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POVODNE HROZIA NIELEN Z ROZVODNENÝCH RIEK...
Vážení občania,
mám v živej pamäti deň 29.
marec 2006, kedy z dôvodu inverzie došlo k rýchlemu roztápaniu snehu na priľahlých
horstvách, prietočný profil Podhradského potoka nestačil túto
vodu odviezť a z dôvodu jeho
pravostranného vybreženia pod
obcou Košeca došlo k čiastočnému zaplaveniu mestskej časti
Sihoť. Na základe tejto udalosti správca tohto vodného toku
– Slovenský vodohospodársky
podnik, š. p. v roku 2006 a 2007
na žiadosť mesta pomocou techniky Podhradský potok vyčistil
od nánosov a zväčšil tak prietočný profil v úseku od obce Košeca

situácii môže dôjsť aj stekaním
vody zo svahovitých pozemkov nad zastavanou časťou obce
a práve tento jav nastal v územnom obvode mesta už dňa
25.02.2012 ( sobota ) v mestskej časti Klobušice a vyvrcholil
dňa 29.02.2012 v Ilave.
V dôsledku holomrazov premrzla zem zhruba na 50 cm a až
následne nasnežilo. Pôda stratila
akúkoľvek absorpčnú ( vsakovaciu ) schopnosť a pri jarnom roztápaní tak voda v celom objeme
stekala po povrchu. Jej množstvo ďaleko prevýšilo kapacitu
podzemného odvodňovacieho
kanála, vybudovaného za účelom odvodu takýchto vôd, kto-

Ilava, foto: mirto
až po sútok s Porubským potokom. Aj vďaka tomuto opatreniu ku dnešnému dňu nenastala situácia, že by koryto potoka
nestačilo vodu odviezť. Dúfajme, že tomu tak bude aj v budúcnosti.
Povodeň ale nehrozí iba z vybreženia riek alebo potokov.
K tejto situácii môže dôjsť aj
z iných príčin. Hovoríme tu
o lokálnych prietržiach mračien, ktoré zasahujú iba určitú
časť územia, ale k povodňovej

rého vpusť je nad záhradami na
Záhumenskej ulici a ktorý je vyústený za štátnou cestou I. triedy I/61. Vzniknutou povodňou
tak boli zasiahnuté Záhumenská, Kukučínova ul. a následne
aj časť Hurbanovej ulice.
Cieľom tohto príspevku nie je
detailné hodnotenie vzniknutej situácie, to bude obsahovať
súhrnná správa o priebehu povodne, ktorú je povinné mesto
vypracovať a ktorá aj vám bude
k dispozícii. Pri vzniku takýchto

Klobušice, foto: mirto
situácií sa vzhľadom na ochranu
majetku, zdravia a života osôb
mesto nezaobišlo, a v budúcnosti ani nezaobíde, bez pomoci vás
občanov a štátom zriadených záchranných zložiek. Preto chcem
vám všetkým občanom mesta,
ktorí ste sa zapojili do záchranných prác pri tohtoročnej povodni touto cestou poďakovať.
Aj vaším prispením boli škody
minimálne. Pokladám za povinnosť touto cestou poďakovať
aj všetkým ostatným zúčastneným a to Policajnému zboru
SR, hasičským jednotkám Hasičského a záchranného zboru
z Dubnice nad Váhom a Trenčína, členom mestského hasičského zboru Ilava a Dobrovoľnej požiarnej ochrane mestskej
časti Iliavka, vedeniu a hasičskej
jednotke ÚVTOS a ÚVV, ako
aj zúčastneným zamestnancom
mesta Ilava a technických služieb mesta. Poďakovanie patrí
aj súkromnému podnikateľovi
Pavlovi Házovi za poskytnutie
vecnej pomoci ( bagra ), bez ktorého by sa záchranné práce nedali realizovať, ako aj právnickej osobe Slovak Telecom, a.s. za
operatívnu opravu telefónneho
kábla na Hurbanovej ul., ktorý

bol počas záchranných prác poškodený.
Ing. Jiří Slavík
vedúci finančno –
majetkového oddelenia
člen povodňovej
komisie mesta
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Detské ihrisko v areáli školy?
Nedávno som mala možnosť
nahliadnuť do pracovnej verzie
pripravovanej publikácie, ktorá
podrobne mapuje vývoj školstva,
škôl a školských zariadení na území mesta Ilavy.
História školstva v Ilave je bohatá, veľmi rozmanitá, spojená
s menami mnohých významných
dejateľov a pedagógov. Uspokojením ma napĺňa poznanie, že
každá generácia predstaviteľov
mesta dbala nato, aby sa školstvo
v každom konkrétnom období
posunulo o krok dopredu, budovala školy, zveľaďovala vybavenie
škôl, hľadala možnosti ako posunúť úroveň vzdelávania o stupienok vyššie. Výsledkom tohto
dlhoročného niekoľkogeneračného procesu je aj dnešná základná
škola, ktorá patrí k najmodernejším školám v tomto regióne. Vďaka snahe vedenia mesta, či už súčasného ale aj predchádzajúceho,
boli v škole vybudované špeciálne
učebne, vytvorené podmienky na
vyučovanie informatiky a informatizáciu výučby, boli vybudované jazykové učebne, uskutočnila
sa rekonštrukcia školských budov,
vytvorili sa podmienky na rozvoj
športových a pohybových aktivít.
Keď sa v roku 1968 položil základný kameň na stavbu budovy
školy na Medňanskej ulici, bol zá-

roveň vedením mesta vyčlenený
aj územný priestor, dnešný areál
školy, ktorý mal a aj v súčasnosti
má slúžiť pre potreby školy a vytvorenie podmienok na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho
procesu.
44 rokov každé vedenie mesta
vrátane zastupiteľstiev tento účel
školského areálu (v prípade areálu bývalej ZŠ na Hviezdoslavovej
ulici aj dlhšie) rešpektovalo a nedovolilo si naň siahnuť, ukrojiť
z neho či použiť ho na účely nesúvisiace s potrebami a zameraním
školy.
Je povinnosťou každého vedenia mesta, zastupiteľstva a riaditeľa školy pamätať na to, že základná škola tu nie je na jeden ani
na desať rokov, ale je integrálnou
súčasťou života mesta a zabezpečuje najdôležitejšiu zo všetkých
potrieb obyvateľov, a to vzdelávanie vo všetkej jeho rozmanitosti.
Každé vedenie mesta musí prezieravo hľadieť dopredu, predvídať vývoj a pamätať aj na budúce generácie. Je potrebné brať do
úvahy, že súčasný vývoj spoločnosti a aj školstva akceleruje takým spôsobom, že to, čo sa nám
zdá v tomto momente utópiou,
môže byť o dva tri roky realitou.
Som presvedčená, že ak má niekto dnes pocit, že škola už nič viac

nepotrebuje, je to len povrchné
zdanie a budúcnosť ukáže mylnosť takéhoto pohľadu.
V súčasnosti prebieha reforma
školstva , ktorá prináša množstvo zmien. Rýchlym tempom
sa zavádza informatizácia výučby, čo prináša zvýšené nároky na
priestorové podmienky. V škole máme dve počítačové učebne,
každú pre 17 - 19 žiakov. V súvislosti s digitalizáciou výučby a stále
bohatšou ponukou rôznych výučbových softwérov , sa už teraz stále naliehavejšie ukazuje potreba
zriadiť ešte jednu učebňu, v ktorej
by mal každý žiak triedy k dispozícii počítač, t.j. celkom 25 – 28
počítačov. Modernizácia vyučovacieho procesu a možnosť variability školského vzdelávacieho
programu prináša potrebu zriaďovať aj rôzne iné špeciálne učebne, čo však v súčasných priestorových podmienkach nie je možné.
Keď zoberiem do úvahy aj zastavenie poklesu demografického
vývoja, potreba prístavby alebo
výstavby ďalšieho pavilónu teda
nie je celkom nereálna.
A ešte jeden aspekt vystupuje stále viac do popredia. Štatistiky nám ukazujú, že naše deti sa
málo pohybujú, znižuje sa ich fyzická výkonnosť a odolnosť voči
ochoreniam a rapídne rastie počet obéznych detí. Vláda SR preto v roku 2011 uznesením č. 576
schválila Koncepciu rozvoja po-

Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava k 29. 02. 2012
(sumy sú uvedené v €)

Schválený
Bežný rozpočet
Príjem
Výdaj

Výdaj na RO
Rozdiel
Kapitálový rozpočet
Príjem
Výdaj
Rozdiel
Finančné operácie
Príjem
Výdaj
Rozdiel
Príjem
Výdaj
Rozdiel

Upravený

Plnenie k 31.01.

%

Plnenie k 29.02.

%

2 945 065
1 995 296
937 553
12 216

2 945 065
1 995 296
937 553
12 216

270 098,25
72 548,25
78 037,00
119 513,00

9,17
3,64
8,32

512 900,32 17,42
238 363,22 11,95
155 330,00 16,57
119 207,10

21 000
319 285
-298 285

21 000
319 285
-298 285

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
26 844,84
-26 844,84

373 034
74 749
298 285

373 034
74 749
298 285

3 339 099
3 326 883
12 216

3 339 099
3 326 883
12 216

7 264,15
1,95
8 506,64 11,38
-1 242,49
277 362,40
159 091,89
118 270,51

8,31
4,78

0,00
8,41

7 364,15
1,97
15 466,48 20,69
-8 102,33
520 264,47 15,58
436 004,54 13,11
84 259,93

Priebežné vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Ilava za január a február 2012. Obdobie januára 2012
bolo obdobím rozpočtového provizória vzhľadom k tomu, že rozpočet Mesta Ilava bol schválený
poslancami Mestského zastupiteľstva až na konci januára 2012, konkrétne 31. 01. 2012.
Odhadovaný deficit ŠR SR za rovnaké obdobie (1-2/2012) je cca 800 mil. €. (zdroj HN, SME)
Ing. Štefan Daško
primátor mesta Ilava

Bc. Stanislav Fúsek
samostatný odborný referent FMO

hybových aktivít detí a mládeže.
Na základe tohto dokumentu by
sa mal v každom ročníku zvýšiť
počet vyučovacích hodín telesnej výchovy. Škola má spolu so
zriaďovateľom zároveň povinnosť
vytvárať podmienky na záujmové
športové aktivity rôzneho druhu
pre čo najširší okruh žiakov základnej školy. Vzhľadom nato, že
telocvičňa školy je už teraz plne
vyťažená, a to v rámci vyučovania
ale aj mimo neho, budeme musieť hľadať a vytvárať podmienky
na športovú činnosť v areáli školy. Vývoj nám ukazuje, že neustále vznikajú nové druhy hlavne
kolektívnych, pre deti školského
veku veľmi atraktívnych športov,
pre ktoré bude potrebné vybudovať vhodné ihriská. Chýbajú nám
aj podmienky pre atletiku, napr.:
bežecká dráha. Je preto potrebné
veľmi pozorne zvažovať čo v areáli vybudujeme a pamätať pritom aj
na budúcnosť.
Hore uvedené skutočnosti nám
potvrdzujú, že s miestom v areáli
školy sa musí počítať pre potreby
základnej školy. Školu v súčasnosti navštevuje 453 detí, čo nie je
málo. Nielen tieto deti, ale aj budúce generácie detí majú právo na
zabezpečenie všetkých potrieb,
ktoré má moderná škola žiakovi
poskytnúť.
Berúc toto všetko do úvahy
vyslovujem ako riaditeľka školy nesúhlas so zámerom členov
zastupiteľstva, vybudovať v školskom areáli detské ihrisko, čiže
zariadenie pre deti predškolského veku. Prevádzkovať zariadenie takéhoto typu v areáli základnej školy by prinieslo obom
stranám – škole aj užívateľom
ihriska problémy, ktoré by znižovali komfort , ktorý má takéto
zariadenie poskytovať.
Som presvedčená, že mesto
Ilava má k dispozícii niekoľko
lokalít, ktoré poskytujú vhodnejšie podmienky na výstavbu
ihriska pre deti predškolského
veku.
Chcem ubezpečiť všetky mamičky, že mojím cieľom nie je
prekaziť výstavbu detského ihriska v Ilave. Mojou povinnosťou
ako riaditeľky školy je však pamätať na záujmy a potreby školy, ktorej súčasťou na dlhé roky
budú aj deti z detských hojdačiek
a preliezačiek.
Mgr. Oľga Ďurechová,
riaditeľka ZŠ
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Materské školy, detské ihriská
– preliezačky, investície pre deti a do detí
Našou
prioritou
je určite
školstvo,
materské, zák ladné,
deti. Je
v našich kompetenciách
a správe. Svedectvom toho
sú investície a rekonštrukcia ZŠ Medňanská cez eurofondy v uplynulom období, EÚ fondový výukový
projekt Premena tradičnej školy na modernú,
ako aj budovanie športovísk, umelo trávnatých ihrísk pre kolektívne, hlavne loptové hry. V tomto
roku výrazne kvalitatívne
posunieme vpred aj zariadenia pre deti v predškolskom veku, materské
škôlky v Ilave aj v Klobušiciach. V minulosti boli
úvahy, či ponechať v meste
aj kapacity MŠ v Klobušiciach, prípadne či budovu
neodpredať. Rozhodlo sa
správne a súčasnosť ukazuje, že pre naplnenie objektívnych potrieb a kapacít je MŠ v Klobušiciach
potrebná a využiteľná.V
minulých rokoch sme na
budovách MŠ vymenili
staré, pôvodné okná, v Ilave sme riešili aj poruchy
na kanalizácii a suterénne priestory a ich izoláciu.
V tomto roku som veľmi
rád, že sme našli a schválili finančné zdroje na ďalšie
investície do materských
škôl, ktoré zlepšia ich stav
a spokojnosť rodičov, pedagógov a detí.
V
materskej
škôlke
v Klobušiciach zrealizujeme rekonštrukciu kotolne
za novú, modernú s bu-

dúcou úsporou spotreby
energií a s väčšou efektivitou a konformnosťou
vyhrievania objektu. Spolu s tým zateplíme fasádu
budovy s krajšou vizuálnou farbou budovy. Objekt
bude oveľa estetickejší a už
na prvý pohľad pre deti
krajší, prijateľnejší. Celková rozpočtovaná výška investícií do Materskej škôlky v Klobušiciach v tomto
roku na uvedené aktivity
je 50 000-€ z vlastných finančných zdrojov mesta,
ktoré sme nahospodárili z prebytkov rokov minulých a príjmov tohto
roku, bez použitia úveru
a bez ďalšieho navyšovania dlhovej služby mesta.
Rovnakú sumu(50 000-€)
máme narozpočtovanú aj
na rekonštrukciu a modernizáciu MŠ v Ilave
s realizáciou peknej, novej farebnej fasády a zateplením s podobnými
prínosmi a efektmi ako
v Klobušiciach. Výška
uvedených investícií nie je
konečná, ktorú smerujeme
na potreby najmladšej generácie v meste a ich rodičov. Sme v stave a máme
schválené v rozpočte 75
000-€ na realizáciu detských ihrísk, preliezačiek
pre deti predškolského
veku, resp. deti do 8-9 rokov veku. Navyše k tejto
sume je narozpočtovaná
ešte 5% spoluúčasť na ďalšie ihrisko z EÚ fondov cez
MAS Vršatec, ktorého celková hodnota by mala byť
cca 30 000-€ v lokalite Sihoť. Tu však treba povedať,
že prístupom centrálnych
orgánov, keď sa nedržia
a naťahujú termíny, s vy-

sokou pravdepodobnosťou
sa tento projekt bude odkladať realizačne na nasledujúci rok.
Kým v prípade rekonštrukcie MŠ s kotolňou
nepredpokladáme problémy a realizáciu časujeme na najvhodnejšie
obdobie, ktorým je obdobie leta a prázdnin, tak
v prípade ihrísk nastávajú problémy a začíname
strácať čas z dôvodu rozdielnych názorov na lokality, v ktorých sa začne.
Naším cieľom je v priebehu
rokov 2012 a 2013 vybudovať takéto ihriská vo všetkých mestských častiach
Medňanská –Kukučínova
–SNP, Štúrova, Sihoť, ako
aj pri MŠ v Klobušiciach.
Ale neurobíme to naraz všade v jednom roku.
Preto žiadam a prosím
o pochopenie, porozumenie, schopnosť konsenzu
,dohody a kompromisu
poslancov mestského zastupiteľstva, mestských
výborov, komisií. Tak
ako bol braný do úvahy
názor mestského výboru
proti navrhovanej lokalite na mieste pôvodného
detského ihriska na Medňanskej, nech je braný do
úvahy aj názor vedenia
mesta, vedenia ZŠ, komisie školstva(nie v areáli ZŠ s právnou subjektivitou Medňanská), kde
som o tom presvedčený,
sú nanajvýš kompetentní
ľudia so znalosťami pedagogicko-didaktických
procesov, zásad, štandardov, odporúčaní a hlavne
skúseností ako aj budúcich potrieb a zamerania
školy. Chcem povedať,

že vedenie mesta, tak
ako nahospodárilo a našlo zdroje, vie a chce začať s rýchlou realizáciou
uvedených ihrísk. Na to
však potrebujeme elementárnu dôveru predovšetkým zastupiteľského zboru mesta Ilava a všetkých
zainteresovaných
strán,
rodičov, občanov. So vzájomným počúvaním, empatiou, úprimnou snahou
a rozumným kompromisom prijateľným pre
všetkých, žiadam - dohodnime sa a dajte nám
poslanci mandát konať. V
opačnom prípade len ťažko pohneme s investíciou
napriek narozpočtovaným
zdrojom. Verím, že deti
predškolského veku v prítomnosti rodičov sa už
v lete budú hrať na prvých
ihriskách, keď už začína
byť zrejmé,
že k sviatku detí MDD to nestihneme. Časový algoritmus
a etapizácia jednotlivých
prác je daný: vedieť kde
(jasná dohoda o lokalitách),spracovať
štúdie,
projekty na lokality, pripraviť výber dodávateľa cez verejné obstaranie
(elektronická aukcia), realizácia VO el. aukciou,
nadobudnutie právoplatnosti, samotná realizácia
a uvedenie do používania.
Kvalifikovaný odhad, od
začiatku apríla do sprevádzkovania cca 3-4 mesiace. Dva mesiace sme už
stratili.
Ing. Štefan Daško – primátor mesta Ilava, podpredseda sekcie školstva,
mládeže, športu pri rade
ZMOS, člen(za ZMOS)
Výboru pre deti a mládež,
stáleho odborného orgánu Rady vlády Slovenskej
republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny
a rodovú rovnosť
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Primátor mesta
Ilava menovaný
za člena Výboru
pre deti a mládež
Jozef Mihál, podpredseda vlády a minister
práce , sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky,

menoval pri-

mátora mesta Ilava Ing.
Štefana Daška, v zmysle uznesenia Rady vlády SR pre ľudské práva,
národnostné menšiny a
rodovú rovnosť č.40 zo
dňa 27. februára 2012,
ktorým bol schválený
Dodatok č.3 k štatútu
Výboru pre deti a mládež v znení neskorších
predpisov, za člena Výboru pre deti a mládež,
zastupujúceho

podľa

ustanovenia článku 5
ods.5 písmeno p/ štatútu výboru Združenie
miest a obcí Slovenska.
K menovaniu srdečne
blahoželáme a prajeme
veľa úspechov!
redakcia IM
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List generálneho riaditeľa ŽSS
K problematike zastavovania diaľkových vlakov na železničnej stanici Ilava
Vážený pán Daško,
dovoľte mi zareagovať na
Vašu opakovanú žiadosť,
ktorej obsahom je problematika zastavovania diaľkových vlakov osobnej dopravy R 706 Strážov, R 708
Dubeň, R 705 Turiec/R 1705
Choč v železničnej stanici Ilava, ktorú ste mi zaslali
dňa 22.2.2012.
V súčasnosti vykonáva
správca infraštruktúry Železnice Slovenskej republiky
v úseku Púchov - Trenčín
rozsiahle práce na výstavbe koridoru. V dôsledku
toho sú viaceré úseky trate jednokoľajné, kde je výrazne znížená priepustnosť
železničnej trate. Túto skutočnosť sme nútení rešpektovať a akceptovať tieto obmedzujúce prvky a zmeniť
trasy viacerých vlakov.
Týka sa to aj vlaku R 708,
ktorý v úseku Púchov - Košeca nahrádza osobný vlak.
V stanici Ilava R 708 nemôže zastavovať z dôvodu, že
v Ilave nie sú podchody a v

čase prechodu (zastavenia)
R 708 prechádza cez Ilavu
IC 511 (10511) po koľaji bližšej k výpravnej budove, čím
by nebola zabezpečená bezpečnosť zákazníkov.
R 706 nezastavuje z dôvodu, že v čase prechodu (zastavenia) R 706 prechádza
cez Ilavu IC 501 (10501) po

koľaji bližšej k výpravnej
budove, čím by nebola zabezpečená bezpečnosť zákazníkov.
Vzhľadom na výlukové
jednokoľajné úseky aj menšia zmena trasy niektorého
vlaku si vyžiada zmeny u
viacerých vlakov a následné zmeny v uzlových stani-

Pracovné stretnutie s partnermi z Györu
V apríli si pripomenieme 120. výročie úmrtia Gábora Barossa.

foto: - lt -

V utorok 28. februára
sa uskutočnilo pracovné
stretnutie delegácie z družobného mesta Györ v Maďarsku, na čele s viceprimátorom Simonom Róbertom
Balázsom, predstaviteľov
mesta Ilava, pod vedením primátora Ing. Štefana
Dašku a pracovníkov kultúry. Dohodli sme detaily
ilavského prínosu do spoločného kultúrneho programu, ktorý sa uskutoční 18.
apríla v Györi pri príležitosti 120. výročia úmrtia Gábora Barossa. Ilavu

ciach, prípadné straty prípojov a pod. Z uvedeného
dôvodu nemôže v Ilave zastaviť ani R 705 (1705), jeho
zastavenie ruší R 1504.
Zmenu zastavovania uvedených rýchlikov v súčasnosti neplánujeme.
S úctou
Mgr. Pavel Kravec
predseda predstavenstva
generálny riaditeľ
Železničná Spoločnosť
Slovensko

bude reprezentovať Zmiešaný spevácky zbor Ilavčan. Pri tejto príležitosti
bude inštalovaná i výstava
obrazov výtvarníčky Mgr.
Aleny Teicherovej a výstava «Ilava a okolie na starých
pohľadniciach“. Na spolupráci participuje PhDr. Katarína Babičová - riaditeľka
trenčianskeho múzea, kde
sa ilavskej a györskej strane podarilo nájsť množstvo
dosiaľ nepublikovaných archívnych materiálov, ktoré
sa na podujatí využijú ako
exponáty v rámci pripravovanej výstavy.
-mt-
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Európa v škole
V Centre voľného času v Ilave
sa dňa 6.3.2012 konal 59. ročník
okresnej súťaže Európa v škole,
ktorej motto je: EURÓPA: TVOJA - MOJA - NAŠA BUDÚCNOSŤ. Do súťaže sa zapojili žiaci
s literárnymi a výtvarnými prácami zo siedmich základných škôl.
Ich práce hodnotila odborná porota. Víťazné práce postúpili do
celoslovenského kola.
Postupujúce práce z výtvarnej
časti:
I. kategória: Samuel Pecen, ZŠ s
MŠ Pod hájom Dubnica nad Váhom
Denis Štefula, ZŠ s MŠ Pod hájom Dubnica nad Váhom
Natália Martišová, ZŠ s MŠ Pod
hájom Dubnica nad Váhom
Kolektívna práca za I. kategóriu:
Gabriela Ihriská, Olívia Ištenešová, Dominika Dardová, ZŠ CI
Dubnica n/V.
II. kategória:
Dominika Kováčiková, ZŠ s MŠ
Pod hájom Dubnica nad Váhom
Kristína Marušincová, ZŠ s MŠ
Pod hájom Dubnica nad Váhom
Dorota Šatková, ZŠ Pruské
Kolektívna práca za II. kategóriu: Mišún, Dohňanská, Adamcová, Ježíková, Fejtová, Filípková, Šatúrová, Piatrik, ZŠ Pod

hájom Dubnica n/V.
Hladký, Rendek, Pažítková,
Zúbek, Pavlovič, Pacvoňová, Bielik, Vaculová, Sádecký, ZŠ Pod
hájom Dubnica n/V.
III. kategória:
Sára Koplíková, ZŠ s MŠ Pod hájom Dubnica nad Váhom
Matej Červenka, ZŠ s MŠ Pod hájom Dubnica nad Váhom
Lenka Schwandtnerová, ZŠ CI
Dubnica nad Váhom
Postupujúce práce z literárnej
časti:
I. kategória:
Veronika Senková, ZŠ s MŠ Pod
hájom Dubnica nad Váhom
Martin Dolinský, ZŠ s MŠ Pod hájom Dubnica nad Váhom
Darina Pagáčová, ZŠ Mikušovce
II. kategória:
Matej Škrátek, ZŠ Ilava
Veronika Melišová, ZŠ Ilava
Matej Macho, ZŠ s MŠ Pod hájom
Dubnica n/V.
III. kategória:
Nikola Korenačková, ZŠ Ilava
Timea Trenčanová, ZŠ CI Dubnica n/V., Barbora Živčicová
ZŠ Ilava
Víťazom srdečne blahoželáme
a držíme im palce v celoslovenskom kole. Najlepšie práce sú uverejnené na: www.cvcilava.ic.cz

Projekt Ekoslovensko
Ilava patrí medzi 30 miest, ktoré sa zapojili do celoslovenského
projektu Ekoslovensko, ktorého
cieľom je upevniť vzťah občanov k životnému prostrediu prostredníctvom mnohých aktivít.
23. marca sa v školskom areáli
uskutoční bohatý program pre
žiakov prvého a druhého stupňa.
Pre mladších žiakov to budú hry,
pokusy a interaktívne divadelné predstavenie. Žiaci druhého stupňa si budú môcť pozrieť
prírodopisný film z dielne Pavla
Barabáša
(v spolupráci s K2
štúdiom). Na projekte spolupracuje základná škola – Mgr. Oľga

Ďurechová, oddelenie kultúry Mgr. Miroslav Toman, OV a ŽP
- pani Božena Rendeková, komisia pre životné prostredie - Ing.
Daniela Gašparová a TSM Ilava
– Ing. Peter Kočkár.
Vyvrcholením programu bude
výsadba stromčekov v areáli školy v hodnote 600 €. Z tejto
sumy sa pokryje výsadba zelene
v mestských častiach v hodnote
cca 200 €.
Výsadba, ako aj celý projekt,
ktorého hodnota je podstatne
vyššia ako je cena stromčekov, je
financovaný z fondov Európskej
únie.
- mt -

CVČ Ilava

Vansovej Lomnička 2012
Tohtoročný 45. ročník sa spája
so 155. výročím narodenia a 70.
výročím úmrtia slovenskej prozaičky, prekladateľky a etnografky Terézie Vansovej, ktorá zanechala ďalším generáciám žien
veľké hodnoty v odkaze o ich duchovnom rozvoji.
Okresná súťaž celoslovenského festivalu umeleckého prednesu poézie a prózy sa konala dňa
15. marca 2012 v priestoroch DK
Ilava. Súťaž organizuje Obvodná
organizácia Únie žien Slovenska
Ilava pod vedením pani Magdalény Hrubej, v spolupráci s DK a
CVČ Ilava.
Porota v zložení Mgr. Magdaléna Kobzová, Mgr. Magdaléna Janíková, Marta Proščuková,
Edita Pavlíková a Eva Dobríková
hodnotila 5 súťažiacich v prednese poézie. Prozaické diela neboli
súťažiacimi v tomto ročníku prezentované.

Prítomné obecenstvo si vypočulo básne Ľ. Podjavorinskej, K.
Hudecovej, M. Válka, Š. Žáryho v
podaní Romany Šebíkovej, Mgr.
Jarmily Piškovej, Ing. Evy Jurenovej, Ľudmily Fabušovej a Emílie
Múčkovej. Čaro poetického slova, umelecký prednes a aj dramatický prejav súťažiacich vyzdvihli
nádheru slovenčiny v krásnych
vyznaniach našich básnikov o
láske a v zádumčivých baladách.
Okres Ilava budú na krajskej
súťaži festivalu umeleckého prednesu v Trenčíne dňa 21. marca
2012 reprezentovať víťazky dvoch
kategórií - Romana Šebíková a
Mgr. Jarmila Pišková.
Poďakovanie patrí organizátorom za srdečnosť a pohostinnosť,
porote a súťažiacim za krásne
umelecké zážitky.
Mgr. Ružena Hromádková,
predsedníčka KR Matice slovenskej a riaditeľka ZUŠ Ilava

Správni prváčikovia
Centrum voľného času v Ilave
zorganizovalo podujatie Správny
chlapec, správne dievča v prvej
triede. Odborná porota nehľadala fyzickú krásu, ale šikovné, originálne, vtipné a pohybovo zdatné deti. Súťažili žiaci základných
škôl z Ilavy a okolia. Samotnému
finále predchádzali školské kolá.
Tí najlepší si 24. februára zabojovali o popredné miesta v štyroch disciplínach. Deti odpovedali na vopred pripravené otázky,
predvádzali svoj talent, tancovali
a rozprávali o sebe a svojej rodine.
Po dvojhodinovom súťažení sa
porota nakoniec zhodla na výsledkoch:

dievčatá
1. miesto: Kristínka Vrábliková
2. miesto: Zuzanka Penerová
3. miesto: Vlaďka Hanková
chlapci
1. miesto: Tomáško Ličko
2. miesto: Pavlík Šlapák
3. miesto: Romanko Buday
Víťazi boli odmenení diplomom a vecnými cenami, ktoré
venovalo vedenie Centra voľného
času Ilava, kvetinárstvo U Guru,
Petra Kubišová a výtvarníčka Ala
Teicherová. Organizátori veria,
že budúci rok sa opäť stretnú pri
korunovaní Správneho chlapca
a správneho dievčaťa v prvej triede.
Dashailly ml.
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28.marec
– DEŇ UČITEĽOV
„Aký väčší alebo lepší dar
môžeme dať svetu ako to,
že vyučujeme a vzdelávame
mládež?
Nám ide o lepšiu budúcnosť,
a preto sa nemôžeme zastaviť
pri hľadaní prostriedkov,
ktoré ju majú umožniť.“
J.A. Komenský
Čoskoro oslávime sviatok ,
ktorý je spätý s menom Jána
Amosa Komenského, ktorý bol presvedčený, že dobrá škola robí človeka lepším.
Preto sa neustále vraciame
k jeho myšlienkam a vzdávame hold jednému z najnáročnejších, ale za to najušľachtilejších povolaní – povolaniu
učiteľa.
Duša človeka je ako paleta
plná farieb, prostredníctvom
ktorej učiteľ i vychovávateľ
dotvárajú jeho osobnosť , ktorá speje k farebnej harmónii
s vynikajúcimi vlastnosťami
a kvalitnými vedomosťami.
Táto práca si vyžaduje obetavosť, lásku , veľkú mieru pedagogického citu , tvorivého
myslenia a vznešenosti. Veď
i sám J.A. Komenský hovorí:
„ Vyučovanie je prácou pováh vznešených.“
Preto by sme chceli popriať
všetkým učiteľom , vychovávateľom k ich sviatku, aby si
ich výsledky práce uvedomovali a oceňovali ľudia každý
deň, pretože vzdelanie a výchova sú tou najmúdrejšou
investíciou, hodnotou, ktorá
sa nestráca vekom, ani infláciou. Aby vždy na prvom
mieste stál učiteľ, milujúci
svojich žiakov, hrdý na svoje poslanie i výsledky svojich
zverencov.
Ďakujeme vám učitelia, vychovávatelia za každú iskru
poznania, za lásku a porozumenie pre naše deti, aby
každý žiak, študent i rodič
pochopil, že vaše povolanie,
je vaším poslaním „pováh
vznešených“.
- at -
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Okrúhle výročie výtvarného odboru ZUŠ Ilava
Od 18.2.2012 do 16.3. 2012
si mohli návštevníci Domu
kultúry v Ilave pozrieť reprezentačnú výstavu výtvarných
prác žiakov ZUŠ, ktorá bola
nainštalovaná pri príležitosti okrúhleho výročia založenia výtvarného odboru ZUŠ
v Ilave. Súčasťou výstavy

deti už v predškolskom veku,
štúdium trvá 8 rokov, pričom absolventi môžu pokračovať v štúdiu pre dospelých.
Žiaci každoročne pripravujú
vianočné pozdravy, novoročenky, veľkonočné pozdravy,
keramické darčeky, darčekové obrazy a iné drobné pozor-

zentáciu mesta i školy, prezreli si výstavu a následne
navštívili súčasné priestory
školy. Prítomní a hostia vyjadrili podporu umeleckému
vzdelávaniu detí a rozvoju
ich výtvarnej kreativity vo
výtvarných technikách.

foto: mirto
boli aj informačné panely o
histórii a úspechoch výtvarného odboru.
Dňa 16.3.2012 sa pri príležitosti jubilea výtvarného
odboru ZUŠ konalo slávnostné stretnutie pozvaných
hostí s primátorom mesta Ing. Štefanom Daškom.
Krátky hudobný program v
podaní malých nádejných talentovaných žiačok Romanky Cedzovej, Elenky Vaňovej spolu s pánom učiteľom
Ladislavom Vaňom navodil
príjemnú atmosféru . V úvode stretnutia riaditeľka školy Mgr.Ružena Hromádková
poďakovala za pomoc, podporu a spoluprácu predstaviteľom mesta, škôl a aj minulým i súčasným pracovníkom
kultúry a v krátkosti predstavila činnosť výtvarného odboru: „Od vzniku až po súčasnosť študovalo vo výtvarnom
odbore viac ako 3000 žiakov
a študentov. Záujem o výtvarné vzdelanie prejavujú

nosti pre hostí, pre partnerskú
ZUŠ z Klimkovíc, Mikolowa,
pre absolventov školy, ale aj
pre verejnosť na rôzne aktivity spoločenských organizácií v
meste. Niektorí absolventi výtvarného odboru pokračujú v
umeleckom vzdelávaní alebo
pôsobia ako učitelia, prípadne sa venujú výtvarnej tvorbe
vo svojom voľnom čase.“
Učiteľov, ktorí od založenia odboru na škole a v meste Ilava pôsobili a najmä vynikajúce výsledky ich práce,
predstavila primátorovi. Boli
to učitelia Eva Konečná, Mgr.
Anna Šťastná, Mária Zemeneová, PaedDr. Ivan Štefka,
Mgr. Dana Vlčková, Mgr.
Zdenka Cíbiková a Mgr.art.
Martina Paljesková-Pišková.
Primátor mesta, spolu so zástupkyňou primátora RNDr.
Etelou Eglyovou a riaditeľkou ZUŠ ocenili všetkých pedagógov, poďakovali za výborné výsledky v umeleckej
a vzdelávacej práci, za repre-

Najvýznamnejšie výsledky výtvarného odboru ZUŠ
Ilava:
Množstvo celoslovenských
ocenení na súťažiach Bohúňová paleta, Literárny a výtvarný Trenčín, Detská výtvarná Dubnica, Výtvarné
alternatívy, Vesmír očami
detí, súťaž firmy ŠEVT - návrh na obal žiackej knižky.
Ďalej ocenenia v Českej Lípe,
v Uherskom Brode a na mnohých regionálnych i okresných súťažiach. Výtvarné
práce žiakov boli v kalendári firmy Opávia, z dielne výtvarného odboru školy zvíťazilo logo pre Celoslovenský
a t.č. Európsky festival umeleckých škôl, výtvarné práce
žiakov boli vystavené v Pálfyho paláci Bratislava...
Umenie skrášľuje človeka a
bráni mu byť zlý.
Walter von der Velgelweide
-r-
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Motto na tento mesiac: „Kniha a láska majú jednu spoločnú vec. Z oboch plynie ponaučenie“. M.Č.

Z k n i ž n é h o s v e t a Deň ľudovej rozprávky
PO ROKOCH AJ U NÁS Rozprávkové dopoludnie v knižnici
Brinkley, W.:
Útek sestry Cecílie
Bratislava, Post Scriptum
2011

Americký publicista W.
Brinkley uverejnil najskôr
v týždenníku Life Magazine rozhovor
s rehoľníčkou pochádzajúcou zo Slovenska, v ktorom ako prvá
prináša svedectvo o likvidácií kláštorov u nás. Vzápätí podľa rozprávania
sestry Cecílie napísal knihu a vydal ju v novembri
1954. Jej dramatický príbeh sa stal bestsellerom,
kniha vyšla vo viacerých
vydaniach , bola preložená do nemčiny, flámčiny
a taliančiny, na pokračovanie vychádzala v mnohých
katolíckych časopisoch po
celom slobodnom svete.
V máji 1955 dokonca o úteku sestry Makárie nakrútili v Amerike aj dokumentárny film. Sestra Makária
(Cecília) tak nevídane zviditeľnila Slovensko a urobila cenné služby cirkvi aj
svojmu národu.
Konečne v roku nedoži-

tej storočnice tejto skromnej slovenskej rehoľníčky
máme aj slovenské vydanie
jej knižného svedectva. Cecília Kondrcová, rodáčka
z Brestovian (8.8.1911), po
stredoškolských štúdiách
u uršulínok v Trnave vstúpila do kláštora Dcér Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Zvolila si rehoľné
meno sestra Makária. Pôsobila ako učiteľka materskej školy, neskôr v detskej nemocnici. Dostala sa
do kontaktu s aktivistami tajnej cirkvi, pomáhala
prenasledovaným kňazom
a podieľala sa na organizovaní ich útekov za hranice.
Napokon aj ju zachránil len
útek do Rakúska v januári 1952. Po krátkom pobyte v kláštore v nemeckom
Obernzelle prišla v roku
1954 do USA. Po pôsobení v Oaklande v Kalifornii
sa v roku 1956 presťahovala do Gary v štáte Indiana, kde 20.januára 1985
zomrela.
Hoci Cecília Kondrcová
nemala literárne ambície,
jej prerozprávaný príbeh
ponúka veľmi sugestívne
čítanie. Vecná a racionálna reflexia osvetľuje kontext, ako k náboženskej
perzekúcií dochádzalo, ako
bola ideologicky legitimizovaná. Celá kniha je presiaknutá vrúcnou vierou,
odhodlaním nevzdať sa
svojho presvedčenia. V tom
je jej posolstvo veľmi aktuálne pre súčasníkov.
R. Vavro (prevzaté z: Knižná revue 4/2012)

V utorok 13. marca
2012 sa v mestskej knižnici uskutočnila akcia venovaná výročiu narodenia
najznámejšieho zberateľa
a upravovateľa slovenských
rozprávok – Pavla Dobšinského. Podujatie pripravili

oplátku obdarovali svojimi
krásnymi kresbami, ktoré
už skrášľujú interiér pri počítačoch. Skupina prvákov,
ktorá nasledovala po predškolákoch, sa neskôr mohla s postavičkami aj zahrať
– postaviť hrad, ponavliekať

foto: mpaj
pracovníčky knižnice spolu s ilavskými divadelníkmi. Išlo o zážitkové čítanie Dobšinského rozprávky
Ružová Anička, počas ktorého sa deti živo zapájali do
diskusie s tetou rozprávačkou. Na záver čítania medzi
deti osobne prišli Ružová
Anička so svojim záchrancom kráľom Ľubomírom
a priniesli im sladké dobroty zo svadobnej hostinyJ.
Deti zo škôlky knižnicu na

Aničkine slzičky-korálky, či
nachytať rybičky zo zlatého
jazera. Na pamiatku dostali krásnu záložku s Ružovou Aničkou, ktorú vyrobila pani výtvarníčka Oľga
Tomášová z DK. Tešíme
sa na ďalšie návštevy detí
– môžu využiť aj možnosť
bezplatného zápisu do
knižnice, ktorý sa bude
konať posledný marcový tý
ždeň.
-mpaj-

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC
Od 26.3.-2012 do 1.4.2012

DETI do 15 rokov pozor!
V tomto týždni sa dá využiť možnosť bezplatného
členstva v mestskej knižnici, ktoré bude platné do 1.
apríla 2013.

„Amnestia“
čitateľom
s upomienkami:
Všetkým čitateľom, ktorí prídu vrátiť knihy s upomienkami počas tohto týždňa, bude odpustená pokuta.
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Ako (ne)číta mládež ? Knižnica nie je vždy
Interpretácia výsledkov výskumu čítania mládeže
v Slovenskej republike.
Gestorom výskumu čítania mládeže bola Slovenská asociácia knižníc.
Zúčastnilo sa ho 12 393
respondentov vo veku od
13 do 17 rokov, ktorí odpovedali anonymne na
49 otázok.
Ťažiskom
výskumu
bolo čítanie kníh / nie
učebníc / bez ohraničenia tematiky, formy a obsahovej kvality v dňoch
školského vyučovania.
Počas školského dňa
nečíta nikdy 42,16 % respondentov 1-2 hodiny venuje čítaniu 26,97 % viac
ako dve hodiny 5,87 %
najviac 15 minút 25,05 %
Počas víkendu sa čítaniu spomedzi ďalších
možností / kamaráti,
šport, rodina .../ venuje
iba 22,17 % opýtaných.
Pokiaľ ide o vzťah mládeže a knižníc, 52,31%
respondentov nenavštevuje žiadnu knižnicu,
školskú knižnicu navštevuje 20,81 % a inú knižnicu 34,78 % .
Podujatia knižníc navštevuje iba 6,25 %, pričom 4,43 % ani nevie,
kde knižnica je.
Zaujímavé sú údaje
o povinnom čítaní. Až
19,43 % respondentov
uviedlo, že ho učitelia
nevyžadujú.
V uplynulom školskom roku neprečítalo ani jednu kni-

hu 14,86 % opýtaných,
jednu knihu prečítalo
19,57 % až 91,37 % účastníkov výskumu pri vyhľadávaní informácií na
vyučovanie pracuje s internetom, a nie s knihou.
Knihy do daru od kamarátov a spolužiakov
nikdy nedostalo 84,3 %
opýtaných, občas dostalo
14,2 %, pravidelne dostáva 12,9 %.
Žá nrovo-temat ické
preferencie mládeže sú
podľa výsledkov nasledovné: hororový román,
román o živote mládeže, ľúbostný román, vojnový román, historicko-dobrodružný
román,
detektívky a fantasy román, životopisný a vedecko-fantastický
román, náboženský román,
rozprávková kniha a povesti.
Autorky Čítania mládeže v Slovenskej republike / Kopáčiková – Hrdináková – Gašparovičová
/ považujú vzťah mládeže vo veku 13-17 rokov
k čítaniu za kritický, povedomie o čítaní je nízke – mladí ľudia nie sú
dostatočne informovaní
o skutočnej podstate čítania a jej dosahu.
Viac o výskume aj
na www.sakba.sk
L.Čelková
Knižná revue č.4/2012

iba o knihách

/Z výsledkov analýzy ankety respondentov – návštevníkov mestskej knižnice, ktorá bola súčasťou
bakalárskej práce študentky Žilinskej univerzity B.
Kobzovej./
U každého čitateľa, resp.
návštevníka knižnice zaváži aj celkový dojem,
ktorý
na
ňom knižnica zanechá.
Čím je výnimočná práve
Mestská knižnica v Ilave?
Zo všetkých možných
faktorov dostal u čitateľov
najvyššie ocenenie personál. Svojím prívetivým
a individuálnym prístupom vytvára atmosféru,
vďaka ktorej sa čitatelia
vždy radi vracajú. Takýto
prístup preváži aj iné menšie nedostatky.
Z ponúkaných možností boli ocenené najmä tie,
ktoré sú uvedené v mraku
tagov.
(Príjemný personál, atmosféra, pomoc personálu,
možnosť telefonického predĺženia výpožičky, lokalita, nízky členský poplatok,
internet, otváracie hodiny,
rezervácia kníh, literatúra
povinného čítania, výpožičná lehota, orientácia medzi
regálmi.)

Spomedzi nedostatkov je
najväčším chýbajúci bezbariérový prístup, ktorý by
mnohým čitateľom uľahčil
návštevu knižnice. Medzi
ďalšie nedostatky sa dostali otváracie hodiny počas
víkendov, ktoré v súčasnosti neumožňujú návštevu knižnice, či
absencia
a ktuá lnych informácií o výpožičke kníh
online.
Celkový dojem čitateľov
knižnice je však veľmi pozitívny. Radi ju navštevujú
a možnosť byť jej súčasťou
je pre nich vzácna.
- bk -

Knižné novinky
Prírastky v marci

B e l e t r i a:
Imámova dcéra / Shahová H.
Láska slečny Elliotovej /
Austen J.
Milovala som manipulátora
/ Bréhatová C.
Spasiteľ / Nesbo J.
Kufor na sny / Dušek D.
Recept na Araba / Darsan V.
Sushi v dushi / Ogino D. –
Urbaníková E.
Venussha (Ťažký týždeň) /
Šebesta J. (pre mládež)
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Medzinárodný deň žien

Pozvánky na podujatia v Ilave
14. 4 .2012 /sobota/ v sále domu kultúry 7.00 – 12.00 h.
BURZA
ZBERATEĽSKÝCH
ZAUJÍMAVOSTÍ
VŠETKÝCH ZBERATEĽSKÝCH ODBOROV
Záujemcovia o stoly si tieto môžu rezervovať vopred na
číslach 042/ 44 555 70 až 72, 0903 327 655,
mail: olga.tomasova@ilava.sk
Poplatok - stôl: 1,50 €, rezervácia v sobotu ráno do 8.00 h.
Vstupné - dospelí 0,50 €, deti a predávajúci zdarma.
Starožitnosti, pohľadnice, knihy, mince, obrazy, bižutériu,
autíčka, keramiku, staré fotoaparáty, drobný nábytok,
známky, porcelán, obrazy, sklo, odznaky, telefónne karty,
časopisy a iné zaujímavosti príďte predať, kúpiť, vymeniť

foto: - rh Popoludnie 8.marca v Dome
kultúry v Ilave patrilo ženám
zo Základnej organizácie
Únie žien Slovenska v Ilave.
Medzinárodný deň žien sa
oslavuje v Európe už viac ako
100 rokov, v ČSR 90 rokov.
Aj v našom meste príležitosť uctiť si ženy sa traduje
niekoľko desaťročí. Stretnutie ilavských žien pozdravili „najkrajšie kvietky“ – deti
z Materskej školy v Ilave, ktoré pod vedením pani učiteliek
Mgr. Házovej a Mogorovej
odovzdali prítomným ženám

Poďakovanie
ku dňu učiteľov
,,Za jasné svetlo,
čo mi rástlo v duši,
za prvé slastné plány
do budúcna,
za ľudskú veľkost‘,
čo dieťa len tuší,
za všetko vďaka vrúcna,
pani učiteľka.“
Pri príležitosti Dňa učiteľov ďakujeme pedagogickým zamestnancom základnej školy, ktorí venujú
svoj profesionálny potenciál, vedomosti, ale aj srdce práci s deťmi, pre deti a
deťom a prajeme im veľa
zdravia, pracovného elánu,
tvorivých síl a životného
optimizmu.
Vedenie Základnej školy na
ulici Medňanskej

kytičku veršíkov. Hudobné pozdravy odzneli v podaní žiakov hudobného odboru
a každá účastníčka dostala
na pamiatku malý „srdiečkový“ pozdrav od umelcov výtvarného odboru ZUŠ Ilava.
Primátor mesta, Ing. Štefan
Daško, pozdravil prítomné
ženy a obdaril kvietkom.
Slávnosti MDŽ sa zúčastnili aj poslankyne Mestského
zastupiteľstva v Ilave.
Na podujatí bola prítomná aj pani PhDr. Iveta Žeravíková z Dubnického technologického inštitútu (DTI)
v Dubnici nad Váhom, ktorá informovala o otvorení Univerzity tretieho
veku DTI v akademickom
roku2012/2013.
Poslaním
štúdia je získanie vedomostí
z vedeckých disciplín v priamej nadväznosti na životné
skúsenosti, záujmy a schopnosti. Štúdium sa uskutočňuje v humanitných, zdravotných, psychologických, ale aj
počítačových a technických
odboroch.
Pre deti od šiestich do
trinástich rokov otvárajú
aj Detskú univerzitu DTI.
Štúdium je orientované na
spoločenskovedné a prírodovedné odbory. Poslaním –
zmysluplné využitie voľného
prázdninového času, podpora záujmu detí o nové vedomosti a zručnosti.
- mk-

15. 4. 2012 /nedeľa/ v sále domu kultúry o 16.00 h.
Ilavská hudobná jar 2012 – XVIII. ročník – 2. koncert,
pod názvom SHINY
V hudobnom programe s prvkami dramatizácie sa vám
predstaví speváčka Linda Kiššová, študentka Akadémie
umení v Banskej Bystrici, fakulta dramatických umení,
s hudobným sprievodom gitaristu Petra Šípeka, študenta
Žilinskej univerzity.
Repertoár zo známych piesní jazzového štandardu,
ale i populárnej hudby, poteší srdce i dušu nielen milovníkov
hudobného umenia...
Srdečne vás pozývame
20. 4. 2012 /piatok/ vo výstavnej sieni DK o 17.00 h
Výtvarné spektrum – vernisáž výstavy
Regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby /kresba, maľba, plastika atď./
Organizátor: Považské osvetové stredisko v spolupráci s DK
Ilava
Výstava potrvá do 14. mája. Otvorená v pracovných dňoch
od 8.00 – 17.30 h., utorok do 15.00 h.
22. 4. 2012 /nedeľa/ v sále domu kultúry o 16.00 h.
Ilavská hudobná jar 2012 – XVIII. ročník – 3. koncert
Festa Musicale – koncert troch základných umeleckých
škôl.
Účinkujú žiaci a učitelia ZUŠ z Ilavy, Dubnice nad Váhom
a Novej Dubnice.
Na koncerty IHJ je vstupné dobrovoľné, srdečne pozývame
28.4.2012 /sobota/ na lúke pod Laštekmi
Pálenie ĎURA so spomienkou na Paľa Demitru.
Podujatie pripravuje Milan Jakúbek a FS Strážov .
Podrobný program bude zverejnený na plagátoch a ilavskej
web stránke do polovice apríla.
Materské centrum Dubáčik otvorené trikrát týždenne
pre najmenšie deti spolu s rodičmi, či starými rodičmi.
nachádzame sa na II. poschodí domu kultúry/
Pondelok 9.30-11.30 Streda 15.30-17.30 Štvrtok 9.30-11.30
Turistické podujatia na: www.kstilava-tulaci.estranky.sk
Aktuálne informácie vždy na www.ilava.sk
/kalendár podujatí/ tel. DK 44 555 70 -72
Zmena programu vyhradená
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„Európsky rok aktívneho starnutia
a solidarity medzi generáciami 2012“

Ako sme volili?

„Európsky rok aktívneho
starnutia a solidarity medzi
generáciami 2012“, ktorý
vyhlásila Európska komisia, má upozorniť na starnutie európskej populácie
a na výzvy a možnosti, ako
tomuto demografickému
trendu čeliť. Hlavnými cieľmi Európskeho roka 2012 je
udržiavanie vitality starších
ľudí a zvýšenie ich zapojenia sa do spoločnosti, ale
aj odstránenie bariér medzi
generáciami. Od roku 2012
sa európska populácia v aktívnom veku začne zmenšovať a populácia starších ako
60 rokov sa bude aj naďalej
zvyšovať približne
o dva
milióny ľudí ročne. Odhaduje sa, že do roku 2060
bude mať asi 30% Európanov nad 65 rokov. Život
sa nekončí v šesťdesiatke
a spoločnosť si čoraz viac
uvedomuje hodnotu toho,
čo jej starší ľudia môžu ponúknuť.
Starnutie je prirodzenou

zoznamov voličov

INZERCIA
Predám garážovú bránu. Bližšie informácie na
tel.č.: 042 / 44 65 394
0902 621 351
Predám záhradnú chatku v chatovej oblasti
Lašteky II. na slnečnom
mieste. Cena dohodou.
Tel. č. 0904 58 72 53

a nezvratnou súčasťou života a vývinu organizmu. Staroba nie je chorobou. Kým
choroba je jav zvratný, staroba je vnútorná a nemožno
jej zabrániť. Treba si však
uvedomiť, že pre človeka nie
je dôležité iba dokedy žije,
ale aj ako žije - kvalita života. Vďaka aktívnemu starnutiu môžu občania: - ostať
dlhšie pracovne aktívni
- zohrávať aktívnu úlohu
v spoločnosti
- žiť čo najdlhšie zdraví
Aktívne starnutie znamená naplno sa zapájať do diania spoločnosti bez ohľadu
na vek, či už v práci, doma
alebo vo svojej komunite.
Cieľom európskeho roku
je zvýšiť povedomie o tejto
problematike prostredníctvom aktivít na národnej a
európskej úrovni.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici
Oddelenie podpory
zdravia a poradne zdravia

Smútočná spomienka
Dňa 23.3. 2012 uplynie
jeden rok, kedy nás navždy opustila naša milovaná manželka, mamička, babička, prababička
ANNA DAŇOVÁ
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína manžel a deti s rodinami.

V našom meste bolo do
zapí-

saných 4 616 voličov rozdelených do šiestich volebných okrskov. Z tohto
počtu prišlo k urnám
2 971 občanov, čo predstavuje 64,36%. Najväčšiu
dôveru Ilavčanov dostala
strana SMER – SD – 1 670
hlasov, za ňou Obyčajní
ľudia a nezávislé osobnosti
– 248 hlasov a na 3. mieste
sa umiestnilo KDH s počtom 229 hlasov. Voľby do
NR SR prebiehali v Ilave
pokojne, bez narušenia.
Podrobnejšie výsledky za
jednotlivé okrsky nájdete na stránke mesta: www.
ilava.sk.

-ra-

Jumping pre
všetky aktívne
moderné ženy
už aj v Ilave !
Pondelok: 18:30-19:30
Utorok:17:30-18:30
Streda: 18:30-19:30
Štvrtok: 17:30-18:30

Matrika
Narodenie :
Adam Staňo
Paulína Hlinková
Dominik Oravec
Ema Jašurková
Martin Ondreját
Michaela
Schmidtbauerová
Navždy nás opustili :
František Kuric
Štefan Martiš
Emil Jurík
Jozef Toman
Silvester Žitník
Vladimír Šupák
Ladislav Jančovič
Prisťahovaní : 16
Odsťahovaní: 6
Blahoželáme
jubilantom:
70 rokov:
Jozef Turza
Marta Vavríková
75 rokov:
Jozefína Filipová
Emília Kvasnicová
Anna Popelíková
Ernest Vrana

Piatok: 17:30-18:30
Sobota: 17:30-18:30
/v prípade veľkého záujmu hodiny pridáme/.
Nájdete nás v centre
Ilavy v modrej budove pri
ilavskej zvonici.
Tel. pre viac informácií: 0908536762

80 rokov:
Justína Jakúbková
Vilma Letková
Angela Paholková
Oľga Romanová
Jozef Siraň
Anna Šupáková
85 rokov:
Mária Sabadková
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Mestský futbalový klub Ilava
Dorastenci odohrali
prvý majstrovský zápas
4. ligy Severozápad dosť
nešťastne, keď prehrali na domácom ihrisku
s hráčmi Nitrianskeho
Rudna vlastným gólom
po rohovom kope. Šance na vyrovnanie si vy-

ILAVSKÝ

tvorili, škoda, že zostali
nepremenené.
„A“ mužstvo odohralo priateľský zápas proti
hráčom Horoviec, pretože majstrovský zápas
5. ligy Sever je preložený na 5. 4. 2012. S mužstvom Horoviec si po-

radili, keď vyhrali 4:3.
O 3 góly sa postaral Roman Sviečka, posila na
hosťovaní z Visolaj.
Prípravka ročník 2002
sa zúčastní turnaja, ktorý usporiada OBFZ PB v
Púchove dňa 23.3.2012
o 9:00 hod. Tréner verí,

že nadviažu na dobré
výsledky, ktoré dosiahli vo Svinnej a umiestnia sa do 3. miesta. Ich
súpermi budú chlapci z
Považskej Bystrice, Beluše, Udiče a Domaniže.
- pm -
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