neprerušujte tréningový plán
Najlepšie je, ak nepodľahnete
pokušeniu čara Vianoc a udržíte si sebadisciplínu. Tešiť sa z
atmosféry môžete aj bez toho,
aby ste sa napchávali a len vylihovali na gauči pred televíziou. Odhodlajte sa držať plá-

nu a vykonávajte ho. Jednou
z najťažších častí toho je udržať svoj tréningový program v
behu. Nie je však dobre úplne
ho prerušiť a radšej ho upravte, niečo z tréningov uberte. Telo tak dostane aj šancu zregenerovať sa a pomôže
to vašim ďalším tréningom.
Málo cvičenie je lepšie ako
nič
Ak si hovoríte, že ste cez sviatky tak zaneprázdnení, že nemáte hodinu na to, aby ste trénovali, dobrou správou je, že
aj málo cvičenia je lepšie ako
nič. Pokojne môžete niekoľkokrát denne venovať tomu čas v
rámci niekoľkých minút. Alebo môžete klasický tréning
skrátiť na polovicu, alebo ubrať z každého cviku po jednej
až dvoch sériách. Stále precvičíte svaly, ktoré ste mali,
neprídete o silu a ušetríte čas.
Kvalita nad kvantitou
Ak aj znížite série, tak sa

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

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

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

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

Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o.: Bližšie informácie o
ponuke sa dozviete u každého autorizovaného predajcu
Kia. Kombinovaná spotreba paliva 4,7-7,6 l/100 km,
emisie CO2: 124-177 g/km. * Záruka 7 rokov/150 000 km.
Obrázok je ilustračný.

snažte každé jedno opakovanie absolvovať čo najlepšie.
Ak aj v priebehu bežných tréningov niekedy nedávate úplný pozor na techniku, teraz je
ten správny čas, aby ste sa jej
venovali stopercentne. Takisto môžete zmeniť cviky a vtedy zvoľte tie najefektívnejšie.
Kvalitu tréningu môžete zvýšiť aj ďalšími tipmi, ktoré vám
ušetria čas - skráťte si prestávky medzi sériami alebo zaraďte do tréningu supersérie.
Prechádzajte sa, hýbte sa
Udržať sa fit sa dá aj bez využitie činiek alebo strojov pre
kardiovaskulárny rozvoj. Ak
to počasie dovolí, poprechádzajte sa s vašimi blízkymi
alebo si snehovú pokrývku
užite aj sami. Spálite tým kalórie, nasajete vianočnú atmosféru z okolitých domov alebo
obchodov a prečistite si hlavu.
Takisto sa môžete vybrať na
najbližší kopec sánkovať alebo

na klzisko korčuľovať. Dôležité je zostať v pohybe a to môžete urobiť aj doma. Pomôžte s prípravami, poupratujte,
umyte riad, utrite prach... Aj
domácimi prácami sa chudne.
Minimalizujte kalórie
Kým pohybom môžete maximalizovať výdaj energie, bolo
by fajn, ak by sa znížil aj jej
príjem. To je však cez sviatky tá najťažšia časť. Na stole ležia koláče, zákusky a iné
pochúťky. Snažte sa však jesť
v norme a radšej si doprajte
menšie množstvo a poriadne
si ho ychutnajte pomalým jedením. A najlepšie sa prebytočným kalóriám vyhnete, ak
zabudnete na sladené nápoje a
alkohol. Uprednostníte vodu
alebo čaj. Po jedle si takisto
môžete zacvičiť, čím zabránite rýchlemu zvýšeniu hladiny
inzulínu, ktorá potom u vás
prebudí väčšie chúťky na jedenie.
Zdroj internet
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Smútočná spomienka

Matrika

Narodenie :
Matúš Pagáč
Andrej Síč
Patrik Dušička
Martin Strnád
Jakub Húserka
Šimon Hajaš
Peter Hajaš

Chýbajú tvoje múdre
rady, tak nám už nikto neporadí. Pri stole iba prázdny priestor, nikto nenahradí
Tvoje miesto. Aj keď neúprosne plynie čas, Ty žiješ
stále v každom z nás.
Dňa 16.10.2016 sme si pripomenuli 13 rokov, čo spí
spánkom pokoja
Karol Baráth.
S láskou a úctou spomína
manželka a synovia Karol
a Peter s rodinami.

Navždy nás opustili :
Eva Pagáčová
Bohumila Janušková
Miroslav Ilončiak
Jozef Vavrík
Janka Kvasnicová
Jozef Kňažek
Manželstvo uzatvorili :
MUDr. Rudolf Rebry
a Petra Siranová
Matej Mičuda
a Ivana Katerinčinová
Tibor Hrnčiar
a Dáša Kršáková
Jozef Jakúbek
a Adela Vlkovičová
Dušan Chovanec
a Ing. Tatiana Mráziková
Milena Trochanová
a Ing. Tomáš Sitár
Martin Záhora
a Iveta Škereňová
Stanislav Žák
a Ing. Katarína Kanisová
Okienko do štatistiky :
Za sledované obdobie t.j. od
18.10.2016 do 28.11.2016 sa
do nášho mesta prisťahovalo 9 občanov, odsťahovalo
11 a v rámci mesta sa presťahovali 3 spoluobčania.
Navštívte Obchodnú pasáž
na Ružovej ul. č. 112 v Ilave (za
vinárňou), v ktorej sa nachádzajú novootvorené predajne - Detský značkový textil,
Dámska móda aj pre moletky
a Moderné oblečenie pre mladých. Otvorené denne od 9,00
hod. Srdečne Vás pozývame!

Srdečné blahoželanie

Spomienka
Života kniha zavrela sa,

Veľakrát už slnko zapadlo, tisíc sĺz nám z očí vypadlo. Vaša strata stále bolí,
keď plameň sviečky ticho
horí. Zostali len spomienky a odkaz jediný:,,Chýbate
nám v kruhu rodiny“.

VINÁREŇ ILAVA ul. Ružová č. 112, 019 01 Ilava
PONUKA: SLOVENSKÉ VÍNO - MALOKARPATSKÁ OBLASŤ
Ponúkame široký sortiment kvalitných fľaškových a sudových vín na spoločenské akcie ( svadby, zábavy, oslavy, recepcie,
plesy, stužkové slávnosti a pod. ) za výhodné ceny. Ponúkame
Vám možnosť dovozu vína až k Vám do firmy, prípadne domov
alebo na miesto, ktoré si určíte s bezplatným dovozom (pri väčšom
odbere) Okrem bezplatného dovozu Vám tiež ochotne a odborne
poradíme s výberom vhodného vína. Tešíme sa na spoluprácu.
Jana Rýdza, Vináreň Ilava, Kontakt. 0905 110 883, 042 44 64 26

Dňa 13.12.2016 si pripomenieme 1 rok, čo nás navždy opustila naša drahá
mamička
Daniela Baráthová.
1.1.2017 si pripomenieme už 6 rokov, čo nás náhle
opustil
Jozef Baráth.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
Navždy bude spomínať
mama a svokra Mária Baráthová, deti Daniela a Jozef
s rodinami a celá rodina.

Zlatých kvetov plnú náruč k
Tvojmu sviatku chceme Ti dať,
veľa šťastia, zdravia, spokojnosti ešte k tomu chceme Ti
priať.
Všetko najlepšie k narodeninám drahej Magdaléne Hrubej, rod. Vlkovičovej praje Tvoja sestra s manželom a
krstné deti s rodinou.

písaná srdcom a prácou pre
všetkých.Zápis v nej zlatým
písmom hlása, že bývalý občan nášho mesta, učiteľ a
riaditeľ školy
Mgr. JOZEF PAVLAČKA
dňa 20. novembra 2016 čestne život dožil. Nech jeho
telo v pokojnom spánku odpočíva!

POZÝVAME VÁS NA PRÍJEMNÉ POSEDENIE
V PRIESTOROCH NAŠEJ PIVNICE
Ponúkame Vám:
príjemné posedenie pri krbe
- pokojná nerušená atmosféra
- kapacita cca 30 ľudí
- široká ponuka kvalitných značkových fľašových a sudových vín
- možnosť usporiadania súkromných osláv,
firemných večierkov, školení...
- strava spôsobom švédskych stolov
- široká ponuka studených jedál, obložených mís,
teplých jedál, (kompletné menu s predjedlom)
- príjemný personál
Kontakt: 0905 110 883, 042 4464265

Obchod so slovenským
textilom na Mierovom námestí v Ilave pozýva všetkých na predvianočný nákup kvalitných slovenských
výrobkov, vhodných pod
vianočný stromček. Tešíme
sa na Vašu návštevu.
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TJ Sokol Ilava – oddiel karate

Reprezentanti TJ Sokol Ilava
Výsledky z turnaja Ostrava
Grand Prix v karate 2016.
V sobotu 5.11.2016 sa v Ostrave konal medzinárodný turnaj
v karate za účasti 12 krajín z celého sveta.
Z Ilavy sa turnaja zúčastnilo 7
pretekárov TJ Sokol Ilava.
V ťažkej medzinárodnej
konkurencii sa naši pretekári nestratili a vybojovali tieto
umiestnenia.
Romana Adamcová 3. miesto kumite dievčatá
12 -14 + 54 kg
Romana Adamcová 1. miesto kumite juniorky
15-17 + 59 kg
Lucia Palme 3. miesto kumite kadetky
12-15 r + 54kg
Lucia Palme 3. miesto kumite juniorky
15-17r - 59kg
Aďa Valková 2. miesto kumite juniorky
15-17r - 53kg
Katka Kadlečíková 3. miesto kumite dievčatá
9-12r + 35kg
Matej Podhorský 2. miesto kumite juniori
15-17r - 68kg
Juraj Kosec 2. miesto kumite juniori
16-21r - 68kg
Tento turnaj bol náročný nielen po technickej stránke silnej
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konkurencie, ale i časovej.
Turnaj začal o 10.00 a naši
pretekári začínali zápasiť až o
17.00 hodine.
Končili sme zápasmi o 21.00
hod. Treba poďakovať pretekárom za vzorné zvládnutie turnaja, ale aj rodičom -p. Palme a
p. Podhorskému, ktorí pomohli
s dopravou.
Ďalej treba vyzdvihnúť i prácu trénerov koučov, ktorí pretekárom pomáhali radami pri
zápasoch a to Ing. Ivaničovi
a Bc. Pažitkovi.
Táto výprava bola medailovo úspešná, ale ukázala i slabšie
miesta našich pretekárov, a to
hlavne v taktike vedenia zápasu. Naši pretekári boli technicky rovnocenní so zahraničnými
súpermi, ale prehrávali vyhraté
zápasy na taktických
chybách. Popracujeme a ďalší
ročník musíme toho,,zlata“ priniesť viac.
Kamil Horák, tréner karate
TJ Sokol Ilava
Výsledky 6.kola POHÁRA
FEDERÁCIE – Veľký Krtíš
2016
Piati pretekári oddielu karate z Ilavy sa zúčastnili v sobotu 12.11.2016 súťaže vo Veľkom
Krtíši.
Z našich účastníkov sa podarilo získať zlato vo svojej ka-

tegórii Romanke Adamcovej
a vyhrala aj kategóriu 15-17ročných junioriek. Ďalšie prvé
miesto vybojovala Aďa Valková
vo svojej kategórii.
Peťo Meliš vybojoval striebro.
Ďalšie striebro vyhrala Katka
Kadlečíková.
Lucia Palmová síce odišla bez
zisku medaily, ale u nej je badať výrazné zlepšenie techniky
i taktiky zápasu.
Romana Adamcová 1. miesto kumite dievčatá 1314r + 55 kg
Romana Adamcová 1. miesto kumite dievčatá 1517r + 55 kg
Aďa Valková 1. miesto kumite dievčatá 1517r + 53 kg
Katka Kadlečíková 2. miesto kumite dievčatá 1011r
Peter Meliš 2. miesto kumite chlapci 18+
open
Tento rok to bolo posledné
kolo Slovenského pohára v karate SFKaBU
a od februára začína nový kolotoč súťaží.
10.12.2016 nás v Nitre čaká
ešte jeden prestížny turnaj - Memoriál Rudolfa
Farmadína. Je to medzinárodný turnaj v kumite za účasti špičkových pretekárov z celej
Európy, takže začíname s intenzívnou prípravou.
Kamil Horák,
tréner karate TJ Sokol Ilava

Mladšia prípravka

Futbal - Staršia prípravka
Staršia prípravka má v pláne koncom mesiaca zúčastniť
sa turnajov v Korni a na medzinárodnom turnaji v Prostějove. 03.12. začína zimná liga
za účasti 10 mužstiev ako Inter Bratislava, Šamorín, Pohronie, Dubnica, Púchov, Ilava....
Bude sa hrávať v športovej hale
v Dubnici.
Futbal - Mladšia prípravka
17.11.2016 najmenší adepti
futbalovej lopty v Ilave (ročník
2009 - 2010) odohrali prípravný
zápas pred turnajom v Žiline,
ktorý bude 26.11., proti rovesníkom z Lednického Rovného.
Počas celého prípravného zápasu bolo vidieť, že naši chlapci absolvovali už niekoľko turnajov a súperom nedali šancu,
keď zvíťazili 17:0. O dva týždne
bude mať súper šancu vylepšiť si
skóre, nakoľko znova proti nim
odohráme zápas v telocvični v
Bolešove.
Zápas odohrali: Beňo, Turza, Prekop, Ondrušík, Mogora,
Šedo, Imríšek, Suchánek, Tomanica, Striško, Rendek Kučera, Veselý, tréner: P. Mišík.
TENIS:
Dňa 22.10:2016 sa Peter Mišík a Ľubomír Turza zúčastnili
turnaja v Zlíne v rámci Senior
s Tour vo štvorhrách. Za účasti
32 hráčov si počínali veľmi dobre, keď Ľubomír Turza so spoluhráčom z Trenčína obsadili v pavúku „útechy“ 1. miesto.
V hlavnej kategórii P. Mišík s
M. Dobrotkom obsadili pekné
3. miesto, keď
o postup do finále prehrali s
neskoršími víťazmi turnaja z
Olomouca. Ďalší turnaj je na
programe 26.11.
v Hraniciach na
Morave za účasti 26 hráčov z
Čiech a Slovenska.
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