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Cena: 0,20 € (6 Sk)

10 faktických argumentov k predbežným výsledkom
hospodárenia za r. 2011 a výhľadu na rok 2012

Vážení spoluobčania,
čas neúprosne letí a my
opäť stojíme na prahu nového
roka s nádejou, že bude lepší
ako ten predchádzajúci...rok
s posledným dvojčíslím 11 je
minulosťou a my môžeme
už len spomínať a bilancovať. Veď každému z nás niečo
priniesol a vryl sa do pamäti iným spôsobom. Preto sa
na chvíľu pozastavme a pozrime na chyby, či nedostatky a poučme sa z omylov,
prípadne sa im vyvarujme.
Nech je začiatok nového roka
pre nás výzvou byť lepšími
a tolerantnejšími voči svojim
blízkym , priateľom , kolegom
i tým, s ktorými sa náhodou
stretneme. Pretože všetko závisí od nás , ľudí, každý z nás
musí najskôr nájsť dobrý začiatok sám v sebe ...
Nový rok 2012 nech je pre
všetkých lepší, krajší a šťastnejší , aby sme sa každé
ráno prebudili do jasného
dňa s vďačnosťou a s predsavzatím prežiť ďalší deň
s láskou ...
Ing. Štefan Daško
primátor mesta Ilava

1, prebytok bežného rozpoč- nateľných subjektov. Väčši- vzhľadom na vývoj financovatu r. 2011 je takmer 194.000,- na ekonomických ukazovate- nia miest a obcí do budúcna, v
Euro, čo je 6,6%
ľov preukazuje veľmi dobrú až ďalšom roku je reálna
9, mesto Ilava ako jeden z viac
2, celkový prebytok rozpoč- dobrú finančnú stabilitu. Okotov r. 2011(kapitálový, bežný, fi- lité prostredie a ekonomický ako 2.800 miest a obcí Slovennančné operácie) je približne rozvoj regiónu dávajú mestu ska, členov ZMOS týmto za
Ilava veľmi dobré predpoklady seba odmieta argumentáciu
237.000, čo je 6,2 %
Ministerstva financií, ministra
3, dlhové ukazovatele, zaúve- na ďalší rozvoj.
7, mesto racionalizačnými Mikloša, že za problémami dlrovanosť - celková výška úverov/celkové bežné príjmy sú opatreniami dosiahlo medzi- hov Slovenskej republiky sú aj
22% (maximum zákon 60%), ročné zníženie výdavkov bežné- samosprávy plošne
10, Mesto disponuje priemervýška ročných splátok úverov/ ho rozpočtu (r.2011/2010,sprácelkové bežné príjmy sú 3% va,réžie mesta, rozpočtovky) nými stavmi účtov vo výškach
(maximum zákon 25%). Pred- o približne 200 000--Euro, čo 650 000 – 815 000-Euro.Z prepoklad výšky zaúverovanosti po je takmer 7%. Celkové výdav- bytkov hospodárenia minulých
skončení roka 2012 je zníženie ky bežného rozpočtu(CVBR) rokov(r.2011) a časti tohtoročterajšieho stavu. Bude pri uka- mesta v roku 2011 boli nižšie aj ných príjmov vyfinancujeme
zovateli celková výška úverov ako CVBR r. 2009 (o 8%),2008 tohtoročné investície (viď tabuľku kapitálových výdajov). Toto
/celkové bežné príjmy 20% (pri (o 3%).
8, na rok 2012 mesto Ilava na všetko by nebolo možné bez pozákonnom maxime 60%) a pri
ukazovateli ročné splátky úve- rozdiel od mnohých iných miest chopenia a pomoci obyvateľov
rov/celkové bežné príjmy 3% a obcí nezvyšovalo napriek od- mesta, firiem, subjektov na úzeporúčaniam Ministerstva fi- mí mesta, za čo im ďakujem.
(pri zákonnom maxime 25%)
4, mesto nemá záväzky po le- nancií dane z nehnuteľností.
Ing. Štefan Daško
Otázka posúdenia a upravehote splatnosti
primátor mesta Ilava
5, v roku 2011 mesto nečer- nia výšky daní smerom nahor
palo, nebraVyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava k 31. 12. 2011
lo nové úvery,
(predbežné vyhodnotenie)
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Upravený
Plnenie
%
plánuje nové
Bežný rozpočet
úvery
ani
Príjem
3 183 356
2 835 845
2 909 510,40
102,60
v roku 2012
Výdaj na RO
983 330
953 068
953 068,00
100,00
Výdaj
2 053 112
1 890 589
1 762 932,18
93,25
6,
mesto
Rozdiel
146 914
-7 812
193 510,22
má predpoklad
miniKapitálový rozpočet
Príjem
764 000
788 364
763 322,93
96,82
málne
udrVýdaj
910 914
822 172
796 226,28
96,84
žanie ratingu
Rozdiel
-146 914
-33 808
-32 903,35
mesta Ilava na
Finančné operácie
úrovni B veľPríjem
86 372
156 743
154 201,05
98,38
mi nízke riVýdaj
86 372
87 072
77 506,75
89,01
Rozdiel
0
69 671
76 694,30
z i k o (r a t i n g
SCB)
Príjem
4 033 728
3 780 952
3 827 034,38
101,22
PosudzovaVýdaj
4 033 728
3 752 901
3 589 733,21
95,65
Rozdiel
0
28 051
237 301,17
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rámec porovSpracoval: Bc. Stanislav Fúsek, referent FMO
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Komentár k návrhu rozpočtu, časť kapitálový výdaj, navrhované
investície v r. 2012 s vysvetlením niektorých položiek...
- nákup pozemkov 6.000 - euro
- realizovať
- kopírka MsÚ - realizovať
- živé internetové vysielanie zo
zasadnutí MsZ – technika +
hosting, 1.200 -euro časom aj
priame prenosy porád, komisií, výborov, trendy transparentnosti, spoločensko-mediálne požiadavky - realizovať
- rekonštrukcia
parkoviska
JAMA – Kukučínova ulica
rozšírenie a spevnenie parkovacích plôch, účel parkovné
plochy aj záchytné, rozšírenie
doterajších kapacít, 12.000 euro -realizovať
- rekonštrukcia časti priestorov
MsÚ zateplenie budovy a prekrytie strechy 30.000 euro, na
úvahu, alternatívne nerealizovať, prípadne do výšky 30.000
- euro niečo iné. - na úvahu
- rekonštrukcia Materskej škôlky Klobušice, realizácia fasády
so zateplením a rekonštrukcia
kotolne 50.000 - euro, výmena
kotolne za modernejšiu je nevyhnutná, s tým logicky súvisí aj zateplenie, výrazná úspora energií, s určitou možnosťou
žiadať cez EKOFOND nadačný fond SPP čiastočnú refundáciu vynaložených nákladov
- realizovať
- rekonštrukcia MŠ Ilava, realizácia fasády so zateplením
50.000 - euro, alternatívne odložiť na ďalší rok, alebo ušetriť, alebo niečo iné do výšky
50.000,-euro - na úvahu
- vybudovanie detských ihrísk
(2 x 30.000 - euro, 1 x 15.000
-euro) lokality 1x Medňanská,
1x Kukučínova, 1x športový
areál MFK, závisí na dohode
zastupiteľstva na lokalitách,
navrhujeme lokalitu Kukučínova navyše s tým, že v roku
2013 by sa , ak bude požiadavka poslancov, riešila ihriskom
Štúrova, NsP. - realizovať
- Kapitálový transfer TSM
15.000 - euro - realizovať,
- Projektové
dokumentácie
20.000 - euro, potrebné v súvislosti s investíciami a potrebami - realizovať

- priechody Pivovarská 8.000 euro realizovať,
- verejné osvetlenie 5% spoluúčasť 13.200 - euro, závisí od
schválenia grantu, najnovšia
mailová správa po 14 mesiacoch od uzavretia výzvy sme
obdržali info, že žiadosť mesta Ilava má viac ako minimálny požadovaný počet bodov
zo 100, čo je jedna z podmienok schválenia. To ešte nie je
definitívne schválenie, v prípade schválenia realizácia určite, avšak nie je isté či vzhľadom na časové sklzy tento rok.
Rozpočtovať určite budeme. Nie je to v našich rukách
- Rekonštrukcia detského ihriska(Sihoť) 5% spoluúčasť 3.500
- euro grant MAS Vršatec ak
bude schválený, realizácia nie
je istá, tento rok rozpočtovať
musíme, nie je to plne v našich rukách tento rok
- Rekonštrukcie chodníkov kpt.
Nálepku 9.000 euro + 15.000
euro , realizované práce ,záver
roka 2011 - uhradené január
2012 realizovať s úhradou neodkladne
- Projekt Rekonštrukcia ciest
a chodníkov MAS Vršatec 5%
spoluúčasť chodníky: Medňanská, Sihoť - realizácia ,treba rozpočtovať - realizovať
Celý návrh rozpočtu na r. 2012
je na www.ilava.sk,úradná tabuľa

Niektoré informácie:
1, SVP š.p. podá opakovane 3x
europrojekt Rekonštrukcia
koryta Podhradského potoka
(január 2012)
2, Slovenský pozemkový fond
sa dohodol a prisľúbil odpredať pre Kaufland 2 parcely pod investíciu rozšírenie KAUFLAND, v prípade
dokončenia zámeru 150 nových, pracovných miest, vyregulovanie Čaradovského
potoka, cca 80.000 -euro,
nové dane z nehnuteľností
z novej stavby (prísľub január 2012)
3, v priebehu 2. Q r. 2012 info
z Považskej vodárenskej spoločnosti ,či padlo v Bruseli
rozhodnutie o dokanalizácii
vetvy Ladce – Dubnica. Ide
hlavne o dokanalizáciu Klobušíc. (apríl, máj 2012)
4, v súvislosti s investíciami na
rok 2012, kapitálový výdaj viď príloha, to je uvažované
bez nových úverov, z vlastných príjmových zdrojov
rozpočtu 2012 a prebytkov
hospodárenia roka 2011(rok
2011 kumulatívne - viď v tabuľkách prílohy),alternatívne pri súčasnej zaúverovanosti cca 22%-23% a 4% je
po posúdení eventuálne aj
priestor na uvažovanie o financovaní ďalších potrieb,

úverom do výšky nami odporúčanej max. 100.000,- euro,
so splatnosťou max do 2 rokov v druhej polovici roku
2012 s tým, že zaúverovanosť
nám neprekročí 26% pri limite 60%. ( júl – december
2012 )
6, v súvislosti s bodom 5 a súčasnou situáciou ohľadom
dlhov štátov, firiem, samospráv, chceme udržať dlhodobo primeranú a bezpečnú
výšku zadĺženosti. ( neustále, permanentne)
7, podľa harmonogramu nových výziev zatiaľ uvažujeme
zapojiť sa do výzvy ochrana
ovzdušia (životné prostredie), nákup mobilnej techniky na zametanie a polievanie
ulíc, chodníkov, trávnikov(univerzálne nákladné vozidlo s nadstavbami) ako aj
na odťah veľkoobjemových
kontajnerov(traktor), (september 2012) do výšky cca
200.000 – 250.000 EURO dotácia + 5% mesto Ilava.
Verím, že na najbližších komisiách a poradách dospejeme
k dohodám, aby sme na zastupiteľstve rozpočet bez prieťahov
schválili.
Ing. Štefan Daško
primátor mesta Ilava

Návrh rozpočtu Mesta Ilava na rok 2012 - Kapitálový výdaj
Zdroj

Funkčná Ekonomická
klasifikácia klasifikácia

43
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
43
46

01116
01116
01116
01116
01116
01116
01116
01116
0443
0443
0443
0443
0443
0460
0460
0460

711001
713002
713002
717002
717002
717002
717002
721001
716
717001
717001
717002
717002
717002
717002
717002

Akcia

Názov

51 00 7101
51
51 00 7402
51
51 12 8004
73 10 8001
73 20 8001
51 14
56 00 7801
56 00 7915
56 00 7917
56 00 7904
56 00 7909
58 00 0802
58 00 0802
58 00 0807

nákup pozemkov
kopírka - MsÚ
živé internetové on-line vysielanie zo zasadnutí MsZ - technika + hosting
rekonštrukcia parkoviska - JAMA
rekonštrukcia časti priestorov MsÚ 81/18 - zateplenie budovy a prekrytie strechy
rekonštrukcia a modernizácia MŠ Ilava - realizácia fasády so zateplením
rek. a modernizácia MŠ Klobušice - realizácia fasády so zateplením + rekonštrukcia kotolne
kapitálový transfer - TSM Ilava
projektové dokumentácie
vybudovanie detských ihrísk (2 x 30 000 €, 1 x 15 000 €)
priechody - ul. Pivovarská
verejné osvetlenie - eurofondy 5%-tná spoluúčasť
rekonštrukcia detského ihriska - 5 %-tná spoluúčasť
rekonštrukcia chodníka Kpt. Nálepku - 2. časť
rekonštrukcia chodníka Kpt. Nálepku - 2. časť
projekt - "Rekonštrukcia ciest a chodníkov MAS Vršatec" - 5%-tná spoluúčasť

SPOLU

„Ak si dáš na rok tisícku predsavzatí a nakoniec sa ti podarí do bodky naplniť hoci iba jedno,
môžeš si celkom pokojne povedať: bol to úspešný rok!“ /Alfred Nobel/

Návrh
v€

6 000
2 850
1 200
12 000
30 000
50 000
50 000
15 300
20 000
75 000
8 000
13 200
3 500
9 000
15 000
8 235
319 285
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Zápis do 1.ročníka
Vážení rodičia!
Riaditeľstvo Základnej školy,
Medňanská 514/5, Ilava oznamuje, že zápis na plnenie povinnej
školskej dochádzky
- sa bude konať 1.2.2012 od 15.00
– 18.00 h a 2.2. 2012 od 15.00 –
16. 00 h
- v budove 1. stupňa ZŠ (pavilón B)
- na zápis si prineste rodný list dieťaťa a občiansky preukaz
- v prípade, že nemôžete prísť na
zápis v stanovenom čase, dodatočný zápis je možné dohodnúť
telefonicky na t. č. 042/ 44 65 293,
prípadne mailom zsmedil@stonline.sk
- potrebné dokumenty sú k dispozícii v príslušnej materskej škole
alebo v základnej škole v deň zápisu
- na zápis môžu prísť aj rodičia a deti
s trvalým bydliskom mimo Ilavy
Základná škola, Medňanská
514/5, Ilava ponúka:
- kvalitný pedagogický zbor
- zaujímavý a kvalitný školský
vzdelávací program
- príjemné prostredie v zrekonštruovaných budovách
- vybavenie školy najmodernejšou
didaktickou technikou
- vyučovanie v dvoch moderne vybavených počítačových učebniach
vyučovanie v odborných učebniach špecializovaných podľa
predmetov
- výučbu pomocou interaktívnych
tabúľ
- výborné podmienky na vyučovanie telesnej výchovy
- výučbu anglického jazyka od 1.
ročníka
- výborné podmienky na záujmovú činnosť
- optimálne podmienky pre žiakov
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími problémami, individuálne
vyučovanie pod vedením špeciálneho pedagóga
- kvalitnú prípravu na olympiády
a súťaže

Pozvanie na mestské
zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo mesta Ilava zasadne v roku 2012 po
prvýkrát dňa 31.1.2012 v DK Ilava o 16:30 hod. Podrobné informácie o programe budú zverejnené prostredníctvom internetu
a v hlásení miestneho rozhlasu
v druhej polovici mesiaca január 2012.

Rekonštrukcia chodníkov
- Medňanská, Nálepkova
Prednosta MsÚ v Ilave spolu s Oddelením výstavby a projektovými manažérmi Miestnej
akčnej skupiny Vršatec v závere
roka 2011 pripravovali vyžiadané prílohy nevyhnutné k podpisu zmluvy s Poľnohospodárskou
platobnou agentúrou na projekt
„Rekonštrukcia chodníkov a komunikácií v Ilave“.
V rámci projektu sa predpokladá rekonštrukcia chodníkov
na Medňanskej ulici o ploche 574
m2 a na Ulici Kpt. Nálepku o ploche 723 m2
Celková hodnota diela vrátane
DPH predstavuje čiastku 72 232 Euro. Z toho oprávnené náklady
predstavujú čiastku 68 620,- Euro s
DPH. Mesto sa bude spolupodieľať
na rekonštrukcii čiastkou 4 130,Euro s DPH a externý manažment
bude mesto stáť 3000,- Euro.
Očakávame, že v priebehu mesiaca január 2012 dôjde k podpisu
Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku, čím by sme mali
otvorenú cestu k realizácii rekonštrukcií chodníkov.
Ing. Ľ. Turcer,
prednosta MsÚ Ilava

Poďakovanie
Riaditeľka Základnej školy, Medňanská 514/5 v Ilave ďakuje v mene
všetkých zamestnancov a žiakov
školy:
členom Rady rodičov, osobitne p.
Ing. Magdaléne Galovej, p. Jozefovi Podhorskému s manželkou,
RNDr. PhDr. Martine Mutalovej
s manželom, a p.Ingrid Uhlíkovej,
ďalej: p. Miriam Mikulcovej, kvetinárstvo Hortus v Ilave, rodine
Schillerovej, majiteľom tlačiarne EKONÓM v Ilave, študentkám
Strednej odbornej školy obchodu
a služieb v Trenčíne a Obchodnej
akadémie v Ilave, p.Gabašovej s rodinou, všetkým rodičom, pedagógom, zamestnancom a žiakom 9.
ročníka ZŠ za nezištnú pomoc pri
príprave 2. plesu Základnej školy
v Ilave.
Srdečne ďakujeme sponzorom,
ktorí prispeli do tomboly:
1. FIRMA AKP Klobušice
2. Zdenka OPTIK Ilava – p. Anton
Bagin
3. SPARK – EX s.r.o. Ilava
4. Urbárske a pasienkové spoločenstvo Ilava
5. FIRMA KOVÁČ Dubnica nad

Vážení spoluobčania

V minulom roku sa z investičných akcií v meste nerealizovalo
takmer nič. Pri zostavovaní rozpočtu sa nadhodnotili príjmy z
daní z nehnuteľnosti a z podieľových daní, museli sa uhradiť
faktúry za vykonané práce na rekonštrukcii Centrálnej mestskej
zóny skôr, ako boli poskytnuté
prostriedky z grantov od ministerstva. Preto sa musel rozpočet prehodnocovať, znižovali sa
všetky výdavky a investičné akcie sa presunuli na tento rok.
Jedna vec sa však podarila. V
mestskej časti Sihoť sa vybudoval
nový chodník.
V lete mali Sihoťania rozkopané chodníky a cesty, prebiehala
rekonštrukcia plynových prípojok. Po ukončení prác mal SPP
uviesť chodníky a cesty do pôvodného stavu. To by však znamenalo, že opravia iba časť chodníkov v mieste výkopu a zvyšok
zostane v pôvodnom nevyhovujúcom stave. Preto sa mesto
rozhodlo po dohode s firmou,
ktorá zabezpečovala výkopy a
následne aj rekonštrukciu zvrškov po uložení potrubí, že dnes
Váhom - p. Milan Gabčo
6. Športová predajňa Dubnica nad
Váhom – p. Remšík
7. Makyta Púchov
8. Drogéria TANJA Ilava
9. vdp. Peter Čiernik
10. Hotel MORAVEC Ilava
11. Ing. Štefan Daško, primátor
mesta Ilava
12. INTERIA s.r.o. Ilava, p. Peter
Štefíček
13. Pizzéria a reštaurácia VENEZIA Ilava – Ing.Magdaléna Galová
14. IL SPORT Ilava – p. Ľ.Ondraščin
15. SLOVZINK Košeca
16. p. Milan Pagáč, Ilava
17. Predajňa Hodiny a šperky – p.
Peter Puček
18. Dopravná kancelária PRIBINA
Ilava - Ing. Peter Bielik
19. p. Radomír Štefanec, Ilava
20. p. Daniel Kolman
21. Firma AQUATEC Dubnica n.V.
22. Salón IVANA Ilava
23. Stolárstvo – p. Kamil Horák,
Ilava
24. Papiernictvo Ilava – p. Ivan Sabadka
25. TREND Dubnica nad Váhom ,
p. Viera Mutalová
26. p. Pučeková, Horná Poruba

„ Zo všetkých cností je životu najpotrebnejšia odvaha a statočnosť.“

už takmer 50-ročný chodník nebude dávať do pôvodného stavu, ale urobí sa nový chodník.
Spojili sa investície SPP a mesta Ilava. Príspevok SPP tvorila
finančná čiastka, určená na rekonštrukciu ryhy výkopu, mesto
Ilava vstúpilo do spločnej akcie
sumou 30 000 eur.
Ku koncu roka bol odovzdaný
nový chodník. V jarnom období sa ešte upraví okolie chodníka. Verím, že bude slúžiť k plnej
a dlhej spokojnosti. Preto aj touto
cestou chcem apelovať na občanov, bývajúcich v tejto časti, aby
na chodníku neparkovali svoje
motorové vozidlá. Zabránite tak
nadmernému zaťažovaniu chodníka a jeho následnej devastácii.
V tomto roku by sa mala realizovať aj rekonštrukcia ďalšej
časti chodníkov na Ul. kpt. Nálepku na Sihoti ako aj na Ul.
Medňanská z grantu, získaného
v rámci MAS Vršatec.
Na záver vám prajem všetkým v novom roku hlavne veľa
zdravia a spokojnosti, vzájomnej
tolerantnosti a úcty.
RNDr. Etela Eglyová
zástupkyňa primátora
27. Predajňa MALVERNS –MAX
Trenčín
28. Bytový textil Ilava – Ing. Faturík
29. Slovenská sporiteľňa, pobočka
Ilava
30. Kozmetika ALEX Ilava
31. Kozmetika , Ilava - p. Andrea
Poláčková
32. Kozmetika - p. Monika Galková, Ilava
33. Kaderníctvo LOREN Ilava – p.
Petrovská Daniela
34. GALATEX Ilava, p. Eva Domáňová
35. Krajčírsky salón ARION Ilava
– p. Miroslava Kvasnicová
36. Rodina Jáňová, Ilava
37. Pedikúra – manikúra, p. Monika Galková, Ilava
38. Autodoprava- p. Anton Ladecký, Ilava
39.STOLÁRSTVO – p. Juraj Janco,
Horná Poruba
40. CRYSTAL Ilava
41. Pedikúra – manikúra, Ilava, p.
Zlatica Žalúdková
42. MediaTip Dubnica nad Váhom
43. Anonymní darcovia a priatelia
školy
Mgr. Oľga Ďurechová
riaditeľka ZŠ

/Dennis/
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Decembrové okienko...

TRADIČNÝ DUCH VIANOC

Dňa 15. decembra 2011 opäť
ožilo ilavské námestie, na ktorom sa od včasného rána zhromažďovali predajcovia vianočných špecialít, nielen sladkých
remeselníckych výrobkov, doďaleka bolo cítiť vôňu kapustnice, pečených gaštanov a vianočného punču...
Počas predchádzajúcich rokov sme sa v čase adventu stretali pri stavaní najväčšieho adventného venca, či vianočnej
gule. V tomto roku sme nerobili
rekord, ale chceli sme nadviazať
na nádhernú atmosféru stretnutí v predvianočnom adventnom
čase.
Na námestie sme umiestnili
betlehem, ktorý nám pripomínal udalosť príchodu Ježiška na
tento svet počas celých sviatkov.
Za vytvorenie originálneho prístrešku betlehema ďakuje vedenie mesta Ilava, primátor, kolektív pracovníkov DK v Ilave,

1. miesto – Karolínka Kostková, 2. miesto – Paľko Ház
a Katka Házová, 3. miesto
– Margarétka Jankeová, 4.
miesto – Simonka Jánošíková.
Výborná nálada, ktorá sa
niesla námestím počas celého
dňa, bola sprevádzaná krásnym
slnečným počasím a umocnená kultúrnym programom detí
zo Špeciálnej ZŠ v Ilave pod názvom VIANOČNÁ TRŽNICA
a vystúpením hudobníka a speváka Ing. Ľubomíra Turcera.

Poďakovanie patrí organizátorom tohto podujatia,
priateľom a dobrovoľníkom,
Klubu dôchodcov z Ilavy pod
vedením Anny Šatkovej, Ľubovi Klobučníkovi, Mgr. Ladislavovi Resekovi / člen KK/
RNDr. Etele Eglyovej / predsedníčka KK /, Viole Bakošovej, Ing. Jaroslave Rexovej
a všetkým tým, ktorí akoukoľvek formou pomohli.
- r - foto: ola

firme EVPÚ – ZVS Dubnica
nad Váhom a p. Milanovi Pagáčovi z Ilavy. Poďakovanie
patrí i chlapom z TSM Ilava za
technickú pomoc pri príprave
námestia.
Pozvali sme remeselníkov
a predajcov občerstvenia / s ľútosťou musíme však konštatovať, že nie všetci prihlásení naozaj prišli, napr. výrobcovia
medoviny, valašských frgálov
atď/. Peniaze získané z dobrovoľného príspevku za vianočný
punč - 213, 22 € a tiež veci prinesené do zbierky Darujme si
navzájom, sme odovzdali špeciálnej ZŠ v Ilave.
Výtvarné práce s vianočnou
tematikou, ktoré nám v tento
deň deti nosili do mestského
stánku, sú vystavené vo vestibule DK. Všetky deti dostali
sladkú odmenu a zvlášť ocenené
deti dostali peknú knihu venovanú primátorom mesta:

Tvorivé predvianočné dielne
12.decembra zavítal vianočný duch aj do našej školy. V radostnom
očakávaní najkrajších sviatkov roka sa uskutočnili v jednotlivých triedach prvého stupňa TVORIVÉ PREDVIANOČNÉ DIELNE. Výroba
originálnych darčekov deti úplne pohltila. Už od rána sa všade lepilo,
strihalo, majstrovalo. Niekde rozvoniavali čerstvo upečené perníčky,
inde sa šírila vôňa jedľového ihličia. Práca šla deťom pekne od ruky,
lebo mnohým prišli na pomoc aj šikovné mamičky a babičky. O chvíľu
bola škola plná adventných venčekov, trblietavých svietnikov, menoviek na darčeky či drobného pečiva. Niektoré z výrobkov si deti zobrali
domov, aby si nimi vyzdobili svoje príbytky, iné sa stali súčasťou VIANOČNÝCH TRHOV. Každý, kto na ne zavítal, bol prekvapený nielen
rôznorodosťou detských výrobkov, ale najmä dôsledným prepracovaním každého detailu. Nikto, kto sa prišiel pozrieť, neodišiel naprázdno.
Okrem jedinečných darčekov si odniesol aj kus vianočnej atmosféry,
ktorá nás všetkých ovládla.
Mgr.Jana Koštialiková

POĎAKOVANIE

Žiaci a pedagogickí zamestnanci Špeciálnej základnej školy
v Ilave ďakujú všetkým, ktorí sa
zúčastnili kultúrneho vystúpenia
našich detí s názvom „Vianočná
tržnica“ organizovaného v spolupráci s Domom kultúry v Ilave.
Výťažok z verejnej zbierky bol vo
výške 213,22 €. Vďaka nemu si
deti užili krásne sviatočné chví-

le a pod školským vianočným
stromčekom si našli darčeky, ktoré každého prekvapili a potešili.
Prostredníctvom tejto aktivity
dokázali žiaci našej školy zviditeľniť svoje schopnosti a tým prispieť k príjemnej sviatočnej atmosfére v meste Ilava.
Mgr. Viera Prekopová

„Šťastná rodina je ten najkrajší Boží dar.
Podobá sa naladenej lýre – každá struna
vydáva iný tón, a predsa spolu vytvárajú krásnu
harmóniu.“
/ Božena Nemcová /
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Daj Boh šťastia...

V popoludňajších hodinách štvrtej adventnej nedele sa uskutočnil tradičný adventný koncert Daj Boh šťastia, ktorý už tretí rok nesie prívlastok benefičný. Finančný príspevok 174,60 eur, ktorý sme získali z dobrovoľného vstupného, bude venovaný na opravu mestskej veže v Ilave.
Tak ako v predchádzajúcich rokoch, i teraz bola sála
a balkóny plná nadšených divákov. Javisko žiarilo pri príchode anjela a sv. rodiny, ktorí nám priblížili skutočnú
atmosféru Vianoc, zastavenie sa pri jasliach a aspoň duchovne vziať Dieťa do náručia
a precítiť s Ním pokoj, radosť
a šťastie, ktoré nám môže dať
jedine Boh...
Traja králi priniesli Ježiškovi dary...
My sme Ježiškovi priniesli
dary prostredníctvom detí
z folklórneho súboru Vretienko, pod vedením Ľ. Ďuriša,
v podobe piesní, kolied, tancov a vinšov. Ďalším darom
pre Ježiška bol program, ktorý pripravili deti z Detského

domova v Klobušiciach, pod
vedením pani vychovávateľky J. Megovej a po nich nasledovalo vystúpenie detí zo
ZŠ v Ilave pod vedením p. učiteliek Horákovej a Bulkovej .
Kultúrny program pokračoval
vystúpením detí z FS Laštek,
pod vedením R. Matovičovej
a súborom Strážov, pod vedením J. Jakúbkovej. A na
záver sme si všetci spoločne
zaspievali
najznámejšiu
koledu - Tichá noc...
„Nebojme sa žiť sny,
o ktorých v dušiach snívame,
pretože na svet prichádza Ten,
ktorý nám pomôže vstať, ak
pri žití svojich snov padneme
k zemi.“
- r - foto: M. H.

Mikuláš v Dubáčiku
Mikuláš s anjelom zavítali
aj do nášho materského centra
a rozdali darčeky našim najmenším deťom. Tešili sme sa
naozaj veľkej účasti, Mikuláša
chcelo vidieť až 24 detí s rodičmi. Deťom sme vytvorili herňu vo veľkej zasadačke Domu
kultúry, lebo do nášho Dubáčika by sme sa veru neboli
zmestili. Detičky boli úžasné, vyšantili sa a veľmi sa tešili z bohatej nádielky. Po otvorení balíčkov akoby čarovným
prútikom stíchli a maškrtili. Prežili sme naozaj čarovné

poobedie. Veľká vďaka patrí
pánovi primátorovi Ing. Štefanovi Daškovi za prevzatie
záštity nad týmto naším podujatí a vedeniu Domu kultúry
za pomoc pri realizácii. Takéto vydarené podujatia a radosť
v očiach našich detí nás utvrdzuje v tom, že naša dobrovoľnícka práca v materskom centre má veľký zmysel.
Vianočné prázdniny budú aj
v materskom centre, MC otvoríme znovu v novom roku 9.
januára.
I. H.

Program televízie v počítači
Prednedávnom som sa dozvedel, že medzi horúce novinky nových modelov televíznych prijímačov patrí zabudovaný internetový
prehliadač s pripojením na internet. Už menej ľudí vie, že existuje
aj opačná možnosť, a síce zakúpiť
si TV(televíznu) kartu, či TV tuner a pripojiť ho k počítaču. Ja som
sa takto rozhodol a zakúpil som si
TV tuner pripojiteľný cez USB 2.0
port k svojmu notebooku. Vybral
som si TV tuner od firmy Avermedia, pretože je koncipovaný ako samostatný box a zvláda tak spracovanie digitálneho ako aj staršieho
analógového TV signálu. Ďalšou
možnosťou, ktorú tuner poskytuje je príjem FM rádia. TV box bol
zakúpený cez známy internetový obchod. Ak už píšem o tomto
TV boxe, chcel by som zdôrazniť,
že ak nechytíte žiadnu TV stanicu
cez akýkoľvek TV box, tak s najväčšou pravdepodobnosťou nie je
problém v prístroji, ale v málo kvalitnom TV signáli. Slabý signál pri
nejakom televíznom programe sa
prejaví klasicky výpadkom zvuku,
či obrazu, prípadne charakteristickým sekaním obrazu.
K TV boxu bola dodaná i malá
anténa a s ňou som chytil signál
STV1. Podľa návodu je najlepší
uhol medzi dvoma „tykadlami“
antény 180° alebo 80°. Ďalej som
pripojil väčšiu anténu so zosilňovačom. Cez ňu som v izbe chytil
cez digitálny režim päť, či šesť slovenských programov. Po zabudovaní prípojky k analógovej káblovej televízii, som chytil všetkých
19 programov, ktoré poskytovateľ

ponúkol cez predplatený program.
Jediný problém bol v tom, že
som musel použiť jemnejšie automatické
vyhľadávanie
cez
program AverTV cez možnosti setup-Analog TV – advance (pokročilé).
V programe na pozeranie televízie AverTV som uvítal aj možnosť
nahratia videa, a to užívateľom definovanom čase (funkcia schedulle). Stačí mať len zapnutý počítač
a nastavený čas nahrávania a pustenú danú stanicu. Ako výstup je
starší formát mpeg2, ktorý sa však
po stiahnutí konvertera dá prekonvertovať na formát avi.
Program AverTV hodnotím ako
mierne nadpriemerný, jeho posledná verzia sa občas, napríklad
po odobratí USB dátového /napäťového/ pripojenia správa ešte
mierne nestabilne. Ďalej som nezistil načo má USB ešte jeden prídavný konektor. V manuáli sa síce
píše, že je to z dôvodu prídavného
napájania, ja som však počas testu na dvoch rôznych notebookoch
vôbec nepotreboval žiadne prídavné zariadenie. Na programe
AverTV ma potešilo, že zobrazuje
i kvalitu zachyteného digitálneho signálu, a to hneď pod veľkým
ukazovateľom času.
A na záver malý tip. Netreba vôbec kurzorom hľadať číslo zvoleného kanála, stačí ho zadať rovno
cez numpad, inak je to skvelá zábava, okrem toho si môžem počas
počúvania televízie aj surfovať, či
vyhľadávať informácie týkajúce sa
TV programu na sieti internet.
Mgr. F. Podhradský
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Školská konferencia k ukončeniu projektu
Vo štvrtok, 19. januára 2012,
sa v popoludňajších hodinách
v priestoroch Základnej školy v Ilave uskutočnila školská konferencia
zameraná na prezentáciu realizácie
a výstupov projektu Získajme nové
poznatky modernými formami.
Z pozvaných hostí sa na konferencii zúčastnili primátor Ilavy, Ing.
Štefan Daško, prednosta mestského úradu ,Ing. Ľubomír Turcer, zástupcovia škôl a školských zariadení
z mesta Ilava a okolitých obcí, členovia Rady školy pri ZŠ Ilava, ďalší
hostia a široká verejnosť.
Konferenciu moderovala zástupkyňa RŠ Mgr. Helena Machová.
V úvode konferencie vystúpili so
svojimi príspevkami riaditeľka školy
Mgr. Oľga Ďurechová, ktorá stručne
informovala o projekte a poďakovala osobám a organizáciám, vďaka
ktorým sa projekt realizoval; projektový manažer Mgr. Jozef Šrámek,
ktorý zhodnotil priebeh a výstupy
projektu a nakoniec manažérka monitoringu Ing. Pavlína Kuricová,
ktorá prítomným priblížila problematiku čerpania finančných prostriedkov zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu.
Ďalším dôležitým bodom programu bola otvorená hodina slovenského jazyka s prvkami vlastivedy s využitím informačno-komunikačných
technológií so žiakmi 2.A. Za jej realizáciu patrí veľká vďaka Mgr. Lýdii
Horákovej. Po jej skončení boli hosťom odprezentované ďalšie výstupy
projektu – publikácie k jednotlivým
projektovým aktivitám, panely s fotodokumentáciou z realizácie projektu a práce žiakov vytvorené počas
realizácie projektu. Posledným bodom programu bola diskusia.
Projekt Získajme nové poznatky
modernými formami bol dôležitou
súčasťou života našej školy v posledných dvoch rokoch. Tento projekt bol
vyhlásený Agentúrou Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu pre
štrukturálne fondy EÚ v rámci operačného programu VZDELÁVANIE.
Spolufinancovaný bol z Európskeho
sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR. Prioritnou osou bola reforma
systému vzdelávania a odbornej prípravy v rámci opatrenia Premena
tradičnej školy na modernú. Výška
nenávratného finančného príspevku
bola 161 576 €.
Hlavným cieľom projektu bola
prestavba vzdelávacieho systému základnej školy v rámci vedo-

mostnej ekonomiky s orientáciou
na moderné formy výučby a informačno-komunikačné technológie
a špecifickými cieľmi modernizácia
vyučovacieho procesu prostredníctvom inovatívnych foriem výučby
a modernizácia didaktických prostriedkov založených na moderných
informačno-komunikačných technológiách.
Realizácia projektu prebehla
v troch hlavných etapách. V prvej
etape ( marec – máj 2010) boli zakúpené IKT zariadenia do odborných učební – 17 žiackych počítačov,
3 učiteľské počítače, 3 interaktívne
tabule s príslušenstvom a vizualizér, ďalej literatúra, atlasy, slovníky,
mapy a ďalšie pomôcky. V druhej
etape (jún – október 2010) sa uskutočnilo 9 rôznych druhov školení
zameraných na prácu s počítačom,
interaktívnou tabuľou, projektové
vyučovanie a cudzie jazyky, do ktorých sa zapojilo 31 učiteľov, celkovo 33 vzdelávacích skupín. Spolu to
bolo 1035 hodín vzdelávania s 15 lektormi. V tretej etape (jún 2010 – december 2011) sa realizovala samotná
výučba v rámci jednotlivých aktivít
– projektové vyučovanie, zapojenie
IKT a zobrazovacích prostriedkov
do vyučovacieho procesu, praktická výučba v teréne, medzipredmetové prepojenia a blokové vyučovanie
a zavedenie princípov metódy CLIL
do vyučovania cudzích jazykov. Z
plánovaných 9350 hodín sa podarilo
odučiť 8570, teda 91,65%.
Realizácia projektu bola náročná
a priniesla viacero zložitých situácií, bola však aj veľkým prínosom,
nielen v získaní modernej techniky,
ale priniesla aj nový pohľad na možnosti vyučovať iným, netradičným
a moderným spôsobom.
Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli k úspešnej realizácii projektu:
Zriaďovateľovi školy mestu Ilava, predovšetkým Ing. Štefanovi
Daškovi, primátorovi mesta, za
podporu a poskytnutie vlastných
zdrojov financovania projektu vo
výške 5 % z celkovo oprávnených
výdavkov na realizáciu aktivít projektu.
Agentúre MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ za profesionálne
riadenie a metodickú pomoc pri realizácii projektu, menovite projektovým manažérkam Ing. Kataríne Bílkovej a Ing. Danuši Miškovičovej.
Spoločnosti Eurodotácie, a.s.

Žilina a Ing. Pavlíne Kuricovej za
monitorovanie procesu realizácie
projektu, spracovanie expertíz a posudkov ako aj metodickú pomoc počas realizácie projektu.
Spoločnosti STIEFFEL EUROCART s.r.o. Bratislava a Mgr.
Márii Priecelovej za zabezpečenie dodávky didaktickej techniky
a pomôcok, za realizáciu vzdelávania učiteľov, zabezpečenie lektorov
a školiacich materiálov.
Akadémii vzdelávania v Žiline
a PaedDr. Danici Laukovej za odbornú a metodickú pomoc a pora-

denstvo pri implementácii prvkov
metódy CLIL do výučby anglického
a nemeckého jazyka a za vypracovanie metodickej príručky k metóde
CLIL.
Mgr. Jozefovi Šrámkovi, školskému projektovému manažérovi,
za dôslednú prácu pri zabezpečovaní aktivít a dokumentácie projektu.
Všetkým členom projektového
tímu – p. Ľubici Havrlovej a Mgr.
Vladimíre Januščákovej za dôslednú prácu počas celej realizácie aktivít projektu.
Všetkým pedagogickým zamestnancom, účastníkom projektu, za trpezlivosť, zodpovedný
prístup k realizácii aktivít projektu
a vypracovávaniu projektovej dokumentácie.
Mgr. J. Šrámek, projektový manažér
Mgr. O. Ďurechová, riaditeľka školy

Exkurzia žiakov 9.ročníka do B. Bystrice a Zvolena
V decembri sa žiaci našej školy zúčastnili zaujímavej exkurzie,
ktorá bola zameraná na predmety
dejepis a výtvarná výchova. Prvou zastávkou bolo mesto Banská Bystrica, kde sme navštívili
Múzeum SNP. Tu si žiaci prezreli unikátne historické exponáty
z 2. svetovej vojny, zároveň sledovali projekciu dokumentárnych
filmov. Múzeom nás sprevádzal
mladý historik, ktorý si svojím
pútavým rozprávaním žiakov
hneď získal. Deviataci sa dozvedeli o hrôzach fašizmu, o koncentračných táboroch, o hrdinstve konkrétnych ľudí počas SNP.
Na záver prehliadky žiaci so zatajeným dychom sledovali sugestívny film – koláž z vojnových záberov, čo nútilo všetkých zamyslieť
sa nad hodnotami života. Z Banskej Bystrice sme sa presunuli do
Zvolena, kde sme mali napláno-

Šaliansky Maťko

V Centre voľného času Ilava sa
12.1. 2012 uskutočnila okresná
súťaž v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Odborná
porota si vypočula rôzne ukážky
recitátorov, ktorí prišli z 10 základných škôl a jedného 8- ročného gymnázia z okresu. Súťažilo
sa v troch kategóriách.
I. kategória: 1. miesto: Michaela Kvasnicová, ZŠ Pod hájom
Dubnica nad Váhom, 2. miesto:
Silvia Vavrová, ZŠ CI Dubnica nad Váhom, 3. miesto: Lucia
Mauerová, ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica.
II. kategória: 1. miesto: Alex
Peťková, 8- ročné gymnázium
Dubnica nad Váhom, 2.miesto:

vanú návštevu Zvolenského zámku. Hrôzy vojny vystriedala krása
výtvarného umenia. Žiaci mohli
vidieť kópie sôch Majstra Pavla
z Levoče – ako súčasť stálej expozície. Originály zdobiace levočský oltár nám závidí a obdivuje
celý svet. Aj tu bola spomínaná
vojna, počas ktorej fašisti vykrádali kostoly. No prekrásne sochy
z Levoče nemohli odniesť „vďaka“
červotočom, ktoré drevené sochy
zo zač.16.stor.poškodili natoľko,
že by sa pohnutím rozpadli. Žiaci sa dozvedeli o najvyššom oltári
na svete, o úžasnom rezbárskom
umení levočských majstrov. Aj
Slováci majú byť na čo hrdí. Zvolenský zámok ponúkol aj ďalšie
skvosty –obrazy starých majstrov
výtvarného umenia. Exkurzia
splnila svoj cieľ. Žiaci boli bohatší
o mnohé poznatky i zážitky.
Mgr. B. Sláviková

Simona Mercellová, ZŠ J. Kráľa
Nová Dubnica, 3. miesto: Denisa
Koštialiková, ZŠ Ilava.
III. kategória: 1. miesto: Emma
Martináková, ZŠ J. Kráľa Nová
Dubnica, 2. miesto: Adam Varga, ZŠ CI Dubnica nad Váhom, 3.
miesto: Ema Brnáková, ZŠ Ilava.
Do krajského kola, ktoré sa
uskutoční 8.2 .2012, postúpila za
I. kat. Michaela Kvasnicová zo
ZŠ Pod hájom v Dubnici nad Váhom, za II. kat. Alex Peťková z 8ročného Gymnázia v Dubnici nad
Váhom a za III. kat. Emma Martináková zo ZŠ J. Kráľa v Novej
Dubnici. Víťazom srdečne gratulujeme a držíme im palce.
CVČ Ilava

Ilavský mesačník

7

História Ilavskej veže
K hodnoverným dokladom
o tom ako dlho Ilavská veža stojí,
sa už asi nedostaneme.
Autori kníh o dejinách Ilavy
uvádzajú, že prvou hodnovernou
správou o Ilave je záznam z registra vyberača pápežských desiatkov okolo roku 1332-1337, kde sa
uvádza, že v Ilave bola fara. Logický je aj predpoklad, že kde bola
fara, bol aj kostol. Kde stál a či mal
vežu alebo zvonicu nie je známe.
Nový farský kostol postavil
Blažej Maďar z Košece, ktorý dostal Ilavu od kráľa Mateja Korvína, ešte pred rokom 1489. Kostol
bol postavený v gotickom štýle
k úcte Všechsvätých. Kostol nemal vežu. Úplný popis kostola sa
nachádza až v kanonickej vizitácii
z roku 1766.
Vo vizitácii sa uvádza, že pod
kostolom boli tri hrobky a okolo kostola rozkladal sa cintorín.
V hrobkách pod kostolom boli
pochovaní Ostrozithovci /Ostrožičovci/.
J.Chorényi v roku 1898 uvádza,
že „zvonica, ktorá stojí dodnes
bola pravdepodobne postavená
zároveň s kostolom“, teda pred
rokom 1489. Matej Bell však zastával názor, že vežu postavili až
Ostrožičovci, ktorí prišli do Ilavy
po roku 1533.
Veža bola pôvodne gotickou
stavbou, pozostatkom sú dva masívne piliere. „V tých časoch pozostávala iba z vysokého prízemia a jediného poschodia, tak,
že poschodie tvorili len štyri
rožné stĺpy, medzi ktorými boli
priestranné klenuté otvory. Tu
boli tiež umiestnené všetky zvony. Strecha, o ktorej je poznačené,
že viac krát zhorela, ba niekoľkokrát ju aj vietor odniesol, bola celkom jednoduchá a nízka.“
V roku 1622 zhorel kostol i veža
a tiež zvony sa celkom roztopili.
Keď zvonica bola znovu v poriadku, veriaci ešte v roku 1622 zadovážili jeden nový zvon a k nemu
dal patrón /Ostrožič/ priviezť ešte
druhý zvon z daktorého patronátneho kostola. O tom že bol odinakiaľ privezený, svedčí jeho nápis: „Sub dominio inclite familiae
Ostrozith 1577“.
V roku 1652 Pavol Ostrozith
a jeho žena Eva, rod. Ujfalussy
darovali cirkvi tretí zvon. Uliaty
bol u majstra Herolda v Bratislave a vážil 20 q. Štvrtý zvon vážiaci 15 q, darovali Mikuláš a Matej

Ostrozith v roku 1655. Všetky
boli zničené spolu s vežou veľkým
požiarom v roku 1894.
Ešte predtým však vežu zasiahol ďalší požiar v roku 1695, poškodil kostol a zhorela strecha
zvonice.
V roku 1756 realizoval prestavbu pôvodnej veže vtedajší ilavský
farár Andrej Jozef Najzer. Počas
prestavby priestranné otvory na
poschodí zamurovali a na každej strane ponechali dve menšie okná, potom pristavali ďalšie
poschodie, vysoké 4 a pol siahy.
Zvony tak rozdelili, že dva väčšie
zostali na prvom poschodí, ostatné, menšie umiestnili na druhom pochodí. Namiesto starej,
nízkej strechy, postavili vysokú,
umelecky zhotovenú, plechom
pokrytú strechu. Osadenie kríža a slávnostné požehnanie bolo
prevedené 2. júna 1756. Celkové náklady prestavby činili 2.617
zlatých. Patrón / František Xaver I
gróf Königsegg/ prispel čiastočne
drevom, ostatné hradili veriaci.
Koncom roka 1783 sa stal ilavským farárom Ján Rosinský, ktorý „našiel kostol v takom dezolátnom stave, že už nebol súci ani na
opravu.“
Od Jozefa II. žiadal, aby bol
opustený kláštorný kostol Trinitárov „prepustený za účelom farského kostola“. Výmena kláštorného kostola za doterajší farský
kostol a zvonicu sa uskutočnila
22. októbra 1787. Následne 27. januára 1789 pozemky odkúpil gróf
Königsegg od štátu za 140 zlatých
a starý kostol dal zbúrať. „Skôr
než bol starý kostol prepustený
Königseggovi, fiscus nechal poprezerať aj rakve chudákov Ostrozithov, či by v nich nenašiel nejaký
cenný predmet“, píše Chorényi.
Zobrazenie Ilavy a Ilavskej
veže okolo roku 1800 sa nachádza v knihe Alojza Medňanského
Malebná cesta dolu Váhom, vydanej v roku 1826. Kniha je doplnená rytinami Josef Fischera /17691822/, ktorý bol medirytcom,
maliarom krajiniek a profesorom
krajinomaľby na vysokej škole umenia vo Viedni. Jeho rytiny
však viac vyhovovali módnym
trendom vtedajšieho romantizmu
a len čiastočne môžu byť podkladom pre vernú rekonštrukciu.
L.R.
Pokračovanie v budúcom čísle

J.Fischer, Malebná cesta dolu Váhom

OHLASY ČITATEĽOV
Vážená pani šéfredaktorka,
Som rodák z Ilavy a milujem svoje mesto. Mám tú obrovskú česť,
že som v poradí prvý čestný občan
mesta Ilavy a nesmierne si vážim, že
pri príležitosti osláv SNP v r. 2011
predstavitelia mesta, včítane Vás,
mi pripravili prekrásnu gratuláciu
k môjmu okrúhlemu výročiu, ktorú
som si možno ani nezaslúžil. Veľmi
si to vážim a ešte raz za to ďakujem.
V 10. čísle Ilavského mesačníka bol
uverejnený článok pána Buríka,
mimochodom známeho obdivovateľa Slovenského štátu 1939-1945
a pána, ktorý pri mojom procese
s antisemitským plátkom Zmena
organizoval ilavských občanov na
účasť na tomto procese, samozrejme za účelom podpory Zmeny a na
moje veľké potešenie a obdiv Ilavanom sa nikto k nemu nepridal. Článok v 10. čísle IM sa nazýva PIETNA SPOMIENKA a je laudáciou
na biskupa Jána Vojtaššáka, ktorému v Ilave odhalili už v minulosti pamätnú tabuľu. Keďže patrím
do skupiny ľudí, ktorí vďaka náhode a aktivitám slušných ľudí prežili najstrašnejšiu tragédiu XX .storočia, II. svetovú vojnu a holocaust
a moje strašné a smutné spomienky
boli publikované v IM minulý rok,
chcem upozorniť, že pán biskup
Vojtaššák bol pohlavárom Slovenského štátu 1939-1945 /viď kniha
Spory o biskupa Vojtaššáka autorov
Ivan Kamenec - Ján Hlavinka, /bol
dvojnásobný podpredseda Štátnej
rady v r.1940-1945 s veľkým vplyvom, teda exponent štátu, ktorý
transportoval 72.000 svojich židovských tzv. rovnoprávnych občanov
do koncentrákov s poznámkou Návrat nežiadúci a hanebne platil za
každú osobu, vyvezenú v dobytčích
vagónoch 500 ríšskych mariek. V
Štátnej rade biskup Vojtaššák „významne podporoval vysídlenie židov“. V knihe J.Hlavinku je jasné faksimile, že biskup Vojtaššák

vlastným podpisom požiadal dňa
14.11.1941 o arizáciu Baldovských
kúpeľov, vlastnených židom Friedom, ktorý bol zatknutý a odtransportovaný. Rovnako je v knihe
Tragédia slovenských židov faksimile o udaní žida Lorincza na Štátnej rade biskupom Vojtaššákom.
To sú menšie argumenty o charaktere pána biskupa. Omnoho horšie
je samozrejme jeho pôsobenie vo
vysokej štátnej funkcii a jeho ďalekosiahly vplyv a spoluúčasť na tragédii slovenských židov, čo na vlastnej koži vyskúšala celá moja rodina
i ja sám. Preto nemôžem mlčať, ak
sa niekto pokúša glorifikovať osobu pána biskupa Vojtaššáka, pretože objektívne argumenty svedčia
o inom, ako laudácia v Ilavskom
mesačníku. Niektorí ľudia, podobne ako pán Burík, sa snažia skresľovať minulosť a organizovať blahoslavenie pána biskupa Vojtaššáka.
Opakovane túto aktivitu Vatikán
zamietol a sám som hovoril s J.E.
kardinálom Cassidym vo Vatikáne, ktorý rovnako odmietol túto
aktivitu už v minulosti. A ešte jedna poznámka: prebehol a bol publikovaný proces s troma biskupmi,
biskupom Vojtaššákom, biskupom
Buzalkom a biskupom Gojdičom.
Posledne menovaný na rozdiel od
pána biskupa Vojtaššáka dostal za
svoje zásluhy pre záchranu svojich
židovských spoluobčanov vyznamenanie štátu Izrael Spravodlivý
medzi národmi. Len toľko.
Sám a rovnako celá moja rodina i vo výchove mojich detí a vnúčat sa držíme kréda : Musíme odpúšťať, ale nesmieme zabudnúť!!
Preto i táto moja reakcia, je pre
poučenie mladej generácie, ktorá
možno dôsledne nepozná pravdivú
históriu.
Ďakujem za pochopenie a so srdečným pozdravom mojim rodákom.
Pavel Traubner
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Mestská knižnica

Vyberáme z knižného fondu
Kompaníková Monika:
„Piata loď“
Levice, K.K. Bagala 2011
„Nevolaj ma mama, vravela znova a znova, cítim sa potom
ako stará krava. Volaj ma Lucia. A
mne to meno nie a nie vyliezť z úst.
Vždy sa zadrhlo niekde v hrdle,
neschopné pretlačiť sa a vyznieť
úprimne a prirodzene. Ale naučila
som sa aj to.“
12-ročná Jarka akoby nemala
mamu, ba ani starú mamu, odmalička bola odkázaná sama na seba.
Lucii sa narodila ako šestnásťročnej, a tú matka Irena – riaditeľka
školy- tri mesiace po šestonedelí vyhodila z domu, aby sa o seba
a dieťa postarala sama.
Po deviatich rokoch pretĺkania sa životom a podnájmoch ich
v 65. roku života zavolala bývať naspäť do svojho bytu. Za to ju mali
opatrovať, lebo predčasne ochorela a zlomila si bedrový kĺb. Vnučka
Jarka ju nesmela oslovovať babka,
ale Irena, a tak až do jej smrti žili
spolu ako cudzí podnájomníci.
Po jej smrti sa byt zmenil na
útočisko pre rôznych spoločenských outsiderov a pánske návštevy. Lucia takto poskytovala azyl
tým, ktorí ju kedysi s dieťaťom
prichýlili, ale o Jarku sa vôbec nestarala. Nevarila, neupratovala,
neprala, občas Jarke nechala hrsť
peňazí, no niekedy ani to nie. Jej
učitelia i spolužiaci si mysleli, že sú
sestry a rodičovské združenie sa
riešilo cez telefón.
Jarka sa veľa vecí naučila robiť
odpozeraním v domácnostiach
niektorých spolužiakov a kamarátov, no rodinné citové väzby zostali len v rovine pozorovania a túžob.
Krásnym únikom zo sídliskovej džungle sa stala pre Jarku záhrada so záhradným domčekom
v starej vinárskej oblasti, ktorá
bola súčasťou Ireninho dedičstva.
Susední majitelia pozemkov by ju
boli veľmi radi odkúpili, ale Lucia
sa s tým odmietla zaoberať, a tak
Jarka mohla v modrom domčeku
s bielymi okenicami nerušene nažívať celé prázdniny, keby si to neskomplikovala.
Na železničnej stanici, keď čakala Luciu, ktorá neprišla, sa ponúkla pani s kočíkom, že jej postráži bábätká, dvojčiatka, kým si

zariadi, čo potrebuje. Po dlhom
čakaní ju však premohli nežné
city ku krásnym deťom a rozhodla
sa zobrať ich do svojho záhradného domčeka, a tam sa o ne postarať, ako to videla v rodinách.
V blízkosti Jakubka a Adely ,
ako si ich pomenovala, sa konečne naplnil deficit ľudského tepla,
lásky a nežnosti, ktorý jej nikdy
nebol dopriaty. A bola šťastná, že
sa stala súčasťou malej záhradnej
domácnosti. Urobila pre deti maximum v jej podmienkach, ale keď
sa minuli zásoby sušeného mlieka
v kočiari, musela sa v tajnosti postarať o ich ďalšiu výživu. Finančne, aj pri strážení detí, jej pomohol
malý neurotický Kristián zo sídliska, ktorý ušiel z domu.
V supermarkete nakúpila mlieko aké mali, no potom nastali
s deťmi problémy. Adela stále vracala, Jakubko sa vysypal červenými fľakmi.
Veď čo mohla vedieť o alergiách, refluxe, anafylaktickom šoku,
a nakoniec, ona sama nebývala
chorá.
Idylická pohoda s deťmi sa
skončila. Adela bola dehydrovaná, dostala teplotu, už nezjedla ani
černice zo záhrady. Všetkému je
raz koniec, aj dobrému, aj zlému.
Ľudský život je krehký ako vajíčková škrupinka, a detský obzvlášť.
Kompaníkovej Piata loď zvíťazila v súťaži o najlepšiu slovenskú prózu a získala literárnu cenu
Anasoft litera 2011.
Nie je to len kniha o deťoch, ale
rovnako aj o láske, smrti a iných
podstatných záležitostiach človeka, napríklad o rodine, generačných vzťahoch a zmysle života.
Ľ.L.

Knižné novinky
Beletria:
Konečne sa rozhodni
(Gillerová K.)
Prekonané výčitky
(Hamzová M.)
Skap!
(Ďuranová M.)
Veľká žena z Východu
(Pawlowská H.)
Deti môjho srdca (Pažitná P.)
Keď báčik z Chochoľova
umrie (Kukučín M.)
Na podpätkoch (Dán D.)
Spiatočka (Connelly M.)
Sezóna potkanov (Banáš J.)
Vydať sa a zomrieť
(Kardošová B.)
Cudzia krv (Coddington, A.)
Tajná kniha

(Obermannová I.)
Nepriateľ štátu (Karika J.)
Headhunters. Lovci mozgov.
(Nesbo J.)
Náučná literatúra:
Mobing (Kratz H.J.)
Moderní přístupy k řízení
výroby (Keřkovský M.)
Kytarové akordy (Hayman J.)
Zliechov, brána Strážova
(Pajgerová M.)
Detská literatúra:
Brata musíš poslúchať
(Futová G.)
Mačacia múmia
(Wilsonová J.)
Ezopove bájky

Miestne noviny 2011
V minulom roku sme sa
zúčastnili 3. ročníka súťaže
obecných, mestských, regionálnych, kultúrnoinformačných a kultúrnoturistických
novín a časopisov pod názvom Miestne noviny 2011
kde sme získali pamätný list
s poďakovaním: „.... v mene
usporiadateľov
celoslovenskej súťaže Miestne noviny
2011, ktorými sú Národná
osveta s garanciou Národného osvetového centra v Bratislave, Slovenský syndikát
novinárov, Klub firemných
a regionálnych médií SSN,
Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Združenie miest a obcí Slovenska,
Obecné noviny, Paneurópska
vysoká škola, ako aj podujatie mediálne podporujúca
Tlačová agentúra Slovenskej
republiky, si vám dovoľujeme poďakovať za účasť vášho
periodika v 3. Ročníku celoslovenskej súťaže a za záslužné úsilie vás ako jeho tvorcov
a vydavateľov pôsobiť v prospech prehlbovania miestnej
a regionálnej informovanosti obyvateľov a ich podnecovania k pozitívnemu vzťahu
k veciam verejným, k zdravé-

mu lokálpatriotizmu a hrdosti
na miestne a regionálne hodnoty...“
Veríme, že náš časopis bude
stále atraktívnejším periodikom a to nielen v Ilave, ale
aj za hranicami regiónu. Ďakujeme všetkým čitateľom za
doterajšiu priazeň a v tomto
novom roku prajeme všetkým
veľa zdravia, šťastia, radosti,
lásky a porozumenia ...
-r-

„Poznať dobre človeka
predpokladá najprv poznať seba.“
/Shakespeare/
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MEDZIRIADKY 2012: Literárna súťaž
už tretí rok hľadá mladé talenty
Občianske združenie Múzy.sk
vyhlásilo tretí ročník súťaže Medziriadky. Odmenou pre najlepších
autorov bude aj týždňové letné literárne sústredenie.
Počas tretieho ročníka organizátori súťaž opäť rozšírili o kategóriu dramatických textov. Tie spolu
s poéziou a prózou ohodnotí porota zložená zo spisovateľov, vysokoškolských pedagógov a skúsených
lektorov ako sú Miroslav Dacho,
Peter Karpinský, Eva Kollárová,
Ján Petrík, Marta Součková a Matej
Thomka. Príspevky je potrebné zaslať do 16. marca.
Básne, prózu i dramatické texty môžu do Medziriadkov posielať
autori do 26 rokov, ktorí doposiaľ
knižne nepublikovali. Súťaž je neanonymná. Prihlásené práce nesmú
byť do vyhlásenia výsledkov nikde
publikované. Súťaží sa v troch kategóriách - žiaci základných škôl
(5. - 9. ročník), študenti stredných
škôl a mládež do 26 rokov s dátumom narodenia od 1. septembra
1986. (Kategória dráma nie je vekovo členená.)
Do sekcie poézia možno doručiť
maximálne päť básní, pri próze to
môžu byť tri útvary, spolu najviac
10 normostrán. Príspevky treba po-

slať e-mailom na sutaz@medziriadky.sk v niektorom z textových formátov DOC alebo DOCX (Word),
RTF, ODT (Open Office).
E-mail musí obsahovať aj nasledovné údaje: meno, priezvisko,
dátum narodenia, domácu adresu,
telefónne číslo a nevyhnutne e-mailovú adresu. Školáci musia uviesť,
ktorú triedu a školu navštevujú,
pracujúci uvedú zamestnanie. Ak
práce nesplnia tieto podmienky,
porota ich zo súťaže vyradí. Potvrdenie o prijatí príspevku dostanú
súťažiaci e-mailom do piatich dní.
Pozvánky na sústredenie dostanú
laureáti do 30. júna.
Všetky informácie a propozície
ako i to najdôležitejšie z doterajších dvoch ročníkov Medziriadkov
je dostupné na stránke www.medziriadky.sk. Občianskemu združeniu Múzy.sk môžete darovať aj
dve percentá z dane. Aj váš príspevok by tak mohol pomôcť pokryť
náklady na organizáciu podujatia.
Kontakt:
Lenka Dzadíková, 0905 151 085
PR manažérka súťaže Medziriadky 2012
lenka.dzadikova@muzy.sk
www.medziriadky.sk
Facebook: OZ Múzy.sk

O CENU DOMINIKA TATARKU

propozície X. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže
Vyhlasovateľ: Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové,
Obec Plevník-Drienové.
Spoluusporiadatelia:
Považské
osvetové stredisko Považská Bystrica,MO Matice slovenskej Považská
Bystrica,Považská knižnica Považská Bystrica.
Účastníci a podmienky súťaže: Súťaže sa môžu zúčastniť autori od 13
rokov veku, ktorí doposiaľ knižne
nepublikovali.
Súťaží sa v dvoch kategóriách:
I. kategória:
žiaci 7. – 9.
ročníka základných škôl
próza (žáner nerozhoduje)
rozsah: max. 2 strojom písané strany formátu A4, téma: ľubovoľná
II. kategória študenti stredných, vysokých škôl a dospelí občania
próza (novela, poviedka, fejtón)
rozsah: max. 4 strojom písané strany
formátu A4
téma: ľubovoľná
Súťažné práce označené menom,
adresou, vekom, školou zasielajte v 3 kópiách na adresu: Základná škola Dominika Tatarku, 018 26

Plevník-Drienové č.284
alebo e-mailom: zsplevnik@centrum.sk najneskôr do 11.mája
2012.
Hodnotenie: Súťažné autorské práce bude hodnotiť odborná porota,
menovaná riaditeľkou základnej
školy.
Ocenenie: Odborná porota po
uzávierke súťaže vyhodnotí autorské práce a rozhodne o umiestnení najlepších súťažných prác na 1.,
2., a 3. mieste v oboch kategóriách.
Ocenené texty budú publikované
v zborníku. Vyhlasovatelia a spoluusporiadatelia udelia pamätné listy,
diplomy, vecné a finančné ceny v I.
kategórii : 10 €, 20 € , 30 € a v II.
kategórii : 20 €, 30 €, 40 €. Ceny si
účastníci súťaže preberú osobne na
vyhodnotení.
Výsledky súťaže: Všetci prihlásení účastníci dostanú pozvánku na
slávnostné vyhodnotenie súťaže,
ktoré sa uskutoční dňa 25. mája
2012 (piatok) o 13.30 h v Kultúrnom dome v Plevníku-Drienovom.
Neúčasť na vyhodnotení je potrebné
nahlásiť na t.č. 042/4382185 alebo na
e-mail zsplevnik@centrum.sk

Súťaž: Najkrajšia ilavská kraslica
Vyhlasovateľ: Mesto Ilava – oddelenie kultúry
Uzávierka prác: Práce treba priniesť do domu kultúry /jeden
súťažiaci maximálne 5 ks/ do 14.
marca 2012, po tomto termíne už
práce neberieme. K súťažným krasliciam musí byť priložená menovka
autora, vek, adresa a tel. číslo.
Podmienky súťaže: Vajíčka môžu
byť zdobené ľubovoľnou výtvarnou
technikou. Hodnotí sa originalita
zdobenia, čistota a precíznosť prevedenia. Víťazov vyberie porota zložená z pracovníkov DK a členov kultúrnej komisie.

Súťažné kategórie: Deti 9 – 15 rokov, dospelí od 16 rokov.
Vyhodnotenie, ocenenie výhercov:
na podujatí „Veľkonočné tradície“
22. marca 2012. Výhercom zároveň
odovzdáme zaujímavé vecné ceny.
V každej kategórii bude udelené
1.,2.,3., miesto a jedna hlavná cena.
Porota si vyhradzuje právo aj miesto
neudeliť, alebo udeliť aj viac cien.
Práce vystavíme počas veľkonočných sviatkov v mestskom múzeu
/v presklenej časti smerom do ulice/
a ostanú v zbierke múzea.

Pozvánky na podujatia v Ilave

31.1.2012 /utorok/ v sále domu kultúry o 16.30 h.
Rokovanie ilavského mestského zastupiteľstva. Všetkých občanov srdečne
pozývame
3.2.2012 /piatok/ v sále DK Ilava od 19.00 h.
Tradičný ples dubnického gymnázia. Do tanca hrá skupina Benefit.Vstupné
15 €, v cene večera a polnočná kapustnica. Predaj, rezervácia : Mgr. Komendová 0905 804 023, km@gymdb.sk
10.2.2012 /piatok/ v sále domu kultúry od 19.00 h.
XV. Ples Obchodnej akadémie v Ilave. Do tanca hrá skupina Štefana Hruštinca. Vstupné je 12,50 €. /V cene -prípitok, večera, koláčiky/. Predaj vstupeniek
v OA tel: 44 66 507, 0905 530 019. Vstupenky predávame aj v dome kultúry.
20.2.2012 /pondelok/ v sále domu kultúry od 15.30-17.30h.
Karneval základnej školy
Najvyšší čas začať tvoriť - deti, rodičia, chystajte masky...
Vo februári vo výstavnej sieni DK od 8.00-17.30 h.
HMYZ MODREJ PLANÉTY
Veľmi zaujímavá výstava hmyzu z celého sveta /naposledy ste ju v DK mohli
vidieť v roku 2005/ motýle, chrobáky, kobylky, koníky, vážky, cikády, ploštice,
pakobylky a iné druhy v zbierke autora výstavy Igora Baduru. Najväčší chrobák sveta, smrteľne jedovatý chrobák zo Slovenska, najväčší stredoeurópsky
motýľ... Vstupné na osobu je 0,30 €. Otvorená v pracovných dňoch. Presný
termín spresníme na webe mesta a plagátoch
18.2.2012 /sobota/ v sále domu kultúry od 19.00 h.
Reprezentačný ples Základnej umeleckej školy v Ilave
pre rodičov a priateľov školy, ale aj pre všetkých ostatných priaznivcov. Do tanca hrá Sloboda band. Príďte si užiť zaujímavý program a príjemnú fašiangovú
rozlúčku. Vstupné 12 €. Predpredaj v ZUŠ: 042 /44 65 446
Pripravujeme:
16.3.2012 /piatok/ v sále domu kultúry o 19.00 h
Radošinské naivné divadlo: Niekto to rád slovenské
Farbistá správa o Slovákoch, ale aj Talianoch v Amerike v prvej tretine dvadsiateho storočia, v ktorej zaznie viac než šestnásť dobových piesní. Zrekonštruovaný dramatický životný príbeh o realizátorovi prvého rádiového vysielania na
svete Slovákovi Jozefovi Murgašovi, predstavenie jeho krásnych a smelých amerických, ale aj slovenských snov. Ale bude to aj rozprávanie o grófovi Marconim,
mnohých známych osobnostiach, talianskych mafiánoch, krásnych dievčatách,
krstných otcoch, historickej vete: Počuje ma niekto?
Vstupné 10 €. Predávame v prac. dňoch v DK a knižnici od 7.00-17.30 /utorok
do 15.00 h./
22.marca 2012 /štvrtok/ v sále DK 10.00 – 17.00
sa uskutoční už tradičné podujatie venované Veľkonočným sviatkom, spojené
s trhom ľudových remesiel, tvorivými dielňami, ochutnávkou veľkonočných
špecialít atď..
Zmena programu vyhradená.
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
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Niečo o komunálnom odpade
Jednou zo základných činností, ktoré mestá a obce musia vykonávať, je aj postarať
sa
o zber a uskladnenie komunálneho odpadu ( vrátane odpadu
separovaného ). Táto činnosť
sa dá zabezpečiť vlastnými kapacitami alebo dodávateľským
spôsobom. Mesto zabezpečuje zvoz komunálneho odpadu
uskladneného v 110 1 a 1 100 l
kontajneroch vlastným vozidlom MAN prostredníctvom
príspevkovej organizácie TSM
Ilava a zvoz VOK ( veľkoobjemových kontajnerov ) spôsobom dodávateľským, pretože vlastné motorové vozidlo na
tento zvoz určené jednoducho
doslúžilo. A teraz k ekonomike.
Nebudem vás, vážení občania, otravovať presnými číslami,
eurami a centami, všetky ďalej uvedené údaje sú zaokrúhlené a som presvedčený, že pre
vašu orientáciu sú dostačujúce.
Všetky platby, ktoré občan alebo podnikajúca fyzická alebo
právnická osoba mestu za zvoz
a uskladnenie odpadu zaplatí, sú sústreďované na osobitnom účte „komunálny odpad“.

Hovoríme tu o obrate 200 000
€ za kalendárny rok. Z tohto
účtu sú realizované aj výdavky spojené s komunálnym odpadom, predovšetkým náklady
za zvoz, nákup nových kontajnerov a uskladnenie na skládku. Za uskladnenie vynaložíme
mesačne 9 000 € ( v mesiacoch,
kedy vykonávame tzv. jarný a jesenný zber až 10 500 € ), za zvoz
VOK 1 500 € a zvoz 110 l a 1 100
l kontajnerov refundujeme TSM
Ilava náklady vo výške 5 000 €
tiež mesačne. Suma sumárum
vo výdavkovej časti hovoríme
tiež o obrate 200 000 €. Žiaden z vás nemusí mať obavu, že
vaše platby za komunálny odpad
skončia na iných účtoch a budú
z nich hradené iné aktivity mesta. Právna legislatíva to ani neumožňuje a jej dodržiavanie je
prísne kontrolované kompetentnými zamestnancami mesta, ako aj externe. Dodržiavanie
právnej legislatívy v tejto oblasti bolo aj predmetom kontroly,
ktorú v meste vykonal Najvyšší kontrolný úrad SR v I. polroku 2011. Na účelovom účte „komunálny odpad“ je k 31.12.2011

Vývoz odpadu v roku 2012
Mesiac
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
RDSeptember
- rodinné domy
Október
November
December

Papier RD

Plasty RD

Objemný odpad

Deň
31

Deň
9

29

12
30

Deň
2
6
5
2
7
4
2
6
3
1
5
3

31
31

11
30

27

10

27
20

12
17

Presun vývozu komunálneho odpadu
v Ilave z dôvodu sviatkov:
Január
Apríl
August
December

Mal byť vývoz
6
6
9
29
24,26

Bude vývoz
5
5
10
30
27

80 000 € (prebytky z minulých
rokov).
Opticky sa zdá, že na tomto
účelovom účte je dostatok finančných prostriedkov, príjem
počas kalendárneho roka zhruba kryje výdaje a nie je potrebné
zvyšovať poplatok za komunálny odpad. Tak tu sa trošku zastavíme. Prvým dôvodom jeho
zvýšenia o 10 % je očakávané
zvýšenie poplatku za uloženie
komunálneho odpadu na skládku. To je možné očakávať kedykoľvek v priebehu roka, ale
výšku vami plateného poplatku
je legislatívne možné meniť iba
k 01.01. príslušného kalendárneho roku. Druhým a oveľa vážnejším dôvodom je skutočnosť, že
vozidlo MAN na zvoz komunálneho odpadu je 6-ročné a v horizonte 3 až 4 rokov je potrebné
rátať s nákupom nového vozidla.
Uvedomme si, že toto vozidlo
“harcuje“ po cestách denne, čím
je staršie, tým vzrastajú náklady
na jeho údržbu a raz aj doslúži.
Som zvedavý, kde v tomto období mesto zoberie 200 000 €.
Cieľom teda je naakumulovať na
tomto účelovom účte dostatok
finančných prostriedkov, aby
sa dajme tomu dala realizovať
kúpa nového vozidla prostredníctvom leasingu s 50 % akontáciou a neboli sme odkázaní na
dodávateľské organizácie. Navýšenie miestneho poplatku za
komunálne odpady je zakomponované vo VZN č. 4/2011 riadne
schváleného Mestským zastupiteľstvom v Ilave, účinného od
01.01.2012. A teraz k účtu SIPO.
Do 31.12.2011 ste, vážení občania, realizovali platby za
miestny poplatok za komunálne
odpady platbou buď v hotovosti
do pokladne MsÚ, úhradou cez
váš účet zriadený v bankovom
sektore, poštovou poukážkou,
alebo prostredníctvom účtu
SIPO. Od 01.01.2012 už úhradu
prostredníctvom účtu SIPO nie
je možné realizovať, nakoľko
mesto k 31.12.2011 vypovedalo
zmluvu, na základe ktorej bol
tento účet zriadený. A teraz prečo? Za každú realizovanú platbu prostredníctvom tohto účtu
mesto hradilo poplatok vo výške 0,30 €. A pretože platby boli

„Si tým, o čom si premýšľal a čím si sám seba urobil.“

/ Budha/

mesačné, výška tohto poplatku
ročne predstavuje čiastku presahujúcu 4 200 € ( za volebné obdobie zhruba 16 800 €, čo v prepočte na starú menu je vyše pol
milióna slovenských korún ).
A to účet SIPO využívalo menej
ako 50 % všetkých platcov a uvedenou sumou bol permanentne
zaťažovaný “váš“ spoločný účelový účet komunálneho odpadu,
ako oprávnená nákladová položka. O skutočnosti, že mesto
úhrady prostredníctvom účtu
SIPO zruší, boli všetci platcovia
informovaní písomným listom
v októbri minulého roku a problematika bola prerokovaná na
zasadnutí mestského zastupiteľstva ( uznesenie č. 5/2011
zo zasadnutia MZ v Ilave dňa
23.08.2011 – bod B/13 ).
Boli sme si vedomí, že za január a február tohto roku nebudú
na účelový účet komunálny odpad realizované platby zo strany
platcov a náklady súvisiace s komunálnym odpadom za uvedené
obdobie bezproblémovo vykryje
zostatok na tomto účte z minulých rokov a to z dôvodu, že referent, ktorý má na starosti komunálny odpad musí prichystať
vyše 2 200 nových platobných
výmerov a uznáte, že to nie je robota na hodinu ani deň. K môjmu prekvapeniu niektorí občania nečakali na platobný výmer,
prišli na mesto, kde im bol tento
operatívne vystavený a poplatok
za rok 2012 hradili do pokladne MsÚ. K 19.01.2012 bolo takto
vybavených 357 občanov.
Túto službu môžu samozrejme využiť aj ostatní občania.
Pokiaľ sa rozhodnete počkať
na platobný výmer, tento vám
bude doručený poverenými zamestnancami mesta v priebehu
mesiaca február, najneskôr začiatkom marca tohto roku. A ak
sa rozhodnete platbu realizovať
prevodným príkazom cez váš
účet alebo poštovou poukážkou,
nezabudnite vyplniť správne VS
– variabilný symbol, ktorý nájdete na platobnom výmere. Je
to z dôvodu ľahkej identifikácie
platby v našom účtovníctve.
Vypracoval: Ing. Jiří Slavík –
vedúci finančno – majetkového
oddelenia

Ilavský mesačník
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Jarný a jesený zber objemného odpadu
Sídl. Štúrova, ul. Štefánikova,
Sihoť (SEVAK,bytovka 239, 250, pri žel.
podjazde)

Jarný zber

Jesenný zber

9.3. - 12.3.

12.10. -15.10

ul. Kukučínova (kotolňa SNP + OSP)
16.3. - 19.3. 19.10. - 22.10.
ul. Medňanská (dvor+MŠ), ul Jesenského
Otoč, PD, Garáže, Zberné suroviny,
Radovka, Pivovarská (obchod Jednota)
Hlavná cesta, Okružná, Betlehemská,
Zámocká

23.3. - 26. 3. 26.10. - 29.10.
30.3. - 2.4.

5.10. - 8.10.

Obvodný úrad v Trenčíne – odbor civilnej ochrany a krízového riadenia so
sídlom Hviezdoslavova 3,
911 01 Trenčín informuje občanov mesta, že preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania
obyvateľstva, a to akustických sirén, sa v roku 2012
uskutoční dvojminútovým
stálym tónom vždy o 12.00
hod. v nižšie uvedených
termínoch. 13. január, 10.
február, 9. marec, 13. apríl,
11. máj, 8. jún, 13. júl, 10.
august, 14. september, 12.
október, 9. november, 14.
december.
referent civilnej
ochrany mesta Ilava

Matrika

Narodili sa:

Tobias Rusnák
Sára Damašková
Oliver Krajčovič
Alexander Rafaj
Prvé dieťa nášho mesta
v roku 2012 sa narodilo
dňa 3.1.2012 , je ním
Jakub Gábel. Rodičom
blahoželáme.

Navždy nás opustili:
Anna Turzová
Mária Kadlecová
Františka Jancová
Hermína Košíková
Anna Stratená
Jozef Nemlaha
Rudolf Krcheň
Emanuel Čurík
Irena Ptáčková

Manželstvo uzatvorili:

Spomienka
„V mesiaci január 2012
uplynulo 10.výročie od
úmrtia našich rodičov

Terézie Hajasovej
a Jána Hajasa
Venujte im spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou spomínajú deti
s rodinami.“

Smútočná spomienka

Materské centrum Dubáčik oznamuje, že od februára 2012
sa budeme stretávať už 3 x týždenne. V našich priestoroch
v DK na II. poschodí pri veľkej zasadačke na detičky čaká rozprávkový domček, farebné molitanové hračky, tvorivý kútik,
šmýkačka, hojdačka. Tešíme sa na všetkých.
Otváracie hodiny január: Pondelok 9:30 - 11:30 * Streda
15:30 - 17:30
Otváracie hodiny od februára:
Pondelok 9:30 - 11:30 * Streda 15:30 - 17:30 * Štvrtok 9:30 -11:30

„Nikto nedáva viac, ako ten, kto dáva nádej.“

Dňa 5.2. 2012 uplynú dva
roky, odkedy nás navždy
opustil milovaný manžel,
otec, starý otec

JAKUB VRÁBEL

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
S úctou a láskou spomína
smútiaca rodina

/ Tolstoj/

Miloš Valjent
a Alexandra Hoffmanová

Blahoželáme jubilantom:
70 rokov
Ján Goga
Anna Pinďaková
Pavel Riecky
Jozef Šlesarík
Anna Živčicová
75 rokov
Antónia Baginová
Zdenko Ivánka
Veronika Krchňová
Emil Šlesarík
80 rokov
Mária Krajčovičová
Anton Mičuda
Gustáv Šupák
85 rokov
Michal Gerhard
Anna Liptayová
90 rokov
Júlia Brtáňová
Emília Janíková
Prisťahovaní : 8
Odsťahovaní : 12
Do roku 2012 prajem
všetkým občanom mesta
veľa zdravia, šťastia ,spokojnosti, osobných i pracovných
úspechov. Aby táto rubrika
bola najbohatšia v stĺpčeku
narodenia, manželstva, prisťahovanie a aby som rubriku
úmrtia mohla každý mesiac
vynechať!
-ar-
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Turnaj Svinná - mladší žiaci

Dňa 28.12.2011 sa mladší žiaci
MFK Ilava zúčastnili na turnaji,
ktorý usporiadala obec Svinná.
Na turnaji si zmerali sily chlapci
z okresov Topoľčany, Prievidza,
Trenčín a Považskej Bystrice.
Najlepšie si počínali domáci hráči, ktorí sa stali neskoršími víťazmi turnaja. MFK Ilava prehrala len s víťazným mužstvom. A
veľmi nešťastne, výsledkom 1:2
a s mužstvom Lazany, ktoré napokon skončilo až na 5. mieste.
Ilavskí žiaci skončili na peknom
3. mieste a Martin Vrábel bol vyhlásený ako najlepší hráč turnaja.
MFK Ilava reprezentovali: Prekop, Kucharik, Držík, Chovanec,
Jáňa, Derka, Marienka, Martin
Vrábel, Maroš Vrábel, Slivka, Pagáč pod vedením trénera Petra
Mišíka a vedúceho mužstva Jána

Ptáčka.
Poďakovanie patrí aj rodičom
chlapcov, ktorí strávili celý deň na
športovisku a podporovali svojich
malých futbalistov.
Výsledky pre MFK Ilava:
Ilava - Lehota p. Vtáčnikom 1 : 0
Ilava - Továrniky
2:1
Ilava - Svinná
0:6
Ilava - Dolná Súča
2:1
Ilava - Lazany
1:2
Ilava - Bobot
3:0
Ilava - Trenčianske Jastrabie 11 : 2
Konečné poradie:
1. Svinná, 2. Továrniky, 3. Ilava,
4. Dolná Súča, 5. Lazany, 6. Lehota pod Vtáčnikom, 7. Trenčianske
Jastrabie, 8. Bobot
Najlepší hráč: Martin Vrábel
MFK Ilava. Najlepší brankár bol
z mužstva Továrniky a strelec
z mužstva Svinná.
- pm -

Stolný tenis
Dňa 27.12.2011 sa uskutočnil 5.
ročník turnaja o Pohár primátora
v stolnom tenise za účasti 18 hráčov. Tí boli rozdelení do 4 výkonnostných skupín:
Žiaci do 15 rokov:
Adam Slivka – Jakub Marienka
3:1, Víťaz: 1. Slivka Adam, Ilava
2. Marienka Jakub, Ilava
Aktívni hráči: 1. Vicen Jozef,
Zliechov, 2. Slivka Marcel, Klobušice, 3. Mišík Peter, Ilava
Hráči nad 50 rokov:
1. Sládek Anton, Klobušice, 2.
Kminiak Ján, Klobušice, 3. Pagáč
Milan, Ilava
Rekreační hráči:
1. Gašpar Peter, Červený Kameň
2. Meliš Robert, Ilava, 3. Krcheň

ILAVSKÝ

Lukáš, Ilava
Štvorhra: 1. Kameništiak – Sládek, Zliechov – Klobušice
2. Slivka – Meliš, Klobušice – Ilava, 3. Dohňanský – Pagáč Milan
Červený Kameň – Ilava
V porovnaní s minulým rokom
bola účasť slabšia, čo pravdepodobne svedčí o tom, že záujem
mladých ľudí o aktívny pohyb
klesá. Najviac hráčov bolo v kategórií 50+. Ostáva nám len veriť,
že o rok to bude lepšie.
- pm -

Zimný turnaj v malom futbale
Dňa 29.12.2011 sa uskutočnil 5.
ročník zimného turnaja seniorov
nad 35 rokov v malom futbale.
Turnaj sa odohral v relatívne dobrom počasí. Pri teplote +5°C sa zúčastnilo celkovo 6 mužstiev, z toho
dvaja nováčikovia, tréneri Dubnice a mužstvo Ladiec. Zápasom veľmi vysokej úrovne rozhodoval Ľ.
Klobučník. Vyhodnotenie turnaja
prebehlo v reštaurácii „Furman“,
kde sa aktéri dohodli, že o rok sa
stretnú opäť.
Víťazom turnaja sa stalo mužstvo

Dubnice.
Celkové výsledkové poradie:
1. Dubnica,
2. Ilava
3. Mikušovce
4. Ladce, Červený Kameň
5. Zliechov
Úroveň hry sa zlepšila, o čom svedčí, že minuloročný víťaz Zliechov
skončil na poslednom 6. mieste.
V turnaji išlo hlavne o spestrenie
vianočných sviatkov a aby sa bývalí futbalisti mohli stretnúť a opäť
si spolu zahrať.
- pm -

Celoslovenské majstrovstvá v bedmintone
V dňoch 8. – 9. decembra 2011
sa v Košiciach konali Celoslovenské majstrovstvá v bedmintone.
Prvý deň súťažili žiaci stredných
škôl, druhý deň patril základným
školám. Našu školu a Trenčiansky
kraj reprezentovali žiačky, ktoré
postúpili z prvého miesta z Krajského kola v Trenčíne - Emma
Brnáková (6.C) a Lívia Živčicová (6.B).
Turnaj začal pre nás veľmi úspešne, porazili sme žiačky z Banskobystrického kraja, čo
nás veľmi povzbudilo a dodalo

nám pozitívnu energiu. V ďalších zápasoch stálo šťastie skôr
na druhej strane kurtu. Štvorhry
sme síce úspešne vyhrávali, ale
v dvojhrách nás súperky porazili
a vyrovnali skóre.
O tretie miesto sme hrali
s hráčkami domáceho Košického kraja. Tento zápas skončil 1:2,
a tak nám patrí krásne 4.miesto.
Dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu
našej školy na druhom konci Slovenskej republiky.
Bc. Budjačová

Vyhodnotenie činnosti KST Tuláci
Druhú januárovú sobotu sa v
dome kultúry v Klobušiciach konala výročná členská schôdza
klubu slovenských turistov Tuláci Ilava.
Po
úvodnom
slove predsedu
klubu a privítaní
všetkých členov
primátorom
Ing. Štefanom
Daškom,
sme
zhodnotili veľmi
úspešnú činnosť za
rok 2011. Z radov našich
členov sme vyhodnotili najúspešnejšieho turistu, ktorým sa stal
Martin Pecháček, okrem iného i
za výstup na Mont Blanc. Ľudmila Bezecná, Anna Čelková a Marcela Repková získali ocenenia v
kategórii žien. Za mužov boli odmenení skúsení turisti Ľubomír

Šatka a Štefan Švitel. Skokanom
roka za rok 2011 s najvyšším prevýšením bol vymenovaný
Tomáš Zermegh.
Po
prezentácii
akcií za uplynulý
rok sme si stanovili predbežný kalendár na
rok 2012, v ktorom nás okrem
iných podujatí
čaká už 29. ročník turistického pochodu Ilavská 25-ka, na
ktorý vás všetkých srdečne pozývame.
Týmto chceme poďakovať vedeniu mesta za poskytnutie ocenení spomínaným čelnom klubu.
Vladimír Zermegh
predseda klubu
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