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Kultúrno-spoločenské noviny obyvateľov mesta Ilava Ročník XXI. 28. september 2015 Cena: 0,20 €

Pozvánka
Pozývame všetkých seniorov dňa 23. októbra
2015 v piatok o 17.00
hodine do Domu kultúry v Ilave na spoločenské podujatie pri príležitosti
MESIACA ÚCTY
K STARŠÍM
s ľudovou hudbou Cimbal trio Michala Baláža
a Jankou Jakúbkovou.
Vstup voľný

Dobrovoľný hasičský zbor Ilava 1875 - 2015

V tomto roku oslavuje 140. výročie založenia jedna z najstarších
organizácií v našom meste, hasičský zbor /v minulosti hasičský spolok/.

Jeho humánna činnosť bola
v priebehu desaťročí viditeľná
najviac práve počas prírodných
pohrôm, požiarov či iných nečakaných udalostí, keď dobrovoľní

hasiči pomáhali zachraňovať ľudské životy a majetok obyvateľov.
V archíve mestského múzea sa
nachádza brožovaná publikácia
vydaná k storočnici zboru.
Zostavil ju Imrich Bagin, ktorý
sa stal veliteľom dobrovoľných hasičov v Ilave v roku 1950.
Z publikácie vyberáme :
Prvé dobrovoľné hasičské spolky
na území Slovenska začali vznikať
v šesťdesiatych rokoch 19. storočia.
Dovtedy bolo hasenie požiarov zverené cechom. Ilavský dobrovoľný
hasičský spolok bol založený 30. 8.

Z obsahu:

1875. Predsedom sa stal Štefan Rehák, veliteľom Jozef Schimpl.
Spolok vznikol v čase, keď väčšina domov mala strechy ešte pokryté slamou alebo šindľom.
V štatistickom výkaze hasičov
z roku 1890 sa uvádzajú aj tieto
údaje: počet domov 147, počet obyvateľov 1913, činných členov 36,
počet striekačiek 3, hadice 100 bm,
vysúvací rebrík
1 ks, rebríky 8, vedrá 52 ks, stály konský záprah 1 atď. Samostatné hasičské zbory mali aj Iliavka
a Klobušice.

Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava 8-2015 Nový riaditeľ TSM Ilava Rekonštrukcia bastionu v objekte ilavskej väznice
Informácia Nemocnice Ilava o gynekologickej JZS Knižné novinky Spoločenská rubrika Športové aktuality
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Nový riaditeľ
TSM Ilava

Elektronická aukcia na stavbu:
„Most a lávka ponad Podhradský potok v Ilave“
Začiatok verejnej súťaže bol oficiálne spustený dňa 10.7. 2015 zverejnením oznámenia vo Vestníku
verejného obstarávania VVO č. 135/2015 na podlimitnú zákazku: „Most a lávka ponad Podhradský
potok v Ilave“. V stanovenej lehote predložili štyria uchádzači svoje ponuky, ktorí splnili podmienky účasti v súťaži. Elektronická aukcia sa uskutočnila dňa 13. 8. 2015 o 13:00 hodine v zasadačke
MsÚ Ilava za účasti členov komisie a poslancov. V aukcii súťažili štyri firmy, z ktorých uspela firma
Hydroservice spol. s.r.o. Zlaté Moravce s najnižšou cenou 137 040 € s DPH. S víťazom bola podpísaná zmluva o diele s termínom realizácie do dvoch mesiacov od odovzdania staveniska. Proces
verejného obstarávania zabezpečovala firma ELAUK s.r.o. Košice Ing. Vozár Imrich.
Uvádzame porovnanie projektovej ceny s DPH a ceny po e-aukcii s vyčíslenou úsporou:
Cena podľa projektu .......................................190 347,69€ s DPH
Najnižšia vstupná cena pred začatím aukcie: 143 388,-€ s DPH
Cena najnižšia po ukončení aukcie................. 137 040,-€ s DPH
Úspora ............................................................. 53 307,69€ čo je o 28% nižšie oproti projektovanej cene.
Vypracoval: Ing. Stanislav Janušek
V Ilave dňa 16. 9. 2015

Novým riaditeľom TSM Ilava
sa stal Ing. Jozef
Toman. 57-ročný
inžinier, vyštudoval strojársko-technologickú
fakultu
SVŠT
v Bratislave a svoju odbornú prax
zameriaval na procesy riadenia výroby v strojárskych firmách v Trenčíne a v Dubnici nad Váhom. Posledné dve volebné obdobia pôsobil ako
poslanec MsZ a zástupca primátora v Ilave. Súčasné volebné obdobie
bol predsedom finančno-majetkovej
komisie. Srdečne mu gratulujeme
a prajeme mu veľa pracovných úspechov.
-r-

Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava - 8/2015
(tabuľková forma)
Vyhodnotenie rozpočtu
Mesta Ilava - 8/2015

(tabuľková forma)

Schválený 2015
Upravený 8/2015 Plnenie 08/2015 08/2015 v %
Bežný rozpočet
Príjem
3 Schválený
217 736,00
3 328 359,00
2 381
263,46
2015 Upravený
8/2015 Plnenie
08/2015
08/2015 v71,54
%
z toho:Bežný rozpočet
DzP FO
1 428 000,00
1 478 949,00
1 014 736,17
68,61
daň z nehnuteľ.
591 166,00
595 599,00
411 731,41
Príjem
3 217 736,00
3 328 359,00
2 381 263,46
71,5469,13
DK
25 775,00
25 775,00
15 526,64
60,24
z toho:
DzP FO 3 101
1 428
000,00 3 218
1 478003,00
949,00
1 014
Výdaj
633,00
1
991736,17
117,67 68,61
61,87
daň na
z nehnuteľ.
166,00
595 216,00
599,00
411
731,41
z toho:
výdaj
RO
991591
287,00
1 011
693
971,68 69,13
68,63
DK
25
775,00
25
775,00
15
526,64
60,24
výdaj mesto
2 110 346,00
2 206 787,00
1 297 145,99
58,78
z toho:Výdaj
MŠ
352003,00
172,00
572,22 61,8757,52
3350
101644,00
633,00
3 218
1 991 202
117,67
167
432,00
167216,00
432,00
97 314,73 68,6358,12
z toho:
výdajDK
na RO
991
287,00
1 011
693 971,68
správa mesta
1 048 055,00
1 079 455,00
638 943,24
59,19

výdaj mesto
MŠ
Rozdielz toho:
DK
Kapitálový rozpočet
správa mesta

z toho:

TSM(príspevok)

2 110 346,00
268 460,00

644,00
116350
103,00
167 432,00
1 048 055,00

2 206 787,00

269 360,00

352 356,00
172,00
110

167 432,00
1 079 455,00

Príjem z toho: TSM(príspevok)
Výdaj Rozdiel
Rozdiel

48 000,00
268 460,00
139116
000,00
103,00
-91 000,00

251
269701,00
360,00
453
120,00
110 356,00
-201 419,00

Kapitálový
rozpočet
Finančné
operácie
Príjem Príjem
Výdaj Výdaj
RozdielRozdiel

000,00
47 48
000,00
72139
103,00
000,00
-25-91
103,00
000,00

251 701,00
418
334,00
327
271,00
453 120,00
91
063,00
-201 419,00

3 312 736,00
3 312 736,00
47 000,00
0,00

3 998 394,00
3 998 394,00
418 334,00
0,00

Príjem
Výdaj Finančné operácie
RozdielPríjem

Výdaj

(sumy sú uvedené v €)

72 103,00

327 271,00

1 297 145,99

181 075,67

58,78

202
572,22
390
145,79 57,52
97 314,73
58,12
638 943,24
59,19

248
195,99
181
075,67
67
800,88
390 145,79
180 395,11

67,22

67,2298,61
14,96

24816
195,99
516,82 98,61 3,95
295
602,16 14,9690,32
67
800,88
-279
085,34
180 395,11
2 645 976,27
2 354 520,71
16
516,82
291
455,56

295 602,16

66,18
58,89

3,95
90,32

* RO – rozpočtové
organizácie (zahŕňa ZŠ, ZUŠ, CVČ, ŠJ ZŠ
a ŠKD
ŠJ); MŠ – zahŕňa Materskú
školu Ilava + jedáleň-279
a Materskú
školu Klobušice + jedáleň; DK Rozdiel
-25
103,00
91 063,00
085,34
domy kultúry.
* výdaj mesto - zahŕňa správu mesta, voľby, transakcie verejného dlhu, civilnú obranu, ochranu pred požiarmi, výstavbu, cestnú dopravu, komunikácie, nakladanie
s odpadmi, ochranu
prírody a krajiny, ochranu životného prostredia,
rozvoj bývania, verejné
osvetlenie,
bývanie a občiansku
a športové služby,
Príjem
3 312 736,00
3 998
394,00
2 645vybavenosť,
976,27rekreačné66,18
knižnicu, predškolskú výchovu, opatrovateľskú službu, klub dôchocov a starostlivosť o občanov v hmotnej núdzi.
Výdajrozpočtu SR je k 31. 08. 2015 vo výške31,080
312mld.
736,00
3 998
394,00
2 354 520,71
58,89
Schodok štátneho
€. Zdroj: Ministerstvo
financií
SR.

Rozdiel

Ing. Štefan Daško
(sumymesta
sú uvedené
primátor
Ilava v €)

0,00

0,00

291 455,56

Ing. Stanislav Fúsek
samostatný odborný referent rozpočtu
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EÚ fondový projekt Rekonštrukcia koryta
Podhradského potoka
v záverečnom štádiu pred dokončením.

vedenia NN a verejného osvetlenia.
II. 2.2 Predpokladaná hodnota
predmetu zákazky bez DPH
Hodnota 3 601 300,7100 EUR
Neprestávame v našom úsilí a snahe.
II. 3 Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Ing. Štefan Daško
Ing. Jozef Toman
(Rekonštrukcia koryta Podhradského potoka cez EÚ fondy
Obdobie v intervale Začatie:
Primátor mesta Ilava
Bývalý zástupca primátora
a zdrojov SVP š.p.).
a poslanec MZ – Sihoť, Riaditeľ TSM 01.12.2014 Ukončenie: 30.09.2015
VI. 1 Zákazka sa týka projektu
Mestu Ilava v súčinnosti s SVP vateľ, SVP š. p. zverejnil výzvu na ská
Štiavnica
Slovensko /programu financovaného z fonš. p. Banská Štiavnica odštepný zá- predkladanie ponúk pre uchádza- Kontaktné miesto (miesta): SLO- dov EÚ Áno
vod Piešťany sa podarilo opakova- čov o zákazku. Vo výňatku sú dô- VENSKÝ VODOHOSPODÁRPredmet zákazky je spolufinanne cez SVP už štyrikrát reagovať ležité informácie, sumy, termíny, SKY PODNIK, štátny pod- covaný z Kohézneho fondu Euna aktuálnu výzvu na čerpanie podmienky. Verejné obstaranie nik, Odštepný závod Piešťany rópskej únie a štátneho rozpočtu v
EÚ fondov cez operačný program prebehlo, práce sú pred dokonče- ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZ- rámci programového obdobia na
Životné prostredie Ochrana ním. Na časti toku (sútok potokov, KY
r. 2007 - 2013, Operačný program
II. OPIS
pred povodňami protipovodňo- ľavý breh nad Ilavou) už podnik
Životné prostredie, Prioritná os 2
II. 1 Názov zákazky Ilava - Ochrana pred povodňami
vé úpravy tokov podať žiadosť práce realizuje z vlastných zdroa projekt Úprava koryta Podhrad- jov v hodnote niekoľko 100 000 €. úprava Podhradského potoka
OP Životné prostredie Žiadosť
ského potoka na EÚ fondy a re- Stavba je pred dokončením. Mesto
II. 1.2 Druh zákazky a miesto o nenávratný finančný príspevok
alizovať tento zámer, projekt. Ide Ilava, primátor dlhodobo venujú uskutočňovania stavebných prác,
o dočerpanie finančných zdrojov problému veľkú pozornosť. V sú- dodania tovarov alebo poskytova22.09.2015 bola strhnutá staz programového obdobia r. 2006 - vislosti s projektom sa odstraňujú nia služieb Stavebné práce. Hlav- rá lávka pri hlavnej ceste na
2013, kde má Slovensko výnimku, dve premostenia. Jeden mostík pri né stavenisko, miesto stavebných Pruské. Predpoklad položenia
predĺžené čerpanie s podmienkou sútoku potokov a jedna lávka pri prác: Podhradský potok, k. ú. Ila- novej lávky a sprevádzkovadokončenia investičných akcií do moste na ceste smerom na Prus- va
nia pre verejnosť je pondelok
konca r. 2015. Toto podanie bolo ké. Tieto budú nahradené novým
II. 1.3 Stručný opis zákazky ale- 15.10.2015.
konečne úspešné a realizácia vstu- mostom a novou lávkou. Obsta- bo nákupu (nákupov)
Dňa 25.09.2015 bol termín zaPredmetom stavby je realizá- čatia likvidácie starého premospuje do záverečnej fázy, dokonče- ralo ich mesto Ilava v elektronicnia. Ďakujem všetkým, ktorí pri kej aukcii a buduje ich z úveru. cia protipovodňovej úpravy Pod- tenia pri sútoku potokov a vytom počas uplynulých 7 rokov boli V súčasnosti prebieha výroba ko- hradského potoka v extraviláne a budovania nového premostenia.
nápomocní. Sedem rokov vytr- vových konštrukcií mosta a lávky intraviláne Ilavy, úseku od 0,085 Dňa 25.09.2015 primátor mesta
valého úsilia vedenia mesta v sú- a ich osadenie. Most a lávka nie sú rkm Podhradského potoka po ko- Ing. Štefan Daško a Ing. Stačinnosti s SVP š.p. prinieslo ovo- súčasťou oprávnených a EÚ refun- niec priemyselnej zóny v celkovej nislav Janúšek absolvovali koncie a úspech. Pamätáme posledné dovateľných nákladov projektu. dĺžke cca 2,171 km.
trolnú návštevu v prevádzke
veľké povodne z jari roku 2006 Treba povedať aj to, že mesto Ilava
II. 2.1 Celkové množstvo alebo dodávateľa premostení v Zlapred mojím nástupom do funk- nie je prispievateľom 5% spoluú- rozsah
tých Moravciach, ktorý bol
cie. Osobitne ďakujem SVP š.p. časti (cca 180.000 euro) na projekÚprava Podhradského potoka vybraný verejnou súťažou a jeho vedeniu, aj vedeniam minu- te rekonštrukcie, to je v réžii SVP, v rámci extravilánu a intravilánu elektronickou aukciou. Predlým, jeho pracovníkom. Ďakujem š.p. a štátu SR.
mesta Ilava. Úprava sa týka úse- metom návštevy bola kontrovedeniu Okresného úradu v IlaVÝZVA NA PREDKLADANIE ku v celkovej dĺžke cca 2,171 km. la výroby kovových mostných
ve, prednostke Ing. Dane Šťastnej PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁ- Stavba je členená na nasledovné konštrukcií, lávky a mosta.
a jej pracovníkom, s ktorými sme KAZKY)
objekty : SO 01 Úprava toku rkm Predpoklad sprevádzkovania
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTA- 0,085-1,100,SO 02 Úprava toku nového mostu pri sútoku poešte pri poslednej fáze hodnotenia projektu a žiadosti v decembri RÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
rkm 1,100-2,256, SO 03 Odľahče- tokov pre verejnosť, občanov
2014 riešili narýchlo požiadavky
SLOVENSKÝ VODOHOSPO- nie inundácie, SO 04/1 Preloženie je cca od pondelka 16.11.2015.
hodnotiacich orgánov. Ďakujem DÁRSKY PODNIK, štátny podnik telefónneho kábla v rkm 0,3245 Ako primátor žiadam obyva36022047
Radnič- rkm 0,745 a SO 04/2 Prekládka teľov hlavne Sihote o pochopepracovníkom mesta, Ing. Slavíko- IČO:
vi, ktorý odvádzal nesmierne pen- né námestie 8, 96955 Ban- elektrických rozvodov vzdušného nie a trpezlivosť pri dočasnom
zum práce a vypätia, nasadenia
sťažení podmienok prechodov,
v uplynulých rokoch, Ing. JanúšNázov projektu
Ilava - úprava Podhradského potoka, I. etapa
trás a obchádzky. Charakter,
kovi a ďalším. Ďakujem vedeniu
termíny, harmonogram stavby,
Žiadateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
ZMOS, Ministerstvu životného
bezpečnosť práce a staveniska,
Sektor
súkromný
prostredia SR. Ďakujem všetkým
ako aj občanov, sú objektívnyOperačný program
OP Životné prostredie
vlastníkom pozemkov, ktorí spomi dôvodmi. Som presvedčený,
lupracovali s mestom a SVP š.p.
Prioritná os
Prioritná os 2 - Ochrana pred povodňami
že dielo zato stojí a bude slúžiť
a boli ústretoví k dohodám. Ďak lepšej spokojnosti občanov
Opatrenie
2.1 Ochrana pred povodňami
kujem zaangažovaným obyvatea zvýšeniu bezpečia občanov,
Kód
výzvy
OPZP-PO2-14-1
ľom Sihote, firmám a organizácifiriem, inštitúcii, obydlí, úzeCelkové výdavky projektu (EUR)
4 809 627,50
ám sídliacim na Sihoti. Viem, že
mia pred povodňami.
všetkým nám to pomôže znížiť riPožadovaná výška NFP (EUR)
3 421 235,67
Ďakujeme Vám za pochopenie.
ziko ohrozenia a škôd na majetku
Názov lokálnej stratégie komplexIng. Štefan Daško
ného prístupu / integrovanej stratézo záplav.
primátor
mesta Ilava
gie rozvoja mestských oblastí
Nižšie v texte máte vyňaté in0918 516 581
Identifikátor
žiadosti
o
NFP
467337
formácie z vestníka verejného obwww.ilava.sk
Kód žiadosti o NFP
starania. Dňa 9. 9. 2014 obstará-
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Trhy, rínky, jarmoky
Lákajú nás svojou originálnou atmosférou, ktorú
oceňujú všetci jeho návštevníci. Viac ako 500-ročná história nám ukazuje, že bežné
jarmoky boli vlastne trhy, na
ktorých predal alebo kúpil
každý všetko, čo potreboval
k životu. Či už čerstvé vajcia, sliepku, sušené bylinky,
či huby, medovníkové srdce,
vyšívanú šatku, plátno na
periny, kožené čižmy alebo
kacabajku zo súkna. Cieľom
bolo hlavne predať alebo vymeniť prebytky z domáceho

močnej nálady som si vychutnala aj ja na Bartolomejskom jarmoku, ktorý bol
21. a 22.8.2015 v Ilave. Bartolomej už tradične ohlasuje deťom záver prázdnin
a nám odchod leta a pomalý
príchod jesene. Ale jarmok
mal pre mňa aj inú príchuť
momentov týchto výnimočných dní. Samozrejme, že
som okoštovala burčiak, syr,
klobásu, ochutnala som všakovaké iné dobroty, kúpila som darčeky, ale najviac
som sa tešila a s pôžitkom

Dychová hudba Nemšovanka.
chovu zvierat alebo pestovania poľnohospodárskych
plodín. Neskôr sa založila
tradícia jarmoku, ktorý sa
spájal s konkrétnym dátumom a okrem obchodovania s tovarom (čo bola pre
mnohých jedna z mála možností stretnúť sa za celý rok
so známymi pri poháriku
hriatej pálenky i pri chutnej jaternici, či oštiepku zo
salaša) sa detváky i dospelí
mohli zabávať, lebo na rínky pribudli k stánkom remeselníkov a obchodníkov
aj strelnice, kolotoče, bábkové divadlá, či šiatre s iným,
ako domácim tovarom. Nuž
a keď začali hrať muzikanti, slávnostnú náladu, dobrú
pohodu a radosť jarmočných
dní ešte podčiarkli.
Nesprostredkovaný, a teda
priamy a živý zážitok z jar-

som si vypočula a pozrela
sprievodné programy. Tie sú
úžasnou ozdobou jarmoku.
Vystúpenia FS Strážov
Ilava, Klenotnice z Bziniec,
DFS Lašteka Ilava a Kolísky
z Dubnice nad Váhom znásobili veselú náladu. Folklórne skupiny umocnili
ľudovosť jarmoku, roztancovali a rozospievali nielen
mňa, ale aj mnohých divákov. Obecenstvo si zaspievalo aj s Jožkom Opatovským,
či heligonkárkou Vlastičkou
Mudríkovou a neskôr to bol
obdivný pohľad na vystúpenie skupiny orientálneho
tanca.
Môjmu srdcu najbližšie bolo vystúpenie žiakov
a učiteľov ZUŠ Ilava, s ktorými som prežila takmer
30 pracovných rokov. Držala som pästičky každému

účinkujúcemu a so žalúdočným ševelením som očakávala, ako na takýto koncert
bude reagovať publikum.
Akordeóny, keyboardy, flauty, gitara, klavír, saxofóny
a spev, ABBA, rock i ľudová pieseň – to bola pestrá
zmes populárnych melódií, hitov a šlágrov. Atraktívne a zvukovo farebné
striedanie hudobných nástrojov vskutku pozitívne
oslovilo ilavské obecenstvo.
Nuž a ohlas na záverečnú skladbu od QUEENNu:
We are the Champions – tá
nenechala nikoho na pochybách. Koncert našich „zuškárov“ sa naozaj všetkým
veľmi páčil.
Okrem jarmočného virvaru, mäteže rôznych ponúkaných výrobkov, tovarov,
lahôdok, hračiek, či atrakcií, okrem ľudskej vravy,
hudby a tanca, som sa spolu
s priateľkou a rodinou zišla
s mnohými známymi, porozprávala som sa s priateľmi a bola som účastníčkou
jednej prekrásnej sprievodnej akcie – vernisáže výstavy ARTE RELAX. Klub
amatérskych výtvarníkov
slávi v tomto roku svoje 10.
výročie spoločnej cesty za
umením, tvorbou, relaxom.
„...Túžba naučiť sa maľovať
olejkami, pritiahla nadšencov rôznych vekových ka-

tegórií. Vznikali prvé zátišia, krajinky a obrázky
rôznych farebných variácií...
príjemná a priateľská atmosféra v krúžku začínajúcich
umelcov pritiahla ďalších
nadšencov. Potreba maľovať
a tvoriť, túžba vyjadriť svoje
pocity a sny vo svojich obrazoch, oddychovať pri umeleckej činnosti, sú pre mnohých výtvarníkov nášho
klubu východiskom zo zložitých životných situácií...“,
takto hovorí o svojich umelcoch vedúca klubu Mgr. Alena Teicherová v bulletine,
ktorý vznikol pri príležitosti okrúhleho výročia. Bola
som na prvej i tohtoročnej
výstave členov klubu. Desať rokov odborného vedenia, ale najmä ochota učiť
sa tvoriť, priniesla návštevníkom výstavy nezabudnuteľný umelecký zážitok.
Moje emócie vystihuje citát:
„Krása presviedča oči sama
sebou, netreba k tomu rečníka.“ O živote a dielach našich výtvarných umelcoch
sa určite niekedy dozvieme
viac z Alenkinho pera, ale
výstavu treba vidieť. Každé
dielo si treba vychutnať s takou noblesou, akoby sme si
pochutnávali na najlepšom
zákusku (či jarmočnom koláčiku).
Neskôr večer zabával spoločnosť na ilavskom námestí

Ing. Štefan Daško pri oceňovaní výtvarníkov.
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Ocenení výtvarníci.
Robo Mikla s kapelou, skupina Ironworks, AC/TN AC/
DC revival a v sobotu doobeda patril jarmočný rínok
dychovke Nemšovanka.
Na otvorení ilavského
Bartolomejského jarmoku,
na jeho sprievodných akciách a na programe bol prítomný aj primátor mesta
Ing. Štefan Daško spolu s
predstaviteľmi spriatelených
družobných miest, z Českej
republiky zástupca starostu
mesta Klimkovice - Jakub
Unucka, delegácia z Maďarska, družobného mesta
Gyor - Dr. Peter Schmidtpredseda Barošovej nadácie
v Maďarsku, Mária Baross,
Sándor Baross a tlmočníčka Erika Kovács, z poľského
Mikolowa zástupca primátora Bogdan Uliasz s manželkou, Michal Rupík a Katarína Syryjczyk – Slomska.
Na vernisáži výstavy bol
prítomný dokonca aj prezident Európskej únie umenia

- PhDr. Peter Vašíček, ktorý svojou prítomnosťou pozdvihol slávnostnú atmosféru otvorenia výstavy.
Úprimné
poďakovanie
patrí všetkým účinkujúcim,
ktorí si dokázali vyhradiť
dovolenkový a prázdninový čas na prípravu vystúpení pre nás. Moja vďaka patrí
organizátorom a všetkým
tým, ktorí pomáhali realizovať vydarenú akciu.
Jarmok je vlastne krásnym
vybočením zo sveta počítačov, kybernetických hier
a mobilov s internetom. Byť
na jarmoku je relaxovanie
od práce a starostí, potešenie duše, ktoré padne dobre
každému. Jarmočná atmosféra je až hmatateľne ľudská. Premkne každého svojou vnútornou veselosťou,
srdečnosťou,
láskavosťou
a úsmevom.
Mgr. Ružena Hromádková, predsedníčka KR Matice slovenskej TSK

Poslankyňa MsZ Viera Heisarová pri oceňovaní - prvá zľava.

Liga proti reumatizmu- miestna pobočka Ilava
pripravila v súlade s ročným plánom vzdelávacích podujatí pod názvom

“S reumou za poznaním”
Poznávací zájazd do mesta GYÖR
Zájazd sa uskutoční 13.10.2015

Program:
5.00: odchod od Kultúrneho domu v Ilave, zast. Klobušice, Dubnica
9.30 -10.00: položenie kvetín k bustám Gábora Barossa
10.00 -13.00: prehliadka mesta s výkladom
13.30 -18.00: termálne kúpalisko
18.00: odchod do Ilavy s predpokladaným príchodom do 22.00 hod.
Cieľom zájazdu je lepšie poznať historické maďarské mesto a
oboznámiť sa s postavou Gábora Barossa, významným uhorským
ministrom pôšt a telekomunikácií a neskôr aj ministrom obchodu
z druhej polovice 19. storočia a rozšíriť si vedomosti o tomto politikovi a jeho vzťahu k nášmu mestu.
Cena zájazdu: 23 eur E23EURur
Cena zahŕňa dopravu a vstup na termálne kúpalisko, program
môže byť časovo upravený.
V cene nie je zdravotné poistenie - za poistenie zodpovedá každý
účastník sám za seba.
V cene nie sú zahrnuté nápoje a občerstvenie.
Kontakty: Ing. Josef Rosenbaum 0908 661850,
Ľubomír Stratený: 0903 667701, Anna Šatková: 0915 222612
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Ďalší v poradí
– MÓRIC BEŇOVSKÝ
Divadelný súbor Masky
vznikol v roku 2013 pod
umeleckým vedením Janky
Trenčanovej.
Ilavskej verejnosti sa
predstavili 6. apríla 2014
svojou prvou hrou „Som
stále tu a som živý“
o
Štefanovi Baničovi, prvom
slovenskom vynálezcovi padáka, ktorý mu patentovali

Le, Ľubomírom Bielikom a
Kristiánom Derkom. Scenár a réžia patrila Janke
Trenčanovej. S touto hrou
odohrali niekoľko repríz v
okolí Ilavy a boli s ňou aj na
divadelnom festivale v Ledči nad Sázavou, ktorý usporiadal MAS Vršatec.
Ďalšia hra „Jurkička“ /

pade prvej hry, odohrali aj
svoju druhú hru. Dňa 25.
apríla 2015 sa uskutočnila
premiéra v Ilave a postupne nasledovalo niekoľko
repríz po okolí. Najbližšie
predstavenie určite poteší divákov v Kaštieli v Bohuniciach, dňa 11.10.2015
o 15:00 hod.
Najnovšiu hru o Móricovi
Beňovskom opäť pripravuje vedúca súboru, režisérka , scenáristka i návrhárka
kostýmov Janka Trenčanová. Bude o slovenskom
dobrodruhovi,
vojakovi,

cestovateľovi, ktorý sa stal
kráľom až na Madagaskare.
Janka Trenčanová sa
snaží písať o významných
osobnostiach Slovenska a
humornou formou podáva
fakty o ich živote. Chce, aby
jej hry boli vtipné i poučné
a aby diváka naplnili dobrou energiou a príjemnými
zážitkami.
Ďakujeme režisérke a hercom DS MASKY z Ilavy,
prajeme celému súboru veľa
inšpirácie, tvorivých nápadov a radosti z nadšených
divákov ...
-r-

Pozvánky na podujatia v Ilave

Foto z divadelnej hry Jurkička.

až v Amerike. Herecky sa
v tejto hre prejavili skúsený Peter Domáň a Michaela Šlesariková spolu s ďalšími nováčikmi Tatianou
Šlesarikovou, Petrou Trenčanovou, Luckou Šatkovou,
Zorkou Šuranskou - Záhumenskou, Máriou Tomášovou, Kristínkou Rackovou,
Tatianou Podhorskou, Terezkou Mojtovou, Samuelom Teicherom, Henrichom

opäť scenár a réžia Janka
Trenčanová/ bola o prvej
slovenskej herečke Aničke Jurkovičovej. Humorne
bolo spracované divadelné
putovanie tejto ochotníčky pomocou sprievodkyne po rôznych obdobiach
a miestach, kde sa hrávalo divadlo a ako to bolo s
účinkovaním žien v divadlách. V podobnom zložení
hercov, ako to bolo v prí-

14.10.2015 /streda/ o 18.00 hod.v dome kultúry
Progres – koncert hudobnej skupiny. Hosť: Kysucká vrchárska
heligonka, moderuje Števo Hruštinec. Vstupné 8 €, predpredaj
v DK a knižnici.
17.10.2015 /sobota/ od 12.00 hod. pri Požiarnej zbrojnici
v Ilave v centre mesta
Oslavy 140. výročia založenia DHZ Ilava. Zábavné popoludnie pre deti s ukážkami požiarnej techniky, požiarneho útoku,
zásahu profesionálov, atď. Pozývajú ilavskí dobrovoľní hasiči.
17.10.2015 /sobota/ od 19.00 hod. v dome kultúry
Hasičská zábava. Hrá skupina Melody.
Vstupné 3 €, predaj v ilavskej mestskej knižnici,
/44 555 74/ alebo u hasičov na tel: 0907 121 360.
23.10.2015 /piatok/ o 17.00 hod. v dome kultúry
Spoločenské podujatie pre ilavských seniorov pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším s ľudovou hudbou Cimbal trio Michala
Baláža a Jankou Jakubkovou. Vstup voľný.
26.10.2015 /pondelok/ o 19.00 hod.v dome kultúry
Nedvědi František a Vojta s kapelou – koncert. Vstupné:
v predpredaji v DK a knižnici 9 €, cez Ticketportal 10 € a v deň
koncertu pred vystúpením 12 €.
27.10.2015 /utorok/ o 16.00 hod. v dome kultúry
Zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Všetci občania sú srdečne pozvaní.
Ivan Varga: V premenách času
Do 30.septembra vo vstupnej hale domu kultúry potrvá
výstava fotografií Ilavčana Ivana Vargu. Určite vás očarí nádhernými emotívnymi zábermi slovenskej krajiny.
Arte relax: Možnosti stretnutí
Do 2. októbra vo výstavnej sieni DK /2. poschodie/ potrvá
výstava, mapujúca 10 rokov činnosti klubu neprofesionálnych
výtvarníkov. Rôzni autori, rôzne techniky i témy.
Príďte, uvidíte!
Aktuálne vždy na www.ilava.sk /kalendár podujatí/
Tel. čísla DK: 44 555 70 až 72, knižnica 74.
Zmena programu vyhradená.
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Tematický deň Bezpečná škola Čo dáš, to dostaneš
Krásne horúce leto odišlo
a namiesto neho sa prihlásilo
jesenné počasie. Deti opäť zasadli do školských lavíc. V Základnej škole v Ilave na Medňanskej ulici sa nový školský
rok už tradične začal tematickým dňom Bezpečná škola.
3. septembra žiaci 1. stupňa absolvovali aktivity zamerané na bezpečnosť na ceste.
Žiaci 1. a 2. ročníka boli účast-

kaz Chodcoškoly.
Tretie triedy sa s elánom pustili do teoretickej časti kurzu
„Jazdíme na bicykli“. Najskôr
sa prostredníctvom výukového
programu Autoškola pre deti
zoznámili so základnými pravidlami cestnej premávky pre
cyklistov. Následne absolvovali jazdu zručnosti na kolobežke. Na základe jazdy bol každý žiak ohodnotený podľa jeho

Žiaci ZŠ Ilava
níkmi Chodcoškoly a žiaci
3. a 4. ročníka sa zúčastnili aktivít Cykloškoly.
Naši noví žiaci, prváci, sa
pomocou leporela oboznámili
s dopravnými značkami, rozprávali sa o bezpečnom správaní na ceste. V prezentácii,
ktorú pre nich pripravili ich
starší spolužiaci, sa venovali
ceste do školy, najmä kritickým
miestam, ktoré by ich mohli na
ceste ohrozovať. Všetky získané poznatky si aj overili v praxi
na prechádzke naším mestom.
Druháci absolvovali náročnejšie úlohy. Najskôr si zopakovali vedomosti z prvého ročníka. Ďalej sa venovali prezentácii
na zopakovanie bezpečného
príchodu do školy z rôznych
častí nášho mesta. Pozreli si
ich na mape mesta a na krátkych videách natočených staršími spolužiakmi. Následne sa
vybrali do ulíc vyskúšať si na
vlastnej koži prechádzanie cez
cestu, zapnutie svetelnej signalizácie pri priechode pre chodcov, či zvládnutie kritických
miest, kde museli byť veľmi
opatrní. V tomto roku ich ešte
čaká náročná skúška, po zvládnutí ktorej môžu získať preu-

zručností označením začiatočník, pokročilý alebo špecialista. Na deťoch bolo vidieť veľkú
snahu, čo najlepšie uspieť.
Štvrtáci vo svojom programe nadviazali na minulý školský rok. V prezentácii sa venovali povinnej výbave bicykla a
jeho technickému stavu z výukového programu. Pomocou
interaktívnych cvičení si overili svoje poznatky o pravidlách
pre cyklistov. V praktickej časti absolvovali jazdu zručnosti na bicykli, kde mohli predviesť svoje zručnosti a využiť
získané vedomosti o správaní
sa cyklistov na ceste. Samozrejme, dôraz sme kládli na správne vybavenie bicykla, cyklistickú ochrannú prilbu a reflexnú
vestu, v ktorej boli žiaci dobre
viditeľní. Každý žiak sa usiloval zlepšiť si svoje minuloročné
výsledky a získať označenie pokročilý alebo špecialista.
Týmto tematickým dňom
sme chceli deťom pripomenúť,
aké dôležité je poznať pravidlá
cestnej premávky, vedieť ich
využívať v praxi, a tak prispieť
k ich bezpečnosti na cestách plných náročných dopravných situácií.
Mgr. Anna Hýllová

„Príliš veľa myslíme a príliš málo cítime. Viac ako stroje potrebujeme ľudskosť. Viac
ako rozum potrebujeme láskavosť a miernosť. Bez toho
zvlčíme a stratíme všetko.“
Charlie Chaplin
Slová Charlieho Chaplina
vystihujú tohoročný začiatok
školského roka, presnejšie
tému výchovného koncertu,
ktorý sme pre žiakov druhého stupňa pripravili v rámci
tematického dňa - Bezpečná
škola. Čoraz viac si uvedomujeme, že okrem vzdelávania je nevyhnutné, venovať sa výchove žiakov, najmä
rozvíjaniu ich morálneho
vedomia. Človek sa často ocitá v situácii, keď sa musí vo
veci morálky rýchlo rozhodnúť. Neraz stojíme na križovatke ciest a nie vždy vieme,
ktorá je tá správna, ktorou
sa máme vydať. Dospelí to
máme jednoduchšie, pretože
sme si vytvorili vlastný hodnotový systém, máme určité morálne zásady a svoj reálny život. Ale čo teenageri?
Ako tí riešia v ceste za poznaním otázky: Za čím si stojím?
Čomu verím? Ktoré hodnoty
sú pre mňa najdôležitejšie?
My, učitelia, sa snažíme odpovedať na ich otázky s dôrazom na rozvíjanie zodpovedného, kultivovaného
a slušného človeka, schopného čeliť problémom súčasnej
spoločnosti, asertívne chrániť svoje práva, ale zároveň
neporušovať práva iných. Aj
známa skupina AYA si odpovede na ich otázky pripravila
formou hudby, textu a obrazu vo svojom multimediálnom výchovno- motivačnom
koncerte - Križovatky vlastných ciest. Ukazuje v ňom
mladým ľuďom východiská,
postoje a cesty, ktoré na životných križovatkách určujú ich ďalší osud. Poukazuje na pozitívne medziľudské
vzťahy, ktoré plodia dobro a
pokoj, tak potrebný v dnešnej

pohnutej dobe. Vyzdvihuje pozitívne ľudské hodnoty,
lásku, empatiu, toleranciu a
naopak rasizmus, šikanovanie či intoleranciu prezentuje ako etické dno. Po koncerte žiaci v triedach diskutovali
s triednymi učiteľmi na tému
morálne hodnoty a zásady a
onedlho sa na dverách tried
objavili slovne a graficky
spracované témy ako: priateľstvo, rodina, vzdelanie,
tolerancia či prosociálnosť.
Dúfam, že celý tento deň bol
pre žiakov prínosom a netradičnou formou vzdelávania napomohol k zvyšovaniu
ich morálneho vedomia .
Mgr. Ľubica Ladecká,
koordinátor
primárnej prevencie

Oznam

Centrum voľného času
v Ilave oznamuje rodičom, že
prijíma prihlášky do záujmových krúžkov do konca septembra tohto roku.
Do krúžkov prijímame
deti od 5-15 rokov a mládež.
Zoznam krúžkov CVČ Ilava
v školskom roku 2015/2016
Tvorivé dielne
Spoločenský tanec
Keramika
Florbal
Dramatický
Maľ ba na sklo
Olejomaľ ba
Maškrtníček
Pletenie z papiera
Stacionár
Moderný tanec
Poľovnícky
Karate
Prihlášky priamo
v CVČ Ilava.
Info: č. t. 4465184
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Rekonštrukcia bastionu v objekte ilavskej väznice
V polovici mesiaca august
sa v priestoroch ilavskej väznice začali prípravné práce na
rekonštrukciu objektu č. 4, tzv.
bastionu, v ktorom bola do roku
1996 prevádzkovaná ústavná
práčovňa. Od uvedeného roku
bol objekt využívaný na skladové priestory stavebno-ubytovacieho materiálu oddelenia logistiky.
V rokoch 2008 a 2009 bola
zrekonštruovaná časť fasády
a vymenené okná z vonkajšej
strany objektu. V tomto období bola vypracovaná i štúdia
využitia objektu na ubytovacie
priestory pre odsúdených zaradených do vnútornej prevádzky
ústavu.
V objekte je potrebná rekonštrukcia vnútorných priestorov a dokončenie opravy fasády
z vonkajšej strany (bastion), ako
i celej vnútornej (dvornej) strany
fasády v zmysle Návrhov ochrany a obnovy fasády objektu č.
4 vyplývajúcich z Pamiatkového výskumu fasád objektu č. 1
a č. 4 vykonaného v roku 2004
firmy NOVOTA art. V rámci
opravy fasád je potrebné realizovať zabezpečenie mreží okien
proti mechanickému narušeniu
v časti dvornej fasády v rámci
konzultácie s Krajským pamiatkovým úradom Trenčín riešiť
doplnenie a charakter okien.
Na streche bastionu je nutné obnoviť klampiarske prvky
– žľaby a zvody. V zmysle uvedeného pamiatkového prieskumu sa musí realizovať i odstrá-

nenie vlhkosti z obvodových
múrov – mechanickým odvetrávaním a chemickou injektážou. V rámci rekonštrukcie
striech sa realizovala výmena
časti krovu a krytiny. V jednom
podzemnom podlaží a troch
nadzemných podlažiach je potrebné realizovať rekonštrukciu
všetkých sietí a vykonať zmenu v rozmiestnení vnútorných
priestorov na izby, sociálne zariadenia a obslužné priestory.
Vzhľadom k tomu, že uvedený
objekt je historická budova, je
potrebné toto riešiť v spolupráci
s Krajským pamiatkovým úradom Trenčín.
Rekonštrukciou sa objekt
prebuduje na podmienky výkonu trestu pre ubytovanie
cca 50 odsúdených v strednom
stupni stráženia, diferenciačná
skupina „B“, ktorí sú zaradení
vo vnútornej prevádzke ústavu. Odsúdení budú mať v zrekonštruovanom objekte okrem
ubytovania k dispozícii spoločenskú miestnosť, ktorá bude
slúžiť i ako jedáleň.
V súlade so zákonom o verejnom obstarávaní č. 25/2006
v znení neskorších predpisov
bol komisiou vybraný zhotoviteľ
stavby. Úspešným zhotoviteľom
je spol. F K L a brat, s.r.o., Ludanice. Podstatná časť prác bude
zrealizovaná
dodávateľským
spôsobom a zvyšok prác (búracie a výkopové práce s nakladaním, odvozom a uskladnením)
sa vykonáva svojpomocne odsúdenými v rámci činností pre

Pohľad na súčasný stav bastionu z vonkajšej strany

všeobecný rozvoj osobnosti odsúdeného, čím ústav ušetrí nemalé finančné prostriedky štátu. Projektová dokumentácia
bola vypracovaná spol. SYTELI
s.r.o. Michalovce, celková cena
s DPH 37 200,00 €. Stavebné
povolenie bolo vydané Stavebným úradom GR ZVJS Bratislava, č. GRZVJS-223-2/32-2015,
právoplatnosť
nadobudnutá
dňa 28.8.2015. Rekonštrukcia
Á
S KštátM E S Tzo
objektu je financovaná
neho rozpočtu. Celkové
náklaKNIŽNICA
dy rekonštrukcie I(po
A V A
L odpočítaní svojpomocných prác v rámci
vlastnej réžie odsúdenými) by
mali činiť 625 121,89 € s DPH.

MESTSKÁ
KNIŽNICA
I L A V A
Na jar sme vás informovali, že
knižnica bola aj tento rok úspešná
v žiadosti o dotáciu z ministerstva
kultúry.
Naša žiadosť Zamiluj si čítanie
– AKTRAKTÍVNA BELETRIA
pre Mestskú knižnicu v Ilave bola
podporená v plnej žiadanej výške
1 520,00 EUR“. Dotácia bola poskytnutá zo štátneho rozpočtu SR
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR na
ochranu, obnovu a rozvoj kultúr-

Nová beletria

Termíny rekonštrukcie 09/2015
až 01/2016.
Akcia je v súlade s dlhodobým zámerom budovania väzenstva a je uvedená i v investičných zámeroch budovania
ústavu na roky 2015 – 2017.
Po ukončení plánovaných
rekonštrukčných prác síce dostane väznica opäť novšiu tvár,
tá však vychádza z umelecko-historických
výskumov.
Ilavský hrad bude mať teda
svoju pôvodnú podobu, ktorá zodpovedá jeho pôvodnému
vzhľadu z polovice 18. storočia a
terajšiemu využitiu.
ÚVTOS a ÚVV Ilava

Knihy už majú
svojich čitateľov
neho dedičstva, spoluúčasť mesta
je 80 €.
Peniaze prišli na účet mesta
a počas leta sme nakúpili 143 kníh
v celkovej hodnote 1600 €, ktoré už
v týchto dňoch kolujú medzi čitateľmi nielen z Ilavy, ale i širokého
okolia.
Okrem ministerstva, naše poďakovanie patrí aj vedeniu mesta
a kolegom z ekonomického oddelenia za pomoc pri príprave a následnom vyúčtovaní grantu.
-ot-, ih-
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Júl, august, september 2015

Kalendár výročí ilavských osobností
Imrich Bielik
/24.7.1860 Ilava - 9.5.1927 Oradea -Rumunsko/ cirkevný hodnostár, publicista, spisovateľ
155. výročie narodenia
Daniel Krman
/28.8.1663 Omšenie – 30.9.1740 Bratislava/ barokový spisovateľ, cirkevný hodnostár, v roku 1684 rektor
školy v Ilave
275. výročie úmrtia

Knihy z projektu Atraktívna beletria
pre Mestskú knižnicu v Ilave 2015
Márai Sándor:
Vzbúrenci
Sviece zhoria do tla
Rozvod v Budíne
Pettreyová Dani:
Pod hladinou
V lavíne
Beňačková Renata:
Žila som v tme
Brndiarová Biela Eva:
Tajomstvá žien
Sila lásky
Hasan Om Hadi:
Iba človek
Knitl Michal:
Hodvábny vietor
Farebný svet
Vaculíková Silvia:
Túlanie svetom
Bulík Ivan:
Afrika navždy
Nemčok Peter:
Z pekelných hlbín do výšin nebeských
Samant Michaela:
Ako chutí Masala
Vermes Timur:
A je to tu zas
Tóth Peter:
Komando 52
Horst Lier John:
Jaskynný muž
Na zimu zatvorené
Poľovné psy
Červenák Jozef:
Strážcovia Varadína
Železný polmesiac
Brána Irkally
Diablova pevnosť
Heretik Anton:
Zlo
Opremčáková Števa:
Tanec na hrane
Šikulová Veronika:
Medzerový plot
Filer Nathan:
Šok z pádu
Kowalská Eva:
Na ďalekých cestách, v cudzích krajinách

Snyder Timothy:
Krvavé územie
Moorhouse Roger:
Diablovi spojenci
Iancu Carol:
Mýty, na kterých stojí antisemitizmus
Wurm Monika:
Slzy predaných dievčat
Murgia Michaela:
Accabadora
Marias Javier:
Keď som bol smrteľný
Sloboda Rudolf:
Uršuľa
Gnarr Jón:
Ako som sa stal starostom
Miloszewski Zygmund:
Zrnko pravdy
Zapletení
Čerňanský Roman:
Paríž na viac spôsobov
Adler Elizabeth:
Plavba na Capri
Kým ich smrť nerozdelí
Pozvanie do Provensalska
Riversová Francine:
Leotina záhrada
Šarlátová niť
Benzoni Juliette:
Temná kontesa
Grantová Cecilia:
Džentlmen a milenka
Prebudená láskou
Sasková Lucia:
Zlatokopka
Zlatokopka 2
Nebezpečná
Varáčková Miroslava:
Adaptácia
Tri kroky do pekla
Marec Samo:
This is hardcore
Onřejíček Rado:
Homo asapiens
James E.L.
50 odtieňov sivej – všetky časti
Monninger Joseph:
Nesmrteľná na vodách
Krauss Nicole:

Veľký dom
Soukupová Petra:
Pod sněhem
Hayes Perry:
Ja, pútnik
Heribanová Tamara:
Doba ľadová
Hajdučeková-Koscelanská Silvia:
Povedať prepáč nestačí
Tak mi treba
Karika Jozef:
Tma
Minier Bernard:
Mráz
Vranka Milan:
Poprava pod Nanga Parbatom
Gavalda Anna:
Lepší život
Donovan Rebeka:
Na konci s dychom
Oksanen Sofi:
Očista
Connely Michael:
Izba v plameňoch
Jandourek Jan:
Tomáš Halík -Ptal jsem se cest
Žuchová Svetlana:
Obrazy zo života M
Zlodeji a svedkovia
Slovart, Slovenské národné divadlo:
Desatoro
Feather Jane:
Svadobná stávka
Dlhá cesta k oltáru
Nevhodná nevesta
Burrowesová Grace:
Láska ťa vylieči
Barnett Kristine:
Iskra
Fossum Karin:
Keď diabol svieti na cestu
Vérant Samantha:
Sedem listov z Paríža
Rimová Andrea:
Amnestia na zradu
Nech prší, keď plačem
Za dverami mojich snov
Foenkinos David:
Erotický potenciál mé ženy
Rúčková Enja:
Očistný debakel
Tartt Donna:
Stehlík
Havranová Ivana:
Zlodejky
Čuperková Tatiana:
Neskrotná
Flynnová Gillian:
Stratené dievča
Temné miesta
Hillebrand Laura:
Nezlomený
Schlink Bernhard:
Predčítač
May Peter:
Výnimoční ľudia
Gard Sveen:
Posledný pútnik
Nesbo JO:
Krv na snehu
King Stephen:
Pán Mercedes
Coelho Paulo:
Valkýry
Gahérová Lenka:
Sen z modrého domu

Pronská Jana:
Verenica
Šišková Anka:
Nič lepšie nepoznám
Poézia:
Valcerová Anna:
Letný sneh
Haugová Mila:
Tvrdé drevo detstva
Vyznanie – najkrajšie
ľúbostné verše viacerých autorov
Deti a mládež:
Čapková Blanka:
Ako som dostal sestru
Rakovská Barbora:
Hrebienok
Miller Zdeněk:
Krtko a zelená hviezda
Kessler Liz:
Emily Windsnapová
a sirénino tajomstvo
Riordan Rick:
Séria Percy Jackson – celá /5ks/
Heribanová Tamara:
Misia Eva v Thajsku
Fabian Lenk:
Detské detektívky
z Ríma, Egypta, Grécka:
Sprisahanie v meste mŕtvych
Podvod na olympiáde
Červený pomstiteľ
Pol Anne – Marie:
Prvé vystúpenie
Znova na javisku
Chlapec odinakiaľ
Kerekesová Katka:
Mimi a Líza
Rázusová-Martáková Mária:
Pod belasou oblohou
Paľo Ľuboslav:
Veľká nuda
Johnson Rebecca:
Julinka malá zverolekárka 1
Karpinský Peter:
Sedem dní v pivnici
Gaiman Neil:
Našťastie nemáme mlieko
Futová Gabriela:
Nototo a strašidelná škola
Kardošová Barbora:
Traja kamoši a fakticky fantastický
bunker
Webbová Holy:
Emily Pierková a začarované dvere
Gilman Charles:
Zákerný šprt
Fry Michael:
Exoti 3
Noel Alyson:
Kruté leto
Alex na ex
Osud / Hľadači duší 1 /
Rothfuss Patrick:
Pomalé skúmanie ticha
Strach múdreho muža
Schneiderová Robyn:
Ako sa to všetko začalo
Patterson James:
Prvá láska
Gregoryová Philippa:
Deti búrky
Kacír a bosorka
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Päť zásad pre bezpečnejšie potraviny
1/ Udržiavajte čistotu
- umývajte si ruky pred
manipuláciou s potravinami
a často počas prípravy jedla
- umývajte si ruky po použití toalety
- umývajte a čistite plochy
a zariadenia používané na prípravu jedál
- chráňte priestory kuchyne
a jedlo pred hmyzom, hlodavcami a inými zvieratami
Prečo? Aj keď väčšina mikroorganizmov
nespôsobuje
choroby, nebezpečné mikroorganizmy môžeme nájsť v
pôde, vode, u zvierat i u ľudí.
Tieto mikroorganizmy sa prenášajú rukami, na utierkach
a kuchynských pomôckach,
predovšetkým na doskách na
krájanie a aj ten najmenší kontakt ich môže preniesť do jedla
a viesť k ochoreniam spôsobeným konzumáciou kontaminovaných potravín.
2/ Oddeľujte surové a uvarené
- oddeľujte surové mäso, hydinu a morské živočíchy od ostatných potravín
- používajte oddelené kuchynské pomôcky, ako napr.
nože a dosky na krájanie pre
manipuláciu so surovými potravinami
- uskladňujte jedlo v kontajneroch - obaloch, aby ste
zabránili kontaktu medzi surovinami a pripravenými jedlami
Prečo? Surové potraviny,
predovšetkým mäso, hydina
a morské živočíchy, ako aj ich
šťavy, môžu obsahovať nebezpečné mikroorganizmy, ktoré
sa môžu preniesť na ostatné
potraviny počas prípravy jedál
a skladovania.
3/ Dôkladne uvarte
- potraviny dôkladne uvarte, týka sa to hlavne mäsa, hydiny a morských živočíchov
- jedlá, ako sú napr. polievky a vývary priveďte do varu,
a presvedčte sa, či dosiahli teplotu aspoň 70 °C
- uvarené jedlá dôkladne
prihrievajte

Prečo? Správne varenie zabíja takmer všetky nebezpečné
mikroorganizmy. Štúdie preukázali, že varenie potravín pri
teplote 70°C môže pomôcť zaistiť ich bezpečnosť pre konzumáciu. Potraviny, ktoré vyžadujú zvláštnu pozornosť, sú
mleté mäso, rolované pečené
mäso, veľké kusy mäsa a celá
hydina.
4/ Skladujte potraviny pri
bezpečnej teplote
- nenechávajte uvarené jedlá
pri izbovej teplote viac ako dve
hodiny
- rýchlo schlaďte v chladničke všetky uvarené a skaze podliehajúce potraviny /najlepšie
pod 5°C/
- pred servírovaním udržujte jedlo horúce /viac ako 60°C/
- neskladujte jedlá príliš dlhú dobu, dokonca ani v
chladničke
- nerozmrazujte potraviny
pri izbovej teplote
Prečo? Mikroorganizmy sa
môžu množiť veľmi rýchlo, ak
sa potraviny skladujú pri izbovej teplote. Tým, že sa teplota
udržiava na hodnote pod 5°C
alebo nad 60°C rast mikroorganizmov sa spomaľuje alebo
zastavuje. Niektoré nebezpečné mikroorganizmy sa však
rozmnožujú aj pri teplote pod
5°C.
5/ Používajte nezávadnú
vodu a suroviny
- používajte nezávadnú vodu
alebo ju upravte tak, aby bola
bezpečná
- vyberajte si čerstvé a zdravé potraviny
- vyberajte si potraviny, ktoré boli vyrobené bezpečnými
postupmi ako je napr. pasterizované mlieko
- umývajte ovocie a zeleninu, hlavne, ak ich jete surové
- nepoužívajte potraviny,
ktorým uplynula doba trvanlivosti
Prečo? Suroviny, vrátane
vody a ľadu, môžu byť kontaminované
nebezpečnými
mikroorganizmami a chemikáliami. Toxické chemi-

kálie sa môžu vytvárať v
poškodených a plesnivých
potravinách. Starostlivosť pri
výbere surovín a jednoduché
opatrenia ako napr. umývanie
a šúpanie, môžu znížiť riziká.
/Zdroj: ÚVZ SR/

Poznanie = Prevencia

Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici
Oddelenie podpory zdravia

Informácia Nemocnice Ilava
o gynekologickej JZS
Dovoľujeme si Vás informovať o činnosti jednodňovej gynekologickej zdravotnej starostlivosti /JZS/, ktorá
bola zriadená 01.09.2013 a je
priamym pokračovaním gynekologicko -pôrodníckeho
oddelenia NsP Ilava.
Všetky operačné zákroky
sú vykonávané erudovanými lekármi s mnohoročnými
skúsenosťami v gynekologickej a endoskopickej operatíve. Miestom výkonu je adaptovaný priestor operačného
a pôrodného traktu NsP Ilava s 8 lôžkami. Vzhľad a vybavenie môžete vidieť na webovej stránke NsP Ilava.
Služby poskytujeme denne
od 7,00 – 15,00 hod. Informácie o gynekologickej JZS Vám
poskytne denne sestra na telefónnych číslach 042/466
7738 alebo 0904 976156.
Po menších operačných zákrokoch odchádza pacientka domov o 2-3 hodiny, po
laparoskopických operáciách na druhý deň, po vaginálnej hysterektomii alebo
pošvových plastikách po 2-3
dňoch.
Spektrum výkonov je
dané zmluvami so zdravotnými poisťovňami, ktoré sú
v plnej výške hradené poisťovňami. Výkony možno rozdeliť do troch skupín :
1. menšie zákroky - excízie
na histologické vyšetrenie,
kyretáže, odstránenie polypov,
konizácie krčka maternice,
2. endoskopické operácie -

laparoskopické odstránenie
zrastov, cýst, myomov, ale
i vyšetrenie funkčnosti vajíčkovodov pri nemožnosti
otehotnenia, hystereskopické odstránenie polypov, cýst,
myomov, extrakcia vnútromaternicového telieska, hystereskopická deštrukcia endometria koaguláciou
3. vaginálna hysterektómia
alebo pošvové plastiky
Zároveň si Vám dovoľujeme dať do pozornosti, že NsP
Ilava má ako jediná v okolí
pracovisko MAMOGRAFIE
S PRIAMOU DIGITÁLNOU
mamografiou.
Digitálny
mamograf je vybavený špeciálnymi filtrami, ktoré
zabezpečujú homogenitu roentgenového žiarenia, charakterizovaný nízkou dávkou žiarenia, diagnostickou
presnosťou, vysokou rozlišovacou schopnosťou i u žien so
silikónovými implantátmi.
Preventívne vyšetrenia znížia chorobnosť a pri včasnom
odhalení i mortalitu žien na
rakovinu prsníka. Včasná
diagnostika umožní lepšiu
liečbu žien aj mužov. Predĺžiť
si môžu tak svoj plnohodnotný život. Vyšetrenie ponúkame bez čakacej doby a bez
poplatkov, denne od 07:00
hod. do 20:00 hod., tel. kontakt 042/466 7398.
Ďalšie informácie Vám poskytneme na vyššie uvedených tel. číslach.
Ing. Juraj Beďatš
riaditeľ NsP Ilava, n.o.
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Matrika

Narodenie :
Sara Oberhauserová
Sebastián Boledovič
Sofia Kudlíková
Michal Vrábeľ
Samantha Galková
Matej Juřík
Sebastián Slamka

Manželstvo uzatvorili :
Ing. Pavol Kuvik
a Emília Ondrušíková
Martin Mikula
a Bc. Lucia Bugáňová
Ján Bielik
a Bc. Martina Domáňová
Michal Tóth
a Emília Streličáíková
Navždy nás opustili :
Anna Dolinská
Mária Mičudová
Ladislav Belás
Helena Rebrová
Anna Hrehorová
Peter Šeliga
Okienko do štatistiky :
Od 11. augusta 2015 do
21. septembra 2015 sa do
nášho mesta prisťahovalo
8 občanov, odsťahovalo 9
a v rámci mesta sa presťahovalo 10 spoluobčanov.

11

Spoločnosť Gimax
s 25-ročnou tradíciou
obsadzujeme voľné
pracovné pozície:
VODIČ MOTOROVÉHO
VOZÍKA
MANIPULAČNÝ
PRACOVNÍK
PRACOVNÍK DO
ČISTIACEHO SERVISU
BRIGÁDNIK
Miesto práce:
areál Continental, Púchov
Kontakt:
0903 501 479, 0903 508 258,
firma@gimax.sk
Ponúkame do prenájmu
priestor za účelom

„P e d i k ú r y“

Plocha: podlahová 21m2.
Nachádza sa na prízemí.
Podlaha: keramická dlažba.
Okná: drevené. Oddelené
WC samostatné. Kúrenie:
centrálne s vlastným meračom. Voda s vlastným meračom, dve vaničky. Výhody: slnečný, tiché prostredie,
parkovisko, služby. Cena:
140 €/ mesačne.
Bližšie informácie Vám
radi poskytneme na telefónnom čísle : 0915 384 052...

Spomienka

Spomienka

Spomíname s láskou, spomíname radi, ale veľmi bolí,
že nie si medzi nami.
Dňa 19.8.2015 sme si pripomenuli 3. výročie, čo nás
navždy opustil náš drahý
Zdenko Galo
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
Syn Zdeno s rodinou

Neplačte, lebo pre slzy neuvidíte hviezdy.
Dňa 2.9.2015 sme si pripomenuli 11 rokov čo nás
navždy opustila Anna Žilková a 19.9.2015 5 rokov,
čo nás navždy opustil Ľudovít Žilka.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku

Spomienka

Smútočné
poďakovanie
Človek odchádza, ale
všetko krásne, čo nám dal,
ostáva v nás.
Úprimne
ďakujeme
všetkým, ktorí prišli dňa
21.9.2015 odprevadiť na poslednej ceste nášho drahého
Petra Šeligu
ktorý nás navždy opustil
vo veku nedožitých 90 rokov.
Smútiaca rodina

Čas dokáže napĺňať naše
osudy, ale nedokáže zastaviť spomienky.
19.9.2015 uplynul rok, čo
nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
Jozef Šlesar
Pripomeňte si s nami
jeho pamiatku.
Manželka a dcéry s rodinami.

Mestský úrad Ilava oznamuje občanom nášho mesta, že dostal ako dar rehabilitačnú trojkolku z nadácie Eco tetil so sídlom v Poľsku, ktorú na Slovensku zastupuje pán Kucharčík.
Trojkolka je určená pre zdravotne ťažko postihnutých občanov s pohybovými problémami.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť u pracovníčky mestského
úradu p. Miklovičovej na č. t. 042/4455568.
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Futbalová sezóna
2015/2016
Staršia prípravka začala turnajom v Košeckom Podhradí,
kde postupne porazili Košecu
7:0 a v druhom zápase Kolačín
7:2. O góly sa postarali A. Baláž 4, R.Bagín 3, Turza 2, Živčic 2, Kameništiak 1, Šlapák 1,
J.Bagin 1.
Mladší žiaci v prvom zápase
3. ligy sever odohrali dobrý zápas a Nitrianske Rudno porazili 5:2, keď
3 góly strelil A.
Kukučka a po jednom L. Straňák a L.Lysák .
V druhom zápase na Lednických Rovniach podľahli
domácim v pomere 5:3, keď po
jednom góle strelili A. Baláž,
,L. Lysák, L. Straňák.
Starší žiaci svoj prvý zápas
s Nitrianskym Rudnom vyhrali v pomere 1:0, keď jediný
gól strelil R.Králik. V druhom
zápase s Lednickými Rovňami
mali smolu, keď ešte 10 minút
pred koncom viedli a nakoniec
v nadstavenom čase góle z jedenástky prehrali 2:1.
Dorastenci MFK Ilava
4. ligu SZ ročník 2015/2016
nezačali pre nezáujem hráčov.
Súťaž sme boli nútení odhlásiť.
Výbor MFK Ilava.
„A“ mužstvo v prvom zápase
na domácej pôde podľahlo susedom z Košece 1:4, keď jediný
gól strelil Šedo. V druhom zápase v Malých Ledniciach dokázali vyhrať presvedčivo 6:1.
Góly strelili: Tomanica 2, Pružinec 2, Galko a Pagáč. V druhom domácom zápase už dokázali vyhrať nad Dúlovom
4:2, keď v polčase prehrávali
2:1. Góly strelili Pagáč 2 a Barkáč 2.
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