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MESTO ILAVA

Samosprávny kraj: Trenčiansky
Okres: Ilava
Počet obyvateľov: 5539
Rozloha: 2430,2 ha
Prvá písomná zmienka:
r. 1229
Ilava je jedným z dvoch
miest nachádzajúcich sa
v MAS Vršatec. Predstavuje
neustále sa rozvíjajúce a napredujúce mesto, ktoré je od
nepamäti považované za srdce Ilavskej kotliny ležiacej
v náručí malebného horstva
Považia. Má bohatú históriu,
významné kultúrne pamiatky
a každoročne sa môže pýšiť
nespočetnými spoločenskými podujatiami. Ak sa chcete
o Ilave dozvedieť viac, prečítajte si zaujímavý rozhovor
s primátorom mesta Ing. Štefanom Daškom.
Aký je Váš vzťah k MAS
Vršatec?
Som Ilavčan, po rodičoch
však aj Zavažan, dnes MAS-kár. Nebohý otec bol zo Slávnického Podhoria, vyučil sa
za krajčíra u súkromníka
v Nemšovej. Mama je z Bohuníc. Z rozprávania mojej
babky viem, že sa otec ako
10-ročný zatúlal v lesoch nad
Slávnickým Podhorím pod
Tlstou Horou. Nenašli ho celú
noc, ani na druhý deň. Už ho
oplakali. Až druhú noc nad
ránom ho spiaceho na čistinke našiel miestny obyvateľ.
Okolo neho bolo niekoľko srniek a on spal. Tým chcem povedať, že tento región poznám
a mám k nemu veľmi veľký
citový vzťah. Vstup do MAS
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Rozhovor primátora Ing. Štefana Dašku
pre Spravodaj MAS Vršatec

a následne členstvo v nej prežívam dosť emotívne a osobne, ale zároveň aj pragmaticky a maximálne pozitívne.
Poznal som a poznám územie
mikroregiónu, ľudí, ktorí na
ňom žijú. Ilava je zatiaľ jediný
subjekt v MAS Vršatec z ľavej
strany Váhu. Vstup za Ilavu
som ešte za minulého zastupiteľstva inicioval ja osobne.
Boli problémy s niektorými
poslancami. Až mi na zasadnutí MZ pri predkladaní návrhu na vstup do MAS museli
pomáhať Ing. Juraj Ondračka
a MUDr. Viliam Cíbik. Ďakujem im za seba aj za Ilavčanov. Ďakujem aj rozumným
a zodpovedným poslancom
bývalého zastupiteľstva, ktorí mi boli pomocou a držali
chrbát v boji s bezobsahovou
deštrukciou až intrigami jedného z bývalých poslancov.
Tí, ktorí boli proti si ani neuvedomovali, čo mohli spôsobiť. Takto by sme doteraz
nemali nové chodníky na Sihoti a Medňanskej, ale aj iné
investície napríklad kruhový
objazd. Boli by sme ochudobnení o mnohé spoločné kultúrno-spoločenské aktivity.
Ilava vždy bola súčasťou tohto
mikroregiónu. Náš vstup bol
prirodzený, uvážený a zodpovedný.
Čo sa Vám najviac páči na
MAS-ke?
To, že je to rozumné, pragmatické, zároveň aj zdravo nadšené, nie však naivné
a vďaka normálnemu rozumu odpolitizované združenie. Máme ideu, dušu a budúcnosť. Spájame subjekty,
ľudí za zmysluplným cieľom,
pričom je to stála, trvalá aktivita. Myslím, že si rozumieme
aj na rokovaniach a vieme sa
dohodnúť. Formujeme niečo
zmysluplné, „nadobecné“.
Čo sa Vám naopak nepáči
na MAS-ke?
Kolega a priateľ Ferko Bagin, primátor Nemšovej. Samozrejme to bol žart, pozdravujem ho, aj Nemšovú
a všetky obce a subjekty

z MAS, starostky, starostov,
zástupcov verejného, neziskového sektora, podnikateľských subjektov a samozrejme kanceláriu MAS. Zároveň
im a celej MAS Vršatec a ľuďom z jej územia na oboch
stranách Váhu želám zdravie, šťastie, úspechy, radosť,
spokojnosť.
V čom vidíte najväčší potenciál MAS-ky?
Práve v našich nových osobitých vzťahoch. Myslím si, že
sme našťastie dosť vzdialení
od toho tradičného slovenského „politikárčenia“ a intríg.
Potenciál vidím v obciach,
organizáciách, združeniach,
podnikateľských subjektoch,
ľuďoch, kultúre, prírode, infraštruktúre a čo je najdôležitejšie- máme chuť pracovať
a veľa pozitívnej motivácie.
Čo by ste MAS-ke odporučili?
Ide o trvalo udržateľnú aktivitu, takže vydržať, akcelerovať, rozvíjať sa. Samozrejme
prirodzene, nie umelo a formálne.
Ktorá z aktivít MAS-ky sa
Vám páčila najviac?
Tie aktivity, ktoré v konečnom dôsledku napomáhajú mestám, obciam renovovať, kultivovať prostredie
(investičného
charakteru),
ale aj vzťahy (kultúrno-spoločenského charakteru). Páčia sa mi všetky spoločné akcie, akou bolo napríklad letné
kino, či už u nás, alebo v Bohuniciach, kde som sa ho zúčastnil. Po rokoch som navštívil kaštieľ v Bohuniciach.
Chodil som tadiaľ ako chlapec s kravami smerom na
Krivoklát. To, že sa ho podarilo zrenovovať a zachrániť je úžasné, rovnako ako aj
fakt, že tam MAS pripravila
výbornú súťaž „Chute a vône
Vršatca“.
Ste spokojný s činnosťou
a prácou kancelárie MAS Vršatec?
Môžem si dovoliť povedať,
že nie som? J. Áno som a veľmi pekne im ďakujem, aj za

trpezlivosť s nami, aj za prácu
pre nás.
Ako dlho ste primátorom?
Druhé volebné obdobie od
roku 2007. Od roku 1990 do
roku 2002 som bol poslancom
mestského
zastupiteľstva.
V rokoch 1996-2002 predsedom finančno-majetkovej
komisie a v rokoch 19982002 som bol zástupcom primátora. Nešiel som rýchlo,
výťahom, ale postupne po
schodoch. Prvýkrát som na
primátora kandidoval v roku
2002. Vtedy som však skončil
druhý.
Ste spokojný s fungovaním
mesta?
Ak by som bol spokojný, to
by som sa už musel z funkcie
porúčať. Som zdravo nespokojný a motivovaný. Je prečo
robiť a tvrdo „makať“. Mesto
a jeho obyvatelia si to zaslúžia. Máme úžasnú polohu
a z nej vyplývajú veľké šance.
Nie všetky mestá či obce majú
takú komparatívnu výhodu.
Preto treba využiť čas, možnosti a všetky dostupné šance.
Dnes treba urobiť za volebné
obdobie viac ako predtým za
dve volebné obdobia. A cítim,
že to robíme a v budúcnosti
ešte urobíme.
Čím je Vaše mesto výnimočné? V čom vidíte jeho
potenciál?
Jednoznačne je mesto výnimočné svojou históriou, ďalej je jedinečné polohou na
Považí, nakoľko sa nachádza
medzi Strážovskými vrchmi
a Vršatcom. K výhodám patrí
blízkosť diaľnice a železnice.
Potenciálom je taktiež historický komplex budov, dnešná
väznica. V Ilave sa nachádza
veľký počet firiem, pričom
prežívame a budeme prežívať investičný rozvoj. A to aj
napriek kríze. Máme výborné vzťahy so zahraničnými
mestami, napríklad s mestom
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GyÖr v Maďarsku, ktoré má
cca 130 000 obyvateľov, pričom ide o 5.-6. najväčšie maďarské mesto. Jeho primátor, u nich „polgármeister“,
je pán Zsolt Borkai, olympijský víťaz zo Soulu z roku
1988 v športovej gymnastike v disciplíne kôň na šírku,
zároveň je aj poslancom maďarského parlamentu a funkcionárom maďarského olympijského výboru. Stretávame
sa na spoločných kultúrno-spoločenských podujatiach.
Spája nás osoba a pamiatka Gábora Baroša, bývalého
ministra obchodu a železníc
v Uhorsku z poslednej dekády 19. storočia, ktorý je pochovaný v Klobušiciach. Mal
tu sídlo a je rodák z okolia.
Ďalej máme výborné vzťahy
s českým mestom Klimkovice
na Morave v Ostravsku-Slezsku. Jeho občanom je aj súčasný tréner slovenskej hokejovej
reprezentácie p. Vujtek, v septembri 2012 sme sa osobne
stretli na jarmoku a radnici
v Klimkoviciach. A napokon
je to poľské takmer 40-tisícové historické mesto Mikolów v Slezsku, 18 km južne od
Katowíc. Obrovským potenciálom sú už spomínané firmy a investori ako Kaufland,
Leoni, Halla Climate Control
s.r.o. z automobilového priemyslu (v roku 2011 figurujúci
podľa Hospodárskych novín
v TOP 10 najväčších dodávateľov automobiliek podľa výšky ročných tržieb na 8. pozícii
a za rok 2012 podľa ich odhadov a slov postúpia na 6. pozíciu). Pre nás to predstavuje
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zázemie a určitú istotu v dobe
neistôt. S tým je spojená zamestnanosť časti obyvateľstva, finančné príjmy, dane
do rozpočtu mesta a iná sponzorská, donorská pomoc, rovnako ako aj investície do verejnej infraštruktúry.
Aké sú Vaše najväčšie dosiahnuté úspechy v meste?
O prípadných úspechoch by
mala hovoriť verejnosť. Ja by
som v tejto chvíli za úspech
považoval niečo, čo nie je
isté, či sa podarí. Ide o projekt s názvom „Rekonštrukcia
koryta Podhradského potoka“
prostredníctvom operačného programu Životné prostredie – ochrana pred povodňami. Sám som Sihoťan a už
piaty rok sa trápime s touto hrozbou, pričom jedinou
šancou ako vyriešiť túto situáciu je čerpanie finančných
prostriedkov z eurofondov.
Rozpočtový náklad na dĺžku
úseku rekonštrukcie koryta je
cca 4 500 000 € vrátane DPH.
Osobne za môj úspech považujem postoj väčšiny ilavskej
verejnosti v posledných voľbách, keď mi po špinavej letákovej kampani dali ľudia takú
dôveru, o ktorej som ani nesníval, ktorú som si asi ani nezaslúžil a neviem, či to Ilavčanom niekedy dokážem splatiť.
Každopádne však urobím
všetko v rámci mojich schopností a možností. Budem vyvíjať takú snahu a úsilie, aby
som im to aspoň čiastočne
splatil.
Aké sú vaše plány?
Trvale budovať postavenie
a imidž Ilavy ako „malého,

veľkého“ mesta. Malého počtom obyvateľov, rozlohou, ale
veľkého svojimi investičnými, kultúrnymi, spoločenskými, športovými, družobnými,
aj zahraničnými aktivitami,
firemným prostredím. Tento rok sme rekonštruovali
cez MAS Vršatec chodníky
na Nálepkovej a Medňanskej
ulici. Z vlastných zdrojov
a prebytkov sme zateplili dve
materské školy aj s novými fasádami, v MŠ Klobušice sme
dali aj novú kotolňu. Opravili sme fasádu a strechu starej budovy MsÚ na námestí.
V súčasnosti sa rekonštruuje z fondov EÚ železnica,
čím urobia aj kus intravilánu,
v začiatkoch je aj EÚ projekt
PVS a.s. „Zásobovanie vodou
a odkanalizácia splaškových
vôd v okrese Ilava“, u nás
to predstavuje 2/3 Klobušíc
a rekonštrukcia čističky odpadových vôd s dokončením
v roku 2015. V týchto dňoch
sme obdržali informáciu a list
z Ministerstva hospodárstva
SR, že nám schválili EÚ projekt „Rekonštrukcia časti verejného osvetlenia“ v celkovej
sume cca 263 000 €. Ideme budovať záchytné parkovisko na
Kukučínovej ulici aj pre centrum mesta a v nadväznosti aj
ďalšie pri železničnej stanici.
Následne sa spoplatní parkovanie v najkritickejšom čase
na námestí, čím vyselektujeme celodenných parkujúcich
v centre a ďalej skultivujeme
centrum mesta. Plánujeme
budovať detské ihriská v každej mestskej časti v celkovej
rozpočtovanej sume 95 000 €

a jedno malé ihrisko cez výzvu MAS Vršatec s dotáciou
cca 12 000 €. Veľké plány má
Kaufland, nakoľko chcú rozšíriť svoju prevádzku. Efekt
pre mesto bude samozrejme
nezanedbateľný, bude výrazným rozvojovým impulzom
a finančným stabilizátorom.
Všetky plány sú síce náročné,
ale reálne v časovom horizonte približne do 2 až 3 rokov.
Samozrejme to všetko bude
platiť pri zodpovednej rozpočtovej politike a disciplíne,
dnes so zadĺženosťou na hranici 20% voči celkovým bežným príjmom s trajektóriou
klesania a znižovania do konca volebného obdobia (koniec
roka 2014) na 15%.
Aké miesta by ste odporučili návštevníkom či turistom?
Centrum mesta s návštevou
mestského múzea, zrekonštruovaného parku a kostola.
Ďalej mestskú historickú vežu
a areál Zámockej reštaurácie
v Klobušiciach, samozrejme
hrobku Gábora Baroša. Na
posedenie odporúčam miestne reštaurácie či pizzerie La
Torre, Venezia, Delikates,
Moravec, cez leto výbornú
balkánsku zmrzlinu. Milovníkom prírody vrelo odporúčam navštíviť okolie Váhu
a rybníka, rovnako aj prejsť sa
Iliavčanskou dolinou.
Pre športových nadšencov
máme k dispozícii areál MFK,
ktorý ponúka možnosti športu a rekreácie.
(LS)
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Z korešpondencie s vedením
NsP v Ilave:
Vážené poslankyne, vážení
poslanci, vážený pán riaditeľ,
vážený pán Ing. Medera, pán
primár MUDr. Staník
Včera som sa zúčastnil časti
rokovania Správnej rady NsP
Ilava, kde mi boli predstavení(verejnosti ešte nie) členovia
správnej rady. Predostrel som
naše požiadavky tak, ako som
ich odprezentoval Vám v maili....., ja žiadam zákonom nárokovateľné platby a úhrady,
naše zákonné pohľadávky, nie
nezákonné a to nie naraz, ale
splátkovo. Mrzí ma, že pozývateľka predsedníčka správnej rady dôrazne nezakročila a
nepoučila člena správnej rady
za nemiestne urážky... Oceňujem a vážim si slušné, dôstojné
a konštruktívne správanie členov správnej rady a príspevky primára MUDr. Staníka a
Ing. Mariána Mederu (zástupcu primátora Novej Dubnice a
poslanca MZ v N. Dubnici).
Trvám na ďalšej úhrade
1.000 eur do 31.5.2013. Ak
sa to udeje, budem akceptovať úhrady od NsP v minimálnych mesačných výškach
(dobrovoľne môžu byť v rámci možností aj vyššie) v období
jún – december 2013 podľa pôvodného návrhu riaditeľa NsP,
teda konkrétne:
Jún 2013: 550 eur komunálny odpad, 550 eur DzN + ak
je to možné 250+250 eur (KO,
DzN návrh NsP máj 2013, neexekučne)
Júl 2013: 800 eur komunálny
odpad 800 eur DzN
August 2013: 800 eur KO
800 eur DzN
September 2013: 800 eur KO
800 eur DzN
Október 2013: 1100 eur KO
1100 eur DzN
November 2013: 1128 eur
KO 1102,76 eur DzN
December 2013: 0 eur KO
0 eur KO
V prípade, že do termínu
konca mesiaca nebudú sumy
uhradené v týchto plných výškach nevylučujem spustenie

exekúcie. To je môj posledný
ústupok. K 31.5. očakávam
ešte úhradu 1.000 eur. Upozorňujem na to, že každopádne na
prelome rokov 2013/2014 ostane podstatná časť našich pohľadávok za rok 2013 (odpad,
DzN) neuhradená a prenesená do roku 2014,každopádne
však by celkový dlh ku koncu
roka 2013 ostal výrazne nižší(pod 7.000 eur, cca 6.600 euro)
ako na konci roka 2012 (11.230
eur), to aj v dôsledku nižších
výmerov na r. 2013(úľavy).
Uvítal by som od p. riaditeľa(nie je to exekučná podmienka), keby dokázal aj v decembri 2013 uhradiť mestu ďalších
aspoň 1.000 eur na ďalšie zníženie dlhu. V tom prípade by
som apeloval na poslancov,
aby sme na rok 2014 len NsP v
Ilave zvýšili percentuálnu zľavu na DzN na rok 2014 na maximum za ďalšej podmienky, v
priebehu roka 2014 sa dostanú
na štandardný priebeh splácania bez dlhov. Takto bude mať
NsP na r. 2014 zasa nižší celkový výmer na DzN. Zároveň
týmto oslovujem poslancov,
že p. riaditeľ bude pozvaný aj
na poradu MZ pred júnovým
zasadnutím, môže prísť aj celá
správna rada.
S prianím príjemného dňa,
úctou, pozdravom a pomocou
a vďakou NsP personálu, lekárom, sestričkám...
Ing. Štefan Daško
Primátor mesta Ilava
P.S.: vždy som mal a mám,
budem mať snahu aj pomôcť
NsP, ale aj dbať na záujmy
mesta, aj finančné. Nie všetky prísľuby mi NsP v minulosti dodržala, preto teraz smerom k p. riaditeľovi, je to už
na ňom, toto minimálne plnenie, v budúcnosti bez výhovoriek, že sa našli noví kostlivci
v skrini po predchádzajúcich
vedeniach (Magellan). Každopádne však týmto problémy zdravotníctva SR aj NsP v
Ilave systémovo neriešime, to

dohody o vyrovnávaní záväzkov po lehote splatnosti NsP
v Ilave, ktoré má voči mestu
Ilava. Týmto bola iniciovaná
dohoda a harmonogram splátok NsP v priebehu roka 2013.
V mesiaci máj nabehli na
účet mesta primátorom požadované platby vo výške 1.000
eur a 1.000 eur. V súčasnosti
existuje dohoda, ktorej plnenie budeme mesačne sledovať.

má povinnosť a zodpovednosť
niekto iný.
...rešpektujeme nesúhlas vedenia NsP zverejniť ich odpovede a stanovisko v Ilavskom
mesačníku. V podstate vedeniu
mesta Ilava bolo poďakované
za návrh uvedený vyššie v texte. Tento návrh vedenie NsP, p.
riaditeľ zhodnotil ako ústretový a pre NsP prijateľný. Preto
sa stal tento návrh základom
Dane z nehnuteľností

celková daň

rok 2012

zaplatené

pohľadávka

5 602,76

zaplatené 31.1.2013

50,00

5 552,76

zaplatené 28.2.2013

50,00

5 502,76

zaplatené 1.4.2013

50,00

5 452,76

zaplatené 30.4.2013

50,00

5 402,76

1 000,00

4 402,76

zaplatené 31.5.2013
zostatok dlhu za rok
2012
Komunálny odpad celý poplatok

4 402,76
zaplatené

pohľadávka

rok 2012 5 628,00
zaplatené 31.1.2013

50,00

5 578,00

zaplatené 28.2.2013

50,00

5 528,00

zaplatené 1.4.2013

50,00

5 478,00

zaplatené 29.4.2013

50,00

5 428,00

zaplatené 14.5.2013
zostatok dlhu za rok
2012
2012

1 000,00

4 428,00
4 428,00

spolu pohľadávky DzN + KO
DzN

KO
8 830,76

za rok 2012

4 402,76

4 428,00

za rok 2013

1 218,33

1 104,13

2 322,46

5 621,09

5 532,13

11 153,22

zaplatené

pohľadávka

Dane z nehnuteľností

celková daň

rok 2013
nezaplatený predpis ku dňu
26.5.2013
dlh za rok 2013

3 654,34
1 218,33
1 218,33

celý
Komunálny odpad
zaplatené
poplatok
rok 2013
4 418,16
nezaplatený predpis ku dňu
31.3.2013
dlh za rok 2013
Platobný výmer DzN predpis
26.5. 1218,33

pohľadávka
1218,33

306 1218,33
30.9. 1218,72
spolu 3655,38
Platobný výmer KO

predpis

31.3.

1104,13

30.6.

1104,13

30.9.

1104,13

30.11.

1104,11

spolu

4416,5

pohľadávka
1 104,13

pohľadávka
1 104,13
1 104,13
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Uznesenie zo zasadnutia neplánovaného
Mestského zastupiteľstva mesta Ilava, konaného
dňa 4. júna 2013 o 16:30 hod. v DK ILAVA
/ výber/
A. PREROKOVALO
1. Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia
rozporu záujmov voči poslancom MZ Ilava Ing. Vladimírovi
Bagínovi a Mgr. Milanovi Jašurkovi podľa ústavného zákona č.
357/2004 Z. z. v platnom znení.
2. Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy pani Anny Burýškovej a žiadosť Moniky Párovskej o
uzatvorenie nájomnej zmluvy k
trojizbovému bytu č. 1.2B v bytovom dome na Ul. Medňanskej
súp. č. 894/16.
B. BERIE NA VEDOMIE
1. Ukončenie nájomnej zmluvy
p. Anny Burýškovej, ktorej predmetom je nájom trojizbového
bytu č. 1.2B nachádzajúceho sa
v bytovom dome na Ul. Medňanskej súp. č. 894/16 dohodou
dňom 15.6.2013.
C. SCHVAĽUJE
1. Uzatvoriť nájomnú zmluvu,
ktorej predmetom je nájom trojizbového bytu č. 1.2B nachádzajúci sa v bytovom dome na
Ul. Medňanskej súp. č. 894/16 p.
Monike Párovskej, bytom Jesenského 880, Ilava, od 06.06.2013

na dobu jeden rok t.j. do
31.05.2014. 2. Podľa čl. 9 zákona
č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení
neskorších predpisov /ďalej len
„ústavný zákon“/ Rozhodnutie,
ktorým sa poslancovi MZ Ilava
Mgr. Milanovi Jašurkovi, bytom
Hviezdoslavova 323/14, Ilava za
porušenie čl. 7 ods. 1 ústavného zákona, ktorého sa dopustil
tým, že nepodal v lehote do 31.
marca 2013 písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za
predchádzajúci kalendárny rok,
ukladá podľa čl. 9 ods. 10 písm.
a) ústavného zákona pokuta vo
výške 62,79 € ako 1/12 jeho ročného príjmu za predchádzajúci
kalendárny rok za výkon verejnej funkcie, ktorú je povinný
uhradiť do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Rozhodnutie
je prílohou tohto uznesenia.
3. Podľa čl. 9 zákona č. 357/2004
Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení neskorších
predpisov /ďalej len „ústavný
zákon“/ Rozhodnutie, ktorým

Z listu pána primátora k vybudovaniu detského ihriska
v lokalite Sihoť:
Vážený pán Hanko,
S potešením Vám oznamujem, že dňa 31.5.2013 bola
podpísaná Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku
s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou na základe projektu podaného cez Miestnu akčnú skupinu Vršatec, ktorého predmetom je vybudovanie detského ihriska v lokalite
Sihoť.
Bezodkladne sme oslovili vybratého dodávateľa, ktorý už
podnikol kroky k dodaniu zostáv ihriska. Predpokladaná
realizácia ihriska začne do konca júla 2013 a ihrisko bude
odovzdané do užívania občanom Sihote najneskôr do konca augusta 2013.
S pozdravom
Ing. Štefan Daško
Primátor mesta Ilava

sa poslancovi MZ Ilava Ing. Vladimírovi Bagínovi, bytom Jesenského 525/1, Ilava za porušenie
čl. 7 ods. 1 ústavného zákona,
ktorého sa dopustil tým, že nepodal v lehote do 31. marca 2013
písomné oznámenie funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci

kalendárny rok, ukladá podľa
čl. 9 ods. 10 písm. a) ústavného
zákona pokuta vo výške 71,50 €
ako 1/12 jeho ročného príjmu za
predchádzajúci kalendárny rok
za výkon verejnej funkcie, ktorú
je povinný uhradiť do 30 dní odo
dňa doručenia rozhodnutia.
-r-
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Medziročné vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava - 2011 - 5/2013
(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 2011 v % Plnenie rok 2012 2012 v % Upravený 2013

2 909 510,40 102,60

2 991 858,81

99,97

2 716 000,18

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

103,95
106,92
46,07

953 068,00
1 762 932,18

100,00
93,25

95,51

2 738 413,09

92,09

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

Rozdiel

243 454,56

193 510,22

99,34

280 240,00

100,00

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

Finančné operácie
Príjem
Výdaj
Rozdiel

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

98,38
89,01

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

101,22
95,65

z toho: TSM(príspevok)

Príjem
Výdaj
Rozdiel

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

956 619,36
1 781 793,73

253 445,72

99,97
99,96
99,47

99,94
88,37

Plnenie 4/2013 4/2013 v % Plnenie 5/2013 5/2013 v %

3 071 552,00 1 142 482,97
1 389 514,00
511 278,58
550 000,00
170 886,95
22 400,00
7 227,49
3 050 000,00 941 290,81
975 105,00
330 606,86
2 096 447,00
610 683,95
314 600,00
99 690,16
148 840,00
43 259,17
1 056 764,00
323 102,67
321 819,00
100 608,00

37,20 1 373 886,32
36,80
31,07
32,27

587 926,58
235 490,35
9 467,69

33,90
29,13

409 092,77
767 000,40

31,69

123 106,65
52 018,10
399 831,17

44,73
42,31
42,82
42,27
38,56
41,95
36,59
39,13
34,95
37,84
39,08

30,86 1 176 093,17

29,06
30,57

125 760,00

31,26

0,00

201 192,17

197 793,15

98,08
82,76
97,93

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

39 029,98
46 995,00
0,00
-7 965,02

27,68
12,12

40 121,98
46 995,00
0,00
-6 873,02

28,46
12,12
0,00

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
23 983,58
-9 573,71

4,53
33,59

14 409,87
29 978,51
-15 568,64

4,53
41,98

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

98,08
91,19

3 530 755,00
3 530 755,00
0,00

1 195 922,82
1 012 269,39
183 653,44

33,87
28,67

1 428 418,17
1 253 066,68
175 351,49

40,46
35,49

0,00

(sumy sú uvedené v €)

Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava k 31. 05. 2012
(sumy sú uvedené v €)

Schválený
Bežný rozpočet
Príjem
Výdaj
z toho:

2 945 065
2 932 849
výdaj RO

výdaj mesto
z toho:
MŠ
TSM(príspevok)
Rozdiel
Kapitálový rozpočet
Príjem
Výdaj
Rozdiel
Finančné operácie
Príjem
Výdaj
Rozdiel
Príjem
Výdaj
Rozdiel

937
1 995
308
280

553
296
561
202

Upravený

2 945 065
2 932 849
553
296
561
202

1 327 827,68
1 189 522
399
789
99
140

%

45,09
40,56

12 216

908,94
612,67
405,05
100,00

138 306,07

42,65
39,57
32,22
50,00

21 000
319 285
-298 285

21 000
319 285
-298 285

610,00
33 804,40
-33 194,40

2,90
10,59

373 034
74 749
298 285

373 034
74 749
298 285

7 664,15
35 894,12
-28 229,97

2,05
48,02

3 339 099
3 326 883
12 216

3 339 099
3 326 883
12 216

1 336 101,83
1 259 220,13
76 881,70

40,01
37,85

12 216

937
1 995
308
280

Plnenie

Deficit štátneho rozpočtu SR za 1 - 5/2012 je vo výške 2,16 mld. € (medziročne vyšší o 600 mil. €),
čo je už takmer 60 % plánovaného ročného deficitu štátneho rozpočtu SR. (zdroj TASR)
Ing. Štefan Daško
primátor mesta Ilava

Bc. Stanislav Fúsek
samostatný odborný referent FMO
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Vývoj a miera nezamestnanosti v okresoch Trenčín a Ilava
V okrese IL je spolu 3361
uchádzačov o zamestnanie
/ miera nezamestnanosti v
okrese IL je 9,47%/
V meste Ilava je spolu 246
uchádzačov o zamestnanie,
kde sa miera za mesto už nevykazuje vzhľadom k tomu
že Štatistický úrad nesleduje
počet ekonomicky aktívneho
obyvateľstva v meste
Ing. Vojtech ŽOFČÍK
oddelenie informatiky a
štatistiky UPSVR Trenčín
Celkový počet obyvateľov mesta Ilava k 13.6.2013 je
5.573.
Z toho detí do 18 rokov 968,
dôchodcovia 955,
Počet obyvateľov v produktívnom veku je k dnešnému
dňu 3650.
Z uvedeného vyplýva miera
nezamestnanosti v meste Ilava
cca 6,5 – 6,8% vzhľadom na to,
že odhadovaný počet práceschopného obyvateľstva v Ilave po odpočítaní dôchodcov,
detí, mládeže, študentov denného štúdia VŠ je cca 3.600.
Anna Riecka
evidencia obyvateľstva
Materské centrum Dubáčik oznamuje, že v letných
mesiacoch jún, júl, august,
september bude centrum
zatvorené. Zároveň hľadáme mamičky, ktoré by
mohli pomôcť pri otváraní
MC Dubáčik od jesene. info
0905 888 858.

OZNAM

Oznamujeme občanom,
že v dňoch od 22.7. 2013 –
2.8. 2013 bude dovolenka
všetkých pracovníkov MsÚ.
V čase od 22. – 26. 7. 2013
bude pracovať iba MATRIKA. V súrnych prípadoch
ako napríklad vytvorenie
PARTE, alebo vyhlásenie
smútočného oznamu do
rozhlasu, budú zverejnené
tel. čísla na dverách inštitúcií a na internetovej stránke
mesta Ilava.

mesiac/2012

miera nezamestnanosti %
TN

IL

1

8,02

7,46

2

8,15

3

mesiac/2013

miera nezamestnanosti%
TN

IL

1

9,78

9,86

7,7

2

9,64

9,87

8,08

7,61

3

9,53

9,89

4

7,57

7,57

4

9,57

9,47

5

7,66

7,53

5

6

7,81

7,49

6

7

7,37

7,71

7

8

7,69

7,99

8

9

8,17

8,33

9

10

8,42

8,65

10

11

8,85

9,27

11

12

9,13

9,37

12

mesiac/2010

miera nezamestnanosti %
TN

IL

1

7,52

8,84

2

7,59

3

mesiac /2011

miera nezamestnanosti%
TN

IL

1

7,52

7,13

8,68

2

7,44

7,28

7,61

8,63

3

7,24

7,36

4

7,39

8,1

4

6,96

6,97

5

7,33

7,74

5

6,96

7,11

6

7,64

7,53

6

7,15

7,2

7

7,49

7,3

7

7,12

7,21

8

7,31

7,12

8

6,96

7,25

9

7,64

7,46

9

7,41

7,18

10

7,41

7,02

10

7,35

7,01

11

7,13

6,78

11

7,54

7,21

12

7,25

6,72

12

7,72

7,3

mesiac/2008

miera nezamestnanosti %
TN

IL

1

2,26

2,62

2

2,11

3

mesiac/2009

miera nezamestnanosti%
TN

IL

1

3,29

4,01

2,41

2

3,8

4,96

1,93

2,29

3

4,18

5,93

4

1,98

2,2

4

4,82

7,15

5

2,08

2,23

5

5,44

8,07

6

2,18

2,32

6

6,05

8,61

7

2,29

2,58

7

6,4

8,92

8

2,35

2,48

8

6,51

8,77

9

2,43

2,42

9

6,88

8,93

10

2,48

2,58

10

6,97

8,63

11

2,5

2,85

11

7,05

8,68

12

2,88

3,29

12

7,12

8,89
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Deficit SR vlani podľa
Eurostatu dosiahol úroveň 4,3 %. Plán v rozpočte
bol 4,6%. Moody’s odhadovala deficit 5%.Výrazne
k tomu prispelo hospodárenie samospráv, miest,
obcí. Štát, vláda, ministerstvá ako správcovia štátneho rozpočtu(časť rozpočtov verejných financií)
v roku 2012 prekročili plánovaný deficit. Samosprávy výrazným šetrením po-

Ilavský mesačník

mohli tomu, aby celkový
deficit celých verejných
financií za r. 2012 vo výške 4,35% neprekročil plánovaných 4,6%. Primárnym vinníkom vysokého
zadĺženia štátu SR, verejných financií, vysokých
deficitov nie sú samosprávy, mestá, obce, ale štát
SR riadený jednotlivými
vládami a vládnymi politickými stranami, v tom
ktorom volebnom období.

Problémom SR je v poslednom roku, dvoch dynamika medziročného rastu
dlhu 2011/2012 o takmer
9%. Toto percento nás radí
medziročne medzi krajiny
EÚ a eurozóny s percentuálne najvyšším medziročným rastom zadĺženia. Výška zadĺženia SR
je k 30.6.2013(odhad) cca
53%. Mesto Ilava v posledných troch rokoch znižuje
svoju zadĺženosť v priemere o 2 - 3% ročne, trvale nie
je v deficitoch, nemá záväzky po lehote splatnosti. Aktuálna zadĺženosť
mesta Ilava ku koncu júna
2013 je 18,7% (viď www.
ilava.sk banner zadĺženosť
mesta Ilava jún 2013).
...z Ústavného zákona
o rozpočtovej zodpovednosti(dlhovej brzde).
Dlh nad 53% HDP - vláda bude nútená prijať balík
opatrení na zníženie dlhu
a tiež si bude musieť zmraziť platy(pre samosprávu,
Ilavu pri cca 18% miere za-

dĺženia nepriame dôsledky, tlaky vlády na nás, aby
sme ďalej šetrili)
Dlh nad 55% HDP - nastane trojpercentné viazanie výdavkov a obmedzenia pre obce i kraje (pre
nás priame viazanie výdavkov, šetrenie 3% s tým,
že nedofinancujeme to, na
čo by sme aj mali a mohli.
Dlh nad 57% HDP - vláda aj samosprávy musia
predložiť vyrovnaný alebo
prebytkový rozpočet (pre
vládu obrovský problém,
v súčasnosti nerealizovateľná úloha. Pre nás niečo,
čo plníme zo zákona ako
povinnosť x rokov a nikdy sme s tým na rozdiel od
vlády nemali problém.)
Dlh nad 60% HDP - vláda musí požiadať parlament o dôveru.
Ing. Štefan Daško
primátor mesta Ilava

Ilavský mesačník
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Rozmiestnenie žiakov
Základnej školy v Ilave
V tomto školskom roku sa
prijímacieho konania zúčastnilo 65 žiakov: 47 deviatakov,
13 žiakov z nižšieho ako
deviateho ročníka a 5 žiakov
z piateho ročníka.
Po ukončení prijímacieho
konania sa žiaci zapísali na:
gymnáziá – 10 žiakov (1
chlapec, 9 dievčat) z toho 4
žiačky (3 z ôsmeho ročníka)
na bilingválne a 1 žiak na
športové gymnázium
strednú umeleckú školu – 3
žiaci (dievčatá)
obchodnú akadémiu – 4
žiaci (2 chlapci, 2 dievčatá)
pedagogickú a sociálnu
akadémiu – 2 žiaci (1 chlapec,
1 dievča)
strednú priemyselnú školu
– 3 žiaci(chlapci)

strednú zdravotnícku školu
- 2 žiaci (dievčatá)
stredné odborné školy4-ročné študijné odbory: 10
žiakov (6 chlapcov, 4 dievčatá)
3- ročné učebné odbory: 13
žiakov (6 chlapcov, 7 dievčat)
2- ročné učebné odbory: 3
žiaci (2 chlapci, 1 dievča)
iné - 3 žiaci (2 chlapci, 1
dievča)
osemročné gymnázium - 5
žiakov (3 chlapci, 2 dievčatá)
Prajeme im veľa úspechov
pri príprave na povolanie.
Mgr. Veronika Bambušková,
výchovná poradkyňa
ZŠ v Ilave

Školská konferencia
12.6.2013 sa v ZŠ konala
školská konferencia zameraná na prezentáciu ročníkových prác žiakov základnej školy. Porota a riaditeľka
školy Mgr. Oľga Ďurechová vecnými darmi, knihami ocenila výkon tých najlepších, žiakov, ktorí získali
nové informácie, dokázali
ich spracovať a pred porotou,
učiteľmi, rodičmi, spolužiakmi ich pohotovo, zaujímavo a
pútavo prezentovať.
Na 1.stupni 1. miesto získali Sofia Pučeková a Nikola Trebulová z 3.B za projekt Vybrané slová. Na 2.
mieste sa umiestnila Katarína Házová z 2.B s projektom Moja kniha o stromoch.
3. miesto patrilo Nine Kazdovej zo 4.A a projektu Vybrané slová v textoch a básňach.

Na 2. stupni svoje zručnosti a schopnosti s IKT preukázalo 9 žiakov. Porota ocenila 1. miestom Viktóriu
Lysákovú zo 7.C za projekt
Môj priateľ. 2. miesto obhájil minuloročný víťaz Sebastián Prekop z 8.C s projektom Geologické zaujímavosti
Slovenska. 3. miesto si vybojovala Zuzana Ptáčková zo
6.A za projekt Moje prázdniny. Zvláštnu cenu poroty
získala Timea Drobcová z
9.B za náročný projekt Animácia.
Teší nás, že žiaci opäť dokázali zúročiť svoje nadobudnuté vedomosti, schopnosti a preukázať sa nimi na
takomto zaujímavom podujatí. Blahoželáme nielen im,
ale aj pedagógom, ktorí ich
odborne viedli. HM

Škola v prírode
v Rajeckých Tepliciach
Posledný májový týždeň
sme si odskočili z našej školy do Školy v prírode v Rajeckých Tepliciach. Kým sme
prišli do ubytovacieho zariadenia Altan, zastavili sme sa
v Čičmanoch a pozreli sme
si maľované drevené domčeky. Navštívili sme aj Rajeckú
Lesnú, kde sme obdivovali
Slovenský betlehem. Po ubytovaní sme si dvere svojich
izieb ozdobili erbmi a vizitkami. Bohužiaľ, bez učenia
sme nezostali. Ale pani učiteľky nám pripravili aj zábavné úlohy a pracovné listy.
Najväčšou radosťou boli pre
nás popoludnia. Pani vychovávateľky nás prekvapovali
rôznymi kvízmi, spoločenskými a športovými hrami aj
výletmi. Najviac sme sa zabavili pri hre Kufor. Nepoznali
sme túto skvelú hru, pri ktorej sme si vyskúšali pantomímu aj slovný opis. Zahrali sme si aj obdobu televíznej
vedomostno-zábavnej hry 5
proti 5. Na neďalekej farme
sme videli takmer všetky domáce zvieratá a povozili sme
sa na koňoch. Svoju zručnosť
a trpezlivosť sme si otestovali
na pravom hrnčiarskom kruhu. Výsledkom boli krásne
hlinené poháriky a mištičky,
ktoré sme si zobrali domov.
V piatok sme celý týždeň
ukončili karnevalom s diskotékou. Všetky masky zís-

kali rôzne vecné ceny. Týmto
chceme poďakovať pani učiteľkám a pani vychovávateľkám za zorganizovanie tejto
super akcie.
Kolektív 4.B triedy
ŠKOLA V PRÍRODE – RAJECKÉ TEPLICE
Do ubytovne ALTAN
v pondelok sme prišli.
Počasie nebolo príjemné,
napriek tomu sme si do prírody vyšli.
Na diskotéke zábava bola,
kričali sme „Olá, olá!“
Poobede sme hrali karty
a večer sme mali pyžamovú párty.
Hra „ Kufor“ nás veľmi bavila, aj nudy z počasia všetkých zbavila.
V stredu sme boli na RANČI pozrieť kone,
prekvapili nás trochu nepríjemné vône.
Olympijádu sme vo štvrtok mali, výborne sme si zabehali.
Pani zástupkyňa za nami
prišla, priniesla plech koláčov a zase išla.
Hrnčiarsky kruh sme si vyskúšali, z hliny misky a poháre sme vyrobili.
V sobotu „Hurá, hurá domov.“
V TESCU sme sa zastavili,
nakoniec pred školou autobus odstavili.
Kolektív 4.A triedy
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Deň Zeme na 1. stupni
Slnečné lúče umožňujú precítiť všetko pekné, čo nám príroda ponúka, ale odkryjú aj
to, čo zlé v nej človek napáchal
- nelegálne skládky, neporiadok. Naša planéta by nás mala
napĺňať nemým úžasom, obdivom a pokorou. Ale človek
k nej pristupuje násilne, drancuje ju a plieni, stále chce mať
pocit, že všetko ovláda a vlastní. 22. apríl patrí našej Zemi.
V tento deň si všetci uvedomia, ako to okolo nás vyzerá. Presvedčili sa o tom aj deti
našej školy počas tematického
dňa, zapojením sa do rôznych
aktivít, aby sa nám lepšie žilo
a mali sme krajšie i čistejšie životné prostredie.
Cez prvú vyučovaciu hodinu sme si vypočuli rozhlasovú
reláciu, ktorá nás informovala
o aktuálnej situácii - s vplyvom kyslých dažďov na našu
planétu, s nebezpečným otepľovaním, výrubmi dažďových
pralesov či ničivým vplyvom
priemyselných odpadov na životné prostredie.
Počas ďalších hodín žiaci

1.stupňa vytvorili Knihu rekordov, do ktorej zapísali výsledky svojho snaženia.
Prváčikovia mali za úlohu počas jedného týždňa zozbierať všetky tetrapaky, ktoré
spotrebovali v ich domácnosti. Spolu priniesli 468 kusov.
Najskôr zo všetkých tetrapakov tvorili obrazce. Podarilo sa im poskladať nádherný
strom, rybu, žirafu, medvedíka, stonožku, slimáka... Vonku
na chodníku poukladali všetky tetrapaky do radu a utvorili hada dlhého 116,50 m. Deti
pochopili, že aj odpad možno
ešte využiť. Po ukončení boli
tetrapaky odovzdané na recykláciu.
Druháci vytvorili spoločnú
„Mliečnu dráhu“. Na jej tvorbu potrebovali obaly z mliečnych výrobkov (etikety a krabičky zo syrov, hliníkové fólie
z jogurtov, nápisy MLIEKO
z krabíc od mlieka...). Obaly
zbierali už sedem dní pred samotným Dňom Zeme. Všetky spočítali -1207 kusov, potom ich lepili do tvaru špirály

na obrovský kartónový papier.
Cieľom ich výtvoru bolo nielen zvýšiť konzumáciu mliečnych výrobkov, ale najmä spoznávať materiály, z ktorých sú
potravinové obaly vyrobené
(papier, plasty, kov, kombinované obaly), aby ich dokázali
správne separovať. Následne
„Mliečnu dráhu“ inštalovali do vestibulu pavilónu B a
dotvorili ju básňou, ktorú vymysleli na hodine čítania. Zamerali sa v nej na všetky krásy
našej Zeme.
Tretiaci sa na 1. vyuč. hodine rozprávali o význame tohto dňa, zamýšľali sa, ako zachrániť zem, ako ušetriť vodu,
elektrickú energiu. Na ďalších
dvoch vyučovacích hodinách
žiaci kreslili obrázky zamerané na túto tému. Všetky obrázky sme spoločne zlepili do leporela a vyvesili na plot našej
školy. Dĺžka leporela s tematikou šetrenia elektrickej energie: 16,8 m -56 obrázkov.
Štvrtáci si pozreli prezentáciu o využití separovaného
plastu. Následne na to začali tvoriť príbehy alebo básne
o separovanom odpade a plagáty ku Dňu Zeme. Skupi-

na žiakov spočítala prinesené
plastové fľaše. Spolu vyzbierali 216 plastových fliaš. Potom žiaci navliekali na špagát
vrchnáky od plastových fliaš
za účelom vytvoriť najdlhšiu
reťaz. Spolu sa obidvom triedam podarilo vytvoriť reťaz
dlhú 16m 86cm.
Posledné dve vyučovacie
hodiny sme vyzbierali odpadky na Záhumenskej, Kukučínovej, Medňanskej ulici, Ulici
SNP a v iných častiach mesta.
Vyzbrojení ochrannými rukavicami sme spoločnými silami vyzbierali niekoľko plných
vriec, ktorých obsah sme následne roztriedili do farebných
zberných nádob. S pocitom
dobre vykonanej práce sme sa
unavení vrátili do školy. Odmenou bol pre nás dobrý pocit,
že sme pomohli našej planéte.
Dúfame, že našimi skutkami
sa inšpirujú aj ostatní ľudia a
nebudú si naše mesto mýliť so
smetiskom. Deň Zeme by nemal byť len 22. apríla, ale každý deň v našom živote.
Mgr. Júlia Šebešová

Víťazom blahoželáme
Dňa 4. júna 2013 sa v Dome
kultúry v Hornej Súči konalo slávnostné vyhodnotenie
súťaží, ktoré boli vyhlásené
pre materské a základné školy v regióne. Svoje výtvarné
zručnosti si deti mohli overiť
v súťaži Očami detí III. Súťaž
Čistá obec, čistá MAS, ktorá
bola vyhlásená pri príležitosti Dňa Zeme, bola zameraná
na environmentálne aktivity a
čistenie obce, v ktorej sa škola
nachádza, a jej bezprostredného okolia.
Je potešiteľné, že spomedzi deviatich škôl zapojených
do súťaže Čistá obec, čistá
MAS, sa víťazom stala Základná škola, Medňanská

514/5 v Ilave. Riaditeľka školy, Mgr. Oľga Ďurechová, tak
mohla prevziať od organizátorov súťaže diplom a súbor pekných vecných odmien, ktoré
bude môcť škola využiť v rámci vyučovacieho procesu.
Barbora Staňová, žiačka 8.C
triedy, zas bodovala vo výtvarnej súťaži a za svoju prácu získala zvláštnu cenu poroty.
Mgr. Oľga Ďurechová
Primátor mesta, Ing. Štefan Daško, vyjadruje poďakovanie riaditeľke školy, pedagogickým
zamestnancom
a predovšetkým žiakom školy
nielen za peknú reprezentáciu
školy a mesta, ale aj aktívny
a zodpovedný prístup k prírode, svojmu bydlisku a okoliu,
o čom svedčia početné vyčistené plochy a upravený a krajší
areál a interiér školy.

Žiačka Barbora Staňová a riaditeľka Oľga Ďurechová

Žiačka Barbora Staňová a Mgr. Božena Sláviková
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Nezabudnuteľná slovenčina
V piatom ročníku sme sa
na hodinách literatúry učili o
povestiach, legendách a rozprávkach. Všetci máme radi
princezné a kráľov, ktorí bývali v prekrásnych hradoch a
zámkoch. Aby sme si vyučovanie trocha spríjemnili, pani
učiteľka Ladecká rozhodla, že
pôjdeme na literárnu exkurziu. Ráno sme sa stretli pred
školou a nedočkavo čakali na
príchod autobusu. Aj napriek
tomu, že pršalo, všetci sme
sa veľmi tešili a tlačili do autobusu, aby sme sedeli na čo
najlepších miestach. Prvá zastávka bola v dedinke Podolie,
kde sme si poobzerali krásne
miniatúry hradov a zámkov.
Potom sme sa premiestni-

li na hrad Beckov a tam nám
teta sprievodkyňa zaujímavo vyrozprávala históriu tohto nedobytného hradu. Krátku prestávku sme si spravili v
nákupnom dome Laugarício,
kde si každý kúpil niečo na pamiatku. No a po prestávke sme
sa opäť pustili po stopách histórie a zašli na Skalku, kde žili
sv. Svorad a sv. Benedikt, ktorého sochu sme mohli obdivovať v malej jaskyni. I keď bol
celý deň upršaný, domov sme
si priniesli nezabudnuteľné zážitky a veľa nových vedomostí. Bol to nádherný deň, ktorý
sme si nedali pokaziť ani hromami a bleskami.
Janka Janušková 5.B

Oslobodenie mesta
V predvečer 1. mája sa v našom meste konala spomienková slávnosť kladenia vencov
pri pamätníku SNP pri príležitosti 68. výročia oslobodenia mesta Ilavy a lampiónový
sprievod. Slávnostný príhovor predniesol primátor mesta
Ing. Šefan Daško. Prekrásnou
básňou od Gejzu Sadeckého
Slovenský otčenáš sa nám prihovorila Mgr. Alena Teicherová. Po odznení slovenskej
hymny a ruskej piesne „Vstavaj

strana... „ položili predstavitelia mesta vence pri pamätnej
tabuli židovských obetí a následne tiež pri pomníku SNP.
Okrem samotného ceremoniálu bola pred pamätníkom
SNP postavená čestná stráž
v dobových uniformách vojakov Červenej armády, ktorá po
minúte ticha vystrelila čestnú
salvu. Tá zaujala hlavne našich najmenších. V kultúrnom
programe sa nám predstavili
deti z FS Laštek.
-stl-

Medzinárodné športové
stretnutie družobných škôl
Ilava – Mikołów – Klimkovice
31. máj 2013 – deň, ktorý
sme všetci očakávali s napätím – žiaci, ktorí sa tešili na
športové súťaže, pedagogickí zamestnanci na opätovné
stretnutie so zástupcami družobných škôl a miest - Mikołów a Klimkovice.
Pre žiakov boli pripravené
atletické disciplíny beh na 60
m, 800 m, 1000 m a skok do
diaľky. Na zrealizovanie týchto disciplín sme mali k dispozícii mestský štadión v Dubnici nad Váhom. V ilavskej
športovej hale sa uskutočnila
súťaž v bedmintone.
Po dobrom obede a poludňajšom krátkom oddychu si
chlapci zmerali sily v malom
futbale, ktorý sa uskutočnil
v areáli našej ZŠ.
Záver športového stretnutia
patril vyhodnoteniu najlepších dosiahnutých výsledkov
jednotlivých pretekárov, odovzdávaniu cien a putovného
pohára. Putovný pohár a 1.
miesto získala ZŠ Klimkovice
s počtom 85 bodov, ZŠ Ilava
a ZŠ Mikołów s 80 bodmi ob-

sadili druhé miesto.
Z našich žiakov najlepšie
športové výsledky dosiahli:
Adriana Slivková (7.C) –
1. miesto v behu na 800 m,
2. miesto v behu na 60 m a v
skoku do diaľky obsadila
3. miesto.
Michaela Jáňová (7.A) –
3. miesto v behu na 60 m.
Matej Kočkár (7.C) v skoku do diaľky výkonom 505
cm si „ skočil“ pre 1. miesto
a v behu na 60 m obsadil
3. miesto.
Krásnym 1.miestom v bedmintone nás potešili Klára
Palčeková (6.B), Emma Brnáková (7.C), Jakub Horák (5. B)
a Jakub Brnák (5.A).
Futbalisti Martin a Maroš Vrábel, Lukas Niko, Martin Staňo, Erik Petrovič, Oskár
Pagáč, Matej Jáňa a Sebastián
Derka získali 2. miesto.
Dovidenia o rok v Mikołowe!
Mgr. Mária Janíčková
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Zo života Obchodnej akadémie v Ilave
Blíži sa koniec školského roka a život na OA je stále rušný a bohatý.
Máme za sebou mesiace plné aktivít a udalostí, ktoré oživujú bežné školské dni.

na tel. č. 0901 918484.
Prijímacie konanie na
2-ročné denné pomaturitné štúdium v odbore

najzaujímavejším ny papier vyrobiť. Ďal- Bagara, potom nasledo- sociálno-právna činnosť
patrili literárno-histo- šie naše kroky viedli po vala prehliadka Horné- je stále otvorené, uchádzači nekonajú prijímarické exkurzie, počas stopách M. R. Štefánika. ho mesta.
K

Mesiac máj sa nesie aj cie skúšky. Informovať
osobnosti, dejiny nášho Mohyla na Bradle, ktorá v znamení prijímacích sa môžu na uvedenom
mesta a trenčianskeho nás upútala svojou ma- pohovorov do 1. roční- telefónnom čísle alebo
regiónu:
jestátnosťou. Očaril nás ka a maturitných skúšok na webovej stránke škoktorých žiaci spoznávali Prvou zastávkou bola

Pre žiakov 1. ročníka aj výhľad na rázovitý ko- žiakov 4. ročníka:

ly www.oailava.edupage.

V piatok 10. mája 2013 sk.
Odborná prax žiakov
covníčkami
mestské- hou zastávkou bol rodný sa s nami rozlúčili štvrho kultúrneho stredis- domček M. R. Štefánika táci – maturanti, kto- sa uskutočnila v dvoch
ka pripravili exkurziu v Košariskách, kde sme rí odišli na akademický termínoch. Žiaci 3. ročsme v spolupráci s pra- paničiarsky kraj. Dru-

zameranú na históriu si na základe vystave- týždeň, aby sa pripra- níka odboru obchodmesta Ilava. Po stopách ných exponátov vytvori- vili na ústne maturit- ná akadémia vykonávali
né skúšky, konajúce sa prax od 20. mája do 31.
a zaujímavých historicV dňoch 8. a 9. mája v dňoch 20. – 22. mája mája 2013 a žiaci 2. ročkých pamiatok nás spre- 2013 sa učitelia a priate- 2013. Držali im palce, níka odboru sociálnovádzala p. Oľga Tomáš- lia školy zúčastnili po- aby čo najlepšie obstáli -právna činnosť od 20.
významných osobností li obraz o jeho živote.

ková. Vrcholom exkurzie bytu v Györi v Maďar- nielen pri zelenom stole, mája do 6. júna 2013.
bola návšteva hrobky sku, ktorý je družobným ale aj v budúcom živote. Miesto výkonu praxe si

13. a 16. mája 2013 pre- žiaci vyberajú v súlade
bušiciach a prehliadka ná akadémia nadviazala behli prijímacie pohovo- so školským vzdelávapodzemných priestorov spoluprácu so strednou ry do 1. ročníka 4-roč- cím programom v rôzilavského kostola.
školou rovnakého typu ného denného štúdia nych firmách, bankách
Gabriela Baroša v Klo- mestom Ilavy. Obchod-

Žiaci 1. a 2. ročníka sa v tomto meste s cie- odboru obchodná aka- a iných inštitúciách. Tu
zúčastnili exkurzie do ľom budovať priateľské démia. V školskom roku si môžu preveriť svoPapierničky – Podhoria vzťahy medzi učiteľmi 2013/2014 sa na zákla- je teoretické vedomosti
na Myjave. Oboznámili a žiakmi oboch škôl.
de záujmu otvárajú dve a zručnosti nadobudnuDňa 16. mája 2013 sme triedy v tomto odbore. té počas štúdia a súčasne
výroby papiera v manu- navštívili mesto Nitra. V prípade záujmu o štú- sa oboznámiť s realitou
faktúre, ktorá je na Slo- V dopoludňajších hodi- dium, možnosti prestupu na pracovisku.
sa s technológiou ručnej

vensku jedinečná. Sami nách sme si pozreli diva- alebo iných informácií
si mohli takýto vzác- delnú hru Rok v Kocúr- je možné volať riaditeľke
kove v Divadle Andreja školy Mgr. Škultétyovej

Mgr. Juríčková,
Ing. Novosádová
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Cesta do Györu za spoluprácou
Obchodná akadémia v Ilave nadväzuje spoluprácu
s Obchodnou akadémiou Gabriela Baroša v Györi.
Myšlienka spolupráce medzi oboma školami vznikala
v roku 2012 a následne počas
návštevy učiteľov Obchodnej akadémie Gabriela Baroša
v Ilave v roku 2013. Pokračovanie mala 8. a 9. mája, kedy
sme boli pozvaní do Györu,
aby sme sa oboznámili s históriou i súčasnosťou školy a mesta, a aby riaditeľky škôl, Mgr.
Dana Škultétyová a Görögné
Horacsek Melitta, začali ofi-

ciálne rokovania o spolupráci medzi našimi obchodnými
akadémiami.
Vedenie školy nám pripravilo bohatý a zaujímavý
program. Začal sa prezentáciou školy v priestrannej kultúrnej sále za účasti celého
učiteľského zboru, pokračoval prehliadkou školy a položením kytice kvetov k buste Gabriela Baroša, poslanca
Uhorského snemu za ilavsko-púchovský okres a neskôr ministra dopravy, verejných prác
a obchodu v uhorskej vláde.
Gabriel Baroš prežil časť svojho života v okolí Ilavy.

V popoludňajších hodinách
nás privítal na radnici zástupca
primátora mesta Györ. Oboznámil nás s históriou radnice, mali sme možnosť prezrieť
si jej interiéry.
Nečakaným, milým prekvapením bola správa, že naši
žiaci Patrícia Štefulová a Miroslav Slávik získali ocenenie
v medzinárodnej výtvarnej
súťaži s názvom Proti škodlivým závislostiam bez hraníc.
9. ročník tejto súťaže bol organizovaný Trnavským samosprávnym krajom v spolupráci
s mestom Galanta a Nadáciou
pre zdravú spoločnosť so sídlom v Györi.
S mestom sme sa zoznámili
najskôr z výšky radničnej veže,
na ktorú sme vystúpili po 160
schodoch, neskôr sme obdivovali z bezprostrednej blízkosti kultúrne pamiatky, pamätihodnosti a architektonické
zaujímavosti Györu.
Nasledujúci deň bola pre nás
zážitkom návšteva benediktínskeho kláštora v Pannonhalme, ktorý sa nachádza asi 20
kilometrov od Györu. Najväčší dojem v nás zanechala kláštorná knižnica s 300 000 historickými zväzkami a ďalšími
listinami. Kláštor je zapísaný
v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
Rokovanie o spolupráci medzi riaditeľkami škôl prinieslo
konkrétny výsledok. Už v septembri budúceho školského
roku sa uskutoční prvý výmenný pobyt študentov Obchodnej akadémie v Györi
u nás. Potom sa môžu na pobyt
v Györi tešiť naši študenti.
V maďarskom Györi sme
strávili dva zaujímavé dni. Boli
pekné aj vďaka srdečnému prijatiu, pohostinnosti a pozornosti zo strany našich nových
priateľov.
Mgr. Eva Vyhňárová
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Rozprávkové vretienko
V Centre voľného času v Ilave sa 19.
februára 2013 konala okresná súťaž
v prednese rozprávky- Rozprávkové
vretienko. Súťaže sa zúčastnilo 17 recitátorov z 10 škôl.
Umiestnenie žiakov z prvej kategórie:
1. Lucia Mauerová – ZŠ J. Kráľa Nová
Dubnica,
2. Klaudia Pavlačková – ZŠ CI Dubnica
n/V,
3. Emma Martišová – ZŠ Ilava.
Umiestnenie žiakov z druhej kategórie:
1. Natália Tramitová- ZŠ P. Demitru
Dubnica n/V,
2. Emma Martináková – ZŠ J. Kráľa N.
Dubnica,
3. Janka Havranková – ZŠ CI Dubnica
n/V.
Prví z každej kategórie postupujú do
krajského kola.Víťazom srdečne gratulujeme.
EURÓPA V ŠKOLE
Okresné kolo výtvarnej a literárnej súťaže Európa v škole sa konalo 26.2.2013
v CVČ Ilava. Súťaže sa zúčastnilo 8 základných škôl a 1 gymnázium. V literárnej časti sa hodnotilo 17 príspevkov, vo
výtvarnej časti 47 výtvarných prác a 4
multimediálne práce. Spolu 68 prác.
Výtvarná časť:
Postupujúce práce za I. kategóriu:
Natália Martišová- ZŠ Pod hájom Dubnica n/V, Sára Kuricová- ZŠ Pod hájom
Dubnica n/V, Roman Buday- ZŠ Horná
Poruba.
Postupujúce práce za II. kategóriu:
Martina Andelová- ZŠ Pod hájom Dubnica n/V, Ema Jungová- ZŠ Pod hájom
Dubnica n/V.
Kolektívna práca:
Kolektívna práca -12 prác-12 žiakovZŠ Pod hájom Dubnica n/V.
Postupujúce práce za III. kategóriu:
Alexandra Vaculová- ZŠ Pod hájom
Dubnica n/V, Viktória Cibičková, Natália Gardošová- ZŠ CI Dubnica n/V,
Zuzana Gajdošová- ZŠ CI Dubnica n/V.
Kolektívna práca:
Kolektívna práca 7.A triedy - ZŠ Pod
hájom Dubnica n/V.
MULTIMEDIÁLNE PRÁCE:
Postupujúce práce II. kategória:
Kristína Gažová- Gymnázium sv. J.
Boscu N. Dubnica.
Postupujúce práce III. kategória:
Natália Škereňová- ZŠ Mikušovce.
Literárna časť:
Postupujúce práce I. kategória:
Bibiána Vrábliková - ZŠ Pod hájom
Dubnica n/V.
Kolektívna práca:
Ema Hrubá, Natália Balajková, Dárius
Podušel, Filip Garažia, Gabriel Šandor- ZŠ Ilava, Postupujúce práce II.
kategória:
Veronika Melišová- ZŠ Ilava,
Marek Tamajka- ZŠ Ilava.

Postupujúce práce III. kategória:
Barbora Živčicová- ZŠ Ilava
MULTIMEDIÁLNE PRÁCE:
Postupujúce práce I. kategória:
Kolektívna práca 2.A – ZŠ Ilava.
Postupujúce práce III. kategória:
Dorothea Kobzová, Nikola BorovskáZŠ Ilava.
Žiakom, ktorých práca postúpila, srdečne blahoželáme. Víťazné práce postupujú do celoštátneho kola.
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
Na ZŠ v Ilave sa konalo okresné kolo
Chemickej olympiády, ktorú organizovalo CVČ Ilava.
Súťaže sa zúčastnila ZŠ Mikušovce, ZŠ
Ilava, ZŠ Košeca, ZŠ Ladce a ZŠ J. Kráľa
N. Dubnica. Na prvom mieste skončila
žiačka Kiacová Monika, ZŠ J. Kráľa N.
Dubnica, na druhom mieste sa umiestnila Škereňová Natália, ZŠ Mikušovce
a tretie miesto obsadil Dubnička Maroš,
ZŠ Ilava. Víťaz postupuje do krajského
kola, kde veríme, že bude úspešne reprezentovať svoju školu.
Hviezdoslavov Kubín
V Centre voľného času v Ilave sa
16.4. 2013 konalo okresné kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov
Kubín. Školy, ktoré sa zúčastnili 59.
ročníka súťaže sú: 8 roč. Gymnázium
Dubnica nad Váhom, ZŠ Ilava Medňanská ul., ZŠ s MŠ Pod hájom Dubnica nad Váhom, ZŠ s MŠ CI Dubnica
nad Váhom, ZŠ sv. D. Savia Dubnica
nad Váhom, ZŠ Mikušovce, ZŠ Ladce, ZŠ s MŠ Košeca, ZŠ J. Kráľa Nová
Dubnica, ZŠ Pruské, ZŠ s MŠ Bolešov,
ZŠ s MŠ Horná Poruba, Gymnázium
sv. J. Bosca Nová Dubnica, ZŠ Pavla
Demitru Dubnica n/V, ZŠ sv. J. Bosca
Nová Dubnica, Spojená základná škola Nová Dubnica, ZUŠ Nová Dubnica.
Podľa veku boli žiaci rozdelení do
troch kategórií.
I. kategória poézia:
Umiestnenie
Jasmína Ďurčová ZUŠ Nová Dubnica
Marianna Chytilová ZŠ Bolešov
Ema Doležalová ZS J. Kráľa Nová
Dubnica
3. Martin Vančo ZŠ sv. D. Savia Dubnica n/V
II. kategória poézia:
Umiestnenie
Janka Havranková ZŠ CI Dubnica n/V
Martin Chromiak ZŠ P. Demitru
Dubnica n/V
Katarína Tóthová Gymnázium N.
Dubnica
II. kategóriu poézia:
Umiestnenie:
Emma Martináková ZŠ J. Kráľa Nová

Dubnica
Porota neudelila
Dominika Bezecná ZŠ J. Kráľa N.
Dubnica
3. Lenka Schvandtnerová ZŠ CI Dubnica n/V
I. kategóriu próza:
Umiestnenie:
Jakub Pecen ZUŠ N. Dubnica
Simona Pagáčová ZŠ Pruské
Barbora Hanáková SZŠ N. Dubnica
II. kategóriu próza:
Umiestnenie:

Alex Peťková Gymnázium Dubnica
n/V
Denisa Koštialiková ZŠ Ilava
Emma Grišlová ZŠ sv. J. Bosca N.
Dubnica
III. kategóriu próza:
Umiestnenie:
Karolína Letková ZŠ Pruské
Romana Tvrdá ZŠ Ladce
Adriana Holbová ZŠ Ilava
Víťazom srdečne gratulujeme.

Centrum voľného času
Ponuka letných prázdnin 2013
Kurz PC: 1.7. – 12. 7. 2013 od
9.00 do 12.00 hodiny
Mestský tábor: Z každého
rožku trošku
1.7. – 4.7. 2013 1. turnus
Mestský tábor: Z každého
rožku trošku
8.7. – 12.7. 2013 2. turnus
Mestský tábor: Túlavé topánky
15.7. – 19.7. 2013

Mestský tábor: Hráme sa a
tvoríme
29.7. – 2.8. 2013
Mestský tábor: Túlavé topánky
5.8. – 9.8. 2013
Mestský tábor: Hráme sa
a tvoríme 19.8. – 23.8. 2013
Info na č.t. 4465184, 0903
466 515
Prihlášky do 15.6. 2013

Mestský tábor: Tvorivo poznávací
22.7. – 26.7. 2013

Splnený sen
Naši chlapci si konečne splnili
tak dlho vysnívané florbalové víťazstvo. A podarilo sa hneď viackrát.
Dňa 14.5. sme sa zúčastnili florbalového turnaja Dubnica
Cup, kde sme odohrali 3 zápasy
s družstvami žiakov ŠK VICTORY STARS Nová Dubnica a Súkromnou ZŠ Nová Dubnica, A - B
kat. žiakov.
Na turnaj sme išli s myšlienkou,
že dnes si aspoň dobre zahráme
a získame ďalšie pre nás tak cenné
skúsenosti v tímovej hre florbalu.
No naši chlapci dokázali svojou
húževnatosťou a snahou svoj sen
premeniť na skutočnosť. Stali sme
sa víťazmi turnaja štyroch družstiev. Pekný výsledok na prvom
turnaji, nemyslíte?
Kto sleduje športovú rubriku
v Ilavskom mesačníku, tak určite
zaznamenal, že chlapci športovo
rastú s každým odohratým priateľským zápasom. Nadobúdajú
skúsenosti v hre, odvahu bojovať

a dôverovať sebe i hráčom v tíme.
Je to ich prvá výhra, hneď viacnásobná a o to cennejšia.
Týmto sa chcem chlapcom poďakovať za ich výkony a tímovú
spoluprácu. Ako vždy, i teraz, vymenujem našich bojovníkov, ktorí
sa zúčastnili turnaja. Brankár Andrej Tomašík nesklamal, vychytal
všetko, čo sa dalo a nebolo toho
málo. K našej hviezde – gólmanovi Erikovi Petrášovi pribudli ďalší gólmani: Aďo Ondrejec, Jakub
Stano, Jakub Marienka, Tomáš
Baštek. A bez podpornej hry našich obrancov a hráčov v družstve
Matúša Kvasnicu, Mateja Rovňaníka, Miška Srnca, Jarka Mateja
by naša nádej na víťazstvo bola
márna.
Ďakujem chlapci, spolu to oslávime sľúbenou dobrotou, ale mám
pre vás jeden odkaz. Nezaspite na
vavrínoch!
Teším sa z vašich úspechov
a prajem vám veľa veľa elánu a síl
do ďalších tréningov a zápasov.
Eva Vavríková
vychovávateľka CVČ Ilava
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„Z rozprávky do rozprávky...“

V piatok 31. mája sa ilavský kultúrny stánok zmenil na
veľké rozprávkové kráľovstvo,
v ktorom sa opäť stretli rôzne
rozprávkové bytosti s cieľom
potešiť všetky deti k ich sviatku.
I keď nás počasie opäť sklamalo
a slniečko len sem – tam zvedavo nakuklo ponad šedivé mračná a sledovalo jazdu našich ma-

Farský deň v Ilave
Pokracovanie z prvej strany

Možno sa pýtate, prečo
vzniklo toto divadelné predstavenie?
Odpoveď je jednoduchá.
Každý človek dostal talenty
a dary. Je pozvaný, aby ich objavoval a rozdával ďalej. Inak
sa nudí a stráca radosť zo života.
Zvlášť mládež a deti, ktoré stretávame na ulici, by ich
mali objaviť a naučiť sa ich
odovzdávať aj iným. A keďže
nevedia ako na to, bolo vhodné, aby sme im ponúkli jednu
z mnohých ciest.
Tá „ilavská“ sa volá „divadelná.“Nejde tu v prvom rade
o prezentáciu seba samého,
ale o vytváranie spoločenstva,
dobrej partie, ktorá vyznáva
isté hodnoty a spoločne kráča
cestou života.
Nápad pripraviť divadel-

lých oslávencov na koníkoch
pred domom kultúry, rodičia s deťmi prišli osláviť sviatok svojich ratolestí... deti boli
obdarované nielen sladkosťami a darčekmi od kráľa a kráľovnej, ale aj ovocím, ktorého
v tom to roku bolo naozaj toľko ako v rozprávke. Prekvapením bolo i divadelné predstavené predstavenie v Roku viery, v čase keď si pripomíname
1150. výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu vznikol práve medzi kresťanskou mládežou na
minuloročnom letnom tábore
s názvom: „Tábor solúnskych
bratov a sestier.“
Potom nasledovala príprava
scenára, konkurz na hercov,
tanečníkov, spevákov. Zúčastnilo sa na ňom okolo 40 mladých ľudí.
Postupne sa začali nácviky,
pripravovala sa scéna, kostýmy, hudba...
A to čo vzniklo, nám predstavia členovia divadelného súboru. „LEUA.“ v sobotu
29.júna.
Farský deň bude pokračovať
programom vo farskej záhrade, kde bude pre účastníkov
pripravený ďalší zaujímavý
program. Všetci ste srdečne
vítaní!
M.B.

nie, ktoré nám odohrali herci z
„Divadla bez opony“ z Banskej
Bystrice. Snehulienka a sedem
trpaslíkov si získali obecenstvo
nielen skvelým hereckým výkonom, ale aj úžasnou komunikáciou a vtipom...
Kino v Ilave je v súčasnej dobe už iba spomienkou.
V spolupráci s MAS Vršatec
sme pripravili prekvapenie
v podobe filmovej rozprávky „
S čerty nejsou žerty“, ktorú sme
premietli na veľké plátno v sále
DK, čím sme si pripomenuli atmosféru kina. Po premietnutí filmu sa sála DK zmenila na
rozprávkové „peklo“ plné čertov a rozprávkových bytostí,
ktoré deťom i dospelým pripravili večer plný zábavy...
Sprievodným programom
tohoročného MDD bola „oživená expozícia“ v mestskom múzeu.

Deti navštevujú prírodovednú časť pomerne často, v rámci školy, ale chceli sme zväčšiť
účasť aj rodičov, čo sa nám vcelku podarilo.
Vystavovali sme vypreparovaný a hlavne živý tropický
hmyz - pavúky, škorpión, listovka, mnohonôžka ...
Pre deti sme pripravili rôzne
vedomostné a prírodovedné súťaže, v ktorých sme tých najlepších odmenili darčekmi od našich sponzorov.
Ďakujeme všetkým rozprávkovým bytostiam, z mestskofarského divadla LEUA, ktoré
prišli osláviť sviatok našich detí,
osobitne ďakujem riaditeľke
CVČ Mgr. Anne Bajzovej, Evke
Vavríkovej, Klaudii Jendrolovej
a Mgr. Lenke Maradíkovej, ktoré pripravili pre deti atraktívne
súťaže počas celého popoludnia.
- at –

Ďakujeme sponzorom,
ktorí prispeli
na MDD 2013
Mesto Ilava
Comextrans s.r.o.
Gabrielle´s style
Kaufland
Kornélia-knihy, darčeky
Tomi stavebniny
HS elektro
Pneuservis Ilava
Textilná galantéria Eva Domáňová
Delikatesso reštaurácia
Strážov občerstvenie
Odis-Edo Štencl
Arion krajčírstvo
MUDr. Adriana Petrykowska-zubárka
Mgr. Juraj Janco-advokát
AUTO S-autodiely
Zdenka optik salón
Univerzál – Radovan Maco
Pán Šatka-zubný technik
LEA nábytok
Optika-J. Zelieska
R-MIX second hand
SIGMIA
Tinka-masážny salón
T-mobile
Smer SD
Jasmín-bytový textil
Foto Mrázik Ilava
Kaderníctvo-Mária Brtáňová
Slovenka-obchod s textilom
La Torre-pizzeria
Lekáreň na námestí
BINO café
Orange
Moravec hotel
Yong Li-textil
Penguin-papiernictvo, Dubnica nad Váhom
Roman Šupák ovocie, zelenina
Únia žien Slovenska OO Ilava
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KNIŽNICA
I L A V A
Mišíková Ľubica:
Milosť pre Gregora Mocha
Pútavý historický romantický príbeh zo stredovekého Slovenska zachytáva život Gregora Mocha, posledného z rodu
mestských katov, ktorého matka a neskôr i otec chceli uchrániť pred dedičnou povinnosťou byť katom. Keď sa však
chlapec vyučil za kováča, osud
si ho našiel. Gregor Moch,

kat, kováč, ránhojič, nešťastný
človek, osamotený, všetkými
opovrhovaný, túži len po tom,
aby mohol žiť obyčajný život.
Keď sa mu podarí zachrániť
pred smrťou upálením Alžbetu, krásnu a nevinnú dievčinu,
ktorú obvinili z bosoráctva, v
jeho zatvrdnutom srdci začne
klíčiť dovtedy nepoznaný cit...
Málokto má odvahu napísať román odohrávajúci sa v
stredoveku. Posledné roky vydávajú knižné vydavateľstvá
tvorbu prevažne slovenských
autoriek. Píšu príbehy zo súčasnosti a len máloktorá z nich
si trúfne debutovať historickým románom. Ich počet by
sa dal zrátať na prstoch jednej
ruky. Jednou z nich je Žilinčanka Ľubica Mišíková, ktorej koncom novembra vyšla jej
prvotina - Milosť pre Gregora Mocha. „Príbeh mestského
kata Gregora Mocha som mala
rozpísaný už pred pätnásti-

Recenzia
mi rokmi,“ prezrádza. Vznik
Gregora Mocha podnietil výlet do Trenčína. „Počas výletu sme navštívili aj katov dom.
Uchvátilo ma to a zanechalo
vo mne hlboký dojem,“ spomína Ľubica a dodáva, že keď
sa vrátila domov, napadol jej
príbeh o mestskom katovi.
Dej romantického príbehu
zasadila do stredovekého Slovenska. „Študovala som rôzne materiály o tom, ako sa tu
vtedy žilo, bývalo, rozprávalo, aby to bolo hodnovernejšie.
Načítala som si jazyk, výrazy,
ktoré sa vtedy používali, tiež,
čo sa varilo, čo sa nosilo oblečené. Všetko som čerpala z
knižiek, časopisov a najviac z
internetu.“
Hoci v knihe nie je uvedené
presné miesto, kde sa príbeh
odohráva, Ľubica si predstavuje, že časť deja je posadená niekde v okolí Trenčína, druhá na
východe Slovenska. „Keď sme
boli na výlete v Pieninách, veľmi sa mi tam zapáčilo. To, čo
som videla, som použila v knihe. Človeku sa lepšie píše, keď
príbeh zasadí do prostredia,
ktoré pozná.“
Na historickom pozadí procesov s bosorkami, morovej
nákazy a života v stredovekom meste opisuje príbeh nešťastného a zúfalého muža,
ktorý túži po tom, aby mohol
žiť obyčajný život. Prečo si autorka vybrala práve toto temné
obdobie? „Myslím si, že každé
obdobie je temné a stredovek
nie je o nič temnejší ako obdobie, v ktorom žijeme dnes,
akurát, že máme lepšiu techniku a iné vymoženosti... Ale
vieme byť k sebe rovnako zlí a
protivní,“ hovorí.
Hlavnými postavami sú nešťastník a samotár Gregor a
čipkárka biela Alžbeta.
„Postavy majú podobu reálnych,“ prezrádza nám autorka.
„Majú reálnu štruktúru, lebo
keď vidíte pred sebou postavu,
lepšie sa vám píše.“
Nádejná budúca spisovateľka pracuje ako konštruktérka
stožiarov v Žiline. Keď jej po-

vedali, že sa im kniha páči, netrvalo dlho a dcéra jej rukopis
poslala do vydavateľstva Slovenský spisovateľ.
Ona sama knihu prečítala
prinajmenšom 15-krát. „Už ju
viem naspamäť,“ hovorí veselo. No pri otázke, ktorá pasáž
je jej obľúbená, vraví: „Nemám
obľúbenú pasáž, veď je to také
moje dieťatko, celú knižku
mám rada.“
Veríme, že Milosť pre Gregora Mocha nebude prvou
a poslednou Ľubicinou kni-

hou. Ako nám sama prezradila, v hlave už nosí veľa nápadov
na ďalšie tituly. „Mám už rozpísanú polovicu ďalšieho románu a asi tri námety na ďalšie príbehy.“
Knižku Ľubice Mišíkovej
Milosť pre Gregora Mocha
máme aj v mestskej knižnici a na jeseň 2013 pripravujeme besedu s autorkou spojenú
s predajom a autogramiádu
knižky:
- podľa internetu spracovala mpaj-

Pozvánka do divadla...

Účinkujúci Daniel Mikloši a Peter Domáň
Divadelný
súbor
POD
PLACHTOU pri DK Ilava v spolupráci s mestskou knižnicou
uvádzajú v repríze hudobno-poetické
pásmo
NA POČIATKU BOLO SLOVO
Scenár: Daniel Hevier, Veľkomoravské legendy, Sväté písmo
Hudba: Musa Ludens
Réžia: Michal Babiak
Účinkujú: Peter Domáň, Daniel Mikloši, Marta Vojtášová
Repríza 20. júla 2013,
Dom kultúry, Ilava o 18.
45,
vstupné
dobrovoľné

Naším zámerom je nielen
oboznámiť divákov s postavami Cyrila a Metoda, ktorí
významným spôsobom formovali slovanské dejiny.
Hravou formou, civilným
kostýmom s minimálnymi rekvizitami a sugestívnou
hudbou sme vytvorili zhruba
polhodinové putovanie životmi našich patrónov Európy prostredníctvom troch
hercov, ktorí však hrajú niekoľko postáv.
-mpaj-
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Náučná literatúra:
Alcorn Randy: Proč chránit nenarozený život
Poli Osvaldo: Maminky, které
milují příliš
Čáp Juraj: Smrť a vedomie smrteľnosti
Leman Kevin: Ženy, přemožte
stres...
Peltová Nancy: Čo by mal muž
vedieť o žene
Peltová Nancy: Čo by mala vedieť
žena o mužovi
Campbell Ross: Tvoje dieťa berie
drogy
Mayfield Sue: Ako sa vyrovnať so
stratou blízkeho
Green Daniel: Jak se vypořádat se
studem a vinou
Vatehová
Drahomíra:
Manažment ošetrovateľskej starostlivosti
Hegyi Ladislav: Sociálna gerontológia
Hrehová Helena: Etika a kultúra
Paulová Iveta: Komplexné manažérstvo kvality
Zorkóciová Otília: Vplyv fin.-hosp. krízy...
Polák Peter: Repetitórium kriminológie
Marenčin Albert: Čo nevošlo do
dejín
Slavkovský Peter: Slovenská etnografia
Gálisová Natália: Dejiny statočného národa slovenského
Budaj Marek: Dejiny sveta od
A po Z
Karlík Jozef: Beckov
Kol: Príručka mzdovej účtovníčky
Mrva Ivan: Dejiny Uhorska a Slováci
Šaverová Markéta: Sociální pedagogika v praxi
Lechta Viktro: Inkulzívna edukácia
Petlák Erich: Inovácie v edukačnom procese
Findra Ján: Jazyková komunikácia a kultúra
Sliacky Ondrej: Hodnoty súčasnej slovenskej literatúry pre deti
Kalaš Ivan: Premeny škola v digitálnom veku
Mosný Štefan: Dejiny hornotrenčianskeho kontubernia
Beletria:
Mišíková Ľubica: Milosť pre Gregora Mocha

KNIŽNÉ NOVINKY
za máj / jún 2013
Peretti Frank: Poraněné srdce
Peretti Frank: Střetnutí
Biela Alica: Viera je silnejšia ako
rakovina
Ware Bronnie: Čeho před smrtí
nejvíce litujeme
Lawrensonová Deborah: Lampa
Jesenský Janko: Verše a próza
Kol: Cestopisná a memoárová literatúra 16.-18. stor
Ondruš Ján: Básnické dielo
Strážay Štefan: Básnické dielo
Chrobák Dobroslav: Prozaické
dielo
Dán Dominik: Uzol
Holka Peter: Pokušenie
Nesbo Jo: Pancierové srdce
Keleová-Vasilková Táňa: Liek na
smútok
Kardošová Barbora: Medium
love
Fulmeková Denisa: Materská
Nagyová-Džerengová Petra: Ide
o život
Coelho Paulo: Rukopis z Akkry
Hander Blaine: Útek z tábora 14
Filan Boris: Ako išlo oko na vandrovku
Opremčáková Števa: Zatiaľ navždy
Krištúfek Peter: Dom hluchého
Scherhauferová Ružena: Predajná láska
Gillerová Katarína: Cudzie spálne
Pronská Jana: Prekliata láska
Hudecová Katarína: Návrat k Haiku
Hudecová Katarína: Tretím
okom
Jablonski Peter: Maximilián Kolbe
Khidayer Emíre: Dubajské tajomstvá
Dán Dominik: Kráska a netvor
Matkin E. Maxim: Žiadne prudké pohyby
Detská literatúra:
Kol: Slovenské rozprávky 18451883
Brezovanová Katarína: Srdcia
v sedle
Stiefvaterová Magie: Váhanie,
Navždy
Poole Gabriela: Akadémia temna 2.
Grolík Markus: Súkromný detektív Perry Panter
Brat Roman: Divadielka z klobúka
Firth Alex: Vynálezy

Počas celého májového mesiaca sa mohli deti s rodičmi, ako
i školy pozrieť na výstavu najkrajšie české a slovenské detské
knihy, ktorú sme poriadali v spolupráci s Bibianou, medzinárodným domom umenia pre deti a Památníkom národního
písemnictví v Prahe. Výstavu si pozrelo okolo 250 detí.
Oznamujeme čitateľom, že v letných mesiacoch júl/august
bude knižnica otvorená v čase od 7.30 do 15.30 okrem utorkov (administratívny deň). V období od 22. 7. - 5. 8. 2013 bude knižnica
ZAVRETÁ!!!
Pripomíname našim čitateľom, že časopisy a noviny v knižnici si
môžu požičiavať aj domov:
Záhradkár, Burda, Slovenka, Život, Týždeň, Trend, Pravda, MY
Obzor, Knižná revue, Domov, Miau, Efeta, Poradca, Kamarát,
a ďalšie tituly ktoré sme dostali ako dar od čitateľov / Cestovateľ,
Marianne, Madam Eva atď. /

Nedokonalý plán
Dňa 25.6.2013 o 16.30 sa
v kníhkupectve Kornélia na
Moyzesovej ulici v Ilave konala prezentácia knihy Nedokonalý plán našej rodáčky
Kataríny Tekeľovej, rodenej
Slávikovej.
Katarína Tekeľová (1978)
prežila detstvo v Ilave, dnes s
rodinou žije v neďalekej Považskej Bystrici. Od roku 2003
pracuje v médiách, je dlhoročnou spravodajkyňou domáceho televízneho spravodajstva.
Pre svoj knižný debut čerpala
námety pospájaním mozaiky
medializovaných i nezverejnených osudov okolo seba. V prípade jej prvého románu platí
ono známe − radšej si to prečítať ako zažiť!
Jeden deň máte všetko, na
druhý je všetko inak. Na vlastnej koži to zažije aj Zuza, sebavedomá, úspešná mladá žena.
Život v luxuse sa zmení na ži-

vorenie v totálnej biede, materiálnej aj morálnej. A my s napätím sledujeme príbeh, ktorý
odkrýva drsnú realitu súčasnosti. Nájdeme v ňom však aj
úprimné city, bezhraničnú rodičovskú lásku, nechýba mu
ani riadna dávka romantiky
a dráždivej erotiky. -r-
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Ľubica Štefániková – Prešov
– IV- kat. 2. miesto
LÁSKAVÉ LIETADLO
Vynára sa spoza tmavej hory.
Nesie lietadlo lásku, či spory?
Možno má kvetov plné kufre,
prečo stále niekto iba dudre?
Hriechom sme všetci
poznačení,
vlastnou vinou kruto umučení.
Je tu niekto, kto ťa má rád,
kto je navždy tvoj kamarát.
Len sa lepšie pozri na ľudí,
koľko ich životom len blúdi.
Bez lásky to asi nikoho nebaví,
nemajú v ničom žiadne zábrany.
S láskou sa dobre žije na svete.
Čo mi na to ľudia poviete?
Že nemám pravdu, že klamem?
No ja to bez lásky nezvládnem.
A čo vy? Nechcete ju snáď?
Láska, ku nám sa naspäť vráť!
Chcela by som stretávať
ľudí usmiatych,
majú krásne kvety vo
vlasoch rozviatych.
Potom mi je na duši
dobre, veselo,
aj keď je tma a vonku
sa zotmelo.
Smiech je predsa na všetko liek,
aj keď na poli do noci
ohýbaš driek.
Lenže ja stretávam
tváre zamračené,
duše načisto smútkom
premočené.
Len dostatok chleba
je to hlavné?
Veď aj občas hladovať
je správne.
Z lásky za nás Boží syn
v žertvu sa dal,
aj ty si dlhé hodiny
pod krížom stál?
Bil si sa do pŕs a plakal
nad hriechom?
Či rehotal sa necudným
smiechom?
Nie, nie je podstatné, čo vidíme,
ale je podstatné to, čo cítime.
Mať v srdci lásku je
veľké šťastie,
preto nech v tvojom srdci rastie.
Rastie do krásy
a radosti pre ľudí,
nech tvoja láska inú
lásku prebudí.
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I keby bola len
priateľská je dobre,
Aj malé šteňa o lásku
predsa žobre.
Kvapka vody
Keď kvapka padá,
na vode vytvorí sa vlnka.
Semienku život dá
v lúčoch horúceho slnka.
Motýľa napojí,
vzpruží jeho telo,
kvetom dodá silu.
Uhasí hrdlo, čo smädom vrelo,
slzou pohladí tvár milú.
Ako opar nad lesami sa vznáša,
vo svite rannej zory.
Ako rosa v tráve zmáča
pútnikove ťažké nohy.
Ako oblak krajinu sfarbí sivo...
Štetcom mokrým všetko dá sa.
Ako vločka snehu
uspávanku spieva clivo
a v bielom svete detská
radosť jasá.
Ako búrka napína svoje svaly.
Tlieskajú jej blesky aj
nebeské hromy
keď silou obrov mení
zemské tvary,
rúca mosty, váľa stromy,
ničí ľudské domy...

kvapky snehu
Nespočetnekrát dávaš
mi čiernu nehu
Strácam sa v ničote,
prázdne stránky
Na prstoch odpočítam
raz, dva, tri
Namiesto ja sme teraz my
Krvavé slzy hromadia sa
V temnej spleti pocitov
Znova sa pustíme do
nebezpečnej hry
Prekročiť hranice času
A nezabudnúť, kým sme
Že éter života pod pokožkou
prediera sa, stále vrie
Smrť a život, očistec – eufória
Aj roztrhnuté duše to
napokon ustoja
Kam nás krv povedie,
to nik nevie
„Ľúbiš?“ pýta sa smrť a ja viem
Že odpoveď znie nie
Je to len hra mámivá
Emócie som v sebe
dávno zazdila
Pofŕkaný sneh, červená paleta
Anjel vojny s úsmevom
jemným prilieta
Akoby len ďalší deň nás čakal
No opar klamstva nás
zahalil, vlákal
Odovzdávam sa celá, celučká
Smrť ma ovíja ako
čipka mäkučká
Vzdávam sa seba samej
V ústrety lásky planej
Šarlátovej...

Taká je tá kvapka vody...
Bez nej ľuďom zle sa vodí.
Nám prináša zmenu
a životu dáva cenu.
Daniel Hamarik
Michalovce
II. kategória – 1. miesto

Šarlátová
Kvapka atramentového strachu
Agónia kvetov drží ma v šachu
Drobné čiastočky mojej duše
Rozbité do suchej
mozaikovej púšte
Molekuly lúčov v mojom vnútri
To je svet, do ktorého patrím
Temnosť zamatu, červené

Strata - Kristína Bečárová
– IV. kat. 2. miesto
čierny mrak nad hlavou
smútkom ju zmáčal
kam zmizol ten, ktorý
vedľa nej kráčal
nevládze viac trpieť
nemôže viac plakať
na prázdny zajtrajšok
ostáva jej čakať
bolesť sa zvýšila
pokaždé keď vzlykla
skutočnosť ako nôž
do duše vnikla
pocit čo pozná ten
čo stratil kus seba
spoznala vtedy, keď
prišla o teba
zomrelo v nej šťastie
odišlo preč s tebou
pýta sa anjela
prečo tam nebol
teraz si tam, kde
mŕtve vtáky spievajú
tí čo ťa ľúbili
osud preklínajú
Zdenka Smrčková –
Považská Bystrica
Kategória – 3. miesto

Ako ľadovec sype na zem skazu,
obete vyberá si v tajnom kóde.
Ako more nevšíma si tok času,
pútnikom do cieľa prenáša lode.

Meno a priezvisko:
Aneta Mišíková
Nitra
III. kategória – 2. miesto

a sme ozaj priateľmi.
sme si, ak to neviete,
Najdrahšími na svete.

Anna Ľorková, Bertotovce
– I. kategória – 1. miesto
Moja mama
Kto ma ráno zobudí?
S kým sa nikdy nenudím?
Kto mi ráno chlebík spraví
a do školy ma vypraví?
Kto má na to nadanie?
Je to ľahké hádanie.
Vždy som pre ňu Anička,
ona pre mňa- mamička.
Ľúbim si ju, vážim veľmi

Slovensko mám veľmi rada,
ocka, mamu, kamaráta,
babku, dedka, lúky, kvety,
všetko na čo slnko svieti.
Teplý chlebík na stole,
dobré slovo v kostole,
šťastné očká všetkých detí,
včielku čo po nektár letí.
Toto všetko, ba i viac
mi Slovensko môže dať.
Každá dobrá Slovenka,
dostane to do vienka.
Vlastimil Sedlák, Bertotovce
– I. kategória – 2. miesto
Hviezda
Źmurká na mňa hviezda
z nočnej oblohy.
Svetlo z nej mi tíško
padá pod nohy.
Hladkajú mi líca
tiene jablone.
Kvitnú, vždy, keď vchádzam,
vchádzam do vône.

Ilavský mesačník
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ARTIL 2013

Kytica úspechov v Základnej
Vyhodnotenie výtvarnej súťaže umeleckej škole Ilava
Tohtoročný 4. ročník ARTIL, ktorý organizuje Základná umelecká škola Ilava v spolupráci s primátorom mesta
Ing. Štefanom Daškom a oddelením kultúry bol na tému
ZVIERATÁ. Zvolili si ju deti
na minuloročnej súťaži a svojimi prácami potvrdili, že vybrali dobre. Deti zvieratká milujú,
a tak sa v tomto roku do súťaže prihlásilo až 175 výtvarných
prác. Aj zastúpenie učiteľov,
ktorí žiakov na súťaž pripravovali bolo omnoho väčšie – spolu 31.
Detský domov Klobušice –
19 prác
Materská škola Ilava - 8
prác, z toho 1 kolektívna
Materská škola Klobušice - 6
prác
Špeciálna základná škola Ilava – 14 prác
Základná škola Medňanská
1. stupeň – 22 prác
2. stupeň – 7 prác
Školský klub detí pri ZŠ Ilava
– 62 prác, z toho 3 kolektívne
Základná umelecká škola
Ilava – 37 prác, z toho 2 kolektívne
Ocenené práce:
Detský domov Klobušice –
Viktor Kuman, Patrik Hanus,
Jozef Hanus,
Detský domov Satelit Ladce Kristián Kováč
Materská škola Ilava – Paulínka Blažejová, Romanka Pučeková
Materská škola Klobušice –
Petra Gajdošíková
Špeciálna základná škola Ilava – Lenka Gajdošová, Martin
Dendiš
Základná škola Ilava, 1. stupeň – Magdaléna Jankeová 1.A,
Simona Švančarová 3.A
Sofia Pučeková 3.B, Emka
Sláviková 3.A.Oliver Ondrušík
3.C
kolektívna práca 1.A
kolektívna práca 4.A
2. stupeň – Katarína Barcíková 6.B, Barbora Barteková
6.B
ŠKD pri ZŠ Ilava – Tomáš

Nevřivý, Vanesa Pagáčová,
Sára Kurincová, Boris
Novotníček, Katarína Házová, Marko Mikulec,Viktória
Hudecová,
Základná umelecká škola
Ilava – Daniela Švachová 1.r.,
Elena Vaňová 2.r., Bibiana
Buranská 3.r., Natália Vanková 4.r., Mária Tomášová
5.r., Paulína Liščáková 5.r.,
Daniel Koloman 6.r.,
kolektívna práca Žirafa –
Sára Remšíková, Petra
Pagáčová, Gabika Pechancová, Katka Majeríková
kolektívna práca Ovca – Viktória Rajníková, Martina
Tartottová, Ján Holba, Filip
Zaťko, Alex Čerepan.
Porota pracovala v zložení: Mgr. Alena Teicherová,
Mgr. Božena Sláviková, Mgr.
art. Martina Paljesková Pišková, Mgr. Zdenka Cíbiková
a Mgr. Ružena Hromádková.
Vernisáž, vyhodnotenie a oceňovanie bolo dňa 6.6.2013 vo
vestibule DK Ilava a výstavu
si mohla verejnosť pozrieť do
27.6.2013.
Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za krásne výtvarné diela, učiteľom patrí
vďaka za prípravu, porote za
výber víťazných prác. Za finančný príspevok na odmeny
pre ocenených ďakujeme primátorovi mesta Ing. Štefanovi Daškovi a za odovzdávanie
darčekov prednostovi Ing. Ľubomírovi Turcerovi. Zvláštne
ocenenia si pre vybrané práce pripravili aj riaditeľky Mgr.
Oľga Ďurechová, Mgr. Janka
Harušincová, Mgr. Janka Pilátová, Mgr. Viera Prekopová, Mgr. Ružena Hromádková a vedúca odd. kultúry Mgr.
Alena Teicherová. Za krásne výtvarné diela dostali deti
krásne darčeky.
Tešíme sa na budúci ročník
výtvarnej súťaže detí ilavských
škôl ARTIL 2014. Deti si tentokrát zvolili tému STROMY.
RH

V poslednej informácii o výborných umiestneniach na súťažiach sme uvádzali marcové
úspechy. Žiakom sa podarilo na
výbornej úrovni reprezentovať
školu i mesto na mnohých súťažiach počas celého školského roka. Teraz v máji priniesli
naši študenti ďalšie kvietky do
kytice úspechov: 9.5.2013 v obvodovom kole speváckej súťaže
Slovenský slávik obsadila Elenka Vaňová 2. miesto. 11.5.2013
na celoslovenskej speváckej súťaži populárnej piesne Bojnická
perla získala Diana Hochlová
umiestnenie v zlatom pásme.
16.5.2013 sa Peter Dendiš zúčastnil medzinárodnej interpretačnej súťaže Rajecká hudobná jar, kde získal hlavnú
cenu v hre na saxofón. Má pred
sebou ešte koncert víťazov na jeseň v Bratislave, vo Viedni alebo
v Prahe, kde bude hrať skladbu
špeciálne vytvorenú pre neho od
súčasného známeho hudobného
skladateľa Mariana Zavarského.
V máji pripravili učitelia a žiaci výchovné koncerty s humornou dramatizáciou na tému
Interview so skladateľom Faganinim pre deti MŠ a ZŠ, boli sme
na baletnom predstavení v SND
Bratislava a na konci mája otvorila škola svoju „bránu“ novým
žiačikom na prijímacich pohovoroch. Začiatkom júna absolvovali žiaci prípravného a 4.
ročníka postupové skúšky. Naši
najmenší si spolu s učiteľmi pripravili hudobné vystúpenie, tanečné predstavenie a výtvarné
práce. Potešili prítomných rodičov, najmä ockov, ktorým svoje
prvé umelecké kroky venovali. V škole už máme aj po záverečných skúškach absolventov,
usporiadali sme recitál výborných študentov Stanislava Remšíka – hra na trúbku a Petra
Dendiša – hra na saxofón, na
ktorom účinkovali aj absolventky Barborka a Betka Živčicové,
veľký ohlas a úspech mal aj klavírny recitál absolventky Zuzky
Pružincovej so svojimi hosťami
a slávnostný koncert absolven-

tov hudobného odboru a výstava výtvarných prác absolventov výtvarného odboru sa konal
21.6.2013 v koncertnej sále školy.
Dňa 6.6.2013 škola pripravila
vernisáž a vyhodnotenie výtvarnej súťaže žiakov ilavských škôl
ARTIL 2013 s témou „Zvieratká“. Zuškárski žiaci pripravili
krásne práce a 1. miesto získali: Daniala Švachová, Elena Vaňová, Bibiana Buranská Natália Vanková, Mária Tomášová,
Paulína Liščáková, Daniel Koloman. Ocenenie prvého miesta dostali aj dve zaujímavé kolektívne práce Žirafa a Ovca od
žiakov Sára Remšíková, Petra
Pagáčová, Gabika Pechancová, Katarína Majeríková, Viktória Rajníková, Martina Tartottová, Ján Holba, Filip Zaťko
a Alexander Čerepan. Slávnostné ukončenie a záver školského roka bude dňa 27.6.2013
– vo štvrtok o 15,00 hod. vo
veľkej sále Domu kultúry Ilava. Po krátkom hudobnom i tanečnom programe odovzdá riaditeľka školy ocenenie žiakom,
ktorí najlepšie a najviac reprezentovali školu a triedni učitelia
rozdajú vysvedčenia a pochvalu
triedneho učiteľa svojim žiakom
Verím, že žiaci našej školy prinášajú radosť do svojich domovov
a umeleckým prejavom oplácajú
starostlivosť rodičom. Dosiahnutými úspechmi dôstojne reprezentujú školu i mesto Ilava.
Rôznymi aktivitami a vystúpeniami prispievajú k rozvoju kultúry svojho okolia, ale najmä –
umelecky sa zdokonaľujú a rastú
pod odborným vedením učiteľov
ZUŠ Ilava.
Ďakujem všetkým priateľom,
priaznivcom a rodičom za výraznú podporu. Ďakujem kolegom za lásku, trpezlivosť a zodpovednú prácu s deťmi. Teším sa
spolu s pedagógmi na ďalší školský rok. Slávnostné otvorenie
bude dňa 2.9.2013 o 15,00 hod.
opäť vo veľkej sále Domu kultúry Ilava. Určite nám i vám prinesie ďalšie kvietky do umeleckej
kytice mesta. RH
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Psíka nestačí iba mať, o psíka sa Význam pohybu pre zdravie
treba predovšetkým starať...

Dôrazne vyzývame všetkých majiteľov psov na zvýšený dohľad nad svojimi
štvornohými priateľmi, nakoľko v poslednom období
bol v meste zaznamenaný opäť
neprimerane vysoký, doslova
alarmujúci počet oznámení o
výskyte voľne sa pohybujúcich
zvierat. Upozorňujeme majiteľov, že svojich psov sú povinní
zabezpečiť tak, aby sa títo svojvoľne nepohybovali, nepremiestňovali a nedostávali sa
bez vodiacej osoby na verejné
priestranstvá mesta a neohrozovali tak osoby pohybujúce
sa po jeho území. Majitelia sú
tiež povinní zabrániť znečisťovaniu verejných priestranstiev,
účinným spôsobom mu predchádzať a v prípade nepredpokladaného vzniku takéhoto
znečistenia, verejné priestranstvo ihneď náležite očistiť.
Každé iné počínanie majiteľov psov je v prísnom rozpore
nielen so zákonom č. 282/2002
Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania
psov, resp. s príslušným všeobecne záväzným nariadením mesta upravujúcim túto
problematiku, ale i v rozpore
so všeobecne záväzným nariadením mesta o dodržiavaní čistoty, poriadku a verejnej
zelene na jeho území a možno

ho posudzovať ako priestupok
proti verejnému poriadku, za
ktorý v súlade so spomínanými právnymi normami môže
mesto vyrubiť sankčnú pokutu až do výšky 165,- €.
Upozorňujeme občanov, že
podľa § 22, ods. 8 a 9 zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov sú obce povinné zabezpečiť odchyt túlavých
zvierat na území obce, pričom
ich odchyt a umiestňovanie do
útulkov a karanténnych staníc môžu vykonávať iba osoby
odborne spôsobilé, vyškolené
podľa § 6 citovaného zákona.
Najmä z tohto dôvodu bola
medzi Mestom Ilava a vedením psieho Útulku v Údolí,
nezisková organizácia Dubnica nad Váhom uzatvorená dohoda o odchyte voľne sa pohybujúcich zvierat, výhradne
na náklady svojich nedisciplinovaných majiteľov. V praxi
to znamená, že každý jeden
voľne sa potulujúci pes môže
byť bez vedomia jeho majiteľa
- iba na základe telefonického
ohlásenia občanov - odchytený a následne umiestnený do
karanténnej stanice. Podnet
na odchyt takéhoto zvieraťa
môžu občania nahlásiť na telefónnom čísle 042 / 44 555 23,
resp. na mobilnom čísle 0915
163 977.
Veríme, že všetci držitelia psov pochopia naliehavosť
tohto opatrenia a zvýšenou
ohľaduplnosťou voči svojim
spoluobčanom prispejú nielen k bezpečnosti a čistote verejných priestranstiev mesta,
ale predovšetkým k podstatne
vyššej kvalite vzájomného občianskeho spolužitia.
(tch)

Poukázať na potrebu pravi-

nov, uvoľňuje svalstvo, udr-

delného pohybu bolo cieľom

žiava telo pružné a ohybné,

„10. mája - Svetového dňa

spaľuje nadbytočnú energiu

Pohybom ku zdraviu“, ktorý

a tým udržiava ideálnu te-

Svetová zdravotnícka organi-

lesnú hmotnosť, napomáha

zácia /SZO/ zaradila do svoj-

prívodu kyslíka do všetkých

ho kalendára už v roku 2002.

buniek organizmu, pomáha

Zámerom je upozorňovať na

predchádzať vysokému krv-

riziká fyzickej pasivity, ktorá

nému tlaku, prispieva k vý-

je príčinou množstva zdra-

datnému odpočinku, nor-

votných problémov a ochore-

malizuje potenie a pomáha

ní a viesť ľudí k primeraným

vylučovať toxické látky z tela.

pohybovým aktivitám.

Pohyb nemusíte stotožňo-

Pohyb patrí k základným

vať s cvičením. Je dôležité

a zároveň najlacnejším pro-

vybrať si pohyb podľa obľú-

striedkom prevencie civili-

benosti, dostupnosti alebo aj

začných ochorení. Napriek

ročného obdobia. Je to vlast-

tomu je nedostatok pohybu

ne každá aktivita, pri ktorej

v súčasnosti najzanedbáva-

sa hýbete. Prirodzene čím

nejším rizikovým faktorom

je zámernejší a pravidelnej-

týchto ochorení. Pravidel-

ší, tým je lepšie. Pokiaľ sa

ný pohyb, zvlášť na čerstvom

rozhodnete pravidelne vy-

vzduchu pomáha udržiavať a

konávať pohybovú aktivitu,

rozvíjať zdravie človeka. Jeho

nenechajte sa odradiť počia-

priaznivé účinky sú okamži-

točnými ťažkosťami, skôr či

té a to v každom veku. Pôso-

neskôr pocítite psychickú a

bí ako liek a nemá vedľajšie

fyzickú vitalitu, ktorá vám

účinky. Pohyb nezvyšuje prí-

vynaloženú námahu vyna-

sun kyslíka len svalom, ale

hradí. Každú pohybovú ak-

aj mozgu. Dobre prekysliče-

tivitu treba robiť len do prí-

ný mozog umožňuje človeku

jemnej úvavy. Len vtedy

lepšie myslieť, zvyšuje jeho

urobíte z telesnej aktivity

vnímavosť a pamäť. Teles-

pravidelnú súčasť svojho ži-

ná aktivita udržiava v dobrej

vota, keď z nej budete mať ra-

kondícii všetky orgány tela.

dosť a potešenie.

Pohyb priaznivo ovplyvňuje srdcovú činnosť, rozširuje

Regionálny úrad verejné-

cievy a zlepšuje krvný obeh,

ho zdravotníctva so sídlom

znižuje hladinu cholesterolu,

v Považskej Bystrici Odde-

podporuje tvorbu endorfí-

lenie podpory zdravia
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Fotoklub POVAŽIE vystavoval

Regionálne občianske združenie Fotoklub Považie vstúpilo v roku 2013 do štvrtého
roku svojej činnosti a pri tejto príležitosti už po tretíkrát
usporiadalo fotografickú výstavu tvorby členov združenia v priestoroch DK Ilava.
Slávnostného otvorenia výstavy s názvom „Našimi objektívmi“, ktoré sa uskutočnilo
30.4.2013 za prítomnosti vedenia fotoklubu sa popri pozvaných hosťoch zúčastnili za
vedenie mesta prednosta MsÚ
Ilava Ing. Ľ.Turcer a taktiež
vedúca DK Ilava Mgr. A. Teicherová. Na výstave bolo mož-

né do 31.5. pozrieť si tvorbu
10 členov združenia, v ktorej
má zastúpenie krajinkárska
fotografia, makro fotografia,
portrétna fotografia, fotografie voľne žijúcej zveri a taktiež
svadobná fotografia. Celkovo
49 vystavovaných veľkoformátových fotografií tvorilo prierez tvorby členov združenia
za posledné obdobie. Touto
výstavou pokračoval fotoklub
v aktivitách, ktoré sú určené aj
pre širokú verejnosť.
Mario Hrubý, Ing.
prezident o.z.
Fotoklub POVAŽIE

Srdečne Vás pozývame do novootvorenej
predajne SLOVENKA, ktorá sa nachádza
na Mierovom námestí v Ilave.
Otváracie hodiny:
v pracovných dňoch od 8.00 hod – 16.00 hod.
v sobotu od 8.00 -11.00 hod.

Stretnutie po rokoch
Všetko sa pominie. Čas
detstva. Prvá láska. Mladosť...
Len školské lavice a učitelia
sa nemíňajú spomienkam.
Tieto krásne a pravdivé
myšlienky si pripomenulo 43
účastníkov – učiteliek a učiteľov bývalej ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Ilave – 15.júna
2013. Za tých pár hodín, ktoré sme strávili spolu, pretiekla známymi miestami
rieka spomienok, osobného
šťastia aj tragédií. Naša
učiteľská rodina sa rozrástla o naše deti a vnúčatá, ktoré vniesli do našich životov nové radosti
a lásky.
Staré fotografie nám
pripomenuli aj tých,
ktorí od nás už navždy
odišli do „kantorského“
neba. Pani Mgr. Machová nás previedla stručnou históriou bývalej
školy. Namiesto zvončeka zazvonili čaše prípitkov a potom sme sa
vybrali na prehliadku
budovy školy, ktorá po
vynovení slúži ako obchodná akadémia.
Po slávnostnom fotografovaní sme sa presunuli do reštaurácie
Moravec, kde sme po-

kračovali v družných rozhovoroch až do podvečerných
hodín. Nezabudli sme navštíviť aj našu najstaršiu kolegyňu 91-ročnú pani Oľgu
Haasovú, ktorá býva len pár
krokov od reštaurácie. Lúčili sme sa šťastní, že sa nám
stretnutie vydarilo vďaka
obetavým organizátorkám
a s prísľubom, že sa radi opäť
stretneme.
Mgr. Oľga Sláviková
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Matrika
Dňa 7.5.2013 naša mamička

Narodenie:

oslávila 90 rokov života.
Veľa dobrého zdravia, šťastia, spokojnosti a radosti
v kruhu blízkych jej prajú
synovia s rodinami.

Nela Mihálová,
Lucia Lovíšková, Simona
Bellová, Jakub Vrábeľ,
Stela Hanková,
Vanesa Vavríková,
Alžbeta Pružincová,
Jakub Vallner

Emília Sláviková

Navždy nás opustili:

Osud je občas veľmi krutý,
nevráti, čo raz vzal....
Zostanú iba spomienky
a v srdci veľký žiaľ......
Dňa 16.júna 2013 uplynulo 10 rokov od úmrtia nášho
drahého otca, starého otca,
svokra, brata a priateľa
VLADIMÍRA
HUJU
Kto ste ho poznali, venujte
mu spolu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

Vážení občania,
ospravedlňujeme sa všetkým tým, ktorí si zakúpili
vstupenky na predstavenie
Radošinského naivného divadla, ktoré sa z technických príčin neuskutočnilo
a termín náhradného predstavenia sa presunul na 13.9.
2013.
Záplavy na južnom Slovensku spôsobili, že herečka
RND nemohla prísť a odohrať predstavenie.
Za porozumenie ďakujeme a tešíme sa na ďalšie
stretnutie so skvelým ilavským publikom. RND a DK

Helena Frantová,
Vincent Bajzík,
Jaroslav Kvasnica,
Rudolf Šelinga,
František Roman,
Emília Opatová,
Eva Nemčeková,
Elena Šebová,
Vilma Gáliková,
Jozef Martinák,
Vlasta Burdejová
Manželstvo uzatvorili:
Marek Michalík
a Lenka Prnová
Jozef Mihálik
a Lenka Beblavá
Juraj Vrtík
a Lucia Bašteková
Tomáš Prvák
a Kristína Kováčová
Antónia Suchomelová
a Róbert Vallner
Matej Hučala
a Ing. Darina Kobzáková
Ján Oravec
a Zuzana Dombajová

Smútočné poďakovanie

SPOMÍNAME

Očiam si odišiel, v srdciach nám zostaneš naveky....
Dňa 14. júla 2013 by sa
bol dožil 80. narodenín milovaný manžel, otec, starý
a prastarý otec, pán

Jakub VRÁBEL

Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina

V mene celej rodiny vyslovujem úprimné poďakovanie všetkým príbuzným,
priateľom, susedom a známym za prejavy sústrasti,
spolupatričnosti a za účasť
na poslednej rozlúčke s naším milovaným manželom,
otcom a synom
Jozefom Martinákom,
s ktorým sme sa rozlúčili
na cintoríne v Ilave dňa 7.6.
2013. Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti,
ktorými sa prítomní snažili
zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina

Ing. Lukáš Janíček
a Natália Tomanicová
Roman Vrábel
a Andrea Jancová
Jakub Bartoš
a Jana Pšeneková
Pavol Strapáč
a Ľubica Horváthová
Okienko do štatistiky:
Za mesiac máj a jún
2013 sa do nášho
mesta prisťahovalo 13
a odsťahovalo 6 občanov.
V rámci mesta sa
sťahovalo 14 občanov.
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Víkendový atletický šampionát dorastu v Dubnici nad Váhom:
Trojnásobne pozlátená Viki Zahradníčková, mladučká
Adriana Slivková s bronzom
Skvelými výkonmi na Majstrovstvách Slovenskej republiky v atletike dorastu
pre rok 2013, ktoré sa počas
uplynulého víkendu uskutočnili na Mestskom štadióne v Dubnici nad Váhom sa
blysli dve ilavské atlétky obliekajúce dres elitného AK
Spartak Dubnica nad Váhom, Viktória Zahradníčková a Adriana Slivková.
Na svoje výborné výkony
z Európskeho pohára klubových majstrov v atletike spred mesiaca (4. miesto
na 800 m za 2:17,22 a 3.
miesto v štafete na 4x400 m
za 3:48,70) dokázala v Dubnici nadviazať Viki Zahradníčková. Tej nielenže sa pred
týždňom podarilo v Hradci Králové splniť v behu na
400 m kvalifikačný B -limit
na júlové majstrovstvá sveta
sedemnásťročných v ukrajinskom Donecku (56,16), ale
ziskom troch zlatých a jedného strieborného kovu sa
počas dvoch dní stala aj najúspešnejšou atlétkou dubnického národného šampionátu.
Už v prvý deň novým sezónnym maximom na 400 m potvrdila rolu najrýchlejšej slovenskej štvrťkárky vo svojej
vekovej kategórii a víťazným
časom 55,87 zaostala iba 32
stotín sekundy za vytúženým doneckým A –limitom.
V závere prvého súťažného
dňa, ako finišmanka dubnickej «A» štafety dokázala
ešte v súboji štafiet na 4x100
m (Mutňanská, Lajčáková,
Ostrožlíková, Záhradníčková) vybojovať pre dubnické
farby striebro (49,02). Počas
nedeľňajšieho predpoludnia
vyskočila Viky Zahradníčková na najvyšší stupienok
národnej majstrovskej „bedne“ ešte dvakrát. Najskôr za

víťazstvo predstavujúce nové
sezónne maximum vo finálovom behu dvojstovky (25,69),
do ktorého sa kvalifikovala víťazným časom z prvého
rozbehu (25,76), o dve hodiny neskôr aj ako finišmanka
štafety na 100-200-300-400
m (Mutňanská, Zápotočná,
Lajčáková, Záhradníčková /
2:17,45), kde predviedla strhujúcu stíhačku vedúcej nitrianskej štafety, dvíhajúcu
prítomných divákov doslova
zo sedadiel.
„Som naozaj veľmi spokojná, trošku ma mrzí iba ten
nesplnený A -limit na svetový šampionát. O týždeň však
bežím kvalitne obsadené preteky v Karlových Varoch, dúfam, že sa mi ho tam podarí konečne dostihnúť. Reálne
schopnosti na to mám...“ poznamenala vtipne v rozhovore s podpredsedom SAZ,
Vladimírom Gubrickým vysmiata, no dostatočne sebavedomá zverenkyňa Jozefa
Pavelku.
Po prvý raz sa na národné majstrovské skusy medzi vekom podstatne staršie
dorastenky vybrala aj ďalšia
z ilavských atletických nádejí, Adriana Slivková, žiačka Základnej školy v Ilave. Aj
keď sa veľmi chcela vyrovnať

svojmu staršiemu štvrťkárskemu vzoru, v sobotňajšom
behu na 400 m, ako najmladšia účastníčka pätnásťčlenného štartovného poľa na svoje staršie súperky nestačila
a skončila napokon deviata, časom 1:02,72. Všetko si
však vynahradila ako členka nedeľňajšej dubnickej „B“
štafety na 100-200-300-400
m (Vaľková, Klimovská, Slivková, Halásová), ktorá vcelku
prekvapivo a nečakane, časom 2:27,59 získala bronz.
Najviac titulov na šampionáte získali nádeje ŠK ŠOG
Nitra – sedem (7 zlatých - 12
strieborných - 8 bronzových),
na ďalších dvoch priečkach
skončili atléti Spartaka Dubnica nad Váhom (5-6-4) a
AC Nové Zámky (4-2-2). Po
dva tituly si vybojovali Slávia ŠŠ Trenčín, AK Svetlošák
Banská Bystrica, VŠC Dukla
Banská Bystrica, Vital Bratislava a AŠK Slávia Trnava.
Zlatú medailu získalo až 23
klubov. Druhou najúspešnejšou pretekárkou bola v
Dubnici skokanka a šprintérka Zuzana Karaffová z Nitry, s tromi zlatými a jednou
bronzovou medailou.
Dievčatá, srdečne blahoželáme! (tch)

Stolný tenis
v Ilave
CVČ Ilava oznamuje žiakom, žiačkam a ich rodičom,
že otvára nový záujmový útvar
pre 1. až 3. roč. ZŠ - krúžok
STOLNÉHO TENISU.
Záujmový útvar budú viesť
skúsení pedagógovia Mgr.
Vierka Galanská a Mgr. Milan
Jurč. Sú to ľudia, ktorí sa venujú stolnému tenisu ako aktívni hráči a rozhodcovia nielen
v SR, ale i v zahraničí. Prebiehať bude v areáli ZŠ Ilava.
Deti budú v rukách profesionálov a nadšencov pre tento
šport.
Prihlásiť sa a viac informácií
môžete získať osobne v CVČ
Ilava, alebo na tel. č. 4465 184
Tešíme sa na vás a prajem
vám príjemné slnečné leto
plné pohody.
Eva Vavríková, vychovávateľka CVČ Ilava

Stolnotenisový
turnaj žiakov
Dňa 3. 6. 2013 sa uskutočnil
stolnotenisový turnaj žiakov,
ktorý usporiadalo CVČ Ilava.
Zúčastnili sa ho žiaci zo stolnotenisového krúžku pri CVČ
a žiaci ŠZŠ Ilava. Súťažilo sa v
kategóriách mladších a starších
žiakov. V kategórii mladších
žiakov zvíťazil Tibor Kováč ŠZŠ Ilava
- na druhom mieste sa umiestnil Roman Kováč
- tretie miesto obsadil Kristián
Kováč
- na štvrtom mieste Majo Kroščen / všetci ŠZŠ/
V kategórii starší žiaci si prvenstvo vybojoval Július Sendrej
ŠZŠ Ilava,
- druhé miesto obsadil Ján Straňák - krúžok CVČ
- tretie miesto obsadil Jakub Brnák - krúžok CVČ na ďalších
miestach sa umiestnili Kuchárik, Bezdeda a Kandráč. Pretekári boli odmenení diplomom a
vecnými cenami, ktoré venovalo
CVČ Ilava a rodina Straňáková.
Vedúci krúžku CVČ: J.K.

24

Ilavský mesačník

Ilavský beh 2013 predovšetkým v znamení dobrej
nálady a neopakovateľnej bežeckej pohody
Rekordný počet 169 štartujúcich, z toho 74 detí a 95 dospelých sa zúčastnilo sedemnásteho ročníka ILAVSKÉHO BEHU
- VEĽKEJ CENY AGROMIXU
2013, ktorý sa v našom meste
uskutočnil v tretiu májovú nedeľu.
Na trati 13 000 metrov dlhej s prevýšením 176 metrov
sa jeho absolútnym víťazom
už po ôsmy raz stal Ján Križák
z AŠK Grafobal Skalica v čase
45:46 min pred Jurajom Ištvánikom z AK Spartak Dubnica n/V (48:40) a Michalom Luhovým z AŠK Grafobal Skalica
(48:29), v kategórii žien po piaty
raz triumfovala Ľubomíra Maníková z AK Spartak Dubnica
nad Váhom (53:08) pred Jitkou
Hudákovou z Trenčína (58:26) a
Adrianou Janíčkovou z BK Lysá
pod Makytou (1:01:21).
Horskú prémiu na Kopánke získal absolútny víťaz podujatia, Ján Križák, najmladším
pretekárom sa stal Jozef Hanus
z Klobušíc (1997/1:02:40), tým
najskôr narodeným Vincent
Bašista z Demjaty (1942/59:04).
Najrýchlejším domácim pretekárom bol Peter Habánek, ktorý
sa v hierarchii domácich pretekárov posunul výkonom 52:19
na štvrté miesto dlhodobých
historických tabuliek.
Popri rekordnej účasti a staronových víťazoch treba na
tohtoročnom podujatí oceniť
najmä jeho skvelú organizáciu,
výbornú náladu a všadeprítomnú bežeckú pohodu, ktorá spoločne s nádherným slnečným
počasím dodala podujatiu ten
najkrajší rámec, aký si možno
v súvislosti s jeho realizáciou
predstaviť. Je potešiteľné, že popri organizačnom šéfovi podujatia, Ľubomírovi Klobučníkovi,
zúčastnil sa záverečnej dekorácie najlepších pretekárov primátor mesta Ilava, Štefan Daško a
čestný hosť podujatia, ilavský
rodák a občan, reprezentačný

ILAVSKÝ

tréner slovenských hádzanárok,
Peter Sabadka. Exkluzívny rozhovor s ním prinášame na inom
mieste tohto periodika. Na záver nechýbalo tradičné zlosovanie sponzorských darov s
takmer päťdesiatkou kvalitných
cien v osudí...
Výsledkový servis
Chlapci - 1.-5. ročník ZŠ
- 800 metrov - bez použitia
časomiery:
1. Sebastián Guga, AK Spartak
Dubnica nad Váhom
2. Lukáš Mutala, ZŠ Košeca
3. Vladislav Miletskyi, ZŠ
Dubnica nad Váhom
Dievčatá - 1.-5. ročník ZŠ
- 800 metrov - bez použitia
časomiery:
1. Dana Kudlíková, AK Spartak
Dubnica nad Váhom
2. Mária Harceková, ZŠ
Trenčín
3. Darina Miletska, ZŠ
Dubnica nad Váhom
Chlapci - 6.-9. ročník ZŠ 1 200 metrov - bez použitia
časomiery:
1. Erik Bútora, Pružina
2. Filip Bugoš, AK Spartak
Dubnica nad Váhom
3. Vratko Šimek, MK Rajec
Dievčatá - 6.-9. ročník ZŠ
- 1 200 metrov - bez použitia
časomiery:
1. Sofia Zápotočná, AK Spartak
Dubnica nad Váhom
2. Zuzana Šedová, Dubnica nad
Váhom
3. Zuzana Ptáčková, Ilava
Muži „A“ - hlavná kategória:
1. Juraj Ištvánik, Spartak
Dubnica nad Váhom, 46:20
2. Michal Luhový, AŠK
Grafobal Skalica, 48:29
3. Štefan Štefina, AK Spartak
Dubnica nad Váhom 49:55
Muži „B“ - 40-49 roční:
1. Ján Križák, AŠK Grafobal
Skalica, 45:46
2. Zdeno Koleda, MK Rajec,
48:40
3. Viliam Toporcer AMŠK

Žiar nad Hronom, 49:03
Muži „C“ - 50-59 roční:
1. Ervín Páleník, Trenčín, 50:36
2. Jaroslav Hutyra, TJ Spartak
Myjava, 51:20
3. Peter Klobučník, AK Spartak
Dubnica nad Váhom, 52:23
Muži „D“ - nad 60 rokov:
1. Miroslav Kováč, Trenčín,
57:18
2. Stanislav Sviták. AK Žilina,
57:38

3. Peter Fašung,
Prievidza, 58:49
Ženy „E“ - hlavná kategória:
1. Ľubomíra Maníková, AK
Spartak Dubnica nad Váhom,
53:08
2. Adriana Janíčková, BK Lysá
pod Makytou, 1:01:21
3. Veronika Kováčová,
Trenčín, 1:03:32
Ženy „F“ - 35 ročné a staršie:
1. Jitka Hudáková, Trenčín,
58:26
2. Alena Kadlecová, BK Lysá
pod Makytou, 1:07:07
3. Iveta Hulvátová, JK Dubnica
nad Váhom, 1:09:19 (tch)

Futbalové výsledky MFK Ilava
„A“ mužstvo muži:
Ilava – Góly: A. Slivka 4, Marienka 2,
Horná Poruba 1:0 (góly: Ptáček)
Palkovič, Hajas N.
Podolie – Ilava 2:0
Ilava – Udiča 2:0
Ilava – Veľké Uherce 1:2 (góly: Ilava – Horovce 5:2
Galko)
Ilava – Lednické Rovne 5:0
Cígeľ – Ilava 2:0
Góly: Marienka 3, A. Slivka 2,
Dorast 4. liga SZ:Ilava – Nováky Palkovič 3, Baláž 2,
4:1 (góly: Sondor, Babčan, Janco Lysák, Vytlačil
K., Mišák)
Tabuľka po 3. odohratých turnajBeluša – Ilava 9:0
och:
Ilava – Moravany 4:5 (góly: Švi- Ilava 36:9 27 bodov
tel, Sondor, Bortel, Janco K.)
Udiča 20:15 14 bodov
Ilava – Tr. Stankovce 2:0 (góly: Horovce 13:21 8 bodov
Babčan, Branický)
Led. Rovne 9:33 2 body
KBF:
Mladšia
príprakva
dňa
01.06.2013 odohrala turnaj na ihIlava – Valaská Belá 10:3
(góly: Mišík P. 4, Macko 3, Melo, risku MFK Ilava za účasti mužstiev z Trnavy, Trenčín, Senca,
Pagáč, Balon)
Ilava – Nová Duabnica 7:0
Púchova, Dubnice nad Váhom
(góly: Mišík P. 4, Marienka 2, a Piešťan.
Macko)
V prvom zápase sme poraziIlava – Horovce 3:0
li Trenčín 5:0, so Sencom sme
(góly: Melo, Budiač, Hujo)
uhrali remízu 1:1 a mužstvo
St. žiaci 1. trieda:
z Púchova sme porazili 3:2. Ale
Ilava – Orlové 5:0 (góly: Prekop v ďalších zápasoch sme ťahali
2, Šebík M., Derka)
za kratší koniec, keď sme podDomaniža – Ilava 1:2 (góly: Der- ľahli Trnave 2:1, Dubnici 4:2
ka, Držík J.)
a v poslednom zápase aj mužstvu
Ilava – Vrchteplá 6:1
z Piešťan 4:2. Na turnaji sme ob(góly: Prekop 2, Kucharik 2, Še- sadili 4. miesto, čo po dvoch 3.
bík M., Vrábel Martin)
miestach bolo sklamaním.
Ilava – Ladce 8:0
Naše góly strelili: A. Baláž 9 a R.
(góly: Prekop 4, Kucharik 2, Bagin 5.
Hanko, Šebík M.)
Adam Baláž z nášho mužstva bol
St. prípravka:		
vyhlásený za najlepšieho hráča
Ilava – Udiča 3:2
turnaja.
Ilava – Horovce 4:1
-pmIlava – Lednické Rovne 3:0
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