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Jar
Unavená pani Zima zložila sa k spánku,
na jej miesto nastúpila jar v sprievode vánku.

Foto: ola

Veľkonočné tradície
Vynikajúce záviny, koláče a iné dobroty sa
minuli prvé. V dome kultúry ste si toho však
mohli vychutnať oveľa viac...
7. apríla bol od rána ilavský
dom kultúry plný ľudí. Návštevníci obdivovali šikovných
remeselníkov a mnohí si odnášali nádherné kraslice, medovníky, ručne robenú bižutériu a mnoho iných vecí pre
potešenie i praktické využitie. Pre tretiakov zo základnej
školy boli pripravené tvorivé
dielne, štvrtáci tu absolvova-

li hodinu výtvarnej výchovy. Vlastnoručne vytvorené
veci si odniesli so sebou, tí
šikovnejší stihli upliesť i dva
korbáče, vyzdobiť viacero
kraslíc a medovníčky i zjesť.
Ale i ostatní detskí návštevníci si mohli vyskúšať pletenie
korbáčov, zdobenie kraslíc či
medovníkov. Okrem lektorov z radov ľudových výrob-

Foto: ola

„jar už ťuká na vrátka“
hovoria si zvieratká.
Kvetinky a hríbiky,
naučme sa zas a znovu slabiky.
Tešíme sa, že si prišla, milá, krásna pani,
teplo, radosť, doniesla si, vitaj medzi nami.
Natália Hírešová, 4.A
cov sa im ochotne venovali
majsterky odborného výcviku a študenti Strednej odbornej školy v Pruskom . Tá
sa spolu s Centrom voľného
času v Ilave podujatia pravidelne zúčastňuje od prvých
ročníkov. Vynikajúce záviny,
koláče i veľkonočnú babu pripravili členky ilavského klubu dôchodcov. Všetky sa však
rýchlo minuli a popoludní už
nebolo čo ochutnávať. Pani
Šatková účinkujúcim navarila i svoj vychýrený šošovicový guláš. Pre záhradkárov
bol vonku pripravený predaj
ovocných stromov, letničiek,
ozdobných kríkov i kožúškov z ovčieho rúna atď. Popoludní sa prezentovali domáce detské folklórne súbory
Laštek a Vretienko, odmenili
sme výhercov detskej výtvarnej súťaže na tému „Veľkonočný pozdrav“.
Podujatie venované veľkonočným sviatkom pripravujú pracovníci domu kultúry v spolupráci s Považským

osvetovým strediskom v Považskej Bystrici. Chceme,
aby si deti mohli niektoré
tradičné techniky vlastnoručne vyskúšať a ostatnými
sa môžu inšpirovať. Remeselníci ochotne predviedli
ukážky svojej tvorby, či to
už bola paličkovaná čipka,
háčkovanie, práca s drôtom
či aranžovanie...Mnohé remeslá zanikajú, niektorým
technikám sa venuje už iba
zopár nadšencov. Sme radi,
že sa u nás dobre cítia a že sa
do Ilavy radi vracajú.
– ot -
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Pripomenuli si okrúhle jubileum
vzájomných ilavsko –gyorských vzťahov
V sobotu 19. marca privítal primátor mesta Ilava, Ing.
Štefan Daško, delegáciu z maďarského Györu - zástupcov
Spoločnosti na pamiatku G.
Baroša. Spoločne sa poklonili jeho pamiatke na cintoríne v mestskej časti Klobušice.
Predseda spoločnosti MUDr.
Péter Schmidt zároveň pripomenul okrúhle výročie vzájomných ilavsko - györskych
vzťahov, ktoré inicioval pred

20 rokmi bývalý primátor
Ilavy Ing. Jozef Sabadka. Maďarská delegácia si ešte stihla
pozrieť mestské múzeum, kde
výkladom o histórii ilavského väzenstva sprevádzal Mgr.
Ladislav Resek. Potom sa delegácia presunula do vestibulu
DK a prezrela si výstavu Ilava
a okolie na starých pohľadniciach, kde ich najviac upútala
vila a hrobka G. Baroša.
- mt-

Foto: mirto

Pozvánky na podujatia v Ilave
30 .4. 2011 /sobota/ na Mierovom námestí o 15. 00 hod.
Oslavy 66. výročia oslobodenia mesta
Privítame aj ilavského rodáka, čestného občana nášho
mesta Prof. MUDr. Pavla Traubnera , PhD. pri
príležitosti jeho okrúhleho životného jubilea.
Program:
15.00 hod.
- pietny akt kladenia vencov k pamätníku SNP na
Mierovom námestí a venovanie tichej spomienky
židovským obetiam
- vystúpenie Zmiešaného speváckeho zboru Ilavčan
- príhovor primátora mesta Ilava Ing. Štefana Dašku
- príhovor Prof. MUDr. Pavla Traubnera, PhD.
15.45 hod.
Oslavy 1. mája
- v programe účinkujú FS Strážov a DFS Laštek
7.5.2011 /sobota/ - štartujeme na Skale od 6.00 – do 10.00
ILAVSKÁ 25 – ka pohorím Strážovských vrchov
28. ročník turistického pochodu /trasy: 50 – 25 – 15 – 8 km/
Štartovné: dospelí 1 €, deti do 15 r. 0,70 € /www.kstilava.sk/
8.5. 2011 /nedeľa/ v sále DK Ilava /nedeľa/ o 16. 00 hod.
PRE NAŠE MAMY
Tradičné vystúpenie detí venované májovému sviatku matiek.
Účinkujú: deti z MŠ Ilava, MŠ Klobušice a ZŠ Ilava
Hosť programu:
Operná speváčka Mária Fapšová z Považskej Bystrice.
Vstup voľný
15.5.2011 /nedeľa/ prezentácia a štart pri pivovare
ILAVSKÝ BEH /15. ročník športového podujatia/
Prezentácia od 8. 00 –do 10. 30, deti štartujú o 10. 00 /
zdarma/, dospelí o 11. 00 hod. /štartovné 2 €/, tombola,
ceny: finančné
Viac info: Ľubomír Klobučník 0903 236 896
16. – 26. 5. 2011 v sále na prízemí DK Ilava
Mikolowské impresie
Výstava diel vytvorených na medzinárodnom výtvarnom
plenéri usporiadanom každoročne družobným poľským
mestom Mikólow. Milovníci výtvarného umenia na výstave
nájdu diela viacerých vynikajúcich súčasných európskych
výtvarníkov.

Pozrieť si ich môžete v pracovných dňoch od 8. 00
do 17. 30, v utorok do 15. 00 hod. Vstup voľný
18.5.2011 /streda/ v dome kultúry o 16. 00 hod.
ČAROVANIE ZO SKLA
Kreatívny kurz vitráže pre tvorivých ľudí od 10 – 99 rokov.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí /18.máj/
sa zoznámime s umeleckou technikou spracovania skla, ktorá
sa začala používať už pri stavbe stredovekých katedrál.
Vyrobíme si originálny prívesok a svietnik na čajovú sviečku
technikou tiffany. Poplatok 2 € /v cene: lektorka, materiál,
malé občerstvenie/ Prihlásiť sa treba najneskôr do 16.mája
v DK Ilava osobne, alebo telefonicky 042/ 44 555 70 až 72,
mailom olga.tomasova@ilava.sk
26.5.2011 /štvrtok/ v dome kultúry o 16. 30 hod.
PAPIEROVÉ KRÁĽOVSTVO – bábkové predstavenie
divadla MaKiLe /na II. poschodí vo veľkej zasadačke/
Pozýva vás materské centrum Dubáčik v spolupráci s DK
Ilava.
Vstupné na rodinu 2 €
29. 5. 2011 /nedeľa/ v sále DK o 15. 30 hod.
HUSĽOVÝ KĽÚČ – pesničková súťaž
CVČ Ilava a súkromná ZUŠ z Trenčianskej Teplej obnovuje
tradíciu pesničkovej súťaže v interpretácii tanečných piesní
detí základných škôl. Pred pár rokmi túto súťaž vyhrala, teraz
už známa speváčka, Janka Daňová. Prihlásiť sa mohli dievčatá
a chlapci, ktorí navštevujú základnú školu. Všetci si museli
pripraviť dve tanečné piesne a prejsť výberovými kolami.
Tešíme sa na nové spevácke talenty a veríme, že naše
nadviazanie na tradíciu súťaže bude úspešné a objavíme
nových adeptov na zlatého slávika.
Na finále súťaže vás srdečne pozývame. Vstup voľný.
V mesiaci máj sa vo vestibule DK uskutoční tiež výstava
z tvorby žiakov Špeciálnej základnej školy v Ilave pri
príležitosti 50. výročia založenia školy.
Pripravujeme na jún: Rozprávkové mesto pre deti k MDD
Aktuálne informácie vždy na www.ilava.sk
/kalendár podujatí/ tel. DK 44 555 70 -72
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Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Ilava,
konaného dňa 22.3. 2011 v DK ILAVA / výber /
Mestské zastupiteľstvo:
BERIE NA VEDOMIE
- Vzdanie sa mandátu p. poslanca Petra Mišíka.
- Zloženie poslaneckého sľubu
Ing. Daniely Gašparovej.
- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k možnosti prijatia
návratných zdrojov financovania
formou kontokorentného úveru VÚB vo výške 150 000 € - so
splatnosťou do 31.8.2011 - v súlade s § 17 ods. 9 zák. 583/2004
Z.z..
- Informáciu o úprave a doplatení platu HK a primátora mesta
s účinnosťou od 01.01.2011 v súvislosti s oznámením priemernej nominálnej mesačnej mzdy
zamestnanca hospodárstva SR
podľa Štatistického úradu SR za
predchádzajúci kalendárny rok,
ktorá predstavuje 769 €. Uvedené
úpravy sú v súlade so schválením
platu hlavného kontrolóra mesta
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Ilave č. 01/2009 zo dňa
03.03.2009, bod C-7 a schválením
platu primátora mesta uznesením
Mestského zastupiteľstva v Ilave
č. 11/2010 zo dňa 16.12.2010, bod
H-3 a zároveň v zmysle zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a zákona č. 253/1994 o právnom
postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov.
- Informáciu o realizácii grantu “Zahrajme si spoločne, projekt česko-slovenských tvorivých dielní“ v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce z fondu
mikroprojektov EÚ.
- Informáciu o prijatí žiadosti
o nenávratný finančný príspevok
na rekonštrukciu detského ihriska Ilava- Sihoť, v rámci Miestnej akčnej skupiny /MAS/ Vršatec.
- Požiadavku Mgr. Ďurechovej,
riaditeľky ZŠ Medňanská Ilava,
zabezpečiť vypracovanie a schválenie nového prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska
a futbalového ihriska z umelej
trávy.
-Vyriešenie požiadavky riaditeľky Základnej umeleckej školy /
ZUŠ/ v Ilave, Mgr. Ruženy Hromádkovej o priestorové umiestnenie výučby žiakov ZUŠ pre

školský rok 2011/2012 v priestoroch ZŠ Medňanská Ilava.
SCHVAĽUJE
- Text vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj
nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta a to pozemku KN – C parc. č.
888/2 – záhrady o výmere 1 146
m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú.
Ilava.
- Uplatnenie predkupného
práva mesta k nehnuteľnostiam
a to pozemkom KN – C parc. č.
1 133/1, 1 133/2, 1 133/3 a 1 133/4,
zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 3 355 v k. ú. Ilava a to
na základe čl. V. kúpnej zmluvy KZ č. 4/21/2008 uzatvorenej
medzi mestom Ilava a právnickou osobou INVESTIL, s.r.o. dňa
05.03.2008.
- Prijatie kontokorentného
úveru vo výške 150 000 € so splatnosťou do 31.08.2011 a so zabezpečením úveru vo forme vystavenia vlastnej blankozmenky mesta
Ilava a podpísanie dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke uzavretej medzi mestom Ilava
a VÚB a.s.
- Predložené zmeny rozpočtu
mesta pre rok 2011 v oblasti kapitálových príjmov a kapitálových
výdavkov a v oblasti bežných
výdavkov. Zmenové rozpočtové
listy sú neoddeliteľnou súčasťou
uznesenia zo zasadnutia tohto
mestského zastupiteľstva.
- Návrh VZN /všeobecne záväzného nariadenia/ č. 1/2011
o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác.
- Pozmeňujúci návrh Ing. Slavíka Jiřího na navýšenie výkonného ukazovateľa na žiaka
CVČ z normatívu vo výške 160 €
na 176 € uvedeného v tabuľke v
čl. I. bod 1 Dodatku č. 1 k VZN
č. 3/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení zriadených
na území mesta Ilava.
- Návrh Dodatku č. 1 k VZN
č. 3/2010 o určení výšky dotácie
na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na
území mesta Ilava.
- Žiadosti o poskytnutie dávok
v hmotnej núdzi na základe odporučenia sociálno-bytovej komisie v celkovej sume 350 €.

NESCHVAĽUJE
- Žiadosť právnickej osoby ILFES s.r.o. so sídlom Štúrova 753/68, 019 01 Ilava o zvýšenie poplatku za správu bytov vo
vlastníctve mesta, ktorú uvedená
právnická osoba vykonáva na základe mandátnej zmluvy.
- Žiadosť právnickej osoby
UNILUX, s.r.o. so sídlom Soblahov 750, 913 38 Trenčín,
o prehodnotenie výšky nájmu
za pozemok, ktorý má uvedená právnická osoba prenajatý od
mesta za účelom prevádzkovania
novinového stánku na Pivovarskej ulici.
- Žiadosť neziskovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. so sídlom Štúrova 3, 019 01 Ilava o výpomoc pri
obnove krytu vozovky pred vjazdom do areálu nemocnice.
- Žiadosť rozpočtovej organizácie mesta – Základnej umeleckej školy so sídlom Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava o úpravu
koeficientu na žiaka ZUŠ pre rok
2011.
- Žiadosť neziskovej organizácie – Okresného združenia telesnej kultúry (Klub slovenských
turistov) so sídlom Štefánika
148/27, 017 01 Považská Bystrica
o dotáciu na obnovu značenia turistických chodníkov z rozpočtu
mesta pre rok 2011.
RUŠÍ
Uznesenie MsZ v Ilave č.
5/2010, časť H-ukladá, bod 4
zo dňa 15.6.2010 s nasledovným
znením:
„Odboru výstavby vyzvať Lesné a pasienkové spoločenstvo
Klobušice, aby predložilo mestu
Ilava posudok o únosnosti komunikácie, Betlehemskej ul. a jej
vhodnosti na prejazd ťažkotonážnych vozidiel, inak mesto bude
riešiť dopravnú situáciu umiestnením značky Zákaz vjazdu.“
Uznesenie sa ruší na základe
doporučenia Mestského výboru
z mestskej časti Klobušice, zaznamenaného v zápisnici z jeho
zasadnutia dňa 7.2.2011 o 19.00 h
v KSD Klobušice,
Uznesenie MsZ v Ilave č.
10/2010, časť F-ukladá, bod 6 zo
dňa 16.11.2010 s nasledovným
znením:
„Odboru výstavby a životné-

ho prostredia /OV a ŽP/ doriešiť
označenie cesty na Betlehemskej
ulici v Klobušiciach v zmysle Uznesenia č.5/2010 zo dňa
15.6.2010 bodu H/4 (Umiestnenie zákazových značiek pre vjazd
nadrozmerných, ťažkotonážnych
vozidiel z oboch strán cesty).“
POVERUJE
- Primátora mesta Ilava k podpisu zmluvy o nájme nehnuteľnosti medzi mestom Ilava ako
nájomcom a Lesným a pozemkovým spoločenstvom Ilava ako
prenajímateľom a vlastníkom pozemku KN – E parc. č. 1 179/501,
zapísaného na Správe katastra
Ilava na LV č. 2 217 v k. ú. Ilava.
Predmetom nájmu je časť uvedenej nehnuteľnosti o výmere 625
m2 za nasledovných podmienok:
- nájomná zmluva sa uzatvára
od 01.04.2011 na dobu neurčitú,
- výška nájomného predstavuje
čiastku 0,30 € / m2,
- nájomné bude prenajímateľovi uhradené vždy k 30.06. príslušného kalendárneho roka.
DELEGUJE
Zástupcov zriaďovateľa mesta
Ilava do rady školy nasledovne:
- MŠ Ilava Mgr. Milana Jašurka,
- MŠ Klobušice Ivana Ferecha
a Milana Porubčana
- ZŠ Medňanská ul. Ing. Vladimíra Bagina, Ing. Pavla Šupáka a Ľudmilu Hujovú
UKLADÁ
- Právnikovi mesta vypracovať
zmenu a doplnok Zriaďovacej listiny TSM, v ktorej sa vymedzia
úlohy Technickým službám mesta Ilava, ktoré sú povinné vykonať
pre zriaďovateľa mesto Ilava za
poskytnutý príspevok z rozpočtu
a predložiť na najbližšie mestské
zastupiteľstvo.
- Športovému referentovi vypracovať nový prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska
a futbalového ihriska z umelej
trávy.
- Zaslať písomnú odpoveď nájomníkom bytovky č.82 situovanej oproti tržnici majiteľa Jaroslava Žalúdka, kde sa uvedie presný
účel využitia priestorov nadstavby tržnice.
-r -
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Umelecké súbory darovali krv

Na snímke: P. Domáň DS Hugo.

FS Mladosť, FS Vršatec,
FS Strážov a DS HUGO
sa 11.4.2011 stretli v DK
Dubnica nad Váhom, aby
darovali krv pre trenčiansku nemocnicu.
Prví darcovia sa začali schádzať už o pol ôsmej
ráno a postupne prichádzali ďalší. Medzi darcami
bolo niekoľko „skúsených“,

čo však najviac potešilo,
prišlo aj mnoho prvodarcov. Aj keď mnohí, najmä
nováčikovia, mali trošku
strach a rešpekt, celkovo
vládla veľmi dobrá nálada
a vzájomné povzbudzovanie. Postupne tak darovalo
vzácnu krv viac ako 30 prevažne mladých ľudí. Mohlo
ich byť aj viac, prísne zdravotné predpisy na darovanie to však niekoľkým ďalším ochotným neumožnili.
S touto výbornou myšlienkou prišiel vedúci folklórneho súboru Mladosť
Branislav Múčka. Jeho
snahou je dosiahnuť, aby
sa umelecké súbory každoročne podieľali na darcovstve krvi. S organizovaním tejto akcie pomáha
aj tanečník z FS Mladosť

Juraj Jánošík, ktorý je pracovníkom hematologicko-transfuziologického oddelenia Fakultnej nemocnice
v Trenčíne. Veríme, že z
umeleckej kvapky krvi sa
stane osožná tradícia a už
teraz sa tešíme na takéto
stretnutie o rok.
aš, ls
Na snímke: J. Ondráš FS Strážov.

VYZVI SRDCE K POHYBU – 2011
4. ročník
celonárodnej medzinárodne
ko ord i no vanej kampane na zvýšenie
pohybovej aktivity dospelej
populácie „Vyzvi srdce k pohybu“ odštartoval. Súťaž sa
začala 14. 3. 2011 a potrvá do
22.5. 2011. Kampaň je iniciovaná Svetovou zdravotníckou
organizáciou. Na území SR
ju zabezpečujú všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva pod gesciou RÚVZ
so sídlom v Banskej Bystrici v rámci programu CINDI.
Cieľom kampane je povzbudiť čo najviac ľudí, aby začali
žiť zdravšie a zaradili do svojho voľného času pohybovú
aktivitu akéhokoľvek druhu,

napr. chôdza, beh, bicyklovanie, plávanie, športové hry,
tanec, aerobik a pod. Vytvorenie návyku na pravidelný
pohyb je dôležitým faktorom
v podpore zdravia a v prevencii chronických ochorení,
napr. obezity, porúch pohybového ústrojenstva, cukrovky 2. typu, srdcovocievnych
ochorení, niektorých druhov
rakoviny atď. Na výhercov,
vyžrebovaných po skončení
súťaže spomedzi tých účastníkov, ktorí splnia kritériá – t.j.
budú mať aspoň 4 týždne za
sebou pohyb, najmenej 4x do
týždňa, minimálne 210 minút
za týždeň, čakajú hodnotné
ceny. Deti, ktoré nahovoria
na účasť v súťaži dospelých a
budú ich v tom podporovať,
budú zaradené do osobitné-

ho žrebovania detských podporovateľov. V prípade, že
účastník bude v súťaži aspoň
6 týždňov, pričom splní vyššie uvedené podmienky, bude
zaradený aj do žrebovania o
prémiovú cenu Kancelárie
SZO na Slovensku.
Účastníkom súťaže ponúka Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
v Považskej Bystrici zdarma vstupné aj výstupné testy
v Poradni zdravia- meranie
krvného tlaku, percenta telesného tuku v tele, meranie
a výpočet BMI a WHR indexu spolu s individuálnym
poradenstvom. Záujemcovia
o uvedené vyšetrenia a o poradenstvo k súťaži nás môžu
kontaktovať na adrese RÚVZ
so sídlom v Považskej Bystri-

ci, oddelenie podpory zdravia,
ul. Slovenských partizánov
1130/50, resp. na telefónnom
čísle 042/432 32 91, 0911 727
765 alebo na e-mailovej adrese pb.podpora.zdravia@
uvzsr.sk. Na uvedených adresách alebo na webovej stránke
www.ruvzpb.szm.sk môžete
získať účastnícke listy a bližšie informácie k súťaži.
Pozývame všetkých detských podporovateľov a dospelých, ktorí cítia, že by mali
žiť aktívnejšie a viac času venovať cvičeniu, rekreačnému
športovaniu alebo fyzickej
práci, aby sa zapojili do súťaže.
Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom
v Považskej Bystrici
Oddelenie podpory zdravia
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Jarné úspechy ZUŠ Ilava
Vo výtvarnej súťaži „Vesmír
očami detí“ dňa 29.3.2011
získali okresné ocenenie žiaci
Ema Škadeová, Mária Tomášová a Anna Kazdová a do
celoslovenskej súťaže postúpili výtvarné práce žiakov
Natálie Vankovej, Alexandry Šulekovej, Borisa Novotníčka Natálie Hoblovej.
Na regionálnej speváckej
súťaži „Vokálna jar 2011“
v Kysuckom Novom Meste dňa 30.3.2011 sa naša speváčka Alexandra Tomanová umiestnila v striebornom
pásme.
V celoslovenskej súťaži
„Schneiderova Trnava“ dňa
31.3.2011 klaviristka Zuzana
Pružincová získala umiestnenie v bronzovom pásme.

Za vystúpenie na benefičnej tanečnej regionálnej prehliadke „Tehlička pre Afriku“ v Novej Dubnici dňa
3.4.2011 získali tanečné skupiny Cherries pohár a diplom.
Vo výtvarnej súťaži ilavských škôl „Veľkonočný pozdrav“ dňa 7.4.2011 vo svojej
kategórii získali 1.miesto Lívia Faktorová, 2. miesto Mário Vass, Andrej Gajdošík
a 3.miesto Natália Vanková
a Sára Remšíková.
Všetkým žiakom blahoželám k výborným umiestneniam a ďakujem učiteľom za
zodpovednú prípravu.
Mgr. Ružena Hromádková,
riaditeľka ZUŠ

Hviezdoslavov Kubín
– sviatok recitátorov
V CVČ Ilava sa 5. apríla stretli víťazi školských kôl
Hviezdoslavovho Kubína na
57. ročníku okresnej súťaže v prednese poézie a prózy.
Hlavným usporiadateľom bol
Krajský školský úrad v Trenčíne.
Spolu 68 recitátorov zo 14
základných škôl a dvoch gymnázií súťažilo v troch kategóriách a najlepší pôjdu reprezentovať náš okres na krajské
kolo. Porota mala plné ruky
práce, ale nakoniec rozhodla
nasledovne:
I. kategória poézia
1. Karolína Ďurigová, ZŠ CI
Dubnica nad Váhom
2. Simona Priebojová, ZŠ Ilava
3. Amália Liptáková, ZŠ Ladce
I. kategória próza
1. Lucia Mauerová, ZŠ J. Kráľa
Nová Dubnica
2. Denisa Koštialiková, ZŠ Ilava
3. Martin Romaňák, ZŠ Pod
hájom Dubnica nad Váhom
II. Kategória poézia

1. Emma Martináková		
ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica
2. Lenka Schvandtnerová, ZŠ
CI Dubnica nad Váhom
3. Júlia Jamrichová, ZŠ Ladce
II. kategória próza
1. Karolína Letková, ZŠ Pruské
2. Adriana Holbová, ZŠ Ilava
3. Adam Varga, ZŠ CI Dubnica nad Váhom
III. kategória poézia
1. Adam Bajo, Spojená škola
sv. J. Bosca Nová Dubnica
2. Radka Kalaiová, ZŠ sv. D.
Savia Dubnica nad Váhom
3. Natália Kučmínová, ZŠ Ilava
III. kategória próza
1. Lucia Púryová, ZŠ J. Kráľa
Nová Dubnica
2. Kristína Koštialiková, ZŠ
Ilava
3. Terézia Baášová, ZŠ sv. Domonika Sávia Dubnica nad
Váhom
Víťazom srdečne gratulujeme
a 28. apríla im držíme palce
v Bzinciach pod Javorinou.
- d.illy -

Ilavská hudobná jar 2011
17. ročník kultúrneho podujatia

Tohtoročný cyklus Ilavskej
hudobnej jari otvorila monodráma známej slovenskej herečky Milky Zimkovej „Do lesíčka na čekanou“. Predstavenie
bolo zároveň darčekom mesta
Ilava pre ženy - v rámci MDŽ.
Milka Zimková predviedla dojímavý príbeh s autobiografickými črtami, ktorého dramaticky najsilnejšiu stránku si diváci
vychutnali hlavne na záver inscenácie. Herečka v príbehu vynikajúco predviedla psychologický zlom z istej šťastnej chvíle
na tragickú, za čo ju publikum
odmenilo potleskom.
Druhá nedeľa IHJ prebiehala
už v tradičnom znamení hosťujúcich ZUŠ-iek z okresu Ilava.
Programom sprevádzala Mgr.
Ružena Hromádková – riaditeľka ZUŠ Ilava. V úvode vystúpenia predstavila minulosť
a súčasnosť základných umeleckých škôl. V programe vystúpilo okolo 50 žiakov z troch
umeleckých škôl. Tretia nedeľa
IHJ – Koncert žiakov a pedagógov ZUŠ Ilava v koncertnej sieni

ZUŠ Ilava sa niesol v slávnostnejšom duchu, keď primátor
mesta Ilava Ing. Štefan Daško
a RNDr. Etela Eglyová – zástupkyňa primátora a predsedníčka
kultúrnej komisie odovzdali pri
príležitosti Dňa učiteľov ocenenia trinástim pedagógom škôl,
ktoré pôsobia v našom meste .
Ocenení učitelia zo základnej
školy:
Mgr. Veronika Bambušková,
Mgr. Marta Turzová, Mgr. Jarmila Krejčová, Mgr. Alžbeta
Balonová
Ocenení pedagógovia z CVČ:
Dáša Illyová a Mgr. Alena Porubčanová
Ocenení učitelia z Obchodnej
akadémie v Ilave:
Mgr Dana Škultétyová, Ing. Ladislav Štúrik, Mgr. Božena Gábelová
Ocenení učitelia z MŠ Ilava:
Katarína Držíková
Ocenení učitelia zo ZUŠ Ilava:
Mgr. Jarmila Pišková , František
Letko, Mária Margušová
mpaj , mt

Základná škola v Ilave slávi ďalší úspech
Jubilejný, už piaty ročník prestížnej ankety s celoslovenskou
pôsobnosťou - Zlatý Amos,
bol tento rok pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu
a športu – Eugena Jurzycu. Vo
finále súťažilo sedem učiteliek
zo Žilinského, Trenčianskeho,
Nitrianskeho, Košického, Bratislavského a Prešovského kraja.
Sedem porotcov malo za úlohu
posúdiť videovizitku, na ktorej
mali žiaci niečo povedať o svojom učiteľovi. Potom nasledoval
voľný program, ktorý si učite-

lia pripravili so svojimi žiakmi.
Treťou časťou bolo kolo otázok,
ktoré boli rôzne a učitelia mali
čo robiť, aby na ne pohotovo odpovedali.
Titul Zlatý Amos 2011 získala Mgr. Janka Koštialiková
z našej základnej školy a stala sa
tak najobľúbenejšou učiteľkou
na Slovensku.
Vedenie ZŠ Medňanská pani
učiteľke srdečne blahoželá a ďakuje!
Mgr. Oľga Ďurechová, RŠ
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Učenie nemusí byť mučenie II
„To čo deti robia, má pre ne oveľa väčší
význam, než to, čo vidia a počujú.“

DFS Laštek sa zúčastnil
súťažnej prehliadky
24.marca sa konala v Považskej Bystrici súťažná
prehliadka choreografií
detských folklórnych súborov, ktorej sa zúčastnil
aj náš DFS Laštek, pod vedením Radky Matovičovej, Dis.Art.
Súbor sa predstavil tancom „ Od Trenčína“, pod
ktorého choreografiu sa
podpisujú Janka Jakúbková / vedúca FS Strážov /
a Radka Matovičová.
Súťaže sa zúčastnilo 9
súborov z okolia Považskej Bystrice, Púchova
a Ilavy. S hrdosťou sme si
odniesli Diplom za veľmi
dobre spracovaný tanec,

ktorý bol výborne odtancovaný. Naše deti z DFS
Laštek sú veľmi šikovné, ambiciózne, plné radosti a chuti do tancovania i spevu. Preto by som
chcela i touto cestou poďakovať všetkým mojim
tanečníkom, tanečníčkam
i speváčkam za to, aký veľký kus práce odviedli. Budem veľmi rada, ak sa náš
kolektív rozrastie, a preto
tí, ktorí majú radi folklór
sa môžu k nám kedykoľvek pridať.
Vedúca súboru
Radka Matovičová,
Dis.Art.

Materské centrum Dubáčik
S veľkou radosťou oznamujeme, že po dlhom čase
sa budeme znovu stretávať
vo vlastných priestoroch
a to na 2. posch. DK pri
veľkej zasadačke. Pre deti
bude otvorená nová herňa s domčekom, tvorivým
kútikom, šmýkačkou, hojdačkou, molitanovými zostavami. Nové hračky boli
zakúpené z grantu Úradu
vlády. Tešíme sa na všet-

kých, príďte sa s nami zahrať a stráviť príjemné chvíle s našimi deťmi.
Otváracie hodiny od
mája 2011
Utorok 9:30-11:30 otvorená herňa + tvorivé dielne
Štvrtok 15:30-17:30 otvorená herňa
V prípade záujmu otvorené aj iné dni v týždni.
Ivana Holbusová ( štatutár )

Moderný učiteľ hľadá
nové cesty, ktoré by vyučovací proces urobili hravým,
príťažlivým a zaujímavým.
Jednou z veľmi efektívnych
koncepcií vyučovania je
projektové vyučovanie. Je
významným inovačným
prvkom, ktorý podporuje aktívny prístup k učeniu
sa žiakov. Rozvíja ich zručnosti a schopnosti aplikovať získané vedomosti.
Žiaci lepšie chápu praktický význam učiva a vzdelávania sa. Učia sa plánovať
vlastnú prácu, dokončovať
ju, prekonávať prekážky,
niesť za ňu zodpovednosť.
Projektové vyučovanie
je forma výučby, ktorá hlbšie a komplexnejšie rieši
väčší problém. Tento problém je zadaný s cieľom aktívne odhaľovať a riešiť neznáme úlohy samotnými
žiakmi. Každá plánovitá
a samostatná činnosť, kedy
sa rieši nejaký problém, sa
označuje ako projekt.
Projektové vyučovanie je
orientované na činnosť žiaka a jeho aktívne učenie sa.
Rozvíja myslenie žiakov,
motivuje ich k poznávaniu a rozvíja jeho praktické zručnosti. Tento spôsob
vyučovania
zodpovedá
všetkým požiadavkám na
trvalé hodnoty a rozvoj
tvorivých schopností. Poznatky sa neodovzdávajú
žiakovi v hotovej forme, ale
naopak, aktívne ho zapája-

jú do poznávacieho procesu.
Východiskom je vždy
zmysluplná a zaujímavá
úloha, problém, ktorý chcú
a potrebujú žiaci vyriešiť.
Spôsob riešenia je ponechaný v čo najväčšej miere
na žiakoch. K výsledkom
dochádzajú žiaci uplatnením vlastných skúseností a spôsobilostí. Žiaci sú
zodpovední za priebeh práce, aj za samotný výsledok,
podieľajú sa na jeho hodnotení.
Na našej základnej škole
využívame
projektové vyučovanie na prvom stupni a v piatom
a šiestom ročníku. Deti
oceňujú takéto vyučovanie z niekoľkých dôvodov:
- nachádzajú zmysel poznávania a vzdelávania
-neskáču z témy na tému, ale
majú čas dokončovať myšlienku, reagovať na chybu
-dotýkajú sa skutočných
vecí, majú možnosť zasahovať do skutočného života
-nachádzajú sami seba,
svoje možnosti, svoju hodnotu, budujú si sebadôveru
Aj vďaka projektovému
vyučovaniu sa škola pre
deti stáva podnetným prostredím, kam chodia rady,
pretože tu prežívajú dobrodružstvo spojené s poznávaním sveta.
Budjačová Ľubica
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Spomienky Ferka Jakúbka VII.
Život na fare

Keď sme sa s Tonkou zobrali, bývali sme u môjho otca v malej chladnej
izbičke. Žili sme z úspor.
Keďže bola zima, nemali sme prácu. Našu malú
súkromnú firmu znárodnili. Museli sme vstúpiť
do komunálnych služieb,
kde zoskupili všetkých súkromníkov Ilavy a okolia.
Fuškárčenie bolo zakázané, no ja som to veľmi
nerešpektoval. V podniku
sme si nemohli zvyknúť na
nové predpisy, ktoré boli
uvalené na pracujúcich.
Koncom roku 1950 sa
nám narodil syn. Dali sme
mu meno Pavol. Šiel som
na faru, poprosiť pána farára, aby nám ho pokrstil.
Počas rozhovoru s ním,
sa zrazu zamyslel a povedal, aby sme k nemu išli
bývať na faru. Mal tam
dve prázdne miestnosti a bál sa, že by mu tam
dali niekoho iného. Ilava
bola okresné mesto a bolo
tu veľa funkcionárov, ktorí potrebovali byty. Povedal som svojej Tonke túto
ponuku. Súhlasila. Vymaľoval som tie miestnosti a tajne sme sa nasťahovali. Od našej chalúpky
to bolo veľmi blízko. Zašiel som na MsNV a predsedovi Bezecnému som
oznámil, že som si našiel
byt. Veľmi sa hneval, lebo
vraj ten už niekomu sľúbili a mám sa okamžite vy-

sťahovať. Nakoniec sa na
to zabudlo. Prvé spoločné Vianoce sme trávili na
fare. Bolo nám tam dobre, pán farár nás mal rád.
Mnohokrát prišiel na návštevu a pestoval malého
Paľka. Život bežal ďalej.
Môj priateľ z vojny, Tóno,
sa tiež oženil. Býval u pani
Remešíkovej vo dvore.
Často sme sa navštevovali. Zaujímavé bolo, že aj
deti sa nám takmer naraz rodili. Mali dve dievčatká a dvoch chlapcov –
Vierku, Eleonóru, Antona
a Petra. Petrík im zomrel.
My sme mali okrem Paľka, ešte Petra a Elenu. Tí
sa už narodili na fare. Peter sa narodil práve vtedy,
keď bola zmena peňazí.
Bolo aj krstenie, ale len tak
po skromnosti. Všetko sme
však zvládli. Voľný čas sme
využívali na prechádzky
po horách a kúpanie pri
Váhu. Robievali sme aj
gulášové partie. Tóno výborne varil. Mnohokrát,
keď jeho žena Hana prišla z kostola, obed sa mohol podávať. Okrem Tóna
sme mali dobrého kamaráta Jožka Polačka. Bol
vtedy tiež mladoženáč ako
my. Za ženu mal Slávku
Pšenákovú. Mali dve deti
– Ivetku a Jozefa. Keďže
mali auto, často nás povyvážal do prírody. Bol som
jeho pravá ruka. Vážil
si moju prácu aj obrazy,
ktoré som mu namaľoval.

Mal veľmi rád pivo. Často
sme chodievali na bravčové hody do reštaurácie
v Sokolovni. Šéfom tam
bol pán Martišek z Klobušíc, kelner, ktorý pochádzal z Ostravy. Mal veľmi
peknú ženu, blondínku,
ktorá len-tak priťahovala zákazníkov, priznám
sa, aj nás. Bývali tam veru
skvelé hody. Pán Martiška aj vďaka nim bohatol
a pri Klobušiciach si postavil peknú vilku. Keď
sme raz išli s Jozefom autom okolo nej, zastavil pri
nej a povedal: „Na tejto
chalupe máme okná, dvere a kľučky.“ Zasmiali sme
sa, ale mal pravdu, lebo
sme tam veru pomíňali
veľa peňazí. Míňali sa dni,
roky, deti rástli. Doma
som písaval a kreslil rôzne plagáty a môj malý Peter, sotva trojročný, kľačal
na stoličke a hltal písmenká. Zavčasu sa naučil celú
abecedu. Naučil sa spojovať slová a pomaly čítal. Keď som s ním išiel
na prechádzku po meste,
museli sme sa zastaviť pri
každom obchode a on si
jeho názov prečítal. Veľa
sme vo voľných chvíľach
čítali. Na fare bola hneď
vedľa našej spálne knižnica. Raz som si v nej vybral
knihu Sibyline proroctvá
a Protokoly sionských mudrcov. Bolo to zaujímavé
čítanie. Priam fantastické.
To, čo sa teraz deje a dia-

lo vo svete, tam bolo napísané. Boli tam aj vzácne
knihy v kožených väzbách,
zväčša latinské, maďarské, nemecké aj hebrejské.
Bola tam zaujímavá kniha o Marxovi – buričovi,
zakladateľovi komunizmu: Jeho otec veľkostatkár
v Nemecku bol Žid a volal
sa Mardochei. Mladý Karl
študoval právo. Raz prišiel domov a jeho rodičia
neboli doma. Zabávali sa
niekde na susednom veľkostatku. Keďže bol veľmi
hladný, vošiel do kuchyne, kde mladé, pekné dievča lúpalo kukuricu. Bola
to dcéra kočiša. Mladík
z nej nespúšťal oči. Chytil
ju za ruky, pritiahol k sebe
a pobozkal. Bola v rozpakoch. Karl odvtedy chodil domov veľmi často, čo
bolo jeho otcovi veľmi podozrivé. Dievča otehotnelo. A keď sa Karl priznal,
vyhodil ich pán Mardochei z kaštieľa. Karl sa
veľmi nahneval a dokonca si zmenil i rodné meno
na Karl Marx. Začal písať
o svojom otcovi, ako vykorisťuje svojich čeľadníkov.
No a toto je Marxovo učenie. Ďalej som už nedočítal. Knihu som dal späť do
regálu.
Podľa poviedok F. Jakúbka: Moje veselé i smutné spomienky na Ilavu, spracovala
Lenka Teicherová
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Jarné
upratovanie
Už nám rozkvitli prvé kvietky,
ale s príchodom jari sa začínajú
objavovať aj odpadky, ktoré sa z
roka na rok nahromadili v okolí
nášho mesta. Vieme dobre, že nepríjemne pôsobia na každého človeka, ktorý chce mať potešenie a
radosť z prechádzok alebo z pobytu v prírode. Ten istý pocit sa
opakuje aj z odpadkov pri kúpaní
vo Váhu. Je to tak, keď si človek
myslí, že môže odpadky v prírode vyhodiť hocikde. Nájdeme tam
všelijaké druhy odpadu, pohodené prázdne obaly z cigariet, plechovky z konzerv, z piva, sklené
fľaše a iné plastové obaly, ktoré sa
hneď tak ľahko nerozložia. Možno
čakáme, že sa nájde i nejaký dobrovoľný zväz rybárov alebo poľovníkov, ktorý nám odpad vyzbiera,
alebo, že sa nám plastový odpad v
prírode prirodzene rozloží. Keď si
zaspomíname, v minulosti k takému znečisťovaniu prírody odpadom nedochádzalo, ani sa tak
ťažko nerozkladal. K dobrej výchove patrilo, že to, čo sme si do
prírody na občerstvenie priniesli,
prázdne fľaše a obaly z potravín,
potom sme zas odniesli domov, nenechali sme nikde žiadne odpady.
Bola som v Rakúsku a všade bola
čistota, nevidela som nikde odhodený ani jeden papierik. Je naozaj
pravda, že množstvo odpadkov v
prírode a v okolí súvisí s kultúrou jeho obyvateľov. Tam by sa asi
sused hanbil za suseda, keby mal
na dvore neporiadok a na dvore nepokosenú trávu alebo mal
na okolí rozhádzané odpadky.
U nás je to, žiaľ, inak, pretože nevieme, či nechceme byť kultúrne
vyspelejší. Alebo nie je pravda,
že množstvo odpadkov v prírode súvisí s kultúrou občanov?
Hoci to nerobí väčšina z nás,
moje vychádzky do záhradkárskej osady Ďuriháj sú často spojené aj s dobrovoľným zbieraním odpadu pri ceste.( Najnovšie
tam niekto vyviezol azbest, nech
sa zistí, kto to tam vyhodil, nech
to na vlastné náklady odstráni.)
Možno si poviete, že ak to nerobí
väčšina, je aj osoh malý. Preto touto cestou pozývam občanov - pridajte sa k dobrovoľnému čisteniu
našej peknej slovenskej prírody!
Z. Podhradská
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Aj keď je voda najrozšírenejšou látkou na Zemi, jej zásoby nie sú nevyčerpateľné.
Preto je nutné udržiavať ich a
podľa možností zveľaďovať. V
dnešnej dobe zvlášť platia slová: “Ak ma budeš mať v úcte,
vážiť si ma a chrániť, budeš
žiť. Ak sa so mnou rozídeš,
zomrieš.” Nesmieme zabudnúť, že voda má nezastupiteľné miesto v našom živote. Musíme stále poznávať jej
cenu, lebo až ju raz naozaj spoznáme, môže byť už neskoro.
Tohtoročný SVETOVÝ DEŇ
VODY bol opäť zameraný na
pripomenutie dôležitosti vody
nielen v našom živote, ale aj v
živote celej našej planéty. Aby
vodné zdroje zostali zachova-

kov. Okrem kvízov a hádaniek
s vodnou tématikou pozorovali
vzorky vody z okolitých potokov cez mikroskop, vytvorili si
„čističku vody“ a v závere dňa
zhrnuli výsledky svojich pozorovaní do spoločného posteru,
v ktorom odprezentovali nielen
svoje výtvarné, ale aj literárne
zručnosti.
Aj žiaci 2. stupňa sa v tento
deň pripojili k celosvetovému
dianiu a realizovali nasledujúce aktivity:
V priebehu prvej vyučovacej hodiny si vypočuli reláciu ku Dňu vody, zameranú na
nenahraditeľný význam pitnej
vody.
Počas prvej a druhej vyučovacej hodiny vyučujúci na

stáva nedostupnou už pre veľa
ľudí našej Zeme. A tak si právom ľudstvo pripomína tento
významný deň – Deň vody, aby
si každý človek na našej planéte
uvedomil, že VODA ZNAMENÁ ŽIVOT. Nám sa to zdá akési čudné , akosi tomu neveríme, pretože my máme pitnej
vody dosť, nikto netrpí smädom. Vodu považujeme často
za samozrejmosť a nevážime
si ju, mnohí ju ani nepijú, radšej dávajú prednosť všelijakým
umelo ochuteným sladkým nápojom. Zbytočne sa nehovorí,
že človek si neváži to, čoho má
dostatok. Často sa nám naskytne smutný pohľad na znečistené potoky, rieky, keď ľudia vyhadzujú nepotrebné veci práve

Deň vody
né aj pre ďalšie generácie, pripomenuli sme si Medzinárodný deň vody prostredníctvom
rôznych aktivít.
Prváci si pozreli prezentáciu
o vode, tvorili koláže o vode
v rôznych podobách, preskakovali cez „potok“ na telesnej výchove a vytvorili aj peknú výzdobu na chodbe, kde zavesili
vyrobené kvapky vody.
Žiaci druhých ročníkov
okrem rôznych aktivít v triede
využili Deň vody aj na čistenie
brehov Porubského potoka.
Tretiaci sa zas oboznámili s históriou vzniku Dňa vody
a zamerali sa na čistotu morí
a oceánov. Predstavili si niektoré morské živočíchy, spoznali neznámy podmorský svet
a nakreslili si akvárium. Zamerali sa i na význam vody pre
zdravie človeka a vytvorili plagáty na propagáciu zdravých
nápojov.
Žiaci zo 4.A vytvorili plagáty s vodnou tematikou, ktorými si vyzdobili celú triedu.
Žiaci zo 4.B absolvovali „vodnú olympiádu“, počas ktorej
riešili množstvo úloh súvisiacich s ochranou vodných to-

konkrétnych predmetoch zakomponovali nosnú tému Dňa
vody rôznorodo priamo do obsahu vyučovacích hodín.
Žiaci 7. ročníka sa zúčastnili besedy o význame vody
s pracovníkmi VÚZ z Považskej Bystrice.
Po 2. vyučovacej hodine žiaci jednotlivých tried
pod vedením triednych učiteľov plnili rôzne aktivity
podľa vopred pripraveného
programu:
Žiaci 5. ročníka – mapovali čistotu vodných tokov Ilavy
a vyzbierali odpad na brehoch
potokov.
Žiaci 6. a 7. ročníka – vypracovávali v štvorčlenných
družstvách úlohy zamerané na
šetrenie vodou v škole aj v domácnosti.
Žiaci 8. a 9. ročníka – sa zúčastnili exkurzie v Čističke odpadových vôd v Ilave a vypracovali z exkurzie správu.
Voda je najdôležitejšia a nenahraditeľná zlúčenina na
zemskom povrchu. Dostatok
kvalitnej pitnej vody je v súčasnosti problémom vo všetkých
častiach sveta, pitná voda sa

tam, mysliac si, že voda „umyje“ všetko. Ľudia na Slovensku
stále nie sú na takej úrovni, aby
ochranu prírody pokladali za
samozrejmosť. Veríme, že žiaci
našej školy sú už iná generácia,
že výchove k prírode sa venuje
veľa času a určite nie zbytočne.
Projektový Deň vody vniesol
medzi žiakov ak nie viac, aspoň
zamyslenie...

Kvapka
Letí malá kvapka z neba,
chce potešiť mňa aj teba,
osviežiť deň, uhasiť smäd,
napojiť zver, ovlažiť kvet.
To je kvapka – pomocníčka,
všetkým ľuďom na osoh.
Neublíži, poteší ťa,
nespôsobí žiadny šok.
No keď nebo rozhnevá sa
a spustí sĺz záplavu,
každá kvapka prebudí sa
na hrozivú pohromu.
Všetka voda našej Zeme
patrí matke Prírode,
keď bude k nej človek dobrý,
budú spolu v súlade.
B. Živčicová, 6.C
Autor textu:
Mgr. Jana Bobošová
a Ing. Katarína Hulínková
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ČITATELIA ČITATEĽOM
Speer, Albert:
„Řídil jsem Třetí říši“
Praha, Grada Publishing 2010
V čase, kedy sa z povedomia
vytráca poznanie histórie a faktov o druhej svetovej vojne ako
najničivejšej udalosti ľudských
dejín, dostáva sa do rúk čitateľa dielo, ktoré ho priam vťahuje do diania predchádzajúceho
tejto kataklizme a rovnako aj jej
priebehu. Autor Albert Speer bol
jedným z mála jednotlivcov, ktorí mohli ovplyvňovať predvojnový i vojnový chod nemeckej
tretej ríše. Pristavme sa pri autorovi. Kto bol tento človek, akým
vývojom prešla jeho osobnosť,
ako myslel, ako cítil?
Berthold Konrad Hermann
Albert Speer narodil sa manželom Albertovi a Linde 19. marca
1905 v Mannheime ako druhý
z troch synov. Rodina sa spoločensky zaraďovala k vyššej buržoázii.
Po absolvovaní gymnázia, kde
prejavil nadanie na matematiku,
odišiel podľa vzoru otca i starého otca študovať architektúru.
Po štúdiach v Karlsruhe a
Mníchove ukončil štúdiá s vynikajúcim prospechom v Berlíne
v r. 1927, kde sa stal asistentom
svojho profesora. Tu ako čerstvo
ženatý zažíva svoje prvé profesijné sklamania z nedostatku práce. Nemecká ekonomika bola na
absolútnom dne - nikto nemal
záujem o prácu mladého architekta, keď tu úplne neočakávane prichádza zákazka od miestnej organizácie NSDAP, ktorej
bol členom od r. 1931. Odteraz
sudička šťastia začína mať plné
ruky práce. Výsledky práce mladého architekta si všimne Hitler.
Dochádza k osobnému stretnutiu a súzvuku názorov na architektúru.
Mladý Speer je očarený vodcom a zdá sa, že rovnaká odozva
je aj na opačnej strane. Spoločenský úspech a postup nedávajú na seba dlho čakať. Speer
ako nadpriemerne inteligentný
človek chápe, akí charakterovo, inteligenčne i vzdelanostne
podpriemerní ľudia sa pohybu-

jú v blízkosti Hitlera, ale to mu
nebráni ísť za svojou kariérou
a vyhrievať sa na výslní vodcovej priazne. Začiatok kariéry
mladého človeka s postavením
hlavného ríšskeho architekta sa
stáva zároveň aj prvým krokom
smerujúcim ku
koncu
pred
med zi ná rodným súdnym
dvorom, kde
ho budú súdiť ako vojnového zločinca.
Zlý koniec pre
človeka milujúceho prírodu,
umenie, zanieteného pre tvorivú prácu.
Ale
tomu
predchádza
dlhá reťaz udalostí v priebehu
vojny od víťazného začiatku až
po zdrvujúcu porážku. Všetky
tieto udalosti prežíva v blízkosti vodcu. Jedna z udalostí patrila medzi kľúčové v jeho osude
- náhla tragická smrť dr. Todta,
ktorý zahynul v r. 1944 pri leteckom nešťastí a on sa stáva (aj napriek svojmu odmietnutiu) jeho
nástupcom vo funkcii ministra zbrojárskeho priemyslu (do
jeho rezortu patrili aj dubnická
a považskobystrická zbrojovka) a ostáva aj hlavným ríšskym
architektom. Tu sa ho dotýka
ohavnosť straníckeho a úradníckeho intrigánstva rozbujneného
na špičkových mocenských postoch a rovnako sa potýka s Hitlerovou nebezpečnou paranojou
a sám je svojimi spolupartajníkmi vysokými funcionármi vodcovho aparátu ohrozený na živote. Hitlerov vzťah k nemu už
nie je rovnaký ako keď zastával
osobitný post jeho architekta.
Vodcov vzťah k ministrom a vysokým vládnym úradníkom je
podozrievavý a hrubý. Speer je
absolútny diletant v umení intríg. Je technokrat, ktorý politike neprikladá zásadný význam.
V záverečných dňoch vojny
ako jediný z vysokých ríšskych
funkcionárov, snaží sa presviedčať vojenských aj civilných pred-

staviteľov o márnosti vojenských
operácií proti spojeneckým vojskám. Chce sa vzdať bez boja a
tak zachrániť životy ľudí a aspoň
časť materiálnej základne pre
povojnové oživenie nemeckého národného hospodárstva. To
sa mu však nepodarí. Jeho hlas
sa ozve z rádia až po Hitlerovej
smrti a napomôže obyvateľstvu
zorientovať
sa v tragických okamihoch
konca vojny a ušetriť
životy
vojakov
i
civilného
oby vateľstva. Pred
hrdelný m
trestom v
nor i mberskom procese ho zachráni práve
tento postoj
a rovnako aj postoj voči totálne
nasadeným väzňom a vojnovým
zajatcom, o ktorých prejavoval
záujem v oblasti vytvárania ľudskejších životných podmienok.
Po Hitlerovej smrti sa stal
druhým mužom vo vedení ríše.
Kniha je úprimnou a podrobnou autobiografiou, ktorá
zaujala milióny čitateľov po celom svete. Vďaka opisu udalostí

a prežitkov autora, dostávame
nám doposiaľ neznáme informácie zo súkromia vodcu i najvyššie postavených pohlavárov
nemeckej tretej ríše. Vnímavý
čitateľ si určite položí otázku, čo
v podstate antimilitaristicky a
nepoliticky založeného technokrata a intelektuála doviedlo do
spoločnosti neskorších vojnových zločincov. Autor odpovedá
v tom zmysle, že keď človek nechá za seba konať toho druhého
( vodcu ), keď nevníma politiku ako súčasť aj svojho osobného života a venuje sa iba svojej
profesionálnej činnosti, stráca
schopnosť objektívne posudzovať spoločenské dianie.
Uznal potrebu norimberského
súdu aj svoj podiel viny. S pokorou prijal a podstúpil dvadsaťročný trest väzenia. Svoju knihu predkladá ako výstrahu pred
možným vznikom podobných
politicko-spoločenských zoskupení ako bola fašistická tretia
ríša. Po odpykaní trestu už nepracoval ako architekt. Venoval
sa písaniu pamätí.
Zomrel 1.9. 1981 pri návšteve
Londýna.
Jeden z jeho troch synov Albert Speer, ml. je svetovo známy
a uznávaný architekt .
-Dš(čitateľská recenzia)
Poznámka: táto kniha sa nachádza aj vo fonde MsK

KNIŽNÉ NOVINKY
Prírastky v apríli

N á u č n á l i t e r a t ú r a štud. programy / Čalkovská A.
Investiční rozhodování /
Fotr, J.-Souček, I
Etika médií / Remišová, A.
Elektronické šikanovanie /
Hollá, K.
Globalizace a krize /
Švihlíková I.
Komunikácia pre pomáhajúce profesie / Gabura, J.
Péče o seniory v pobytových
zařízeních / Malíková, E.
Príručka klinickej psychiatrie / Kolibáš, E.
Anatómia človeka pre nelekárske študijné programy /
Mellová, I. a kol.
Fyziológia človeka pre nelek.

Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež po roku
1960 /Stanislavová, Z.
Mc Mafia. Zločin bez hraníc./ Glenny M.
Albert Speer. Řídil jsem Třetí
říši. /Speer.A.

Detská literatúra
Poškoláci / Futová G.
Xaver s nohami do X / Hevier D.
Kniha príbehov malých školákov a predškolákov.
Element. Zavytie prvé. / Žalúdeková I.
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Ilavská nemocnica má nového riaditeľa
Dňa 8.3. 2011 bol do funkcie
riaditeľa menovaný Ing. Zoltán
Stopiak. MUDr. Kalivoda, ktorý vykonával funkciu riaditeľa
nemocnice viac než 1 rok, bol
Správnou radou odvolaný.
Ako vníma túto zmenu a aké
boli príčiny pre odvolanie predchádzajúceho vedenia nemocnice, sme sa spýtali nového riaditeľa Ing. Zoltána Stopiaka :
„Členovia správnej rady, ktorí pochádzajú z tohto regiónu,
najmä primár Staník ma informoval, že nemocnica je v zlom
ekonomickom stave a má veľký
záväzok voči sociálnej poisťovni.
Keďže som v minulosti pôsobil
v rôznych ekonomických a manažérskych funkciách, túto ponuku som prijal a správna rada
ma dňa 8.3.2011 menovala na
funkciu riaditeľa.“
V čom konkrétne spočíva zlý
ekonomický stav nemocnice ?
„Krátko po začatí práce ako
ekonóm som zistil, že skutočne je
nemocnica v zlom ekonomickom
stave a okrem záväzkov voči sociálnej poisťovni na odvodoch, má
nemocnica veľké množstvo záväzkov aj voči dodávateľom. Keď
som si porovnal hospodárenie za
rok 2009 s rokom 2010, zistil som,
že sa situácia za rok 2010 v ekonomickej oblasti veľmi zhoršila a ku
koncu roku evidovala nemocnica
záväzky voči sociálnej poisťovni a voči dodávateľom viac ako 2
milióny eur. Zlá ekonomika nemocnice spočívala v tom, že všetky finančné prostriedky, ktoré
dostávala za výkony od zdravotných poisťovní, použila na mzdy
zamestnancov a keďže tie príjmy
za výkony zdravotníckej starostlivosti od poisťovní nestačili, tak
nemocnica neplatila za zamestnancov odvody do sociálnej poisťovne a tiež neplatila ani svojim
dodávateľom. Bolo zistené, že sa
zakúpili a nezaplatili aj finančne
náročné zdravotnícke pomôcky,
medzi ktorými dominuje Mamografický prístroj za 320 000
eur. V priebehu minulého roku
sa objednali špeciálne polohovateľné lôžka, čo nemocnicu stálo
126 000 eur. Považujem to za nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami nemocnice,
najmä v čase, keď nemocnica nemala vytvorené zdroje na úhradu
týchto zdravotníckych potrieb.
Aké ekonomické opatrenia je
potrebné urobiť, aby ste nemocnicu dostali zo zadĺženosti ?
„Keďže sa zistila aj prezamestnanosť, k 31.3. bolo z nemocnice
prepustených 23 ľudí, z ktorých
väčšina bola v skúšobnej lehote a časť z nich bola prepustená

z nadbytočnosti, preto im bude
potrebné vyplatiť odstupné. Čo
sa týka zdravotníckej starostlivosti, tak sme pristúpili k redukcii chirurgického oddelenia, teda
zrušili sme lôžkové oddelenie
a budeme sa venovať jednodňovej
chirurgii. Na anesteziologickom
oddelení sme tiež zrušili lôžkovú časť a bude fungovať ako ambulancia pre potreby nemocnice.
Anesteziologické oddelenie bolo
v minulom roku veľmi stratové,
nakoľko toto oddelenie malo za
rok 2010 len 55 pacientov, pričom bolo lôžkové oddelenie plne
vybavené lekármi anesteziológmi a sestričkami. Časť týchto zamestnancov sme tiež museli prepustiť.“
Myslíte si, že nepriaznivá ekonomická situácia mohla vzniknúť aj tým, že riaditeľom nemocnice nebol ekonóm, ale lekár?
„Do roku 2009 bol na čele nemocnice riaditeľ, ktorý bol manažér. Nemocnica do tohto roku
fungovala tak, ako všetky nemocnice. Tie ekonomické výsledky boli vcelku prijateľné. Koncom
roku 2009 sa riaditeľom nemocnice stal lekár a výsledky za rok
2010 sú také, že sa nemocnica dostala do mimoriadne zlej ekonomickej situácie, kde sa vytvorili
záväzky na 2 milióny eur.“
Plánujete v blízkej budúcnosti
ďalšie prepúšťania zdravotníckeho personálu a aká je reakcia
zamestnancov ?
„Budú potrebné ešte ďalšie
zmeny, ideme ešte niektoré činnosti zracionalizovať a žiaľ, môže
to postihnúť aj niektorých zamestnancov. Samozrejme znižovanie zamestnancov má svoju
hranicu, pod ktorú sa nedá ísť.
Pod túto hranicu nepôjdem ani
ja. Znižovanie počtu zamestnancov však už nebude také drastické ako bolo. Snažíme sa jednať so
zdravotnými poisťovňami, aby
uhradila všetky zdravotnícke výkony, na čo však zdravotná poisťovňa nemá dostatok finančných
prostriedkov a to je teda neustály
boj. V každom prípade sa zaktivizovala aj správna rada, ktorá bola
v minulom roku dosť pasívna, čo
spôsobilo aj to, že predchádzajúci
riaditeľ konal neefektívne.“
Podarí sa zachrániť ilavskú
nemocnicu?
„Nemocnica spolu so správnou radou považuje za potrebné
a nutné, aby bola nemocnica zachovaná. Tie kroky, ktoré smerujú k zachovaniu, majú viaceré smery a myslíme si , že jeden
z týchto variant, ktoré prichádzajú do úvahy, ako zachrániť
ilavskú nemocnicu sa nám po-

darí zabezpečiť. Rozmýšľa sa aj
o transformácii ilavskej nemocnice na štátnu akciovú spoločnosť, čiže mali by sme sa dostať
do systému oddĺženia, alebo sa
možno nájde nejaký strategický
partner, ktorý bude mať záujem
o nemocnicu, pretože z tejto nemocnice sa môže vytvoriť lokálne
a regionálne zdravotnícke zariadenie, ktoré bude poskytovať tie
základné služby, ktoré občania
tohto regiónu potrebujú a môžem
povedať, že v súčasnosti má ilavská nemocnica spádovosť asi 80
tisíc ľudí. Preto my, ktorí máme
na starosť osud nemocnice, urobíme všetko preto, aby sa nemocnica zachránila a možno aj v nejakej inej transformovanej forme
pokračovala v poskytovaní zdravotníckej starostlivosti a pomoci
pre tento región.“
Spomínali ste mamografický
prístroj, ktorý bol zakúpený vo
veľkej finančnej hodnote. Zostane tento prístroj naďalej v zariadení nemocnice?
„Bolo veľmi ťažké rokovanie
s dodávateľom tohto prístroja
a prichádzali do úvahy dve varianty. Buď vrátiť tento prístroj,
za čo sa dodávateľ snažil vyčísliť nejaké škody, ktoré spočívajú
najmä v demontáži, v preprave,
v znížení predajnej ceny, nakoľko tento prístroj už bol nejaký
čas používaný. Finančný odhad
bol 30 – 40 tisíc eur, čo by v súčasnosti nemocnica nedokázala zaplatiť. Druhá možnosť bola
tá, že sme navrhli dodávateľovi
splátkový kalendár nie na 4 roky,
ale na 8 rokov. Dodávateľ na tento
návrh pristúpil a dohodli sme sa
aj na mesačných splátkach, čo je
pre nemocnicu výhodnejšie.“
Aké dlhé obdobie bude podľa
Vás potrebné k tomu, aby sa nemocnica dostala z dlhov a mohla bez problémov fungovať?
„Za krátke obdobie sa to všetko nedá napraviť, no predpokladáme, že k značnej úspore a zlepšeniu finančnej situácie nastane
v priebehu približne dvoch mesiacov, kedy skončíme aj vyplácanie odstupného . Približne od
mesiaca jún očakávame, že situácia by sa mala finančne zlepšovať.
Dôležité však je, aby sme sa vedeli vysporiadať najmä s dodávateľmi, ktorí nám už nedávajú tovar
a materiál na faktúru, ale musíme
tovar a služby dopredu zaplatiť
a až potom ich dostaneme. Preto
si musíme vytvárať finančné rezervy. Je ťažké povedať, aké dlhé
bude obdobie ozdravenia nemocnice, ale dôležité je to, že sme ho
už začali robiť.“
Od koho by ste očakávali naj-

väčšiu pomoc a podporu, kto by
okrem investorov mal mať záujem o to, aby nemocnica fungovala ?
„Z hľadiska zákona o neziskových organizáciách a štatúte,
približne 97 % nemocnice vlastní štát. Aj keď je to forma neziskovej organizácie, my by sme
potrebovali, aby sa aj štát venoval nemocniciam, pretože všetky
nemocnice sú napojené na zdravotné poisťovne. Keď zdravotné
poisťovne nebudú uhrádzať také
výkony, aké sa robia v zdravotníckych zariadeniach, tak všetky
zdravotné poisťovne budú stále
vykazovať stratu. Tie úhrady poisťovní sú na úrovni 80 – 70% výkonov nemocnice.
Ústava hovorí, že zdravotná starostlivosť je bezplatná. Ak
bude zdravotná starostlivosť bezplatná a nenájde sa nejaká forma
buď pripoistenia alebo priplácania, tak tie zdravotnícke organizácie nikdy nebudú mať vyrovnaný rozpočet. Štát by mal prísť
s nejakým návrhom pripoistenia
a niektoré nadštandardné výkony
by mali byť hradené pacientmi,
alebo sa nájde forma poplatkov
pacientov v zdravotných zariadeniach. Štát by mal urýchlene
tento stav nemocníc riešiť. Boli
by sme radi, keby sa štát k tomuto pozitívne postavil a urýchlene
tento problém riešil.
Na záver by som chcel povedať,
že je veľa vplyvných ľudí z tohto
regiónu, ktorí majú záujem o to,
aby sa táto nemocnica udržala
a verím, že všetci tí, ktorí majú
nejaký vzťah k tejto nemocnici
a môžu pomôcť, tak jej pomôžu
s cieľom zachovať nemocnicu pre
náš región.“
Za rozhovor ďakuje
A. Teicherová

špičková
priama

digitálna

MAMOGRAFIA
NOVÁ TECHNOLÓGIA
VYŠETROVANIA PRÍZNAKOV
OCHORENIA PRSNEJ ŽĽAZY.
Výhodou oproti filmovej či nepriamej digitálnej mamografii je:
– vysoká rozlišovacia schopnosť
– vysoká diagnostická presnosť
– výrazne nižšia dávka žiarenia

r tg @ nspilava.sk

každodenne
PO-NE od 8 00 do 20 00

na RTG
v NsP ILAVA
BEZ ČAKACEJ DOBY
042 4667 398
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Sčítanie obyvateľov predo dvermi
Sčítanie obyvateľov, domov a
bytov sa vykoná na celom území
Slovenskej republiky k 21. máju
2011. Rozhodujúcim okamihom
sčítania je polnoc z piatka 20.
mája na sobotu 21. mája 2011.
Vláda Slovenskej republiky svojím nariadením zo dňa
15. decembra 2010 v zmysle
§ 4 ods. 3 zákona č. 263/2008
Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, nariadila sčítanie obyvateľov, domov a
bytov v roku 2011 v čase od 13.
mája do 6. júna 2011. V stanovenom čase sa budú zisťovať údaje
a) v listinnej podobe od 21.
mája 2011 do 6. júna 2011,
b) v elektronickej forme od 21.
mája 2011 do 29. mája 2011.
Sčítanie obyvateľov, domov a
bytov v roku 2011 sa uskutočňuje opäť po desiatich rokoch
a
výnimočným sa stáva tým, že sa
tentoraz uskutočňuje po prvý
raz v histórii v tom istom roku
vo všetkých štátoch Európskej
únie. Cieľom bude zisťovanie
rovnakých, respektíve podobných definícií zisťovaných údajov, čím sa zvýši porovnateľnosť
výsledkov sčítania.
Ako bude vyzerať sčítanie
obyvateľov, domov a bytov
2011 v praxi:
Sčítanie riadi, metodicky
usmerňuje a koordinuje Štatistický úrad SR v súčinnosti
s príslušnými orgánmi štátnej
správy, obvodnými úradmi, obcami a vyššími územnými celkami. Toto štatistické zisťovanie sa týka všetkých obyvateľov
okrem cudzincov požívajúcich
diplomatické výsady a imunitu.
Do sčítania budú zaradení aj cudzinci, ktorí budú v rozhodujúcom okamihu sčítania na území
Slovenskej republiky. Ak sa zdržia menej ako 90 dní, poskytnú
údaje len v obmedzenom rozsahu. Sčítanie sa ďalej vzťahuje na
každú budovu určenú na bývanie, alebo na inú budovu obývanú v rozhodujúcom okamihu
sčítania a na byty.
V našom meste bolo vytvorených 9 základných sídelných

jednotiek. Pri ich tvorbe sme
vychádzali z posledného sčítania v roku 2010. Každá sídelná
jednotka sa skladá z minimálne jedného sčítacieho obvodu.
V Ilave máme vytvorených 16
sčítacích obvodov. Pri mestskom úrade bola vytvorená
sčítacia komisia, ktorá z predložených žiadostí občanov starostlivo a uvážene vyberala
sčítacích komisárov. Práca sčítacieho komisára je náročná a
zodpovedná. Sčítací komisári
môžu svojou aktivitou, celkovým správaním a profesionálnym vystupovaním pozitívne
ovplyvniť záujem obyvateľov
o sčítanie. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011,
bude veľmi podobné sčítaniu
pred desiatimi rokmi. Novinkou je možnosť elektronického
vyplnenia sčítacích formulárov.
PRED SČÍTANÍM
Sčítací komisári začnú od 13.
mája 2011 navštevovať domácnosti, ktoré patria do ich sčítacieho obvodu. Počas výkonu
činnosti je sčítací komisár povinný preukazovať sa osobitným poverením, ktoré mu vydal
starosta obce alebo príslušný orgán štátnej správy, ak je sčítacím
komisárom pre osobitný sčítací
obvod. Sčítací komisár odovzdá
bývajúcim členom domácnosti sčítacie tlačivá. Sčítacie tlačivá budú na národnostne zmiešaných územiach k dispozícii
okrem štátneho jazyka aj v jazykoch národnostných menšín
(maďarskom, rómskom, ukrajinskom a rusínskom), pre slabozrakých a nevidiacich budú
vysvetlivky k sčítacím tlačivám
v Braillovom písme. Sčítací komisár nevstúpi do domácnosti,
pokiaľ ho sami nevyzvete. Poučí vás o spôsobe vyplnenia sčítacích tlačív a odpovie na Vaše
otázky. Ak ste definitívne rozhodnutý vyplniť sčítacie tlačivá
elektronicky, informujte o tom
sčítacieho komisára.
Od sčítacieho komisára prevezmete tieto sčítacie tlačivá:
A. Údaje o obyvateľovi pre
každého člena domácnosti
B. Údaje o byte vyplní jedna
osoba za celú bytovú domácnosť
C. Údaje o dome vyplňuje vlastník alebo správca domu za kaž-

dý dom - za každý dom jedno
sčítacie tlačivo.
SČÍTANIE
Skôr ako začnete vyplňovať
sčítacie tlačivá, prečítajte si vysvetlivky. Mali by vám pomôcť
zapísať údaje úplne, správne a
pravdivo. Sčítacie tlačivá vypisujte modrým alebo čiernym
perom. Sčítacie tlačivá neskladajte, chráňte ich pred poškodením a zničením. Po prvý raz
v histórii si budete môcť vybrať,
či sčítacie tlačivá vyplníte v listinnej podobe alebo elektronicky.
PO SČÍTANÍ
Po rozhodujúcom okamihu
sčítania sčítací komisár opäť navštívi vašu domácnosť. Pomôže
vyplniť sčítacie tlačivá osobám,
ktoré ho o to požiadajú. Skontroluje vypísané tlačivá a v prípade potreby vás vyzve, aby ste
doplnili alebo spresnili údaje.
Sčítací komisár vyzbiera vyplnené sčítacie tlačivá od všetkých
osôb vo svojom sčítacom obvode, ktoré sa nesčítali elektronicky.
-ra„.....Vstupuješ do zelenej svätyne sám so svojím vnútrom. Čuješ,
ako stromy rastú do výšky, hmatáš ich pulz a cítiš ako aj v tebe
čosi rezonuje... Nie však strom
sám, nie človek sám, ale strom
a človek s krajinou má svoj význam....“
Nie náhodou bol apríl kedysi
v minulosti vyhlásený za mesiac
lesov. Na jar, ktorú symbolizuje
práve tento mesiac, je les najkrajší. Preberá sa zo zimného spánku
a oblieka svoj nový zelený odev.
Tento článok nie je o poučeniach,
ktoré všetci dobre vieme, nie je
o tom, ako sa máme v lese správať, ako sa máme k nemu chovať,
je len malou prosbou o zamyslenie sa... O veľké škody sa nám
postarali nedávno prírodné živly, z našich nádherných Tatier sa
stáva spustošená smutná krajina.
Preto si už konečne povedzme
DOSŤ a nepoškodzujme si lesy
i sami !!!! Vari je toho málo, čo
na nej napáchajú prírodné živly?
Musíme jej ubližovať ešte aj my?
Nechcem sa dožiť iba jedného,
aby sa mesiac apríl premenoval
na: Mesiac spomienok na lesy !
(Kto chce sa zamyslí.....)
-ra-

Upozorňujeme
občanov, aby pri úhrade
poplatku za komunálny odpad poštovou poukážkou, alebo trvalým príkazom, uvádzali
meno priezvisko a variabilný symbol, ktorý
je na platobnom výmere
dôležitý, kvôli identifikácii prijatej platby.
Ing. Andrea Juríčková
finančno-majetkové oddelenie

Matrika

Blahoželáme jubilantom
70 rokov
Milica Hrubišková
Vincencia Janušková
MUDr. Vojtech Korytina
Jozef Králik
Ladislav Nosický
Oľga Valová
Edita Vrtíková
75 rokov
Ing. Adolf Bagín
Vilma Banková
Jozef Kopčan
Ing. Ján Štefula, CSc.
80 rokov
MVDr. Milan Podmajerský
Jozef Tomanica
85 rokov
Gabriela Letková
Viliam Novotka
Narodili sa :
Tibor Leštiansky
Marína Sláviková
Karolína Kvasnicová
Tomáš Kuzmiak
Dominika Kučmová
Kvetoslava Gorelková
Navždy nás opustili :
Mária Kuricová
Mária Huboňová
Blanka Kasanická
Anna Daňová
Vladimír Garažia
Okienko do štatistiky :
Za sledované obdobie sa do
nášho mesta prisťahovalo 11
občanov, odsťahovalo sa 14
občanov.
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Ilava má majstra Slovenska
v bedmintone

Turnaj sa konal 16. apríla v Košiciach.

Adam Horák, Nina Klačková, Tamara Prostináková a Jakub Horák, členovia Bedmintonového oddielu TJ SOKOL
ILAVA, štartovali na základe
nominácie 24 najlepších hráčov a hráčok rebríčka SR na
Majstrovstvách SR do 13 rokov. Turnaj sa konal 16. apríla
v Košiciach. Adam patril medzi favoritov turnaja, ale že sa
prebojuje do finále zmiešanej
štvorhry, štvorhry a aj dvojhry, asi nikto nečakal. Najmä
preto, že v kategórii do 13 rokov štartuje ešte len prvý rok.

Striebro získal iba v zmiešanej štvorhre, v ktorej štartoval
s Ninou Klačkovou. Prehrali len s momentálne jasne najlepším párom kategórie 13 ročných v SR. Adam Horák sa stal
dvojnásobným majstrom SR do
13 rokov v bedmintone po finálových víťazstvách v dvojhre
a aj v štvorhre. Pekný úspech
ilavských bedmintonistov potvrdili Tamara s Ninou bronzovými medailami v štvorhre
dievčat. To je tiež veľmi pekný
úspech našich hráčok, nakoľko ešte stále patria do kategórie
11 ročných. Jakub Horák, ako
najmladší hráč na turnaji, zaznamenal pekné víťazstvo v 1.
kole dvojhry. Už jeho postup
na majstrovstvá SR vo veku 9
rokov bol prekvapením. Tieto
úspechy sú výsledkom pravidelného tréningu a dlhoročnej
práce s mládežou v TJ Sokol
Ilava.
-mh-

10.4.2011 sa odohrali
tieto futbalové zápasy:
St.žiaci
Ilava – Streženice 1:0 gól: K. Janco
Dorast
Nitrianske Rudno – Ilava
0:1 gól : T. Suchánek
Muži
Púchov „B“ – Ilava 2:3
góly: Samek, Pagáč, Cabaj
KBF Ilava – Valaská Belá 1 : 0
gól: V. Hujo
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