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Pivovar Ilava

Mesto Ilava – odd. kultúry

Vás srdečne pozývajú posledný septembrový deň
prežiť v spoločnosti dobrých ľudí, skvelého piva,
chutného jedla a hudby v areáli

PIVOVAR Ilava s.r.o.
od 10.00 – 20.00 hod.

Z obsahu:
Na Slovensku (aj v Ilave) pribudnú tisíce nových miest v materských
školách
Mesto Ilava pripravuje
komplexné riešenie rekonštrukcie verejného
osvetlenia

V kultúrnom programe
Počas dňa bude možnosť kúpiť si produkty našich záhradkárov,
výrobky remeselníkov, tombolu za 1 € aj dobroty ilavskej kuchyne.
15.00 DS Masky z Ilavy,
Milovníci sladkého, cukrári, gazdinky:
16.00
17.00
Hodnotiť bude porota zložená z detských i dospelých
17.45
ochutnávačov, ale aj návštevníci podujatia. Súťažné koláče,
18.00
zákusky, štrúdle môžete počas dňa /do 14.00/ priniesť do stánku 19.00

poroty. Návštevníci môžu ochutnávať za dobrovoľný finančný
príspevok a dať hlas svojmu favoritovi.

účinkujú:

Harmoniková akadémia Jožka Opatovského
Vyhodnotenie súťaže o najlepší jablkový koláč
Speváčky, heligonkárky sestry Bacmaňákové
Zlosovanie tomboly
Trionel – country zoskupenie z Ilavy
Dríst a ZUŠ Ilava – koncert
a „krst“ klobásy hudobnej skupiny

Stop šikane
Knižné novinky
Spoločenská rubrika
Športové aktuality
Vstup voľný. Zmena programu vyhradená. Viac vždy na www.ilava.sk
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Na Slovensku(aj v Ilave) pribudnú tisíce nových miest v materských školách
Riadiacim orgánom boli vyhodnotené prvé dve kolá žiadostí o príspevky z fondov EÚ
na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.
• V materských školách na celom Slovensku pribudne 4780
nových miest
• Schválených bolo 152 projektov za takmer 40 miliónov eur,
ktoré uhradí EÚ
• Ešte stále je možnosť sa zapojiť, z fondov EÚ je k dispozícii
37 miliónov eur
• Schválená bola aj MŠ Ilava-Klobušice s rozšírením
o 2 triedy 48 detí
1. eurofondová výzva z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) bola
zameraná na zvýšenie kapacít
infraštruktúry MŠ. Vyhodnotili sa prvé 2 kolá žiadostí o nenávratné finančné príspevky.
Schválili 152 projektov.V Ilave
vznikne 48 nových miest v MŠ
Ilava-Klobušice. Mala by to byť
dobrá správa pre všetkých rodičov.Budú môcť umiestniť svoje
deti do škôlok. Deťom skrášlia
priestory, zlepší sa technické
vybavenie.
EUF výzva by mala v Ilave

riešiť neuspokojený záujem,ročne cca 40-50 detí.Čaká nás ešte
dlhá cesta.Je spustený proces
verejného obstarania v zmysle
príslušnej legislatívy SR.
Výber prebiehal v 2 krokoch.
„V 1. fáze žiadatelia predkladali len projektové zámery. Na
zvýšenie kapacít MŠ bolo na
MPRV SR doručených spolu
327 projektových zámerov. Tí,
ktorí získali kladné hodnotenie, následne predkladali žiadosti o nenávratné finančné
príspevky. V 1. a 2. kole samosprávy predložili 277 žiadostí, z ktorých bolo schválených
152.V rámci Trenčianskeho
samosprávneho kraja mimo
mesta Trenčín bolo podaných
a hodnotených 22 projektov.
Schválených bolo 7, neschválených 15(viď tabuľky príloha).
Nás teší,že medzi 7 schválenými je Ilava na 1. mieste s najvyšším počtom dosiahnutých
bodov v hodnotení 59.To svedčí
o precíznej práci a bezpochyby
aj akútnej potrebe zvýšenia kapacít.
Vizualizáciu,ako by to malo
vyzerať v Ilave, vidíte na www.
ilava.sk , v aktualitách.

Financie v EUF výzve na zvýšenie kapacít infraštruktúry
MŠ slúžia na výstavbu nových
objektov materských škôl, rozširovanie kapacít existujúcich
objektov, stavebno-technické
úpravy objektov a areálu, obstaranie materiálno-technického
vybavenia a zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov.
Uzávierka tretieho hodnotiaceho kola bude 18.10.2017. Ďalšie
hodnotiace kolá budú uzatvárané v trojmesačnom intervale do

VUC TN - schválené ŽoNFP
P.č.
1
2
3
4
5
6
7

ITMS
NFP302020I111
NFP302020H957
NFP302020I033
NFP302020H461
NFP302020H496
NFP302020H288
NFP302020H833
CELKOM

Žiadateľ
Obec Ilava
Mesto Považská Bystrica
Mesto Dubnica nad Váhom
Mesto Myjava
Mesto Handlová
Obec Horná Súča
Žilinská diecéza, Mesto Púchov

Schválené celkové
oprávnené výdavky
441 600,00
537 262,51
671 500,00
932 639,90
270 535,25
465 500,00
294 800,00
3 613 837,66

Žiadané ERDF
375 360,00
456 673,13
570 775,00
792 743,92
229 954,96
395 675,00
250 580,00
3 071 762,01

ALOKÁCIA
zostatok alokácie

3 300 000,00
228 237,99

COV_Celkové oprávnené
výdavky

Žiadané ERDF

Výška schváleného Vylučovacie
NFP
kritériá
419 520,00
510 399,38
637 925,00
886 007,90
257 008,49
442 225,00
280 060,00
3 433 145,77

splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené

Bodové
kritériá
59
56
54
53
52
52
52

VUC TN - neschválené ŽoNFP
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ITMS
NFP302020H625
NFP302020H620
NFP302020G813
NFP302020H696
NFP302020H658
NFP302020H437
NFP302020H867
NFP302020H976
NFP302020H991
NFP302020H791
NFP302020H274
NFP302020H953
NFP302020H949
NFP302020H964
NFP302020I023
CELKOM

Žiadateľ
Mesto Prievidza
Mesto Prievidza
Obec Trenčianske Stankovce
Obec Častkovce
Obec Mníchova Lehota
Obec Nemšová
Obec Dolná Súča
Obec Lednické Rovne
Obec Beluša
Obec Pružina
Mesto Púchov
Obec Bošáca
Mesto Bojnice
Obec Papradno
Obec Trenčianske Bohuslavice

388 816,19
351 809,22
379 900,00
208 833,02
306 000,00
348 969,89
295 585,08
465 500,00
522 731,00
247 485,13
259 000,00
178 747,34
268 000,00
133 991,06
143 800,00
4 499 167,93

330 493,76
299 037,84
322 915,00
177 508,07
260 100,00
296 624,41
251 247,32
395 675,00
444 321,35
210 362,36
220 150,00
151 935,24
227 800,00
113 892,40
122 230,00
3 824 292,74

Výška schváleného Vylučovacie
NFP
kritériá
369 375,38
334 218,76
360 905,00
198 391,37
279 580,52
331 521,40
280 805,83
362 158,90
496 594,45
235 110,87
246 050,00
169 809,97
254 600,00
127 291,51
136 610,00
4 183 023,96

splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené

Bodové
kritériá
51
51
51
50
49
49
48
47
47
47
47
47
46
43
40

Dôvod neschválenia ŽoNFP
nedostatočná alokácia
nedostatočná alokácia
nedostatočná alokácia
nedostatočná alokácia
nedostatočná alokácia
nedostatočná alokácia
nedostatočná alokácia
nedostatočná alokácia
nedostatočná alokácia
nedostatočná alokácia
nedostatočná alokácia
nedostatočná alokácia
nedostatočná alokácia
nedostatočná alokácia
nedostatočná alokácia

vyčerpania alokácie.
Sumár schválených žiadostí
o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP)
http://www.mpsr.sk/download.php?fID=13866
Počet vytvorených miest
v materských školách
http://www.mpsr.sk/download.php?fID=13866
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=12054
Ing. Štefan Daško
primátor mesta Ilava
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Mesto Ilava pripravuje komplexné Oznam majiteľom bytov
riešenie rekonštrukcie verejného na Medňanskej ulici
V letných mesiacoch júl, au- Vyregulovanie sústavy sa bude
osvetlenia
Verejné osvetlenie mesta
Ilavy je dlhodobo v nevyhovujúcom a značne v rizikovom stave. Väčšina zariadení
a prvkov sústavy osvetlenia
sú už výrazne po svojej technickej ako aj morálnej životnosti a ekonomicky, ekologicky ako aj esteticky zaťažujú
mesto a ich obyvateľov. Dodatočne na niektorých miestach
doslova hrozia smrteľné úrazy, nakoľko staré rozpadnuté stožiarové pätky sú ľahko
prístupné okoloidúcim a sústava je vo večerných hodinách pod napätím 220V.
Čiastkové obnovy alebo neustála nákladná údržba nie je
pritom riešením a mesto bude
musieť v krátkodobom horizonte pristúpiť k serióznej systémovej rekonštrukcií celej sústavy verejného osvetlenia.
Na základe týchto faktov sa
mesto rozhodlo operatívne začať s prípravami, aby sa mohlo
už v budúcom roku začať s rekonštrukciou tých najprioritnejších častí mesta. Prvý krok
má radnica úspešne za sebou
a už v mesiaci júl si obstarala projektanta na spracovanie projektovej dokumentácie
1.etapy rekonštrukcie verejného osvetlenia.
Spoločnosť
ECO-LOGIC
PROJECTS s.r.o., víťaz súťaže,
začiatkom augusta odovzdala vedeniu mesta spracované
projekty s návrhom nevyhnutných riešení a opatrení rekonštrukcie. Spoločnosť sa radí
medzi popredné slovenské
projekčné kancelárie, špecializujúce sa na komplexné riešenia rekonštrukcií verejného
osvetlenia pre mestá ako Trenčín, Bánovce nad Bebravou,
Pezinok, Senec, Malacky, Stupava, Kežmarok a iné.
Odovzdaný projekt 1.etapy
v meste Ilava rieši všetky potrebné systémové opatrenia na

zvolených prioritných častiach
mesta a to Hurbanova ulica,
Záhradnícka ulica, Medňanská ulica, Hollého ulica, Jesenského ulica, Kalinčiakova ulica, Medňanská sídlisko,
Kukučínova ulica, Ulica SNP,
Záhumenská ulica a Košecká
ulica.
Rozsah opatrení bude nasledovný:
Rekonštrukcia
rozvodnej infraštruktúry verejného osvetlenia o celkovej dĺžke
4055m.
Výmena 98 ks nevyhovujúcich stožiarov vrátane svietidiel.
Doplnenie 15 ks nových stožiarov so svietidlami na tmavé
miesta.
Výmena 14 ks svietidiel na
vyhovujúcich oceľových stožiaroch.
Rekonštrukcia 4 ks rozvádzačov vrátane pokročilého
riadiaceho systému.
Celkovo sa vymení 127 ks
svietidiel s použitím úspornej
LED technológie.
Celkovo sa osadí 113 ks hliníkových stožiarov s vlastnosťami pasívnej bezpečnosti.
Rozhlasové vedenie na pôvodných stožiaroch bude položené do zeme.
V rámci výkopových prác sa
položí rezervná chránička pre
budúce sieťové projekty.
Vedenie mesta Ilava prejavilo vysokú spokojnosť s flexibilitou spracovania, pokročilým
technickým riešením a kvalitou odovzdanej dokumentácie.
Radnica plne verí, že tento, pre
mesto absolútne nevyhnutný
projekt odobrí aj mestské zastupiteľstvo a ešte tento rok
pristúpi k ďalšiemu potrebnému kroku a tým je verejné obstarávanie realizátora stavby,
aby sa následne po zime mohlo
začať so stavebnými prácami.
- ELP -

gust bola uskutočnená rekonštrukcia rozvodov tepla z CTZ
na SNP ul.. Z uvedeného dôvodu žiadame majiteľov bytov, aby si vo vlastnom záujme
odvzdušnili radiátory hlavne
na poslednom podlaží. Počas
prvých vykurovacích mesiacov bude mesto Ilava uskutočňovať vyregulovanie celej vykurovacej sústavy za účelom
nastavenia prietokov a tlakov
jednotlivo pre každú bytovku.

uskutočňovať počas vykurovania a môžu nastať prípady
čiastočného nedokúrenia alebo pískania termostatických
ventilov. Regulácia systému
má odstrániť uvedené javy. Za
prípadné problémy sa vlastníkom bytov ospravedlňujeme.
Naším cieľom je bezproblémový chod vykurovacích rozvodov vo vlastníctve mesta Ilava.
Vedenie mesta

Vo väznici v Ilave 22.septembra
2017 bilancovali ...
alebo SALUS AEGRE- sesterského personálu pracuTI SUPREMA LEX EST júceho pod vedením vrchnej
/ Zdravie chorého je najvyš- sestry PhDr. Vítkovej. Na záším zákonom / sa uskutočnilo ver konštatoval , že je škodou,
stretnutie zamestnancov vä- že výpomoc lekárov externiszenského zariadenia Ilava, na tov k zložitej situácii, ktorá
ktorom odovzdávali ocenenia nastala zranením kmeňového
zamestnancom za príkladný lekára je tŕňom v oku anonyvýkon pracovných povinnos- mom , ktorí takúto pomoc odtí. Jedným z ocenených bol sudzujú.
Získaná čestná medaila ...Za
aj MUDr. Viliam Cíbik PhD,
ktorý dostal čestnú medailu záchranu ľudského života je
Za záchranu ľudského života. zaväzujúca... a plne napĺňa
Vzhľadom na odchod do dô- všetky atribúty Hippokratovej
chodku vedúcej lekárky a dl- prísahy a je pre celý personál
hodobú pracovnú neschop- záväzkom a výzvou na skvalitnosť kmeňového lekára došlo nenie práce.
-úvtosku krízovej situácii, ktorú pomohli riešiť lekári z okolia.
Pri riešení disciplinárneho priestupku jeden
z odsúdených nezvládol situáciu a poškodil
si veľké cievy na hornej končatine, bol bezprostredne
ohrozený
na živote a cenná bola
každá sekunda. Lekár a
sestry však profesionálne zvládli celú situáciu
a podarilo sa stabilizovať
životné funkcie raneného. Pri vystúpení pred
príslušníkmi
ocenený
konštatoval , že na vlastnej koži zažil náročnosť
a psychickú záťaž praMUDr. Viliam Cíbik zľava pri
covníkov pre výkon trespreberaní ocenenia.
tu a na druhej strane ho
potešila profesionalita
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Vážení občania,

dňa 22.8.2017 bolo verejné mestské zasadnutie, kde
sa na návrh poslancov prerokovávala úprava platu pána
primátora. Uverejňujem svoj
príspevok, ktorý odznel na zasadnutí, ako jeden z dôvodov,
prečo som hlasoval za úpravu
platu.
V Ilave máme kultúrne pamiatky a jednou z dominánt sú
aj veže kostola. Už v roku 2015
bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2016. Žiadosť bola
pánom dekanom stiahnutá,
pričom poslanci mali záujem
dotáciu podporiť a schváliť.
Problém bol na strane mesta,
ktoré nemalo snahu a vôľu.
5.10. 2016 bola na mesto
opätovne doručená žiadosť
o finančný príspevok - dotáciu
na opravu veží kostola podaná
pánom dekanom Hrenákom.
18.10.2016 podal pán primátor žiadosť o odborné stanovisko k možnému budúcemu
financovaniu opravy veží kostola na generálnu prokuratúru
(ďalej len GP). GP bola žiadosť
postúpená na Krajskú prokuratúru v Trenčíne. Dňa 15.11.
bola na mesto doručená odpoveď z krajskej prokuratúry, ktorá konštatuje, citujem
„ Jedným z ďalších zákonov
vzťahujúcim sa k poskytovaniu finančných prostriedkov
obce je zákon č.49/2002 Z. z.
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. Pomoc štátu a obce pri
obnove a reštaurovaní kultúrnych pamiatok upravuje ustanovenie § 34 ods.1 cit. Zákona, podľa ktorého, ak vlastník
nemôže čiastočne alebo úplne
uhradiť náklady na obnovu
alebo na reštaurovanie, môže
požiadať o finančný príspevok
ministerstvo a obec“.
Na porade poslancov dňa
6.12.2016 poslanci žiadali informáciu, prečo nebola predložená žiadosť na rokovanie.
Pán primátor svojím konaním
na porade blokoval prerokovanie žiadosti. Do návrhu rozpočtu na rok 2017 nebola zahrnutá požiadavka na dotáciu
na opravu veží. Pán primátor,

nám poslancom, zatajil doručený list a stanovisko krajskej
prokuratúry. Na mestskom zasadnutí zo dňa 13.12.2016 po
interpelácii poslancov a požiadavke schváliť dotáciu na
opravu veží, bolo primátorom
mesta, právnikom mesta neodporučené schváliť z dôvodu
doloženia ďalších dokumentov
k žiadosti.
Dňa 17.10.2016 prebehla
mailová komunikácia medzi právničkou mesta a hlavnou audítorkou mesta, ktorá konštatovala, že v súlade
so zákonom o rozpočtových
pravidlách by bolo možné poskytnutie dotácie v prípade,
že ide o opravu kultúrnej pamiatky.
No a aby toho nebolo málo,
tak pán primátor požiadal listom zo dňa 11.1.2017 o odborné stanovisko aj Ministerstvo kultúry SR. V stanovisku
z MK SR doručeného na mesto
9.2.2017 sa konštatuje :“ Kostol Všetkých svätých v Ilave je
vedený v Ústrednom zozname
pamiatkového fondu, (č.724)
a preto sa na jeho ochranu
a obnovu vzťahuje zákon č.
49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. V zmysle uvedeného zákona podľa §
14 ods. 3 obec môže utvárať
zdroje na príspevky vlastníkom na záchranu a obnovu
kultúrnych pamiatok, nachádzajúcich sa na území obce.
V zmysle ustanovenia §28
ods. 1 písm. b) zákona vlastník
národnej kultúrnej pamiatky
má právo požiadať obec o finančný príspevok na zachovanie pamiatkovej hodnoty kultúrnej pamiatky. Z uvedených
ustanovení zákona č. 49/2002
Z. z. vyplýva, je žiaduce, aby
obec vytvárala finančné zdroje na financovanie obnovy národných kultúrnych pamiatok
a v prípade disponovania finančnými prostriedkami žiadosti vlastníka národnej kultúrnej pamiatky vyhovela.
Z uvedených dokumentov
mi vychádza, že k žiadosti
vlastníka kultúrnej pamiatky
máme tri relevantné vyjadrenia (ministerstvo kultúry,
krajská prokuratúra a audí-

tor mesta), ktoré konštatujú,
že žiadosti môžeme vyhovieť,
aj keď pán primátor tvrdil: „
mám vysoký stupeň právnej
neistoty, že by to nebolo v súlade s legislatívou SR“. Napriek
tomu to pán primátor dotiahol
až k pánovi biskupovi, ktorý
na naliehanie pána primátora
„doporučil“ pánovi dekanovi
žiadosť vziať späť.
A bez žiadosti nemáme
o čom rokovať a nemáme čo
schvaľovať.
Pán primátor nám úmyselne zadržal listy, ktoré boli
doručené a prijaté mestom,
sabotoval naše úsilie prispieť
z mestského rozpočtu na opravu kultúrnej pamiatky mesta.
Dňa 26.5.2017 som na mesto

poslal žiadosť o sprístupnenie informácie podľa zákona
č.211/2000Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám. Žiadal som mesto o sprístupnenie informácií z ministerstva
a krajskej prokuratúry. Žiadosti mi vyhoveli iba čiastočne, keďže uvedené listy - časti listov - som žiadal zverejniť
na webovej stránke mesta. Zákon neporušili, ale nedodržali prísľub z mestského zastupiteľstva z mája 2017. Listy budú
zverejnené na stránkach mesta.
Preto budem hlasovať tak,
ako budem hlasovať.
Ing. Vladimír Bagin
poslanec MsZ Ilava

Vyjadrenie primátora svojim
spoluobčanom k téme kostolné veže
Žiadateľ (farnosť, predchádzajúci pán dekan) stiahol
pôvodnú žiadosť na príspevok v sume 50.000 eur a tým
pádom sa stala bezpredmetná. V predchádzajúcom
roku /2016/ sa uskutočnilo stretnutie o podaní grantu
na možnú rekonštrukciu veží z EÚ fondov. Túto aktivitu podnikol p. dekan Peter Jurčík a požiadal ma o zapojenie mesta. Súhlasil som. Boli dohodnuté stretnutia a jednania medzi farnosťou Ilava a obcou Zašová
na Morave. Pán dekan na stretnutí ako pokračovateľ
diela a úsilia p. dekana Jurčíka, celú aktivitu zastavil.
Táto možnosť tým bola nevyužitá. Nie z mojej ani našej viny.
Z právneho hľadiska zastávam názor, že mesto nemôže poskytovať tretím subjektom finančné prostriedky
na ich majetkovo-investičné aktivity. Z posudku znalca statika je zrejmé, že stav poškodenia veží treba riešiť začatím nie fasádou, ale strechou, krovom, nosnou
konštrukciou. Fasáda až nakoniec. V opačnom prípade je otázkou času, kedy sa opravená fasáda začne zatekaním znova znehodnocovať. Ako primátor mesta
nechcem a ani nemôžem sklamať Vašu dôveru a preto
dbám na to, aby financie mesta boli alokované tak, aby
orgány činné v trestnom konaní neurobili záver, že boli
vynaložené nezákonne a neefektívne. Na záver ma teší
úsilie nového p. dekana a kaplána , že deti a mládež sa
znova vracajú na faru. Tam, kde sa im zatvorili dvere,
nový p. dekan im dvere znova otvára.
Ing. Štefan Daško primátor mesta Ilava
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Odpoveď Nemocnice s poliklinikou Ilava, n. o.
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ňuje zákonom požadované
informácie v zmysle zákona
č. 311/2001 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov na
svojom webovom sídle www.
nspilava.sk
Ing. Juraj Beďatš
riaditeľ NsP Ilava, n.o.

Nemocnica s poliklinikou
Ilava, n. o. popiera v celom
rozsahu informáciu uverejnenú v regionálnych novinách
Ilavský mesačník č. 8 zo dňa
23.08.2017 na 6. strane v príspevku Ing. Štefana Dašku,
týkajúcu sa údajnej anonymity o zverejňovaní, či nezverejňovaní zmlúv, objednávok,
faktúr ... ako aj iných oznamovacích povinností.
Nemocnica s poliklinikou
Ilava, n. o. ako povinná právnická osoba v súlade s platnou právnou úpravou zverej-

v čase, keď som písal odpoveď na článok pána riaditeľa, boli na www stránkach
NsP uvedené orgány - dozorná rada, správna rada, ale

„Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je komplexný rozvojový program, ktorý
dáva mladým ľuďom vo veku
14 až 24 rokov šancu rozvinúť
svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a
pomôcť im uspieť v živote.
Veríme, že každý mladý človek má potenciál uspieť a príležitosti na dobré vzdelanie
mu v tom môžu pomôcť.
Program je súčasťou celosvetovej
Medzinárodnej
ceny vojvodu z Edinburghu
a už od roku 1956 podporuje mladých ľudí naprieč spoločnosťou v 140 krajinách
po celom svete na ich ceste
k samostatnosti, sebavedomiu, úspechu v živote a sociálnemu cíteniu.
Absencia vyvážených príležitosti pre mladých spolu
s nedostatkom ocenenia od
spoločnosti, ale vedie k tomu,
že mladí strácajú motiváciu a nerozvíjajú sa. Aj preto
sme presvedčení, že zvýšenie
motivácie a očakávaní spolu s vyváženým vzdelávaním
a spoločenským uznaním

môže dlhodobo zlepšiť životy mladých ľudí na Slovensku.
V programe DofE si mladí
ľudia stanovujú individuálne ciele a výzvy v niekoľkých
aktivitách a na ceste k ich splneniu posilňujú svoju zodpovednosť a vytrvalosť, poznávajú a prekonávajú sami seba
a získavajú nové zručnosti,
užitočné pre ďalší akademický aj pracovný život.
Program trvá od 6 do 24
mesiacov podľa úrovne a intenzity. Je smerovaný na hlavné oblasti rozvoja mladých
ľudí: od športu cez talent,
dobrodružné expedície až po
dobrovoľnícku pomoc ľuďom
v núdzi a komunite.“
Tento program absolvovalo tento rok aj 19 študentov
z Gymnázia v Dubnici nad
Váhom a v krátkosti sa s nami
podelili o informácie a skúsenosti aj dve dievčatá z Ilavy.
Náš tím tvorilo sedem ľudí,
ktorí sme si navzájom pomáhali počas plnenia našich cieľov. Na našej ceste bola naším
mentorom Lucia Košťálová,
ktorej by sme veľmi radi všet-

Vážení čitatelia,

anonymne, bez mien členov,
funkcií, náplne, kto je predsedom a podobne. Informácie
neboli úplné ....Je potešujúce,
ak v uvedenej skutočnosti nastala nejaká zmena v informáciách pre verejnosť, nakoľko
finančné toky v NsP sú z verejných zdrojov, z poisťovní,
z odvodov občanov, poistencov...
Čo sa týka osobnosti MUDr.
Viliama Cíbika zo strany pána
riaditeľa, mám úplne iné skúsenosti. Ja / a verím, že nielen
ja / mám dôvod MUDr. Viliama Cíbika chváliť. Nedá mi
však nespomenúť , že som pred
nedávnom prijal aj návštevu
delegácie žien z Ilavy, kde po-

ci týmto spôsobom poďakovali za to, že nám venovala
svoj voľný čas a vždy v ústrety
pomohla. Naučili sme sa novým veciam ako napríklad na
kvalifikačnej expedícii, kde
sme sa dva dni museli postarať sami o seba v prírode.
Naše ruksaky na šesť hodinovej túre, tam aj späť, vážili
priemerne 12kg. Chodili sme
pravidelne do domova sociálnych služieb, kde sme sa nau-

ukázali na sklamanie z toho,
že sa neplnia verejné prísľuby
zo strany NsP, ktoré boli dané
verejnosti v nedávnej minulosti. Preto by bolo vhodné, aby
si každý z nás plnil svoje povinnosti tak, aby boli občania
nášho mesta spokojní . Verím,
že i napriek obdobiu blížiacich
sa volieb, spoločnými silami
a vzájomným porozumením či
kompromismi dosiahneme to,
čo sme schopní v rámci svojich
možností urobiť pre našich
spoluobčanov.
Ing. Štefan Daško
primátor mesta Ilava

čili pracovať s ľuďmi, ktorých
postihli v živote rôzne hendikepy, dali nám nové skúsenosti do života a sme rady, že
sme ich mohli spoznať.
Na záverečnej ceremónii,
ktorá sa uskutočnila na Trenčianskom hrade 19.9.2017
nám odovzdal certifikát
uznávaný na univerzitách a
firmách po celom svete veľvyslanec Spojeného kráľovstva
na Slovenku Andrew Garth.
Všetci sme rozhodnutí naďalej pokračovať v tomto
programe a postúpiť na vyššiu
úroveň.
Mojím snom bolo mať
vlastnú výstavu, ktorú sa mi
nakoniec aj podarilo uskutočniť a môžete si ju ešte prísť
pozrieť na prízemie do Domu
kultúry v Ilave.
Nina Klačková
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Jarmok v Ilave
Bartolomejský jarmok v Ilave sa už tradične koná na konci leta, je oslavou krásnych letných dní, ktoré pomaly končia
a nechávajú priestor jesennej
nostalgii...
Jarmok v Ilave sa konal
25. – 26. augusta, na sviatok
sv. Bartolomeja. Od včasného rána sa ilavské námestie
zapĺňalo stánkami so všelijakým tovarom od výmyslu
sveta. Mnohí z návštevníkov
jarmoku sa však najviac tešili
tým tradičným, typicky remeselným stánkom, v ktorých sa
striedali remeselníci, predajcovia medovníkov, ale i medoviny, burčiaku....po celom
námestí rozvoniavali tradičné
domáce jedlá, atmosféru spríjemňovala ľudová hudba, ba
i výskanie a smiech, ktoré zneli z rôznych atrakcií pre deti a
mládež a mesto bolo plné zhonu a jarmočnej nálady.
V úvodnej scénke kultúrneho programu účinkovali
naši mladí umelci z DS Masky,
ktorí nám priblížili atmosféru ilavského jarmoku z roku
1655. Hneď po predstavení
našich vzácnych hostí z družobných miest a odovzdaní portrétu Gábora Barossa
predsedovi Barošovej nadácie v Maďarsku, Dr. Petrovi
Schmidtovi, ktorý namaľoval
výtvarník z klubu Arte relax
Ilava Dr. Stanislav Miko , sa
nám predstavila Cimbalovka
Michala Baláža so speváčkou
Jankou Jakúbkovou. Po krásnom vystúpení nezabudnuteľnej cimbalovky, opäť príjemne
prekvapili i žiaci a učitelia zo
ZUŠ v Ilave...Pozvanie na jarmok prijal i orchester akordeónových a dychových nástrojov AKOBAND Klimkovice
a komorné teleso s názvom Famózní Klimkovické Pjenice,
ktoré nám predstavili repertoár piesní 20. a 30. rokov minulého storočia. Milovníkov
country piesní potešilo vystúpenie Country zoskupenia TRIONEL z Ilavy, ktorý
nám opäť spríjemnil jarmočné
chvíle ...

Vo večernom programe excelovali rockové hudobné skupiny, veľký úspech a potlesk
našich rockových fanúšikov
si získala kapela z Drietomy –
PELL MELL 59, THE NOW zo
Sniny a vyvrcholením večerného programu bolo vystúpenie skupiny Galaxis s Mirom
Žbirkom revival.
Nechýbal ani sprievodný
program, počas ktorého sa
milovníci výtvarného umenia
mohli zúčastniť vernisáže obrazov výtvarníčky Márie Milanovič, ktorá sa uskutočnila vo výstavných priestoroch
domu kultúry a zároveň si
mohli návštevníci pozrieť výstavu mladej talentovanej autorky Ninky Klačkovej, ktorej
diela sú vystavené vo vestibule
DK. . V mestskom múzeu bola
sprístupnená výstava papierových modelov hradov a ľudového odevu z nášho okolia,
ktorý sa nachádza v zbierkach
múzea... Sobotňajšie jarmočné
dopoludnie nám spríjemnila
Trenčianska dvanástka, ktorá si svojím vystúpením získala srdcia všetkých prítomných poslucháčov. V závere
programu sme si pripomenuli
73. výročie SNP a uctili sme si
pamiatku tých, ktorí položili
svoje životy za slobodu.
Na záver by sme chceli poďakovať vedeniu mesta Ilava,
všetkým zamestnancom MsÚ,
organizátorom a spoluorganizátorom jarmoku, TSM Ilava,
účinkujúcim a dobrovoľným
pomocníkom a všetkým občanom mesta Ilava, ktorí prispeli k správnej jarmočnej atmosfére. Dovidenia o rok!
-at-
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Foto: D. Gašparová
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Pozor deti, auto cestou
rýchlo letí!
Prázdniny a s nimi aj bezstarostné chvíle plné zábavy a
oddychu sa skončili a opäť nastupujú povinnosti. Aby sme
v Základnej škole na Medňanskej ulici v Ilave vykročili do nového školského roku
bezpečne, hneď na druhý deň,
ako sme otvorili nový školský
rok, sa na prvom stupni konal
tematický deň Bezpečná škola.
Dopravná
výchova je povinnou
súčasťou výchovy
a vzdelávania žiakov
základných
škôl. Našou úlohou
je pripraviť žiakov
na samostatný pohyb v cestnej premávke, či už ako
chodcov, alebo cyklistov, preto sme absolvovali aktivity zamerané na
bezpečnosť na cestách. S prihliadnutím na vek detí, sme
ich rozdelili na skupiny a plnili rôzne aktivity.
Naši prváčikovia sa v triede najskôr oboznámili s dopravnými značkami pomocou leporela, porozprávali sa
o bezpečnom správaní na komunikáciách a sami rozprávali o situáciách, ktoré denne
zažívajú na ceste. Hrali hry,
pracovali s hádankami aj vymaľovánkami. Pani učiteľky
zámerne vybrali hravé formy
práce so žiakmi zamerané na
zanechanie zážitku, na základe, ktorého si budú pamätať riešenie dopravných situá-

cií. Potom si obliekli reflexné
vesty a išli na vychádzku, kde
si všímali dopravné značky určené pre chodcov.
Druháci to mali už trošku
zložitejšie. Najskôr si zopakovali, čo sa naučili v prvom ročníku. Potom si pomocou prezentácie zopakovali bezpečný
príchod do školy z rôznych
častí nášho mesta. Neskôr si

išli aj prakticky pozrieť tieto
trasy, ale najmä kritické miesta, ktoré by ich mohli ohrozovať. Vyskúšali si prechádzanie
cez cestu, zapnutie svetelnej
signalizácie na priechode pre
chodcov a sledovali aj značky.
Naši tretiaci sa najskôr teoreticky zoznámili s povinnou
výbavou bicykla a aj cyklistu.
Prostredníctvom výukového
programu Autoškola pre deti
sa oboznámili so základnými
pravidlami cestnej premávky pre cyklistov. Po teórii ich
čakala jazda zručnosti na prenosnom dopravnom ihrisku.
Získavali návyky zamerané na
bezpečné správanie sa v rôznych simulovaných doprav-

ných situáciách.
Šikovní štvrtáci nadviazali
na získané poznatky z minulého roku. V prezentácii sa venovali povinnej výbave bicykla,
jeho technickému stavu, a neskôr v praktickej časti absolvovali jazdu zručnosti na bicykli.

Strávili sme krásne dopoludnie, tematický deň sa
vydaril a žiaci odchádzali
domov s vedomím, že svoje teoretické a praktické poznatky
z dnešného dňa využijú v dopravných situáciách.
Mgr. S. Štefancová

Stop šikane!

bo potvrdiť si autoritu, hoci
týmto spôsobom. Väčšinou
však rieši vlastné nedostatočné sebavedomie, osobnú neschopnosť či strach. Ostatní sa
zo strachu pridajú alebo sa len
ticho prizerajú. Šikanovanie
má veľmi rozsiahle následky
na psychiku človeka. Výsledkom fyzických a psychických
útokov je depresia, úzkosť,
nízke sebavedomie alebo osamelosť. Šikanovanie má však
nielen psychické, ale aj fyzické
dôsledky. Školáci a mladí ľudia
sa s týmto problémom vyrovnávajú veľmi ťažko. Často jazvy na duši zostávajú celý život.
Hovorí sa, že šikanovanie je
chorobou triedy. Za šikanovanie nesú zodpovednosť všetci, je to vírusové ochorenie,
ktoré zasiahne všetkých, preto si žiaci v triede stanovili pravidlá, ktoré budú dodržiavať v tomto školskom roku.
Pripomenuli si, ako majú postupovať, keď zistia, že niekto
ubližuje inému, či už slovne,
alebo fyzicky. Tiež si vytvorili
plagát či logo triedy, v ktorom
dali najavo, že nesúhlasia so
šikanovaním. Rozprávali sa
s triednym učiteľom otvorene
o tomto probléme a venovali sa tomu, ako zabezpečiť, že
naša škola sa stane bezpečnou
pre všetkých! Šikanovanie sa
vyskytuje veľmi často a je nevyhnutné venovať mu patričnú
dávku pozornosti. Aj mňa, koordinátora prevencie, zaujíma
do akej miery majú žiaci skúsenosti s týmto fenoménom,
preto som pre nich pripravila
anonymný dotazník, ktorého
výsledky zverejním na webe
školy. No a čo si želať na záver?
Všetkým veľa šťastných a bezpečných dní v tomto školskom
roku!
Mgr. Ľubica Ladecká,
koordinátor
primárnej prevencie

Po dvoch prázdninových
mesiacoch oddychu sme nový
školský rok začali tematickým dňom - Bezpečná škola.
Aby bola naša škola bezpečná,
musia v nej platiť isté pravidlá,
ktoré je potrebné dodržiavať.
Pripomenuli sme si Školský
poriadok pre žiakov, aby sme
nezabudli, ako sa treba v škole
správať. Keďže deti patria medzi najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky, žiaci z I.
stupňa sa v tento deň zamerali
na dopravnú výchovu. Prváci a druháci sa prostredníctvom krátkych videí oboznámili so situáciami na cestách.
A starší, tretiaci a štvrtáci, si
na prenosnom dopravnom ihrisku vyskúšali dodržiavanie
základných pravidiel cestnej
premávky pre cyklistov. No
a druhostupniari ? Tí sa počas
tohto dňa venovali tomu, ako
zabrániť šikanovaniu. Ako nedopustiť, aby bol medzi nimi
Niekto, kto nemá rád školu.
Každý večer sa ho zmocňuje
strach. V noci sa budí a premýšľal nad tým, čo ho opäť
čaká. Víri vám v hlave otázka
prečo? Pretože mu spolužiaci
„robia zle“. Smejú sa mu, strkajú doňho alebo mu fyzicky
ubližujú... On sa nevie brániť.
Útoky spolužiakov znižujú
jeho sebavedomie a spôsobili,
že školu nenávidí. Ťažko odpovedať na otázku, prečo to
je práve on. Dôvodom môže
byť to, že jeho rodičia nemajú dosť peňazí na to, aby mohol nosiť značkové oblečenie.
Ďalšou možnosťou je, že má
viac súrodencov. Variant číslo
tri – kilá navyše. Niekedy ťažko hľadať dôvod. Jednoducho,
často si „silný“ jedinec vyberie niekoho, na kom si môže
vyliať svoju zlosť, či získať, ale-
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Knižné novinky

Beletria dospelí:
T. Macková: Tieňohra
N. Roberts: Odteraz už navždy
I. Lindström: Krajina túžob
D. Silva: Padlý anjel
D. Levron: V mene republiky
A. Boldišová: Izba plná spomienok
M. Kavanagh: Necháp ma zle
R. Nordland: Milenci
G. Burrowes: Načúvaj môjmu
srdcu
M. Fartelová: Anjel v pekle,
diabol v nebi
O. Štefánik: Som Paula
Z. Cigánová: Aksál
A. Potter: Kto je to dievča?
Beletria deti:
A. Penzešová: Prešibané dvojčatá 1,2,3
G. Adams: Čarohľadačky
Lev a myš
Náučná dospelí:
R. Ford: Nemecké tajné zbrane
druhej svetovej vojny
I. Konyház: Svet koní
P. Rózsa: Očarujúci Egypt
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Videla som najzaujímavejšiu knižnicu v Ilave!
A možno na celom Slovensku.
No povedzte, koľkí z vás máte
doma napr. gramatiku abcházštiny, Amharsko - ruský, alebo
Čínsko - český slovník?
Nedalo mi, aby som sa s vami
o tento zážitok nepodelila.
PhDr. Jozef Genzor, jazykovedec a prekladateľ, našu knižnicu pravidelne okrem kníh zásobuje aj kvalitnými, drahými
časopismi /Geo, National Geographic, Země světa atď./ Pri
ostatnej návšteve u neho doma
sa ponúkol, že mi ukáže knihy,
ktoré využíva pri svojej práci.
Milujem knihy, samozrejme, že
som neodolala. Videla som už
veľa krásnych knižníc a kníhkupectiev, mnohé v zaujímavých
priestoroch. Táto knižnica ma
dostala obsahom. Toľko všelijakých slovníkov, učebníc, encyklopédií zrejme nemá nielen
v Ilave, ale na celom Slovensku
žiadna inštitúcia. K tomu pútavé rozprávanie p. Genzora, ktorý po knihe Jazyky sveta pracuje
na ďalšom titule Písma sveta pre
vydavateľstvo Lingea. V jeho
knižnici má miesto napr. swahilčina, šončina /najrozšírenejší
jazyk v Zimbabwe/, wolofčina /
Senegal/, moderný hebrejsko –

Pozvánky na podujatia v Ilave

30. 9. 2017 /sobota/ od 10. 00 – 20. 00 v areáli pivovaru
PIVOVARSKÝ DVOR – jedlo, hudba, súťaže...
Viac v samostatnej pozvánke.
6. 10. 2017 /piatok/ o 18. 00 v sále domu kultúry
Anton Srholec. Literárno – filmovo – hudobný večer
venovaný kňazovi, spisovateľovi, politickému väzňovi,
charitatívnemu pracovníkovi, ale predovšetkým láskavému
človeku. Za účasti autorky filmu i knihy Alenky Čermákovej.
20. 10. 2017 /piatok/ v sále domu kultúry
Koncert pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
Viac informácií bude na plagátoch.
21. 10. 2017 /sobota/ od 19. 00 v dome kultúry
HASIČSKÁ ZÁBAVA. Do tanca hrá skupina MELODY.
Občerstvenie zabezpečené. Vstupné 4 €, vstupenky si
zakúpite na čísle: 0907 393 887
26. 10. 2017 /štvrtok/ o 16. 00 vo výstavnej sieni DK
Vernisáž výstavy obrazov TIBORA HLADKÉHO
Venuje sa olejomaľbe, kombinovanej technike a grafike.
Jeho tvorba nesie znaky surrealizmu v nápadoch, motívoch
i rukopise. Žije a tvorí v Novej Dubnici.
4. 11. 2017 /sobota/ vo volebných miestnostiach v meste
Voľby do VÚC – zvolíme si nového župana i poslancov
Trenčianskeho samosprávneho kraja
Do 29.9. si môžete v DK ešte pozrieť výstavu Márie Milanovič.
Pripravujeme v novembri:
Noc divadiel, beseda so spisovateľkou v knižnici atď.
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.

český slovník, učebnice jazykov
z Tichomoria – maorijčina, samojčina, tongčina, čamorčina
atď. Z návštevy som odchádzala

nielen s dvoma taškami časopisov, ale i plná dojmov. V knižnici vedeckého pracovníka sa človek neocitne každý deň... o.t.

Slovenská spisovateľka Tatiana Macková,
jej svet kníh a láska k dávnej histórii. Do našej
knižnice zavíta v novembri - pozývame
Tatiana Macková patrí k spisovateľkám,
ktoré sa do povedomia čitateľov a priaznivcov kníh dostali vďaka jedinečným románom odohrávajúcim sa najmä v minulosti.
Históriu Slovanov, na ktorú sa zameriava
vo väčšine svojich kníh, vykresľuje s naozajstnou precíznosťou i veľkým dôrazom, čo
najdôveryhodnejšie zachytiť dobové skutočnosti a fakty.
Rovnako profesionálne sa vie oddať aj
ďalším žánrom, nech je to akýkoľvek, ktorému sa vo svojej tvorbe rozhodne venovať.
V knižnici máme zatiaľ dva autorkine tituly: Milica a knieža a Tieňohra
Autorku sme pozvali na stretnutie s našimi čitateľmi. Besedu pripravujeme v spolupráci s vydavateľstvom Artis Omnis, termín
upresníme.
(ih, ot)
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Moje detské spomienky
V roku 2017 si pripomíname
75.výročie prvého transportu, ktorým začali odvážať do
vyhladzovacích táborov občanov židovského pôvodu. V našom malom meste žilo niekoľko židovských rodín, ktoré sa
dostali do táborov smrti. Žijúci pamätníci spomínajú na
spolužiakov, učiteľov, majiteľov obchodíkov, remeselníkov,
lekárov -židov ..... Jedným z
pamätníkov je pán Jaroslav
Kobza starší, vtedy bývajúci
s rodičmi a bratom na Pivovarskej ulici - Porubskej ceste.
V ľudovej škole vyučoval prísny, ale spravodlivý učiteľ – žid
Eugen Grott. Žiačkami školy boli Alica Lichtensteinová, ktorej mama vlastnila kadernícky salón na ilavskom
námestí a Alica Donátová,
dcéra židovského mäsiara.
Alicin brat Valter sa vyznamenal tým, že z horiacej maštale „dolného majera“ vyviedol
a zachránil niekoľko kráv, pričom utrpel popáleniny a úraz.
Valter Donát mal dva veľké,
„mäsiarske“ psy, ktoré používal na ťahanie vozíka, keď
bolo treba niečo previezť. Na
námestí, kde teraz sídlia VÚB
a sporiteľňa, boli obchody „U
Deuchta“ so železným tovarom a „U Poppera“ so šatstvom. Pani Litmanová mala
na námestí pri parku obchod
s galantériou, v ktorom však
predávala aj hračky a školské
potreby. Niekedy zošity žiaci dostali aj za vajíčka, ktoré
deťom dali mamy, keď nemali peniaze. My, chlapci, sme si
v galantérii kupovali hlinené,
kovové alebo sklené guľky na
hru „Do jamôk“, čo bola naša
najobľúbenejšia zábava okrem
futbalu. Žid Hoffman bol výborný futbalista, ktorý vynikal technikou, preto ho volali
aj „Gefo tanzmajster“ hral ligu
za TTS Trenčín .
Na „starej pošte“( tam, kde
je dnes Lidl) mala cukráreň
pani Randová -“ Randka“,
ktorej sme pomáhali takým
spôsobom, že sme chodili „točiť zmrzlinu,“ za čo nás

odmenila zmrzlinou a 50
haliermi. Tovarišom pani
Randovej bol pán Hábek,
ktorý hral futbal za Ilavu.
Na Porubskej ulici bola píla
pána Stiglitza. Každé ráno
pred pílou stál rad furmanov,
privážajúci guľatinu na porez.
V Ilave tehelňa pána Kohna,
vyrábala také kvalitné tehly,
že vonku voľne uložené „vydržali“ až do dnešných časov.
K holičovi, pánovi Steinerovi,
chodieval môj otec na holenie.
Boli vrstovníci a často viedli debaty o vtedy aktuálnych
udalostiach.
Spomínam na návštevy pacientov doktora Rosenzweiga,
ktorý odoperoval môjho deda
Ondreja doma na posteli. Pán
doktor Weis mal ordináciu
u Mýtnych na poschodí. Jeho
manželka vyučovala nemčinu v ilavskej meštianskej škole. Všimla si krívajúcu žiačku
Lidu, ktorej hnisala noha. Po
vyučovaní ju vzala k manželovi, doktorovi, ktorý jej ranu na
nohe ošetril, zašil a rana sa jej
za týždeň zahojila.
Na ošetrenie zubov som
chodil k otcovi MUDr. Pavla
Traubnera, ktorý bol k uboleným pacientom veľmi milý,
dobrosrdečný a zručný dentista. Chodil aj na pracovné
návštevy do „Domova slovenských mrzáčkov“v Slávnici, kde sa staral a ošetroval
chrup chovancom a niekedy
ponúkol odvoz svojím autom
mojej mame, učiteľke ručných prác, ktorá v jednotriednej škole domova učila deti
ručným ženským prácam.
Manželka hoteliera Moravca,
pani Moravcová Káčerová,
mala veľmi peknú a milú dcéru Aničku, ktorá sa vydala za
lesníka Jozefa Riabiča do horárne pri Gápli.
Stalo sa, že v záujme záchrany života niektorí židia
konvertovali na katolícku vieru. Medzi katolíkmi a židmi v Ilave vládla vzájomná tolerancia. I kresťanský
sviatok Božieho tela si židia
v Ilave uctili tým, že pri pro-

cesii prechádzajúcej celým
námestím v oknách židovských domov horeli sviečky.
Epizódiek zo života Ilavčanov
so židovskými spoluobčanmi
je oveľa viac. Nieto priestoru ich uviesť všetky, ale i tieto svedčia o dobrom spolunažívaní Ilavčanov a židov.
Kedy židov z Ilavy odviedli
som ani nevedel, len z rozprá-

vania mojej mamy som sa dozvedel, že ľudia ich odprevádzali. Nevedel som pochopiť,
prečo ich gardisti „šikovali“
na stanicu, kde museli nastúpiť do „dobytčákov“. Prečo
museli trpieť? Veď nikomu neublížili, poctivo sa živili, dobre
s občanmi vychádzali.
Jaroslav Kobza, dôchodca

Ochranári a lesy

Medzi človekom a lesom
bol vždy rozpor, ale človek
si postupne začal uvedomovať, že les treba chrániť. Už
cisárovná Mária Terézia vydala zákon na ochranu lesa.
Náš štát, Slovenská republika, má jednu tretinu územia
pokrytú lesom, čím sa zaraďuje v Európe za krajiny Fínsko, Švédsko a Rakúsko. Ak
les v dospelom veku, čo je najmenej 100 rokov, rúbeme, ale
sústavne zalesňujeme, nehrozí, že nám plocha lesa ubudne.
Les okrem produkcie dreva
má aj ďalšie významné funkcie. Je pôdoochranný, vodoochranný, klimatický, rekreačný. V lese pramení voda. Kde
nie je voda, nie je ani život.
Lesný porast zachytí 17-krát
viac vody ako holý svah. Platí tu pravidlo, že jednu tretinu zrážkovej vody zachytia
koruny stromov, jednu tretinu lesná pôda a len jedna
tretina odtečie po povrchu.
Les čistí ovzdušie. 60-ročný
porast zachytí až 30 ton prachu a splodín za rok. Jeden
strom o šírke 5 m vyprodukuje 1,5kg kyslíka za deň, čím za
deň uživí 10 ľudí. Na porovnanie človek spotrebuje za rok
150 metrov kubických kyslíka a auto spotrebuje to množstvo kyslíka pri jazde cca 300
kilometrov. Teplota vzduchu
v lese, ako aj v parku, je oproti
holej ploche nižšia o 1 – 2˚C.
V roku 1993 vláda SR a Národná rada SR schválila koncepciu
štátnej lesníckej politiky so
strategickým cieľom lesníctva, ktorým je“ zachovanie,
ochrana a zveľaďovanie lesa“
s tým, že hospodárenie v lese
bude založené na ich prime-

ranom ekonomickom (ťažba),
ekologickom ( ostatné funkcie
lesa) a sociálnom (zamestnanosť) využívaní.
Ale čo naši „tzv. ochranári“? Chcú ponechať les bez
zásahu. Ako dôvod uvádzajú,
že chcú sledovať prirodzený
vývoj lesa bez zásahu človeka. Nezáleží im na tom, že sa
po prírodných katastrofách
katastrofálne rozmnožuje lykožrút, ktorý napadá aj zdravé smrekové porasty a celkom
ich zničí. Veď aj v minulosti
boli kalamity následkom sucha v roku 1947, potom vetrová kalamita v roku 1962. Štátni
lesníci asanovali a spracovali
drevo, nedopustili ďalšiu kôrovcovú kalamitu a vzniknuté holiny úspešne zalesnili. Je
odsúdenia hodné, že demagógiu tzv. ochranárov – „odborníkov“ šíria vo vysielaní
aj celoštátne média, pričom
poskytujú priestor len týmto
nič nerobiacim a stále kritizujúcim „odborníkom“. Média takto propagujú ich idealistické, nezodpovedné názory
a spôsobujú tak ohromné materiálne škody pre celý štát.
Ako príklad uvádzam eróziu
pôdy v Chorvatsku v Dinarskom pohorí, kde boli odlesnené celé svahy a pri obťažnom
zalesňovaní zdegradovaných
svahov museli prácne vynášať
zeminu aj na chrbtoch somárikov, čo je, drahé a s neistým
výsledkom. Z tohto odlesnenia krajinu ohrozuje nedostatok vody a nakoniec aj strata
drevnej hmoty. To sú dôsledky nezodpovedného správania
ochranárov!
Jaroslav Kobza starší
bývalý vedúci polesia
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Matrika

Narodili sa:
Jakub Bagin
Nina Bezecná
Matúš Drdák
Jakub Lojan
Jonáš Dian
Matúš Bielik
Tamara Macková
Lea Vozárová

Manželstvo uzatvorili:
Jakub Husár
a Natália Remenárová
Miroslav Kršík
a Simona Trsťanová
Lukáš Herman
a Miriama Slotová
Róbert Stacho
a Danka Poláková
Anton Ladecký
a Simona Janíčková
Navždy nás opustili:
Jakub Brokeš
Jozef Bagin
Miroslav Porubčan
Mgr. Mária Bridíková
Štatistika:
Od 17.7.2017 do 17.9.2017 sa
do nášho mesta prisťahovali 2 občania, odsťahovalo sa
12 občanov a v rámci mesta
sa presťahovalo 23 spoluobčanov.

Smútočné poďakovanie
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Jazyková škola SMART LANGUAGE COURSES v Ilave
otvára v novom školskom roku nové KUZY
ANGLIČTINY A NEMČINY.
- individuálne (len Vy a lektor)
- skupinka (3 ľudia)
DETI:
- 3+ jazykové krúžky v malej skupinke (zaradenie podľa
veku) - nenásilná, zážitková výučba
- 6+ doučovanie, príprava na písomky, komunikácia v jazyku
- skupina rodič a školák – Máte chuť učiť sa jazyk? Neviete
dieťaťu pomôcť s úlohami z jazyka, neviete ho preskúšať, lebo
jazyk sami neovládate? Príďte na hodinu so svojím školákom!
Strávite s ním čas, spoznáte ho pri výučbe a obaja napredujete.
MAMIČKY
- kurzy pre mamičky s deťmi do troch rokov, vzdelávanie
v prítomnosti dieťaťa (skupinka)
Všetko za prijateľné ceny. Dohodnite si ukážkovú hodinu (zadarmo) a rozhodnite sa sami! Telefonicky na čísle
0940 887 680 alebo si pozrite našu webovú stránku www.slc.sk.
Tešíme sa!

Spomienka

Uschli už slzy, zmiernil
sa žiaľ, čas nikdy nevráti,
čo nám už vzal. Sviečka na
hrobe tíško zhasína, kto Ťa
mal rád, ten spomína.
Dňa 10.10.2017 si pripomenieme 1 rok, čo nás
navždy opustil náš drahý
manžel,
otec,
dedko
a pradedko
Jozef Burdej.
S úctou a láskou spomína
manželka, dcéra Iveta, synovia Milan a Ján s rodinami.

Smútočná spomienka
Odišiel si tíško, ako
odchádza deň, nestihol si
nám povedať zbohom, ja už
tu s Vami nebudem.
Dňa 20.9.2017 sme sa naposledy rozlúčili s naším
drahým otcom, milovaným
manželom, starým a prastarým otcom
Jozefom Baginom,
ktorý zomrel vo veku nedožitých 77 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti, za kvety a za účasť
na poslednej rozlúčke.
Smútiaca rodina

Naše srdcia sú smutné,
pretože si nám zbohom dala,
ale aj plné lásky, ktorú si
nám darovala.
Dňa 18.9.2017 zomrela vo
veku 102 rokov najstaršia
občianka nášho mesta- pani
Anna Papučová.
Venujte jej s nami tichú
spomienku. Dcéra Anna
Rausová s manželom.

V Ilave dám do prenájmu
garáž s montážnou jamou od
1.1.2018 na ulici Kukučínovej
pod hlavnou cestou v radovej
zástavbe. Záujemcovia sa
môžu hlásiť na č.t. 042/44
65 910, 0944 005 422
Salón krásy H&J oznamuje, že od pondelka 18.09.2017
pre Vás otvárame aj pedikúru.
Objednávať
sa
môžete na tel. číslach: 0904 505
079 alebo 0903 216 489.
Takže teraz vlásy, nechty a nohy na jednom mieste.
Tešíme sa na Vašu návštevu!

Jesenné stravovacie tipy pre pevné zdravie
O jarnej únave sa toho nahovorí veľa, podobné príznaky ste
však na sebe možno spozorovali
aj na jeseň. Bežná je únava, vyčerpanie a nastupuje aj sezóna
chrípok a prechladnutí. Ako zostať aj na jeseň pri plnom zdraví? Počas skorej jesene pokračujte v konzumácii čerstvých
letných plodín, najlepšie kvalitných z vlastnej záhrady. Pomaly k nim pridávajte aj jesenné
druhy – neskorý špenát, kapustu, jablká, zemiaky, tekvicu,
hrozno, slivky, orechy, cesnak
či cibuľu. Zatiaľ čo počas horúceho leta ste prirodzene inklinovali k ochladzujúcej a ľahkej
strave, na jeseň je aj predstava
postávania pri sporáku trochu

lákavejšia. V strave by sa preto
mali, podľa ajurvédskeho stravovania i zdravého rozumu, objavovať protiklady, ktoré tieto
vplyvy vyrovnajú. Najdôležitejším z nich je teplo. Organizmus
už nepotrebuje také množstvo
chladivých surových potravín
ako v lete, preto sa začnite orientovať na hrejivé jedlá plné výživy. Okrem varenia či pečenia
potravín ohrejú aj hrejivé koreniny a potraviny. Tie sa v lete
obmedzovali, na jeseň sa, naopak, môžu smelo zaradiť. Takže
si pokojne doprajte tieto: čili, zázvor, surová cibuľa, surový cesnak, surové paradajky, červené
mäso, soľ, med, káva, ocot.
- int -

MUDr. Viliam Cíbik PhD, kandidát
na poslanca v Trenčianskom kraji
Vážení spoluobčania!
Rád by som
sa
uchádzal
o Vašu dôveru v nadchádzajúcich krajských voľbách.
Mojím hlavným cieľom bude
snaha o STABILIZÁCIU
ZDRAVOTNÍCTVA,
ktoré máme veľmi boľavé - veď
zdravie je bohatstvom každého. Rád by som pomohol pri
plánovaných zmenách v SOCIÁLNEJ OBLASTI, aby
reforma domovov sociálnej
starostlivosti nedopadla tak
katastrofálne, ako sa to udia-

lo v školstve a v zdravotníctve.
Neopakujme tie isté chyby !
VÚC môže ešte reálne ovplyvniť OPRAVY CIEST, KULTÚRU A STREDNÉ ŚKOLY.
Cestou na ich FINANCOVANIE sú dnes EUROFONDY, napríklad aj na výstavbu
CYKLOTRÁS pre mladých.
Chcem Vám ponúknuť svoje
vedomosti a skúsenosti, ochotu pomôcť, hľadať cesty a riešenia v prospech celého okresu. V spolupráci s mestami
a obcami zriadiť schránky pre
Vaše podnety. Ďakujem Vám
za Váš hlas.
Viliam Cíbik
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FUTBAL
Prípravka U-11 odohrala dve
kola Oblastnej ligy, kde sú momentálne na 2.mieste.
1. kolo: Ilava – Borčice 6:2
(góly: M. Prekop 4, Kis, Suchánek)
2. kolo: Ilava – H. Poruba 7:1
(góly: Striško 2, Ondrušík 2,
Prekop 2, Ondrašík)
St. žiaci: Ilava – Borčice 13:2
(góly: Palkovič 6, Roháč 3, Srnec, Straňák L, Straňák P., Híreš)
Na mestskom futbalovom ihrisku v Ilave 16. septembra 2017
sa konal Medzinárodný futbalový turnaj prípraviek U-10, na
ktorý prišlo 18 mužstiev- z toho
boli 2 mužstvá z Rakúska, 2 z
Maďarska, 6 mužstiev z Čiech a
8 zo Slovenska. Zúčastnili sa ho
aj o rok mladší chlapci z MFK
Ilava. Aj napriek vekovému rozdielu si v niektorých zápasoch
počínali veľmi dobre a zbierali skúsenosti. V konfrontácií so
zahraničnými mužstvami sme

zistili, kde máme slabiny a v
čom sa musíme zlepšiť.
Výsledky MFK Ilava:
Ilava - Slovan Bratislava 0 : 10
- Austria Viedeň 0 : 8
- Hradec Králové 0 : 6
- Sigma Olomouc 0 : 5
- FK Senica 1 : 3
- Ferencváros Budapešť
0:2
- AS Trenčín 0 : 4
- MŠK Žilina 0 : 12
Turnaj vyhrali chlapci z
Hradca Králové pred Sigmou
Olomouc. Na 3. mieste skončil Spartak Trnava a 4. priečku obsadili AS Trenčín. Všetky
mužstvá si pochvaľovali dobrú
športovú a organizačnú úroveň turnaja. Len škoda, že nám
nevyšlo počasie a počas celého
turnaja stále mrholilo.
Starší žiaci:
MFK Ilava – N. Dubnica 5 : 2
Góly: Roháč 2, Srnec, Palkovič,
Lysák
Mladšia prípravka:
MFK Ilava – Košeca 6 : 0
Góly: Prekop 2, Ondrušík 2,
Ondrašík, Kis

Memoriál Ing. Smrčka obhájil P. Mišík
01.09.2017 sa uskutočnil
už 42.ročník Memoriálu Ing.
Smrčka, ktorého sa zúčastnilo 16 hráčov z Trenčín, Púchova, Dubnice a Ilavy. Súťažilo
sa vo dvojhre a aj vo štvorhre.
Hlavnú súťaž obhájil P. Mišík,
keď vo finále zdolal P. Bielika
z Dubnice, na treťom mieste
skončili R. Sviečka z Púchova
a B. Cabaj z Ilavy. Útechu vy-

hral M. Kačani z Trenčína, keď
porazil Ľ. Turzu z Ilavy. Vo
štvorhre vo finále prehrali bratia Mišíkovci s dvojicou Kačani, Bielik 6:4. Úroveň zápasov
bola dobrá, čo si pochvaľovali
aj účastníci turnaja a vyslovili spokojnosť s organizáciou a
prisľúbili účasť aj na ďalší ročník. Ceny odovzdala manželka Ľ. Smrčka – Helena.

LEASING S 0% NAVÝŠENÍM
KIA PÚCHOV sa teší na Vašu návštevu

Peter Mišík so svojimi zverencami.

CVČ Ilava opäť otvorené
CVČ prijíma do záujmových krúžkov deti od 5 – 15 rokov. Do 30. septembra prijíma
aj vzdelávacie poukazy a prihlášky do krúžkov.
V tomto školskom roku
pracuje v CVČ
riaditeľka
Mgr. Anna Bajzová a nová
vychovávateľka pani Daniela
Koyšová.
Zoznam záujmových krúž-

ILAVSKÝ

kov nájdete na facebooku CVČ
Ilava.
Mgr. Anna Bajzová

Oznam

Centrum voľného času v Ilave ponúka deťom vo veku 4-7
rokov krúžok,, SLNIEČKO“,
v ktorom si budú rozvíjať pohybové schopnosti a jemnú
motoriku. Bližšie informácie
č. t: 042/4465184, 0908372742

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.
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