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V rámci informovanosti občanov ohľadne financovania samospráv miest a obcí Slovenska uverejňujeme list predsedu
ZMOS, Jozefa Dvonča.
Vážení obyvatelia miest a
obcí,
poslaním miestnej územnej samosprávy je zabezpečovať všestranný
rozvoj na svojom území. Úlohou samosprávy a Združenia miest
a obcí Slovenska je preto vytváranie čo najlepších podmienok na Váš dôstojný život.
Na mestá a obce bolo postupne presunuté množstvo
kompetencií a štátnych úloh.
Disponujú s viac ako 4 000
rozhodovacími právomocami,
na ktoré sú potrebné financie. Údržba ciest a chodníkov,
prevádzka verejného osvetlenia, bezpečnosť, poriadok, kosenie a čistenie verejných
priestranstiev,
ale aj správa a údržba
cintorínov, prevádzka
školy či domova sociálnych služieb si žiadajú nemalé financie.
Od roku 2004 platí
nový model financovania, v rámci ktorého
už mestá a obce nie sú
závislé od vôle poslancov v parlamente, lebo
podľa jasných kritérií
získavajú podiel z daní
pracujúcich.
Zároveň majú k dispozícii
miestne dane, ktoré sa
prispôsobujú
domácim špecifikám. Pri ich
stanovovaní poslanci
mestských a obecných
zastupiteľstiev prihliadajú na potreby svojho mesta alebo obce,
ale aj na Vaše reálne
možnosti ich zaplatiť.

Vytvárajú tak systém výberu peňazí, ktoré používajú na
zabezpečenie verejnoprospešných služieb alebo investičných akcií.
Vláda Slovenskej republiky avizuje zmeny,
v rámci ktorých do Vašej spoločnej pokladnice príde podstatne
menej financií a zároveň budú
samosprávy nútené zvyšovať
miestne dane, čo nezlepší životnú situáciu obyvateľov ani
podnikateľov. Chceme, aby zostal zachovaný súčasný model
financovania, naviazaný na
jednu daň - daň z príjmu fyzických osôb, ktorej výnos je
korektným spôsobom prerozdeľovaný medzi mestá, obce
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a vyššie územné celky.
Považujeme za neseriózne,
aby štát riešil svoje problémy
tak, že ich presunie na občanov miest a obcí. Odmietame
postup vlády šetriť spôsobom,
že samosprávam zoberie to, na
čo majú nárok ich obyvatelia
z daní, ktoré zaplatili.
Preto Združenie miest a obcí
Slovenska, ako reprezentatívna
organizácia miest a obcí, ktorá
zastupuje viac ako 95 % samospráv, zvolila túto formu a informuje občanov, že zásadne
nesúhlasí s fiškálnym experimentom na úkor občanov, navyše uskutočňovaným v čase
finančnej a hospodárskej krízy.
Dôrazne varujeme a upozorňujeme, že zmeny vo financovaní
samospráv môžu vážne ohroziť
nielen princípy samosprávy, ale
aj paralyzovať základné funk-

Cena: 0,20 € (6 Sk)
cie, úlohy a služby, ktoré mestá
a obce musia poskytovať svojim
obyvateľom.
Jozef Dvonč, predseda ZMOS
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List predsedu RZMOSP Ing. Jozefa Trstenského, ktorý spracoval v zmysle záverov z rokovania mimoriadneho valného
zhromaždenia RZMOSP, konaného dňa 17.10.2011 v Trenčianskych Stankovciach.
REGIONÁLNE
ZDRUŽENIE
MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽIA
Vážené starostky, vážení starostovia, vážení primátori,
v súčasnej dobe sa všetci nachádzame v zložitej finančnej situácii, ktorá
vyplýva z návrhu štátneho rozpočtu
na rok 2012-2014 a nového návrhu zákona o rozpočtovom určení výnosov
niektorých daní územnej samosprávy.
ZMOS zásadne nesúhlasí so zmenou
systému financovania miest a obcí na
mix daní (daň z príjmu FO, PO, DPH
a spotrebnej dane) a požaduje zachovanie súčasného stavu, keď sú obce a
mestá financované z podielu na dani
fyzických osôb a dani zo závislej činnosti. Dôvodom nášho nesúhlasu je,
že návrh na zmenu financovania obcí
je predložený bez analýzy finančných
potrieb obcí na zabezpečenie plnenia
ich originálnych a prenesených kompetencií a úloh, ale hlavne bez akejkoľvek diskusie s miestnou územnou
samosprávou.
Máme za to, že takejto dôležitej novele zákona mala predchádzať najprv seriózna a dôsledná inventarizácia všetkých kompetencií obcí a ich
ocenenie a až potom pripraviť návrh zmien financovania samosprávy.
To sa však napriek uzneseniu vlády
SR c.232 zo dna 6. apríla 2011 nestalo. Bolo by zaujímavé poznať dôvod
nesplnenia tohto uznesenia. Má byt
snáď dôvodom, že by vláda musela významne navýšiť finančné prostriedky
na plnenie originálnych a prenesených kompetencií miestnej a územnej
samosprávy?
Asi áno!
Veď v rokoch 2005-2011 došlo k výraznému nárastu rozsahu kompetencií prenesených na samosprávu až o
48% a to niečo stojí. Všetko sa samozrejme uskutočnilo bez dôslednej dopadovej štúdie na rozpočty miest a
obcí. Podľa schémy: vláda predloží NR SR schváli - obce, mestá realizujú.
Smutné.
V návrhu rozpočtu na roky 20122014 sa predpokladá pokles príjmov
miestnej a územnej samosprávy o 643
mil. EUR a o túto istú sumu rast príjmov štátneho rozpočtu čo však nerieši problém schodku verejných financií ani ich nekonsoliduje. Znamená
len presun finančných prostriedkov z
miest, obcí a ich obyvateľov na krytie
zvýšených výdavkov ŠR. Ako príklad
šetrenia v štátnej správe uvádzam citáciu z predkladacej správy k návrhu
zákona o rozpočtovom určení výnosu niektorých daní, kde sa uvádza :
„vláda šetrí v týchto rokoch podstatne
viac ako samospráva». Skutočnosť je
však taká, že medzi rokmi 2008 - 2011
vzrastú bežné výdavky štátu z 10 449

mil. € na 14.066 mil. € v roku 2011, t.j.
o 34,6% a bežné výdavky obcí v tom
istom období rastu len o 9,5%. Na to,
aby sme zistili kto skutočné v tomto
štáte šetrí nám stačí ovládanie malej
násobilky.
Chceme však úprimne zdôrazniť, že
mestá a obce neodmietajú svoj podiel
zodpovednosti na riešení finančných
problémov štátu a konsolidáciu verejných financií, ale musí tomu predchádzať dôsledná a zodpovedná kvantifikácia dopadov nových kompetencií
obcí prijatých nad rámec kompetencií
schválených vo fiškálnej decentralizácii k 1.1.2005 na rozpočty obcí a miest.
Tá by mala byt východiskom pre určenie parametrov financovania miestnej a územnej samosprávy. Nevyhnutným predpokladom na prijatie týchto
parametrov financovania obcí je však
dohoda medzi predstaviteľmi ZMOS
a MF SR a nielen formálne, direktívne
„ prerokovanie».
Fiškálna decentralizácia bola postavená na princípoch stability, transparentnosti, spravodlivosti a zodpovednosti za vlastné príjmy miest a obcí,
nie za príjmy celého verejného sektoru. Tomu zodpovedala daň z príjmu
fyzických osôb ako daň, ktorá bola
viazaná na občiansky princíp, má lokálny (regionálny) charakter, je viazaná na príjmy občanov a živnostníkov
a samospráva môže nepriamo ovplyvňovať zamestnanosť na mestách, obciach a regiónoch a tým pádom i výšku dane z príjmu FO.
Tento výdobytok si musíme zachovať i v budúcom období, a preto zásadne odmietame pripravovanú zmenu systému financovania miest a obcí
na mix. daní, ktorý by znamenal výpadok podielových daní pre miestnu
a územnú samosprávu v roku 2012 vo
výške cca 200-250 mil. EUR s negatívnym dopadom na kvantitu i kvalitu
poskytovaných verejných služieb pre
občanov našich miest a obcí.
Z uvedeného dôvodu ZMOS po dôslednej analýze a v snahe zachovať minimálnu ekonomickú stabilitu miest a
obcí v nasledujúcich rokoch požaduje zrealizovať nasledujúce legislatívne opatrenia na zmiernenie dopadov
konsolidačných opatrení na financovanie miest a obcí:
- zrušenie zákona o dani z príjmu
predaja a prenájmu majetku obcí,
- zrušenie zákonnej povinnosti obcí
v oblasti sociálnych služieb k 1.1.2012
(povinnosť financovať pobyt občanov
v sociálnych zariadeniach u verejných
i neverejných poskytovateľov sociálnej služby),
- v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zásadne
odmietame povinnosť poskytovať finančné prostriedky podľa § 65 ods.5

zákona c.305/2005 Z.z.,
- zásadne nesúhlasíme s presunom
kompetencií na obce v legislatívnom
zámere zákona o sociálne vylúčených
spoločenstvách bez dôkladnej dopadovej štúdie na rozpočty miest a obcí,
- upraviť financovanie centier voľného čašu na úroveň pred 15.12.2010,
- zrušiť ustanovenia tých zákonov,
ktoré určujú obciam účelové financovanie a tým vytvárajú podmienky
na neefektívne využívanie obecných
zdrojov, napr. financovanie neštátnych škôl a ŠZ, financovanie školských jedální, obmedzenie poctu detí
v triedach, atd.,
- realizovať zmeny v zákone o správnych poplatkoch s cieľom zvýšiť príjmy miest a obcí,
- zmeniť systém a skrátiť čas na refundáciu výdavkov na pofinancovanie projektov,
- schváliť na prechodné obdobie
možnosť používania kapitálových
príjmov na bežné
výdavky,
- zaviesť podiel obcí na nových daniach, ktoré budú zavedené do systému daní, napr.
podiel na bankovej dani, emisnej
dani, atd.,
- prijať záväzok vlády SR, že nebude
navrhovať nové zákony, resp. novelizovať
zákony, realizácia ktorých bude zaťažovať rozpočty miest a obcí v rokoch

2012-2014,
- na základe dôkladnej inventarizácie kompetencií miestnej a územnej
samosprávy
garantovať na roky 2012-2014 minimálnu výšku daňových príjmov
po predchádzajúcej dohode so zástupcami ZMOS,
- odmietame novelu zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za
TKO a drobné
stavebné odpady c.582/2004 Z.z.,
nakoľko by vytvorila predpoklady pre
neprimerané
zvýšenie dani z nehnuteľnosti pre
sociálne slabšie skupiny občanov a
zbytočné by zaťažila už i tak napnuté
rozpočty miest a obcí novými administratívnymi výdavkami (jednotné daňové priznania, nákup nového
softwéru a i.),
- zásadne odmietame presun agendy hlásenia pobytu z obcí na obvodné
úrady ako neodôvodnenú.
Vážené starostky, starostovia, primátori, v súčasnej dobe je nevyhnutné, aby samospráva vystupovala svorne a jednotne, aby sme všetci rovnako
zabojovali o zachovanie základných
princípov samosprávy, ktoré sú viac
ako kedykoľvek predtým ohrozené.
Som presvedčený, že spoločnými silami sa nám to musí podariť.
Ing. Jozef T r s t e n s k ý
predseda RZMOSP

Prečo park Štefana Rausa?
Už je tomu 105 rokov, čo do Ilavy
prišiel absolvent ostrihomského
učiteľského ústavu, Štefan Raus
a tu žil, pracoval a pôsobil až do
smrti v roku 1958.
Celý život slúžil občanom Ilavy a cirkvi, hoci rodákom nebol.
V meste dostal miesto učiteľa, neskôr riaditeľa cirkevnej školy, ktorá
dodnes ticho stojí na Farskej ulici
(budova s kaplnkou).
Popri učiteľskej práci každý deň
chodil do kostola ako organista
a hrával na organe pri bohoslužbách, nacvičoval veriacich nové
piesne a viedol cirkevný spevácky
zbor , ktorý vystupoval aj pri iných
slávnostiach v meste až do roku
1957. Jeho osoba je teda spojená
s činnosťou speváckeho zboru Ilavan a divadelného súboru.
Po smrti cirkevného historika
a správcu ilavskej farnosti, ThDr.
Jozefa Chorényiho, nadviazal Štefan Raus na jeho práce ako regionálny historik a po roku 1945 zrekonštruoval a viedol kroniku Ilavy.
V roku 1931 Ilavčania ho zvolili za starostu. Tejto funkcie sa
v roku 1939 dobrovoľne vzdal, no
v rokoch 1942 – 1944 bol opäť starostom. Taktiež bol vymenovaný
za vládneho komisára obce Ilava.
Tento úrad zastával až do skončenia druhej svetovej vojny. Tiež bol
dlhoročným členom Potravného

družstva v Ilave a v roku 1938 jeho
predsedom.
6. septembra 1947 odovzdal milánsky arcibiskup, ktorého nazývali arcibiskupom pracujúcich, Štefanovi Rausovi medailu Vznešeného
kríža, ktorú pápež Pius XII.“ uznal
za vhodné priznať a odovzdať za
zásluhy o cirkev katolícku a pápeža.“
Starší obyvatelia nášho mesta
na pána Rausa dodnes spomínajú,
či už ako na učiteľa, riaditeľa alebo
výnimočného organistu, dirigenta,
ktorý s láskou vychovával, hral na
organe a nacvičoval nielen piesne,
ale aj divadelné hry.
Účinkovanie a život pána Štefana
Rausa si obyvatelia Ilavy verejne
uctili až v roku 1991, kedy na
podnet vtedajšieho primátora, Ing.
Jozefa Sabadku a členov mestského
zastupiteľstva bol park pri kostole nazvaný menom tohto človeka,
ktorý mestu Ilava zasvätil svoju pozemskú púť. Tabuľky s pomenovaním parku sa časom stratili.
Súčasné vedenie mesta nezabudlo pri rekonštrukcii vrátiť
meno mestskému parku, a tým
obyvateľom pripomenúť, že tu
v minulosti žil človek, ktorý šíril
lásku, dobro, cit a hrdosť k našej
Ilave.
kronikár mesta
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„...priateľ je drahokam, cenný a večný a Tvoj....“
– touto myšlienkou končil nádherný piatkový podvečer, počas ktorého sa na

právkový príbeh o priateľstve, ktoré rozpustí aj srdce z ľadu, prenikol do srdca
každého diváka. Obrovský potlesk
bol
odmenou
nielen pre
účin kujúcich, ale aj
pre režiséra, hudobný
d o pr ov o d ,
o s ve t ľov ača, zvukára
a tiež i pre
nás rodičov,
Mgr. R. Hromádková a Mgr. A. Škvaro
ktorí sme
ilavskom pódiu predstavi- boli veľmi prekvapení, čo
li žiaci literárno-dramatic- dokážu naše deti, keď ich
kého odboru ZUŠ v Ilave, vedie človek, učiteľ, režisér,
ktorí počas celého minulé- umelec s veľkým talentom
ho roka trénovali a nacvi- a obrovským srdcom. Preto
čovali rozprávku Snehová za všetkých rodičov, za deti,
kráľovná s prvkami muzi- za kolektív DK v Ilave veľkálu , podľa scenára Ľubo- mi ďakujem Mgr. Andrejomíra Feldeka, v réžii a pod vi Škvarovi a celému jeho
umeleckým vedením An- tímu z Huga za všetko, za
dreja Škvaru. Tak ako po- krásu, ktorú nám ukázal
čas predchádzajúcich mu- nielen v rámci muzikálozikálových predstavení ani vých predstavení, ale hlavtentokrát diváci nesklama- ne za skromnosť a lásku
li. „Kulturák“ bol do po- k ľuďom a umeniu. Verím,
sledného miesta obsade- že predstavenie sa neodoný a balkóny tiež nezívali hralo posledný krát a rozprázdnotou. Mnohí z účin- právka s hlbokou myšlienkujúcich detí hrali divadlo kou priateľstva poteší ešte
po prvý krát a môžem po- veľa detských i dospelých
vedať, že sa veľmi dobre divákov.
Na záver by sme chceli
popasovali s trémou. Rozešte zaželať
nášmu bývalému riaditeľovi DK veľa
šťastia, radosti, úspechov a stotožňujeme sa
so slovami v
piesni, ktorú
spievali deti
v muzikáloZáverečná pesnička účinkujúcich

vej rozprávke: „... keď sa
do sveta vydáš, pobaľ si radosť, zíde sa veru na každú
starosť, keď Ťa osud zaveje neznámou trasou, kráčaj si, kráčaj, za srdca hlasom...“
V rozprávke účinkovali
žiaci zo ZUŠ v Ilave: Natália Štefancová, Samuel
Teicher, Damián Štefanec,
Barbora Barteková, Timea

Drobcová, Soňa Kuchynková, Mária Tomášová,
Natália Hírešová, Kristína
Petrujová, Karolína Farská
a Ema Cíbiková
Scenár: Ľubomír Feldek
Hudba: Dagmar Mišíková
Réžia: Andrej Škvaro
Zvuk: Andrej Škvaro
Gitara: Dagmar Mišíková
Klavír: Branislav Trenčan
Husle: Juraj Ondráš
-at-

Huslisti a husle

Huslistka Barborka Berkyová a Zuzka Pružincová.
V nedeľu 16.10.2011 kino
Svět vo Valašských Kloboukoch rozozneli husľoví umelci. Konalo sa tam
pásmo slova, projekcie a
najmä hudby pri príležitosti 500. výročia vzniku celosvetovo známeho hudobného nástroja - huslí.
Prednášku o vzniku a vývoji tohto čarovného hudobného nástroja, názorné
ukážky výroby, staré nástroje a hudobných skladateľov predstavil majster
husliar Pavel Celý zo Zlína.
V zaujímavom programe
účinkovalo takmer 20 huslistov, medzi ktorými vystúpili žiaci zo ZUŠ Dubnica nad Váhom Barborka

Berkyová, Šimon Nehéz a
naši žiaci Zuzka a Janko
Pružinec. Pán učiteľ Mgr.
Marek Berky nadviazal
priateľské kontakty, s prísľubom cezhraničnej spolupráce a plánovaným workshopom aj v Ilave, možno už v
mesiaci november.
Podujatie „Husle a husľoví jubilanti“ bolo spojené s výstavou „Jak se rodí
housle“ a zorganizovala ho
ZUŠ Valašské Klobouky,
Centrum pro rodinu
ve spolupráci s KVS Valašské Klobouky.
Tešíme sa na nové priateľstvá a návštevu z Moravy!
R.H.
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Uznesenie zo zasadnutia
neplánovaného Mestského
zastupiteľstva mesta Ilava,
konaného dňa 27.09.2011
v DK Ilava
/ Výber /
Mestské zastupiteľstvo:
A) PREROKOVALO
1. Žiadosť právnickej osoby Tatra Com-Ferro, spol. s r. o. o zmenu
územného plánu mesta.
2. Žiadosť právnickej osoby ILFES, s. r. o. o odpredaj zariadení
tvoriacich tepelné hospodárstvo.
3. Žiadosť právnickej osoby
Infinity Trust, s. r. o. o odpredaj
nehnuteľností vo vlastníctve mesta za účelom vybudovania športového areálu.
4. Prijatie
preklenovacieho
úveru z VÚB – vo výške 92 000
€ z dôvodu časového nesúladu
medzi úhradou faktúr za realizáciu stavby „Rekonštrukcia parku
a komunikácií Centrálnej mestskej zóny v Ilave“ a refundáciou
oprávnených výdavkov projektu.
5. Odpredaj pozemku KN – C
parc. č. 1 448/2 v k. ú. Klobušice
(Kaufland).
6. Prenájom stavebného objektu
„Staré šatne MFK“ hudobnej skupine La Univerz.
7. Žiadosť právnickej osoby
TOMDom, s. r. o. ako nového
správcu bytového domu s. č. 427
na ulici Bratislavskej v Dubnici
nad Váhom.
8. Problematiku parkovania
v Centre mesta Ilava.
9. Rozpočet 2012 - náklady na
audity príspevkovej a rozpočtových organizácií.
10. Zapojenie žiakov do čistenia
potoka v rámci Dňa zeme (rokovanie so ZŠ Ilava).
11. Zmluvu o nakladaní s komunálnymi odpadmi s právnickou osobou Zberné suroviny,a.s.
Žilina.
12. Ekonomiku príspevkovej
organizácie TSM Ilava.
13. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania v zmysle §
17 Zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy k preklenovaciemu úveru.
14. Zmeny rozpočtu.
B) BERIE NA VEDOMIE
1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania v zmysle § 17
Zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy k preklenovaciemu úveru
vo výške 92 000 € od VÚB, a. s.
za účelom refundácie uhradených
faktúr zaplatených dlžníkom –
mestom Ilava ako oprávnených
výdavkov projektu s názvom „Rekonštrukcia parku a komunikácií
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CMZ v Ilave“, so splatnosťou do
31.03.2012.
2. Žiadosť právnickej osoby
TOMDom so sídlom Kpt. Nálepku 676, 018 41 Dubnica nad Váhom – správcovskej spoločnosti bytového domu s. č. 427/2 na
ulici Bratislavskej v Dubnici nad
Váhom – o stanovisko k výmene
okien a radiátorov v byte č. 2 tohto bytového domu, ktorý je vlastníctvom mesta Ilava.
3. Uzatvorenie zmluvy medzi
mestom Ilava a právnickou osobou Zberné suroviny, a. s. so sídlom Kragujevská 3, 010 01 Žilina,
týkajúcej sa určených zložiek komunálneho odpadu vzniknutých
na území mesta a odovzdávaných
v miestnej výkupni Ilava s. č. 769
na ulici Pivovarskej v Ilave.
4. Žiadosť právnickej osoby Tatra Com-Ferro, spol. s r. o. so sídlom
Centrum II 70/1, 018 41 Dubnica
nad Váhom o zmenu územného
plánu mesta.
5. Žiadosť právnickej osoby
Infinity Trust, s. r. o. so sídlom
Medňanská 896/19, 019 01 Ilava
o odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta, a to pozemkov KN
– C parc. č. 1142/1, parc. č. 1143
a parc. č. 1144 zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 1500 v k.
ú. Ilava, za účelom vybudovania
športového areálu.
C) SCHVAĽUJE
1. Prijatie preklenovacieho úveru vo výške 92 000 € od VÚB, a. s.
za účelom refundácie uhradených
faktúr (faktúra č. 20110338 a faktúra č. 20110256) zaplatených dlžníkom ako oprávnených výdavkov
projektu s názvom „Rekonštrukcia parku a komunikácií Centrálnej mestskej zóny v Ilave“, s kódom projektu NFP 22140120288
(ďalej len Projekt), na realizáciu,
ktorého Dlžník uzavrel s Ministerstvom výstavby a regionálneho
rozvoja SR ako príslušným riadiacim orgánom (ďalej len Riadiaci orgán), dňa 31.05.2010 zmluvu o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku (ďalej len
NFP) číslo Z214012028801 (ďalej len Zmluva o poskytnutí NFP)
v rámci Regionálneho operačného
programu, z dôvodu časového nesúladu medzi úhradou faktúr dlžníkom a refundácie oprávnených
výdavkov projektu riadiacim orgánom.
2. Zabezpečenie úveru blankozmenkou mesta a dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke.
3. Odpredaj nehnuteľnosti vo
vlastníctve mesta, a to pozemku
KN – C parc. č. 1448/2 – zastavané
plochy a nádvorie o výmere 1 071
m2, zapísaného na Správe katastra
Ilava na LV č. 1 875 v k. ú. Klobušice, právnickej osobe Immo-Log-SK Alpha, s. r. o. so sídlom
Trnavská cesta 41/A, 831 04 Brati-

slava. Kúpna cena za odpredávanú
nehnuteľnosť sa podľa znaleckého
posudku č. 34/2011, vypracovaného znalcom v odbore stavebníctvo – odvetvie odhad hodnoty
nehnuteľností Ing. Pavlom Žiačkom, stanovuje na 14 600 €. V prípade, ak by sa kupujúci rozhodol
predávaný pozemok v budúcnosti
predať, zriaďuje sa predkupné právo ako vecné bremeno v prospech
predávajúceho – Mesto Ilava, a to
za kúpnu cenu rovnajúcu sa kúpnej cene t. j. 14 600 €. Predkupné
právo automaticky zanikne dňom
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na rozšírenie logistického centra Kaufland. Správny poplatok za vklad vlastníckeho práva
do katastra nehnuteľností hradí
kupujúci.
4. Prenájom nehnuteľnosti vo
vlastníctve mesta Ilava a to budovy s. č. 818 – staré šatne MFK,
zapísanej na Správe katastra Ilava
na LV č. 1500 v k. ú. Ilava, hudobnej skupine La Univerz zastúpenej
Marošom Ďuríkom, bytom SNP
1882/6, 019 01 Ilava za účelom
zriadenia skúšobnej miestnosti.
Výška nájmu sa stanovuje na 27 €/
mesiac, pričom nájomca uhradí aj
náklady za poskytnutie služby.
5. Zmenu rozpočtu na položke
01116 633016 51000602 - reprezentačné zahraničné – primátor
zníženie rozpočtu o 300 €, na položke 01116 633016 51000603 - re-

prezentačné – prednosta zníženie rozpočtu o 300 €, na položke
01116 633016 51000403 - mobilné telefóny správa mesta zníženie rozpočtu o 200 € a na položke
0460 635006 58000802 - údržba
ciest a chodníkov navýšenie rozpočtu o 800 €.
6. Zmenu rozpočtu na položke
312001 74005705 – Transfer ŠR odchodné – ZŠ Ilava navýšenie
rozpočtu o 1 573 € a na položke
312001 74005706 – Transfer ŠR príspevok na žiakov zo SZP navýšenie rozpočtu o 810 €.
D) MENÍ
1. Text bodu č. C/3 uznesenia
č. 5/2011 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Ilava konaného dňa 23.08.2011 ktorý znel:
- „použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na odstránenie havárie – kotolňa Štúrova
vo výške 12 951 €, na odstránenie
havárie prepadnutej komunikácie
SNP vo výške 530 € a na odstránenie havarijného stavu kanalizácie
DK Ilava vo výške 3 325 € “.
Za nový text:
- „použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na odstránenie havárie – kotolňa Štúrova
vo výške 12 951 €, na odstránenie
havárie prepadnutej komunikácie
SNP vo výške 584 € a na odstránenie havarijného stavu kanalizácie
DK Ilava vo výške 3 325 €.“
Bližšie informácie získate vždy
na www.ilava.sk
-r-

Ilavský mesačník

5

Pietna spomienka
Vo štvrtok, 6. 10. 2011, sa uskutočnila pietna spomienka pri príležitosti odhalenia pamätných
tabúľ, politickým väzňom a biskupovi Jánovi VOJTAŠŠÁKOVI,
ktoré sú umiestnené na vonkajšom väzenskom múre vo vchode
do Božieho chrámu, zasväteného
Všetkým svätým.
Túto pietnu akciu pripravila
Regionálna pobočka ZPKO v Ilave. Tejto pietnej akcie sa aktívne zúčastnili zástupcovia RO PV
ZPKO Trenčín, vedenej podpredsedníčkou Helenou HOŠTÁKOVOU, prednosta MsÚ v ILAVE,
Ing. Ľubomír TURCER, riaditeľka ZŠ Mgr. Oľga ĎURECHOVÁ,
riaditeľka OA Mgr. Dana ŠKULTÉTYOVÁ a správca ilavského
Rímsko – katolíckeho dekanátu
Peter JURČÍK a členovia RP PV
ZPKO ILAVA. Pani predsedníčka
Hedviga SLIVKOVÁ s radosťou
privítala prítomných, vysvetlila dôvod nášho stretnutia a odovzdala slovo slečne Zuzke Pružincovej, ktorá predniesla úžasnú
báseň od autora Ľudovíta PAVLA
s názvom „ Ranné meditácie“. Pán
správca dekanátu prečítal oficiálny list, v ktorom sa oboznamujú
veriaci zo Slovenska s postupom
blahorečenia biskupa Jána VOJTAŠŠÁKA, ako aj prierez strastiplným životom biskupa Jána
VOJTAŠŠÁKA, hlavne s obdobím po skončení II. svetovej vojny až do jeho úmrtia. Po položení vencov prihovoril sa nám opäť
pán správca dekanátu. V závere
sa nám prihovorila pani predsedníčka RP PV ZPKO ILAVA
o potrebe si pripomínať – aspoň
v okolí mesta ILAVY, na všetky
protiprávne konania komunistickej zlovôli, ako napríklad v neďalekej obci ZLIECHOVE.
V tejto chvíli si dovoľujem pripojiť môj názor, prečo je treba sa
čo najviac modliť, aby naše modlitby boli vypočuté a biskup Ján
VOTAŠŠÁK bol v čo najkratšom
možnom čase vyhlásený za blahoslaveného.
Pekne, ale jasne a zrozumiteľne sa vyslovil biskup Dr. J. E.
František TONDRA a preto si ho
dovolím doslovne citovať :
„Všemohúci Bože, vyvolil si si
svojho služobníka Jána Vojtaššáka, aby trpel na tvoju slávu a pre
dobro Cirkvi.
Väznený, ponižovaný, opľuva-

ný, zosmiešňovaný a prinútený
vykonávať najposednejšie práce
niesol tento údel v hlbokej pokore. Za hranicami Slovenska prijal z tvojich rúk kalich utrpenia.
Na pohľad nič nezostalo na ňom
z dôstojnosti veľkňaza Cirkvi, podobne ako z Ježiša Krista, keď ho
viedli na Kalváriu, však v jeho
vnútri si žiaril ty sám, Bože. Prosíme ťa, Večný Bože, osláv svojho
služobníka Jána, aby sme si ho
uctievali na oltároch celej Cirkvi.
Za jeho blahorečenie ťa prosíme
skrze Krista nášho Pána. Amen.„
(z knihy: Mučeník bez vyliatia
krvi, Pavol Janáč, Ľubomír Pekarčík)
Večer 15. septembra 1950
biskupa Jána Vojtaššáka štátna bezpečnosť zatkla pod zámienkou jeho účasti na schôdzi
kňazov v Trenčíne. 16. septembra 1950 ho dopravili do väzenia v pražskej Ruzyni. Začal
sa pripravovať proces s „vlastizradnými“ biskupmi - Jánom Vojtaššákom, Michalom
Buzalkom a PP: GOJDIČOM.
Biskupi boli obvinení z úkladov
proti republike, velezrady, vojnovej zrady a vyzvedačstva. Zverské metódy, vynútené odpovede,
ostré výsluchy spôsobili, že napokon biskupi podľahli psychickému tlaku i fyzickému násiliu.
10. - 15. januára 1951 sa konal
súd v Bratislave. Biskup Ján Vojtaššák bol odsúdený na 24 rokov
odňatia slobody, stratu občianskych práv, zhabanie majetku a
pol milióna korún pokuty. Prešiel tortúrou väzníc vo Valdiciach, Leopoldove a v Ilave.
Približne po roku 1990, sa začalo čoraz otvorenejšie hovoriť aj
o hrôzach páchaných dozorcami
v ilavskej väznici. Tzv. komunistickí partizáni – dozorcovia nepríčetne prenasledovali všetkých
Služobníkov Božích.
Ich „hnev“ voči nim nie je ničím ospravedlteľný !!!
„Prvé
miesto“ – dnes už nebohý, zaujímal V. B. Ten s nevysvetliteľným
spôsobom prenasledoval, lynčoval, týral obzvlášť biskupa Jána
VOJTAŠŠÁKA. Toto jeho konanie malo za príčinu, že jeho spolu
dozorcovia, väčšinou to boli partizáni – nekomunisti, ho vôbec
nemali radi a dávali mu to aj na
zreteľ. Dozorca – lynčovateľ a katan V. B. , sa po roku 1990 vyhováral na to, že to „musel robiť“....
Vraj, ak by to tak nerobil – boli by

ho prepustili.... V tom čase ešte
žili jeho spolu dozorcovia – väzni ich nazývali „zlatí dozorcovia“,
mu neraz do očí povedali a pekne nahlas, čo si o ňom vtedy mysleli... Ich averzia voči nemu bola
až príliš zreteľná. Dozorca V. B. ,
ako „kukuričný partizán“ pravidelne pri rôznych výročiach dostával „vyznamenania“. Toto „vyznamenanie“ nikdy nemal s kým
osláviť – bočili od neho ! Je to pre
mňa nepríjemné konštatovanie,
ale „život“ biskupa Jána VOJTAŠŠÁKA počas jeho väznenia od
mája 1945 až do jeho prepustenia
na „slobodu“, bol v ilavskej väznici najhorším !!! Veď aj na konanie dozorcov, hlavne však V. B.,
sa biskup J. VOJTAŠŠÁK vyslovil: „Bože, odpusti mu, veď nevie čo činí !“ Aj napriek tomu, že
už viac ako dvadsať rokov žijeme
v „demokracii“ a naša nedávna
minulosť – od roku 1945 do roku
1989 mala byť nielen odsúdenia
hodná a páchatelia komunistických zločinov potrestaní, nič sa
nekoná. Sudcovia, ktorí síce na
nátlak komunistických „rozkazovačov“ vynášali neospravedlniteľné tresty – súdili beztrestne až do
ich odchodov do dôchodku. Veľa
zla pôsobia historici, odchovaní
na komunistickom mlieku, ktorí aj napriek rukolapným písomným dôkazom nedokážu priznať
svoje omyly a zotrvačne presadzujú komunistický výklad dejín rokov 1945 – 1989. Obzvlášť
je nepríjemné činná istá skupina
ľudí – vravia si síce že sú „kresťania“, ale odmietajú všetky seriózne pokusy o spravodlivý a ničím
nerušený výklad doby trvania
SLOVENSKÉHO ŠTÁTU /1939
– 1945/. Bol to práve biskup Ján
VOJTAŠŠÁK, ktorý okamžite reagoval na ústne informácie priamych svedkov zločinov nacizmu v koncentračných táboroch

smrti a oznámil nielen pánovi
prezidentovi, ale aj Slovenskému
snemu, čo bolo príčinou toho,
že vysťahovanie židovských občanov bolo zo Slovenského štátu
zastavené až do vypuknutia protislovenského povstania. Je zarážajúce a nepochopiteľné, ak istá
skupina občanov odmieta blahoslavenie biskupa J. VOJTAŠŠÁKA a nespravodlivo mu pripisujú
činy, ktoré nikdy nevykonal. Preto musel byť väznený, že dôsledne
napĺňal svoje kresťanské poslanie? Preto musel byť súdený ľuďmi, týraný katmi ?...
Počas pobytu biskupa Jána
VOJTAŠŠÁKA vo vyšetrovačke
v Žiline sa mu zhoršil zdravotný
stav – kŕčové žily – a previezli ho
opäť do ilavskej väznice na „operáciu“. A, opäť sa „vrátil“ medzi
katov ....
14. júna 1956 mu prerušili trest
a určili pobyt v Děčíne v Charitnom domove. Prerušenie výkonu
trestu mal zrušené v apríli 1957.
Opäť bol pol roka vyšetrovaný v
Žiline, kde boli viacerí kňazi zo
Spišskej diecézy súdení pre „rozvracanie základov ľudovodemokratického zriadenia“. Biskupa
Jána Vojtaššáka opäť čakali ďalšie zastávky jeho „krížovej cesty“:
väznice v Ilave, vo Valdiciach, na
Pankráci v Prahe.
Na záver si dovolím napísať
myšlienku Edity STEINOVEJ :
„Viera je božskej múdrosti bližšia ako všetka filozofická, ba dokonca aj teologická veda.
Pretože však chôdza v tme je
ťažká, každý lúč svetla,
ktorý prenikne do našej noci
ako posol budúceho jasu,
je nám pomocou,
aby sme z našej cesty nezablúdili.“
Marián Burík
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50. výročie založenia Špeciálnej
základnej školy v Ilave
„Čože je to päťdesiatka?“ - to sú
často používané slová piesne, ktoré v sebe skrývajú určitú životnú
skúsenosť nadobudnutú nielen
počas ľudského života, ale aj počas života školy. Slová tejto piesne sme si zaspievali dňa 25. mája
2011, kedy Špeciálna základná
škola pripravila pre svojich vzácnych hostí, kolegov a žiakov krásnu oslavu 50. výročia založenia
školy. Pri tejto príležitosti sme sa
stretli v priestoroch Domu kultúry v Ilave, za čo patrí poďakovanie
vedeniu mesta Ilava a zamestnancom domu kultúry. Žiaci našej
školy pod vedením pedagógov
pripravili pre hostí kultúrny progam, ktorý oslovil každého zúčastneného. Veľké ďakujem patrí
všetkým zamestnancom školy,
sponzorom a najmä žiakom, ktorí
sa podieľali na príprave a realizácii nezabudnuteľnej oslavy.
Z archívnych záznamov a kroník sa dozvedáme o začiatkoch
histórie školy, problémoch, ktoré
bolo potrebné prekonávať, ale aj
úspechoch a radostiach. 28. augusta 1960 začala vykonávať svoju činnosť Osobitná škola v Ilave
z iniciatívy rodičov. Do školy nastúpilo 8 žiakov, ich prvou učiteľkou sa stala pani Eva Krymová. V
osobitnej škole sa žiaci vzdelávali
od 1. do 5. ročníka, po jeho ukončení pokračovali vo vzdelávaní
v Osobitnej škole v Dubnici nad
Váhom. Vyučovanie prebiehalo
v provizórnych podmienkach v
budove Jedenásťročnej strednej
školy v Ilave, neskôr v požiarnej
zbrojnici. Pridelené priestory zároveň slúžili aj na verejné účely,
čo so sebou prinášalo veľa problémov - upratovanie, vykurovanie, ktoré zabezpečovali učitelia
a žiaci nad rámec svojich povinností. Okrem prvoradej úlohy,
týkajúcej sa výchovy a vzdelávania detí s mentálnym a telesným
postihnutím, bolo potrebné riešiť
problémy súvisiace so samotným
zabezpečením prevádzky školy,
nábytku, učebníc a zavedením
základných hygienických a sociálnych návykov žiakov.
Vo vedení školy sa vystriedalo
viacero pedagógov: v školskom
roku 1963 /1964 sa stala riaditeľkou školy p. Elena Janegová, od
roku 1973 Mgr . Emília Trenčanová , v roku 1991 funkciu riaditeľky
školy prebrala Mgr. Gabriela Koštialiková.
V roku 1999 sa škola presťahovala do prenajatej netypizovanej budovy detských jaslí, ktorej
vlastníkom je mesto Ilava. Vyučovanie a priestory budovy boli

prispôsobené požiadavkám výchovno – vzdelávacieho procesu
mentálne postihnutých žiakov.
Od 1. apríla 1999 sa stala Osobitná škola v Ilave rozpočtovou
organizáciou s právnou subjektivitou. 1. septembra 2000 sa mení
názov školy na Špeciálnu základnú školu v Ilave a v roku 2004 sa
zriaďovateľom školy stáva Krajský
školský úrad v Trenčíne, ktorý
riadi školu po metodickej, finančnej a právnej stránke.
Od roku 2009 pôsobí vo funkcii riaditeľky školy Mgr. Viera
Prekopová.
Špeciálna základná škola v Ilave je zameraná na rozvoj osobnosti mentálne postihnutého
žiaka. Patrí do siete špeciálnych
základných škôl a zároveň je súčasťou výchovno-vzdelávacej sústavy. Je plno oorganizovanou
školou, ktorú navštevuje priemerne 30 žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami z Ilavy a okolitých obcí. Žiaci
sú vzdelávaní v 1. - 9. ročníku
podľa vzdelávacích programov A,
B, C - variantu, reformné ročníky podľa školského vzdelávacieho programu. Značnú časť tvoria
žiaci vzdelávaní podľa individuálneho vzdelávacieho programu,
ktorý je prispôsobený ich stupňu
mentálneho postihnutia. Žiakom
zo sociálne znevýhodneného prostredia je poskytovaný príspevok
na skvalitnenie podmienok na
výchovu a vzdelávanie podľa vyhlášky MŠ SR č. 649/2008 Z. z. V
škole pôsobia záujmové útvary,
ktoré využívajú vzdelávacie poukazy ako systém finančnej podpory v zmysle zákona č. 597/2003
Z. z. o financovaní základných
škôl, stredných škôl a školských
zariadení. Zaujímavou a kvalitnou úrovňou záujmových útvarov škola motivuje žiakov k radostnému a spokojnému pobytu
v škole.
Neodmysliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu sú
mimoškolské aktivity poriadané
v rámci školy, v spolupráci so základnými školami a špeciálnymi
základnými školami trenčianskeho a žilinského regiónu. Tradičnými aktivitami sú najmä stolnotenisový turnaj žiakov o Putovný
pohár riaditeľky ŠZŠ Ilava, verejná finančná zbierka Na kolesách
proti rakovine, Jesenná strašidieľňa, Vianočné koledovanie, Fašingová šiškáreň, stolnotenisový
turnaj učiteľov, Deň Zeme, vedomostné kvízy. Je dôležité, aby sme
dali priestor takýmto aktivitám,
vďaka ktorým si všetci uvedomu-

jeme pravé hodnoty života. Nie
sú ničím výnimočným, veď pozornosť a práca venovaná deťom
by mala byť samozrejmá.
A ak
sa veci samozrejmé zdajú byť výnimočné, je čas ich zmeniť. Venovať pozornosť tomu, čo je v živote spoločnosti to najkrehkejšie,
najzraniteľnejšie a najdôležitej-

šie. Našim deťom. Rozvíjať myšlienku dobra, ktorá tu vždy bola,
oprášiť cesty, ktoré k nej vedú,
zdolať prekážky a vytrvať.
Mgr. Viera Prekopová, riaditeľka ŠZŠ

Deň otvorených dverí na
Obvodnom úrade v Trenčíne
12.októbra 2011 žiaci šiesteho
ročníka prežili zaujímavý a netradičný deň. Zúčastnili sa Dňa
otvorených dverí na Obvodnom
úrade v Trenčíne, ktorý sa uskutočnil v rámci podujatí organizovaných pri príležitosti Európskeho týždňa miestnej demokracie
2011. Žiaci na obvodnom úrade
zažili pútavé, poučné a naozaj
rôznorodé dopoludnie. Nazreli do sveta nevidiacich ľudí, v simulátore „Čierna kocka“ si vyskúšali, aké je náročné orientovať
sa v cudzom priestore bez zraku.
Zúčastnili sa workshopu „Ľudské práva a zdravotne postihnutí
občania“, kde získali cenné rady
ako komunikovať so zrakovo postihnutými ľuďmi. Pred budovou
ObÚ absolvovali ukážku techniky hasičského záchranného
zboru, mali možnosť si ju nielen
prezrieť, ale aj „preloziť, vyskú-

šať a ohmatať“. Pri stánku civilnej
ochrany a krízového riadenia si
vyskúšali prostriedky individuálnej ochrany. Navštívili stredisko
integrovaného záchranného systému, kde sa podrobne oboznámili s jeho činnosťou a tým, ako
postupovať v prípade krízovej situácie. Pracovníci operačného
strediska záchrannej zdravotnej
služby poučili žiakov o postupoch pri záchrane ľudského života, deti si aj prakticky vyskúšali
nácvik resuscitácie na figuríne.
Počas celého dopoludnia nás
v priestoroch ObÚ sprevádzali
milí a ochotní pracovníci, snažiaci sa zodpovedať na každú našu
otázku. Žiaci z dňa otvorených
dverí odchádzali plní dojmov,
praktických a cenných poznatkov.
Ing. Katarína Hulínková,
ZŠ Ilava, Medňanská

Bezpečná škola

drog a šikanovania. Žiaci si vypočuli rozhlasovú reláciu zameranú
na kyberšikanu. Dozvedeli sa o
jej nástrahách a dostali rady ako
sa pred ňou ochrániť. S triednymi učiteľmi sa rozprávali na tému
šikanovanie a vypracovali dotazník s týmto zameraním. Žiaci ôsmych a deviatych ročníkov
besedovali s príslušníkmi policajného zboru o trestnoprávnej
zodpovednosti. Ani žiaci z prvého stupňa v tento deň nezaháľali, venovali sa dopravnej výchove.
Zo školy sa presunuli na cvičisko
do areálu Zempra, kde absolvovali jazdu zručnosti na kolobežkách a bicykloch pod odborným
vedením pána Mončeka, majiteľa autoškoly. Za svoju šikovnosť
dostali účastnícke listy. Cestou naspäť si zopakovali pravidlá pre chodcov a bezpečnosť
pri prechádzaní cez cestu.
Verím, že tento deň bol pre všetkých prínosom a naplnil obsah
nášho prvého tematického dňa.

Po krásnych
augustových
dňoch nám 5. septembra 2011
neúprosný školský zvonec priniesol začiatok nového školského roka. Spolu so zvonením ožili
školské chodby detským džavotom a opálenými, oddýchnutými žiakmi. Tí si cez školskú bránu preniesli nielen nové zážitky
a spomienky, ale aj chuť naučiť sa
niečo nové, či chuť odhaľovať tajomstvá poznania. Pri odhaľovaní tajomstiev majú dôležitú úlohu
pedagógovia, ktorí sa tiež snažia
ukázať im cestu ako sa najľahšie
dostať do cieľa.. Učitelia však nenesú zodpovednosť len za vzdelanie a výchovu, ale zabezpečujú
žiakom aj ochranu proti fyzickému, psychickému či inému násiliu. Túžbou každého pedagóga je,
aby sa žiaci v škole cítili bezpečne,
aby boli šťastní a s radosťou otvárali dvere do tried. Preto sa prvý
vyučovací deň celý niesol v duchu- Bezpečná škola, škola bez

Mgr.Ľubica Ladecká
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Mestská knižnica
ČITATELIA
ČITATEĽOM

(čitateľská recenzia)

Veronika Šikulová:
„Miesta v sieti“
Bratislava, Slovart 2011
Keď sa spomenieme meno
Veronika Šikulová, mno-

hým hneď „napadne“ myšlienka- ahá, tá má určite
niečo spoločné s Vincentom
Šikulom, tým slávnym spisovateľom, ktorého si pamätáme najmä zo školských
čias, kedy sme čítali jeho
knižky...
Ale Verona – ako sama
seba volá- nie je o nič menej
slávna. Vyštudovaná žurnalistka je nepochybne úžasná
rozprávačka, o čom svedčia
jej“ každomesačné príbehy
zo života“, uverejňované v
ženskom časopise MIAU, a
tie veru vedia rozveseliť, aj
dojať – závisí od uhla pohľadu...

Na svojom spisovateľskom konte má už niekoľko
knižiek. Spomeniem jednu
veselú, ktorá nie je len pre
deti – „To mlieko má horúčku“, ale vynikajúca je tiež
zbierka poviedok „Domček
jedným ťahom“, za ktorú
získala mnoho
ocenení
(n o m i n á c i a
na Krištáľové
krídlo, Cena
Bibliotéky
2010, Prémia
Literá rneho
fondu“...).
V súčasnej
dobe pracuje v Malokarpatskej knižnici v Pezinku
– a povedzme
si
úprimne,
inde si ju nevieme predstaviť. Je príjemné vedieť,
že Veve sedí
medzi knihami so šálkou
kávy alebo čaju a popri práci vymýšľa všetky tie prózy,
články a fejtóny, ktoré vyšli
v zborníkoch a časopisoch
nielen u nás, ale tiež v susednom Poľsku a Rakúsku.
Veronika Šikulová má dve
deti, žije a tvorí v Modre za
zelenou bránou, rada cestuje autobusmi i vlakmi...
Viac sa o nej môžeme dozvedieť v autobiograficky
ladenom románe Miesta v
sieti, ktorý je jej najnovším
dielom. Bravúrne, používajúc jadrné a šťavnaté slová,
v ňom opisuje osudy troch
žien jednej rodiny – jej
vlastnej. Cez pútavé rozprá-

vanie sa môžeme preniesť
do sveta, ktorý je už dávno
preč. Dozvieme sa o osude
starej mamy Jolanky, ktorá nemala veru ľahký život.
Bola to statočná, odvážna
žena. Príbeh lásky Veroninej mamy Alice a tatu Vinca nám ukáže, aké je šťastie
vrtkavé... a vzťahy zložité...
A ozaj – vedeli ste, že
Alica mala starých rodičov v Ilave? Chodila k nim
často vlakom na návštevu.
Jej starý otec, čiže prastarý otec Veroniky Šikulovej
bol prednosta ilavskej železničnej stanice. No a v neposlednom rade je v knihe
zakomponovaný zaujímavý
osud Verony, ktorá sa snaží sama vyrovnať so svojimi
vlastnými zmätkami, smútkom a trápením... Je to kniha, ktorá opisuje silu žien
jedného rodu, ktoré sa nevzdali, našli odvahu žiť, ostať samé, starať sa o deti, o
blízkych...
Miesta v sieti prečítate
buď jedným dychom a zatúžite sa s autorkou stretnúť
osobne, alebo túto zelenú
knihu odložíte naspäť na
policu v knižnici...ale rozhodnutie, či tak urobíte, je
len na vás...
Janette Šedová-Janušková

POZVÁNKA

na autorské stretnutie so spisovateľkou
Veronikou Šikulovou
Mestská knižnica v Ilave
pozýva všetkých priaznivcov
spisovateľky Veroniky Šikulovej na autorské stretnutie,
ktoré sa uskutoční 15.novembra /utorok/ o 16.hodine
v Dome kultúry /veľká zasadačka na 2.poschodí./
Veronika Šikulová /1967/
niekoľko rokov pracovala
v prestížnom literárnom týždenníku a našim čitateľom
je známa nielen ako autorka kníh Z obloka /1999/, To
mlieko má horúčku /2006/,
Domček jedným ťahom
/2009/, Miesta v sieti /2011/,
ale aj ostatnej verejnosti ako
glosátorka denníka Pravda
„Týždeň názorov“, autorka
úvodníkov časopisu Miau,
ap.
V jej knihách rezonujú
spomienky na detstvo, dospievanie, na otca Vinca Šikulu, na krehké putá medzi ľuďmi, i čo bolo ďalej. To
všetko s humorom a dôvtipom. Autorka prezradí, prečo má zvláštny vzťah k Ilave
a na záver stretnutia sa bude
venovať autogramiáde.

Knižné novinky
Beletria:

Prírastky v októbri

Priznanie /Grisham J.
Piata loď /Kompaníková M.

Náučná literatúra:

Image a firemní identita /Vysekalová J.
Sociální práce ve zdravotnictví /Kuzníková I.
Masová komunikace a veřejné mínění /Urban L. a kol.
Psychodidaktika /Škoda J.
Emoce a interpersonální vztahy / Slaměník I.
Mediace v teorii a praxi / Holá L.
Internetová publicistika /Bednář,V.
Rétorika /Buchtová B.
Dramaterapie /Valenta W.
Řízení pracovního výkonu /Koubek J.
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Spomienky Ferka Jakúbka XII.
Operácia
Pôvodne som túto príhodu zaznamenať nechcel,
lebo je trošku bolestivá, no
patrí tiež k mojim spomienkam. V novembri roku 1999
som zostal malátny. Jesť mi
nechutilo a horúčka stúpala. Opuch pravej nohy neustupoval, ba ešte sa zväčšoval. A výsledok? Tri týždne
pobytu v nemocnici. Stretol
som tam veľa rovesníkov,
s ktorými sme spomínali na
staré časy. Rozprávali sme
dlho a zabúdali pri tom na
utrpenie. Každého z nás čakala operačná sála. Je zaujímavé sledovať chorých ľudí.
Pred operáciou každý mlčí,
rozmýšľa, ba aj sa modlí,
alebo ide do kostola na svätú spoveď a svätú omšu. Veľa
ľudí tam vstúpi do seba a po
operácii ďakuje Pánu Bohu,
že žije a že to dobre dopadlo.
V piatok 13. novembra prišiel rad aj na mňa. Ani som
si neuvedomil, že je 13. a dokonca piatok. Presne o jedenástej hodine som sa ocitol
na operačnom stole. Pred oči
mi dali oponu ako v divadle.
Lekárka mi povedala, že ma
nebudú uspávať. Dali mi tri
injekcie, po ktorých som
necítil svoje telo. Počas celej operácie stála táto lekárka pri mne a zabávali sme
sa. Mala zakryté ústa a nos,
tak som jej povedal, že je
ako Fatima. Všetci okolo sa
zasmiali a jeden doktor poznamenal, že ešte stále čaká
Omara. Bola slobodná, stará dievka, ako som sa potom
dozvedel. Celé tri hodiny pri
mne stála až som miestami
zabudol, čo so mnou robia.
Keď ma priviezli na izbu,
tuho som zaspal. Večer som
sa chcel postaviť, no zatočila sa mi hlava. Bolesti som
nemal žiadne, ako som na

druhý deň povedal doktorovi na vizite. Tri dni a tri
noci som pokojne preležal.
Na štvrtý deň som išiel na
preväz. Privítali ma tam ako
svojho. Sestrička mi dala
dole obväzy z pravej nohy.
Zrazu sa objavil pán primár,
dvaja lekári a všetci tí, čo
boli zvedaví, ako to dopadlo.
Pán primár ma potľapkal po
pleci a hovorí: „Už sme nemohli nič lepšie urobiť...“
Pozrel som sa na svoju pravú
nohu. S hrôzou som zistil,
že mi chýbajú prsty. Všetky!
Nepovedali mi, čo mi spravili. Veru som si aj poplakal.
Potom som už na to nemyslel a ďakoval som Pánu Bohu
za to, že to dopadlo dobre.
Primár mi povedal, že ešte
namaľujem veľa obrazov.
Na to som mu odpovedal, že
sa už nebudem podpisovať
vlastným menom, ale novým pseudonymom – Frančesko Bezoprstý. Všetci sa
na tom pobavili. Po prepustení z nemocnice som bol
rád, že som medzi svojimi.
Rana sa mi postupne zahojila a svoje prsty stále cítim
akoby tam ešte boli...
Podľa poviedok Ferka Jakúbka vybrala a spracovala
Lenka Teicherová.
P.S.
Posledná poviedka Ferka
Jakúbka, ktorú som vybrala z jeho knihy spomienok je
smutná, ale aj v tom ťažkom
období si Ferko vedel spríjemniť chvíle vtipom, úsmevom a pozitívnym myslením.
Mnohí z nás si môžu z neho
zobrať príklad... Jeho poviedky sú o ľuďoch, ktorých poznal alebo stretol a mal ich
rád. Mal a aj má úžasných
priateľov, s ktorými sa vedel zabaviť a aj sa vzájomne
podporovali a pomáhali si. Je
to obdivuhodné a v dnešnej

dobe, kedy osobné stretnutie
nahradilo šťuchnutie na facebooku a osobný rozhovor
nahradilo chatovanie (četovanie), sa naozaj po prečítaní poviedok zamyslime nad
posolstvom, ktoré nám Ferko
Jakúbek zanecháva. Z jeho
poviedok cítiť elán, optimiz-

mus a radosť zo života. Ich
hlavným cieľom je podporiť
nás, aby sme si dokázali vážiť hodnoty, na ktoré v našom uponáhľanom živote zabúdame.
Lenka Teicherová

Psychohygiena v staršom veku
Správny spôsob životosprávy si treba osvojovať
od detstva a tak sa v podstate pripravovať na starobu. Už
v dospelosti sa človek musí
naučiť racionálne žiť, vedieť
striedať prácu a odpočinok.
Vedieť sa uvoľniť, relaxovať
a tak zvyšovať odolnosť voči
stresu a náročným životným
situáciám. Fyzická práca by
sa mala striedať s uspokojovaním životných záujmov. Po
50 roku života treba počítať
s tým, že výkonnosť človeka
bude postupne klesať.
Najneskôr v strednom
veku treba potláčať zaužívané zlozvyky, ktoré v značnej
miere ohrozujú zdravie a s
ktorými sa stárnuci organizmus už tak ľahko nevyrovnáva.
Z hľadiska duševnej hygieny je veľmi dôležité udržať dôveru starších ľudí vo
vlastné schopnosti a vedomie
dôležitosti ich práce pre spoločnosť. Ak je starý človek
chorý, je dôležité, aby mal
pocit, že sa môže uzdraviť
a že všetkým záleží na jeho
uzdravení. Pre starého človeka je dôležité udržiavať spoločenský kontakt so svojou
rodinou, deťmi, vnúčatami,
príbuznými aj priateľmi. Nemal by sa uzatvárať sám do
seba, mal by komunikovať s
okolím.
Významnú úlohu zohráva
aj komunikácia a dobré vzťahy s najbližšími susedmi v

dome,
v domove dôchodcov, v dedine. V čase núdze choroby, pocitu osamelosti,
potreby niečo nakúpiť alebo
vybaviť - sú to práve najbližší
susedia, ktorí sú hneď k dispozícii. Pri dobre fungujúcich susedských vzťahoch sa
možno na nich spolahnúť pri
dlhšom odchode z domu.
Nemenej dôležitý vplyv na
človeka - seniora má aj životné prostredie. Vo vidieckom
prostredí je súčasťou života človeka príroda. Prácou v
záhrade, chovom domácich
zvierat sa napĺňa čas starších
ľudí. Sú v prírode, majú dostatok pohybu i radosť z výsledkov svojej práce. Nemajú
čas nudiť sa, majú dostatok
užitočného pohybu, zdravšie sa stravujú. Starší ľudia by
sa nemali vyhýbať primeranej duševnej a fyzickej práci.
Možno iba odporúčať, aby sa
zúčastňovali rôznych spoločenských podujatí, nadväzovali a udržiavali kontakty
s inými seniormi, so svojimi
rovesníkmi.
Mnohí ľudia sa tešia na čas
dôchodku, lebo sa budú môcť
naplno venovať svojím záľubám, koníčkom, na ktoré popri zamestnaní nemali dostatok času.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
v Považskej Bystrici Oddelenie podpory zdravia
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Pozvánky na podujatia v Ilave

27.10. 2011 /štvrtok/ v sále DK o 17.00 hod.
Dychová hudba BUČKOVANKA s ľudovým rozprávačom strýcom
Lajošom – pre tých skôr narodených pri príležitosti mesiaca úcty
k starším.
Vstup voľný, po koncerte malé občerstvenie
1.11. – 16.11.2011 vo výstavnej sieni domu kultúry
Výstava obrazov ĽUBOMÍRA ZDURIENČÍKA
z Považskej Bystrice, člena Klubu výtvarníkov pri DK Ilava.
Amatérsky výtvarník tvorí od útleho detstva, venuje sa najmä realistickej
maľbe krajiny, zátišiam, v jeho tvorbe sa často vyskytujú námety
zobrazujúce architektúru historických objektov. Výstavu si môžete pozrieť
v prac. dňoch od 8.00- 17.30 hod.
/utorok do 15.00 hod./ Vstup voľný
4.11. 2011 /piatok/ v sále DK o 17.30 hod.
Štefan Hruštinec a Juraj Chlebana
v hudobno-zábavnom programe Vždy s úsmevom.
Po Slovensku často vystupujú s populárnou hudobnou skupinou Senzus.
Po úspešnom vystúpení na tohoročnom Bartolomejskom jarmoku sa
vrátia do Ilavy, na javisko domu kultúry s programom plným hudby
a vtipných scénok, na ktorých sa dobre pobavíte.
Hostia: Martin Jáňa, Edita Hrehušová, Monika Klimentová.
Vstupné 4 €, predpredaj v dome kultúry a knižnici
8.11.2011 /utorok/ vo vstupnej hale DK od 10.00- 16.00 hod.
BURZA VYRADENÝCH KNÍH
Možno práve tu nájdete tú pravú príjemnú spoločníčku na dlhé jesenné
večery za pár drobných. Pozýva vás mestská knižnica
12.11.2011 /sobota/ v CVČ Ilava od 8.30- 14.00 hod.
/budova domu kultúry -zadný vchod/
Kurz pletenia košíkov z papiera
Poplatok za kurz je 7 €, usporiada Centrum voľného času v Ilave.
Záujemcovia hláste sa vopred na t. č. 0908 768 563, alebo
44 65 184 – Mgr. Klaudia Jendrolová
15.11.2011 /utorok/ vo veľkej zasadačke DK o 16.00 hod.
Spisovateľka VERONIKA ŠIKULOVÁ na autorskom stretnutí so svojimi
čitateľmi. V jej knihách rezonujú spomienky na detstvo, dospievanie, na
otca Vinca Šikulu, na krehké putá medzi ľuďmi, nechýba v nich dôvtip
a humor. Okrem kníh Z obloka, Domček jedným ťahom, Miesta v sieti,
To mlieko má horúčku je autorkou úvodníkov v mesačníku Miau,
glosátorkou denníka Pravda „Týždeň názorov“ atď.
Srdečne pozýva mestská knižnica, vstup voľný
20.11.2011 /nedeľa/ v sále domu kultúry o 16.00 hod.
Evanjelium podľa Oskara
Derniéra najnovšej divadelnej hry súboru Malá múza.
Réžia: Magda Pajanková, hrajú: Daniel Mikloši, Marta Vojtášová, Peter
Domáň /alt. František Hrubiško/
Vstupné dobrovoľné
21.11.2011 /pondelok/ vo výstavnej sieni DK o 16.00 hod.
Vernisáž výstavy portrétov Color in carde /Farby v srdci/
Autorskú výstavu amatérskej výtvarníčky MARGITY
KARNEROVEJ z Bratislavy, ktorú otvorí Mgr. Alena Teicherová,
usporiada Centrum voľného času v Ilave v spolupráci s DK. Autorka
vo svojej tvorbe zobrazuje hlavne krajinu a portrétysuchým pastelom
a uhlíkom.
Výstava potrvá do 25.11. od 8.00-18.00, otvoria vám pracovníci DK,
alebo CVČ /zadný vchod DK/
Po letnej prestávke je Materské centrum Dubáčik znovu
pripravené pre najmenšie detičky spolu s rodičmi či starými rodičmi.
Otváracie hodiny:
Pondelok 9:30 - 11:30
Streda 15:30 - 17:30
Tešíme sa na všetky detičky, mamičky, oteckov, babky a dedkov, ktorí k
nám zavítajú. Čaká na vás rozprávkový domček, farebné molitanové
hračky, tvorivý kútik, šmýkačka, hojdačka...
Sídlime na II. poschodí domu kultúry.
Viac o turistických podujatiach 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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Oznam

Mestské zastupiteľstvo v Ilave
na svojom zasadnutí dňa 24.mája
2011 uznesením č. 3 /2011 schválilo Všeobecné záväzné nariadenie
č. 3/2011 o stanovení cien nájmu
za umiestnenie reklamy na pozemkoch alebo technických zariadeniach vo vlastníctve mesta Ilava
s účinnosťou od 01.01.2012. Upozorňujeme týmto právnické a podnikajúce fyzické osoby v oúzemnom obvode mesta, ktoré majú
reklamné zariadenie umiestnené
na pozemkoch a technických zariadeniach vo vlastníctve mesta, že
budú do konca tohto roka vyzvané
k podpisu nájomných zmlúv, podľa platného rozhodnutia vydaného
stavebným úradom mesta Ilava.
VZN č. 3/2011 nájdete na internetových stránkach mesta Ilava v časti Mestský úrad - Dokumenty.

Poďakovanie

21. septembra 2011 sa v našom
meste uskutočnila celonárodná
zbierka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska: „Biela pastelka“. Bol to už 10. ročník zbierky.
Naša ZO ÚNSS so sídlom v Dubnici nad/V ďakuje dvom tímom
dobrovoľníkov a vedeniu škôl za
ochotu a pomoc pri zbierke. V prvom tíme boli žiačky základnej
školy: Lucia Živčicová a Terézia
Donovalová pod vedením pani zástupkyne Mgr. Heleny Machovej.
Na Základnej škole v Ilave vyzbierali 98.11 EUR. Druhý tím tvorili študentky Obchodnej akadémie
v Ilave: Dominika Čechutyová
a Erika Hlušková. V meste Ilava
vyzbierali 65.55 EUR. Ďakujeme
obyvateľom mesta a okolitých obcí,
ktorí prispeli na dobrú vec. Tiež ďakujeme pracovníkom Kultúrneho
domu Ilava pri propagácii zbierky.
Peňažné prostriedky budú použité
na špeciálne programy pre nevidiacich a slabozrakých.
za ZO ÚNSS v Dubnici n/V
Alena Tomanová

Biela pastelka

Únia
nevidiacich
a
slabozrakých Slovenska je občianske združenie, charitatívna a
humanitárna organizácia, ktorá
združuje nevidiacich a slabozrakých občanov, ich priaznivcov,
priateľov, rodičov nevidiacich
a slabozrakých detí. Prostredníctvom bielych pasteliek spolu
už 10 rokov podávajú pomocnú
ruku slabozrakým a nevidiacim
ľuďom na ceste začleňovania sa
do spoločnosti. Špeciálne kurzy
a školenia im umožňujú získať
stratenú samostatnosť a viesť tak
plnohodnotný život.
Biela pastelka - verejná zbierka sa koná na celom území SR
od 1. júla 2011 do 31.12.2011.
Hlavným dňom tejto zbierky bol
21.september 2011. V tento deň
ste mohli stretnúť dobrovoľníkov
vo viac ako 120 mestách Slovenska.
Aj v našej základnej škole dobrovoľníčky v tričkách s logom
zbierky a zapečatenou lepenkovou pokladničkou s evidenčným
číslom a logom zbierky za dobrovoľný finančný príspevok rozdávali žiakom a zamestnancom
školy praktickú spinku v tvare
bielej pastelky. Získali finančný
príspevok v hodnote 98,11 €.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli, a tak podporili nevidiacich a slabozrakých ľudí v ceste za životom bez bariér.
Prispieť môžete stále aj
zaslaním SMS správy na číslo 820 v hodnote 1 € od 1.8. do
31.12.2011 (mobilní operátori odvedú na účet zbierky celú
sumu a samotné zasielanie správy nespoplatňujú)
vložením príspevku na účet verejnej zbierky č. 4030016212/3100
Mgr. Helena Machová
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Stano Meliš odišiel do divadelného neba
Pán Stanislav Meliš, s ktorým sme sa naposledy rozlúčili 8.októbra na cintoríne v
jeho rodnej Hornej Porube, sa
narodil 6. januára 1939 v učiteľskej rodine. Patril k prvej
generácii, ktorá zmaturovala na ilavskom gymnáziu. Už
od mladosti mal mnoho záujmov, no v prvom rade bol
vždy manžel a otec, starý
otec, až potom pracovník, režisér, herec... S manželkou vychovali štyri deti: Stanislava,
Mariana, Moniku a Janku.
Pred desiatimi rokmi ovdovel

a práve ony – deti a vnúčence
boli jeho veľkou oporou a pomocou.
Pracovať začal ako laborant v kúpeľoch v Trenčianskych Tepliciach. Po zdravotnej nadstavbe koncom 50.
rokov pôsobil na okresnej hygienickej stanici v Dubnici na
Váhom, neskôr v Púchove. V
r. 1964 prestúpil do chemického laboratória v dubnickej
oceliarni a v r. 1977 prešiel na
útvar obrany do ZVS Dubnica. Bol viceprezidentom civilnej obrany na Slovensku,
školiteľom, prednášateľom.
Posledným
zamestnaním
bol MsÚ Dubnica nad Vá-

hom, kde pôsobil ako vedúci
obrany a bezpečnosti. Do dôchodku odišiel v roku 2003.
Koníčkov mal veľa: bol dlhoročným členom Slovenského červeného kríža, kde aktívne pracoval a zúčastňoval
sa mnohých podujatí a školení. Miloval prírodu, zaujímal
sa o všetky zložky kultúry
a umenia a vôbec. Jeho srdcovou záležitosťou však bolo
herectvo. Lásku k divadlu
zdedil po svojich rodičoch,
v jeho rodine boli herci všetci - rodičia, ujovia, tety... Po
prvýkrát sa postavil na dosky,
ktoré znamenajú svet vo svojich ôsmych rokoch v rodnej
Porube v rozprávke Tri rozprávky z neba.
Ako 18-ročný napísal a zrežíroval svoju prvú estrádu
Šibi ryby. Pán Stanislav Meliš svoje herecké a režisérke
schopnosti naplno prezentoval nielen vo svojom rodisku, ale i v dlhoročnom mieste
bydliska - v Ilave. V Porube režíroval a hral nepretržite po znovuzrodení divadelného súboru Vápeč od roku
2001 až do roku 2009, kedy
začali jeho prvé zdravotné
problémy. Písanie mal v krvi
- robil i obecného kronikára.
V Ilave od r. 1991 režijne viedol kolektív hercov pod názvom „Divadlo pod vežou“
– taktovku prevzal po kolegovi Ivanovi Piškovi z Dubnice
nad Váhom. Počas nasledujúcich rokov predviedol súbor
v Ilave i po okolí dvadsiatku
inscenácií, predovšetkým slovenských autorov – Kmotrovci, Ulička sv. Floriána, Nevesta zo žalára, Krutohlavci, Kríž

Na fotografii p. Živčicová, p. Meliš, p. Kováčiková
pod lipami, Kráľovná snehu a a vo veku 72 rokov zomrel.
iné. V r. 1995 sa výrazne po- Najväčšou poctou pre každédieľal na oslavách 75. výro- ho herca a divadelníka je nečia divadla v Ilave. Pod jeho utíchajúci potlesk. Vám pán
taktovkou v Hornej Porube Meliš budeme ešte dlho, dlho
a v Ilave zrežíroval a odo- tlieskať, vzdávať úctu a vďahral viac ako 30 divadelných ku, spomínať na Vás vždy,
hier a estrád. Mal nadovšet- keď uvidíme divadelné dosky
ko rád hry napísané Ferkom nech to bude kdekoľvek.
-mpaj, arUrbánkom, preto ho i mnohí volali „náš Ferko
Urbánek“. Z mnoRudolf Dobiáš
hých, ktorí u neho
začínali, sa stali výborní umelci, ktorí
A máme jeseň. Leto dozrelo,
svoj talent ďalej rozJablone šťastne donosili plod.
víjajú
v divadelUž odzvonilo zmluvám o dielo,
ných súboroch Malá
múza a Hugo. Mal
čas chystá plavbu do pokojných vôd.
rád prírodu, kvety,
huby, zvieratá, rád
Tých farieb vôkol! Zlatých listov pár
kuchárčil – bol známi vľúdny vietor zhodil pod nohy.
my svojím gulášoDar a či nedar? Či to milodar
m...V roku 2003 ho
si vymodlikal žobrák úbohý?
choroba postrašila
prvýkrát, obdivuPadajú listy, vietor vrzúka,
hodne rýchlo sa však
na starých husliach lúdi novú pieseň.
vystrábil a vo svojom
Vďaka ti, Bože, aj za túto jeseň,
spoločenskom živote
za tvoje hmly, aj tvoje jablká,
aktívne pokračoval.
za všetko, čo mi život ponúka,
Infarkt v roku 2008
i za to, čo už zajtra neunesiem.
však už zanechal
vážnejšie následky

Druhý jesenný sonet
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Matrika
Narodili sa:
Alexej Baráth
David Faturík
Matúš Behan
Šimon Matejovič

Navždy nás opustili:
Jozefína Králičová
Pavel Poliak
Miroslav Krajči

Manželstvo uzatvorili:
Ing. Helena Hírešová
a ing. Michal Šurina
Marcel Žilka
a Lucia Polášová

Blahoželáme jubilantom:
100 rokov
Alžbeta Genzorová
90 rokov
Alžbeta Červinková
85 rokov
Mária Dušalová
80 rokov
MUDr. Elemír Teicher
75 rokov
Viera Čahojová
Božena Garažiová
MUDr. Václav Kreutz
Ľudevít Rendek
70 rokov
JUDr. Štefan Babnič
Jozefa Dzurková
Eva Majerová

Okienko do štatistiky:
V uplynulom mesiaci sa
do nášho mesta prisťahovalo 12 spoluobčanov, odsťahovalo 8.
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Len málo ľudí na svete sa
dožije takéhoto krásneho
veku.
Len málo ľudí si svet váži
tak, že ich nechá po sebe kráčať 100 a viac rokov.
Takýmto človekom – ženou,
matkou, učiteľkou a logopédkou, ktorá celý svoj život venovala výchove nielen svojich
piatich detí, ale aj výchove detí
v škole a hlavne práci v logopedickej ambulancii je pani

Alžbeta Genzorová.
Narodila sa 29. októbra 1911
v Ilave.
Po ukončení Učiteľského
ústavu v Levoči v roku 1931
pôsobila v Bolešove a na ďalších školách. V roku 1933 odchádza zo školských služieb
a venuje sa výchove svojich
mladších súrodencov a vlastných detí. Nebola to práca ľahká, ale ani v tomto období sa
neizolovala a plne sa angažovala vo verejnom živote mesta.
Pracovala v dobrovoľnej organizácii Československého
červeného kríža (ČSČK) v Ilave ako predsedníčka, neskôr
bola členkou Okresného výboru ČSČK v Považskej Bystrici. Za túto prácu bola viackrát
vyznamenaná
Slovenským
ústredným výborom ČSČK
v Bratislave. Po založení Zväzu žien v Ilave vstúpila do organizácie a pracovala ako podpredsedníčka.
V roku 1953 vstupuje do zamestnania ako okresná osvetová inštruktorka v bývalom
okrese Ilava. Po roku sa vrátila do školstva a od roku 1954
až do dôchodku pracovala ako
učiteľka. Bola výbornou učiteľkou a metodičkou. Dodnes
na ňu s láskou spomínajú rodičia i deti, ktoré učila.
Nachádzame ju aj pri začiatkoch organizovania logopedických služieb v bývalom okrese Ilava. V roku
1954 absolvovala logopedický
kurz a popri svojom učiteľskom povolaní sa stala okresnou logopedickou asistentkou.

V rokoch1961 – 1977 bola poverená funkciou logopedickej asistentky v okrese Považská Bystrica. Sama sa usilovne
vzdelávala v odbore logopédia,
písala populárne články s touto tematikou, získavala a školila ďalších pracovníkov. Stála
pri zrode Slovenskej logopedickej spoločnosti.
Logopedické služby pod jej
vedením dostali dobré základy. Za túto prácu jej patrí vďaka a uznanie.
Mgr. Edita Teicherová
Veľmi nás teší,
že ste to práve VY,
kto sa dožil takéhoto jubilea.
A hoci zdravie už neslúži tak
ako voľakedy, nevadí,
túto daň musí zaplatiť každý.
Chceme a prajeme Vám,
aby ste medzi nami
ešte hodnú chvíľu pobudla,
aby ste ešte dlhší čas dokázala,
potešiť nás všetkých.
Vaše bývalé kolegyne, členky
a členovia Klubu učiteľov v
Ilave
Dňa 28. októbra sa dožíva
krásneho okrúhleho životného jubilea manžel, otec,
starý otec

MUDr. Elemír Teicher

Milý náš jubilant,
aj touto cestou Ti chceme
popriať všetko najlepšie,
aby Pán Boh po ďalšie
dlhé roky s istotou viedol
Tvoje kroky, nech Ťa vždy
Jeho milosť chráni, nech
splní každé z Tvojich prianí.
Veľa šťastných rokov
spolu s nami, v plnom zdraví
Ti zo srdca praje manželka
Edita a synovia Roman
a Henrich s rodinami.

Akcia na hlavné jedlo

Reštaurácia, rýchle občerstvenie Strážov, pozýva občanov na hlavné jedlo len
za 1,50€. Akcia začína od
18.októbra. Na každý deň je
v ponuke iné jedlo. Bližšie
informácie získate priamo
v reštaurácii Strážov.

Voľné pracovné miesta
SAMSUNG Voderady
(pri Trnave)
Platové podmienky:
Trvalý pracovný pomer: 420 550 €
Dochádzkový bonus
Výkonnostný bonus
Príplatky
za prácu nadčas 25%,
za prácu v sobotu 50%
v nedeľu a sviatok 100%
Možnosť poskytovania záloh
Stravné lístky v hodnote 3 € za
odpracovanú zmenu
Pracovné zaradenie:
operátor výroby
Jednoduchá práca /montáž panelov, skrutkovanie, testovanie, skladanie, balenie/
práca v dvojzmennej prevádzke
UBYTOVANIE ZDARMA
Sezónna prémia za zvýšený
pracovný výkon:
50 € (október), 50 € (november)
a 25 € (december)
Študentský servis, spol. s r.o.
Z. Kodálya 768 (budova
hlavnej pošty), GALANTA
Tel./ fax : 031- 780 52 07
Mobil : 0915-929 399, 0911929 399, galanta@studentservis.sk, www.studentservis.sk

Dňa 7. októbra 2011 oslávili krásne výročie zlatej svadby Marta a Marián Jungoví
z Ilavy.
Nech vám ešte dlho
zlaté slnko svieti
zo srdca vám prajú vaše deti,
s nami tiež aj vaše vnučky,
vnúčik sú tu,
starkí naši, drahí oslávenci
milí!
Želáme vám zdravie, šťastie,
veľa kľudu,
by ste v láske dlho
medzi nami žili!
K nádhernému výročiu zlatej
svadby prajú všetko najlepšie,
zdravie, šťastie, veľa radosti
a lásky, synovia Marián a Roman s manželkami, vnučky
Emka, Nicolka a za všetkých
Vás objíma a bozkáva vnúčik
Riško.
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OLYMPIJSKÝ FESTIVAL DETÍ A MLÁDEŽE Športová olympiáda „KALOKAGATIA“
Dňa 23. 09. 2011 v areáli našej školy zaznela olympijská hymna. Začal sa ceremoniál OLYMPIJSKÉHO FESTIVALU DETÍ
A MLÁDEŽE.
Počas celých hier nad hlavami
súťažiacich viala olympijská zástava
a horel olympijský oheň.
Deti súťažili v zmysle FAIR PLAY
a pod heslom: „Rýchlejšie, vyššie,
silnejšie, čestne a v priateľstve“.
Celá olympiáda bola rozdelená
na kategórie 1.-2. a 3.-4. ročníka.
Súťažilo sa v deviatich disciplínach: behy, skoky, hody, točenie
olympijských kruhov a kolektívne športy. Doplnkovými disciplínami (beh s loptičkou a skoky vo
vreci) sme deťom chceli spríjemniť voľný čas medzi jednotlivými
disciplínami.
VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH
DISCIPLÍN:
BEH NA 50m:
SKOKY DO DIAĽKY:
1.-2. roč.: 1.m. Artur Gajdoš
1.-2. roč.:1.m. Andrej Gajdošík
2.m. Samuel Buranský
2.m. Samuel Buranský
3.m. Tatiana Turzová		
3.m. Michal Híreš
3.-4. roč.: 1.m. Sebastián Derka
3.-4. roč.: 1.m. Štefan Bezdeda
2.m. Erik Petrovič
2.m. Mário Mutala
3.m. Martin Vrábel

3.m. Dominik Hajas
HOD NA CIEĽ:
1.-2. roč.: 1.m. Timotej Prostinák
2.m. Marko Mikulec
3.m. Dominika Behanová
3.-4. roč.: 1.m. Dávid Hanus
2.m. Patrik Andrisík
3.m. Andrej Tomašík
TOČENIE
OLYMPIJSKÝMI
KRUHMI:
1.m. Tatiana Turzová
2.m. Adela Vicenová
3.m. Lenka Jáňová
KOLEKTÍVNE ŠPORTY:
Vybíjaná dievčatá: žiačky 4.B
Futbal chlapci: žiaci 4.A
Tento krásny slnečný deň sa niesol v zmysle správneho pochopenia významu športu pre život
detí a mládeže. Cieľ sme splnili
a naši súťažiaci nám dokázali, že
aj oni možno raz budú víťazmi
na ozajstných OLYMPIJSKÝCH
HRÁCH. Športové zápolenie sme
ukončili odovzdávaním medailí,
diplomov a vecných odmien víťazom v jednotlivých disciplínach.
Poďakovanie patrí pani učiteľkám a pracovníčkam CVČ, ktoré
sa podieľali pri realizácii športového dňa. Taktiež ďakujeme sponzorom (STOLÁRSTVU HORÁK,
SPARK a OKULA), za zabezpečenie vecných odmien pre deti.

Je všeobecne známym faktom, že ten, kto pravidelne športuje, je zdravší a cíti sa viac fit
ako ten, kto nešportuje. Menej
často ochorie, organizmus má
väčšiu imunitu voči chorobám,
jednoducho, človek sa cíti oveľa
lepšie.
Preto sme 16. septembra 2011
usporiadali športovú olympiádu pod názvom „Kalokagatia“ pre žiakov II. stupňa v areáli mestského štadióna v Ilave.
Každá trieda predstavovala jednu krajinu – Poľsko (5.A), Švédsko (5.B), Fínsko( 6.A), Francúzsko (6.B), Nemecko(6.C),
Španielsko (7.A), Japonsko(7.B),
Slovensko (7.C), Líbyia(8.A),
Rwanda (8.B), Bahamy (9.A)
a Írsko (9.B).
Po nástupe, vztýčení vlajky, sľube pretekárov a rozhodcov žiaci plnili tieto disciplíny:
šprint na 60 m, štafeta 4 x 50 m,
štafeta 4 x 60 m, skok do diaľky

Mgr. Lýdia Horáková

8. kolo (25.09.2011 o 15:30)
Trenč.Teplice - Ilava 3:1 (O:1)
Góly za Ilavu: Katerinčin
Dorast MFK Ilava (4. liga Severozápad)
8. kolo (25.09.2011 o 13:00) Ilava
- Veľké Kostoľany 2:1 (1:0)
Góly za Ilavu: Mihalík 2
Starší žiaci MFK Ilava (1. trieda
OBFZ PB)
8. kolo (25.09.2011 o 10:30) Dohňany - Ilava 3:0 (1:0)
Góly za Ilavu:
Mladší žiaci MFK Ilava (1. trieda OBFZ PB)
5. kolo (24.09.2011 o 10:30) Ilava
- Malé Lednice 5:2 (2:0)
Góly za Ilavu: Vrábel Martin 4,
Jáňa
KBF Ilava
Nová Dubnica - Ilava 2:2 (2:1)
Góly za Ilavu: Porubčan, Chudý
Prípravka r. 2002
Horovce - Ilava 0:3 (0:1)
Góly za Ilavu: Jáňa 2, Slivka
Adam

Ilavskí bedmintonisti úspešne otvorili
novú súťažnú sezónu 2011/12
Tak ako začal nový školský rok,
rozbehla sa aj nová sezóna pre hráčov a hráčky Bedmintonového oddielu TJ Sokol Ilava.
Po sérii kvalifikačných turnajov
začala hlavná sezóna 1.októbra
v Prešove na GPA-U-15.
V kategórii 15-ročných podľa
očakávania najlepšie zahral Adam
Horák, keď v dvojhre obsadil 5.-8.
miesto. Na záver turnaja sa spolu s Peťom Hrnčárom z Trenčína,
postarali o najväčšie prekvapenie
turnaja, keď vo štvorhre vybojovali
strieborné medaily.
Veľmi pekné je tiež umiestnenie
Tamary Prostinákovej na 5.-8. mieste vo dvojhre dievčat aj vo štvorhre
spolu s Ninou Klačkovou.
Ďalším turnajom bol GPA-U-13
vo Zvolene. Adam Horák potvrdil
svoju suverenitu v kategórii 13- ročných, keď zvíťazil v dvojhre, štvorhre/spolu s Viktorom Sedlákom
zo Zvolena/ a v zmiešanej štvor-
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hre s Ninou Klačkovou. Nina spolu s Tamarou Prostinákovou získali
striebro v štvorhre. V dvojhre skončili dievčatá zhodne na 5.-8. mieste.
Zatiaľ posledným turnajom bolo
GPA-U-11 v Trenčíne 15.októbra.
V tejto najmladšej kategórii potvrdil 1.miesto v Slovenskom rebríčku Jakub Horák a zvíťazil v dvojhre
aj štvorhre s Valentínom Oľhom
z Prešova a bronz získal v zmiešanej
štvorhre/s Terezou Mrázovou z Bánova/.
Tieto úspechy detí z Ilavy sú odmenou za poctivú letnú prípravu
,ktorú absolvovali počas prázdnin.
Pokiaľ im vydrží zdravie a chuť trénovať, majú veľkú šancu obhájiť
úspechy z vlaňajšej sezóny.
Srdečne pozývame deti od 6 rokov na naše tréningy v Śportovej
hale TJ Sokol Ilava každý utorok
a štvrtok od 15.00
M. Horák

Muži MFK Ilava
(5. liga Sever)

z miesta, hod basketbalovou
loptou obojruč, hod loptičkou
do kruhov, vrh guľou, skok do
výšky, vybíjaná a minifutbal.
Vyhlásením víťazov v jednotlivých disciplínach sme športovú olympiádu ukončili .
Už dnes sa všetci tešíme na jej
letnú časť.
Mgr. Mária Janíčková

Muži MFK Ilava
(5. liga Sever)
10. kolo (09.10.2011 o 14:30) Šimonovany - Ilava 3:0 (1:0)
Góly za Ilavu:
Dorast MFK Ilava (4. liga Severozápad)
10. kolo (09.10.2011 o 12:00) Ilava - Krakovany 2:1 (1:0)
Góly za Ilavu: Mihalík, Švitel
Starší žiaci MFK Ilava (1. trieda
OBFZ PB)
10. kolo (09.10.2011 o 10:30)
Stupné - Ilava 0:9 (0:4)
Góly za Ilavu: Kollár 3, Poljak 3,
Chudo 2, Derka
Mladší žiaci MFK Ilava (1. trieda OBFZ PB)
7. kolo (08.10.2011 o 10:00) Ilava
- Jasenica 1:1 (0:1)
Góly za Ilavu: Kucharík

Muži MFK Ilava
(5. liga Sever)
11. kolo (16.10.2011 o 14:00) Ilava - Cígeľ; 3:2 (1:0)
Góly za Ilavu: Šedo, Suchánek,
Brokeš
Dorast MFK Ilava (4. liga Severozápad)
11. kolo (16.10.2011 o 11:30) Beluša - Ilava; 2:0 (2:0)
Góly za Ilavu:
Starší žiaci MFK Ilava (1. trieda
OBFZ PB)
11. kolo (16.10.2011 o 09:30) Ilava - Domaniža; 2:3 (1:0)
Góly za Ilavu: Janco 2
KBF: Ilava - Ladce; 10:4 (2:1)
góly: Mišík P. 7, Bagín 2, Hujo

Kultúrno-spoločenské noviny obyvateľov mesta Ilava. Vydáva Mestský úrad Ilava. Adresa redakcie a inzertného oddelenia
IM: Dom kultúry Ilava, Ul. Farská 84/5, 01901 Ilava Tel.: 042 44 555 70-72. Šéfredaktor: Mgr. Alena Teicherová, e-mail:
alena.teicherova@ilava.sk. Redakčná rada: predseda: RNDr. Etela Eglyová, zástupkyňa primátora. Členovia RR: Mgr. Miroslav
Toman, Oľga Tomášová, Eva Faltusová, Zita Podhradská. Korektúra: Mgr. Magdaléna Kobzová. Tlač: ASSA, spol.s.r.o. Púchov.
Číslo povolenia:SK OMT – 16. Rozširuje DK Ilava. Náklad: 1 000 ks. EV 3868/09 Príspevky nehonorujeme. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu, prípadne
nezverejnenie materiálov. Uverejnené príspevky sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Uzávierka prijímania článkov je každý mesiac do 15.dňa /do 12.00 hod. /

M E SAČ N Í K

