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Ilavský mesačník
Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava za 6/2018

Vyhodnotenie rozpočtu
Mesta
(tabuľková
forma) Ilava za 6/2018
(tabuľková forma)
Bežný rozpočet
Príjem
z toho:
Bežný
rozpočet DzP FO
daň z nehnuteľ.
Príjem
DK
z toho:
DzP FO
Výdaj
daň z nehnuteľ.
z toho:
výdaj na RO
výdaj mesto
DK
z toho:
MŠ
Výdaj
DK
z toho:
výdaj
na RO
správa mesta

Schválený 2018

výdaj mestoTS
MŠ
DK
Kapitálový rozpočet
správa
mesta
Príjem
Výdaj

Plnenie 6/2018

6/2018 v %

Schválený
2018
Plnenie
v%
4 102 2018
707,00 Upravený
4 148 778,00
2 2506/2018
985,14 6/2018
54,26

Rozdiel
z toho:

Rozdiel
Rozdiel

Upravený 2018

1 954 503,00

1 957 503,00

959 531,78

49,02

000,00
4 102629
707,00

629
000,00
4 148
778,00

386
571,17
2 250
985,14

61,46
54,26

1629
357000,00
867,00
2 23
702320,00
140,00

1629
318000,00
966,00
2 787
112,00
23 320,00

386
553 571,17
597,29
1 084
333,39
13 774,21

61,46
41,97
38,91
59,07

23 320,00

1 954
4
060503,00
007,00

23 320,00

957 503,00
41106
078,00

314,00
4 060545
007,00

156,00
4 106547
078,00

700,00
54542314,00
216 337,00
961
561,00
419 520,00

42156,00
700,00
547
216 337,00
961
561,00
576 300,00

216 337,00
357961
867,00
561,00

1
2 702 335
140,00
590,00

TS

Finančné operácie

Kapitálový rozpočet
Príjem
Príjem
Príjem RO
Výdaj
Výdaj
Rozdiel
Rozdiel
Príjem

335
722590,00
700,00
42 700,00
-303
180,00
415 385,00

13 774,21

959930,68
531,78
1 637

212
412,40
1 637
930,68

216 337,00
318
966,00
961 561,00

84 416,18
553
597,29
394 988,21

1
2 787335
112,00
590,00

335 590,00
1 259
540,00
42 700,00
-683
240,00

59,07

49,02
39,89

38,82
39,89
39,02

1 084142
333,39
191,94

41,97
41,08
38,91
42,37

142
191,94
32 678,80

42,37
2,59

613 412,40
054,46
212
84 416,18
3941 988,21
560,00

613
-31 054,46
118,80

38,82
39,02
41,08
0,27

419 520,00
0,00
722
700,00
154
905,00
260
480,00
-303
180,00

576 300,00
0,00
1 259
154540,00
905,00
640240,00
540,00
-683

795 445,00

41 700,00
12560,00
850,73
32
83 678,80
824,31
-39118,80
273,58
-31

0,272,59
54,11

5,24

4 937 612,00

5 520 523,00

2 297 095,87

41,61

Finančné
Výdaj operácie
4 937 612,00
5 520 523,00
1 754 433,79
31,78
Príjem
415 385,00
795 445,00
41 700,00
5,24
Rozdiel
0,00
0,00
542
662,08
(sumy sú
uvedené v €)
Príjem
RO
0,00
0,00
2 850,73
* RO – rozpočtové organizácie (zahŕňa
ZŠ, ZUŠ, CVČ, ŠJ ZŠ
a ŠKD
ŠJ); MŠ – zahŕňa
+
Výdaj
154 905,00
154
905,00
83Materskú
824,31 školu Ilava
54,11
jedáleň a Materskú školu Klobušice + jedáleň; DK - domy kultúry.
Rozdiel
260 480,00
640 540,00
-39 273,58
* 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, 4
rozvoj
bývanie a 2občiansku
vybavenosť,
Príjem
937 bývania,
612,00 verejné5osvetlenie,
520 523,00
297 095,87
41,61
rekreačné a športové služby, knižnicu,
predškolskú výchovu,
opatrovateľskú1službu,
klub dôchocov31,78
a
Výdaj
4 937 612,00
5 520 523,00
754 433,79
starostlivosť o občanov v hmotnej núdzi.

Rozdiel

0,00

0,00

Schodok štátneho rozpočtu SR je k 30. 06. 2018 vo výške 574 mil. €.

542 662,08

(sumy sú uvedené v €)

Zdroj: Ministerstvo financií SR.

* RO – rozpočtové organizácie (zahŕňa ZŠ, ZUŠ, CVČ, ŠJ ZŠ a ŠKD ŠJ); MŠ – zahŕňa Materskú školu Ilava +
Ing. Stanislav Fúsek
Ing. Štefan Daško
jedáleň
a Materskú
školu
Klobušice
+ jedáleň; DK - domy kultúry.
samostatný
odborný
referent
rozpočtu
primátor mesta Ilava
* 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, predškolskú výchovu, opatrovateľskú službu, klub dôchocov a
starostlivosť o občanov v hmotnej núdzi.
Schodok štátneho rozpočtu SR je k 30. 06. 2018 vo výške 574 mil. €.
Zdroj: Ministerstvo financií SR.
Ing. Stanislav Fúsek
samostatný odborný referent rozpočtu

Ing. Štefan Daško
primátor mesta Ilava

Výzva k dôslednejšiemu
triedeniu kovových
obalov a viacvrstvových
kombinovaných materiálov
na báze lepenky
Mesto Ilava získalo na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu
z roku 2014 finančné prostriedky vo výške 34 540 eur na projekt
Zefektívneného triedeného zberu v meste Ilava. Finančné prostriedky boli použité na nákup
nádob na separovaný zber, pričom sa mesto zaviazalo každoročne vytriediť určené množstvá
skla, papiera, plastov, kovových
obalov a viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM).
Zatiaľ čo vytriedené množstvo
skla, papiera a plastov plníme, ba
aj prekračujeme, nedarí sa nám
plniť množstvo vytriedených kovových obalov a VKM (tetrapakov). Obraciame sa na obyvateľov
mesta, aby dôslednejšie triedili
kovové obaly a VKM (tetrapaky)
a tým prispeli k plneniu cieľov,
ku ktorým sa Mesto zaviazalo.
Pre zabezpečenie intenzívnejšieho triedenia uvedených zložiek
komunálneho odpadu, budú na
území mesta doplnené oranžové
nádoby na zber VKM a červené
nádoby na zber kovov.
Oddelenie technických služieb
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Oznámenie kandidatúry

Ing. Štefan

DAŠKO
Váš kandidát
na primátora
Vážení priatelia, Ilavčania, Klobušičania, Iliavčania,
dovoľujem si Vám oznámiť svoju kandidatúru na
primátora mesta Ilava vo voľbách do samosprávy v Ilave,
ktoré budú v sobotu 10.11.2018.
12 rokov(2007-2018) spolupráce a výsledkov nášho úsilia je
Vám známych z každodenného života. Zdokumentované sú
na www.ilava.sk a v Ilavských mesačníkoch(články, foto,
video).
O zámeroch a možnostiach na nové volebné obdobie 2018 až
2022 sa včas dozviete na predvolebných stretnutiach.
Ing. Štefan Daško
Platená inzercia

Partnerstvo a spolupráca
medzi mestom Ilava a INEKO
Inštitút INEKO a mesto Ilava sú partnermi v rámci projektu „Zvyšovanie občianskej informovanosti a participácie pri
strážení finančného zdravia samospráv, ako aj kvality a efektívnosti v školstve, zdravotníctve a
doprave“, ktorý realizuje INEKO a na ktorý získalo INEKO
nenávratný finančný príspevok
v rámci operačného programu
Efektívna verejná správa (poskytovateľom pomoci je Ministerstvo vnútra SR).
Opis projektu INEKO:
Cieľom projektu je vylepšiť
metodiky hodnotenia, ako aj informovať verejnosť a zapojiť ju
do sledovania a hodnotenia (1)
finančného zdravia a rozpočtov obcí a vyšších územných
celkov, (2) výsledkov žiakov základných a stredných škôl, (3)
kvality a efektívnosti nemocníc
a ambulancií ako aj (4) efektívnosti veľkých projektov v doprave. Kvalitné informácie a

možnosti participácie podporia
občanov, médiá a odborníkov
pri angažovaní sa a vytváraní
tlaku na zdravšie hospodárenie
samospráv, ako aj na zvyšovanie kvality služieb a efektívnejšie použitie verejných zdrojov v
školstve, zdravotníctve a doprave. Uvedené ciele budú dosiahnuté prostredníctvom aktualizácie a rozvoja internetových
portálov obsahujúcich relevantné dáta (http://www.hospodarenieobci.sk/, http://skoly.ineko.
sk/, http://nemocnice.ineko.sk/,
nový portál o dopravných projektoch), výskumu a workshopov s odborníkmi pri tvorbe
metodík hodnotenia, zapojením
subjektov verejnej správy (Inštitút zdravotnej politiky, Inštitút
vzdelávacej politiky, Útvar hodnoty za peniaze, atď.) do identifikácie a zberu relevantných dát
a tiež zapojením verejnosti do
hodnotenia kvality verejných
služieb. Výsledky budú merané

rozsahom novo zverejnených
dát, návštevnosťou portálov,
počtom mediálnych a analytických výstupov, počtom zapojených osôb, workshopov a prednášok vrátane ich účastníkov.
Spolupráca INEKO a mesta
Ilava:
INEKO a primátor mesta Ilavy sa dohodli, že mesto Ilava
bude partnerom INEKO pri realizácii projektu, pričom spolupráca bude prebiehať v nasledujúcich oblastiach:
(1) Poskytovanie informácií
o dostupných dátach relevantných pre hodnotenie finančného zdravia a hospodárenia samospráv,
(2) Konzultácie k existujúcim
hodnoteniam, indikátorom a
podkladovým dátam,
(3) Konzultácie ohľadom
identifikácie nových indikátorov a vytvorenia podmienok pre
zber a spracovanie relevantných
podkladových dát,
(4) Konzultácie ohľadom
možností zlepšenia informovania verejnosti o relevantných
ukazovateľoch ako aj intenzívnejšej participácie občanov pri
vyžadovaní relevantných údajov.
Právnym základom vzájomnej spolupráce je memorandum
o spolupráci pri realizovaní projektu, ktoré podpísali INEKO s
mestom Ilava.
Detailné údaje o grante/výzve:
INEKO získalo grant v rámci výzvy OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-4,
Operačný program: Efektívna
verejná správa
Prioritná os: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna
VS
Investičná priorita: Investície
do inštitucionálnych kapacít a
do efektívnosti VS a verejných
služieb na národnej, regionálnej
a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a
dobrej správy
Špecifický cieľ: Skvalitnené
systémy a optimalizované procesy VS
Fond: Európsky sociálny fond
Dĺžka trvania projektu je 2
roky, od 1. apríla 2018 do 31.
marca 2020. Celkové oprávnené výdavky projektu sú 392 448
eur, z toho výška nenávratného
finančného príspevku predstavuje 372 825,60 eur. Grant je financovaný zo zdrojov EÚ a zo
štátneho rozpočtu SR.

Viac informácií o výzve:
https://www.minv.
sk/?aktualne-v yhlasene-v yz v y-1& s pr a v a =v y z v a- o b cianska-informovanost-a-participacia-cele-uzemie-sr.
Zoznam všetkých schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci uvedenej výzvy: https://www.
minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/opevs/schvalene_ziadosti_o_nfp/mno_dopytovky/
Zoznam%20schvalenych%20
ZoNFP_OP%20EVS%20DOP-PO1-SC1.1-2017-4_%201.%20
kolo.pdf.
Detaily žiadosti INEKO:
https://public-stg.itms2014.
sk /schvalena-zonfp?id=2b6 f a 81b - 0 f 2 4 - 4 c 2 8 - 9 2 b 3 -2e4717eaab05.
Informácia o INEKO:
INEKO je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne
reformy s cieľom odstraňovať
prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti. Poslaním
INEKO je podpora potrebných
ekonomických a sociálnych reforiem v SR, najmä prostredníctvom výskumu, vývoja a šírenia
informácií a podpory verejnej
diskusie. INEKO sa na regionálnej a európskej úrovni zameriava na tie oblasti sociálnej
politiky, ktoré sú nevyhnutné
pre transformáciu ekonomiky
SR, pričom sa snaží čerpať z najlepších skúseností z ostatných
transformujúcich sa krajín, resp.
členov EÚ a OECD. Aktivity
INEKO vyplývajú aj z potreby
podporovať vlády a politikov pri
presadzovaní a uskutočňovaní
nevyhnutných štrukturálnych
reforiem.
Údaje INEKO:
Názov: Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy, INEKO
Sídlo: Bajkalská 25, 827 18
Bratislava
Právna forma: Občianske
združenie
Dátum vzniku: 29.10.1999
IČO: 31800939
DIČ: 2021500987
Číslo reg. Ministerstvo vnútra
SR: VVS/1-900/90-15756
Matej Tunega,
Peter Goliáš riaditeľ INEKO
Ing. Štefan Daško
primátor mesta Ilava
http://www.ineko.sk/
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Dobrý deň.
V súvislosti s informáciou
o havarijnom stave stavebného objektu „SO 37-38-03 Žst.
Ilava, komunikácia podjazdu
cesty II/574, nžkm 142,240“,
bolo zo strany Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ
v Trenčíne (ďalej len ODI) v
inkriminovanom úseku cesty
II/574 v meste Ilava (podjazd
popod železničnútrať) operatívne vykonané dňa 10.07.2018
miestne zisťovanie za účasti
zástupcu vlastníka cesty II/574
(TSK) a správcu uvedenej
cesty (SC TSK).
Obhliadkou bolo zistené
vážne poškodenie telesa vozovky komunikácie v uvedenom podjazde, ktoré je možné
bez ďalších pochybností považovať za havarijný stav. Nakoľko sa v zmysle vydaného
rozhodnutia - zmena Okresného úradu Trenčín, odbor
cestnej dopravy a pozemných
komunikácií,
(č.s.OU-TN-OCDPK-2018/018756-003/
BLA, zo dňa 02.07. 2018) jedná
v prípade uvedeného stavebného objektu o predčasné užívanie stavby, ODI týmto vyzýva
stavebníka - Železnice Slovenskej republiky, na bezodkladné zabezpečenie uzávierky komunikácie podjazdu na ceste
II/574 v meste Ilava a bezodkladné vyznačenie náhradnej
obchádzkovej trasy po cestách
I/61 a II/574A.
V súvislosti s vyššie uvedeným ODI ďalej požaduje
urýchlene vypracovať projekt
dočasnej zmeny organizácie dopravy a vyznačenia obchádzkových trás a tento čo
v najkratšom možnom čase
predložiť na odsúhlasenie
ODI, správcom jednotlivých
komunikácií a Okresnému
úradu Trenčín, odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácií.
Vzhľadom k závažnosti dopravno - bezpečnostnej situácie v inkriminovanom úseku cesty II/574 a s odkazom
na dôležitosť a význam cesty
najmä z hľadiska potrieb zabezpečenia dopravnej obsluhy
širokého územia, Vás na základe vyššie uvedeného v zmys-

Ilavský mesačník

le § 76 ods.6, Zákona NR SR
č. 171/1993 Z. z. o Policajnom
zbore, touto cestou upozorňujeme na skutočnosť, že vzniknutá situácia je príčinou ohrozovania verejného poriadku
na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, s vážnym negatívnym dopadom na
bezpečnosť a plynulosť cestnej

premávky.
V zmysle vyššie uvedeného,
Vás týmto ODI žiada o urýchlené riešenie daného stavu a
prijatie adekvátnych opatrení smerujúcich k zlepšeniu
vzniknutej situácie. Zároveň
žiadame stavebníka o urýchlené operatívne zvolanie rokovania vo veci riešenia havarij-

ného stavu inkriminovaného
podjazdu na ceste II/574 za
účasti kompetentných zástupcov nižšie uvedených orgánov
a organizácií.
S pozdravom
mjr. Ing. Marián Ondrejec
ODI OR PZ v Trenčíne

Ilavský mesačník
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V Nemocnici s poliklinikou Kamerový systém
Ilava využili letné obdobie pod dohľadom polície
na jej ďalšiu modernizáciu Prevádzkovanie kamerového rí ohlasujú porušovanie zákona,
V doterajšom letnom období v rámci čerpania riadnych
dovoleniek
zdravotníckeho
personálu a tiež už tradične
menšieho počtu pacientov sme
zrealizovali viacero investícii
do jej modernizácie.
Ide najmä o nasledovné :
V mesiaci júl 2018 sme pre
našich pacientov zakúpili mobilné kúpacie lôžko s hydraulickým zdvihákom, s ktorým
zdravotnícky personál uskutočňuje komfortnejšiu a účinnejšiu hygienu ležiacim a na
pomoc odkázaným pacientom.
Pre zlepšenie poskytovania
zdravotnej starostlivosti sme
zakúpili 15 kusov toaletných
vozíkov a 3 ks invalidných vozíkov.
Letné obdobie na prelome
mesiacov júl a august sme využili aj na zrealizovanie kom-

pletných maliarskych, natieračských a obkladacích prác.
V rámci týchto prác boli vymenené aj sčasti staré okná
za nové a tiež sanita. Ide o oddelenie fyziatrie, balneológie
a liečebnej rehabilitácie, celý
lôžkový trakt v jednodňovej
zdravotnej starostlivosti v špecializačných odboroch chirurgia a ortopédia, ďalej gynekológia a taktiež hematologická
ambulancia.
V týchto dňoch boli dané
do skúšobnej prevádzky tri
parkovacie plochy spolu o kapacite 101 parkovacích miest,
čo výrazne zlepšilo vnútornú
dopravu v areáli nemocnice
a zvýšilo bezpečnosť jej návštevníkov.
Ing. Juraj Beďatš,
riaditeľ Nemocnice
s poliklinikou Ilava, n. o.

systému v meste Ilava priniesol
od jeho zavedenia viacero pozitívnych výsledkov, ktoré zefektívnili aj činnosť polície. Na základe skúseností
kamerový
systém /KS/ zostával len na obsluhe pracovníkov mesta. Tento
účinný nástroj však nevykazoval
dostatočnú pružnosť, nakoľko
od oznámenia priestupku, vyžiadania kamerových záznamov až
po jeho objasnenie muselo prebehnúť viacero administratívnych činností, ktoré sa nejeden
raz museli aj dodatočne upresňovať, lebo vyhľadávané skutočnosti nesúhlasili vždy s objektívnym
obrazom oznamovateľa.
Podaný návrh riaditeľovi polície v Ilave - zjednodušiť podmienky získania kamerových
záznamov bol preto dobrým
krokom k efektívnejšej spolupráci s Mestským úradom v Ilave. Po
vzájomnej dohode tak vzišla požiadavka na uzatvorenie zmluvy
medzi Políciou SR a Mestom Ilava. Po viacerom pripomienkovaní, ktoré trvalo niekoľko mesiacov, napokon došlo k úspešnému
podpisu „Dohody o sprostredkovaní pripojenia KS“ a tak od júla
tohto roku môže ilavská polícia
priamo vykonávať monitorovanie v odhaľovaní trestnej činnosti a priestupkov voči verejnému
poriadku.
Zo skúseností s prevádzkou
kamerového systému je treba poukázať na potrebu vyššej objektivity aj zo strany občanov, kto-

aby prihliadali na praktickosť
oznamovania trestnej činnosti a
priestupkov voči verejnému poriadku, pretože je málo užitočné, ak sa uvádza iba všeobecné
poukázanie na vandalské správanie v meste a pritom chýbajú
presnejšie časové informácie z
konkrétnych incidentov, prípadne aj mien aktérov, ak boli spoznaní. Keďže kamerové záznamy
predstavujú veľké dátové objemy pri nepresnom a príliš neurčitom oznamovaní potom dochádza k zbytočnej časovej záťaži
obsluhy.
Technické zabezpečenie kamerového systému ako i údržba
prevádzky zostáva naďalej v povinnosti pracovníkov mesta,
pričom mesto rieši aj následky
po výpadkoch a napäťových nárazoch elektriny ako i krádeže
technického vybavenia, ku ktorému došlo naposledy v areáli
materskej školy. Dúfame však, že
sprostredkovanie KS sa po čase
osvedčí vo vzájomnej výhodnosti, ktorá môže byť aj s pomocou
občanov ešte významnejším nástrojom pre zachovanie poriadku a slušného správania v meste
Ilava.
Ing. Milan Púček
informatik MsÚ
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Uspelo aj mesto Ilava, ZŠ Medňanská
Skvalitňujeme vybavenie základných škôl a zvyšujeme gramotnosť detí
- Historicky jedna z najvyšších
investícií do vybavenia základných škôl
- Vyše 37 miliónov eur je určených stovkám základných škôl
na zlepšenie vybavenia jazykových a odborných učební a knižníc.
- Na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti pôjde 15 miliónov eur.
Bratislava, 11. júl 2018 – Stovky základných škôl na celom Slovensku získajú desiatky miliónov eur na zlepšenie vybavenia
jazykových a odborných učební, knižníc a na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Oznámili to
na spoločnej tlačovej konferencii ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela
Matečná a ministerka školstva,
vedy, výskumu a športu Martina
Lubyová.
„Od vzdelania našich detí závisí aj budúcnosť našej krajiny. Vzdelanie je tiež dôležité pre
osobný rozvoj a profesionálny
život mladej generácie. Preto si
naše regionálne školstvo zaslúži
dostatočné množstvo prostriedkov. Vyhodnotili sme prvé kolo
eurofondovej výzvy zameranej
na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových
učební, školských knižníc a odborných učební na základných
školách. Schválili sme viac ako
tri stovky projektov v hodnote
viac ako 30 miliónov eur, ktoré
poputujú do všetkých regiónov
Slovenska. V histórii Slovenska
ide o jednu z najväčších investícií do odborných učební základných škôl. Spolu podporíme vybavenie 1060 odborných učební
a 131 knižníc pre 133 267 žiakov
na základných školách,“ uviedla
Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
(MPRV SR).
V prvom kole eurofondovej
výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) určenej pre základné školy bolo predložených 645

projektov v hodnote 56,7 mil.
eur, z toho schválených bolo 352
projektov v hodnote 33 mil. eur,
ktoré preplatí Európska únia.
Celkovo bude podporených 131
knižníc, 263 IKT učební, 199 jazykových učební, 241 polytechnických učební a 357 prírodovedných učební. Oprávnenými
prijímateľmi financií sú organizácie štátnej správy, obce, samosprávne kraje, mimovládne organizácie, subjekty súkromného
sektora. Financie sú určené na
obstaranie jazykových učební na
výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, školských knižníc,
prírodovedných učební, polytechnických učební, IKT učební
a stavebno-technické úpravy pre
potreby obstarania učební. Celkovo na vybavenie základných
škôl vyčlenil agrorezort 37 miliónov eur.
Do zvýšenia kvality základných škôl poputujú prostriedky aj z Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ SR), ktoré začiatkom júna
vyhlásilo výzvu pod názvom
„Zvýšenie kvality vzdelávania
na základných školách - čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť“ s alokáciou 15
miliónov eur. O finančné prostriedky môžu žiadať základné
školy z celého Slovenska vrátane
Bratislavského samosprávneho
kraja. Výhľadovo MŠVVaŠ SR
plánuje výzvu rozšíriť aj o SOŠ a
gymnáziá.
„Cieľom výzvy je skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a študijné výsledky žiakov v oblasti
matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na základných školách. Projekty môžu byť
zamerané na mimoškolskú činnosť, na zaradenie extra hodín
či na vzdelávanie pedagogických
a odborných zamestnancov, vrátane zakladania pedagogických
klubov. V rámci výzvy je možné
sa uchádzať aj o príspevok na pomôcky previazané s predmetom
výzvy. Vytvárame tak priestor
na potrebné dovybavenie škôl.
Aktivity tejto výzvy sú zamerané
tak na žiakov základných škôl,
vrátane žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potre-

bami, ako aj na pedagogických
a odborných zamestnancov,“
spresnila Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu
a športu SR. Ministerstvo školstva uzavrelo prvé hodnotiace
kolo 9. 7. 2018 pre školy z Bratislavského samosprávneho kraja
a 10. 7. 2018 pre školy z ďalších
samosprávnych krajov. Doteraz
sa zapojilo 37 škôl. Výzva je stále otvorená. „Dobrou správou pre
žiadateľov je určite aj to, že oproti minulosti sa podstatne znížila
administratívna náročnosť podávania žiadostí, teda významne
sa znížil rozsah požadovaných

potvrdení,“ dodala ministerka
Martina Lubyová.
Zoznam všetkých projektov
nájdete tu: http://www.mpsr.
sk/?navID=1&id=13117
Ing. Michal FEIK
Štátny radca, Odbor
komunikácie a marketingu,
Kancelária ministra
Riaditeľstvo Základnej školy, Medňanská 514/5, 019 01
Ilava oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roku
2018/2019 sa uskutoční v pondelok 3. septembra 2018 o 9:00
hod. v areáli základnej školy.

ANGLIČTINA | NEMČINA
od septembra 2018, Ilava, Ružová 111
Skupina úplní začiatočníci AJ
Skupina mierne pokročilí AJ
štvrtok 18:00, piatok 16:00
Skupina úplní začiatočníci NJ
Skupina mierne pokročilí NJ
pondelok 17:00, štvrtok 17:00
* max. 4 osoby, od 4 eur
ZÁŽITKOVÉ VYUČOVANIE PRE DETI AJ/NJ
Skupina predškoláci
Skupina školáci / podľa ročníkov ZŠ
popoludní od 14:00
* max. 4 deti, od 3,50 eur
Individuálny kurz AJ/NJ
dopoludnia aj popoludní, od 11 eur
SMART LANGUAGE COURSES |
www.slc.sk | info@slc.sk | 0940 887 680
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Spomienka na Štefana Rausa ODPOČINEK MILÝ DÁVA
Ilavčania si
10.augusta pripomenuli
60.
výročie od
okamihu,
kedy sa
Štefan Raus – ich učiteľ, riaditeľ školy, organista, vedúci
spevokolu Ilavčan, starosta,
vládny komisár, miestny historik a kronikár narodil pre
Božie kráľovstvo
Štefan Raus, ktorý pôsobil
v Ilave v rokoch 1906-1958,
prišiel na svet 7. decembra
1880 v Malej Hradnej. Jeho
detstvo tvrdo poznačila skutočnosť, že ako päťročný osirel. O jeho výchovu sa potom starali milosrdné sestry
v žilinskom sirotinci. Keďže
bol dobrým žiakom, mohol
študovať v učiteľskom ústave
v Ostrihome, kde v roku 1900
získal učiteľský titul. Ako učiteľ nastúpil najskôr do školy
v Neporadzi, kde pôsobil tri
roky. Neskôr prestúpil do Vysočan a od roku 1906 pôsobil v Ilave, kde dostal miesto
učiteľa a neskôr riaditeľa cirkevnej rímskokatolíckej meštianskej školy. V roku 1925
prevzal i vedenie a dirigentskú funkciu speváckeho krúžku, ktorý vystupoval aj pri
rôznych slávnostiach v meste.
z ktorého neskôr vznikol spevokol Ilavčan, Popri svojom
poslaní učiteľa slúžil farnosti
pri bohoslužbách ako organista a nacvičoval s veriacimi nové piesne. Funkciu organistu vykonával až do roku
1947. Keď v roku 1950 zostal
ilavský farský kostol bez organistu, znovu ako dôchodca vykonával túto službu až
do roku 1957. Osoba Štefana Rausa však bola spojená
nielen s činnosťou speváckeho zboru, ktorý viedol až do
roku 1957, ale aj divadelného súboru, keďže zaktivizoval divadelných ochotníkov,
vďaka čomu sa pod jeho vedením odohrali viaceré divadel-

né predstavenia. V roku 1920
sa stal spoluzakladateľom Telocvičnej jednoty OROL. Bol
i dlhoročným členom predsedníctva Potravného družstva pre Ilavu a okolie, ktorého sa neskôr stal predsedom.
V roku 1932 ho Ilavčania zvolili za svojho starostu. Tejto
funkcie sa v roku 1938 dobrovoľne vzdal, no v rokoch
1942-1944 bol opäť starostom. Taktiež bol vymenovaný za vládneho komisára obce
Ilava. Tento úrad zastával až
do skončenia druhej svetovej
vojny.
Po smrti ilavského farára a regionálneho historika ThDr. Jozefa Chorényiho,
ktorý sa zaujímal o históriu
Ilavy, nadviazal Štefan Raus
na jeho prácu a po roku 1945
viedol i kroniku Ilavy.
Štefan Raus bol všestranne
nadaným človekom, ktorý pre
Ilavu predstavoval mimoriadne aktívneho verejného činiteľa. Za svoju nezištnú prácu
a angažovanosť bol dokonca
poctený pápežským vyznamenaním: Záslužnou medailou -Bene merenti.
Zomrel v Ilave 10.8.1958
ako 78-ročný a je pochovaný na miestnom cintoríne. Starší obyvatelia Ilavy na
neho dodnes s láskou, úctou a vďačnosťou spomínajú
ako na človeka, ktorý celý
život (až na roky 1915-1918,
kedy bol povolaný do vojenskej služby a poslaný na ruský front, kde padol do zajatia)
slúžil cirkvi a občanom Ilavy, hoci nebol ich rodákom.
Jeho účinkovanie a život si
obyvatelia Ilavy verejne uctili v roku 1991, kedy park pri
kostole pomenovali menom
tohto muža, ktorý mestu Ilava
zasvätil svoju pozemskú púť,
aby si tak pripomenuli, že tu
kedysi žil človek, ktorý šíril
lásku, porozumenie, spolupatričnosť a dobro.
Mgr. Patrik Sojčák,
dekan farnosti

K PRÁCAM SILY
V dňoch 20.-22. júla 2018 sa
v obci Pruské uskutočnil 51.ročník Gavlovičovo Pruské. Súčasťou bohatého programu bola
aj výstava ikon výtvarníčky
a ikonopisky Aleny Teicherovej
s názvom OKNO DO NEBA,
ktorá bola nainštalovaná
v bočnom oltári Františkánskeho kostola a tiež výstava
obrazov v kaštieli s názvom
ODPOČINEK MILÝ DÁVA
K PRÁCAM SILY, ktorej

predchádzal aj výtvarný plenér dvoch združení výtvarníkov a to Výtvarný ateliér pod
vedením výtvarníka Vladimíra Šimíka a Arte relax pri DK
Ilava pod vedením výtvarníčky Aleny Teicherovej. Plenér i obidve výstavy boli realizované v rámci spolupráce
s Považským osvetovým strediskom v Považskej Bystrici
a oddelením kultúry v Ilave.
-r-

Ikony Aleny Teicherovej

Obvodná organizácia Únie žien Slovenska venuje náležitú úctu
k významnému výročiu príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu položením kvetov v kaplnke Rímskokatolíckej cirkvi v Ilave.
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Knižné novinky

Beletria dospelí:
Z. Široká: Život naruby
J. Červenák: Horiaca ríša
M. Hatala: Whiskey,
krv a striebro
H. Morris:
Tetovač z Auschwitzu
Ch. Džibrán: Prorok
L. M. Alcottová: Malé ženy
C. McCulloughová:
Dámy z Missalonghi
I. Lindström: Snívanie
vo svetle polárnej žiary
A. Sabuchová: Zadné izby
A. Macháčová: V
slepej uličke
Beletria deti:
K. Salmson: Ako sa
pštros učil čítať
Ch. Nöstlingerová:
Dieťa na výmenu
M. Osbornová
Popová: Výprava za
tajomným rytierom
Náučná dospelí:
R. Tréfle Nová: Smoothie
M. Zelinová: Hry
pro rozvoj emocí
a komunikace
D. Ondruš: Florbal
ako trénovať a hrať
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J. Fidler: Osudové
bitky dejín
Náučná deti:
B. Taylor: Arktída
a Antarktída
J. Johnson: Detská encyklopédia dinosaurovL. Gahérová:
Kým nejde o život..
Paolo Cognetti: Sofia vždy
chodí v čiernom
E. Šranková: Anna Šarišská
amazonka
S. Zweig: Svet včerajška
E. Kurniawan: Krása bolí
K. M. Kitamura: Rozchod
J.M. Guenassia: Klub
nenapraviteľných optimistov
J. Chang:
Wangovci verzus svet
Sh. Lapena: Pár od susedov
E. Ferrante: Zraňujúca láska
J.L. Horst: Katharinin kód
M. Nordbo: Bez kože
Beletria deti:
S. Chainani:
Škola dobra a zla
I. Mušálková: Sedem lienok
I. Ďuricová: Zvieratká
z abecedy
S. Repaský: Natálkine
dobrodružstvá
Náučná dospelí:
H. Bischof: Rez ovocných
stromov a kríkov
T. Klubert: Slovenská armáda
v druhej svetovej vojne slovom a obrazom

Kalendár výročí osobností v roku 2018
Mikuláš Fabricius
/1645 Trenčín – 1688 Uhrovec/
Evanjelický kňaz /pôsobil v Ilave/,
pedagóg, autor príležitostných barokových veršov.
330. výročie úmrtia.
Ján Fridecký
/1648 – 1710 Ilava/
Katolícky kňaz, arcidiakon.
370. výročie narodenia.
Matej Gažúr
/1588 Mošovce – 1659 Košeca/
Evanjelický kňaz, pedagóg /pôsobil aj v Ilave/. Autor latinskej humanistickej a barokovej príležitostnej poézie.
430. výročie narodenia.
Štefan Raus
/1880 – 1958 Ilava/
Pedagóg, miestny historik, kronikár, organista. Zakladateľ a dirigent spevokolu Ilavčan.
60. výročie úmrtia.
Jozef Chorényi
/1855 Horovce – 1933 Ilava/

Cirkevný hodnostár a historik.
Čestný občan Ilavy, venoval sa
najstarším dejinám mesta.
85. výročie úmrtia.
Juraj Bárta
/1923 Ružomberok-Rybárpole –
2005 Bratislava/
Archeológ, vedecký pracovník,
špecialista na paleolit. V monografii ILAVA spracoval niektoré archeologické náleziská okresu Ilava.
95. výročie narodenia.
Gábor Baross
/1848 Pružina – 1892 Budapešť/
Minister verejných prác a dopravy, minister obchodu. Celý život
zasvätil rozvoju uhorského hospodárstva. Pochopil, že rozvoj krajiny závisí od rozvoja infraštruktúry - železnice, ciest, pošty, telefónu
aj peňažníctva a bankovníctva.
Významne prispel k rozvoju Považia. Pochovaný je v Ilave - Klobušiciach.
170. výročie narodenia.

Ako to bolo pred 50 rokmi v Ilave?
Vývoj roku 1968 a hlavne prípravy federatívneho usporiadania
Československa sa stali predmetom všeobecného záujmu a vyvolali občiansko – politickú aktivitu.
„No prišla noc z 20.na 21.augusta a s ňou vstup armád Varšavskej
zmluvy na naše územie. Ľudia tomu
ani nechceli veriť. Situácia bola veľmi neprehľadná. Väčšina ľudí nevedela zaujať správne stanovisko.
Rozhlas a noviny odsudzovali krok
spojeneckých armád ako okupáciu
Československa a armády nazývali okupantmi. Najmä mládež vybičovaná tlačou a rozhlasom počínala
si často nezodpovedne voči armádam, ba na viacerých miestach došlo aj k incidentom a streľbe, na čo
doplatili často nevinní životom. Tak
doplatil aj nevinný ilavský občan
18-ročný Rudolf Gavorník, ktorý
bol na montážach zo závodu SMZ
Dubnica nad Váhom v Detve. Tam
hádzali nezodpovední ľudia do tankov kamene a pri prestrelke bol zasiahnutý do nôh aj mladý Rudolf.

Následkom neskorej lekárskej pomoci vykrvácal.
Pohreb Rudolfa Gavorníka bol
v Ilave za veľkej účasti miestneho
obyvateľstva a zamestnancov SMZ
Dubnica. V samotnej Ilave vojská
neboli, ale cez Ilavu len prechádzali. Menšia jednotka bola utáborená
na poli pri Klobušiciach. Neskôr ich
premiestnili na letisko do Slávnice
a to na základe dohody, že vojská
nebudú umiestnené v mestách, ale
len vo vymedzených priestoroch.“
Zo zápisu v kronike mesta
vybrala M. Kobzová

Joachim Kalinka
/1601 Ružomberok – 1678 Zittau
Nemecko/
Evanjelický kňaz, barokový náboženský spisovateľ, pedagóg. Pôsobil v Ilave /od r.1636/ ako farár
i dvorný kazateľ šľachtickej rodiny
Ostrožičovcov. Zjednocoval slovenské protestantské hnutie.
340. výročie úmrtia.
Justín Beňuška
/1918 Veľké Bielice – 2011 Cífer/
Katolícky kňaz, politický väzeň,
odsúdený za vlastizradu na 12
rokov väzenia kvôli neúspešnému úteku do Rakúska. V rokoch
1944 -1950 bol kaplánom v Ilave.
Aj v ťažkých časoch
po vojne organizoval športové
podujatia, púte a výlety, režíroval
divadlo.
100. výročie narodenia.
Valentín Nécsey
/1809 Oslany -1873 Nitra/
Katolícky kňaz, národný dejateľ,
sídelný kanonik. V Ilave pôsobil
ako kaplán aj dekan. Bol spoluzakladateľom Spolku sv. Vojtecha.
145. výročie úmrtia.
Daniel Krman ml.
/1663 Omšenie – 1740 Bratislava/
Evanjelický kňaz, barokový spisovateľ, prekladateľ, vydavateľ. V Ilave pôsobil ako rektor na
evanjelickej škole /1684/ do zániku Ostrožičovského panstva. Aktívne sa zapájal do náboženského,
politického a občianskeho života

v Uhorsku i do protihabsburského
povstania.
355. výročie narodenia.
Ján Terlanday
/1708 Chynorany – 1770 Nitra/
Katolícky kňaz, obratný rečník
a básnik. V Ilave pôsobil od 1748
súbežne s trinitármi. Bol tiež autorom satirických veršov, kde kritizoval vtedajšie neresti mníšskeho
stavu: velikášstvo, obžerstvo, drsné mravy, túžbu po peniazoch...
310. výročie narodenia
V tomto roku si pripomíname tiež
výročia spojené s mníšskym
rádom rehole trinitárov v Ilave.
325. výročie ich príchodu /1693/
zo Španielska a Rakúska. Po 120ročnom pôsobení protestantskej
školy ich do Ilavy uviedol, v rámci rekatolizácie, ostrihomský arcibiskup Juraj Sečényi. Usadili sa
v časti ilavského hradu, zriadili
filozofické kolégium - príprava na
štúdium teológie - ošetrovali väzňov oslobodených z tureckého zajatia. V hradnom areáli postavili
budovu kláštora a nemocnice a
na mieste bývalej vodnej priekopy hradu jednoloďový barokový
kostol.
Ten bol okrem priečelia a veží dokončený v roku 1718. Tento rok
teda kostol slávi okrúhle výročie300 rokov. / podrobnejšie v jesennom čísle IM/
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Matrika

Narodili sa :
Peter Bulík
Natália Mušuková
Richard Slavík
Lenka Porubčanová
Róbert Mihálik
Jakub Sojka
Anna Ondraščinová
Matej Hanko
Michal Mikloš
Matias Živojinov

Navždy nás opustili :
Alojzia Sláviková
Bc. Vladislav Minárik
Jozef Kopčan
Mária Hackenbergová
Anna Filípková
Anna Holbová
Milan Puček
Jaroslav Vala
Manželstvo uzatvorili :
Miroslav Kollár
a Eleonóra Hofierková
Jozef Malík
a Jarmila Divinská
Pavol Ondreját
a Lenka Hrubišková
Peter Cibuľa
a Veronika Šnircová
Patrik Šmondrk
a Zuzana Vachová
Ľubomír Slámka
a Mgr. Kristína Vančová
Štatistika :
V sledovanom období, t.j. od
25.6.2018 do 9.8.2018, sa do
nášho mesta prisťahovalo 13
občanov, odsťahovalo 12 občanov, v rámci mesta sa presťahovalo 16 spoluobčanov. -arLea nábytok Ilava Vás srdečne pozýva na tradičný
ilavský Bartolomejský jarmok, ktorý sa uskutoční 24.8
a 25.8. 2018. Každý zákazník je u nás vítaný. Máme
pre Vás pripravené darčeky
a zľavy.
Vezmem do prenájmu jednoizbový byt.
č.t. 0905 625 895

PODPORUJEME VÝHODY
PRE VAŠE ZDRAVIE
3,3 milióna poistencov si vybralo práve nás. Vďaka vašej
priazni sme už viac ako 20 rokov
najväčšou zdravotnou poisťovňou Pre nás je prvoradý pacient
a nie zisk, všetky prostriedky
vraciame naspäť do systému
zdravotného poistenia
Vynakladáme v priemere na
jedného pacienta najviac finančných prostriedkov- pre porovnanie : VšZP:920 EUR; Dôvera 690
EUR Máme zmluvu s takmer 9
– tisícmi zdravotníckych zariadení a 29 – tisíc lekármi. Takmer
8 z 10 lekárov sú poistencami
VšZP
Sme pri Vás aj v najťažších časoch, uhrádzame viac ako 70%
z celoslovenských nákladov na
najdrahšie
kardiovaskulárne
a onkologické lieky
Dokážeme Vám zabezpečiť
i medicínsky a finančne náročnú
liečbu. Väčšina najvážnejšie chorých pacientov je poistená u nás
Znižujeme počet poistencov
čakajúcich na plánované operácie – za posledné dva roky sa
počet našich poistencov na čakacích listinách znížil o 69%
Prevencia je dôležitá. V roku
2017 sme do preventívnych
programov investovali viac ako
60 mil. EUR
Nad rámec zákona uhrádzame rôzne preventívne vyšetrenia a očkovania – očkovanie
proti chrípke, hepatitíde, test na
okultné krvácanie, cytologické
vyšetrenie, mamografické vyšetrenie do 15 dní, vyšetrenie rizika
vzniku cievnej mozgovej príhody pre preventívnej prehliadke
V spolupráci s vybranými
kúpeľnými zariadeniami ponúkame 10 – dňové liečebno-preventívne programy. Obezita
a Zdravý chrbát s 30% zľavou
Myslíme na najmenších
Pre našich novorodencov
máme pripravený balíček plný
praktických darčekov
Rozširujeme a skvalitňujeme
pre Vás naše služby
U nás máte možnosť vybrať
a objednať si termín návštevy
pobočky online
Ponúkame Vám možnosť re-

gistrácie do ePobočky, v ktorej si
v pohodlí domova môžete vybaviť nový preukaz poistenca, zistiť
kedy naposledy ste navštívili lekára alebo si splniť oznamovacie
povinnosti
Pre našich poistencov ponúkame rôzne benefity
Nakupujte, športujte a získavajte nové zážitky so zľavami VšZP. Zoznam zliav nájdete
na našej webovej stránke. Len s
nami máte možnosť vyhrať za
preventívnu prehliadku dovolenku pri mori
Porovnanie s konkurenciou
Doplácame na lieky viac.

VšZP uhradila svojim poistencom lieky za vyše 680 miliónov
EUR. Je to takmer o 430 miliónov viac ako obe konkurenčné
zdravotné poisťovne
Svojim poistencom sme uhradili zdravotnú starostlivosť za
vyše trojnásobnú sumu ako druhá najväčšia poisťovňa - viac ako
3 miliardy eur
Veríme, že zdravotné pomôcky môžu rapídne zvýšiť kvalitu
Vášho života. Za rok uhradíme
svojim poistencom nákup zdravotných pomôcok za takmer 160
miliónov eur, čo je 4-krát viac
ako obe konkurenčné poisťovne.
Bowling Caffee na Mierovom námestí prijme do trvalého pracovného pomeru kuchára /pizeristu/ a čašníčku.
Záujemci sa môžu hlásiť na
č.t.0907 429 659.
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Zomrel Stan Mikita, česť jeho
pamiatke
Ocenenia a úspechy
Stanley Cup – 1961 (ako
prvý Slovák v histórii)
Hart Trophy – 1967, 1968
Art Ross Memorial Trophy
– 1964, 1965, 1967, 1968
Lady Byng Memorial Trophy – 1967, 1968
Lester Patrick Trophy – 1976
All-Star tím NHL – 1962,
1963, 1964, 1966, 1967, 1968
Druhý All-Star tím NHL –
1965, 1970
Hral v All-Star Game NHL
– 1964, 1967, 1968, 1969, 1971,
1972, 1973, 1974, 1975
Legendárny hokejista opustil svet v utorok 7.8.2018 večer
vo veku 78 rokov.
V sezóne 1979-80 sa lúčil
s kariérou v NHL.Jeho osobné
štatistiky sa zastavili na číslach
1394 zápasov (všetky odohral
v drese Chicaga Blackhawks!),
541 gólov, 926 asistencií a 1467
bodov.22 sezón.
Stan Mikita bol v Európe
prvým narodeným hokejistom, ktorý prekonal v NHL
hranicu 1000 bodov. Stal sa
najviac obávaným útočníkom
v šesťdesiatych rokoch 20.storočia.Vďaka nemu a jeho spoluhráčovi Bobbymu Hullovi
disponovalo Chicago najsilnejším útokom dekády. V 60.
rokoch sa Mikita štyrikrát
stal najlepším strelcom ligy.
V priebehu sezóny 1979/80
ukončil svoju hokejovú kariéru. V čase svojho odchodu patrilo Mikitovi druhé miesto v
historických tabuľkách NHL v
kanadskom bodovaní za Gordiem Howeom a v počte odohraných zápasov bol siedmy.
V roku 1983 bol Stan Mikita
uvedený do Hokejovej siene
slávy NHL a v roku 2002 do
Siene slávy slovenského hokeja. Malý Stanko Gvoth vyrastal od roku 1940 v malej
liptovskej dedinke Sokolče (v
roku 1975 ju zatopila Liptovská Mara). Narodil sa 20. mája
1940 v Sokolčiach. Keď mal
osem rokov, rodičia ho poslali so strýkom do Kanady. Tam
prijal jeho priezvisko a zo Sta-

nislava Gvotha sa razom stal
Stan Mikita.Najslávnejší slovenský hokejista sa preslávil
nielen ziskom Stanley Cupu,
ale aj „vynálezom“ zahnutej
čepele hokejky.Rozhodnutie
rodičov vždy chápal a oceňoval. Vedel, že keby nedovolili strýkovi, aby ho v Kanade adoptoval, zrejme by svoje
úspechy nikdy nedosiahol. A
nebolo ich málo.V roku 1958
sa dostal do výberu Chicaga
Blackhawks, kde rýchlosťou
svojho pohybu vzbudil hneď
pozornosť trénerov.Aj chuťou
a ochotou zúčastniť sa každej
pästnej potýčky, ku ktorej na
ľade prišlo.Napriek svojim iba
175 centimetrom a 77 kilám
patril Mikita v prvých sezónach kariéry medzi najvylučovanejších hráčov NHL. Najslávnejší slovenský hokejista sa
preslávil nielen ziskom Stanley
Cupu, ale aj „vynálezom“ zahnutej čepele hokejky.Od neho
to prebral najprv jeho spoluhráč Bobby Hull. Postupne sa
ohnuté hokejky rozšírili do celej NHL a neskôr vďaka Mikitovmu kamarátovi a skvelému
československému obrancovi
Jozefovi Čaplovi aj do Európy. Zlosť na ľade Mikitovi aj
s ohnutou hokejkou vydržala
ešte štyri sezóny. Zmenil sa zo
zápasu na zápas po tom, ako
sa jeho malá dcérka pred televízorom spýtala mamy, prečo jej ocino často sedí sám na
tej (trestnej) lavici, kým ostatní sa môžu tak pekne hrať...V
nasledujúcej sezóne už Mikitu vylúčili len na 12 minút
a stal sa tak nositeľom Lady
Byng Memorial Trophy pre
najslušnejšieho hráča sezóny.
Tento úspech zopakoval aj v

roku 1968. Spolu s mnohými
ďalšími oceneniami si počas
22-ročnej kariéry v 1396 zápasoch zapísal do štatistík aj jeden zisk Stanley Cupu, 541 gólov a 926 asistencií.
8. augusta 1967, keď bol na
dovolenke na Slovensku, nastúpil v drese Košíc a z prípravného zápasu s Banskou
Bystricou je pamätný jeho výkon.Strelil štyri z deviatich gólov Košíc..
Mikita bol priekopníkom, aj
čo sa týka nosenia helmy. Hokejoví fanúšikovia na neho v
Chicagu nezabudli. Jeho dres
číslo 21 visí pod stropom haly
a toto číslo už od roku 1980 nesmie nosiť nikto iný. Pred halou sú 3 sochy slávnych športovcov z Chicaga - hokejisti
Mikita, Hull a basketbalista
Michael Jordan.V hale mal k
dispozícii vlastnú lóžu a spomínajú na neho aj deti z jeho
hokejovej školy. V storočnej
histórii NHL je stále 14. v po-

radí s najvyššie dosiahnutým
počtom bodov za góly a asistencie. Stan Mikita nebol velikánom iba kvôli svojím úspechom či vynálezu zahnutej
čepele hokejky. Bol to predovšetkým náš človek s veľkým
srdcom v Kanade.
Zdroje: Uvedené knihy,
Wikipedia, portály SME, Aktuality
Pred 2 rokmi som si dovolil venovať Mestskej knižnici
v Ilave knihu o Stanovi: „Stan
Mikita Naveky čiernym jastrabom“. Odporúčam prečítať.
Ako chlapec a návštevník, čitateľ knižnice v Ilave, ešte keď
aktívne hral, som čítal knihu
Stan Mikita „Hrám, aby som
vyhral.“ Vďaka knižnici a knižke som sa o ňom dozvedel prvýkrát. Slovák, čo dobyl športový
svet. Česť jeho pamiatke!

U-11 Futbal

S celkovým skóre 35:3 sme
turnaj suverénne vyhrali.
Góly strelili: Sluka 6, Turza 5,
Bodzan 5, Prekop 4, Suchánek
4, Kis 3, Kolman 2, Ondrušík 2,
Striško 1, Ondrašík 1.
Mužstvo MFK Ilava U-11
s víťaznou trofejou:
Horný rad zľava: Striško,
Holbus, Prekop, Ondrušík,
Kolman, Kis, Turza, Sluka,
v pozadí tréner Peter Mišík
Dolný rad zľava: Ondrašík,
Suchánek, Imríšek, Kučera,
Bodzan, Mogora, Rendek.
-pm-

11.08.2018 sa uskutočnil
v Horovciach futbalový turnaj
chlapcov narodených v roku
2008 a mladších. Prihlásilo
sa 7 mužstiev z blízkého okolia, hralo sa systémom každý
s každým. Naše mužstvo nenašlo premožiteľa, keď postupne porazili: Mikušovce 5:1
Lednické Rovne 11:0
Kvášov 5:0
Pruské 8:0
Dubnicu 3:0
Horovce 3:2.

Napísané z úcty
a piety Ing. Štefan Daško,
primátor mesta Ilava

Peter Mišík so svojimi zverencami.

12

Ilavský mesačník

Pozvánky na podujatia v Ilave
24. 8. – 25. 8. 2018 (piatok-sobota) v centre mesta
Bartolomejský jarmok /( o programe viac na prvej strane).
24. 8. – 28. 9. 2018 vo výstavnej sieni DK
Čaro kresby Jaroslava Svetlíka, skvelého výtvarníka a pedagóga. Jeho srdcovkou bola Detská výtvarná Dubnica, dlhé roky
bol jej odborným organizátorom a koordinátorom. Vo vlastnej
tvorbe sa venuje prevažne kresbe, maľbe a grafike. V pracovných dňoch vám výstavu sprístupnia pracovníci DK.
9. 9. 2018 (nedeľa) a 27. 9. 2018 (štvrtok), zraz pred DK
Prechádzky starou Ilavou I., II. s pracovníčkami Krajského
pamiatkového úradu v Trenčíne. Viac v samostatnej pozvánke.
23.9.2018 (nedeľa) o 16.00 v dome kultúry
30 ROKOV DOMU KULTÚRY ILAVA
Galaprogram k 30. výročiu otvorenia Domu kultúry v Ilave.
Účinkujú: DFS Laštek a Vretienko, FS Strážov, FS Mladosť a
ZUŠ Ilava. V sále DK – Výstava Klubu výtvarníkov Arte relax.
Pripravujeme: Besedu s populárnym slovenským spisovateľom, autorom historických detektívok i historických fantasy románov so slovanskými motívmi Jurajom Červenákom na jeseň v ilavskej knižnici. Termín včas oznámime.
Informácie vždy aktualizujeme a dopĺňame podrobnosti na
www.ilava.sk /kalendár podujatí/. Tel. čísla DK: 44 555 70 až
73, knižnica 74. Zmena programu vyhradená.

ILAVSKÝ

Jaroslav Svetlík,
ktorého „srdcovkou“
bola
Detská výtvarná Dubnica od
roku 1992, nakoľko bol jej
hlavným odborným organizátorom a koordinátorom. Je učiteľom,
ktorý rok čo rok získaval niekoľko národných i medzinárodných
ocenení, medailí, plakiet a uznaní
pre žiakov, seba i školu.
Ako sám hovorí: „Výstava hladí nielen oči, ale i uši a dušu. Deti,
keď niečo cítia, či už radosť, alebo
keď na nich príde slabá chvíľa, tak
sa môžu pomocou farbičiek vyjadriť. Častokrát z ich pocitov, vzniknú takpovediac, malé umelecké
diela. Umelecká tvorba je spôsob
výtvarného videnia okolitého sveta pretaveného cez vnútorné vnímanie malého a mladého umelca.“
Jaroslav Svetlík, má vždy blízko,
k detskej duši spätej s múzou.
„Tu sa rodia detské sny, radosti
a túžby v podobe výtvarných prejavov, farebných kompozícií či tvarov, ktoré hovoria: Som tvoj svet,
len tvoj, tu si jediný a jedinečný, tu
sa ti splní všetko o čom snívaš, po
čom túžiš, čo nemá nik, len ty! To
všetko mi behá hlavou pri pohľade na klasifikačný záznam, ktorý
hodnotí detskú dušičku v snahe
naučiť ju cítiť a vidieť o niečo ďalej,
akoby za múr toho, čo iní, tí druhí
vidia inak a možno nevidia vôbec.
Možno by aj chceli, ale nevedia
ako na to. Treba prísť, pozrieť, nadýchnuť sa a rozdávať. Rozdávať to

pekné, čo je okolo nás. Stačí prísť,
vidieť, skúsiť a hlavne sa učiť.
Učiť sa umeniu, učiť sa kráse,
vedieť to všetko položiť na papier,
či do tvarov z materiálu. Tak ako
materinská láska nepozná prekážok, tak láska k umeniu nemá
zábrany ukázať svetu a okoliu, že
krása duše je a patrí do výchovy mladých ľudí a to hlavne dnes,
kedy materiálne hodnoty mnohonásobne prevyšujú tie ľudské.»
Radosť a neopísateľný pocit zo
svojich žiakov, ktorým sa výtvarné umenie stalo povolaním Jaroslav Svetlík vníma takto: „Vidím
ich ako prváčikov, ktorí prišli a teraz sú o krôčik ďalej v tom ťažkom
boji o miesto pod umeleckým slnkom. V ťažkom, ale krásnom zápase v snahe vedieť a hlavne vidieť
to krásno, ktoré sa im snažím vštepiť do ich duší, sŕdc a očí.“ Jaroslav
Svetlík vyštudoval strednú umeleckú školu pre spracovanie kovov
v Kremnici u profesora Petra Mišíka a akademického maliara Karola Baróna.Svoju tvorbu vystavoval
v meste Trenčín (v múzeu), v Dubnici nad Váhom, v Novej Dubnici,
v Prahe a v Bratislave v divadelnom klube SND. Pravidelne sa zúčastňuje na spoločných výstavách
s dubnickými výtvarníkmi. Jeho
tvorba spočíva v kresbe, maľbe,
či grafike. Jeho práce sú taktiež
v zbierkach dubnického mestského múzea a v dubnickom kaštieli.
Celý život pôsobil v službách
základného umeleckého školstva, kde vyučoval mladú generáciu a vkladal do nej to najlepšie zo seba, za čo mu patrí veľké
VĎAKA.
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