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Divadelný súbor Masky z Ilavy uvádza bláznivú komédiu

Premiéra v Dome kultúry Ilava
v nedeľu 21. mája 2017 o 18.00
Námet z divadelnej hry Brandona Thomasa „Charleyova teta“ spracovala a zrežírovala Jana Trenčanová.
Mladý muž Valér Horčička má v pláne požiadať svoju vyvolenú Marínu Dušičkovú o ruku, ale dobová etiketa si žiada doporučenie dôveryhodnej osoby. Valérovho kamaráta Kristiána Hruškoviča má navštíviť bohatá teta zo Španielska Eleanor Kity de Castro. Ona má byť tá, ktorá doporučí svadbu a problém sa zdá byť
vyriešený. Lenže teta nie a nie prísť... Zúfalá situácia si žiada zúfalé riešenie, a tak sa mladíci dohodnú, že samotný Kristián bude hrať tetu zo Španielska... Veru, o komické a bláznivé situácie v tejto hre nebude núdza !
OSOBY A OBSADENIE: Kristián Hruškovič - Kristián Derka, Valér Horčička - Samuel Teicher, Marína
Dušičková - Petra Trenčanová, Anabela Dušičková - Terezka Mojtová, Magdaléna Horčičková - Zorka Šuranská Záhumenská /Mária Tomášová, Jeremiáš Benčík - Pavol Mojto, Izabela - Lucia Šatková, Eleanor Kity de
Castro - Jana Trenčanová, Slečna Juliana - Tatiana Šlesariková /Terezka Lukáčová

Z obsahu:

Vstupné dobrovoľné, srdečne Vás pozývame.

„Kde je vaša teta?“

Vyhodnotenie rozpočtu
mesta za 3/2017
Košecká ulica s novým
povrchom
Príčiny zastavenia
prevádzky interného
oddelenia v NsP Ilava, n.o.
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Schodok štátneho rozpočtu SR je k 31. 03. 2017 vo výške 337 mil. €.

Košecká ulica s novým povrchom

Zdroj: Ministerstvo financií SR.

Ing. Obyvatelia
Štefan DaškoKošeckej ulice,
primátor
mesta
Ilava
Ilavčania
a obyvatelia
okoli-

tých obcí sa dočkali rekonštrukcie nového asfaltového
povrchu s odvodnením. Ulica
slúži ako jeden z dvoch vstupov do centra mesta. V apríli a máji sa realizovali stavebné
práce na výmene asfaltového
povrchu s položením nových
cestných obrubníkov. Práce realizovala firma ALPINE
Slovakia spol. s.r.o. Bratislava za zmluvnú cenu 107 100 €
s DPH. Projekt riešil výmenu
povrchu spolu s vodorovným
dopravným značením, zní-

Ing. Stanislav
ženie krajníc
cesty preFúsek
lepšie
samostatný
odborný
odvodnenie
a výmenu
obrub-referent rozpočtu
níkov. V projekte sa neriešili
rozvody verejného osvetlenia,
rozhlasu a káblovej televízie.
Uvedené rozvody budú riešené v ďalšej etape. Rekonštrukcia povrchu cesty nemá na tieto rozvody negatívny vplyv,
lebo ich nové umiestnenie
bude mimo nového asfaltového povrchu v chodníku a v zelenom páse. V zelenom páse
budú umiestnené aj nové stĺpy
verejného osvetlenia s novými
svietidlami.
-Ing. Stanislav JanušekFoto: S. Janušek

nadväzujeme na predchádzajúci článok o rozšírení kapacity Materskej škôlky v Klobušiciach a informujeme Vás,
že Mesto Ilava podalo riadnu
žiadosť o nenávratný finančný
príspevok v rámci výzvy Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka, IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1.
Týmto sme sa opäť priblížili k možnosti získania zdrojov
z Európskej únie na túto investičnú akciu. Na štúdii a žiadosti počas predchádzajúcich
7 mesiacov pracovala externá
projektová organizácia CNS
EuroGrants, s.r.o. z Malaciek
a všetku potrebnú súčinnosť
zabezpečovali pracovníci jednotlivých oddelení mestského
úradu. Zatiaľ bolo k žiadosti
dodané územné rozhodnutie
a na stavebnom povolení, ktoré dodáme dodatočne, sa intenzívne pracuje.
V projekte „Modernizácia
vybavenia odborných učební v ZŠ Ilava – Ul. Medňanská“, v prvej fáze bol v rámci
IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2
podaný zámer projektu. Tento
zámer bol vyhodnotený kladne a pokračujeme v príprave
riadnej žiadosti o nenávratný
finančný príspevok. Pripomíname verejnosti, že celkové
oprávnené výdavky projektu sú
133 050,00 EUR. Požadovaná
výška nenávratného finančného príspevku (NFP) pre mesto
je 126 397,50 EUR.
Ing. Ľubomír Turcer
- prednosta MsÚ
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Ako ďalej s NsP v Ilave.....
Reakcia vedenia nemocnice
V poslednom vydaní Ilavského
mesačníka zo dňa 24.03.2017 je
čitateľom pomerne detailne poskytnutá informácia RNDr. Etely
Eglyovej, predsedníčky Správnej
rady Nemocnice s poliklinikou
Ilava, n.o. o nemocnici pod názvom Zdravotná starostlivosť,
poskytovaná v NsP Ilava, n.o.
Predmetný článok kontinuálne
nadväzuje na článok uverejnený v poslednom čísle Ilavského
mesačníka v roku 2016. Zároveň
je v poslednom vydaní Ilavského mesačníka zverejnený článok
MUDr. Viliama Cíbika PhD. pod
názvom Ako ďalej s NsP v Ilave...
Úvodom je potrebné uviesť, že
autor tohto článku MUDr. Viliam Cíbik PhD. nemá a za posledných 21 rokov nemal žiaden
pracovnoprávny vzťah s Nemocnicou s poliklinikou Ilava, n.o.,
resp. s jej právnym predchodcom. Jeho pracovný pomer zanikol v roku 1996. V roku 2010
vykonával pomerne krátke obdobie, konkrétne od 01.03.2010
do 22.11.2010 funkciu predsedu
Správnej rady NsP Ilava, n.o. Na
doplnenie uvádzame, že MUDr.
Cíbik bol listom predsedkyne
Správnej rady NsP Ilava, n.o. zo
dňa 21.05.2013 požiadaný, aby
dôkladne zvažoval jeho aktivity v súvislosti s ilavskou nemocnicou a nevytváral o nej negatívny obraz. Bol vyzvaný, že ak
má konkrétne podnety a návrhy, predsedníčka správnej rady
sa ochotne s ním stretne, prediskutuje ich a koncepčné a reálne
riešenia predloží na rokovanie
správnej rady nemocnice. Správna rada je podľa § 19 zákona č.
213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecno-prospešné služby v znení
neskorších predpisov najvyšším
orgánom neziskovej organizácie.
K samotným riešeniam uvedeným v článku MUDr. Cíbika sa nebudeme vyjadrovať, nie
je cieľom navzájom diskutovať
prostredníctvom médií, ide však
o vysoko nekompetentné a nerealizovateľné kroky, ktoré nemajú v ničom oporu. Je našou ma-

ximálnou snahou, aby NsP Ilava,
n.o. - o ktorej sa minimálne 15
rokov šíria fámy, že sa zatvára
a ruší - bola dlhodobo zachovaná,
mala svoje miesto na mape zdravotníckych zariadení a poskytovala zdravotnú starostlivosť obyvateľom spádovej oblasti okresu
Ilava a čiastočne okresu Púchov.
Jej reprofilizácia na zdravotnícke
zariadenie s poskytovaním následnej zdravotnej starostlivosti
je v súlade s koncepciou Ministerstva zdravotníctva SR. K tomu
je potrebné, aby nemocnica bola
aj ekonomicky zdravá a nehrozili jej finančné problémy, ktoré
v niektorých zdravotníckych zariadeniach končia až exekučnými konaniami. Pre ilustráciu, napríklad k 30.04.2012 dlžila NsP
Ilava, n.o. Mestu Ilava na dani
z nehnuteľností a poplatkoch
za komunálny odpad čiastku
20.288,12 EUR, po postupnej komunikácii s primátorom Mesta
Ilava môžeme dnes konštatovať,
že nemocnica nemá voči Mestu
Ilava žiadne záväzky po lehote
splatnosti a svoje bežné záväzky
spláca riadne a včas. Identická situácia je s takmer všetkými dodávateľmi tovarov a služieb, čo sa
zlepšovaním cenových, dodacích
podmienok, lehôt splatností a podobne postupne prejavuje v zlepšujúcom sa hospodárení nemocnice. V súčasnosti hospodári
nemocnica vyrovnane, čo vytvára predpoklady pre jej ďalšiu modernizáciu a investície ako do prístrojového, tak i do interiérového
a exteriérového vybavenia.
Záverom si dovolíme citovať len niekoľko písomných vyjadrení MUDr. Viliama Cíbika
PhD. z minulosti s návrhmi rôznych riešení, ktoré máme uložené
v korešpondencii.
Mail z 26.03.2013 : „Posledná
možná šanca zmena celého špitála na doliečovák pre TN – udržíme aspoň ľuďom robotu.“
Mail zo stretnutia zo dňa
20.06.2013 : „Stredno a dlhodobá vízia nemocnice – možné alternatívy.
1. Apalická celoslovenská jednotka

2. Reprofilizácia celej NsP –
Dom ošetrovateľskej starostlivosti
3. Psychiatrická – väzenská
lôžková jednotka, väzenská jednotka.“
Mail z 08.01.2014: „Súčasné
možné právne správne riešenie je:
Transformácia interného oddelenia v Ilave na LDCH, prípadne
paliatívne lôžka, resp. soc. zdrav.
lôžka – Dom ošetrovateľskej starostlivosti.“
Závery z týchto návrhov s porovnaním z posledného tendenčného článku MUDr. Viliama Cíbika PhD. pod názvom Ako ďalej
s NsP v Ilave... necháme na čitateľovi, aby si spravil sám.
Ing. Juraj Beďatš
riaditeľ NsP Ilava, n.o.

OZNAM
Po opakovaných rokovaniach
predstaviteľov samospráv, Vyššieho územného celku v Trenčíne
a lekárov sa podarilo zabezpečiť
riadne fungovanie lekárskej pohotovosti v priestoroch NsP Ilava
na centrálnom prijme v rovnakom režime a čase ako funguje
detská pohotovosť na poliklinike
v Dubnici.
Cez pracovné dni od 15.30
hod. do 22.00 hod. v sobotu a
v nedeľu, prípadne, štátne sviatky
od 07.00 hod. do 22. hod.
Po 22.00 hodine bude prvá pomoc pri menej závažnejších stavoch poskytovaná v Trenčíne a v
Považskej Bystrici. Pri závažných
stavoch zaistí starostlivosť rýchla
záchranná služba, fungujúca nepretržite na linke 155.
-nsp-

Príčiny zastavenia prevádzky
interného oddelenia v NsP Ilava, n. o.
Ako to vidím ja, primár oddelenia vnútorného lekárstva od
decembra 2014 do mája 2016.
V roku 2009 som do NsP Ilava,
n. o. nastúpil ako lekár špecialista – gastroenterológ. Nemocnica
sa otriasala v základoch po dvoch
vlnách odchodov lekárov, na internom oddelení boli štyria lekári.
Nebola pokrytá interná ambulancia, kde musí byť lekár špecialista, t.j. lekár so špecializáciou
z vnútorného lekárstva. Ďalší lekár – špecialista musí byť na jednotke intenzívnej starostlivosti
ako vedúci lekár JIS, okrem primára oddelenia. Od prvého dňa
som musel zastupovať na internom oddelení aj ako sekundárny
lekár, aj ako lekár na internej príjmovej ambulancii. Počas minulých vedení nemocnice sa postupne rušili ďalšie oddelenia: detské,
chirurgické, lôžkové ARO, v roku
2013 pôrodnica a novorodenecké. (Údajne boli v strate). Keďže
nemocnica nemala CT prístroj,
všetky vyšetrenia sa vozili do okolitých nemocníc (Považská Bystrica, Trenčín, Nové Mesto nad
Váhom). Prirodzene aj konzília
chirurgické, ARO, atď. V takejto
nemocnici preto požiadavky kladené na internistu boli vyššie ako
v okolitých nemocniciach. Tieto
negatíva odrádzali mladých leká-

rov zamestnať sa u nás. Napokon
sa podarilo mladých lekárov – absolventov zohnať, podľa mňa stále malý počet, keďže interné oddelenie odliečilo mesačne od 170
do 205 pacientov. Výchova lekára
trvá minimálne 5 rokov.
Mladí lekári sa báli slúžiť, pričom UPS (ústavno-pohotovostné
služby) zákon ani nedovoľuje slúžiť nekvalifikovaným lekárom.
Napriek tomu sme dokázali existovať. Avšak v roku 2014 definitívne odstúpil primár interného
oddelenia a keďže som bol jediný plne kvalifikovaný lekár (špecializácia z vnútorného lekárstva
a gastroenterológie), vykonával
som funkciu primára vo veku 62
rokov. Lekárov bol podstav a mladí lekári odmietali slúžiť kvôli nedostatočnej kvalifikácii, v čom
som im musel dať za pravdu.
Pred Vianocami 2013 vedenie
nemocnice informovalo TSK, vedenia nemocníc Považská Bystrica a Trenčín, zdravotné poisťovne,
operačné stredisko zdravotnej záchrannej služby a MZ SR, že ÚPS
služby budeme musieť pozastaviť
pre nedostatok lekárov- špecialistov. MZ SR nám vyšlo v ústrePokračovanie na str. 4
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ty, ale dalo časovú podmienku,
dokedy máme lekárov zabezpečiť.
O tomto bol podrobne informovaný TSK, konkrétne vedúca oddelenia zdravotníctva a humánnej
farmácie PhDr. Elena Štefíková,
MPH, ktorá neskôr zorganizovala stretnutie krajskej odborníčky
pre vnútorné lekárstvo, primárov
interných oddelení a riaditeľov nemocníc Trenčianskeho kraja, kde
sa takmer všade potvrdil kritický
nízky stav lekárov. Priebeh pracovnej porady bol zaznamenaný
na médium a mal byť podnetom
na rokovanie na MZ SR. Keďže
sa nič nedialo, situácia sa zhoršovala odchodom ďalších mladých
lekárov, až sme znovu nedokázali pokryť ÚPS a lekári boli nadmerne preťažovaní. Šesť lekárov
v apríli 2016 v Ilave odliečilo 205
pacientov, pričom okolité nemocnice mali aj trojnásobný počet lekárov. Tak sa stalo, že v lete 2016
podali všetci služobne mladí lekári výpoveď. Ako reakcia na túto
skutočnosť bola znížená kapacita
lôžok oddelenia na polovicu. V jeseni 2016 podal výpoveď aj vtedajší primár interného oddelenia
a k 30.11.2016 prestalo oddelenie
vykonávať činnosť. Značná časť
lôžok bola začlenená do oddelenia
dlhodobo chorých, kde bola otvorená nová jednotka a lôžkového
zariadenia – Hospicu. Ako hlavnú
príčinu vidím stratu sponzorov
nemocnice, útlm výroby v strojárskych podnikoch ZŤS a ZVS
Dubnica nad Váhom, ako aj iných
podnikov v kraji, kde je spádová oblasť cca 90 000 obyvateľov
a populácia patrí demograficky
medzi najstaršie na Slovensku,
pričom chorobnosť patrí medzi
najvyššie. Tak nemocnica zdanlivo stratila dôležitosť. V NsP Ilava,
n.o. boli počas predchádzajúcich
vedení postupne sprivatizované
oddelenia biochémie, zdravotnej
dopravy, dialýzy a zostali oddelenia vykazujúce stratu. Až teraz po
transformácii pod vedením riaditeľa Ing. Juraja Beďatša so súhlasom MZ SR, dochádza k stabilizácii nemocnice. Osobne som sa
zúčastnil porád na Ministerstve
zdravotníctva SR, takže viem, že
žiaden krok transformácie nemocnice nebol svojvoľný.
MUDr. Jozef Glos
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Vážení občania!
Z dôvodu šetrenia životného prostredia ako i nákladov na separovaný zber si Vás
dovoľujeme požiadať, aby ste
z rodinných domov (v prípade,
že máte v dome priestor kde
vrece s vytriedeným odpadom
skladovať) vykladali len plné
plastové vrecia s vytriedeným
odpadom.
Vzhľadom na opakované
upozornenia firmou TORIO
plus, s.r.o., ktorá odoberá vytriedené odpady na ďalšie triedenie a lisovanie, žiadame občanov (jedná sa predovšetkým
o bytové domy), aby do nádob
na separovaný zber ukladali len
ten druh odpadu, na ktorý je nádoba určená, podľa farebného
rozlíšenia zberných nádob:
• papier - modré 1100 l nádoby
• sklo - zelené 1100 l nádoby
• plasty - žlté 1100 l nádoby
• kovy - čierne 1100 l nádoby s
označením kovy
• viacvrstvové kombinované
materiály - modré 1100l nádoby s označením viacvrstvové
kombinované materiály
Pre informáciu uvádzame,
ako správne triediť jednotlivé druhy odpadu, pre ktoré
je v meste zavedený triedený
zber:
PAPIER
• Patria sem neznečistené:
noviny, časopisy, zošity, knihy,
listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón,
obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, baliaci a krepový papier, papierový
obal a pod.
PLASTY
• Patria sem neznečistené: číre a farebné fólie, tašky,
vrecká, vedrá a fľaštičky od
kozmetických a čistiacich prípravkov, prepravky na ovocie,
na zeleninu, na fľaše; PET fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov; obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne
plastové nádobky a hračky;
penový polystyrén, poháriky
z automatov a iné plastové nádobky; PVC vodoinštalačné a
elektroinštalačné rúrky, obaly
kozmetických výrobkov, plas-

tové okná a nábytok a pod.
SKLO
• Patria sem neznečistené:
sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo, a pod.
• Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika,
zrkadlá, drôtované sklo, žiarovka, žiarivka, automobilové
sklá, monitory a pod.
KOVY
• Patria sem: konzervy, oceľové plechovky od nápojov,
kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást,
kovové súčiastky, drôty a
káble (bez bužírky), starý riad,
obaly zo sprejov, kovový šrot,
oceľ, farebné kovy, hliníkové
viečko, hliníkový obal, kovové viečko, kovová rúrka, starý
kľúč, zámok, ventil a pod.
• Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla,
farbami a rôznymi chemickými látkami.
Viacvrstvové kombinované
materiály (tetrapaky)
• Patria sem neznečistené:
viacvrstvové obaly od mlieka,
smotany a iných mliečnych
výrobkov, ovocných štiav a
džúsov, vína, avivážnych prostriedkov a pod.
ELEKTROODPAD
• Patria sem: elektrické a
elektronické prístroje a zariadenia - televízory, rádiá,
počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, digitálne hodinky, variče,
ohrievače, vysávače, kávovary, žehličky, práčky, videohry,
elektromotory, ručné elektrické náradie, žiarivky, a pod.
TEXTIL
• Patrí sem čisté: obnosené
šatstvo, odevy, bielizeň, textílie
obrusy, utierky, priadze a pod.
Nebezpečný odpad
• Patria sem: žiarivky, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá,
živice, laky, motorové oleje,
kyseliny, zásady, pesticídy a
chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé
hnojivá, pracie a čistiace prostriedky, drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami a pod.

LIEKY A LIEČIVÁ
Staré alebo nespotrebované lieky a liečivá (ale aj ihly,
injekčné striekačky a pod.) sa
odovzdávajú v lekárni
BIOODPAD
• Patria sem: zvyšky ovocia a zeleniny, šupky zo zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, škrupinka z orecha,
kvety zbavené ozdôb, tráva,
lístie, drobné konáre, burina,
piliny, hobliny, drevný popol bez klincov, použitá papierová vreckovka a servítok
Objemný odpad
• Patrí sem: nábytok, kuchynská linka, linoleá, koberce, matrace atď.
DROBNÝ STAVEBNÝ
ODPAD
• Patrí sem: odpad vznikajúci najmä pri rekonštrukciách či demoláciách kúpeľní, podláh, múrov a podobne.
Jedná sa o časti betónu, tehál,
dlaždíc, tvárnic, sadrokartónu
a pod.
Drobný stavebný odpad je
občan povinný odovzdať na
zberný dvor a za odobraný odpad zaplatiť poplatok vo výške
0,035 EUR/kg.
Vytriedené odpady sa ukladajú do určených nádob, alebo
ich občania môžu odovzdať na
zbernom dvore.
Prevádzkový čas zberného
dvora je:
Pondelok – piatok 6,00 13,00 hod.
Streda 6,00 - 17,00 hod.
Sobota 6,00 - 12,30 hod.
V čase od 10,00 – 10,30 hod.
je v pracovných dňoch zberný dvor zatvorený z dôvodu
obedňajšej prestávky.
Objemný odpad, použitý
kuchynský olej z bytových domov, elektroodpad, biologický odpad, nebezpečný odpad
(v pôvodných obaloch vložený do plastovej tašky) môžu
občania odovzdať každý prvý
pondelok v mesiaci. Odpad
treba vyložiť pred dom alebo
ku kontajnerom pri bytových
domoch najneskôr do 7,00
hod. v deň zberu.
Mesto Ilava oddelenie
technických služieb
Ing. Eva Nýblová samostatný odborný referent
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Čo vy v tej ZUŠ-ke vlastne robíte...?
Táto otázka zaznieva v poslednom čase pomerne často.
Keď k tomu prirátame, že sa
blíži koniec školského roka a
začína sa zúročovať celoročné
úsilie a snaha všetkých zúčastnených (učiteľov, žiakov, a našťastie v mnohých prípadoch
aj rodičov či priateľov školy...),
vyšlo nám, že by nebolo zlé sa
trocha za sebou obzrieť a zrekapitulovať, čo všetko sme
zažili. A hoci v prírode všetko ešte len rastie a kvitne, pre
každú školu je paradoxne práve teraz obdobie „zberu úrody“. Nám sa za posledný čas
urodilo takto:
HUDOBNÝ ODBOR
K pekným úspechom možno zaradiť umiestnenia žiačok
speváckej triedy pani učiteľky
Bc. Nikoly Matejkovej, ktoré veľmi pekne reprezentovali
školu aj mesto Ilava. Barborka Barteková sa umiestnila v
striebornom pásme celoslovenskej súťaže „Pink Song“
vo Zvolene (súťaž v klasickom
speve), Sárka Kuniaková si na
XV. ročníku súťaže v speve ľudovej piesne „Pieseň Lýdie Fajtovej“ v Trenčíne vyspievala
krásne druhé miesto a Karolínka Koleková a Elenka Vaňová sa takisto nestratili a priniesli ocenenie v striebornom
pásme celoslovenskej súťaži v
speve populárnej piesne „Bojnická perla“. Ak sa k oceneniam prirátajú aj povzbudivé
slová predsedu poroty súťaže vo folklórnej piesni Samka
Dudíka, či predsedu poroty
súťaže v populárnej piesni Sveťa Malachovského, tak sa naozaj nie je za čo hanbiť.
Klavírne oddelenie má takisto na svojom „konte“ pekné ocenenia – Jakubko Janco
z triedy pani učiteľky Moniky
Bagínovej, DiS. art. a Elenka
Vaňová z triedy pani učiteľky
Violy Winklerovej, DiS. art.
vyrazili na „súťažné turné“:
merali svoje sily taktiež s rovesníkmi z celého Slovenska,
a to hneď v dvoch klavírnych
súťažiach: „Schneiderova Trnava“ a „Banskoštiavnické

kladivká“, kde obaja získali
po dve bronzové pásma. Ešte
ich čaká tretia klavírna súťaž
- „Piano v modernom rytme“
v Bojniciach, tak im držíme
palce.
Pochvala patrí aj saxofonistovi Andrejovi Kubecovi z
triedy pani učiteľky Eleny Vaňovej, DiS. art., ktorý získal
čestné uznanie na Medzinárodnej interpretačnej súťaži v
slovenskej hudobnej tvorbe v
Rajci. Povzbudivou správou sú
tiež krásne strieborné pásma
akordeonistky Romanky Cedzovej z triedy pána učiteľa
Ladislava Vaňu, ktoré priviezla akordeónového festivalu v
Kysuckom Novom meste a zakrátko i z celoslovenskej akordeónovej súťažnej prehliadky
umeleckých škôl v Kremnici.
Všetkým
spomenutým
triednym učiteľom, aj korepetítorom, ktorí súťažiacim
žiakom zabezpečujú hudobný
sprievod na súťažiach, patrí
veľké poďakovanie.
VÝTVARNÝ ODBOR
Tu sa väčšinu výsledkov súťaží ešte len dozvieme a termín uzávierky mesačníka žiaľ
„nepustí“, ale aj tak sa doteraz
vo výtvarnom odbore podarili

Štefancovej, Davida Gažu,
Laury Benešovej, Emy Vavríkovej, Romany Adamcovej,
Bibiany Buranskej a Karolíny
Kolekovej do celoslovenského kola výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. A výtvarníci
už tiež mieria do zahraničia
- výtvarná práca žiačky Katky Majerníkovej z triedy pani
učiteľky Mgr. Zdenky Cíbikovej získala ocenenie na celoslovenskej súťaži Folklórne
tradície môjho kraja a v rámci putovnej výstavy ocenených
prác si ju budú môcť pozrieť aj
v španielskom Madride.
TANEČNÝ ODBOR
Tanečníčky Kristína Ježová, Vanesa Hodoníková, Ema
Kalúsová, Karolína Kostková,
Ľubomíra Remšíková a Weina
Yan z triedy pani učiteľky Evy
Tóthovej – to by neboli oni,
aby sa znova „netrajdali“ po
všetkých možných kútoch...
Najskôr získali umiestnenie
na 2. a 4. mieste v krajskom
kole tanečnej súťaže „Pohyb
bez bariér“ v Žiline, odkiaľ
postúpili do celoslovenského
kola v Bratislave. Keď dostali
štartovaciu listinu, odchádzali s rešpektom – po minulom
roku vedeli, kto je aký súper.
Útešné slová, že nikde sa nepíše, že
musia vždy všade
vyhrať, zobrali doslovne – nevyhrali
a priniesli 2. miesto.
Spolu s ním získali naviac možnosť
postupu do ďalších
kôl v Ostrave a v rakúskom Grazi. Je tu
síce riziko, že vekové pravidlá v zahraničných kolách, ktoré sú prísnejšie ako
slovenské, im neuVýtvarná práca Katky Majerníkovej
možnia účasť, ale je
veľmi povzbudivé,
krásne veci: sedem žiakov pani že vôbec nastala taká možnosť.
učiteľky Mgr. art. Martiny
No a najčerstvejšou spráPaljeskovej Piškovej úspešne vou je pekné umiestnenie na
absolvovalo talentové skúšky celoslovenskej tanečnej súťaži
na stredné umelecké školy. „Umenie v pohybe“, kde NiRovnako pekným výsledkom kolka Králiková, Benjamín
je tiež postup prác žiakov Sáry Behan, Klárka Galová, Simon-

Romana Cedzová
ka Majerechová, Chiara Selma Kelič a Natálka Tóthová
získali 3. miesto s choreografiou Zimné radovánky a zostava starších dievčat (viď začiatok odstavca) s choreografiou
Za zvukov noci doplnila sériu
umiestnení o 1. miesto.
K pekným výsledkom treba
samozrejme pripočítať mnohé koncerty, výstavy, exkurzie, workshopy, a potom už
len neviditeľnú dennodennú
mravenčiu prácu. Za všetkým
vždy stojí veľa prípravy, trpezlivosti, dôslednosti, nadšenia pre vec, neraz aj pevných
nervov, ale najmä viery učiteľov v schopnosti a šikovnosť
svojich žiakov. Častokrát je
učiteľ ten, ktorý vidí v predstihu trocha ďalej a dokáže
rozpoznať potenciál. Či a ako
sa bude rozvíjať, to už potom
záleží na samotnom žiakovi,
a úplne zásadne na rodičovi,
ktorý rozhoduje, či na to vytvorí podmienky a dlhodobo
ustojí rôzne „prívalové vlny“.
Lenže – keď vám potom mladý 12-13-ročný človek sám od
seba povie, že toto je preňho to
pravé, čo chce robiť, robí to rád
a vie si to predstaviť ako svoju životnú cestu – no neurobte to...
Na záver pár slov od Jana
Wericha: „Umenie je ako slnko, ktoré sa tiež nikomu nevtiera. Keď zatiahnete záclony a zavriete okenice, tak vám
slnko do bytu síce nelezie, lenže je to vaša chyba, pane, že
chcete žiť potme.“ Úprimne
želáme všetkým veľa slnka.
- zus -
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Zápis na plnenie povinnej
školskej dochádzky
Dňa 4. a 5. apríla 2017 sa
v Základnej škole v Ilave
uskutočnil zápis na plnenie
povinnej školskej dochádzky. Tohtoroční prváci priví-

tohto nedostatku mali deti
problém so správnym držaním ceruzky v ruke a v samoobslužných činnostiach so zaviazaním šnúrok.

tali nastávajúcich prváčikov
milým pásmom básničiek
a pesničiek. Zápis prebehol
v štyroch triedach, kde deti
ukázali svoju šikovnosť, vedomosti a zručnosti, ale i nedostatky, ako je nesprávny
rečový prejav, poruchy výslovnosti. Týmto apelujeme na rodičov nastávajúcich
prváčikov, aby včas navštívili
logopedickú poradňu. Okrem

Na pamiatku na tento veľký deň deti dostali pamätný
list i malú sladkú odmenu.
Do prvého ročníka pre školský rok 2017/2018 bolo zapísaných 62 detí.
Tešíme sa na nich a želáme
im v prvej triede veľa úspechov, radosti a krásnych chvíľ.
Mgr. Z. Gáborová,
S. Burdejová

Deň narcisov
Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy
proti rakovine a tento rok sa konala už po 21-krát. Ulice miest a
obcí 7. apríla 2017 zaplavili žlté
narcisy. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto
gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky
dobrovoľníkov Dňa narcisov
zároveň pomohol naakumulovať finančné prostriedky na
konkrétnu praktickú pomoc
onkologickým pacientom a ich
rodinám na celom Slovensku.
Liga proti rakovine počas celého roka pripravuje projekty
a programy, ktorými pomáha
pacientom v ich konkrétnych
problémoch, situáciách a výzvach. Okrem toho sa stará o
prevenciu a informovanosť celej

verejnosti, podporuje zdravotnícke zariadenia, nemocnice,
iné občianske združenia i výskum v oblasti liečby onkologických ochorení.
Pripnutím žltého kvietku v
Deň narcisov sme vyslali onkologickým pacientom odkaz, že
nie sú vo svojom ochorení sami,
že ich boj sa týka nás všetkých a
že majú našu podporu.
I naša ZŠ sa už po 17-krát
zapojila do tejto zbierky.Osem
dobrovoľníkov z radov pedagógov i žiakov začalo zbierku
ráno v škole a potom ste ich
mohli stretnúť v uliciach Ilavy i v rôznych inštitúciách so
žltými narcismi a pokladničkami. Ďakujeme všetkým, ktorí do nich prispeli! Na účet Ligy
boja proti rakovine sme odoslali 914,91 €.
HM

Žiačky ZŠ Ilava navštívili aj primátora Ing. Štefana Dašku.

Centrum voľného času - ako ďalej?
V Ilave dlhé roky pracovalo centrum voľného času. Tí
skôr narodení si ho pamätajú ako dom pionierov a mládeže alebo dom detí a mládeže. Deti a mládež tu mohli
zmysluplne a pod dohľadom
zodpovedných vedúcich tráviť voľný čas v rôznych krúžkoch, na kultúrnych a športových akciách aj
v letných
táboroch.
V posledných rokoch však
činnosť CVČ stagnovala.
Návštevnosť krúžkov bola
nízka, väčšina krúžkov sa
realizovala v základnej škole pod vedením učiteľov. Minulý rok hlavný kontrolór

mesta spravil v CVČ hĺbkovú kontrolu. Ako sa v správe
z kontroly uvádza, boli zistené závažné nedostatky či už
pri hospodárení s finančnými prostriedkami alebo vo
vykazovaní činnosti krúžkov
a zamestnancov. Zriaďovateľom CVČ je mesto Ilava. Preto
sa poslanci zaujímali, aké dôsledky mesto vyvodilo na základe zistených nedostatkov.
Keďže pani riaditeľka CVČ je
od septembra minulého roku
práceneschopná, bol vypísaný konkurz na riaditeľa CVČ
(ktorý by ju zastupoval počas
neprítomnosti), ale nepodarilo sa nájsť kandidáta s potreb-

nou kvalifikáciou.
Tento školský rok deti pracujú iba v krúžkoch na základnej škole. Vo februári tohto
roku sme na mestskom zastupiteľstve prijali uznesenie,
ktoré ukladá mestu urobiť
potrebné kroky na zrušenie
CVČ a priradenie CVČ k ZŠ.
Prvý krok - podanie žiadosti
na Ministerstvo školstva SR bol zrealizovaný. Ak chceme,
aby CVČ pri ZŠ fungovalo od
septembra tohto roku, treba
postupovať ďalej. Riadiť tento
proces musí mesto ako zriaďovateľ. Zámerom poslancov
je, aby Ilava mala fungujúce
CVČ. Aby deti mali pestrú

ponuku voľnočasových aktivít a mohli zmysluplne tráviť
čas mimo vyučovania, a zároveň, aby finančné prostriedky
mesta boli využívané na tieto
aktivity účinne a adresne. Neznamená to, že všetky krúžky
musia byť realizované na ZŠ
a vedené učiteľmi.
Isté je, že momentálny stav
môže byť len dočasný a je nevyhnutné vzniknutú situáciu
riešiť k spokojnosti občanov
a so zreteľom na efektívne využívanie financií mesta.
Etela Eglyová,
Silvia Bagínová,
poslankyne MZ Ilava
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Deň Zeme 2017
Aj tento školský rok sa žiaci našej školy zapojili do celosvetových osláv Dňa Zeme.
V tomto roku si pripomíname
už jeho 47.výročie.

Tohtoročná téma Dňa Zeme
je „Gramotnosť v oblasti životného prostredia a klímy“(Environmental and Climate
Literacy.) Jednoduchšími slovami povedané, tohtoročná
celosvetová téma Dňa Zeme
vyzýva k tomu, aby sme sa
hlbšie zamysleli nad naším
životným prostredím, preto-

že hlavnou príčinou ničivého
prístupu človeka k prírode je
hlavne jeho ľahostajnosť, hlúposť a neinformovanosť!
Žiaci našej školy nemajú
ešte veľa možností
meniť výrazne našu
Zem k lepšiemu, ale
to málo, čo môžu
urobiť, je získavať
gramotnosť v oblasti životného prostredia a klímy – tak ako
nás k tomu vyzvala
tohtoročná centrálna téma osláv Dňa
Zeme.
Preto
sa
žiaci
druhého stupňa počas celého týždňa, ktorý nasledoval
po 22.apríli, vzdelávali na hodinách biológie v rámci tematického týždňa Zeme. Boli
odborne informovaní o problematike odpadov. Túto tému
sme si spomedzi všetkých globálnych problémov našej planéty zvolili za nosnú tému,

lebo tento problém môžu aj
oni priamo ovplyvniť, a to
už na pôde školy – správnym
a dôsledným separovaním odpadu.
Žiaci 5.-9. ročníka absolvovali výukovú odbornú hodinu, počas ktorej sa venovali
pojmom odpad, komunálny
odpad, nárast objemu odpadu, spôsoby likvidácie odpadu, separovanie, recyklácia.
Následne riešili rôzne pracovné listy, podľa vekovej úrovne
žiakov, na tému odpad a jeho
separovanie. Ako výstup, ktorý prakticky overil ich získané vedomosti, tvorili v skupinách plagáty, na
ktorých museli vytriediť určený odpad do
správnych separačných nádob.
Žiaci
určené
aktivity zvládli
výborne!
Ve d o m o s ti a environmentálne po-

vedomie nadobudnuté počas
aktivít v rámci tematického
týždňa Zeme si žiaci druhého
stupňa utvrdia aj na výchovnom koncerte s Thomasom
Puskailerom, ktorý bude tiež
zameraný na tému odpad, a to
v mesiaci máj.
Výchove a vzdelaniu našich
žiakov v problematike odpadu a jeho separovania sa plánujeme venovať aj nasledujúce
roky.
„Buď bude 21. storočie ekologickým storočím, alebo 22.
storočie vôbec nemusí byť“. /H.
Skolimowski/
Ing. Katarína Hulínková

OZNAM

Podpisová akcia na oddelenie sa od spoločenstva OSBD Považská Bystrica.
Podpisová akcia nie je aktivita predstavenstva spoločenstva OSBD Považská
Bystrica, ani vedenia správy
OSBD Považská Bystrica.
Vážená členka, Vážený člen, delegátka, delegát
spoločenstva OSBD Považská Bystrica za lokalitu Dubnica nad Váhom,
máš alebo zastávaš názor
na osamostatnenie sa od
spoločenstva OSBD Považská Bystrica a vytvorenie
si vlastného spoločenstva
pre lokalitu Dubnica nad
Váhom s vlastnou správou
bytov? Oslov svojho ZVB/
zástupcu vlastníkov bytov/ za dom alebo delegáta
za obvod, aby zorganizoval spoločné alebo písomné
hlasovanie o oddelení sa od
spoločenstva OSBD Považ-

ská Bystrica.
Môže nastať situácia, že
ZVB ako člen spoločenstva, prípadne delegát zhromaždenia delegátov zvolený členmi spoločenstva
OSBD, „ktorý je povinný
riadiť sa záujmami väčšiny
členov a nemal by uplatňovať svoje záujmy pred záujmami členov“, neprejaví záujem o podpisovú akciu o
odčlenenie sa spoločenstva
OSBD Považská Bystrica z osobných alebo zaujatých dôvodov, mal by svoju
funkciu písomne odovzdať
inému členovi spoločenstva
OSBD, ktorý prejaví záujem
o podpisovú akciu. Ten by
mal potom pomocou podpisovej akcie medzi členmi
spoločenstva OSBD za lokalitu Dubnica nad Váhom

zistiť názor väčšiny členov
na rozdelenie spoločenstva
OSBD Považská Bystrica,
ktorým by bol povinný delegát zhromaždenia delegátov riadiť sa na zhromaždení delegátov OSBD Považská
Bystrica.
Na uskutočnenie podpisovej akcie je potrebné vytlačiť
potrebný počet podpisových
hárkov na spoločné alebo
jednotlivé písomné hlasovania z webovej stránky http://
www.dcadruzstvo.vlastnyweb.sk a vypísané a podpísané podpisové hárky v kópii zaslať na emailovú adresu
dca.druzstvo@gmail.com
Účelom podpisovej akcie
je zákonné oddelenie od spoločenstva OSBD Považská
Bystrica a vytvorenie spoločenstva za lokalitu Dub-

nica nad Váhom s prerozdelením majetku, členov a
činnosti správy prislúchajúcich domov za danú lokalitu.
Účasť nečlenov spoločenstva OSBD na podpisovej
akcii, ako vlastníkov bytov
v správe OSBD, je len informatívna a má vplyv len na
podporenie účelu podpisovej akcie.
Úspešnosť podpisovej akcie je závislá od účasti dostatočného počtu členov
spoločenstva OSBD za lokalitu Dubnica nad Váhom, čo zaberie viac času,
preto podpisová akcia nie
je časovo obmedzená. O
priebehu podpisovej akcie
sa môžu členovia informovať na webovej stránke.
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Európske stretnutie mládeže 2017
European youth meeting 2017

Európske stretnutie mládeže sa prvýkrát uskutočnilo
v rakúskom meste Laakirchen
v roku 2001. Mestský poslanec
dohodol výmenu mládeže s
družobným mestom – nemeckým Obertshausenom. Akcia
bola veľmi úspešná, mladí ľudia sa z niekoľkodňového výletu vrátili nadšení, plní emócií a zážitkov, a preto sa tieto
mestá rozhodli akciu v ďalšom
roku zopakovať.
Cieľom bolo (a dodnes je)
spoznať kamarátov z iných
krajín, komunikovať v cudzom jazyku, vymeniť si skúsenosti, spoznať, ako žijú mladí ľudia v iných európskych
štátoch. Vzhľadom k tomu, že
išlo o mládež vo veku 13-17 rokov, hovorilo sa predovšetkým
o odovzdávaní si skúseností v oblasti hudby, zábavy, záujmov, výmenu adries a spoznanie nových kamarátov,
možno na celý život.
Počas ďalších rokov sa táto
výmena mládeže rozrástla na
úžasnú veľkolepú akciu, pretože primárne zúčastnené mestá
mali ďalšie družobné mestá

a tie zasa ďalšie... A tak sa vďaka poľskému Mikolowu a českým Klimkoviciam môžeme
tejto akcie zúčastniť aj my už
po niekoľkýkrát.
10 žiakov z našej základnej
školy bude mať možnosť zdokonaliť sa v cudzích jazykoch
a nájsť si kamarátov z rôznych
krajín sveta - z českých Klimkovic, z poľského Mikolowa,
z rakúskeho Laakirchenu, z
nemeckého Obertshausenu, z
nemeckého Meiningenu, z talianskej Gemony del Friuli, z
francúzskeho Geveviéve des
Bois, zo španielskej Caravacy
a z portugalského Penafielu.
Pod vedením dvoch pedagógov strávia v českých Klimkoviciach päť prázdninových
dní. Na toto stretnutie sa svedomito pripravujeme a všetci sa tešíme, že budeme mocť
predstaviť ostatným účastníkom slovenskú kultúru, folklór a rozvoj nášho regiónu.
Pozvaní sú aj predstavitelia
mesta, ktorí svojou účasťou
určite prispejú k harmonickému priebehu celého podujatia.
Mgr. Budjačová Ľubica

Strečno
V stredu, 9.mája 2017, sme
boli prví návštevníci hradu
Strečno. Premrznutí, nakoľko pani Zima nie a nie prepustiť vládu Jari, ale zvedaví,
čo nás za vysokým dreveným plotom z ostrých kolov
čaká. Na literárnu exkurziu
sme sa tohto roku vybrali so
šiestakmi na hrad Strečno ,
aby sme si doplnili vedomosti z literatúry o povestiach a ľudovej slovesnosti zážitkovou formou. Stredoveká
dedina, o ktorej nám pani
sprievodkyňa porozprávala
veľa zaujímavostí a prehliadka jednotlivých domčekov,
nás privítala hneď v úvode
a posunula ďalej, k prehliadke starobylého stredovekého hradu Strečno. Nie nadarmo je nazývaný Perlou
Váhu. Majestátne sa týči na
sto metrov vysokom brale nad riekou Váh a vytvára
prekrásnu krajinnú dominantu. Výhľadom z najvyššej
severnej veže sme sa kochali a vychutnávali si pohľad,
na ktorý sa nezabúda. Príroda v týchto miestach vyčarila úžasné scenérie rieky
Váh, údolí a okolitých pohorí. Dozvedeli sme sa aj
o panovníkoch, ktorí hrad
vlastnili, aj o Žofii Bosniakovej, ktorej kópia múmie je
uložená v hradnej kaplnke.
Videli sme tiež hradnú mu-

čiareň či kuchyňu. Spoznali
sme spôsob uskladňovania
mäsa a potravín v hlbokej,
chladnej jame i cisternu na
dažďovú vodu. Prezreli sme
si so záujmom všetky vystavené exponáty a vrátili sa
tak na chvíľu do dôb minulých. Aby sme si vychutnali
hrad Strečno aj z iného uhla
pohľadu, vybrali sme sa úzkym železným mostom cez
rieku Váh do areálu Koliba
Panoráma- Skalka v obci Nezabudská Lúčka. Areál pripomínal, okrem možnosti
pokochať sa pohľadom z vŕšku Skalka na hrad Strečno,
jednu veľkú čarovnú krajinu, plnú rozprávkových
domčekov či postavičiek.
Chlapci sa mohli popasovať
so starovekými zbraňami, či
vyskúšať si zovretie v mučiacich nástrojoch. Tí šikovnejší
sa poprechádzali na chodúľoch po areáli. Privítalo nás
tu aj množstvo živých zvierat, ktoré niektorým nahnali strach. Hladoši mohli uhasiť svoj apetít v babičkinej
kuchyni či už bryndzovými
haluškami, alebo domácou
kapustnicou. Očarení históriou, krásnou prírodou a
príjemnou atmosférou, ktorá po celý deň panovala, sme
ukončili naše netradičné vyučovanie slovenčiny a už teraz sa všetci tešíme na to ďalšie...
Mgr.Ľubica Ladecká

Za krásnym výhľadom sme museli zdolať tieto schody.
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NOC S ANDERSENOM
Najznámejším a najobľúbenejším podujatím na podporu
čítania detí na našej škole je už
niekoľko rokov Noc s Andersenom. Okrem nás sa v školskom roku 2016/2017 do tejto
akcie zapojilo aj ďalších 230 verejných a školských knižníc vo

všetkých regiónoch Slovenska
s rekordným počtom takmer
10 600 slovenských detí.
Každý rok je toto podujatie
tematicky prepojené nielen s
čítaním, ale aj s eTwinningovým projektom, ktorý v danom
školskom roku realizujeme. V
rámci projektu „Traja pátrači“už od septembra pátrame
v slovenskej literatúre po rozprávkových bytostiach, ktoré sú niečím výnimočné. Celý
projekt je motivovaný knižnou
detektívnou sériou pre deti a
mládež, kde trojica chlapcov
rieši rôzne záhady vo svojom
okolí. V našom projekte trojicu chlapcov nahradili 3 rôzne
krajiny (ČR, SR, PL), ktoré pátrajú po veciach známych, menej známych či úplne neznámych. Našou snahou je najmä
zvýšenie záujmu žiakov o čítanie a literatúru vôbec. Zmenou
štruktúry klasických hodín čítania, ale aj prostredníctvom
rozmanitých čitateľských aktivít sa usilujeme prirodzenou
cestou rozvíjať zvedavosť detí,
ich túžbu po objavovaní nového a objasňovaní neznámeho. V priebehu šiestich mesiacov sa nám takto podarilo nájsť
už niekoľko výnimočných stvorení - NAJsilnejšiu, NAJvtipnejšiu, NAJzlomyseľnejšiu, NAJmenšiu, NAJstrašidelnejšiu a
NAJkrajšiu bytosť. Keďže sme

mesiac marec zasvätili pátraniu
po NAJhlúpejšej rozprávkovej bytosti, aj tohtoročnú Noc s
Andersenom sme poňali trošku
netradične. S nadhľadom a nemalou dávkou humoru.
Počas nášho „nočného putovania“sme sa totiž premenili na cestovateľov,
ktorí sa
vybrali do
sveta hľadať NAJhlúpejšie
kráľovstvo sveta
a spoznávať ľudí,
ktorí
v
ňom žijú.
Každý, kto sa chcel tejto dobrodružnej výpravy zúčastniť,
sa však musel na chvíľu sám
premeniť na spisovateľa, ponoriť sa do ríše fantázie a predstaviť si, ako to asi v takejto krajine vyzerá a v čom sa odlišuje
od ostatných kráľovstiev. Našťastie sa našlo 37 odvážlivcov,
ktorí sa nezľakli tejto výzvy a
popasovali sa s ňou nad naše
očakávanie. Vďaka nim vzniklo veľké množstvo veselých a
originálnych príbehov O NAJhlúpejšej krajine sveta - Truhlíkove.
Začiatok našej výpravy bol
spojený s vlastnoručným podpisom do cestovateľského zápisníka a zložením sľubu, ktorý
bol dôležitým predpokladom
na to, aby Noc s Andersenom
prebehla úspešne. Po zložení sľubu sme sa presunuli do
tried, kde sme si navzájom čítali naše spisovateľské prvotiny.
Niektoré príbehy mali nádych
tajomnosti, iné zas hýrili vtipom od začiatku až do konca.
Vďaka všetkým sme však získali aspoň hmlistú predstavu
o tom, čo nás v takejto krajine
môže čakať.
No a potom už celá výprava
nadobudla veľmi rýchly spád.
Vďaka spolupráci s českou školou v Stráži sme sa dozvedeli,
ako takí Truhlíkovčania vyzerajú. Nakreslili sme si ich, vy-

mysleli im mená, prisúdili netradičné povolania, navrhli
vlajku, naučili sa ich hymnu,
spoznali ich spôsob života...
Vrcholom celého nocovania bola nočná hra, ktorej sa
mnohé deti nevedeli dočkať už
od rána. Vyzbrojení baterkami
sme vyrazili do tmavej noci.
Naším cieľom bolo nájdenie
čo najvyššieho počtu obalov
z kindervajíčok, v ktorých sa
ukrývali citáty a výroky známych ľudí o ľudskej múdrosti.
Príjemným prekvapením bol i
ježko, ktorého sme našli ukrytého pod lavičkou na školskom
dvore. Mnohé z detí tohto roztomilého živočícha videli doteraz len na obrázkoch s jabĺčkom na chrbte.
Po dôkladnom prehľadaní
celého školského dvora sme
sa so svojím úlovkom vrátili späť do školy. Na záver dňa,
po úspešnom zvládnutí všet-

kých úloh, nás čakala rozprávka O hlúpej žene v podaní Zuzky Tlučkovej a Janka Krónera.
Humorný príbeh o tom, ako
mladá žienka potrápila svojho
mužíčka nám pripomenul, že
ľudská hlúposť vie človeku aj
poriadne skomplikovať život.
Z ríše snov sme sa prebrali
okolo šiestej, kedy prvé lastovičky pobudili zvyšok osadenstva. Po rannej hygiene a upratovaní sme sa naraňajkovali a
čakali na príchod rodičov. Pred
odchodom boli všetci zúčastnení odmenení medailami s
logom Noci s Andersenom a
malými darčekmi. Nielenže
nás veľmi potešili, ale zároveň
budú aj spomienkou na všetko,
čo sme počas nášho spoločného pátrania po NAJhlúpejšom
kráľovstve sveta zažili. A že
toho nebolo málo!
Mgr. Jana Koštialiková

Pozvánky na podujatia v Ilave
21. 5. 2017 /nedeľa/ pri starom pivovare
Ilavský beh, už 21. ročník obľúbeného športového
podujatia: Deti štart o 10.00, dospelí o 11.00 hod.
21. 5. 2017 /nedeľa/ o 18. 00 v sále domu kultúry
Kde je vaša teta ? Premiéra novej komédie ilavského
divadelného súboru Masky. Vstupné dobrovoľné.
4. 6. 2017 /nedeľa/ od 13. 31 v lese, vstup na Laštekoch
Dobrodružná cesta rozprávkovým lesom pri príležitosti
Medzinárodného dňa detí. Posledný vstup o 15.31 hod.
Vstupné 1 € /za vstupenku deti dostanú darček od kráľa/.
Trasa bude označená červenými značkami, stuhami.
Na stanovištiach budú deti obdarované sladkosťami od
rozprávkových bytostí, ktoré budú mať pripravené rôzne
súťaže, hry hádanky...Rozprávková cesta dovedie všetkých
účastníkov do kráľovstva /branno-športový areál tzv. strelnica/
V priestoroch kráľovstva budú rôzne „skákacie“ atrakcie ,
pre dospelých občerstvenie v podobe pivného moku a pre deti
bude čarodejnica pripravovať zázračný lektvar.
Vedľa areálu je ohnisko a návštevníci si môžu priniesť slaninku,
špekáčik , klobásu či iné lahôdky a opiecť si niečo na večeru.
Od 16.00 Country fest
Začíname koncertom pre deti – Jaro Nečesaný.
Ďalej účinkujú:
Ľubomír Turcer a jeho hostia.
Skupiny SVIŠTE /ZUŠ Ilava/ a Šidlo.
Príjemné popoludnie zakončí koncertom slovenská
country hviezda Allan Mikušek.
V prípade veľmi nepriaznivého počasia sa podujatie
uskutoční v dome kultúry.
Informácie vždy aktualizujeme a dopĺňame podrobnosti na
Internetovej stránke mesta www.ilava.sk /kalendár podujatí/.
Tel. čísla DK: 44 555 70 až 73, knižnica 74.
Zmena programu vyhradená.
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Oslávili sme oslobodenie mesta
a koniec 2. svetovej vojny ...

ohľadu na vek, pohlavie, politickú príslušnosť alebo náboženské vyznanie: je to MIER
všade vo svete, pevné zdravie,

Ako v živote človeka sú dni,
ktoré je hodno si zapamätať, aj
v živote každého národa, každého mesta sú obdobia a udalosti, ktoré sa natrvalo vryjú
do pamäti a sŕdc jeho obyvateľov a zapíšu sa zlatými písmenami do jeho histórie. I keď bol dátum
30. apríla, kedy bola
oslobodená Ilavao niečo vzdialenejší, od dňa 9. mája,
kedy sme sa zišli na
Mierovom námestí,
s úctou a hrdosťou
sme si pripomenuli túto významnú
udalosť - 72. výročie oslobodenia nášho mesta
a skončenia 2. svetovej vojny.
Pri pamätníku držali čestnú
stráž členovia Klubu vojenskej
histórie Dukliansky priesmyk,
ktorí si pre prítomných občanov pripravili i ukážku zbraní z obdobia 2. svetovej vojny

a tiež možnosť streľby v závere
podujatia. Po zaznení hymny
Slovenskej republiky, pietnom
akte položenia vencov a slávnostnom príhovore primátora
mesta Ilava Ing. Štefana Dašku
sme si vypočuli krásny kultúr-

Emília Múčková

Putovná orchidea

Vyznanie

Čo napísať o tebe
-mama moja?
Len riadkov pár,
v nich lásky veľa.
Do vienka vložila si
i mne skromnosť svoju,
znamenia kríža,
I tú trpezlivosť tvoju.
Dvíhaš ma stále,
keď zakopnem a padám,
povedz, odkiaľ sila
berie sa v tebe,
ktorú ja tak márne hľadám?
Hoc už deti svoje ľúbim
-láskou materinskou,
teba, mama moja,
ľúbim stále ako dieťa
- láskou najväčšou
- láskou detinskou!
Autorka Emília Múčková
z Ilavy získala v celoslovenskej
súťaži „Poetický Púchov 2017“
Cenu riaditeľky DK Púchov

ny program žiakov a učiteľov
zo Základnej umeleckej školy v Ilave. Minutou ticha sme
vzdali úctu a tichú spomienku tým, ktorí verili v nový začiatok a bojovali zaň. Spoločne sme si zaželali to, čo všetci
ľudia potrebujú najviac, bez

Deň matiek sme oslávili v nedeľu, 14. mája 2017.
Nechýbal ani krásny kultúrny program, v ktorom účinkovali deti z MŠ Ilava a Klobušice, žiaci zo Základnej
školy Ilava a folklórni i moderní tanečníci zo ZUŠ Ilava a profesionálnym speváckym vystúpením všetkých
prítomných zaujala žiačka
zo ZUŠ Ilava Elenka Vaňová, ktorá získala v celoslovenskom kole súťaže Bojnická perla strieborné ocenenie.
Započúvali sme sa i do nedeľnej chvíľky poézie v podaní recitátorky Emílie
Múčkovej, víťazky okresného kola súťaže Vansovej
Lomnička. Stalo sa už tradíciou, že jedna z mamičiek
získava putovnú orchideu
za všetky mamy. Pani Ľudmila Žilková, ktorá prevzala v predchádzajúcom roku

spokojnosť a trochu ľudského
šťastia, na ktoré má každý človek nárok.
-at-

Foto: D. Gašparová

tento krásny kvet, odovzdala orchideu ako prejav vďaky všetkým mamám pani
Mgr. Oľge Ďurechovej, bývalej riaditeľke ZŠ v Ilave,
vynikajúcej učiteľke, ktorá
je v súčasnosti na dôchodku, ale aktívne sa podieľa na
kultúrno – spoločenskom
dianí v našom meste, je
členkou kultúrnej komisie,
vynikajúcou poetkou a recitátorkou, ktorá sa umiestnila v celoslovenskej recitačnej
súťaži Vansovej Lomnička
v striebornom pásme.
Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a prišli osláviť tento sviatok, ďakujeme účinkujúcim za krásnu
kyticu uvitú z krásy umeleckého slova, piesní a tanca
a prajeme všetkým mamám
veľa radosti zo svojich detí...
-r-

0ľga Ďurechová

Jarná nádej

Tichučko jemne klopká dážď
Na klávesnici zeme
Tón každej kvapky zaznie zvlášť
Zobudí život
Čo v malej hrudke drieme
Tichučko krehko klíči kvet
Do kráľovstva slnka
Prináša správu na tento svet
Umocní nádej
Že z prameňa živá voda žblnká
Vášnivo nežne padá muž
Do náručia ženy
A zázrak lásky známy dávno už
Odkľaje život
V jadierku bytia uložený
Tichučko krehko rodí sa mláďa
Do človečej rodiny
S ním svitá nádej,
že sudičky šťastia
Zastavia koleso
Na čísle šťastnej hodiny
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Neznáma história

Naše mesto malo šťastie,
že sa v ňom narodili nadšenci pátrajúci po minulosti
a fundovaní historici, ktorí
podrobne spracovali históriu
Ilavy publikovanú aj v monografii ILAVA. S úctou si treba pripomenúť doktora Jozefa Chorényho 1855 – 1935
regionálneho historika, Štefana Raussa 1880 – 1958 ilavského kronikára, profesora PhDr.
Antona Bagina 1923 – 1992
historika, spisovateľa, dekana bohosloveckej fakulty, Jozefa Majerecha Mrzúcha 1920
-1999 ilavského historika,
PhDr. Valeriána Bystrického,
DrSc. 1936 – 2017 historika,
riaditeľa Historického ústavu
SAV Bratislava, prof. Jozefínu
Košeckú rod. Pagáčovú prekladateľku, publicistku a Vojtecha Šarlušku historika, odborného pracovníka Matice
slovenskej v Martine atď.
Neznámou, resp. nespracovanou históriou nášho mesta,
je osud ilavskej židovskej komunity, ktorá ukončila svoju
existenciu za dramatických
okolností počas druhej svetovej vojny. Túto minulosť čiastočne spracoval pán Majerech,
ale pre verejnosť ju nepublikoval. Keď som sa pána Majerecha opýtal, prečo je tomu
tak, odpoveď znela pre mňa
prekvapujúco, že je to ešte stále veľmi čerstvá a citlivá záležitosť i napriek tomu, že to
bolo už viac ako 50 rokov od
skončenia vojny. V dnešných
dňoch si na Slovensku pripomíname 75.výročie prvého transportu, ktorým začali odvážať do vyhladzovacích
táborov našich spoluobčanov
židovského pôvodu. Mestečká ako Ilava boli známe tým,
že v každom žila židovská komunita, ktorá bez problémov
existovala niekoľko storočí vo
vzájomnom spokojnom spolunažívaní. Podľa židovskej
ročenky z roku 1940 v Ilave židovskí spoluobčania žili vyše
300 rokov. V roku 1930 sa konali oslavy pri príležitosti 300tého výročia ich príchodu do
Ilavy. Pre zaujímavosť- prvý

židovský cintorín v meste bol
na mieste terajšej tržnice a hotela Moravec. Po veľkom požiari mesta v roku 1622 bol
zrušený a na mieste vyrástol
hotel Káčer (terajší Moravec),
ba dokonca náhrobné kamene
z cintorína boli použité pri výstavbe múrov hotela. Ako som
spomenul spoločné spolunažívanie bolo bezproblémové až
do vzniku Slovenského štátu
v roku 1939, keď začala pôsobiť nenávistná kampaň voči
občanom židovského pôvodu. Podľa pamätníkov z tohto
obdobia mnohí ani nechápali,
odkiaľ sa na Slovensku nabralo toľko nenávisti, veď väčšina židovských spoluobčanov
boli pracovití a vzdelaní ľudia.
V meste podporovali kultúru
(ochotnícke divadlo, spevokol) a šport (turistiku, futbal,
atď.). Mali založený aj vlastný kultúrnospoločenský klub
pod názvom KLUB MAKABI,
ktorý existoval pri Sokolovni
(terajší priestor ručnej autoumyvárni ). V meste boli spoločne prepojení s ostatnými
živnostníkmi a podnikateľmi
a významne držali ekonomiku mesta. Jedinou pamiatkou
na nich je veľký cintorín a na
námestí pamätná tabuľa na
múre slovenskej pošty, kde do
roku 1959 stála synagóga. Inak
žiadne stopy po takej významnej skupine občanov mesta,
ktorí tu žili do roku 1944.
Tento článok som sa rozhodol napísať z niekoľkých
dôvodov: Preto, aby občania,
ktorí žili počas obdobia Slovenského štátu, poskytli ďalšie informácie, príp. fotografie, spresnenia v uverejnených
židovských menách. Tieto informácie v budúcnosti by bolo
možné použiť na rozšírenie
expozície v mestskom múzeu,
venovanú tejto smutnej minulosti. Na základe spomienok
žijúcich spoluobčanov vzniká
svedectvo, ktorým čiastočne
zdokumentujeme toto nešťastné a tragické obdobie ilavských dejín, pripomenieme
si nespravodlivý osud veľkej
časti Ilavčanov, ktorých poni-

žujúco a potupne odvliekli na
smrť. Zachránila sa len hŕstka
a to hlavne preto, že ich skrývali slušní a obetaví ľudia alebo sa zúčastnili odboja proti
fašizmu. My, súčasníci, viac
pre nich už urobiť nemôžeme,
len toto obdobie poctivo zdokumentovať a nezabudnúť!
Ďalším momentom pre napísanie tohto článku boli
emócie, ktoré opísal náš rodák Ing. Hugo Koval v knižke „Fragmenty môjho života“,
ktorý bojoval v československom armádnom zbore. Od
roku 1939 žil mimo Ilavy, bol
v zbore a vypracoval sa z guľometčíka na kapitána, neskoršie
na plukovníka. Po vojne robil
vojenského pridelenca – atašé- na československom veľvyslanectve v Moskve. Napísal: „Keď prechádzal front na
začiatku roku 1945 Považím,
prvý československý armádny zbor smeroval cez Púchov
na Moravu. Od svojho nadriadeného som dostal povolenie,
že na skok môžem odísť do
Ilavy, aby som navštívil svoju
rodinu, ale hlavne svoju starú
matku.“ Žiaľ, nenašiel nikoho.
Matku mu odvliekli posledným transportom, z rodiny
nenašiel nikoho, ani známych.
Bezradne chodil po susedoch,
nechápal, vypytoval sa. Susedom sa o tom rozprávať nechcelo, vtedy už určite vedeli, čo
sa vlastne stalo s odvlečenými
židovskými rodinami. A ako
pokračovali osudy ostatných
židovských rodín, to sa už asi
nik nedozvie. Uvedené mená
som prevzal z počutia od pamätníkov, dúfam, že budú
napísané správne : Földes –
okresný úradník na súde, bytom?, Litschauer – úradník na
okresnom súde, býval?, Stein
– úradník v pivovare, byt?, Samuel Steiner – úradník v pivovare, bytom Ružová ul. (Hnilý kút- predajňa autodielov),
Gejza Steiner – holič, kaderník, bytom?, Imrich Steiner
– lekáreň na námestí, terajší
katastrálny úrad, vdova Randová – cukrárka, bytom stará
križovatka – teraz Lidl, Denes – advokát, Ružová ulica,
terajšie múzeum, vdova Kra-

lisanová – predaj textilu, bytom?, Randel – majiteľ pošty,
bytom pravdepodobne schody pri väznici, do roku 1960
poštový úrad), pani Kleimanová – predajňa parfumérie,
bytom?, Anna Litmanová –
školské potreby, bytom námestie, Bernáth Katscher majiteľ hotela a benzínového
čerpadla, bytom Farská ul. teraz Kino, Alexander Katscher
– rabín, bytom pravdepodobne vo dvore pri synagóge, boli
tam 3 byty, terajšia pošta, Alica Katcherová – židovská učiteľka, bytom?, Jozef Katcher –
obchodník, Moyzesova ulica
– dnes bytovka, Goldsteinová
– zlatníctvo, hodinárstvo, bytom námestie, teraz Ilsport,
Ignác Eckmann tlačiareň, bytom na námestí, teraz booling, Gabriel Donáth – mäsiar
a údenár na námestí, bytom
oproti terajšiemu mestskému úradu, Hermann Deucht
– železiarstvo, predaj streliva, bytom námestie, Deuchtede – výroba a predaj oblekov,
bytom námestie v blízkosti
terajšieho čínskeho obchodu,
Katcherík – potraviny, bytom
Moyzesova, Adolf Traubner
– dentista, bytom námestie,
Gelbwachs – pekár, Moyzesova ulica, dnes kníhkupectvo,
MUDr. Weis – lekár, bytom
Moyzesova ul., dnes notárstvo, MUDr. Rosenzweik –
lekár, bytom u pána Müllera,
krčma oproti Košeckej ul., teraz garáže v jame, Berci Kohn
– veľkostatkár, bytom Farská
ul., teraz dom kultúry, Jozef
Kohn – elektrikár, byt stará
križovatka, teraz Lidl, Ernest
Stiglic – majiteľ píly, obchodník – píla existovala na Pivovarskej ulici, kde je firma Sandoz, okrem toho mal obchod
na námestí (terajšia VUB),
bytom Moyzesova ul., terajší
Jamp. Adolf Weiner - maliar,
bytom Lúžek (Hurbanova ulica). Jeho brat Weiner – cukrár na námestí, Schlezinger
– dvaja bratia mäsiari, bytom
na námestí, Eugen Lichtenstein – krajčír, bytom?, Emil
Lord – Košecká ul., Gímesh
– obchodník s metrovým texPokračovanie na str. 12
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tilom, bytom námestie, Grott
– učiteľ, bytom?, Zinger – notár, bytom?, Eduard Deucht –
výroba, ef? malinovky a obchod s porcelánom a sklom,
bytom?, Ladislav Kohn, bytom Košecká ul. teraz Omega,
Wiliam Popper – obchodník
s bielizňou na námestí pri kostole, Ján Koval – správca ilavskej tehelne, bytom na tehelni,
Jozef Lichtenstein - krajčírstvo a kaderníctvo, bytom?,
Terézia Schlesingerová- dámske krajčírstvo, bytom? Wiliam Strelinger – mäsiarstvo,
Popperová rod., Móricovádámske krajčírstvo, bytom?,
Alexander Deucht – zlatník,
bytom?, Alexander Andor –
autodoprava, bytom?, Alexander Deutsch – hodinár,
Tibor Deutsch – obchod so
strižným a módnym tovarom,
Hermann Deucht – mlátenie
obilia, bytom?, vdova Filipa
Gelbwaschová- kramárstvo
a obchod so strižným tovarom, Elza Katscherová- veľkoobchod s vínom, bytom?
Jakub Tendler – hodinár, bytom?
Ďalšie mená, ktoré sa objavili, ale neviem ich zaradiť :
Alexander Golfstein, Nathan
Katscher, MUDr. Rozentál.
Čo meno, to osud celej rodiny, detí, manželiek, starých
rodičov a podobne.
Spomínaná hŕstka, ktorí prežili : Rodina Eckmanová a Traubnerová- zachránení
obetavými ľuďmi v lesoch Košeckého Rovného a Zliechova, Ing. Hugo Koval - od roku
1939 bol v exile, bol pri vzniku
prvého československého. ar-
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mádneho zboru, Ľudovít Koval bol v odboji, po potlačení
SNP sa skrýval aj s manželkou Klárou a synom Petrom
v Topoľčanoch, Leopold Koval bol v odboji, po potlačení
SNP sa skrýval pod cudzím
menom v Bratislave, Leopold
Kátscher bojoval v SNP, potom dobrovoľne vstúpil do
prvého čsl. armádneho zboru,
Dc. Oto Lord – taktiež bojoval v SNP a dobrovoľne vstúpil do čsl. armádneho zboru,
Žiaľ, dvaja bratia Huga Kovala neprežili. Brat Janko skončil v Oswiecime s manželkou
aj so 4 deťmi, Vojtech Koval
organizoval SNP, bol členom
prvého ilegálneho výboru,
ktorých zajali a pri prevoze
z väznice v Nitre do Mathausenu bol zabitý. Manželka
Oľga skončila v koncentračnom tábore, ale prežila. Desaťročného syna Julka aj s jeho
sesternicou skrýval evanjelický učiteľ vo Veternej Porube
na Liptove..
Čo na záver? Ani neviem, čo
dodať, len sa zamyslieť. Koľko Ilavčanov sa za krátky čas
stratilo.... svoje mesto mali
radi, s ostatnými spoluobčanmi nažívali v dobrom i v zlom.
Koľko talentovaných detí zmizlo, ktoré by v dnešnej dobe
ako úspešní rodáci určite robili nášmu mestu dobré meno.
Poďakovanie za informácie
použité v článku patrí pamätníkom Štefanovi Čiernikovi, Jozefovi Jakúbkovi a nedávno zosnulému Františkovi
Jakúbkovi.
Autor: Milan Pagáč

Gábor Baross

Gábor Baross bol významným uhorským politikom slovenského pôvodu. Do histórie
sa zapísal ako minister dopravy a verejných prác Rakúsko –
Uhorskej monarchie.
Gróf Gábor Baross zomrel

Gábor Baross s rodinou.

1884. Smrť ho zastihla na vrchole svojej aktivity a slávy.
Gábor Baross mal veľmi
pozitívny vzťah k rodákom,
k Pružine, ku Klobušiciam
a k Trenčínu. Položením vencov pri hrobke na cintoríne
a na Barošovej ulici si delegácia z Györu a nášho mesta uctili pamiatku tohto mimoriadneho
človeka.
Za mesto Ilava
úctu Gáborovi Barossovi vzdali primátor mesta Ing.
Štefan Daško, Mgr.
Magdaléna Kobzová, pani Anna Šatková a Ing. Jozef
Rosenbaum.
Zaujímavú internetovú stránku
o Gáborovi Barossovi v slovenčine s
mnohými u nás neznámymi
fotografiami z jeho života zostavil Ján Kvasnička z Dubnice
nad Váhom.
Nájdete ju na adrese:
www.baross.wbl.sk
-mk-

8.marca 1892 v Budapešti.
Jeho posledným želaním bolo,
aby bol pochovaný v rodinnej
hrobke v Klobušiciach. Odvtedy už uplynulo 125 rokov.
6.mája 2017 Ilavu navštívila delegácia maďarského mesta Györ, ktorú viedol Dr. Péter
Schmidt CSc.
Predseda Pamätného spolku Gábora Barossa, aby sa
poklonila pamiatke výnimočného človeka a vzdala
úctu poslancovi uhorského
Slovensko-maďarská delegácia
snemu za ich
pri Barossovej hrobke.
mesto v roku

Liga proti reumatizmu Slovensko - pobočka Ilava bilancovala rok 2016
Na svojej výročnej schôdzi
21.4.2017 hodnotila Liga proti reumatizmu Slovenskopobočka Ilava svoju činnosť
v roku 2016. Schôdze sa zúčastnilo 113 členov z celkového
počtu 122. Vystúpenie žiakov
zo Základnej umeleckej školy
v Ilave s choreografiou pána
učiteľa Lacka Vaňu obohatilo
program schôdze. Pri hod-

notení našich aktivít v roku
2016 následne sme mohli potvrdiť, že sme sa boli päťkrát
kúpať v Podhájskej. Svetový
deň reumatizmu v októbri
2016 sme si pripomenuli
v maďarskom meste Györ, kde
sme si zlepšovali náš zdravotný stav v termálnom kúpalisku. Pri príležitosti odhalenia sochy Gábora Barossa,

práve v tých dňoch, sme si
uctili jeho pamiatku priamo
v meste Györ s predstaviteľmi
mesta. Vianočné trhy sme si
pozreli v Prahe a aby to nebolo len o nakupovaní, tak sme
absolvovali omšu v chráme
sv. Víta, Zikmunda a Vojtecha. Na Vyšehrade sme
hľadali miesto, z ktorého asi
skočil Šemík s Horymírom do

Vltavy. Kultúrny rozhľad sme
si rozšírili návštevou divadla v Nitre. Ak uvážime, že pri
našich aktivitách bol autobus vždy plný, tak sa môžeme
pochváliť číslom 350, čo predstavuje počet našich členov, ale
aj sympatizantov, ktorí sa na
našich aktivitách zúčastnili.
Josef Rosenbaum, LPR
Sllovensko- pobočka Ilava
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Knižné novinky

Beletria dospelí:
Ďuranová M.:
Tajomstvá troch žien
Gillerová K.: Ak mi uveríš
Macková T.: Tieňohra
Mc Carthyová A.:
Mŕtve tajomstvo
Holetzová K.:
Smrť prekliatych
Hjort M.: Nemý svedok
Pronská J.: Srdcom a mečom
Robinsonová L.:
Deň, keď sme zmizli
Hargaš J.: Zachráň ma
Studeničová M.: Milenec
Bruschini V.: Sicílsky kmotor
Kupka J.: Krvavé jahody
Polisi S., Dougherty S.:
Klub u Sinatru
Howey H.: Silo
Frantz L.: Kováčov učeň
Kaštýľsky Š.:
Maľovaná poézia
Kopcsayová I.: Ráno sa prebudím a budem mŕtvy
Martin-Lugand A.:
Ľutujem, nemám čas...
Gavalda A.: Chcel by som, aby
ma niekto niekde čakal
Nesbo J.: Smäd
Foenkinos D.:
Hlava v oblakoch
Beletria deti:
Riordan R.: Apolónov pád
Bachmann S.: Vyvolený
Náučná dospelí:
Mintalová-Zubercová Z.:
Tradície na Slovensku
Jordan D., Wiest A.:
Atlas druhej svetovej vojny

Knižnica

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí nám začiatkom
roka 2017 darovali knihy.
E. Múčková
M. Toman
Š. Daško
K. Držíková
J. Chudová
A. Strháková
M. Boháčiková
A. Vráblová
M. Pecháček
J. Strmeň
J. Floriš
M. Veselá
A. Bielik
O. Šťastná
Ľ. Pagáčová
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Jar v knižnici
V jarnom období sa u nás
knihy spomínajú častejšie ako
zvyčajne.
Máme „Mesiac knihy“,
o knižkách a spisovateľoch sa
viac hovorí v rádiu, televízii,
knižnice a kníhkupectvá ponúkajú rôzne podujatia či lepšie ceny...
Aj v našej knižnici bolo rušno, striedali sa školáci so škôlkarmi, ilavskí, aj z okolia.
Piataci zo ZŠ na Medňanskej ul. u nás absolvovali špeciálne vyučovacie hodiny, tretiakov sme uviedli do knižnice
už ako samostatných čitateľov
s vlastnými preukazmi, škôlkari sa s knižnicou postupne
zoznamovali, aj keď sami ešte
nevedia čítať. Ani tento rok

nás neobišli
aj žiaci zo
špeciá lnej
školy.
No a škôlkari z Mikušoviec
a Červeného
Kameňa využili cestu
Žiaci MŠ Ilava.
do Ilavy nielen na návštevu knižnice, ale i múzea.
Trošku sme i tvorili a vyzdobili si priestory.
Po minuloročnej besede hudobníka a spisovateľa Braňa
Jobusa s mladšími deťmi sme
ho teraz pozvali na stretnutie so žiakmi druhého stupňa
a spolua ostatnými kolegami
sme sa podieľali aj na „ilavskom krste“knihy nášho rodá-

ka profesora Pavla Traubnera.
Medzitým sa prehrabávame
v početných knižných daroch
a vyberáme tie, ktoré si necháme, no stále nakupujeme pre
vás aj nové tituly. Príďte si požičať!
-ot-, -ih-

Knižnica
informuje

S radosťou oznamujeme,
že sa znovu podarilo získať
finančné prostriedky pre
mestskú knižnicu z fondu
na podporu umenia. Obidve
naše žiadosti boli podporené. Bude dokončená výmena
regálov v detskom oddelení
vo výške 2000 eur a nakúpené nové knihy z oblasti náučnej literatúry vo výške 2300
eur. Ďakujeme aj mestu za
spoluúčasť.
-ih, ot-

Žiaci ZŠ Ilava.

Vážení a milovaní moji krajania - švrkoni!
Dovoľte mi, aby som sa i touto
cestou podelil o obrovské potešenie, ktoré ste mi poskytli Vašou účasťou na besede o
knižke Kataríny Hradskej: Tak
čo Vás trápi? Očakával som
prítomnosť niekoľkých priateľov a vysoko pozitívne ma prekvapila plná sála kultúrneho
domu. Bol som šťastný, že také
množstvo ľudí a priateľov si
spomenulo na Pala Traubnera,
Ilavčana celou dušou, napriek
komplikovanému začiatku života, samozrejme i cez jeho rodičov, môjho otecka, zubára,
láskavú maminku a kníhtlačiara deda Eckmanna. Zvlášť
musím poďakovať pani Mgr.
Alenke Teicherovej za skvelú

organizáciu celého podujatia,
pánu primátorovi Ing. Štefanovi Daškovi za príhovor a účasť,
samozrejme priateľom zo Spevokolu Ilavčan pod vedením
pani Mgr. Jarmily Piškovej, ako
aj krásnemu hudobnému harmonikovému vystúpeniu pána
Františka Róžu. Dojalo ma
-naozaj úprimne- k slzám darček historického autíčka, ktoré
v smutnom období holokaustu bolo mojím snom a ktorého
som sa dožil až vo veku 76 rokov. Taktiež som bol potešený
ďalšími darmi, včítane krásnej
torty. Ďakujem!!! Ďakujem i
vedeniu domu kultúry za poskytnuté priestory. Rovnako
musím poďakovať šéfovi kníh-

kupectva, Ing. Wiedermannovi za vynikajúce vedenie besedy, a najmä všetkým priateľom,
ktorí so mnou besedovali. Nemôžem nespomenúť vystúpenie pána farára Marcina a pani
Anny Pappovej. S úctou a priateľstvom mi robilo potešenie
záujem o knižku, ktorú som
veľmi rád podpisoval.
Takže priatelia, opäť v mojom pokročilom veku jeden zážitok, ktorý mi priniesol skvelý
pocit a radosť. Ďakujem, ďakujem a ďakujem a pokiaľ vládzem, tak pokiaľ Vás niečo,
„trápi“som Vám k dispozícii.
Váš Palo Traubner
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LEASING S 0% NAVÝŠENÍM
KIA PÚCHOV sa teší na Vašu návštevu

Obsadzuje do svojho tímu nasledovné pozície:
- ŠKOLITEĽ pre výrobu,
- OPERÁTORov VÝROBY,
- OPERÁTORov KVALITY,
- SKLADNÍKov

Miesto výkonu práce: Dubnica nad Váhom/ Nová Dubnica.
Práca v trojzmennej prevádzke
Autobusová doprava zo smeru Pruské, Ilava,...
Benefity: dochádzkový bonus, nadčasový bonus, príplatky
nad rámec zákonníka práce, špeciálne vianočné darčeky,
vianočné večierky, výlet s rodinami, sociálny program,...
V prípade záujmu pošlite váš životopis na:

Nová Kia Sportage. Susedia ju obdivujú, vodiči milujú.
Vývoj novej Kia Sportage nebol zameraný len na to, aby splnil bežné predstavy
o dokonalom aute, ale aby tieto očakávania ďaleko prekročil. Nový špičkový a atraktívny
dizajn len podčiarkuje technologické inovácie vo vnútri. Technológie, ako bezdrôtová
nabíjačka mobilných telefónov, inteligentný parkovací asistent, automatické senzorické
otváranie dverí batožinového priestoru, detektor mŕtveho uhla, či funkcia autonómneho
brzdenia v núdzových situáciách, sa stávajú pre majiteľov novej Kia Sportage štandardom.
Nová Kia Sportage - Wow!

ASPEKTA TRADE, s.r.o.
Nimnická cesta 1674
020 01 Púchov

T +421 42 4633 877
M +421 911 900 905
E kia@kiapuchov.sk
www.kiapuchov.sk

Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o.: Bližšie informácie o
ponuke sa dozviete u každého autorizovaného predajcu
Kia. Kombinovaná spotreba paliva 4,7-7,6 l/100 km,
emisie CO2: 124-177 g/km. * Záruka 7 rokov/150 000 km.
Obrázok je ilustračný.

Ako naštartovať metabolizmus

Pomalý metabolizmus môže
mať viacero príčin. Najčastejšie
to býva hypotyreóza (znížená
funkčnosť štítnej žľazy), ktorej
prejavom je dlhodobá únava organizmu a s tým spojená znížená
pohyblivosť. Spomalený metabolizmus však môže mať aj menej závažné príčiny, medzi ktoré
patrí napríklad nedostatok pohybu, sedavý spôsob života, či
konzumácia ťažko stráviteľných
potravín. Či už je spomalený metabolizmus výsledkom narušenej
hormonálnej rovnováhy alebo
životným štýlom, pri dodržaní
niekoľkých rád sa kvalita života
v oboch prípadoch určite zvýši.
Nikdy nevynechávajte raňajky. Pokiaľ vám nechutí jesť hneď
ráno, vypite najprv pohár nie úplne studenej vody a zjedzte niečo
trebárs o pol hodinu. Na druhej
strane, pokiaľ sa ráno prebúdzate hladný ako vlk, nenajedzte sa
do prasknutia. Prílišné zaťaženie
žalúdka hneď na ráno vás oberá
o potrebnú energiu, ktorú organizmus spotrebúva na trávenie

a vy sa cítite doobeda malátny.
Správne množstvo potrebné práve pre vás postupne nájdete, tak
ako aj zloženie potravy, pri ktorej
sa cítite plný energie.
Väčšinu denného príjmu jedla zjedzte cca do 14-tej hodiny.
Potom jedzte menej, resp. ľahšie
jedlá, aby vám stihlo vytráviť,
kým pôjdete spať.
Nehladujte! Nesnažte sa
schudnúť príliš rýchlo a neobmedzujte svoj denný kalorický
príjem na menej ako 1200 kcal!
Výrazne znížený príjem energie
znižuje aj metabolické funkcie.
Dnes už klasickou radou je jesť
menšie porcie, viackrát denne.
Napriek tomu, že je to chronicky
známa pravda, množstvo ľudí nie
je schopných stravovať sa podľa
nej. Metabolizmu samozrejme
pomáha telesný pohyb. Vyberte
si taký, ktorý sa zhoduje s vašou
povahou a záľubami. Na druhu
nezáleží, záleží na pravidelnosti
a dĺžke aspoň 45 minút nepretržite. Pokiaľ už pravidelne cvičíte,
určite na sebe badáte aspoň mier-

personalne@daejungeurope.sk
alebo volajte na +421 (0)42 321 15 20.
ny nárast svalovej hmoty, resp.
sily, či výdrže. Zlepšená kondícia
a svaly samy o sebe podporujú
činnosť metabolizmu.
Ďalšou chronicky známou radou je piť dostatočné množstvo
tekutín. Optimálne množstvo
závisí od viacerých faktorov, predovšetkým od prostredia, v ktorom sa pohybujete a od hmotnosti. Dvoma litrami čistej alebo
len jemne mineralizovanej vody
denne určite nič nepokazíte.
Dôležitým pomocníkom pri
naštartovaní metabolizmu je tiež
vitamín B, konkrétne vitamín
B-12 je základným vitamínom
pre energiu. Pokiaľ pociťujete nedostatok energie, ideálne je užívať B komplex spolu so samostatným vitamínovým preparátom
B-12. Proti únave je účinný tiež
Koenzým Q10, L-Carnitine a extrakt zo zeleného čaju. Tieto látky sa nachádzajú tiež prirodzene
v potrave, preto sa tiež odporúča
častá konzumácia čerstvej alebo
len mierne tepelne upravenej zeleniny a ovocia.
Zdroj: thinkstock

Jazyková škola v Ilave
LETNÉ DENNÉ
JAZYKOVÉ TÁBORY
PRE DETI

Chcete pre svoju ratolesť
(5+) pripraviť zábavné, ale
zároveň aj náučné leto?
Tento rok bude v znamení HUDBY. Piesne sú prirodzenou súčasťou edukácie
detí i v materinskom jazyku.
Hudba je deťom blízka a preto úplne nenásilnou formou
vniknú do tajov cudzieho jazyka.
Turnusy: júl, august
Denne: 8:00-15:00
Cena: 8eur/dieťa/deň
(obed + 2,50eur)
MÁTE ZÁUJEM? Alebo iné
otázky? T.č. 0940 887 680
alebo email: info@slc.sk

OZNAM

Salón krásy H & J Vás srdečne
pozýva do novootvoreného módneho salónu na Pivovarskej ulici
401, vedľa Pohostinstva Koza. Ponúkame Vám strihanie, farbenie
a melírovanie vlasov a modeláciu
gelových nechtov.. Objednávky
prijímame na č.t. 0904 505 079.
Tešíme sa na Vašu návštevu.

Ilavský mesačník

Matrika

Narodenie:

Matúš Šedo
Adam Besehanič
Nina Mosná
Miroslav Gula
Martin Panák
Kristián Kandelík
Christián Jurisa
Lilian Suchánková
Tadeáš Rusnák
Barbora Behanová
Šimon Petrovský
Vanesa Faltusová

Navždy nás opustili:
Anna Randíková
Františka Hofericová
Anna Pleváková
Ing. Michal Kobza
Jozef Kazár
Mária Matejíčková

Manželstvo uzatvorili:

Mariana Kapustová
a Peter Zvonček
Ing. Daniela Kuzmová
a Martin Kováč

Okienko do štatistiky:

V sledovanom období, čiže
od 24.3.2017 do 10.5.2017 sa
do nášho mesta prisťahovalo 13 občanov, odsťahovalo
14 občanov a v rámci mesta
sa presťahovalo 14 spoluobčanov.

Smútočné poďakovanie

Je ticho po bolesti, je celkom blízko ku hviezdam.
Pozdravy na stuhách a zopár veršov na rozlúčku, taký
je akord odchodu.
Smútiaca rodina ďakuje
za účasť, prejavenú sústrasť
a kvetinové dary všetkým
príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa
12. apríla 2017 naposledy
rozlúčili
s Ing. Michalom Kobzom.
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Odišiel historik,
náš rodák
Valerián Bystrický

V apríli vo
veku 80 rokov
v
Bratislave
zomrel ilavský
rodák, spoluautor doteraz
najrozsiahlejšej monografie o
Ilave, bývalý riaditeľ Historického ústavu SAV

PhDr. Valerián Bystrický, DrSc.

Jeho meno bolo dlhé roky spojené najmä s výskumom všeobecných a slovenských dejín
20. storočia.
Valeriána Bystrického pochovali 10. apríla 2017 na cintoríne
v bratislavskom Ružinove.
Špecializoval sa predovšetkým
na slovenské dejiny prvej polovice 20. storočia. Ďalšou oblasťou jeho výskumu boli dejiny Bulharska a politické resp.
diplomatické vzťahy krajín
juhovýchodnej Európy. Svoje
monografie či vedecké práce
publikoval v domácich vydavateľstvách i v zahraničných
časopisoch a vedeckých zborníkoch.
Česť jeho pamiatke !

JAZYKOVÁ ŠKOLA
SMART LANGUAGE
COURSES

(Ružová 111, ILAVA)
otvorí od septembra
DETSKÉ JAZYKOVÉ KRÚŽKY – 3,50€/45min./dieťa
SKUPINOVÉ KURZY AJ/NJ 5€/45min./osoba
INDIVIDUÁLNE KURZY
AJ/NJ - 10€/45min.
Viac informácií: www.slc.sk,
info@slc.sk, 0949437606
Tešíme sa na Vás.

Masáže Denisa Bučková

Klasická masáž
Športová masáž
Medová detoxikačná masáž
Bankovanie
Mäkké techniky
Depilácia celého tela voskom
Salón SIMONA,
Centrum II 88
01841 Dubnica nad Váhom
Mobil: 00421 0908 857 559
www.facebook.com
/masaze.Denisa.Buckova

Darujem za odvoz staršiu
obývaciu stenu. Kontakt:
0948 498 891

Smútočné poďakovanie

Spomienka

V neznámy svet odišiel si
spať, zaplakal každý, kto Ťa
mal rád. Odišiel si od nás,
my ostali sme v žiali, no vždy
budeš žiť v srdciach tých,
ktorí Ťa milovali.
Dňa 5.5.2017 uplynul rok,
čo nás navždy opustil náš
milovaný
Ján Bujala.
Kto ste ho poznali, venujte
mu, prosím, tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
celá rodina.

Už nepočuť po dome mamin hlas, už nepríde medzi
nás. Dívaš sa na nás z neba,
v nás si zanechala kúsok
seba. Za pokojný spánok
Tvoj v modlitbách prosíme
a večnú spomienku na Teba
nosíme.
Touto cestou sa chceme
poďakovať všetkým priateľom, známym a rodine, že
dňa 5.5.2017 odprevadili na
poslednej ceste našu drahú
mamičku a babičku
Máriu Matejíčkovú,
ktorá nás opustila vo veku
84 rokov. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové
dary.
Smútiaca rodina
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TJ Sokol Ilava – oddiel karate Žiaci Základnej školy na Medňanskej ul.
Výsledky z turnaja Elizabeth Cup 2017 Budapešť v karate 2017.
V sobotu 29.4.2017 sa v Budapešti konal medzinárodný
turnaj v karate za účasti viac
ako 480 pretekárov z Chorvátska, Rumunska, Rakúska, Slovenska, Ukrajiny a Maďarska.
V ťažkej medzinárodnej
konkurencii naši pretekári vybojovali tieto umiestnenia.
Matej Podhorský
1. miesto kumite -75
Matej Podhorský
2. miesto kumite U21 open
Peter Meliš 1. miesto kumite
U21 Open
Romana Adamcová
2. miesto kumite Open
Katarína Janíková
3.miesto kumite Open
Tadeáš Horák
3.miesto Kata All styles Boys
7yers+
Tadeáš Horák
3.miesto Kumite Boys 7yers+
Toto bol opäť jeden náročný
zahraničný turnaj, nielen čo sa
týka kvalitnej konkurencie a
početnosti obsadenia jednotlivých kategórií, ale aj časového
zaťaženia. Naši pretekári vstávali v sobotu ráno o 4.00 hodine a cestovali do Budapešti.
Turnaj začal o 9.00. Naše po-

Pretekári TJ Sokol Ilava

ILAVSKÝ

sledné zápasy končili o 18.00
hodine.
Našim mladším pretekárom
sa veľmi nedarilo. Timo Horák, Katka Kadlečíková a Paľko Ház sa vrátili bez medailí.
Konkurencia bola veľká. Najmladšiemu 7- ročnému Tadeášovi Horákovi sa podarilo vybojovať bronz v kumite aj kata.
Kumite zápasy boli početne
dobre obsadené a rozhodovanie podľa WKF pravidiel
bolo oveľa citlivejšie na kontakty, ako sme na Slovensku
zvyknutí. Rozhodovanie bolo
veľmi korektné a férové.
Naši pretekári mali možnosť
si vyskúšať svoje schopnosti pred Slovakia Open. Snažili
sme sa obsadiť s každým pretekárom aspoň dve kategórie.
Tento turnaj bol dobrou konfrontáciou s pravidlami a pretekármi WKF.
Pretekárom treba poďakovať za vzorné zvládnutie ďalšieho náročného turnaja.
Táto výprava bola medailovo opäť úspešná, ale našim
pretekárom ukázala, čo treba
do budúcna zlepšiť, hlavne v
nastupujúcej generácii mladých karatistov.
Kamil Horák, tréner
karate TJ Sokol Ilava

– vicemajstri Slovenska vo futsale

Na úkor športovej školy AS
Trenčín, ktorú naši chlapci
v krajskom kole porazili 1:0,
postúpili medzi 8 najlepších
mužstiev majstrovstiev Slovenska žiakov základných škôl
do Dunajskej Stredy, ktoré sa
konali 26.-27. apríla.
Na turnaj nepricestovali víťazné školy z Bratislavského a
Žilinského kraja. Vylosovali nás do skupiny so ŠŠ Dukla
Banská Bystrica a ZŠ Šurany,

Žiaci ZŠ Ilava
s ktorými sme obidva zápasy vyhrali. V semifinále sme
porazili minuloročného víťaza ŠŠ Zemplín Michalovce a
vo finále sme sa stretli so ZŠ
Senica. Vo finálovom zápase
sme dlho vyhrávali 1:0 a ďalšie čisté šance sme zahodili,
čo sa nám vypomstilo v závere zápasu a prehrali sme 1:4.
Napriek výbornému druhému miestu, tento výsledok nie
všetci dokážu oceniť. O dobrej
reprezentácii svedčia aj ocenenia od organizátorov a vedúcich jednotlivých mužstiev,
keď Jakuba Marienku vyhlásili za najlepšieho brankára a
Sebastián Derka bol so 7 gólmi
najlepším strelcom turnaja.
Výsledky: ZŠ Medňanská
Ilava – Dukla B. Bystrica 2:1,
Ilava – Šurany 4:1
Semifinále:
Ilava – Michalovce 4:3

Finále: Ilava – Senica 1:4
Konečné poradie:
1. ZŠ Senica
2. ZŠ Ilava
3. ŠŠ Michalovce
4. ŠŠ B. Bystrica
5. ZŠ Šurany
6. ZŠ Svidník
Základnú školu
reprezentovali: Jakub Marienka,
Martin Vrábel, Maroš Vrábel, Ondrej Tomašík, Tomáš
Dražkovec, Sebastián Derka,

Dávid Matejka, Matej Jáňa a
pani učiteľka J. Ďurišová a P.
Mišík.

Atletický Klub Dubnica nad Váhom si Vás touto
cestou dovoľuje informovať
o účasti a úspešnej reprezentácii Slovenska na svetových
hrach WMG v novozélandskom Aucklande v dňoch od
19. apríla do 30.apríla 2017.
Súťaže sa zúčastnilo celkom 28 000 štartujúcich zo
100 krajín celého sveta.
Z Ilavy sa v reprezentácii
Slovenska zúčastnil občan
Ilavy Ľubomír Donoval.
Vo veľmi ťažkej konkurencii sa mu podarilo v atletickej disciplíne hod oštepom
vybojovať prvé miesto.
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