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Medziročné vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava - 2011 - 2/2013
(tabuľková forma)

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

Plnenie rok 2011

2 909 510,40

1 380 787,63
427 440,23
20 461,72

Plnenie rok 2012

2012 v %

Rozpočet 2013

Plnenie 2/2013

2/2013 v %

102,60

2 991 858,81

99,97

3 070 852,00

481 504,80

15,68

103,95
106,92
46,07

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

99,97
99,96
99,47

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

281 314,00
15 901,51
2 770,86

20,25
2,89
12,37

953 068,00
1 762 932,18

100,00
93,25

95,51

2 738 413,09

92,09

3 070 852,00

463 833,33

15,10

265 606,58
145 544,58
858 543,11

94,95
90,31
96,13

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

97,75
87,72
92,47

314 600,00
148 840,00
1 056 064,00

48 836,36
21 754,83
169 073,27

15,52
14,62
16,01

243 454,56

99,34

280 240,00

100,00

321 819,00

0,00

17 671,47

43 678,00

13,57

Kapitálový rozpočet
Príjem
Výdaj
Výdaj RO
Rozdiel

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

96,82
96,84
0,00

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

98,08
82,76
97,93

132 000,00
378 800,00
0,00
-246 800,00

30 000,00
17 090,00
0,00
12 910,00

22,73
4,51
0,00

Finančné operácie
Príjem
Výdaj
Rozdiel

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

98,38
89,01

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

83,19
97,54

318 203,00
71 403,00
246 800,00

14 409,87
12 626,51
1 783,36

4,53
17,68

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

101,22
95,65

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

98,08
91,19

3 521 055,00
3 521 055,00
0,00

525 914,67
493 549,84
32 364,83

14,94
14,02

z toho:

Rozdiel

2 716 000,18

2011 v %

TSM(príspevok)

Príjem
Výdaj
Rozdiel

193 510,22

956 619,36
1 781 793,73

99,94
88,37

253 445,72

975 105,00
2 095 747,00

161 760,00
302 073,33

16,59
14,41

(sumy sú uvedené v €)

Medziročné vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava - 2011 - 3/2013
(tabuľková forma)

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)

Plnenie rok 2011 2011 v % Plnenie rok 2012 2012 v %

Rozpočet 2013

Plnenie 2/2013

2/2013 v %

Plnenie 3/2013

2/2013 v %

2 909 510,40 102,60

2 991 858,81

99,97

3 070 852,00

481 504,80

15,68

770 722,18

25,10

2 716 000,18

1 380 787,63
427 440,23
20 461,72

103,95
106,92
46,07

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

953 068,00
1 762 932,18

100,00
93,25

95,51

2 738 413,09

92,09

3 070 852,00

463 833,33

15,10

712 919,51

23,22

265 606,58
145 544,58
858 543,11

94,95
90,31
96,13

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

97,75
87,72
92,47

314 600,00
148 840,00
1 056 064,00

48 836,36
21 754,83
169 073,27

15,52
14,62
16,01

75 792,80
34 382,94
250 227,67

24,09
23,10
23,69

280 240,00

100,00

321 819,00

0,00

17 671,47

43 678,00

13,57

75 456,00

23,45

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

975 105,00
2 095 747,00

281 314,00
15 901,51
2 770,86

161 760,00
302 073,33

20,25
2,89
12,37

16,59
14,41

393 540,58
33 363,23
6 155,17

249 397,97
463 521,54

28,32
6,07
27,48

25,58
22,12

Rozdiel

193 510,22

243 454,56

99,34

Kapitálový rozpočet
Príjem
Výdaj
Výdaj RO
Rozdiel

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

96,82
96,84
0,00

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

98,08
82,76
97,93

132 000,00
378 800,00
0,00
-246 800,00

30 000,00
17 090,00
0,00
12 910,00

22,73
4,51
0,00

30 000,00
46 995,00
0,00
-16 995,00

22,73
12,41
0,00

Finančné operácie
Príjem
Výdaj
Rozdiel

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

98,38
89,01

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

83,19
97,54

318 203,00
71 403,00
246 800,00

14 409,87
12 626,51
1 783,36

4,53
17,68

14 409,87
18 011,10
-3 601,23

4,53
25,22

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

101,22
95,65

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

98,08
91,19

3 521 055,00
3 521 055,00
0,00

525 914,67
493 549,84
32 364,83

14,94
14,02

815 132,05
777 925,61
37 206,44

23,15
22,09

Príjem
Výdaj
Rozdiel

253 445,72

57 802,67

(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 ŠR SR (sekera štátu) za obdobie 1 - 2/2013 (ku koncu februára, t. j. za 2
mesiace) je 713,4 mil. €, čo je cca 23 % plánovaného ročného deficitu (alikvótne
za 2 mesiace je 16,7 %), čiže je to viac ako 7 % nad plánovaný deficit za obdobie
1 - 2/2013. Medzimesačne sa deficit zvýšil o 650,9 mil. €.
Zdroje: Ministerstvo financií SR, Trend, HN, Pravda, Sme, portál TV noviny, TASR.
Ing. Štefan Daško, primátor mesta Ilava
Bc. Stanislav Fúsek, samostatný odborný referent FMO
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DPH za chodníky je doma
Vedenie mesta oznamuje občanom, že dňa 3.4.2013
bola na účet mesta pripísaná platba z výdavkového účtu
Pôdohospodárskej platobnej
agentúry vo výške 9 028,98 €;
Ide o daň z pridanej hodnoty,
o vrátenie ktorej sme požiadali
po zúčtovaní grantového projektu “Rekonštrukcia chodníkov v Ilave”. Týmto úkonom je
spomenutý projekt definitívne
vyrovnaný a preplatený. Obyvateľom Medňanskej ulice a
Nálepkovej ulice na Sihoti želáme, aby im zrekonštruova-

né chodníky dlho slúžili k ich
spokojnosti.
P.S. Všetkých občanov Sihote žiadame o trpezlivosť kvôli
sťaženým životným podmienkam pri rekonštrukcii železničnej trate. S realizačnou
firmou intenzívne komunikujeme a všetky vaše podnety
bezodkladne riešime. Máme
prísľub umývania komunikácie po každom pracovnom
dni, keď sa znečistí blatom za
nepriaznivého počasia.
Ing. Ľubomír Turcer
Prednosta MsÚ

Ďalšia úspešná kontrola
Dňa 21. 3. 2013 uskutočnili poverení pracovníci Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR následnú kontrolu na mieste dvoma
pracovníkmi sekcie riadenia
programov regionálneho rozvoja kontrolu projektu „Rekonštrukcia areálu ZŠ na
Medňanskej ulici v Ilave“.
Kontrola spočívala vo fyzickom preverení uložených
dokumentov, správnom zaúčtovaní projektu, dodržiavaní účelu, dosiahnutie cieľov
a udržateľnosť projektu. Pracovníci spolu s prednostom
MsÚ Ing. Ľubomírom Turcerom boli sprevádzaní po jednotlivých oddeleniach MsÚ
odd. výstavby a životného prostredia a ekonomicko-majetkové oddelenie, ktorí archivujú
príslušné dokumenty týkajúce
sa rekonštrukcie. Osobné preverenie stavebných prác na
ZŠ Medňanská za účasti Mgr.
Ďurechovej. Závery z následnej kontroly na mieste zverejňujeme:
ZÁPISNICA Z NÁSLEDNEJ KONTROLY NA MIESTE
Názov projektu:
Rekonštrukcia areálu ZŠ na Medňanskej ulici v Ilave
Uchovávanie dokumentov:
Výsledok kontroly: dokumentácia k projektu je uchovávaná v mieste sídla konečné-

ho príjemcu – v budove MsÚ
Ilava
Dodržiavanie účelu, dosiahnutie cieľov a udržateľnosť
projektu:
Výsledok kontroly: projekt
plní svoj účel podľa projektového zámeru
Zmeny po skončení projektu:
Výsledok kontroly: neboli
žiadne
Vlastníctvo a použitie výstupov:
Výsledok kontroly: výstupy
projektu sú vo vlastníctve príjemcu, pri kontrole boli predložené Protokoly o zaradení majetku a list vlastníctva
č. 1500
Publicita a informovanosť:
Výsledok kontroly: informačná tabuľa je umiestnená
na budove ZŠ
6. Rôzne
Výsledok kontroly: bez zápisu
7.Závery z následnej kontroly na mieste:
Výsledok kontroly: pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky
Spracoval:
Ing. Stanislav Janušek,
ved. Odd. výstavby a ŽP
Ing. Ľubomír, Turcer,
prednosta MsÚ

From: Ing. Štefan Daško
[mailto:stefan.dasko@ilava.sk]
Sent: Thursday, April 18, 2013
2:30 PM To: Robert Kicina
Subject: Ilava
p. Kičina prosím Vás o
stanovisko ohľadne Ilavy či
sadzby podnikatelských daní
z nehnuteľností v Ilave priemyselné stavby 2,5 euro ostatné stavby na podnikanie
2,5 euro sa v rámci miest Slovenska,miest Považia,stredného Považia vymykajú z
rámca priemeru,nad rámec
priemeru a celkovo stanovisko k nastaveným sadzbám
DzN v Ilave.
Ďakujem
Ing.Štefan Daško
Primátor mesta Ilava

Vážený pán primátor,

podľa analýz Podnikateľskej
aliancie Slovenska je celková
úroveň daní z nehnuteľností
v meste Ilava na úrovni 70,5%
celoslovenského
priemeru, tzn. výška sadzieb daní z
nehnutelností vo Vašom meste
je podpriemerná a teda priaznivá pre daňovníkov. V hodnotení úrovne daní z nehnuteľností sa Ilava umiestnila
na výbornom 24. mieste v 89

miestnom rebríčku okresných
miest a mestských častí Bratislavy. Hoci sa pozícia Ilavy
medziročne zhoršila o 8 miest
v dôsledku mierneho nárastu sadzieb, stále patrí k mestám, ktoré sú z hľadiska daní
z nehnuteľností atraktíve pre
bývanie i podnikanie.
Daň z priemyselných stavieb
v Ilave vo výške 2,50 eur/m2
je v regióne Stredného Považia najnižšia v porovaní s ostatnými okresnými mestami
tohto regiónu a tretia najnižšia
v skupine 12 okresných miest
celého Považia (nižšiu sadzbu
majú len Bytča a Hlohovec).
Daň z ostatných stavieb na
podnikanie vo výške 2,50 eur/
m2 je takisto najnižšia v skupine piatich okresných miest
Stredného Považia a druhá
najnižia v skupine 12 okresných miest celého Považia
(nižšiu sadbu majú len v Bytči
a to vo výške 2,17 eur/m2).
Z tohto podhľadu vnímam
daňovú politiku mesta Ilava
ako mimoriadne priaznivú z
hľadiska podnikania.
S úctou Róbert Kičina
výkonný riaditeľ PAS
Podnikateľská aliancia
Slovenska, Bajkalská 25

Aká bude výška podjazdu pod železnicou?
V súčasnej dobe prebieha
Modernizácia železničnej trate:
„Nové Mesto nad Váhom
– Púchov pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod“. V našom meste bude vybudované mimoúrovňové križovanie
cesty č. II/574 Ilava – Pruské,
ktoré je v zmysle projektovej
dokumentácie vypracovanej
firmou REMING CONSULT
a. s. Bratislava pomenované ako stavebný objekt č. SO
37-33-10 s názvom: „Žst. Ilava,
železničný most nad cestnou
komunikáciou s chodníkom
pre peších v nžkm 142.240“.
Občania mestskej časti Sihoť sa
oprávnene pýtajú na podchod-

nú výšku komunikácie a železničného mosta. V zmysle
projektovej dokumentácie vypracovanej v roku 2003 môžeme konštatovať, že podjazdná
svetlá výška v strede vozovky
bude 4,4 m. Výška plne postačuje na prejazd autobusov
a veľkej časti nákladných aut.
Súbežne s cestou bude vybudovaný aj chodník pre peších
s podchodnou výškou 2.7 m.
Občania sa môžu oboznámiť s priečnym rezom cesty
a mostnej konštrukcie na našej
stránke mesta: www.ilava.sk
Ing. Stanislav Janušek,
odd. výstavby a životného
prostredia
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Odpoveď primátorovi mesta na jeho otvorený list v Ilavskom mesačníku č. 1-2
Vážený pán primátor,
pôvodne som myslel, že nebudem reagovať na Váš otvorený list, ale keďže sú v ňom
uvedené nesprávne údaje a nie
je v ňom uvedená podstata,
prečo mi vlastne píšete, rád by
som to občanom mesta objasnil.
V úvode chcem povedať, že
nie som predseda Mestského
výboru mestskej časti Sihoť,
ale predseda Mestského výboru NsP. Nie som a nikdy som
nebol členom žiadnej politickej strany, zoskupenia a ani
družiny. Som nezávislý poslanec MZ na kandidátke strany
Smer-SD, tak isto ako aj Vy ste
bol nezávislý kandidát na pri-

mátora na kandidátke strany
Smer-SD.
NsP v Ilave je nezisková organizácia, ktorá má jediný
zdroj príjmu a to od zdravotných poisťovní. Najvyšším
riadiacim orgánom je správna rada, ktorá okrem iných
kompetencií schvaľuje rozpočet NsP, tak ako mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet
pre mesto. Za hospodárenie
a plnenie rozpočtu NsP zodpovedá riaditeľ NsP, tak isto
ako v meste primátor. To znamená, že len títo dvaja funkcionári rozhodujú o tom, akým
spôsobom bude dlh NsP voči
mestu vyrovnaný. Riaditeľ
NsP predložil splátkový ka-

lendár, podľa ktorého dlh NsP
ku koncu roka 2013 zostane /
údaje uvediem ilustračne/ vo
výške 3600,-Eur, ktorý má
byť splatený do konca apríla 2014. Primátor mesta predložil splátkový kalendár pre
NsP, podľa ktorého dlh NsP
k u koncu roka 2013 zostane
vo výške 1800,-Eur. /rozdiel
1800,- Eur/ Riaditeľ NsP tvrdí, že primátorov splátkový
kalendár je pre NsP likvidačný a primátor nechce ustúpiť.
Môže sa stať, že mesto bude
mať na konci roka o 1800,Eur viac v pokladni, ale občania Ilavy a spádových obcí
budú bez nemocnice. Musím
ale poznamenať, že právo je

na strane primátora a preto
som ho požiadal na verejnom
mestskom zastupiteľstve vo
februári o ústretovosť pri riešení tohto problému, nakoľko
záleží len na ňom, či pristúpi
na splátkový kalendár riaditeľa NsP, alebo bude naďalej
trvať na tom svojom. A to bol
dôvod, prečo mi primátor napísal otvorený list.
Na záver by som uviedol
jednu myšlienku: „ Dobrý primátor by mal mať víziu ako sa
má mesto vyvíjať, nadhľad pri
rozhodovaní a neustále na pamäti záujmy a potreby občanov mesta“.
S pozdravom
Mgr. Milan Jašurek
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Hospodárenie miest, obcí
a VÚC (-3 +3) ILAVA

INEKO

Celkový dlh
+1,9
Dlhová služba
+1,6
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
+3,0
Okamžitá likvidita
+2,0
Základná bilancia
+0,3
ukazovateĽ okamžitej a pohotovej likvidity

Celkové skóre
+1,8 Ilava

dobré
finančné zdravie
(r.2008-2011)
23.miesto zo 138 miest
Slovenska,

2.miesto

+3,0 a +3,0 617,9% a 673,9% (medziročne r.2010/2011)

z 18 miest TSK

1.miesto zo 138 miest SlOVENSKA
2.miesto z 18 miest TSK

+3,0 706,4% a +3,0 770,7% (r.2011)

4. miesto zo 138 miest Slovenska
2. miesto z 18 miest TSK

Hlavné indikátory(r.2011)
Názov
Celkový dlh
Dlhová služba
Záväzky aspoň 60 dní
po splatnosti
Okamžitá likvidita
Základná bilancia

INEKO ILAVA

Hodnota
21,2 %
3,0 %
0,0 %
706,4 %
4,1 %

Likvidita všeobecne vo
finančníctve je schopnosť
subjektu splácať svoje záväzky v reálnom čase do
doby splatnosti.
Okamžitá likvidita obce
(VÚC) je počítaná ako (finančné účty) / (krátkodobé
záväzky). Okamžitá likvidita obce (VÚC) na úrovni
0 % má pridelené skóre -3.
S rastúcou okamžitou likviditou pridelené skóre,
vzhľadom na klesajúce riziko pre obec (VÚC), lineárne rastie. Pri okamžitej
likvidite na úrovni 100 % je
skóre rovné nule a pri hodnote rovnej alebo vyššej ako
200 % je pridelené skóre +3.
Inak povedané, ak je objem
prostriedkov na finančných
účtoch obce (VÚC) vyšší
ako výška jej krátkodobých
záväzkov, získava kladné
skóre (podľa veľkosti tohto
pomeru). V opačnom prí-

SR
31,7 %
14,8 %
0,5 %
98,0 %
0,4 %

Skóre
+1,9
+2,6
+3,0
+3,0

pade je pridelené záporné
skóre.
Pohotová likvidita obce
(VÚC) je pomer(finančné
účty + krátkodobé pohľadávky) / (krátkodobé záväzky).Pohotová likvidita obce
(VÚC) 0 % má skóre -3. S
rastúcou pohotovou likviditou skóre, vzhľadom na kle-

MF poskytnuté INEKU
aktualizované
výkazy
miest,obcí za rok 2012,tak
následne do leta Ineko vyhodnotí mestá a obce už
aj so započítaním hospodárenia za r. 2012.V tom
prípade na www.ilava.sk
a v Ilavských novinách zverejníme aktuálne hodnoty
finančného zdravia a likvidity.
Do pozornosti čitateľom dávame info bannery
na www.ilava.sk finančné
zdravie a aktuálna miera
zadĺženosti mesta Ilava.

sajúce riziko lineárne rastie.
Pri pohotovej likvidite
150% je skóre 0 a pri hodnote rovnej alebo vyššej ako
300 % je pridelené skóre +3.
Inak povedané, ak je súčet
prostriedkov na finančných
účtoch a krátkodobých pohľadávok obce (VÚC) vyšší ako 1,5-násobok výšky
jej krátkodobých záväzkov,
získava kladné skóre (podľa veľkosti tohto pomeru). V
opačnom prípade je pridelené záporné skóre.
Na základe vyjadrenia
pracovníkov
Ineko(ing.
Goliáš) v prípade,že budú

Rebríček od r:2010 do r:2011 medziročne okamžitá likvidita (mestá SR)
obec
1. Ilava
2. Jelšava
Nové Mesto
3.
nad Váhom
4. Sládkovičovo
5. Tvrdošín
6. Dudince
7. Dobšiná
8. Stupava
Kysucké
9.
Nové Mesto
10. Medzev

počet
okres
obyvateľov
5 572 Ilava
3 213 Revúca
Nové Mesto
20 264
nad Váhom
5 721 Galanta
9 427 Tvrdošín
1 495 Krupina
5 171 Rožňava
9 544 Malacky
Kysucké
16 264
Nové Mesto
3 972 Košice - okolie

Finančné
zdravie
1,8
2,1

Okamžitá
likvidita
617,9 %
491,1 %

Pohotová
likvidita
673,9 %
387,6 %

Trenčiansky

1,9

342,5 %

351,7 %

Trnavský
Žilinský
Banskobystrický
Košický
Bratislavský

2,2
1,7
0,4
0,8
0,8

338,0 %
301,5 %
256,2 %
248,0 %
240,7 %

452,7 %
334,8 %
389,2 %
287,5 %
313,8 %

Žilinský

2,7

238,4 %

249,8 %

Košický

2,0

184,2 %

188,7 %

kraj
Trenčiansky
Banskobystrický
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Jarné prebúdzanie v umeleckej škole TVORIVÉ DIELNE V GALÉRII MILOŠA
Tohtoročné jarné slniečko je na nás ešte stále skúpe, ale v Základnej umeleckej škole Ilava už zakvitli
úspechy našich žiakov.

Dňa 19.3.2013 prišli do koncertnej sály školy všetci tí, ktorí sa
chceli potešiť z osviežejúcich melódii na Jarnom koncerte žiakov.
Ešte vo februári získala naša
žiačka Katka BEHANOVÁ na
celoslovenskej výtvarnej súťaži umeleckých škôl pod názvom NOVOROČENKY 2013
v Rimavskej Sobote Čestné
uznanie.
18. marca 2013 bolo vyhodnotenie ilavskej výtvarnej súťaže VEĽKONOČNÝ POZDRAV, na ktorej vo svojej
kategórii obsadila 1. miesto
BIANKA
PRIEBOJOVÁ,
2. miesto OLIVER BARKÁČ
a 3. miesto BIBIÁNA BEBLAVÁ.
MLADÉ TALENTY Ladislava Mokrého- dňa 20.3.2013
bola oblastná súťaž klaviristov
v Topoľčanoch. ELENKA VAŇOVÁ sa umiestnila v bronzovom pásme a SIMONKA
JÁNOŠÍKOVÁ s ELIŠKOU
OCELÍKOVOU dostali Pochvalné uznanie.
25.3.2013 vyberala odborná porota víťazné práce výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ. Do okresného kola
postúpili práce našich žiakov
MÁRIO VASS, BIBIÁNA BURANSKÁ, DOMINIKA HUJOVÁ a EMA CÍBIKOVÁ. Do
krajského kola porota vybrala práce našich výtvarníkov
NINA KAZDOVÁ, KARO-

LÍNA KOSTKOVÁ, OLIVER
BARKÁČ, DÁŚA MARTA
ĎUROVCOVÁ, MARTINA
REMENÁROVÁ,
JÚLIA
GERSCHDORFOVÁ,
MICHAL RAJNÍK.
Výrazný úspech dosiahli
žiačky speváckej triedy pani
učiteľky Márie Margušovej
na regionálnej speváckej súťaži v Kysuckom Novom Meste dňa 27.3.2013. BARBORKA
BARTEKOVÁ A EMKA SLÁVIKOVÁ sa umiestnili v bronzovom pásme, HENRIETA
PILNÁ v striebornom pásme
a ALEXANDRA TOMANOVÁ v zlatom pásme.
Blahoželanie patrí súťažiacim, úprimné poďakovanie korepetítorke Mgr. Jarmile Piškovej a učiteľkám, ktoré
žiakov na súťaže pripravovali
– Viole Winklerovej, Mgr. Jarmile Piškovej, Mgr.art. Martine Paljeskovej-Piškovej, Mgr.
Zdenke Cíbikovej a Márii
Margušovej.
Do konca školského roka sa
určite naša kytica úspechov
ešte znásobí... Radosť z dobrej
reprezentácie majú nielen žiaci
a učitelia, ale na svoje deti sú
právom hrdí aj ich rodičia.
RH

ALEXANDRA BAZOVSKÉHO V TRENČÍNE

TVORIVOSŤ je produkcia nových a hodnotových
nápadov, riešení a myšlienok.
Ak dieťa myslí tvorivo, ide
o proces, ktorý sa iste nejakým
spôsobom prejaví.
Tvorivý môže byť každý človek. Tvorivosť sa môže prejaviť
v každej činnosti. Tvorivosť sa
dá rozvíjať.
Všetci vieme, že TVORIVOSŤ
treba u detí podporovať a rozvíjať nielen vo výchovno-vzdelávacom procese, ale aj v bežnom
živote.
My ako pedagógovia sa snažíme dávať žiakom čo najviac tvorivých úloh, často aj s viacerými
možnosťami riešenia, kde zisťujeme ich tvorivosť a divergentné
myslenie.
Galéria MILOŠA ALEXANDRA BAZOVSKÉHO V TREN-

zie a tvorivosti. Žiaci pracovali
s chuťou, radosťou a očakávaním dozvedieť sa, či vyskúšať si
opäť niečo nové.
Okrem TVORIVÝCH DIELNÍ mali možnosť pozrieť si výstavu obrazov a výtvarných diel
súčasných autoriek Xénie Burgerovej a Xénie Rónaiovej vystavených v priestoroch galérie. Zo
zaujímavého výkladu p. Lukáčovej, ktorá nás galériou sprevádzala, sa dozvedeli, aké techniky
využívali obe autorky a čo konkrétne ich diela znázorňujú. Aj
tu mohli žiaci zapojiť svoju fantáziu a tvorivosť, pretože každý z nich pojal výtvarné diela
svojsky a videl v nich niečo iné,
zaujímavé, fantazijné. V kaž-

ČÍNE nám aj tento školský rok
ponúkla možnosť pozrieť si výstavu obrazov a výtvarných diel
súčasných autorov a zúčastniť sa
na TVORIVÝCH DIELŇACH,
kde si žiaci mohli vyskúšať rôzne postupy, metódy a techniky,
poznať materiály a ich rozličné
využitie.
5.4. bol deň, na ktorý sa tešili
žiaci 4. ročníkov ZŠ. Už z predchádzajúceho roku vedeli, čo
ich čaká, ale aj to, že sa znovu
môžu dozvedieť niečo nové a zaujímavé. Pri práci vyskúšajú ďalšie techniky, metódy a postupy,
ktoré ešte nepoznajú, samozrejme s využitím vlastnej fantá-

dom z nás evokovali inú náladu
a nútili nás vojsť do sveta fantázie. Podľa spontánnych reakcií
detí bolo evidentné, že výstava
ich zaujala, očarila a v mnohých
vyvolala pocit radosti, nadšenia
i dobrej nálady. Bol to pre nich
deň plný zážitkov, radosti a tvorivosti.
Cieľom návštevy galérie Miloša Alexandra Bazovského
v Trenčíne bolo vzbudiť u detí
záujem o umelecko-estetické cítenie, rozvoj tvorivosti a fantázie.
„TVORIVOSŤ je úspech
k rozvoju OSOBNOSTI.“
Mgr. M. Boháčiková
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STRETNUTIE SO SESTROU
DAMIÁNOU V MESTSKEJ KNIŽNICI

Autogramiáda.

Daniel Hevier a KR.V
Marec je Mesiac knihy. V našej základnej škole
vyvrcholil 26. marca 2013
podujatím, za ktoré patrí
poďakovanie aj sestre Damiáne. Tento deň sa 120 žiakov
4. až 6. ročníkov presunulo
do DK v Ilave, aby sa stretli
so spisovateľom Danielom
Hevierom. Stretnutie bolo
trocha iné, ako bývajú klasické besedy so spisovateľmi.
Daniela Heviera sprevádzal
aj lekár Maťo, ktorý prezentoval deťom to, čo potrebujeme, aby sme mohli žiť. To, čo
prúdi v našich žilách – krv.
Dozvedeli sa, prečo je krv
potrebná, červená, z čoho
je zložená, ..... ale hlavne
upozornil na hemofíliu, dedičné ochorenie prejavujúce sa nízkou zrážanlivosťou
krvi. Touto chorobou trpia
dospelí aj deti. Ale i takéto
deti trávia prázdniny v letných táboroch. Do jedného
z nich pozvali i spisovateľa.
Výsledkom jeho stretnutia
bola kniha KR.V alebo Krajina V. čiže Kráľovná Viktória s detskými ilustráciami.
A práve túto knihu Hevier
predstavil žiakom. Dozvedeli sa, že ju napísal preto,
aby okrem zaujímavého deja
oslovil tých, ktorí nemajú o hemofílii ani potuchy.
A pre tých, ktorí ňou trpia,
chcel vymyslieť povzbudenie, zmysel ochorenia, význam a hodnotu toho, čím ich
obdaroval život.
Žiaci si vypočuli úryvky
z knihy v podaní autora. Od

hostí sa dozvedeli odpovede na svoje otázky, za ktoré
boli odmenení symbolickým
červeným srdiečkom. Na záver si mohli kúpiť knižku
a nasledovala autogramiáda.
Všetkých čakala aj sladká
odmena.
Verím, že si odniesli nové
poznatky, ale aj umelecký zážitok. Dúfam, že nová
kniha autora nebude zdobiť
školskú knižnicu, ale žiaci si
ju požičajú, aby to, čo počuli
v skratke si aj prečítali a tak
mohli potvrdiť, že sa Hevierovi knižka vydarila.

Keďže mesiac marec sa nesie v znamení mesiaca knihy,
naša škola pripravila v spolupráci s mestskou knižnicou zaujímavú akciu. Žiaci 1. stupňa
sa zúčastnili v mestskej knižnici na besede so sestrou Damiánou, ktorá na našej škole
vyučuje náboženskú výchovu. Žiaci 3.B triedy na vyučovacej hodine čítania vymysleli
peknú báseň ako spomienku
na túto peknú akciu.
Marec mesiac knihy je, ses-

tra Damiána nám rozpovie:
rozprávku, veselé i smutné príbehy zo života, dozvieme sa, že
po česky je topánka bota. Sestra Damiána nám rozprávala,
že zaujímavé knižky napísala.
Vďaka jej za krehké slová zo
života, je v nich cit, smútok,
láska i dobrota.
Kratučké slovo rozpovie, čo
v našich srdciach skryté je.
Žiaci 3.B

Deň narcisov

I tento rok 12. apríla oblečenie mnohých učiteľov, zamestnancov i žiakov našej
základnej i ostatných škôl,
obyvateľov,
návštevníkov
i pracujúcich v našom meste prežiaril žltý kvietok.
Narcis, symbol nádeje pre tých, ktorí
bojujú s onkologickým ochorením.
Narcis, kvet symbolizujúci verejnoprospešnú finančnú zbierku Ligy
proti
rakovine.
Vďaka 8 dobrovoľníkom zo ZŠ a ľuďom v Ilave sme
počas Dňa narcisov vyjadrili dôveru Lige proti rakovine pretavenú do
pomoci
onkolo-

gickým pacientom a prispeli
sumou 926,03 €.
Srdečné ĎAKUJEM v mene
organizátorov.
Mgr. Helena Machová

8

Ilavský mesačník

Ako sme oživovali rozprávkový strom
“Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden rozprávkový strom. Na každom konári sa ukrývala jedna rozprávka, v každom lístku prebývala jedna rozprávková bytosť. Vtáci v jeho korune vyspevovali od rána
do večera a strom zo dňa na deň mocnel a košatel.
Jedného dňa však spev vtákov utíchol, listy zožltli a strom
začal vysychať. Príčina bola jednoduchá - deti prestali čítať rozprávky. Už ich nebavil svet fantázie, kde dobro víťazí
nad zlom, prestali ich lákať bájne tvory, kúzla i nadprirodzené bytosti. Učarovali im počítačové hry plné zloby a násilia. Knižky v detských izbách prikryl prach, rozprávkové
bytosti upadli do zabudnutia. A strom chradol a chradol...
Jedinou jeho záchranou bolo znovu objaviť krásu rozprávok a tak vrátiť život umierajúcemu stromu.“
Rozhodli sme sa, že sa na to
podujmeme. A keďže najznámejšími rozprávkarmi na svete boli H.Ch. Andersen a bratia
Grimmovci, vybrali sme si práve ich rozprávky na oživenie
tohto vzácneho stromu. S každou prečítanou rozprávkou na
nás čakala aj úloha, ktorú sme
museli splniť. Vďaka našej usilovnosti a vytrvalosti sa nám
podarilo spoločnými silami
tento strom zachrániť. Nebola
to však jednoduchá cesta. Číhalo na nej veľa prekážok, ktoré
sme museli prekonať a nemálo
záhad, ktoré sme museli rozlúštiť. Preto sme ich tajomstvá
odkrývali na všetkých vyučovacích hodinách.
Ťažiskom však boli hodiny
ČÍTANIA, na ktorých sme sa
venovali tichému aj hlasnému
čítaniu, tvorili sme osnovu k
textu, usporadúvali časti textu
podľa postupnosti, vymýšľali
nadpisy k ilustráciám, dramatizovali časti deja, besedovali
o prečítaných knihách. Usporiadali sme čitateľský maratón, kvíz s názvom Marec –
Mesiac knihy, tvorili komiks...
(rozprávky Snehová kráľovná,
Dlhý, Široký a Bystrozraký,
Lietajúci kufor, Princezná na
hrášku, Malá morská víla, Červená čiapočka).
Príjemným spestrením putovania po najznámejších
svetových rozprávkach bola
aj návšteva novootvoreného Kníhkupectva Kornélia
. Okrem prehliadky kníh pre

deti a mládež sme mali možnosť aspoň na chvíľu vstúpiť aj
do skutočného rozprávkového sveta. Sprievodcom po ňom
nám bol samotný majiteľ predajne, pán Wiedermann, ktorý nám okrem vzniku prvých
kníh priblížil aj najznámejších
svetových rozprávkarov a ich
diela. Všetci sme so záujmom
odpovedali na jeho otázky a
dokázali tak, že patríme k náruživým čitateľom, ktorým
spomínané diela nie sú cudzie.
Najlepší z nás boli dokonca odmenení. Z predajne, v ktorej
bolo vďaka nádherným darčekovým predmetom a príjemnej atmosfére rozprávkové čaro
priam hmatateľné, sa nám odchádzalo veľmi ťažko. Určite
sa sem ešte vrátime so svojimi
rodičmi. Vďaka pestrej ponuke
kníh si tu prídu na svoje určite
aj oni.
S rozprávkami sme sa pravidelne stretávali aj na MATEMATIKE, kde sme si vďaka
výučbovému CD zopakovali
nielen sčítanie a odčítanie do
20, ale zakaždým aj odkryli jednu rozprávku. Následne
nám deti, ktoré rozprávku poznali, stručne prerozprávali jej
dej, aby sme vedeli, z ktorej časti bola ilustrácia, ktorú sme po
vyriešení všetkých príkladov
získali (rozprávky Ako šlo vajce
na vandrovku, O vtákovi ohnivákovi, Sliepočka a kohútik,
Zlatovláska a 3 medvede, Snehulienka a sedem trpaslíkov, O
12 mesiačikoch).

V rozprávkovom duchu sme
pokračovali aj na INFORMATICKEJ VÝCHOVE, počas
ktorej sme si vytvorili vlastné
puzzle. (Snehová kráľovná –
skladanie slova večnosť z „ľadových črepín“).
Aj keď sa hodiny PRÍRODOVEDY zdajú kilometre vzdialené od rozprávkového sveta, opak je pravdou. V duchu
rozprávky Janko a fazuľa sme
si vyskúšali klíčivosť semien v
závislosti od tepla, svetla, dostatku živín a vody. Kresali sme
iskry za pomoci dvoch kremeňov, skutočného kresadla a nezabudli sme sa ani oboznámiť
so zásadami bezpečnosti pri
narábaní s ohňom (rozprávky
Kresadlo, Dievčatko so zápalkami).
Veľmi zaujímavé boli aj rozprávkové hodiny TELESNEJ
VÝCHOVY. Chôdzou po ortopedickom páse – zameranom
na precvičenie klenby nohy
– sme sa pokúsili napodobniť
bolestivú chôdzu malej morskej panny, ktorá vymenila svoj
nádherný hlas za ľudské nohy
(rozprávka Malá morská víla).
Veľa zábavy sme si užili aj pri
cvičení na ôsmich žinenkách.
Popri precvičovaní kotúľov a
cvikov zameraných na posilnenie brušného svalstva sme
mali aj uhádnuť, pod ktorou
žinenkou je ukrytý malý hrášok (rozprávka Princezná na
hrášku).
A keďže mnohé sfilmované či kreslené rozprávky sú aj

zhudobnené, naučili sme sa na
HUDOBNEJ VÝCHOVE pieseň Slávik a ruža (rozprávkový
príbeh z pera Oscara Wildea).
Jej text a clivá melódia nás natoľko nadchli, že sme neodolali
a natočili sme si k nej vlastný
videoklip.
S rozprávkami sme sa nerozlúčili ani na hodinách
VÝTVARNEJ
VÝCHOVY.
Zahrali sme sa na módnych návrhárov a pokúsili sme sa nakresliť, ako by asi vyzeralo cisárove rúcho, keby bolo také,
ako ho opisovali dvaja podvodní krajčíri (rozprávka Cisárove nové šaty). Vytvorili sme i
prstové bábky, za pomoci ktorých sme si zahrali krátke divadielko vo dvojiciach (rozprávka Palculienka). Na záver sme
naše putovanie po rozprávkovom svete ukončili výrobou zázračných čižmičiek (rozprávka
Kocúr v čižmách).
„Po prečítaní každej rozprávky a splnení jednotlivých
úloh sa do stromu začala vracať sila a prúdiť v ňom miazga.“
Zakaždým sme z plastelíny
ušúľali tenký pásik, z ktorého
sme vytvorili jeden „letokruh“.
Čítaním rozprávok a plnením
úloh letokruhy (každý inej farby) pribúdali, strom bol hrubší
a hrubší, a tým sa do vyschnutého stromu symbolicky vracal
život. Presne v duchu prečítaných rozprávok - dobro zvíťazilo nad zlom.
Mgr. J.Koštialiková

Ilavský mesačník

9

NOC S ANDERSENOM
Táto noc je oslavou narodenia najznámejšieho
dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena. Od roku 2000 ju organizujú knižnice, materské
a základné školy, domovy detí, detské domovy, nemocnice a iné inštitúcie nielen na Slovensku, ale aj
v Českej republike, Poľsku, Slovinsku, Chorvátsku...
V minulom roku sa do nej zapojilo viac ako 60 000
účastníkov na viac ako 1 100 miestach našej planéty.
V tomto roku sme sa k milovníkom rozprávkového
sveta pripojili aj my. Čo sa dialo a aké prekvapenia
na nás čakali?
Na rozprávkovú noc sme sa
pripravovali veľmi precízne.
Počas celého marca, ktorý bol
venovaný knihám a čítaniu,
sme sa zoznámili s najznámejšími rozprávkami viacerých svetových autorov a plnili množstvo rozprávkových
úloh. Všetky boli zamerané na
oživenie rozprávkového stromu, ktorý začal vysychať, lebo
deti prestali čítať rozprávky.
Vďaka nášmu úsiliu sa nám ho
podarilo oživiť. Aby však tento
vzácny strom aj zakvitol, bolo
treba urobiť oveľa viac – pokropiť ho živou vodou. Každý
milovník rozprávok vie, že je
to veľmi vzácna tekutina, ktorú nie je ľahké získať. Na ceste k nej sme potrebovali nielen
rozum, ale i dôvtip, odvahu,
niekoľko párov šikovných rúk,
ba aj trošku šťastia. A ako naše
putovanie za živou vodou prebiehalo?
Každý, kto sa chcel tejto výpravy zúčastniť, sa musel podpísať husím brkom na rozprávkovú listinu. Pred odchodom
dostal krčiažtek, do ktorého
pri plnení úloh zbieral kvapky živej vody (za každú splnenú úlohu dostal 1 kvapku = 1
korálku).
1.stanovište: „Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY“
a) Bystrozraký – hľadanie
názvov rozprávok zrakom
(nájdi rozprávkové bytosti v
tajničke, v osemsmerovke, urč,
z akej rozprávky je ilustrácia)
b) Bystrosluchý – hľadanie
rozprávkových bytostí sluchom (vymysli a uhádni hádanku)

c) Bystroruký – určovanie
rozprávkových
predmetov
hmatom (pomocou hmatu zisti, z akej rozprávky je predmet
vo vreci)
2.stanovište: „V RÍŠI SNEHU
A ĽADU“
a) postav hrad pre Snehovú
kráľovnú
b) poskladaj puzzle – z „ľadových črepín“ slovo večnosť
(v papierovej alebo elektronickej podobe)
c) roztop ľadové srdce Kája –
vlastným dychom, teplom rúk
čo najrýchlejšie roztopiť malú
kocku ľadu
3.stanovište: „Z ROZPRÁVKOVEJ DIELNE“
a) vymodeluj srdce zo slaného cesta
b) odlej sadrového vojačika
podľa formy (Statočný cínový
vojačik)
c) nauč sa „kačací tanec“
(Škaredé káčatko)
d) Hra - hľadaj kamaráta
z rovnakej rozprávky. V obrovskom zlatom vajci boli naskladané lístočky s menami
rozprávkových bytostí – vždy
3 z jednej rozprávky. Deti sa
sústredili v strede triedy, kde
čakali na to, kedy vajce pukne, aby si mohli z neho uchytiť
jeden lístoček. Každý potom
začal hľadať dve bytosti, ktoré
boli z rovnakej rozprávky ako
ono. Vyhrala tá trojica, ktorá
sa našla ako prvá.
4.stanovište:
„OBRÚSOK
PRESTRI SA“
Toto bolo jediné stanovište,
ktoré sme navštívili hneď nie-

koľkokrát. A veľmi radi. Podarilo sa nám totiž získať jeden
vzácny rozprávkový predmet,
ktorého hodnota je nevyčísliteľná. Zázračný obrúsok, ktorý stačilo len rozložiť, pohladiť a zašepkať zaklínadlo. No
uznajte sami, nie je to rozprávka?
5.stanovište: „AKO ŠLA
ROZPRÁVKA DO SVETA“
On-line spojenie s inými
školami (Digital Learning Night aneb Hangout s Andersenem), ktoré sa v tom istom
čase zúčastnili rovnakej akcie.
Po počiatočných neúspechoch
nadviazať s partnerskými školami spojenie sa nám nakoniec predsa len podarilo nájsť
s technikou „spoločnú reč“.
Vďaka moderným technológiám sme tak mohli naživo sledovať aktivity, ktoré prebiehali v rámci Noci s Andersenom
na viacerých školách v Českej
republike. Každý z jednotlivých vstupov bol nielen nádherne spracovaný, ale i do detailov premyslený a precízne
odprezentovaný. Ani my sme
sa však nenechali zahanbiť
a pripravili sme si:
Kratučké scénky (z najznámejších Andersenových rozprávok) = hádanie názvu rozprávky.
Krátke veršované hádanky
(z rôznych rozprávok) = hádanie rozprávkových bytostí a
predmetov.
6.stanovište: „HĽADANIE
POKLADU“
Večerná hra s baterkami zameraná na objavenie pokladu
dala niektorým deťom poriadne zabrať. Našli sa však i takí
odvážlivci, ktorí sa nebáli vyraziť do tmy hoci aj bez baterky. Všetci sa však ako hľa-

dači osvedčili na jednotku.
Nikto sa z nočnej školy nevrátil s prázdnymi rukami. Niektorým dvojiciam sa podarilo nájsť 4, iným až 12 „zlatých
vajec“. O tom, že každé z nich
ukrýva poklad, sme sa dozvedeli až po ich otvorení. Boli
v nich múdre myšlienky nielen samotného H.CH.Andersena, ale aj iných známych spisovateľov. Každá z nich nám
pripomenula význam kníh
ako dôležitého zdroja poznania i fantázie.
7.stanovište:
„V RÍŠI SNOV“
Ako by to bolo, keby sme si
pred spaním nepozreli nejakú rozprávku? Tentokrát sme
si vybrali jednu z najznámejších Andersenových rozprávok – Pastier svíň (v podaní známych českých hercov
pod názvom O brokátové růži
a slavíku z perleti). Tí, ktorým
ešte ani o polnoci neklipkali oči od únavy, zvládli aj rozprávku Princezná a žabiak.
Posledné „nočné sovy“ zatvorili oči až okolo pol druhej.
Zrejme im zážitky z celého
dňa nedovolili ponoriť sa do
ríše snov.
Vďaka získaným kvapkám
živej vody na našom strome
do rána rozkvitlo viac ako
200 rôznofarebných kvetov
(koľko kvapiek, toľko kvetov).
Presný počet koráliek sa nám,
bohužiaľ, nepodarilo zistiť
kvôli malej nehode pri sčitovaní. Pri počítaní sa nám totiž
“kvapky živej vody” rozsypali
a rozkotúľali na všetky strany ako keby boli naozaj živé.
Výsledok nášho snaženia sa
však aj napriek tomu dostavil.
Túto nezabudnuteľnú noc
nám bude každodenne pripomínať nielen pohľad na rozprávkový strom, ale aj krásne
medaile a pohľadnice s logom
akcie. Verím, že počas tohto podujatia sa „nakazili čítaním“ aj tí, ktorí od kníh doteraz bočili. Určite pri ich čítaní
prídu na to, že kniha je naozaj
najlepším priateľom človeka.
Mgr. J. Koštialiková
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MESTSKÁ
KNIŽNICA
I L A V A
Náučná literatúra:
Dejiny spásy (kol.)
Dejiny mojej cirkvi (Judák Viliam)
Úvod do křesťanství
(Ratzinger Joseph)
Zo slávy do tieňa (Whiteová Ellen)
Poslovia nádeje (Whiteová Ellen)
Na úsvite dejín (Whiteová Ellen)
Najedzte sa do štíhlosti
(Mačingová Antónia)
Nevaríš, nevarím, nevaríme
(Satinský Július)
Rekonstrukce roubených staveb
(Pešta Jan)
Záda, která cvičí, nebolí
(Sedláková Simona)
Aplikovaná psychológia pre ekonómov a manažérov (Flešková Marta)
Nové pravidlá marketingu
(Scott David)
Cestovný ruch – trendy a prosperity(Borovský Juraj)
Cestovný ruch, hotelierstvo, pohostinstvo (Gúčik Marian)
Řízení hotelového provozu
(Beránek Jaromír)
Regionálna ekonómia a politika
(Buček Milan)
Regionálna ekonomika a rozvoj
(Výrostová Eva)
Manažéri na cudzom parkete
(Borec Tomáš)
Europeizace trestního práva
(Tomášek Michal)
Ako písať záverečné a kvalifikačné
práce (Katuščák Dušan)
Reč a jazyk v škole
(Kováčová Zuzana)
Krátky slovník SJ – IV. (Kačala Ján)
Sochařství – encyklopedie
(Thiele Carmela)
Rím a Vatikán – sprievodca
(Sopouch Jaroslav)
Slovník rumunsko-český
(Hořejší Vladimír)
Slovník biblickej teológie
(León Dufour Xavier)
Pedagogika
(Tomášek Kardinál František)
Stručný prehľad sociológie (kol.)
Psychológia a pedagogika pomáhajú
škole (Kačáni Vladimír)
Politológia (kol.)
Základy psychologie emocí
(Stuchlíková Iva)
Péče o člověka s demencí
(Glenner Jyo)

KNIŽNÉ NOVINKY
(kúpa aj dary)
Svět dětské mozkové obrny
(Kudláček Miroslav)
Kone – výber, zdravie, plemená
(Brixner Saskia)
Kone – poznávame a určujeme (kol.)
Korálikové hviezdy na Vianoce
(Moras Ingrid)
Servítková technika v kuchyni
(Massenkeil A.)
Dezerty a múčniky
(Ostertágová Dáša)
Beletria:
Matka Terézia (Doig Desmond)
Apokalypsa (Brien O´ Michael)
Kráčajme po ceste lásky
(Caretto Carlo)
Cigánka (Mazziniová Janette)
Dievčatko z medvedej ulice
(Rafajová - Tinath Marta)
Návrat do chatrče (Kruger C. Baxter)
Diagnóza: Rodina (Lasicová Hana)
Až keď bude mama triezva
(Furjelová Ivana)
S Júliou cez tisíc svetov
(Beťko Martin)
Čierna žena, biela krajina
(Dirie Waris)
Na veky vekov (Folett Ken)
Steve Jobs (Isaacson Walter)
Inventúra (Hryc Andrej)
Židovská krv (Opremčáková Števa)
Maďarský pomaranč
(Papuscek Gregor Martin)
Viac teba (Králová Daniela)
90 minút v nebi (Piper Don)
Poselství od protinožcú
(Morganová Marlo)
Odsúdení na špionáž (Soldán Artur)
Shalom (Holland Tina)
Hriešne krásny (Johnsonová Suzan)
Mesto zlodejov (Benioff David)
Levanduľové ráno
(Deverauxová Jude)
Zlaté dni (Deverauxová Jude)
Pod kupolou (King Stephen)
Esmeralda (Fiallo Delia)
Mária Stuartová (Zweig Stefan)
Diana (Morton Andrew)
Radostná staroba
(Rappardová Dora)
Pravá láska (Baloghová Mary)
Vplyvná dáma (Dareová Tessa)
Mačkin zabil kočkina
(Charms Daniil)

Daniel Mikloši ako Metod a Peter Domáň ako Cyril.

Literatúra pre mládež:
Džínsový denník III.
(Šulajová Zuzana)
Zmätené dvojičky zo slepej uličky
(Futová Gabriela)
Mikulášove prestávky
(Gosciny René)
Neznášam, keď ma hladkajú po hlave (Hlušíková Marta)
Semienka (Koekkoek A. Laura)
KR.V. (Hevier Daniel)
V rámci Roku viery a 1150.výročia
príchodu Cyrila a Metoda na naše
územie, pripravila mestská knižnica spolu s ilavským DS Pod plachtou
hudobno-poetické pásmo „Na počiatku bolo slovo“, ktoré odohrali 5.3.
pre II. stupeň ZŠ Košeca, 12.3.2013
pre I. ročníky OA Ilava, ako aj 12.4.
pre stredné školy v Považskej Bystrici.
19. 3. 2013 v rámci Mesiaca knihy prebiehalo dopoludnie pre deti
prvého stupňa ZŠ Ilava, a popolud-

nie pre 3. ročník ZŠ Ilava na tému:
„Ako sa píšu knižky“ – beseda a autogramiáda s autorkou detských kníh
sr. Damiánou Baginovou. Deti písali
a ilustrovali svoje prvé „knižky“, ktorých prezentáciu si môžu návštevníci knižnice pozrieť na mini- výstavke
počas výpožičných hodín. Prikladáme upútavku.
1. Bol raz jeden Jurko malý, ten mal
páni veľké svaly!
Pochádzal on z Ameriky, robil skvelé kliky.
(Vanko, Gajdoš, Kvasnica)
2. Našiel som vo vačku svoju milovanú žuvačku.
Žujem, žujem, žujem žuvačku, zalepím s ňou mačku.
(Prostinák, Jarník, Barták)
3. Keď som išiel k potoku, uloviť si
rybku, stretol som tam vodníka, čo
rozpletá vŕbku.
(Bezdeda, Haluštík, Janúch)
-mpaj-, -ot-
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Oceňovanie pedagógov pri
príležitosti sviatku Dňa učiteľov
Pre každého človeka je príjemné, ak je za svoju prácu
nielen finančne ohodnotený,
ale aj – ak ho niekto morálne podporí, poďakuje a uzná
jeho prácu...preto sa dňa 27.3.
2013 pri príležitosti Dňa učiteľov uskutočnilo slávnostné posedenie pre pedagógov,
v rámci ktorého boli ocenení riaditelia, učitelia a vychovávatelia školských zariadení
v našom meste. Primátor mesta Ilava Ing. Štefan Daško poďakoval všetkým pedagógom
za ich náročnú prácu a zdôraznil, že vzdelanie a výchova
sú tou najmúdrejšou investíciou, hodnotou, ktorá sa nestráca vekom, ani infláciou a
odovzdal ďakovné listy tým,
ktorí sa najviac zaslúžili o rozvoj vzdelávania a úspechy detí
a študentov nášho mesta. Na
slávnostnom stretnutí boli
prítomní aj hostia z družobného mesta Gyor a slávnostného oceňovania sa zúčastnil
aj MUDr. Peter Schmidt, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil, že práca pedagógov je
síce krásna, ale veľmi náročná
a poprial všetkým veľa trpezlivosti a úspechov v ďalšej pedagogickej činnosti.
Ocenenie a poďakovanie
získali nasledovní pedagógovia: Janka Harušincová- riadi-

teľka MŠ Ilava, Viera Múčková
- učiteľka MŠ Ilava, Janka Pilátová – riaditeľka MŠ v Klobušiciach, Tatjana Rišiaňová
– učiteľka MŠ v Klobušiciach,
Mgr. Oľga Ďurechová – riaditeľka ZŠ v Ilave, Mgr. Helena
Machová – zástupkyňa riaditeľa ZŠ v Ilave, Mgr. Eleonóra
Kutejová – učiteľka ZŠ v Ilave,
Mgr. Mária Miklošová – učiteľka ZUŠ v Ilave, Mgr. Zdenka Cíbiková – učiteľka ZUŠ
Pruské, Mgr. Anna Bajzová –
riaditeľka CVČ v Ilave, Mgr.
Klaudia Jendrolová – pedagóg voľného času v CVČ Ilava
a Mgr. Dana Škultétyová – riaditeľka Obchodnej akadémie
v Ilave.
V programe slávnostného
stretnutia pedagógov účinkoval gitarista, skladateľ a spevák Ľubomír Turcer, ktorému
ďakujeme za krásne hudobné
a spevácke vystúpenie, v ktorom sme si vypočuli zmesi
prekrásnych slovenských táng
a tiež výber z jeho vlastných
piesní.
Ďakujeme všetkým pedagógom za každú iskru poznania, za lásku a porozumenie
pre naše deti, aby každý žiak,
študent i rodič pochopil, že
vaše povolanie je vaším poslaním...
- at -

Vľavo MUDr. P. Schmidt, Mgr. O. Ďurechová, Ing. Š. Daško.

Vernisáž výstavy
Izabely Bulkovej

Vľavo Mgr. A. Teicherová, Mgr. I. Bulková, Mgr. J. Švikruha.
Dňa 1.3. 2013 sa vo výstavnej sieni Ilava uskutočnila vernisáž výstavy obrazov trenčianskej výtvarníčky
Izabely Bulkovej pod názvom
CESTY. Výstavu slávnostne
otvoril kurátor výstavy, významný výtvarník z Trenčína Jozef Švikruha, ktorý
predstavil život a tvorbu Izabely Bulkovej. Vo svojom príhovore vyjadril obdiv a úctu
autorke, ktorá ako hovorí
kurátor: ...“ svojou tvorbou
chce napĺňať ľudí šťastím, radosťou a pokorou. Cesty životom bývajú rôzne a často
nevyspytateľné, preto otvoreným srdcom odovzdáva svoje
zážitky, pocity, túžby a lásku
v akoby posolstvách z týchto ciest. V jej obrazoch je
plno svetla, energie a radosti z každodenného žitia, plno
lásky k prírode, obklopujúcej jej chalupu na laze v Novej Bošáci, kde v šeleste i šepote kvitnúcej mohutnej lipy
rada medituje nad poučeniami Starého i Nového zákona,
vedie tichý dialóg s anjelmi,
s čarovnými motýľmi.“
Výstava Izabely Bulkovej
bola obohatením nielen pre
milovníkov výtvarného umenia, ale aj pre ľudí, ktorí majú

radi poéziu, pretože autorka
sa venuje nielen majstrovstvu
štetca, ale aj kráse poézie. Literárne diela sú odrazom jej
osobnosti, plnej energie a optimizmu, zmyslu pre dobro
a spravodlivosť. Verše jednej
básne, ktorá osobnosť autorky plne vystihuje :
„ Svoj život žijem naplno.
Ku šťastiu stačí mi tak
málo.
Keď milujem – milujem.
Keď spievam – spievam.
Keď maľujem –maľujem.
Keď píšem – píšem.
Všetko vždy robím naplno.
K šťastnému životu stačí
mi málo, ale kráčam ním naplno.“
Veríme, že výstava obohatila návštevníkov výstavy svojou energiu a krásou,
nežnou výpoveďou lásky ku
všetkému krásnemu, čo nás
obklopuje. Autorke prajeme
veľa tvorivých nápadov, radosti z tvorby a veľa krásnych
výstav, ktorými obohatí ďalších milovníkov výtvarného
umenia.
- at-
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Vyhodnotenie 7. ročníka
súťaže LITERÁRNA ILAVA
kategória - poézia
1. miesto Angelika Bľašin
4. ZŠ Županatské námestie, Užhorod,
Ukrajina
2. miesto Branislava Vranič
Súkromná ZUŠ Bratislava
3. miesto Zdenka Smrčková
VIII. ZŠ Rozkvet Považská Bystrica
I. kategória - próza
1. miesto Soňa Štefaniová
ZŠ s MŠ Budimír
2. miesto 	Lucia Tonhajzerová
ZŠ Martin
3. miesto Michaela Kopanicová
ZŠ Martin

Emília Filipová – 84 rokov, Dudince
SERPENTÍNY
Hľadám korene večnosti
perpetum mobile
žitia.
IV. kategória - poézia
Hľadám sa v zákrutách času
1. miesto Anna Prnová		v siločiarach hmiel
Horné Srnie
kreslených zemskou osou.
2. miesto Kristína Bečárová
Drietoma
Kto som ?
2. miesto Veronika Kadlečíková
Gymnázium Nové Mesto nad Váhom
3. miesto Ivana Šrameková
Gymnázium Martina Hattalu Trstená

Ľubica Štefániková
Prešov
3. miesto Katrin Mináriková
Hvozdnica
Marek Sopko, Bošany			

IV. kategória - próza
I. kategória - poézia
1. miesto Marek Blinka		
1. miesto Samuel Valuch
ZŠ Bánovce nad Bebravou
Dubnica nad Váhom
2. miesto	Emma Tomková
2. miesto Jozef Páleník , Svinná
ZŠ Stará Ľubovňa
3. miesto Terézia Kontová
Žilina
3. miesto Zuzana Galatová
Lýdia Šimková
ZŠ s MŠ Záriečie
Trenčín
Monika Bandová, Dulovce
I. kategória – próza
1. miesto Ivana Bortelová
ZŠ Košeca
Cena mesta Ilava:
2. miesto Filip Figuli SZŠ Žilina
Emília Filipová, Dudince
3. miesto Petra Zbínová		
ZŠ Ilava
Osobnosť Literárnej Ilavy 2013:
PaedDr. Ján Pochanič, PhD.
Prešov
I. kategória - poézia
1. miesto David Mičenec		
Odborná porota:
Dopravná akadémia Žilina
PaedDr. Ján Pochanič, PhD. Prešov
2. miesto Veronika Barčáková		
Mgr. Valentín Šefčík
Gymnázium Čadce
Mgr. Renáta Kvocerová
3. miesto Tamara Pribišová
Mgr. Slávka Štrbáňová
Púchov
Mgr. Michaela Illy
I. kategória – próza
1. miesto Ľubica Bystričanová		
Bilingválne gymnázium M. Hodžu
Sučany

Literát robí to isté, čo hrajúce sa dieťa. Vytvára svet fantázie, ktorú vyjadruje v poézií,
alebo v próze. Do VII. ročníka
Literárnej Ilavy 2013 sa zapojilo 194 „hrajúcich sa detí“ vo
veku od 9 do 84 rokov. Všetky literárne diela boli na veľmi
vysokej úrovni a preto mala
odborná porota naozaj veľa
práce, aby vybrali z každej kategórie tých najlepších.
Všetci pozvaní sa 5. apríla dopoludnia stretli v Dome
kultúry Ilava, kde mali možnosť navzájom spoznať svoju tvorbu a vymeniť si skúsenosti s vydávaním svojich diel
v knižnej forme. Po krátkom
kultúrnom programe prednosta mesta Ilava Ing. Ľubomír Turcer odovzdal víťazom
diplomy a ceny, za ktoré patrí
srdečná vďaka sponzorom
(primátor mesta Ilava, prednosta mesta Ilava, Dom kultúry Ilava, Považská cementáreň

Cena primátora

Ladce, kvetinárstvo Hortus,
Lekáreň Na námestí Ilava,
MsÚ Nová Dubnica, Drevopal, pani Hudáková a CVČ Ilava). Veľké ďakujem za to, že
celé podujatie sa nieslo v umeleckom duchu si zaslúži aj kolektív Centra voľného času Ilava pod vedením Mgr. Anny
Bajzovej.
Miroslav Horníček povedal:
„Básnik neumiera svojim telom, ale nezáujmom čitateľov“.
My, v Ilave sa snažíme, aby
všetci účastníci súťaže ostali navždy nažive v našich srdciach a preto budú postupne
v Ilavskom mesačníku uverejnené ocenené diela.
Literárna Ilava 2013 skončila – Nech žije Literárna Ilava
2014! Tešíme sa na VIII. ročník súťaže.
Dáša Illyová,
predseda Literárneho
klubu pri CVČ Ilava

Hľadám kľúče od poznania
na rozhraní snov
ukryté.
V slabučkých stonkách trávy
na svite,
keď hviždí čepeľ kosy.
Hľadám ťa v neznáme
našich krehkých svetov.
Kto si ?
Hľadáme bóje zatúlané
pevný bod v mĺkvom
nekonečne.
Odvahu čeliť zimomrivým ránam,
ísť cestou, čo sa možno stratí
v mesačnom svite.
V dráhe mliečnej.
Emília Filipová
MIKROSVETY
Sme hviezdy zabudnuté
v pradive chladnej hmloviny,
zahľadení do seba
na ceste danej sudičkami.
Sme hviezdy,ktoré možno zhoria
na sklonku času
celkom sami.
Tu vzdialenosti často klamú.
Vystreté ruky
nájdu sa len zriedka.
Od hviezdy k hviezde
teplým slovom pretkáš
čas, vyrátaný
na svetelné roky.
Sme občas meteory chladné,
vákuum citov
priepasť ľudskej biedy.
Sme bludné zvyšky
svetov
v hmlovine Andromedy.
Od hviezdy k hviezde
na svetelné roky.
Len ľudské slovo mocná stálica,
v rovine času
vzdialenosti kráti.
No tak ho vyslov.
Nech v samote svetov

jeden druhého
nestratí.
Emília Filipová
STROM SAMOTÁR
Na obzor tuho prikutý
živý výkričník,
s korunou prilepenou
na oblaky.
Posadnutý slobodou
a utajeným plačom.
Nevedno kedy
semeno privial
splašený vietor.
Odkiaľ a načo ?
Raz, v jeden krátky zimný deň
/ keď vyplače už všetky listy /
stanem si vedľa neho na úboč,
s čelom vrasteným
do brieždení hmlistých...
Zahľadení do seba
poberieme sa vedno
mimo priestor a čas.
Sami.
Len noc, hviezdny prach
a mlčanie v nás.
Emília Filipová
POTULKY
Vieš ako som vždy milovala
letné prechádzky vo dvojici,
našou cestou.
Dnes chodím sama.
Leto buráca, všetko živé láka.
Dych slnka sadá
v krutom žeravení
do korún stromov,
na lavičku v tieni čo na nás čaká.
Ustato blúdim
zákrutami rokov,
počítam straty
no aj nálezy.
Hora ma vábi
vôňou spomienok.
Vari jej predsa
na mne záleží.
Pomaly tíchne chorál Zeme,
aj šepot stromov.
Duša lesa drieme.
A ja len kráčam odovzdane
tou pustou cestou
do neznáma.
Tmavým údolím kráčam sama.
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Emília Filipová
BUDE MI CHÝBAŤ
V krútňavách času
sa leto strmhlav
rúti k zenitu.
Ťažko sa lúči.
Ostňami lúčov spaľuje trávu.
Ešte je tu.
No ja už cítim
bude mi chýbať
V sychravých ránach
sivej jesene,
v chmárach všedných dní
vlastnej bezmocnosti.
Budem ho hľadať
vo vločkách snehu,
v mrazivých kvetoch
na oknách.
Len ticho dúfať
že sa v tieni briez
v sieni zázrakov
ešte stretneme.
Branislava Vranić(I. kategória)
Bratislava
Les a ples
Bol raz jeden les,
v ktorom bol veľký ples.
Každý tam tancoval v pároch:
medveď s líškou,
vtáčik s myškou,
labuť s kačkou,
vlk s mačkou,
somár s rakom,
pavúk s vtákom,
a lev predvádzal
svoj spev.

Marek Blinka(II. kategória)Bánovce
nad Bebravou
RODINA JE DAR
„Prečo sa nemám tak ako Miško?“
Vravel som doma pri stole.
„Majú dom, nové auto, záhradný
traktor v stodole.“
„ Len to ti k šťastiu chýba?“
Spýta sa mama tíško.
„ Máš milujúcu rodinu,
nie ako chudák Miško.“
Otec je kdesi vo svete,
Miško to všetkým kričí.
Preto sa majú výborne.
Je politik v zahraničí.
Miško ho vidí veľmi málo,
Neviem, či toto všetko zato stálo.
Počítač, notebook a mnohé iné.
Rozmýšľam asi hodinu,
či nie je lepšie mať každý večer
pri stole celú rodinu.
Dnes je svet taký. Každý sa ženie,
aby mal viacej ako má.
Preto dnes nie je na prvom mieste
milujúca sa rodina.
Už viem, že som vďačný za to, čo
doma máme.
Netúžim mať také bohatstvo.
Za všetko vďačím otcovi, mame,
že mám doma svoje kráľovstvo.
Peniaze hýbu celým svetom
a závidíme jeden druhému.
Čo všetko má a za akú cenu.
Najhoršie želáme inému.

A zmestí sa tam aj pes?
Áno, toto je veľký les!
Ale ten pes,
dostal stres!

Povedať chcem to všetkým ľuďom,
všetkým ľuďom na svete.
RODINA JE náš vzácny DAR,
možno to ani neviete.

No lev sa usmial:
Pôjdem tancovať s tebou starý pes,
aj ak je to môj les!
Uch, uch to je des,
s tebou nebudem tancovať ani dnes!

Dávid Mičenec
(III. kategória) Žilina
Neúspešná krádež šťastia
Eufória zo života stále k výškam
rastie,
neprajníci chcú mi zobrať všetko
moje šťastie,
chcel som sa vás spýtať, že aká je to
robota,
závidieť šťastnému a starať sa do
šťastného života ?
Aj keď viem, že odpoveď na to
nedostanem,
no aj tak sa vás pýtať na to nikdy

Pes začal tancovať,
a lev, to bol veľký des,
tancoval ples:
Bum! Bác! Tres!
Psovi tlieskali,
po levovi paradajky hádzali!
A tak sa dnes,
skončil ten ples!

neprestanem,
už som rozbehnutý, pred bránami
nezastanem,
už nebudem sa zapodievať s vami,
s tým už prestanem.
Závisť je na každom kroku,
a je väčšia rok od roku,
sledujete moju trasu so životom bok
po boku,
úprimne som rád, že neradím sa
medzi závistlivú stoku.
Nezáviďte mi to, že som šťastný,
nejedz moje meno,
ale radšej vydajte sa každý, každá
svojím smerom,
pochopte to, že akákoľvek snaha je
už márna,
ale ak ťa to stále baví, ver, že začneš
baviť aj mňa.
Som v živote šťastný a to ty už
jednoducho nezmeníš,
tu máš tri náboje, nabi zbraň, no aj
tak ma prestrelíš,
nerieš moje handry, nerieš nič, čo
mám dnes na sebe,
nebudem sa obliekať podľa návodov
len kvôli tebe.
Obliekam si, čo chcem ja a ženám
sa to páči,
tvoj názor nezaujíma ma, len ich
názor mi stačí,
len neviem, či robíte to len z nudy,
či po nociach vás moje šťastie budí,
chlapci to fakt ma chcete súdiť ?
To fakt mi chcete niečo cudzie
nanútiť?
Fakt nebuďte naivní, lebo ja stále
rastiem,
ty pozeráš na mňa zdola a závidíš
moje šťastie !
Snažíš sa veľmi, ale snažíš sa
zbytočne,
zmeniť ma na iného človeka je tak
márne a tak náročné,
nesnaž sa už o to, ale rieš životy
iných,
alebo stiahni si moje fotky a zadus
sa pri nich,
to je jediná a posledná vec, ktorú so
mnou môžeš,
o nič iné sa už nesnaž, proti mne nič
nezmôžeš.
Toto sú posledné riadky pre vás,
nech to všetci VEDIA,
že môj osud, moje šťastie
bezvýznamní ľudia už NEZMENIA.
Anna Prnová
(IV. kategória) Horné Sŕnie
Dunčo
Každé ráno milý Dunčo
pred bráničkou leží,
stráži si svoj malý revír,
vyspinkaný, svieži...

Občas štekne na vrabčiaka,
občas splaší mačku,
a potom sa len tak fláka,
hľadajúc psiu hračku.
Keď odbije sedem hodín
na kostolnej veži,
hľadá Dunčo správny nápad,
ako ráno prežiť...
Unudený obzerá si
deduškov a babičky
vlečúce si do kostola
čakanky a paličky...
Keď odzvonia omše koniec
a pán farár odchádza...
a keď každý správny kresťan
z kostolíka vychádza....
Vtedy Dunčo,
tiež sa lúči,
stiahne chvost
a tíško skučí,
už sa teší, ako za pár
minút bude vyvádzať...
A už ide prvá obeť,
susedovie tetka,
ľahká korisť pre Dunčinka,
iba drobná pletka.
Vykračuje po chodníku,
nevšimla si ani,
že sa Dunčo
tíško plíži
ku nej z druhej strany....
Len zrazu „HAF“,
milá tetka
a obluda zblízka,
na obranu začne slúžiť
modlitebná knižka...
Nie však dlho,
Dunčo v búde študuje si žalmy,
prvý pokus o obranu
zdá sa, že bol márny...
Na tetkin krik,
vyjde gazda,
a pre spásu duše
vyťahuje zo psej búdy
čo Dunčinko kúše...
Na to šťastie,
včasný zásah,
iba malá škoda
zato Dunča nezachráni
ni svätená voda.
Spútali ho na retiazku,
pre výstrahu, za trest,
a bude rád,keď dostane
večer kostí zajesť.
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Pozvánky na podujatia v Ilave
27.4.2013/sobota/ na Laštekoch od 13.00
FS Srážov pozýva na PÁLENIE ĎURA.
Účinkujú: ĽH Michala Pagáča, FS Strážov, Stavbár, Vršatec.
Rockové skupiny Tublatanka, Dríst, Gladiator revival, Aya,
po večernom koncerte do rána rádio GO deejay.
Zoskoky parašutistov, vyhliadkové lety vrtuľníkom, občerstvenie. Vstupné 6 € v predpredaji cez Ticketportal, v deň podujatia
na mieste 8 €. /ZŤP, dôchodcovia, deti do 15 rokov v sprievode
rodičov zdarma./ Vstupenky sú zlosovateľné.
28.4.2013 /nedeľa/ v sále domu kultúry o 17.30
III. koncert IHJ 2013 „Klasická hudba naprieč generáciami.“
V Ilave privítame Komorný orchester Bohuslava Martinu.
Účinkuje spolu so žiakmi a učiteľmi troch ZUŠ-iek. V programe
zaznejú diela Mozarta, Janáčka a ďalších autorov.
Vstupné dospelí 5 € deti 2 €. Predpredaj v DK Ilava v prac. dňoch
od 7.00-16.30 /po 15.00 v knižnici/, v utorok do 15.00 h.
30.4.2013 /utorok/ na Mierovom námestí o 20.00 hod.
Oslavy pri príležitosti 68. výročia oslobodenia mesta.
Slávnostné kladenie vencov k pomníku partizána a uctenie si
pamiatky padlých bojovníkov za slobodu.
V programe vystúpia DFS Laštek a DFS Vretienko z Ilavy,
Od 19,30 hod. – lampiónový sprievod detí s rodičmi z Laštekov
na Mierové námestie, kde bude pokračovať kultúrny program
1.- 31.5.2013 na prízemí vo vstupnej hale domu kultúry
Našimi objektívmi – výstava fotografií členov Fotoklubu Považie.
Pozývame na vernisáž v utorok 30.4.o 15.00 h.
Výstavu si pozriete v prac. dňoch od 8.00-16.30 /utorok do 15.00/
a cez víkendy počas podujatí v DK. Vstup voľný
4.5.2013 /sobota/ na Skale začína štartom od 6.00-10.00
Ilavská 25-ka. Už XXX. ročník obľúbeného turistického
pochodu. Viac v samostatnej pozvánke
10.5.2013 /piatok/ v sále domu kultúry o 19.00
CIGÁNSKI DIABLI – koncert populárnych hudobníkov.
Vstupné 10 € v predpredaji a po 12 € sa budú vstupenky predávať
5 dní pred koncertom. Predpredaj v Dome kultúry Ilava
19.5.2013 /nedeľa/ štart pri starom pivovare o 10.00 a 11.00
Ilavský beh – veľká cena Agromixu, XVII. ročník.
Súťažia deti i dospelí, viac v samostatnej pozvánke
10.-30.5.2013 v mestskej knižnici počas otváracích hodín
Najkrajšie/nejkrásnější české a slovenské detské/dětské knihy.
Jedinečná putovná výstava prezentujúca 100 slovenských a 100
českých ocenených detských kníh za posledných desať rokov .
Výstavu usporadúvame v spolupráci s BIBIANOU - medzinárodným domom umenia pre deti Bratislava a Památníkem národního písemnictví v Prahe. Pozývame deti i dospelých.
12.5.2013 /nedeľa/ v sále domu kultúry o 15.00
Srdiečko pre mamu. Tradičné podujatie ku Dňu matiek.
Účinkujú deti z MŠ, ZŠ, ZUŠ, operná speváčka Katarína
Michaily a klaviristka Miroslava Gašparíková. Vstup voľný.
Pripravujeme na jún 2013:
1.6. /sobota/ Z rozprávky do rozprávky /podujatie k MDD/
7.6. /piatok/ Radošinské naivné divadlo s hrou Šťastné konce
Materské centrum Dubáčik: pondelok a streda 10.00-12.00
Nájdete nás v budove domu kultúry na II. poschodí.
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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„Vďaka ti, Pane, za všetko stvorenie,
skrze ktoré nám dávaš spasenie.
Vďaku ti vzdáva každý kvet na lúke,
každý strom v lese, veď si ho stvoril“...
To sú slová jednej z piesní Františka z Assisi, ktorého
meno si vybral nový pápež a
v podobe tohto mena prináša zmenu pohľadu na svet.
Príbeh tohto svätca Františka
nám hovorí, že sa zriekol pozemských statkov a zamiloval
si chudobu. Hoci pochádzal
z bohatej rodiny, opustil rodičovský dom a začal hľadať
nový zmysel života. „Nechcem mať nič s bohatstvom,
to robí ľudí bezcitnými a surovými. Musí byť niečo cennejšie ako majetok.“ Takto sa
rozhodol pre bohatstvo v tých
najkrajších podobách, pre duchovné bohatstvo. A čo hľadá, si chce zaslúžiť pokorou,
chudobou a pomocou tým,
ktorí to najviac potrebujú.
Ďakujem za tento starý príbeh svätca Františka, ktorý je
aktuálny práve v tejto dobe,
v ktorej narastá súťaženie a
pretekanie ľudí v bohatstve.
Všetko je stále o tom, kto z
nás bude mať najviac peňazí,
viac nadobudnutého majetku, lepšie auto, väčší dom... .
A to najčastejšie na úkor medziľudských vzťahov, ktoré už
nebudujeme. Nevieme si nájsť
čas na rozhovor, ani na krátku
návštevu rodiny, jeden druhému prestávame rozumieť. Niekedy už nemáme ani snahu

prejaviť si úctu pozdravom
na ulici, zabúdame alebo nevieme si odpustiť drobné chyby. Možno si myslíte, že nám
to tak vyhovuje, že materiálny dostatok je najdôležitejší v
našom živote, že druhého potrebujeme len dobehnúť, využiť, že potrebujeme mať za
suseda kresťana, len keď nám
to vyhovuje. Bohatstvo, to je
veľký sen tejto doby! Sen založený na majetku, nadmernej hojnosti, niekedy tvorený
až kategóriami prepychu, luxusu, či nadbytku. Len škoda,
že nemá mieru, preto sa naša
predstava bohatstva nikdy nenaplní, lebo má stále málo.
Podľa starého príbehu svätca
Františka z Assisi môže mať
naše bohatstvo aj abstraktnú
podobu, spojenú s láskou, ktorá obsahuje snahu chcieť dobro pre druhého. A tak si možno
spomeniete, že dôležitejšie ako
zháňanie majetku boli pre nás
kedysi dobré vzťahy v rodine,
so susedmi alebo na pracovisku. Boli to hodnoty, pre ktoré
sme si vážili jeden druhého.
Dokážeme ešte v dnešnej dobe
žiť tak, aby to bolo dobré aj pre
druhého a nesmierne slušné?
A čo by sme mali hľadať, aké
bohatstvo, aby nás to zmenilo?
ZP

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže
VEĽKONOČNÝ POZDRAV

Kategória MŠ:
1. miesto: Nikolka Švančárová, 6. Rokov, MŠ Ilava
2. miesto: Dadka Martonová , 4 roky , MŠ Klobušice
3. miesto: Michaela Beňová, 6. Rokov, MŠ Ilava
Kategória ZŠ:
1. miesto: Emka Kalusová, 6. Rokov
2. miesto: Ema Sláviková , 9. Rokov
3. miesto: Jakub Ondraščin, 8. Rokov
Kategória ŠZŠ:
1. miesto: kolektívna práca 3.-4. Ročníka
2. miesto: Kornélia Kroščenová , 3. Ročník
3. miesto: Peter Mišovec, 7. Ročník
Kategória ZUŠ:
1. miesto: Bianka Priebojová, 6.rokov
2. miesto: Oliver Barkáč, 11. Rokov
3. miesto: Bibiána Beblavá, 8. Rokov

Veľkonočné tradície
Predveľkonočné
obdobie
bolo pre obyvateľov mesta
Ilava veľmi príjemné, najmä dňa 20. marca, kedy sa
v dome kultúry zišli remeselníci takmer z celého Slovenska. V tento krásny deň sa aj
slniečko konečne prebudilo
a pošteklilo svojimi teplými
lúčami každého, kto si našiel
čas na prechádzku a navštívil
naše kultúrne stredisko plné
krásnych veľkonočných výrobkov. Veľkonočné stretnutie plné ľudových výrobkov,
tradičných remesiel, špecialít kuchyne a tvorivých dielní pre deti organizujeme tiež
tradične s Považským osvetovým strediskom v Považskej Bystrici. Týmto podujatím sme chceli pripomenúť
našim deťom ľudové tradície
nielen prostredníctvom trhov,
ale najmä tým, že si žiaci ilavských škôl sami mohli vyskúšať tvorbu rôznych ľudových
výrobkov, maľovanie kraslíc,
medovníkov,
aranžovanie,
pletenie korbáčov, modelovanie z hliny, či obrázkov z farebného piesku. Návštevníci
si mohli pochutnať i na valašských frgáloch a špecialitách
veľkonočnej kuchyne, ktoré
pripravili členky Klubu dôchodcov v Ilave. V rámci veľkonočných tradícií bola vyhlásená i súťaž pre deti z ilavských
škôl v tvorbe veľkonočného
pozdravu. Všetky veľkonočné pozdravy boli vystavené

v priestoroch vestibulu DK
a najkrajšie práce boli ocenené
diplomom a vecnými cenami.
V kultúrnom programe, ktorý sa uskutočnil o 16.00 hod.
účinkovali deti z DFS Laštek,
pod vedením Radky Matovičovej a DFS Vretienko, pod
vedením Ľubomíra Ďuriša
a hosťom programu bol pán
Miroslav Štefánik z Lúk pod
Makytou, ktorý sa predstavil
s hrou na heligónku, píšťaly a pastiersky roh a zaspieval
prekrásne ľudové piesne z nášho regiónu.
Chcela by som poďakovať všetkým remeselníkom,
ktorí sa aktívne zúčastnili
podujatia, pracovníčkam CVČ
Ilava, Mgr. Klaudii Jendrolovej, Mgr. Lenke Maradíkovej a Evke Vavríkovej, ktoré
v rámci tvorivých dielní upútali deti rôznymi variáciami
s hlinou, SOŠ Pruské, ktorá každoročne pripravuje pre
deti veľkonočné aranžovanie,
zdobenie medovníkov, veľkou
atrakciuou nielen pre žiakov,
ale aj učiteľov a návštevníkov
podujatia boli obrázky z farebného piesku, ktoré si mohli vytvoriť deti i dospelí pod umeleckým vedením Ing. Igora
Kabzana. Ďakujem i návštevníkom a všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
podieľali na tvorbe príjemnej
atmosféry predveľkonočného
obdobia.
- at -
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Výročná členská schôdza
V pondelok, 18. 03. 2013, sa
uskutočnila Výročná členská
schôdza Regionálnej pobočky
PV ZPKO ILAVA – POV. BYSTRICA aj za prítomnosti pani
HOŠTÁKOVEJ z REGIÓNU
TRENČÍN, aby prerokovali
svoje záležitosti. V úvodnom
slove predsedníčky RP, pani
Hedvigy SLIVKOVEJ, zaznela
prosba o minútu ticha za troch
našich členov, ktorí od ostatnej výročnej členskej schôdze
odišli na svoj večný odpočinok. Vytvorili sa pracovné komisie – návrhová, mandátová
a volebná. Po prečítaní výročnej správy sa pristúpilo k voľbe Výboru RP.
Za návrh – predsedníčka H.

Smútočné poďakovanie

Smútiaca rodina vyslovuje úprimné poďakovanie
všetkým, príbuzným a priateľom, za prejavy sústrasti,
spolupatričnosti a za účasť
na poslednej rozlúčke s milovaným synom, bratom
a vnukom

SLIVKOVÁ, Jozef CÁHEL,
A. JANCOVÁ, M. KAŠIAR
a M. BURÍK, hlasovaním
jednomyseľne schválili výbor RP. Zvolili sme zástupcov našej RP na celorepublikový snem PV ZPKO, ktorý
bude v júni tohto roku. Zároveň hlasovaním odsúhlasili
dvoch kandidátov do Republikového výboru ZPKO. Do
našej organizácie sme prijali
novú členku, vnučku po politickom väzňovi, slečnu Porubčanovú. V pláne činnosti bol
predložený návrh na návštevu
Hlavného mesta kultúry KOŠICE alebo MARTINA, keď sa
bude oslavovať 1 150. výročie
príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda na územie Veľkomoravskej
ríše a 150. výročie vzniku Matice slovenskej.
Približne po dvoch hodinách sa prítomní členovia rozlúčili s nádejou do skorého videnia.
Marián Burík

Lukášom
PORUBČANOM.

S Lukášom sme sa rozlúčili 15.marca 2013 na ilavskom
cintoríne.
Všetkým ďakujeme za
kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili
zmierniť veľkú stratu, ktorá
nás postihla.
Smútiaca rodina

Smútočné poďakovanie

Ďakujeme za účasť, slová útechy, prejavy sústrasti
a kvetinové dary rodine, susedom, všetkým priateľom
a známym, ktorí dňa 21.3.
2013 na poslednej ceste odprevadili našu drahú

MÁRIU
KRAJČIOVÚ.

Ďakujeme aj Mestskému
úradu, Domu kultúry v Ilave
a Zmiešanému speváckemu
zboru Ilavčan za mimoriadne spevácke vystúpenie.
Smútiaca rodina

Matrika
Narodenie :
Sabina Domáňová,

Spomienka na
„PORKIHO“

Priskoro podal ruku smrti a splynul s večnosťou, jeho
srdce náhle stíchlo a pohľad
sa znenazdajky pozdravil
s tmou. Z mladých rúk sa
vytratil pohyb, ústa, ktoré
sa tak radi smiali sa zamkli
mlčaním...
Dňa 15. marca 2013 sme
sa navždy rozlúčili s našim
mladým kamarátom

Lukášom
Porubčanom.

Hrozná smrť prerušila jeho
život vo veku 18 rokov.
Stratili sme dušou a srdcom oddaného futbalistu. Mestský futbalový klub,
v ktorom Porki hrával najskôr ako žiak, neskôr ako
dorastenec, prišiel o vynikajúceho hráča, ale najmä kamaráta....
PORKI SI STÁLE S NAMI
– NEZABUDNEME
Venujte mu prosím s nami
tichú spomienku

Smútočná spomienka

„Prečo bol osud taký krutý,
nedoprial Ti ďalej s nami žiť,
prečo si nás musel tak nečakane opustiť.
Na hrob Ti kvety kladieme,
sviečky zapálime, vždy keď sa
tu zídeme, slzy nám tečú po
líci a srdce strašne bolí, spomienka na teba zabudnúť
nám nikdy nedovolí.“
Dňa21.3. 2013 si pripomíname 1. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca,
dedka a pradedka

JOZEFA LEFČÍKA.

S láskou a úctou si na neho
spomínajú manželka, syn
a nevesta, dcéra a zať, vnúčatá a pravnučka, ako aj celá
blízka rodina.

Laura Girardi,
Jakub Kotras,
Martina Filová,
Dávid Vozárik,
Michal Vanko,
Filip Hudec,
Karin Štefancová,
Michael Felis
Navždy nás opustili :
Ján Durko,
Karol Hanus,
Lukáš Porubčan,
Štefan Baláž,
Mária Bakošová,
Anna Jantová,
Anton Daňo,
Mária Krajčiová,
Mária Dušalová,
Eva Mráziková,
František Majer,
Jozef Derka,
Vendelín Siekel
Manželstvo uzatvorili :
Miroslav Lachký
a Miroslava Trpková
Craig Stewart Hewitson

Smútočné poďakovanie

Dňa 22. 1. 2013 nás navždy opustil manžel, otec,
starý otec
VINCENT VRANA,
vo veku 75 rokov. Úprimne ďakujeme príbuzným,
susedom, priateľom a známym za účasť na poslednej rozlúčke, za kvetinové
dary a prejavy sústrasti.
Smútiaca rodina

a Katarína Veliká
Peter Barták
a Anna Papánková
Okienko do štatistiky :
V sledovanom období
sa do nášho mesta
prisťahovalo 32 občanov,
odsťahovalo sa 26.
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Turistický pochod - ILAVSKÁ 25-ka. XXX. ročník
Klub slovenských turistov Tuláci Ilava s podporou
mesta Ilava organizuje dňa
4.5. 2013 v poradí už XXX.
ročník turistického pochodu
Ilavská 25-ka.
Tento rok odzrkadľuje dlhodobú tradíciu a úspechy
či už pochodu, alebo organizácie klubu. Voľba jednotlivých trás je prispôsobená
turistickej verejnosti, kde si
svoje nájdu rodiny s deťmi,
priemerne zdatní turisti alebo milovníci náročnejších
pochodov.
Trasy sú situované v Strážovských vrchoch a prechádzajú viacerými turisticky atraktívnymi vrcholmi
s krásnymi výhľadmi ( Sokol, Vápeč, Vlčinec, Rohatá skala). Trasy sú vedené
po turistických značených
chodníkoch a chodníkoch
značených miestnou značkou.
Štart aj cieľ sa nachádza v
mestskej časti Skala, pri pohostinstve „U muflóna“ (cca
1,5 km od autobusovej zastávky Ilava – stred, 2 km od
vlakovej stanice- smer Prievidza).
Termín: sobota 4. máj 2013
Štart:
600 – 800 ( 50-km trasa)
600 – 1000 ( ostatné trasy)
Uzávierka tratí: 18:00
Trasy: 50 km, 25 km, 15
km, 8 km,
50 km - trasa Ilavskej päťdesiatky vedie po žltej značke (č.8587) cez vrchol Sokola
(K1) do osady Háj, pokračuje doľava po zelenej značke (č.5583) cez Malé a Veľké
Košecké Podhradie do sedla Mraznica. V sedle sa stáča doprava po žltej značke
(č.8583) cez Rohatú skalu
(K6) do obce Mojtín. Odtiaľ
trasa vedie po modrej značke
(č.2691) smer Zliechov, kde

sa napája na červenú turistickú značku (č.0801) „Cesta
hrdinov SNP“ smer Srvátková lúka, až cez sedlo Palúch
na Vápeč (K2 - vrchol s krásnym kruhovým výhľadom).
Z Vápča po modrej značke
(č.2423) cez H. Porubu do
osady Smrčkovci. V strede osady doľava po miestnej modrej značke na Vlčinec (K3). Za Vlčincom sa
miestna modrá značka opäť
stretáva s modrou značkou
(č.2423) a po nej pokračuje
cez Iliavku na Krásnu hôrku
(K4). Odtiaľ trasa vedie po
miestnej modrej značke cez
Sedličnú horu a Batinu do
cieľa. Trasa je veľmi náročná, s približným stúpaním
2800 metrov, vhodná len pre
zdatných turistov s dobrou
kondíciou.
25 km - trasa vedie po žltej značke (č.8587) cez vrchol Sokola (K1), osadu

Háj na križovatku s modrou značkou nad Hornou
Porubou. Odtiaľ po modrej
značke (č.2423) na Vápeč
(K2 - vrchol s krásnym kruhovým výhľadom). Z Vápča
po modrej značke (č.2423)
cez H. Porubu do osady
Smrčkovci. V strede osady
doľava po miestnej modrej
značke na Vlčinec (K3).Za
Vlčincom sa miestna modrá značka opäť stretáva s
modrou značkou (č.2423) a
po nej pokračuje cez Iliavku
na Krásnu hôrku (K4). Odtiaľ trasa vedie po miestnej
modrej značke cez Sedličnú
horu a Batinu do cieľa.
Trasa je náročná, s približným stúpaním 1550
metrov.
15 km - trasa vedie po žltej
značke (č.8587) cez vrchol
Sokola (K1) do osady Háj, tu
sa stáča doprava po miestnej zelenej značke cez osadu

Štyri Lipy do sedla nad Iliavkou, kde sa opäť stáča doprava a po žltej miestnej značke
vedie cez vrchol Starého hája
(K5) do cieľa.
Trasa je mierne náročná,
s približným stúpaním 650
metrov.
8 km - trasa vedie Iliavčanskou dolinou na Krásnu
hôrku (K4) a odtiaľ vedie po
miestnej modrej značke cez
Sedličnú horu a Batinu do
cieľa. Je vhodná pre rodiny
s malými deťmi.
Štartovné:
dospelí 1 €,
deti do 15 rokov 0,70 €
Mapa:
VKÚ Harmanec
č. 119, Strážovské vrchy
Upozornenie:
Akcia sa koná za plnej
cestnej premávky, každý
účastník ide na vlastné nebezpečie.
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Pozývame Vás na XVII.

XVII. ročník ILAVSKÉHO BEHU
Dátum: Nedeľa, 19. mája 2013
Miesto štartu: Ilava, starý pivovar
Usporiadateľ: Mesto Ilava
Čas štartu: 10 00 hod.beh deti- ročníky 1.-5. ZŠ- dievčatá G
- chlapci H
- ročníky 6.-9. ZŠ - dievčatá I
- chlapci J
11 00 hod.beh dospelí- spoločný štart- muži A (do 40 rokov)
- muži B (do 50 rokov)
- muži C (do 60 rokov)
- muži D (nad 60 rokov)
- ženy E (do 35 rokov)
- ženy F (nad 35 rokov)
Spôsob štartu: 	Hromadný - deti po kategóriách (1x kategórie
G+H, 1x kategórie I+J)
- dospelí v jednom spoločnom štartovnom poli
Prezentácia: Od 8 30 do 10 30 hod. v mieste štartu pri starom
pivovare
Dĺžka tratí / podklad: Bežci - deti 800 m mladšie (asfalt), resp. 1
200 m staršie (asfalt)
Bežci - seniori 13 000 m (asfalt + terén s mäkkým podkladom)
Výsledky: Hodinu po dobehnutí posledného pretekára
v priestoroch hotela MORAVEC-CAFÉ
Štartovné: 2,- € pre všetky seniorské kategórie s výnimkou detských
Ceny: Finančné odmeny (seniorské kategórie), vecné ceny (žiacke kategórie)
Tradičné zlosovanie sponzorských darov (aj pre širokú športovú verejnosť)
Občerstvenie: Ihneď po pretekoch v priestoroch hotela MORAVEC-CAFÉ (hradí usporiadateľ)
Informácie: Ľubomír KLOBUČNÍK
Telefón: 00421 903 236 896;
E-mail: lubomir.klobucnik@ilava.sk;
jozef.tichy@ilava.sk;
Web podujatia: www.ilava.sk kalendár podujatí, nájdete tam
celé propozície
Upozornenie: Súťaží sa za plnej cestnej premávky a všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
Usporiadateľ za prípadné zranenia zúčastnených pretekárov
neberie zodpovednosť.

Už v nedeľu, 19. mája 2013
o 10.00 hod. privítame v našom
meste účastníkov jedného z najvydarenejších domácich športových podujatí - ILAVSKÉHO
BEHU. Aj tohto roku, celkovo
po sedemnásty raz sa táto významná športovo-spoločenská
udalosť uskutoční ako medzinárodné bežecké open-podujatie s logom generálneho sponzora, firmou AGROMIX v záhlaví.
Okrem pravidelných účastníkov
z Českej republiky, záujem oň už
tradične prejavili aj niektorí ďalší
zahraniční pretekári. Či do nášho
mesta napokon pricestujú a ako
sa im na náročnej, 13 000 metrov
dlhej trati bude dariť môžete sa
prísť presvedčiť osobne pred starý ilavský pivovar, kde je situovaný štart i cieľ podujatia. Súťažiť sa
bude v štyroch žiackych a šiestich
seniorských kategóriách, prezentácia pretekárov je zabezpečená
v priestore štartu už od 8.00 hod.
Oficiálnym hosťom - mediálnou
tvárou XVII. ročníka ILAVSKÉHO BEHU - bude celkom výnimočne a netradične muž, ilavský
rodák a občan mesta Ilava, šéftréner slovenskej hádzanárskej reprezentácie žien, Peter Sabadka,
ktorý svoju účasť na májovom bežeckom podujatí organizátorom
už záväzne potvrdil.

Kto je Peter Sabadka?

Predovšetkým ilavský rodák
a občan nášho mesta, okrem toho
aj úspešný, cieľavedomý a sympatický mladý muž hovoriaci plynule dvoma svetovými jazykmi,
ruským a anglickým, onedlho
štyridsiatnik, slobodný, bezdetný,
vysokoškolsky vzdelaný. Je absolventom Univerzity Komenského
v Bratislave, fakulty telesnej výchovy a športu, študijný odbor
trénerstvo so špecializáciou pre
hádzanú a držiteľom najvyššej
trénerskej licencie Európskej hádzanárskej federácie – „Master
coach“ ...
Trénerská prax a úspechy:
1998 - tréner mládeže OŠG Trenčín- staršie dorastenky
1999 - tréner mládeže ŠKP Bratislava- st. žiaci a ml. žiaci- Majster
Slovenska

2000 - tréner mládeže AŠK Inter
Slovnaft Bratislava- ml. žiačky
2001 - tréner mládeže AŠK Inter
Slovnaft Bratislava- st. žiačky 3. miesto majstrovstvá SR
2002 - tréner mládeže AŠK Inter
Slovnaft Bratislava- mladšie dorastenky- 2. miesto majstrovstvá
SR, družstvo žien-3. miesto SR
2003 - tréner mládeže AŠK Inter
Slovnaft Bratislava- staršie dorastenky-3. miesto majstrovstvá SR,
družstvo žien- 3. miesto SR
2004 - tréner mládeže AŠK Inter
Slovnaft Bratislava- mladšie dorastenky - 3. miesto majstrovstvá
SR
2005 - tréner OŠG Trenčín- staršie dorastenky- Majster Slovenska
HK Štart Trenčín
2006 - tréner OŠG Trenčín- staršie dorastenky- Majster Slovenska
HK Štart Trenčín,
tréner družstva žien- víťaz 1.SNL
a historický postup do spoločnej
Česko-Slovenskej ligy WHIL
2007 - tréner žien- HK Štart Trenčín- 8. miesto vo WHIL
2008 - tréner žien- historické
3. miesto- bronzové medaily o
Majstra Slovenska a 5. miesto vo
WHIL pre Trenčín,
tréner reprezentácie mladšie kadetky SR
2009 - reprezentácia kadetky 17
ročné SR- víťaz kvalifikácie a postup na ME Srbsko- 13. miesto,
X. Európske olympijské hry mládeže EYOF-Tampere/Fínsko/ zisk
fantastického striebra /najväčší
mládežnícky úspech/- hlavný tréner reprezentačného družstva kadetiek Slovenska
2010 - tréner HC Britterm Veselí nad Moravou/Český majster/-
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ročník Ilavského behu
-zisk prvého Českého pohára pre
Veselí, druhé miesto v spoločnej
Česko-Slovenskej lige WHIL, vicemajster Českej republiky,
tréner reprezentácie junioriek SR
2011 - zisk Majstrovského titulu v
Českej republike, ako tréner HC
Britterm Veselí nad Moravou,
tréner reprezentácie žien SR
2012 - historický víťaz spoločnej
Česko-Slovenskej súťaže WHIL
ako tréner HK Britterm Veselí
nad Moravou, zisk Českého pohára, vicemajster Českej republiky, účastník Champions league
EHF/Ligy majstrov/-historický
postup do druhého kola, pre české družstvo v klubovej histórií,
3. kolo Winners Cup EHF
tréner reprezentácie žien SR - víťaziek prvej fázy kvalifikácie na
tohtoročné hádzanárske Majstrovstvá sveta v Srbsku (7.-22.decembra 2013) a účastníčok druhej
fázy záverečných bojov play-off o
postup na šampionát s tímom Rumunska, ktorá sa uskutoční dvojkolovo - 2. júna na Slovensku a 9.
júna v Rumunsku
V šestnásťročnej histórií Ilavského behu štartovalo pod hlavičkou mesta, mestských spoločenských organizácii a firiem
celkom sedemdesiatšesť účastníkov
Najpočetnejšia časť sa hlási
k mestu Ilava
Je potešiteľné, že na jednom z
najväčších športových podujatí,
ktoré mesto Ilava na svojej pôde
organizuje, popri početnej základni cezpoľných bežcov (celkom ich v Ilave štartovalo 1044)
sa s pribúdajúcimi ročníkmi zúčastňuje čoraz viac domácich
pretekárov. Najrýchlejším z nich
po šestnástich ročníkoch je 64.
muž oficiálnych historických tabuliek podujatia, Štefan Daňo
(49:12/2009), ktorý napriek tomu
že je občanom Sedmerovca a na
Ilavskom podujatí má zaknihovaných deväť štartov, šesť z nich
absolvoval pod hlavičkou svojho zamestnávateľa - UVTUVV
Ilava. Hneď za nim figuruje známy domáci vytrvalec Štefan Král
(52:04/2000) so štrnástimi účasťami, na treťom jedna z významných domácich osobností, Vla-

dimír Stopka (52:18/2000), ktorý
má na podujatí odkrútených trinásť ročníkov a na štvrtej priečke
sa s dvoma účasťami usadil Jozef
Homola (52:43/2000). Za domáci objav sezóny možno označiť
vlaňajší výkon Petra Habánka
(54:51/2012), ktorý sa hneď svojim
prvým štartom dokázal presadiť
do prvej päťky najrýchlejších domácich pretekárov. Šiestym pretekárom v poradí s dvoma účasťami na podujatí je člen FS Strážov
Peter Mihál (56:07/2002), bezprostredne za ním s jediným štartom nasleduje ďalší z pokračovateľov folklórnych tradícií mesta,
Vladimír Šedo (56:22/2002).
Ôsme miesto si ešte na sklonku
starého milénia svojim výkonom
zabezpečil muž s 217-timi odbehnutými maratónmi a deviatimi
účasťami na podujatí, Jozef Hlávka (57:28/1999), zatiaľ čo na deviatu priečku približne v tom istom
období sa svojim výkonom zaradil ďalší známy ilavský vytrvalec
a štvornásobný účastník podujatia, Ján Kminiak (58:05/1998).
Úvodnú TOP desiatku najrýchlejších domácich pretekárov na
Ilavskom behu svojim jediným,
podľa všetkého však veľmi vydareným štartom uzatvára Pavol
Hajaš (57:42/2009).
Z mediálne známejších ilavských osobností patrí sa ešte spomenúť výkon súčasného poslanca
mestského zastupiteľstva v Ilave,
Antona Bajzíka (1:03:58/1998),
ktorý po dvoch bežeckých pokusoch dosiahol na osemnástu
priečku, zatiaľ čo o deväť pozícii
nižšie, na dvadsiatom siedmom
mieste so šiestimi účasťami na
podujatí zakotvila jedna z najznámejších a najpopulárnejších osobností ilavského štartovného poľa
- skvelý folklorista, divadelník
a majster volantu, adrenalínový
nadšenec a nenapodobiteľný realizátor tých najkrajších, najbláznivejších a najemocionálnejších
spoločenských nápadov - Milan
Jakúbek (1:08:22/2009). Opomenúť pri tejto príležitosti nemožno
ani guráž a odvahu dvoch dám,
ktoré sa ako jediné dokázali pod
hlavičkou mesta Ilava postaviť na
štartovnú čiaru, Moniky Masáro-

vej (1:25:14/2010) a Ľubici Ivanovej (1:27:39/2002), ktoré hierarchiu najlepších ilavských výkonov
v šestnásťročnej histórii podujatia
uzatvárajú ...

Aj mestské časti majú
svojich hrdinov

Aj keď vo vzťahu k profilu
a plošnému rozloženiu trate svoju
príslušnosť k teritoriálne vzdialenejším Klobušiciam verejne deklarujú iba dvaja členovia sedemdesiatšesť členného domáceho
účastníckeho balíka - dvadsaťtriročný Jakub Fujerík a podstatne
skôr narodený Ján Kminiak - dá
sa povedať, že kvantitu v tomto
prípade nahradila kvalita. Zatiaľ
čo Jakub Fujerík (57:57/2007) sa
popri svojich 25-tich odbehnutých maratónoch svojim jediným
štartom na podujatí usadil na čele
druhej desiatky najlepších domácich výkonov, meno Jána Kminiaka sa okrem výborného domáceho ratingu nerozlučne spája
najmä s počiatkami organizovaného rekreačného behania v meste a s bohatými klubovými aktivitami vtedajšej ČH Ilava. Bol to
práve Ján Kminiak a ČH Ilava,
kto pred pamätným rokom 1989
stál za zrodom a niekoľkoročnou tradíciou prvého bežeckého
podujatia v Ilave ...
Osobitnú, veľmi špecifickú časť
domácich účastníkov Ilavského
behu tvoria občania mestskej časti Iliavka, s ktorými je toto prekrásne májové podujatie, aj vďaka vrchárskej prémii na Kopánke
a miestnej občerstvovačke už roky
nerozlučne späté. Výsadné postavenie medzi nimi má druhý muž
domácich ilavských tabuliek, Štefan Král, rodák z Valaskej Belej,
ktorému do plného počtu účastí
na Ilavskom behu chýbajú dva zápisy - z prvého a trinásteho ročníka. Popri bohatých zážitkoch z
Ilavského behu má za sebou tiež
dlhú a úspešnú kariéru vytrvalca,
je maratóncom „par excellence“.
Má absolvovaných takmer pol
druhej stovky maratónov, medzi
ktorými osobitné miesto zaujíma
budapeštiansky IBUSZ maratón
z roku 1988. V absolútnom poradí, spomedzi troch tisícok maratóncov z dvadsiatich ôsmych krajín sveta na ňom skončil na veľmi
peknom 70. mieste a vytvoril si

skvelý, takpovediac profesionálny „osobák“ s hodnotou 2:46:00
hodiny. Má odbehnutých pätnásť
ročníkov Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, z toho
štyri pod tri hodiny, Viedenský
maratón (1991) i veľmi známy
maratónu vo Frankfurte nad Mohanom (1996, 10 000 účastníkov,
40 krajín, umiestnenie v prvej
päťstovke), ktorý aj napriek tomu,
že v ňom zmeškal o jednu minútu kvalitatívne veľmi slušnú
trojhodinovú hranicu, zanechal
v ňom tie najkrajšie a najpríjemnejšie spomienky. V roku 2004
sa spoločne s ďalšími Ilavčanmi,
Vladimírom Stopkom a Jozefom
Hlávkom zúčastnil veľmi známeho maratónu v talianskych Benátkach (8 000 bežcov, umiestnenie
v prvej tretine štartovného poľa) a
je tiež viacnásobným účastníkom
najznámejších českých a slovenských lyžiarskych maratónov ...
Popri Štefanovi Královi objavili sa však časom v Iliavke aj ďalší odvážlivci, ktorí si trúfli svoj
vzor nasledovať a popasovať sa
s nástrahami náročnej, 13 000
metrov dlhej trate s prevýšením
179 metrov. Patrí ku nim Peter
Holba mladší (1:08:15/1999), ktorý na tomto podujatí bežal štyrikrát, spomínaný Anton Bajzík a
Peter Holba starší (1:16:20/2001),
ktorý si na ilavskej trati zaknihoval dve účasti. Po jednej účasti do spoločného pridali ešte
ďalší traja Iliavčania - Peter Kubala (1:06:01/2009), Miloš Bajzík
(1:24:47/2004) a Rudolf Holba
(1:18:19/1999).
Keďže píšeme o občanoch
Iliavky, nemožno nespomenúť
ani tých, ktorí síce na samotnom podujatí nikdy neštartovali, od samého začiatku však stáli
a stoja po boku jeho organizátorov. Patrí medzi nich najmä Štefan Žilka a Jozef Holba so svojimi
firmami a najbližšími spolupracovníkmi, bez ktorých nezištnej
pomoci, najmä v oblasti materiálno-finančného zabezpečenia by si
bezchybné fungovanie tohto podujatia bolo dnes už iba veľmi ťažké predstaviť. Vážime si toho a aj
touto cestou im vyslovujeme naše
úprimne poďakovanie.
(tch)
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Priateľský florbalový zápas
Vo februári sa mladší žiaci florbalového krúžku CVČ
Ilava zúčastnili priateľského
zápasu so žiakmi dubnického florbalového krúžku pod
vedením pána Mgr. Dušana Sokolíka, ktorý sa konal
v dubnickej športovej hale. Po
vzájomnej dohode oboch zúčastnených družstiev sme usúdili, že stretnutie obe strany
obohatilo a podujatie zopakujeme.
Slovo dalo slovo a o mesiac
sa naše stretnutie uskutočnilo.
Dňa 26.3.2013 sa naše družstvá opäť stretli v priateľskom
zápase v inom zložení a samozrejme aj ....nasadení. Chlapci už mali lepšiu predstavu,
čo ich čaká, a tak dali do zápasu všetko. Výsledok zápasu
po odohratých tretinách bol:
Ilava 6 : 8 Dca. Výrazný gólový rozdiel oproti predošlému
výsledku priateľského zápasu
(Ilava 4 : 12 Dca). Chlapci stále hru doťahovali a nedali sú-

perovi vydýchnuť. Myslím, že
tento raz sme boli pre dubnických chlapcov rovnocenným
súperom.
Výraznou oporou nášho
družstva bol brankár Andrej
Tomašík, naši gólmani Sebastián Derka 4 gólmi, Erik Petrovič 2 gólmi. Hráči Tobias
Stano, Jakub Stano, Samuel
Púš, Matúš Kvasnica, Martin
Palkovič, Matej Kucharik, Michal Srnec, Mário Mutala, Matej Jáňa, Andrej Sekeráš, Jakub
Marienka sa taktiež nedali zahanbiť svojou húževnatosťou
na hracej ploche.
Som rada, že si žiaci nášho družstva mali možnosť zahrať s družstvom, ktoré má
viac hráčskych skúseností ako
my. Bola to pre nás opäť dobrá
škola, ako zúročiť naše tréningové skúsenosti. Teším sa na
stretnutie so žiakmi na ďalšom
podujatí a v budúcnosti možno i na turnaji viacerých družstiev.
Eva Vavríková

Pekný úspech Tamary Prostinákovej
a bedmintonu Sokol Ilava
Počas veľkonočných sviatkov
sa v Antwerpách / Belgicko / konal mládežnícky bedmintonový
turnaj Victor JOT OLVE . Zúčastnilo sa ho 350 hráčov a hráčok pre nás prevažne zo vzdialenejších krajín /Fínsko, Wells,
Škótsko, Anglicko, Francúzsko,
Nemecko, Švajčiarsko, Belgicko,
Luxembursko, Holandsko, Belgicko, Dánsko a Slovensko /.
Slovensko
reprezentovala
mini výprava hráčov a hráčok
TJ Sokol Ilava v zložení Adam
Horák, Tamara Prostináková,
Nina Klačková a Jakub Horák .
Úroveň turnaja bola veľmi vysoká a o to viac potešil skvelý výsledok Tamary Prostinákovej.
Obsadila 2. miesto v kategórii
do 13 rokov, keď podľahla až vo
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finále francúzskej hráčke Juliette Moinard 21 : 17, 13 : 21, 19 :
21 . Ostatným členom sokolskej
výpravy sa v silnej konkurencii na vyššie priečky dosiahnuť
nepodarilo . Aj napriek tomu
si zaslúžia pochvalu za poctivý
a bojovný výkon vo všetkých zápasoch, na ktoré nastúpili .
Ako každý rok, aj teraz, nám
turnaj ukázal, že pokiaľ chceme
s vyspelou Európou držať krok,
tak musíme pridať .
Výsledky turnaja :
http://www.juniorolvetournament.be/?include=resultsnew#resultType=matchDetails&searchKey=1353&detailKey1=undefined
Marian Horák
bedminton Sokol Ilava

Futbalový turnaj prípraviek,
ročník 2006-2007

Dňa 06.04.2013 sa zúčastnila mladšia prípravka, ročník
2006-2007, turnaja v Púchove,
kde obsadili pekné 3. miesto.
Prvý zápas proti rovesníkom
z Dubnice nad Váhom bol vyrovnaný, ale nakoniec im podľahli 2:1. Z „A“ mužstvom Púchova sme prehrali, ale znova
iba o gól - 3:2, keď sa šťastie
od nás odklonilo. Z „B“ mužstvom Púchova sme vyhrali 4:0
a mužstvo Trenčína sme vysoko porazili 9:0, Najlepší strelec turnaja vzišiel samozrejme
z nášho mužstva, lebo na turnaji sme strelili najviac gólov –
16, o ktoré sa postarali: Adam
Baláž 13 gólov, René Bagín 2
góly a Richard Kameništiak
1 gól. Okrem strelcov sa turnaja zúčastnili ešte v bránke
Alex Kučera, v obrane Patrik Straňák, Jonáš Bagín, Tomáš Živčic a tréner Peter Mišík. Zároveň veľká vďaka patrí
všetkým rodičom, ktorí sa turnaja v Púchove zúčastnili.

Veľkonočný stolnotenisový
turnaj

Stolnotenisový krúžok pri
CVČ Ilava usporiadal dňa
26.3. 2013 Veľkonočný stolnotenisový turnaj dvojhier v stolnom tenise. Súťažilo sa v kategóriách mladší a starší žiaci.
V kategórii mladší žiaci zvíťazil Marián Kroščen vo finále
nad Kristiánom Kováčom pomerom 3:2.
V kategórii straší žiaci zvíťazil Július Sendrei nad Jánom
Straňákom pomerom 3:1.
Víťazi boli odmenení diplomom a vecnou cenou, ktoré venovalo CVČ Ilava. Každý
zúčastnený pretekár bol odmenený aj sladkou odmenou,
ktorú pre pretekárov venovala rodina Straňákova, za čo im
srdečne ďakujeme.
Ján Kminiak - vedúci stolnotenisového krúžku pri CVČ Ilava

Výsledky MFK 2. 3. 2013

Prípravka – ročníky 2006
a 2007 - sa zúčastnila na turnaji
v Púchove. Zabojovali proti silným súperom z MFK Dubnice,
Výsledky MFK Ilava
AS Trenčína, FK Púchova a Spar9.3.2013 sa zúčastnili starší
tak Trnava. V silnej konkurencii
žiaci 3. ročníka turnaja O poobsadili pekné 3. miesto. Víťazom
hár primátora Považskej Byssa stalo mužstvo Spartak Trnava.
trice.
Turnaja sa zúčastnili chlapci
Výsledky:
z materskej škôlky a prváci ZáMFK Ilava – D. Maríková 1:1
kladnej školy v Ilave: Lukáš PtáGóly za Ilavu: Hanko
ček, Patrik Straňák, Jonáš Bagín,
MFK Ilava – Vrchteplá 2:0
Alex Kuric, Adam Kuric, Richard
Góly za Ilavu: Šebík 2
Kameništiak, Adam Baláž, René
MFK Ilava – Plevník 5:0
Bagín a Oliver Pružinec.
Góly za Ilavu: Vrábel Martin 2,
Výsledky MFK Ilava :
Šebík 3
MFK Ilava – MFK Dubnica 0 : 7
Finále:
MFK Ilava – AS Trenčín 5 : 4
MFK Ilava – Prečín 1:1
Góly: Baláž Adam 4, Bagín René
Góly za Ilavu: Derka
MFK Ilava – FK Púchov 3 : 3
Na turnaji sme skončili na druGóly: Baláž Adam 4
hom mieste, keď sme prehrali na
MFK Ilava – Spartak Trnava 1 : 9
jedenástky 1:3. Za najlepšieho hráGóly: Baláž Adam
ča turnaja bol vyhlásený Miroslav
Dorast:		
Šebík.
MFK Ilava – Prejta 7 : 0
Dorast:		
Góly: Bortal 4, Sondor 2, Porubčan
Vrbové – Ilava 1:0 (0:0)
Muži:
Muži:		
MFK Ilava – DCA ‚18‘ 2 : 3
Ilava – St. Turá 0:2 (0:0)
Góly: Puček, Galko
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