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25. 2. 2017 od 8.00 - 14.00
Zabíjačkové špeciality, šišky
pripravené členkami z klubu
dôchodcov, stánky ľudových
remeselníkov, varené víno, medovina,
fašiangový „múdry čaj“ ...
11.00 Fašiangový sprievod detí zo ZŠ
Ilava s ozembuchmi
- najoriginálnejšie odmeníme
12:00 Vystúpenie Vlasty Mudríkovej,
heligonkárky a speváčky
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Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava – 11/2016 Kontrola verejných financií a majetku
Po polčase - polovici volebného obdobia Kamerový systém v Ilave Zväčšenie kapacity materských
škôlok v meste Ilava Knižné novinky Spoločenská rubrika Športové aktuality
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Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava - 11/2016

(tabuľková forma)
Vyhodnotenie rozpočtu
Mesta Ilava - 11/2016

(tabuľková forma)

Vyhodnotenie
Mesta
- 11/2016
Schválený rozpočtu
2016
Upravený
2016Ilava
Plnenie
11/2016 11/2016 v %

Kontrola verejných
financií a majetku

V období od 5. augusta
2016
do 24. novembra 2016
98,40
vykonal
Najvyšší kontrol1
579
540,00
1
595
146,00
1
537
891,29
96,41
Schválený 2016
Upravený 2016
Plnenie 11/2016 11/2016 v %
3 369
656,00
3 595
433600,00
492,00
3626
378028,38
563,30 105,11
98,40 ný úrad Slovenskej repub595 600,00
1 21
579
540,00
121
595
146,00 3 378
1 9537
891,29 98,40
96,41 liky v Meste Ilava kontrolu
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743,55
44,70
1
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1
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146,00
1
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96,41
600,00 3 332595
600,00 2 864 626
028,38 85,96
105,11 verejných financií a majetku
3 249595
656,00
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422,14
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600,00
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600,00
626834,20
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105,11
21
800,00
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800,00
9 743,55 94,32
44,70 za obdobie roku 2015. Úče1 039
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1 030
21 800,00
21 800,00
9 743,55
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3
249
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3 249 656,00
3 332 192,00
2 864 422,14
85,96 lom kontroly bolo preveriť
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81,88 nými prostriedkami a nakla22209
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1 076
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377,00
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871,96
79,70
369
709,00
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976,00
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897,40
89,22
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709,00
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89,22 danie s majetkom mesta Ilava
z toho: TSM(príspevok)
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252 628,75
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176
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87,60
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176346,00
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1
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správa
mesta
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zRozdiel
toho: TSM(príspevok)
275
595,00
275
595,00
252
628,75
91,67 opatrení z predchádzajúcich
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0,00
136 800,00
1 755,00
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transakcie
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rozpočtu
SR mesta,
je k 30. voľby,
11. 2016
vo výškeverejného
622 mil. €.dlhu, civilnú obranu, ochranu pred
jatých nápravných opatrení,
Schodok
štátneho
rozpočtu
je k 30. komunikácie,
11. 2016 vo výške
622 mil.s €.
požiarmi,
výstavbu,
cestnúSR
dopravu,
nakladanie
odpadmi, ochranu prírody a krajiny,
Zdroj: Ministerstvo financií SR.
ktoré boli Mestu odporučeochranu
životnéhofinancií
prostredia,
osvetlenie, bývanie a občiansku vybavenosť,
Zdroj:
Ministerstvo
SR. rozvoj bývania, verejné
Ing. Štefan
Daško
Ing. Stanislav Fúsek
né Najvyšším kontrolným
rekreačné
a športové služby, knižnicu, predškolskú
výchovu, opatrovateľskú
službu, klub dôchocov a
primátor
samostatný
Ing.
Štefan mesta
Daško Ilava
Ing.
Stanislav odborný
Fúsek referent rozpočtu
úradom Slovenskej republistarostlivosť o občanov v hmotnej núdzi.
primátor mesta Ilava
samostatný odborný referent rozpočtu
ky. O priebehu a výsledkoch
Schodok štátneho rozpočtu SR je k 30. 11. 2016 vo výške 622 mil. €.
kontroly budú informovaní
Zdroj: Ministerstvo financií SR.
Cena
podľa
projektu aj poslanci Mestského zastupiteľstva v Ilave na svojom
Ing. Štefan Daško
Ing. Stanislav Fúsek 205 398,57 € s DPH.
Najnižšia
vstupná cena pred februárovom zasadaní. Spoprimátor mesta Ilava
samostatný odborný referent
rozpočtu
Začiatok verejnej súťaže bol ťazom bola podpísaná zmlu- začatím aukcie: 183 386,91€ lu s nápravnými opatreniaoficiálne spustený dňa 17. 10. va o diele a v súčasnej dobe s DPH.
mi a vyjadrením úradu budú
Najnižšia cena po ukončení zverejnené aj na internetovej
2016 zverejnením oznáme- prebieha proces odsúhlasonia vo Vestníku verejného vania dočasného dopravné- aukcie 107 100,00 € s DPH.
stránke Mesta Ilava www.
Úspora 76 286,91€ s DPH ilava.sk.
obstarávania č. 14507-WYP ho značenia počas realizácie
čo je 41,59% oproti najnižšej
na podlimitnú zákazku „Re- prác.
Primátor Ing. Štefan Daško
konštrukcia Ulice Košecká“.
Lehota rekonštrukcie je sta- vstupnej cene pred začatím týmto ďakuje zamestnancom
V stanovenej lehote predloži- novená do 60 dní od odovzda- aukcie.
mestského úradu za odborRekonštrukcia
Košeckej ný prístup k práci a verí, že
lo svoje ponuky 6 uchádzačov. nia staveniska, predpoklad
Elektronická aukcia sa usku- ukončenia stavebných prác do ulice pozostáva z vyfrézova- výsledky ďalších prípadných
točnila dňa 6. 12. 2016 o 9:00 začiatku leta 2017. Proces ve- nia starého asfaltu, položenie kontrol dopadnú rovnako
hodine v zasadačke MsÚ Ila- rejného obstarávania zabez- nového asfaltového povrchu pozitívne, ak nie ešte lepšie.
va. V aukcii súťažilo šesť fi- pečovala firma ELAUK s.r.o. o výmere 1251 m 2 v dĺžke
riem, z ktorých uspel uchá- Košice Ing. Vozár Imrich. 157m.
Mgr. Barbora Harušíncová
dzač: ALPINE Slovakia spol. Uvádzam porovnanie projekprávnik
Vypracoval: Ing.
s.r.o. Bratislava s najnižšou tovej ceny s DPH a ceny po eStanislav Janušek
cenou 107 100 -€ s DPH. S ví- -aukcii s vyčíslenou úsporou:
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Schválený
2016
3 369 656,00

2016
3Upravený
433 492,00

Úspešná elektronická aukcia na stavbu:
„Rekonštrukcia Košeckej ulice“

Plnenie
11/2016
3
378 563,30

11/2016 v %
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Po polčase - v polovici volebného obdobia
Po dvoch rokoch volebného
obdobia 2014-2018, v novom roku
2017 Vám, nám, všetkým prajem zdravie, šťastie, spokojnosť,
zdravý optimizmus, spolucítenie
s mestom, so spoluobčanmi. Polčas volebného obdobia máme za
sebou, podarilo sa nám zvládnuť
plánované projekty, vypísať nové
investície, ktoré budú pre obyvateľov Ilavy prospešné v ďalšom
období. Zrekapitulujme si teda
výsledky polovice volebného obdobia.
1.Za nami je projekt Európskej únie- Rekonštrukcia koryta
Podhradského potoka s dvomi
mostmi na potoku, parkovisko
pri železničnej stanici, dodávka kontajnerov, techniky na separácia odpadu z recyklačného
fondu, rekonštrukcia ciest Iliavka, Klobušice-Okružná, Ilava
Nálepkova ulica, fontána v centre námestia, okná Domu kultúry v Klobušiciach, rekonštrukcia
otočky Skala, detské ihrisko Skala, chodník od NsP k LIDL-u, kamery I. etapy centrum –Košecká
ulica, Moyzesova ,Farská a Ružová ulica, oprava strechy klubu
dôchodcov, funkčné outdoor fitness centrum cez MAS Vršatec.
Investície z fondov Európskej
únie, recyklačného fondu rádovo
v miliónoch eur sú nenávratné
sumy. Naše investície robíme zákonne, efektívne, úsporne, hospodárne, rozumne, zodpovedne
elektronickými aukciami. Nemáme záväzky po lehote, ani pokuty z prehratých sporov. Z fondov
Európskej únie máme zrefundovaných 245 000 eur na projekt rekonštrukcia verejného osvetlenia.
S čistým štítom sme vstúpili do
ďalšieho roka po kontrole, ktorá
dopadla dobre. Inak by refundácia nebola. Podobne aj 34 000 eur
zrefundovaných ako nenávratná
dotácia z recyklačného fondu.
Samozrejme po kontrole projektu
od realizácie, obstaranie atď.
2. V spolupráci s mestom sú
hotové súkromné investície- Tretia výrobná hala HANON s nárastom počtu pracovných miest
cca 300 zamestnancov, nové výrobné linky a programy LEONI
- 200 nových pracovných miest,
hala Kaufland s úpravou koryta

Čaradovského potoka,... To prináša mestu nové príjmy na daniach z nehnuteľností.
3. Od INEKO máme koeficient
finančného zdravia (KFZ) po
roku 2015 +5,2 výborné finančné
zdravie. To sme od r. 2009 zlepšovali i v kríze, po štátom zníženým percentuálnym podielom
daní z príjmov fyzických osôbpodielových daní. Máme za sebou dva ročné audity ,kontroly dotácie na projekty EÚ, veľkú
kontrolu Najvyššieho kontrolného úradu(NKÚ). Všetky dopadli
dobre. Mesto neznáša dôsledky
z prípadných finančných pokút,
sankcií. A už vôbec nie s nálezmi, ktoré by museli riešiť orgány
činné v trestnom konaní. Zvládame to napriek často až nezmyselným ohováraniam a fabulám,
dokonca aj z bližšieho okolia, zo
zoskupenia. To sú fakty aj okolo niektorých neúspešných protikandidátov. To je realita. Malý
príklad: Kontrola NKÚ za r.2015
kontrolovala v čase od 06/2016 do
12/2016 aj investičné akcie, súťaže za rok 2015. Aj investičnú akciu otoč na Skale. Nemala k nemu
výhrady. Do pozornosti dávam
Vám a poslancom verejné zasadnutie mestského zastupiteľstva
v Ilave-Iliavke 23.6.2015 - vtedy
tam bol cirkus, pseudokritika, napádanie nás, špinenie. Hlasovanie
poslancov znefunkčnilo rozpočet, moje veto. Nakoniec vyžiadalo opravu na ďalšom verejnom
zasadnutí mestského zastupiteľstva. To v čase, keď sme boli maximálne vyťažení investíciami
a akciami ako rekonštrukcia koryta Podhradského potoka, dva
mosty. Tie sme hekticky rýchlo projektovo riešili v strese, stavebnými povoleniami, verejným
obstaraním. Tieto prekážky sme
zvládli s čistým štítom aj ohľadne otočky. Záznamy z verejného
zasadnutia mestského zastupiteľstva, zápisnice, uznesenia sú na
webe. Občan sa môže kedykoľvek
presvedčiť s priebehom zasadnutí. Načo špinenie? Otočka slúži. Urobená je dobre, v súlade so
zákonmi SR, ekonomicky obstaraná. Už vtedy sme to tvrdili, a
aj NKÚ má názor ako primátor,
prednosta, právnik mesta, vedú-

ci výstavby. Za korektný prístup
z prítomných poslancov patrí
vďaka Ing. A. Bajzíkovi, D. Schillerovej, D. Streličákovi, D. Faturovej. Záverečnou kontrolou bez
výhrad prešiel i projekt Outdoor
fitness centrum cez MAS Vršatec.
Kritika jedného z poslancov bola
vyjadrením jeho neznalosti, nepochopením a zrejme frustrácie
z podarenej dobrej veci. Tá mesto
nestála financie. Projekt bol hradený z eurofondov cez MAS Vršatec.
4. Verím, že v rokoch 20172018 zvládneme opravu Košeckej
ulice, II. etapu kamerového systému na SNP a Medňanskej ulici,
materskej a základnej škole, opravu havarijných rozvodov tepla na
Medňanskej ulici, rekonštrukciu
verejného osvetlenia - II. etapa
(havarijná časť na našich nízkych
stĺpoch),rozšírenie kapacity o dve
triedy Materskej školy v Klobušiciach z fondov EÚ. Na Envirofonde máme projekt za 150 000
eur, ktorými chceme riešiť odpady, údržbu, čistotu v meste aj vďaka poslancom Ing. A. Bajzíkovizástupcovi primátora, poslancovi
za Iliavku , Ing. V. Bagínovi, D.
Schillerovej z obvodu Medňanská, P. Lukáčovi- Štúrova ul., M.
Porubčanovi z Klobušíc. ktorí nás hneď pochopili , podržali.
Na európskom fonde /EÚF/ je
projekt Rozšírenie kapacít MŠ
Klobušice(2 triedy,48 detí,400.000
eur) s aktívnym záujmom, pomocou a angažovaním sa poslankýň
D. Schillerovej a RNDr. S. Baginovej. Projekt EÚF -Nové učebne
na ZŠ Medňanská pripravujeme,
účasť je vo výzvach, zdroje. Je to
stály proces v duchu motta: Meníme mesto k lepšiemu. Pre Vás.
5. V roku 2015-2016 sme brali dva úvery. Jeden na mosty
(138 000 eur) splatný do r. 2018,do
volieb. Druhý na opravu ciest
(465 000 eur), pričom celkový
dlh Ilavy po roku 2016 nepresiahol 25%. 1. ústavná hranica dlhu je 50%, zníži sa na 40%.
Ak nezoberieme po roku 2017
nový úver, dlh klesne pod 20%.
S novým úverom do 400 000 eur
(II. etapa verejného osvetlenia)
bude úroveň 30%. Po roku 2016
klesne koeficient finančného

zdravia prvý raz od roku2009.
Nie zásadne, ale udržíme hranicu
4,9-5,0/6 na úrovni dobré finančné zdravie, výborné finančné
zdravie. Za rok 2016- hospodárenie sa zdá, že bude prebytok
hospodárenia bežného rozpočtu
do + 400 000 eur. Prebytky sú na
splácanie úverov a na zapojenie
vlastných zdrojov do investičných
akcií(r.2017- oprava Košeckej ulice...).
6, Investičný rozvoj mesta nie
je, a nebude stáť len na priamych
interných investíciách mesta, ale
aj externých, súkromných. Nosné by mali byť: Nový, väčší, modernejší LIDL, obchodné centrum IDEA pri NsP , obnova
areálu pivovaru na viacfunkčný
objekt- obchod, služby, byty, výroba, gastroprevádzka. V hre je
rekonštrukcia mosta cez kanál
Váhu(TSK).Investovať plánujú aj
Hanon, Kaufland. Verím, že ďalšie dva roky budú aspoň tak dobré
ako prvé dva. Aby boli výborné,
treba riešiť CMZ a parkovanie.
My, ja, máme riešenie. Ak nás nechajú, nebudú nás napádať, vyriešime to, čo píšem s plnou vážnosťou. Máme odborný dokument
s hodnotením expertnej odbornej organizácie. Funkčný, ekonomicky trvalo udržateľný model
– s prvou hodinou zdarma pre
motorizovaných návštevníkov, s
voľným, bezplatným parkovaním
mimo centra s dostupnosťou 2-3
minúty pešo, pre viachodinovo
parkujúcich v centre. Terajší stav
škodí vodičom, peším, návštevníkom, majiteľom firiem. Ľahko
je napádať, kritizovať. Vyžaduje
to, nechať nás to doriešiť. Treba sa
zbaviť alibizmu, zbabelosti. Riešenie mám vo volebnom programe, ktorému dalo dôveru najviac
z Vás. Mám súhlasnú petíciu cca
1050 občanov, voličov mesta Ilavy, starších ako 18 rokov.
Ďakujem za dlhoročnú dôveru,
trpezlivosť so mnou. Mnohé veci
sú známe. Prosím, berte to ako
správu, čo sa podarilo za dva roky
a výhľad, čo v rokoch 2017-2018.
Budovať je ťažšie, ako kritizovať. Robíme s cieľom mať výsledky, argumenty, písať fakty. Volili
ste nielen mňa, ale aj poslancov.
Ďakujem za pomoc!
Ing. Štefan Daško,
primátor mesta Ilava
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Kamerový systém v Ilave
Vedenie mesta v minulosti čelilo zo strany občanov častým
podnetom na zriadenie mestskej
polície z dôvodu narušovania
verejného poriadku, poškodzovania mestských objektov ako
i majetku občanov a návštevníkov mesta. Primátor, Ing. Štefan
Daško, viackrát vysvetľoval jej
neefektívnosť vzhľadom k vysoko rozpočtovým nákladom,
a preto sa rozhodol k alternatívnemu riešeniu, osvedčenému
v mnohých mestách, k vybudovaniu kamerového systému.
K tomuto účelu bolo pracovníkmi mesta vytypovaných niekoľko problémových a kľúčových
oblastí, ktoré by kamery monitorovali. Vzhľadom k počtu lokalít
a kamier bol nastavený plán pre
vybudovanie kamerového systému v dvoch etapách, v dvoch
rozpočtových obdobiach. Nádejným riešením pre projekt
bola Výzva rady vlády na predkladanie žiadosti o poskytnutie
dotácie zo štátneho rozpočtu na
financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality v roku
2016. Vyhodnotenie projektu
bolo určené na 31.3.2016, ale po
celé mesiace nečinnosti rady vlády, nič nenasvedčovalo tomu, že
by malo mesto ešte nejakú nádej
na odsúhlasenie projektu. Preto voľba padla na budovanie kamerového systému z vlastných
rozpočtových zdrojov, výberom
z prebiehajúcich ponúk viacerých firiem. Koncom jesene minulého roku sa tak pristúpilo k
vyhláseniu verejného obstarávania pre 1. etapu budovania kamerového systému / KS/, pričom
boli stanovené podmienky na
výber poskytovateľa KS s využitím optického internetového pripojenia a splnenia zákazky s nízko nákladovým rozpočtom do
20 000 €. Táto suma musela zahrnúť optickú káblovú inštaláciu
ku kamerám, technické i softvérové náklady, vrátane mesačných
položiek na servisnú podporu,
cloud i internet. Víťazom sa stal
Slovak Telekom a.s, ktorý vo veľmi krátkej dobe, v priebehu asi 6
týždňov, decembra až januára,
a to ešte za neočakávaných ob-

zvlášť studených poveternostných podmienok zimného obdobia, dokázal postaviť kamerový
systém v termíne, ktorý prisľúbil
a dodržal.
Paradoxom s takmer komickým načasovaním prišlo oznámenie rady vlády mestu Ilava o
schválení výzvy na dotáciu, ktorú prijalo 21.12.2016, kedy už
budovanie kamerového systému
prebiehalo. V každom prípade
by táto výška (10 000 €) nebola
postačujúca na pokrytie plánovaného rozsahu výstavby, takže
nebol ani dôvod na rozčarovanie,
naopak sa potvrdila správnosť
rozhodnutia ísť vlastnou cestou.
Ukončenie 1. etapy kamerového systému
Konečným nastavením a testovaním kamerového systému
16.januára 2017 bola uzatvorená 1.etapa, ktorá predstavuje 14
kamier s možnosťou i nočného
videnia, sledovacím a záznamovým zariadením. Záznamy z kamier sú vedené optickým káblom
zo všetkých vybraných objektov
a kamier do budovy serverovne, nachádzajúcej sa v budove
okresného úradu, ktorá je majetkom MsÚ a kde sa záznamy
budú i archivovať. Ku sledovaniu
a vyhodnocovaniu kamerového
systému boli určení pracovníci, zavedení do bezpečnostného
projektu organizácie. K obsluhe
s plným oprávnením bola vybraná pracovníčka mestského úradu, ktorej bol pridelený počítač
s nainštalovaným prevádzkovým systémom a veľkým obrazovým monitorom.
Kamerový systém je v súčasnosti pripravený na ostrú prevádzku. Po dokončení označenia
priestorov a dodržaní zákonných opatrení, bude môcť byť už
v krátkej dobe začaté monitorovanie objektov.
V súčasnosti sa pripravuje verejné obstarávanie na 2. etapu kamerového systému s 12 kamerami, ktorý pokryje oblasť rovnako
citlivú na incidenty a poškodzovanie verejných priestranstiev.
Monitorovaný bude areál materskej škôlky, priestor detských preliezačiek a vchodov do budovy,

multifunkčné a tenisové ihrisko
základnej školy, budú sa monitorovať vchody do školy, vstupná
brána, telocvične i okolie. Plánovaný rozpočet na 2.etapu predstavuje položku v sume 16 500 €
+ mesačné servisné náklady.
Poskytovanie záznamu a vyhodnotenie incidentov
Použitie kamerového systému
má z dôvodu Zákona o ochrane
osobných údajov veľmi prísne
kritériá na prevádzku, preto sú
všetky zariadenia okrem autentifikačného zabezpečenia inštalované v miestnosti s kódovaním
na poplachovú ústredňu. Preto treba zmariť i nádeje pýtajúcich sa občanov, že by pracovníci
mesta mohli poskytnúť niektorej
fyzickej či právnickej osobe informácie súvisiace s monitorovaním objektov alebo osôb. V prí-

pade incidentu sa občan má
právo obrátiť iba na políciu, ktorá
sama potom rozhodne o vyžiadaní záznamov, ak sa obráti na
vedenie mesta. Podobne tak bude
prebiehať i vymáhanie zodpovednosti z poškodenia majetku
mesta, pracovníkmi FMO mestského úradu.
Veríme, že budovanie kamerového systému splní svoj účel
a prispeje k vyššej bezpečnosti i spokojnosti pri ochrane občanov a majetku mesta. V neposlednom rade môže prispieť
i k zatraktívneniu parkovacích
plôch, k zvýšeniu dôvery využívať vybudované parkovné plochy
a tým do určitej miery odbremeniť parkoviská v centrálnej zóne
mesta.
Informatik MsÚ

Dokončená I. etapa pozostáva
z inštalácie 14 kamier v nasledovných lokalitách:
Kamery č.1 a č.2 sú kamery osadené pri MsÚ. Kamera č. 1 bude
monitorovať priestor križovatky Mierové námestie a Košecká ul.
Kamera č.2 monitoruje priestor
námestia pri fontáne.
Kamery č.3 a č.4 - monitorujú

priestor parkoviska na Mierovom námestí a križovatku Mierové námestie a Moyzesova ul.
Kamery č. 5, č.6 a č. 7 - monitorujú priestor pri okresnom úrade a križovatky s Farskou ul.
Kamery č . 8 a č.9 - monitorujú
priestor medzi požiarnou zbrojnicou a mestským kultúrnym
strediskom.
Kamera č.10 - monitoruje

Rozmiestnenie kamier

Ilavský mesačník
priestor pred mestským múzeom.
Kamera č.11 - monitoruje parkovisko „Cillerova jama.“
Kamery č.12 a č.13 - monitoru-
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jú priestor parkoviska pri stanici ŽSR.
Kamera č.14 - monitoruje
priestor pri technických službách.

Rozmiestnenie kamier

Z týždenníka MY Naše Považie
V súvislosti s vybudovaním kamerového systému
I. etapa vyberáme odpovede, na otázky pani Pitoňákovej, na ktoré odpovedali Ing. Milan Púček, informatik
a správca siete a Ing. Stanislav Fúsek samostatný odborný referent rozpočtu.
1. Koľko mesto investovalo
do prvej etapy budovania kamerového systému?
Išlo o zdroje z rozpočtu mesta alebo ste získali aj dotáciu?
- Všetky prostriedky išli z
rozpočtu mesta v sume: 7800€
s DPH - jednorazovo a 133 €
s DPH- mesačné náklady na
3 roky.
2. Kedy plánujete pokračovať v budovaní systému a budete sa uchádzať o dotácie,
prípadne sa uchádzate? Koľko
plánujete investovať ďalej a je
už vypísané verejné obstarávanie?
Táto otázka je podrobnejšie
vysvetlená v článku do nášho
Ilavského mesačníka 1-2/2017.
Verejné obstarávanie predpokladáme podať koncom januára alebo februára. Náklady
plánujeme aj z rozpočtu mesta
v sume: 16 500 eur s DPH a
133 € s DPH.
3. Ak som to správne pochopila,
kamerový
systém je v skúšobnom režime,
kedy ho spustíte na ostro?
Ostrá prevádzka podmieňuje ešte dopracovanie bezpeč-

nostného projektu, ktorý beží
v súbehu s testovaním kamerového systému a osadením
označenia
monitorovaných
priestorov.
4. V ktorých lokalitách by ste
chceli pokračovať s budovaním
v rámci druhej etapy a čo si sľubujete od vybudovania prvej?
Z ďalších lokalít budú monitorované- areál škôlky, detské
preliezačky a vchod do budovy, multifunkčné ihrisko, tenisové ihrisko, vchody do školy
a telocvične +okolie, priestor
parkoviska, vstupná brána
školy a priestor vchodu do areálu, aj parkovisko.
Od vybudovania prvej etapy
si sľubujeme zvýšenie ochrany majetku mesta, občanov a
návštevníkov mesta a zníženie poškodzovania verejného
priestranstva mladistvými a
v neposlednom rade i zatraktívnenie parkovacích plôch.
Predpokladáme tiež vyššie
využívanie vybudovaných záchytných parkovísk s cieľom
obmedzenia parkovania vozidiel v centre mesta.

Pozvánky na podujatia v Ilave
Plesy 2017:
28. 1. Ples ZUŠ Ilava, 3. 2. Ples Smer SD, 18. 2. Farský ples
2. 2. - 1. 3. 2017 vo výstavných priestoroch Domu kultúry v Ilave
Výstava MISIA v kontextoch a súvislostiach.
25. 2. 2017 /sobota/ pred hasičskou zbrojnicou - v centre
Fašiangové zabíjačkové hody od 8. 00 -14. 00
Zabíjačkové špeciality, šišky pripravené členkami z klubu
dôchodcov, stánky ľudových remeselníkov, varené víno,
medovina, fašiangový „múdry čaj“ od ilavských hasičov.
11. 00 Fašiangový sprievod detí zo ZŠ Ilava s ozembuchmi
/najoriginálnejšie odmeníme/.
12. 00 Vystúpenie Vlasty Mudríkovej, heligonkárky a speváčky.
28. 2. 2017 /utorok/ o 16.00 v sále domu kultúry
Zasadnutie mestského zastupiteľstva, pozývame všetkých občanov.
8. 3. 2017 v sále domu kultúry
Koncert k MDŽ v spolupráci s Úniou žien Slovenska
17. 3. 2017 /piatok/ v sále domu kultúry
Ilavská hudobná jar 2017 – úvodný koncert v podaní ZUŠ Ilava
a družobnej Základnej umeleckej školy z Klimkovíc.
26. 3. 2017 /nedeľa/ 8. 00 - 13. 00 v sále domu kultúry
27. 3. 2017 /pondelok/ dopoludnia pre školy
Chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí, predaj
poľovníckych potrieb, výstava fotografií, predaj občerstvenia.
1. 4. 2017 /sobota/ od 7. 00 - 12. 00 v sále domu kultúry
BURZA zberateľských zaujímavostí všetkých zberateľských odborov
Informácie vždy aktualizujeme a dopĺňame na internetovej
stránke mesta www.ilava.sk /kalendár podujatí/ a plagátoch.
Tel. čísla DK: 44 555 70 až 73, knižnica 74.
Zmena programu vyhradená.
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Zväčšenie kapacity materských škôlok v meste Ilava
Rozšírenie a zväčšenie kapacity materských škôlok
v meste Ilava sa ukázalo ako
nevyhnutnosť. Po dlhšom váhaní a sledovaní situácie, ako
aj aktívnej účasti dotknutých
rodín na mestských zastupiteľstvách, primátor, poslanci
a odborní pracovníci mesta

priemyslu a záujem o výstavbu v lokalite ukáže, či rozšírenie bude postačujúce, alebo
nie. To je aj dôvod prečo už
pri tvorbe projektov a zámerov berieme do úvahy i možnosť ďalšieho rozšírenia.
Po prerokovaní situácie
v sociálno-bytovej komisii

dospeli k záveru, že je potrebné urobiť kroky k rozšíreniu
celkových kapacít v materských škôlkach o dve triedy.
Prečo o dve triedy? Vychádza to z demografického vývoja v meste Ilava v rokoch
2006 až 2015.
Za týchto 10
rokov sa narodilo priemerne 47 detí ročne. Z toho bolo
7 rokov takých,
že sa narodilo menej ako 45
detí. Situácia sa
trošku zmenila
v rokoch 2013
a 2014, kedy
po odovzdaní
nových bytoviek boli počty 66 a 60 detí,
ale rok 2015 už ukazuje pokles detí na 51 a v roku 2016
sa narodilo 42 detí. Počet narodených detí dlhodobo odpovedá dvom triedam po 24
detí. A práve táto kapacita
je potrebná pre uspokojenie
mladých rodín v meste Ilava
s výhľadom na ďalšie približne 10-ročné obdobie. Rozvoj

s poslancami mestského zastupiteľstva a s riaditeľkami
materských škôlok sme už pri
tvorbe rozpočtu na rok 2017
vyčlenili položky na zabezpečenie projektov rozšírenia kapacity materských škôlok a na
možnosť zapojenia sa do
výzvy Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka, IROP-PO2-SC221-PZ -2 016 -1.
Do tejto výzvy sme sa
v tomto roku
i aktívne zapojili. Nedá
sa však zaručiť, že budeme úspešní. Vzhľadom na vlastnícky
stav pozemkov a snahu získať prostriedky z eurofondov projektujeme rozšírenie
kapacít MŠ v areáli škôlky
v Klobušiciach. V súčasnosti sa rieši vysporiadanie pozemkov a vybraná agentúra
nám zabezpečuje projektový
zámer na eurofondy. Súčasne

so zámerom sa spracováva aj
stavebný projekt pre stavebné konanie a stavebné povolenie. V čase, keď čítate tento mesačník, je už projektový
zámer na eurofondy podaný
a sme v štádiu dokončovania
stavebných projektov.
Pokiaľ by mesto uspelo
a získalo nenávratné zdroje z eurofondov, finančne by
sme si veľmi pomohli a ušetrené zdroje by sme mohli použiť na iné dôležité investície
ako napr. rekonštrukcia teplovodu a pod. Cena prístavby sa odhaduje na viac ako
400 000 eur. Ak neuspejeme,
máme vďaka dobrému hospodáreniu primátora a manažmentu mesta stále možnosť financovať prístavbu
z úverových zdrojov. Je dôležité, aby si verejnosť uvedomila, že prístavbou to nekončí. Narastie potreba na počet
učiteliek, obslužný personál a
energie. To môže ročne predstavovať sumu cca 60 000 eur
a aj na samotné prvotné vybavenie prístavby bude potrebných cca 40 000 eur. Sú to
peniaze nás občanov, a preto
aj náš prístup k rozširovaniu
kapacity materských škôlok je
opatrný a založený na odborných stanoviskách všetkých
zainteresovaných.
Prístavba sa vytvorí ako

modulová kontajnerová stavba tak, aby spĺňala požiadavky na priestor a zariadenia podľa vyhlášky 527/2007.
Stavba bude spĺňať technické požiadavky podľa § 51 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002.
Bude navrhnutá tak, aby spĺňala aj energetické podmienky podľa zákona 555/2005 Z.
z. Budova bude dvojpodlažná.
Prístavba sa prepojí s existujúcou budovou spojovacou
chodbou, ktorá bude slúžiť
pre rozvoz jedla z kuchyne
do tried. Rozšíria sa a doplnia aj detské ihriská. V súvislosti s prístavbou je potrebná
aj prekládka kanalizačnej siete, plynovodu, elektriny a odkúpenie časti pozemku, ktorý hoci nie je pod stavbou, je
potrebný k podaniu žiadosti o
eurofondy. Pre tieto okolnosti je aj celková cena prístavby
tak vysoká.
Z časového hľadiska sa snažíme urobiť všetko pre to, aby
sme s prístavbou boli hotoví už v jeseni 2017, kedy by
sme radi pristúpili ku kolaudácii. Či sa nám podarí prijať
deti už v septembri 2017 zatiaľ
nie je 100% isté, avšak v roku
2018 s tým už môžu mladé rodiny definitívne počítať.
Ing. Ľubomír Turcer
prednosta MsÚ

Pomôžme si navzájom
Vedenie
mesta
ponúka a pozýva občanov a návštevníkov, k využívaniu záchytných parkovísk, ktorí
celodenne, resp. počas ich
pracovnej doby, parkujú
v strede mesta na Mierovom
námestí a v priľahlých uliciach. Záchytné parkovisko
tzv. ,,Cillerová jama má kapacitu 73 parkovacích miest
a parkovisko pri železničnej
stanici s kapacitou 93 parkovacích miest. Výsledkom
akceptovania a realizovania
parkovania na záchytných

parkoviskách, budeme spoločne predchádzať výrazným
obmedzeniam a kolíznym situáciám návštevníkov a obyvateľov nášho mesta, ktorí
prichádzajú za účelom vybavenia rôznych úradných povinností, ale aj nákupov. Veríme, že toto naše oslovenie
a upozornenie na možnosti
parkovania na novovybudovaných parkoviskách, bude
využívané čo v najväčšom
počte.
FMO

Ilavský mesačník
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Silvestrovské šibrinky 2016
Len pár týždňov nás delí
od skvelej zábavy na silvestrovskom plese, kedy
sme sa lúčili so starým rokom a plní očakávaní a nových predsavzatí sme vítali
nový rok 2017. S prípitkom
a prianím len toho najlepšieho sme vykročili na cestu, na ktorej každého z nás
čaká niečo nové....
Preto si možno trošku
nostalgicky zaspomíname
na krásne prežité chvíle silvestrovského večera, kedy
sme spolu s DS Masky, pod
vedením Mgr. Janky Trenčanovej pripravili druhý
ročník plesu Silvestrovské šibrinky. Hostia mali
možnosť prísť v dobrovoľnom dress code, retro kostýme SWING - tridsiate

roky 20 storočia. Myslím,
že takmer všetci, no najmä
dámy uvítali tento skvelý
štýl odevu, ktorý vyzdvihoval krásu, jemnú a dokonalú ženskosť...
Vynikajúcu
atmosféru
vytvorili naši mladí umelci
z DS Masky a to nielen jedinečnou výzdobou priestorov domu kultúry, ale aj
skvelým kultúrnym programom. Vyvrcholením večera
bola bohatá tombola a prípitok na privítanie nového
roka. Nechýbala ani unikátna silvestrovská kapustnica, ktorej prípravu zreali-

zoval priateľ kultúry Emil
Gašpar a za svoj kapustnicový kumšt dostal rád zlatej
varešky....

Obohatením plesu boli
aj tradičné švédske stoly
s ovocím, zákuskami a všakovakými dobrotami, ktoré
pripravili naši divadelníci
zo súboru MASKY.
Veríme, že všetci tí, ktorí sa plesu zúčastnili, nezabudnú na šibrinkovskú tradíciu posledného dňa v roku
a prídu sa zabaviť so svojimi známymi a priateľmi do
nášho kultúrneho stánku aj
na ďalšie Silvestrovské šibrinky...
Ďakujeme všetkým, ktorí
pomohli pri realizácii plesu a tiež sponzorom, ktorí

venovali do tomboly skvelé
ceny:
Mesto Ilava
Ing. Štefan Daško, primátor mesta Ilava
Cementáreň Ladce
Drevopal Ladce
LEA nábytok Ilava
Zdenka OPTIK salón
RONA, Lednické Rovne
Kaufland Ilava
Horák, interiéry a.s.
Firma HS Elektro Ilava
Členovia kultúrnej komisie
Lekáreň na námestí, Ilava
Peter Domáň
Rodina Mojtová
Beauty woman Ilava
Kozmetický salón Simona
Dubnica nad Váhom
Záhradkárske potreby
HORTUS Ilava
Terézia Lukáčová
Predajňa - Farby, papier,

hračky na Mierovom námestí Ilava
Firma Hantek
Domáce potreby H a N
Textilná galantéria,
p. Domáňová
O2
Únia žien Slovenska
Oddelenie kultúry
-at-

Foto: D. Gašparová
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Droga z pohľadu abstinujúceho narkomana
Droga je fenomén, s ktorým
sa, bohužiaľ, stretávame takmer
denne. O jej negatívnych účinkoch a o závislosti na nej sa
rozprávame so žiakmi často na
triednických hodinách, hodinách etickej výchovy, či pri cielených rozhovoroch poukazujeme na jej negatívne vplyvy. Tejto
problematike venujeme aj prvý
vyučovací deň v každom školskom roku, tiež v novembri, počas týždňa Boja proti drogám,
prostredníctvom rozhlasovej
relácie upozorňujeme na nebezpečenstvo závislostí. Pripravujeme rôzne aktivity, zhotovujeme nástenky, čím formujeme
u našich žiakov ten správny odmietavý postoj k droge. Taktiež
prizývame na besedy odborníkov, ktorí sa tejto oblasti venujú profesionálne. Celú túto sériu
opatrení primárnej prevencie
sme v stredu 11. januára t.r. doplnili besedou so Samuelom Bogárom, členom občianskeho
združenia Nezávislosť. Žiaci so
zatajeným dychom počúvali autentický príbeh abstinujúceho
narkomana, ktorý si prešiel drogovým peklom. S úžasnou charizmou a zároveň pokorou nám
vyrozprával celú svoju drogovú
púť, ale aj strastiplnú cestu späť
„ medzi ľudí.“ Jeho otvorená
a úprimná výpoveď o veciach,
ktoré mnohí skrývajú, nezaujala len žiakov, o čom svedčilo množstvo žiackych otázok
v diskusii, ale aj pedagógov našej
školy. Pri emotívne silnej Samuelovej spovedi sa občas zaleskla i
slza v oku nejednej slečny či pedagóga. Svojím rozprávaním sa
tomuto mladému mužovi podarilo vtiahnuť nás do udalostí, často život ohrozujúcich, ktorými prechádzal počas obdobia
užívania drog. Mnohí si prvýkrát vypočuli pohľad na drogu
z tej druhej strany- strany abstinujúceho narkomana, ktorý sa
takýmto spôsobom snaží napomáhať k úspešnému smerovaniu
mladých ľudí. A že je to správna
cesta, potvrdzujú iba pozitívne
ohlasy našich žiakov. Niektoré
si prečítajte.
Jakub: Mne sa tá beseda páčila, pretože sme to počuli od
človeka, ktorý bol naozaj narkoman. Mal som z toho dobrý po-

cit a určite by som si takým niečím nechcel prejsť, pretože som
počul, aké následky majú drogy.
Tereza: Ja si myslím, že táto
beseda mi bola prínosom, pretože je to niečo úplne iné, ako keď
si to prečítame na internete, keď
nám
to
povie človek, ktorý si tým
všetkým
prešiel. Je
dobré, že
takto chodí po školách a varuje deti,
Žiaci ZŠ Ilava.
aby si dávali pozor
s kým sa bavia, aby nedopadli
tak ako on.
Anonym: Beseda bola fajn,
je to iné sa rozprávať o takejto
téme ako sú drogy s človekom,
ktorý to zažil, ako si to hľadať na
internete alebo inde... Dosť náučné bolo počúvať pána Samuela a rozmýšľať nad tým, čo robiť
a čo nerobiť v živote, čoho sa vyvarovať a čo neskúšať, aby sme
neprišli o cenné veci ako napr:
rodina, domov a tak...Dosť som
sa nad tým zamýšľal, lebo mám
kamaráta, ktorého zlákali chalani z ulice a teraz už si ide na tráve a na ostatných dosť veľkých
svinstvách.
Tomáš: Ja si myslím, že to

bolo pre nás veľmi prospešné
a hlavne pre mňa. Je správne, že
je takýto človek ako on, ktorý
sa s nami podelí o také veci, dá
nám nejaké rady a porozpráva
nám svoj skutočný príbeh. Zhrniem to, bolo to super! 

Kristína: Beseda bola veľmi
dobrá, myslím, že je to dobrý
spôsob, ako ukázať mladým ľuďom, čo drogy spôsobujú. Je to
omnoho lepšie, keď to rozpráva
človek z vlastnej skúsenosti, ako
z pohľadu osoby, ktorá o tom len
počula, čítala alebo má závislého blízkeho človeka. Beseda mi
zanechala dojem, ktorý spôsobil
ešte väčší odpor k drogám.
Jakub: Bolo to poučné, zaujímavé aj zábavné. Človek, ktorý
si týmto prejde a má vôľu prestať, je obdivuhodný. Je ťažké
prestať, keď sa človek dostane
do zlého kolektívu, môže mu to
zničiť celý život. Ďakujeme, že
ste nás upozornili, verím, že po-

môžete mnohým ľuďom.
Martin: Táto prednáška sa
mi veľmi páčila, bola zaujímavá. Počul som, aké to je, keď si
človek prejde takýmito vecami.
Aké je ľahké sa do toho dostať
a aké ťažké je s tým skončiť. Páčilo sa mi, že to pred nami neskrýval, že to povie aj tým, čo to
už robia a tí by si mali uvedomiť,
že robia zle. Hovoril z vlastných
skúseností a to je pre nás niečo
nové, iné.
Sebastián: Som rád, že som sa
s takýmto človekom stretol a potvrdilo sa mi, že aj keď si úplne
na dne a chceš, vždy môžeš prísť
do toho svojho cieľa. Beseda
mala na mňa dobrý vplyv.
Jakub: Bolo to fajn, dalo mi to
veľa do budúcnosti. Je to správne, pomôže sa tým mladým ľuďom. Pokračujte v tom ďalej,
možno zmeníte veľa názorov.
Matej: Podľa mňa je dobré,
že je taký človek, ktorý sa snaží
pomôcť deťom, aby sa vyhli drogám a nerobí to pre peniaze... a,
že je to taký človek, ktorý si nenájde niečo o drogách na internete a potom rozpráva o tom,
že si tým prešiel a dokázal sa
vzchopiť a prestal brať drogy.
Simona: Táto beseda sa mi
páčila, pretože je to iné počuť od
človeka, ktorý si tým prešiel, ako
keď o tom čítam na internete.
Obdivujem, že sa nehanbí rozprávať pred ľuďmi.
Mgr. Ľubica Ladecká,
koordinátor primárnej
prevencie

I L A V A
Ilavský mesačník

MESTSKÁ
KNIŽNICA
I L A V A

Knižné novinky
Beletria dospelí:
Dán D.: Smrť na druhom brehu
Hamzová M.: Obyčajné šťastie
Karika J.: Trhlina
Stern Fisherová V.:
Mengeleho dievča
Pronská J.: Janičiarova žena
Fielding J.: Nie je tam
Fielding H.:
Dieťa Bridget Jonesovej
Fartelová M.: Vôňa tvojej duše
Bjork S.: Sova
Coelho P.: Špiónka
King S.: To
Hjort M.: Hrob v horách
Minier B.: Tma
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Knižnica

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí nám koncom
roka 2016 darovali knihy.
Čelková J.
Vráblová E.
Poliaková M.
Ďurech J.
Visolajská Ľ.
Heisarová V.
Pagáčová Ľ.
Kobzáková I.
Držíková K.
Samašová M.
Daško Š.
Strháková A.
Veselá K.
Gáborová M.
Schiller P.
Mišík P.
Šeroníková M.
Remšíková A.
Wiedermann V.
Janík J.

Martin-Lugand A.:
Život je ľahký, nerob si starosti

Cross J.: Búrka
Moyes J.: Čo bolo potom
Červenák J.: Diabol v zrkadle

Beletria deti:
Meyerová S.: Hostiteľ
Riečanská L.:
Trojlístok z internátnej izby
Funke C.: Lovci prízrakov
na strašidelnom hrade
Kinney J.:
Denník odvážneho bojka 9
Náučná dospelí:
Buck M.: Panika
Paprčka M.: Horná Nitra z neba

ťom prezentované nové knihy, ktoré sa im veľmi páčili.
Tety knihovníčky o nich zaujímavo rozprávali, prečítali úryvky a získali si nových
čitateľov. Ďakujeme za prezentáciu, dlhoročnú spoluprácu a
v novom roku 2017 sa tešíme
na ďalšie tvorivé stretnutia.
ŠKD pri ZŠ Ilava
-ŠKD, ih, ot-

Nové regály v knižnici

kom do poslednej chvíle
Sherhauferová H.:
Šťastie si ťa nájde

Bardotová S.: Parížanka

Knihy zakúpené s prispením Fondu na podporu umenia už kolujú medzi našimi
čitateľmi. Úplne nové, voňavé
ich ako prvé otestovali deti zo
školského klubu. Ďakujeme za
milú odozvu, ktorú sme dostali:
Školský klub detí v Ilave pravidelne spolupracuje s mestskou knižnicou. Pri
poslednom stretnutí boli de-

Deti zo školského klubu pri zoznamovaní s novými knihami

Hughes K.: Tajomstvo
Pajanková Ivana.: Zostať člove-

Gillerová K.: Ilúzia šťastia
Banáš J.: Kód 7

Získaj srdce detského čitateľa

TAK ČO VÁS TRÁPI ?
V týchto dňoch vyšla kniha
o ilavskom rodákovi, poprednom neurológovi MUDr. Pavlovi Traubnerovi PhD. /je tiež
čestným občanom nášho mesta/.
Mnohí, najmä starší Ilavčania ho poznajú ako spolužiaka,
kamaráta, no tiež ako pacienti,
ktorým ochotne pomohol.
V rozhovoroch s Katarínou
Hradskou píše o detstve a rodine, o svojej profesii, ale aj o
hodnotách, ktoré si cení najviac.
Pána profesora sme pozvali na prezentáciu knihy aj do
Ilavy, o termíne jeho návštevy rodného mesta Vás budeme
informovať.

Novozriadený Fond na podporu umenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky nás
v roku 2016 okrem dotácie na
knihy podporil sumou 1500 € na
nové knižné police. Na projekte
s názvom Zlepšenie podmienok
pre uloženie knižničného fondu Mestskej knižnice v Ilave sa
podieľa aj Mesto Ilava spoluúčasťou v sume 81 €. V detskom
oddelení tak pribudlo osem nových knižničných regálov a jeden príručný stolík.
Veríme, že toto je len začiatok
a zastarané zariadenie sa nám
v nasledujúcich rokoch podarí celé vymeniť, či už s prispe-

ním ministerstva kultúry, alebo mesta. Chceme, aby sa naši
čitatelia v knižnici tešili nielen
z knižiek, ale aj z príjemného
prostredia.
Ako pri minulých projektoch,
aj teraz sa chceme poďakovať:
Okrem fondu na podporu umenia aj vedeniu mesta a hlavne
našim kolegom z mestského
úradu -majetkového oddelenia,
ekonomického, právničky mesta a sekretariátu primátora.
Pozývame Vás do knižnice!
Máme množstvo nových knižiek, nielen pre dospelých, ale
vďaka fondu na podporu umenia a mestu aj pre deti a mládež.
-ot-, -ih-
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Veľký zimný detox
Detoxikačné kúry bývajú väčšinou spojené s teplým počasím,
kedy je k dispozícii veľa čerstvej
zeleniny i ovocia. Ani v zime
však nemusí organizmus trpieť
pod záplavou balastu, ktorý sa do
neho dostane prostredníctvom
nesprávneho jedla, sladkých tekutín aj zo znečisteného vzduchu.
Nevýhodou chladných mesiacov je obmedzená ponuka dobrých čerstvých potravín - na pultoch síce nájdete paradajky alebo
uhorky celoročne, ale ich chuť a
nutričné vlastnosti sa tým letným
ani zďaleka nevyrovnajú. Ďalšou
prekážkou je sychravé počasie,
ktoré skôr láka k zababušeniu sa
do teplej deky pri televízii, než k
pohybovým aktivitám. Je pravda,
že aj zvieratá sa v zime ukladajú
k spánku, ale to je z dôvodu obmedzenosti zdrojov obživy. Ľudia majú k dispozícii nadbytok
potravy neustále, takže ani zima
nemusí byť podnetom k zbytočnému leňošeniu a hromadeniu
podkožného tuku.
Čerstvé či nakladané?
Moderné výživové smery, ako
je napríklad „raw“ stravovanie,
zabúdajú na to, že ľudia nie sú
prežúvavce. Nemáme k dispozícii dostatok tráviacich enzýmov
na spracovanie surovej zeleniny
či ovocia. Podiel surovej stravy
v jedálničku je dôležitý, avšak v
zime urobíme určite lepšie, keď
si dáme napríklad výbornú kyslú
kapustu alebo nakladanú zeleninu.
Kyslé a nakladané výrobky sú
k detoxikácii ideálne. Doplňte ich
čerstvým ovocím, pohybom, odpočinkom a tekutinami a môžete
si byť istí, že pre zbavenie sa nežiaducich látok z tela robíte maximum.
Teplé nápoje
Ďalšími pomocníkmi pre očistu organizmu v zime sú teplé nápoje. Prevarte vodu a pridajte do
nej niekoľko kvapiek citróna a zázvor. Tieto ingrediencie vás nielen zahrejú, ale tiež odplavia toxíny preč. Bylinkové a ovocné čaje
popíjajte v priebehu dňa, aby ste
boli dobre hydratovaní. V chlade
klesá pocit smädu a na studenú
čistú vodu má chuť málokto.

Pohyb náš každodenný
V zimnej očiste zohráva tiež
významnú úlohu pohyb. Aj keď
sa vonku veľmi športovať nedá,
na dlhú prechádzku teplé oblečenie určite nájdete. V tomto
ročnom období môžete vyskúšať
skupinové lekcie vo fitness centre, chodiť do posilňovne, alebo
sa vrhnúť na jogu, či pilates.
Zo všetkých cvičení je k detoxikácii najvhodnejšia joga, pretože mnoho jogových pozícií je
na prečistenie tela priamo určených. Joga vám rozprúdi lymfatický systém, pretiahnete sa, ale
tiež sa pri výdrži pekne zapotíte.
Cvičiť jogu môžete aj na portáli
FITHALL.sk.
Treba vedieť aj odpočívať
Pre správnu funkciu všetkých
orgánov, zdravú hmotnosť aj
dobrý stav pokožky je dôležitý
odpočinok. V rámci toho si zájdite na lymfatickú masáž, ktorá
pomôže odviesť z tela odpadové látky a tým zmierni aj prejavy
celulitídy. Nebráňte sa ani saune
- nikde inde sa nezohrejete tak
dobre, ako práve tam. Sauna urobí dobre nielen vášmu organizmu, ale aj psychike.
Detoxikácia nie je chudnutie
Pod pojmom detoxikácia si
nepredstavujte chudnutie. Detoxikácia organizmu je vlastne
proces, kedy sa telo zbaví časti
nežiaducich látok. Môže sa zlepšiť vzhľad kože, takže vaše stehná

budú vyzerať štíhlejšie a pevnejšie, pretože sa v tukovom tkanive nebudú hromadiť odpadové
látky. O niekoľko dekagramov
by ste ale mohli prísť, a to dôsledkom zdravého jedálnička, pitného režimu a pohybu.
Ak v priebehu roka jete dosť
ovocia a zeleniny, chudých proteínov, zdravých tukov, komplex-

ných sacharidov aj vlákniny, veľa
pijete a dostatočne sa hýbete a len
čas od času si dáte nejakú nezdravú maškrtu, žiadne špeciálne
detoxikačné kúry podstupovať
nemusíte. Verte, že si vaše telo s
nejakým tým výnimočným prehreškom poradí.
Zdroj: Shutterstock.com

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

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

Riatour Leto 2017

Najvyššie first Minute zľavy pokračujú
Na vybrané hotely až do 41%

len do 31.01.2017

Deti do 12 zadarmo
Najpestrejšia ponuka leteckých zájazdov až od 300 CK

www.riatour.com

Všetky informácie Vám poskytneme v CK Riatour
Moyzesova 1744 oproti Bille
po - pia 9,00 – 18,00 na tel : 042/4635036, 0905207852
e- mail:riatour@riatourck.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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JAZYKOVÁ ŠKOLA
SMART LANGUAGE
COURSES

Matrika

(Ružová 111, ILAVA)
práve otvára
Kurz AJ pre začiatočníkov
– utorok a štvrtok 17:30
Kurz AJ pre pokročilých
– streda 16:30
Kurz NJ pre začiatočníkov
– utorok a štvrtok 16:00
Kurz NJ pre pokročilých
– utorok a štvrtok 17:00
Cenník
Deti – 3,50€/45min./dieťa
Skupiny - 5€/45min./osoba
Jednotlivci - 10€/45min.
Info: www.slc.sk
info@slc.sk, 0940 887 680
Tešíme sa na Vás.

Narodenie :
Dominik Struhár
Ema Šuranská
Viktória Bučková
Eliška Bučková
Adam Pastorek
Patrik Eliáš
Filip Baláž
Jakub Šebo

Navždy nás opustili :
Anna Slugeňová
Anton Mičuda
Oľga Romanová
Veronika Kvasnicová
Peter Hajas
Okienko do štatistiky :
Uvedené údaje sú od
28.112016 do 20.1.2017. Za
toto sledované obdobie sa
do nášho mesta prisťahovalo 12 občanov, z pobytu sa odhlásilo 14 občanov
a v rámci mesta sa presťahovalo 8 spoluobčanov

Spomienka

Je ťažké podať ruku
osudu, na hrob položiť kvet,
zapáliť sviečku , bezmocne
stáť, s vetrom sa rozprávať...
Spomienky utešujú, ale aj
veľmi bolia.
Dňa 6.2.2017 si pripomenieme 11. výročie úmrtia
nášho otca, drahého manžela a dedka
Cyrila Čuríka.
S láskou spomína celá rodina.
Predám garáž na Moyzesovej ulici v Ilave. Cena dohodou.
Kontakt pre záujemcov na
č. t. 0903 066 922.

Smútočná spomienka

Vyučovanie a doučovanie nemeckého jazyka,
rôzne úrovne, od A1 až po
úroveň C1, rozvíjanie konverzácie, porozumenie čítanému textu, počúvanie
s porozumením. Výučba
možná aj cez skype. Konatkt: miroslavakocurova@
gmail.com, telefón: 0918
936 920.

Spomienka

Zhasli mi oči, stíchol mi
hlas, mal som rád život a
všetkých Vás.
Dňa 26.12.2016 uplynul
rok, čo nás navždy opustil
náš drahý

Milan Turza

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
manželka s rodinou.

Spomienka

Spomíname s láskou,
spomíname rady,
ale veľmi bolí, že nie si
medzi nami.
Dňa 25.12.2016 uplynul rok,
čo nás navždy opustil náš
otec
Karol SIRÁŇ z Iliavky.
Pripomeňte si s nami jeho
pamiatku.
Dcéry s rodinami

More lásky si so sebou
vzali, hory bolesti zanechali, prázdno je tam, kde znel
Váš hlas, spomienka na Vás
zostáva v nás.
Dňa 9.1.2017 sme si pripomenuli 15.výročie úmrtia
našej drahej mamičky a babičky

Terézie Hajasovej

a dňa 19.1.2017 sme si pripomenuli 15. výročie od
odchodu nášho drahého

Jána Hajasa

Nikdy na Vás nezabudneme.
S úctou a láskou spomínajú deti s rodinami.
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Stolný tenis

Začala stolnotenisová liga za
účasti piatich mužstiev, ktorá sa
hrá každý piatok v Červenom
Kameni. V poradí už 10. ročník
začalo mužstvo z Ilavy pod názvom Jamp Ilava dobre, keď zvíťazilo nad mužstvom Nedašova
Lhota (ČR) v pomere 10:8. Víťazné body zabezpečili: P. Mišík
4x, S. Oboňa 4x, A. Brunovský
1x a vyhrali sme jednu štvorhru
v zložení Oboňa, Brunovský. V
ďalšom zápase sa stretneme s
minuloročným víťazom - mužstvom Čer. Kameňa. Mužstvo
tvoria: P. Mišík, A. Brunovský,
F. Brunovský, S. Oboňa, J. Jakúbek, Mi. Pagáč, Ma. Pagáč.
V ďalšom kole Ilava - Červený Kameň 14 : 4, keď o body
sa postarali: P. Mišík 4, S. Oboňa 3, Jakúbek 2, Brunovský F. 1,
Štvorhra 2.
Po treťom kole sme na druhom mieste za vedúcim Červeným Kameňom.
Vianočného turnaja v stolnom tenise, ktorý sa konal v ZŠ
Ilava sa zúčastnilo 40 hráčov,
z toho 13 registrovaných, 14 neregistrovaných a ostatní boli
hráči do 15 rokov. Kategóriu do
15 rokov vyhrala Lucia Šelingová, na druhom mieste skončil
Martin Vrábel a na treťom mieste Katka Uherková. Medzi neregistrovanými hráčmi si najlepšie
počínal Stanislav Oboňa z Ilavy,
keď nenašiel premožiteľa a vo
finále porazil Janku Uherkovú
z Dubnice 3:1, na treťom mieste skončili Robo Vršata z Mikušoviec. Medzi seniormi nad
60 bez stratu setu zvíťazil Peter
Mišík z Ilavy, druhý skončil Ján
Kminiak a tretie miesto obsadil Zajac, obaja z Klobušíc. Medzi registrovanými hráčmi si vo
veľmi veľkej konkurencii vybojoval 1. miesto Chvojka z Klobušíc, ktorý vo finále porazil P.
Topáka z DCA 3:2, v boji o tretie miesto mal viac športového
šťastia a zvíťazil Birošík (Hor.
Moštenec) nad Jakúbkom (Č.
Kameň) 3:2.
Vo vianočnej atmosfére a celkom slušného diváckeho záujmu
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sme boli svedkami veľmi dobrých zápasov, čo skonštatovali aj
samotní aktéri.

Futbal

Ročník U-9 (t.j. chlapci narodení v roku 2008) - mladí futbalisti sa zúčastnili turnaja v Žiline za účasti 10 mužstiev z celého
Slovenska - Žilina, Košice, Akadémia Slovakia Snina, Vranov,
Dubnica, Nová Dubnica, Martin, Bratislava.
Zo zdravotných dôvodov sme
vycestovali na turnaj s o rok
mladšími chlapcami a tí si počínali veľmi dobre, keď sa nezľakli
starších a v skupine skončili na
2. mieste. V semifinále sme remizovali so Žilinou 2:2 a na pokutové kopy sme senzačne postúpili do finále. Vo finále sme
sa stretli s mužstvom z Martina,
ktorému sme podľahli 2:1. Najlepším strelcom turnaja sa stal
Marco Prekop so 6 gólmi.
Turnaj odohrali: M. Kučera, D. Holbus, Š. Ondrušík, A.
Striško, A. Suchánek, S. Tomanica , J. Juríček, M. Prekop.
Výsledky: MFK Ilava - Žilina „B“ 5:1, Ilava - Akad. Slovakia 3:0, Ilava - Košice 1:1, Ilava Martin 1:1, Ilava - Žilina „A“ 2:2
(3:1), Ilava - Martin 1:2.
Konečné poradie: 1. Martin, 2.
Ilava, 3. Žilina, 4. Inter Bratislava. Strelci: Prekop 6, Juríček 4,
Striško 3.
Mikulášsky turnaj - Za účasti 8 mužstiev usporiadali na Novej Dubnici dňa 10.12.2016 Mikulášsky turnaj v kategórii U-9.
Ilavskí futbalisti sa na tomto
turnaji zúčastnili s o rok mladším mužstvom U-8 a počínali si
veľmi dobre, keď prehrali až vo
finále. Postupne v skupine vyhrali nad mužstvami Horoviec
2:0, Topoľčanmi 3:0 a AS Trenčín 2:0.
V semifinále porazili po tuhom boji Novú Dubnicu 2:1,
keď víťazný gól sme strelili 5 sekúnd pred koncom. Vo finále
nám mužstvo zo Žiliny nedalo
šancu a prehrali sme 4:0.
Konečné poradie: 1. Žilina, 2.
Ilava, 3. Trenčín, 4. Nová Dubnica, 5. Topoľčany, 6. Horovce, 7.
Dubnica, 8. Púchov

co Prekop.
3. turnaj
na sklonku
roku 2016
sme odohrali v Bolešove.
Pre chorobu
sa odhlásilo mužstvo
Šamorína
a N. Dubnice, takže
sme doplnili
účasť našimi
5-6 ročnými
chlapcami,
ktorí statočPeter Mišík so svojimi zverencami.
ne bojovali,
ale svoje záMedzinárodný turnaj Žilina pasy s o rok staršími prehrali.
Prvenstvo si vybojovali chlapci
U-8
V silnej konkurencii sa naši U-8 z MFK Ilava, keď si suverénchlapci nestratili a potvrdili, že ne poradili so všetkými súpermi
môžeme hrať aj takéto ťažké tur- a až v poslednom zápase, keď
už boli istými víťazmi, remizonaje.
V prvom zápase so Žilinou vali s mužstvom Horoviec 1:1.
sa zrodila remíza 0:0. V dru- Postupne porazili Dubnicu „A“
hom zápase s rezervou Žiliny 6:2, Dubnicu „B“ 6:2, Ilavu „B“
sme znova remizovali 1:1, keď 6:0 a Led. Rovne 7:0. Najlepším
gól strelil M. Prekop. V treťom strelcom turnaja bol už tradičzápase sme zaskočili favorita ne Marco Prekop, ktorý zaťažil
turnaja Sigmu Olomouc, keď súperových brankárov 16 gólmi.
dvoma gólmi M. Prekopa sme Konečné poradie: 1. MFK Ilazvíťazili 2:1. Vo štvrtom zápase va „A“, 2. Dubnica „B“, 3. Dubsme nešťastne prehrali s muž- nica „A“, 4. Tatran Horovce, 5.
stvom FTC Academy Slovakia Crystal Led. Rovne, 6. MFK Ila1:0. V piatom zápase sme pora- va „B“
Futbal
zili mužstvo z Martina 3:0 (góly:
Zimného turnaja seniorov,
M. Prekop 2, Ondrušík 1). Šiesty
zápas proti AS Trenčín sme ne- v poradí už 10. ročníka, sa zúzačali dobre a už v 1. minúte sme častnili len štyri mužstvá – dve
prehrávali 1:0, avšak M. Prekop sa ospravedlnili zo zdravotných
päť minút pred koncom vyrov- dôvodov. Hralo sa systémom
nal a dve minúty pred koncom každý s každým a víťazstvo si
nepremenil pokutový kop a ná- vybojovali seniori MFK Ilasledne sme z proti útoku dosta- va, keď nenašli premožiteľa. Na
li dosť nešťastný gól a prehrali druhom mieste skončili futbasme 2:1. V poslednom siedmom listi Tatran Ladce a tretí skonzápase sme nedali šancu muž- čili Mikušovce. Bez bodu a na
stvu z Lučenca a vyhrali sme 4:1 štvrtom mieste skončili futbalis(góly: M. Prekop 2, Ondrušík, ti Partizán Zliechov, ktorým poSuchánek) a obsadili sme pekné máhali aj hráči z Val. Belej.
Výsledky: Ilava – Zliechov 6:1
štvrté miesto.
Ilava – Mikušovce 1:0
Konečné poradie: 1. AS Trenčín,
Ilava – Ladce 3:1
2. Academy Slovakia, 3. Sigma
Ladce – Mikušovce 2:1
Olomouc, 4. MFK Ilava, 5. JuLadce – Zliechov 5:0
ventus Žilina „A“, 6. ŠK NovoMikušovce – Zliechov 3:0
hrad Lúčenec, 7. Feroma Martin, 8. Juventus Žilina „B“
Najlepší strelec turnaja: Mar-
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