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Mesto Ilava-odd. kultúry v spolupráci s Považským osvetovým strediskom
v Považskej Bystrici Vás pozývajú na podujatie, venované veľkonočným sviatkom

VEĽKONOČNÉ tradície, trhy remesiel
6.4.2017 /štvrtok/ od 10. 00 – 17. 00 v Dome kultúry Ilava na prízemí, i pred DK
Počas dňa môžete obdivovať výrobky majstrov ľudových
remesiel: kraslice zdobené rôznymi technikami, výrobky zo
šúpolia, dreva, drôtu, paličkovanú čipku,
bižutériu, sviečky, korbáče a košíky z prútia, včelie produkty,
keramiku, valašské frgále, atď.
Ochutnávku veľkonočnej kuchyne pripravia členky Klubu
dôchodcov v Ilave. SOŠ Pruské - cukrári, aranžéri. Tvorivé
dielne pre žiakov ZŠ. Vo vestibule DK - veľkonočná výstavka.
15.00 KULTÚRNY PROGRAM
DFS Laštek a Vretienko, Ilava DFS Prvosienka, Dubnica n.V.
DFS Dvorček, Nemšová FSk Liborčan, Ľuborča

Z obsahu:

Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava za rok 2016 Modernizácia učební v ZŠ Medňanská
Havarijný stav osvetlenia v Ilave Zdravotná starostlivosť poskytovaná v NsP Ilava, n.o.
Knižné novinky Spoločenská rubrika Športové aktuality
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Predbežné (neauditované) vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava za rok 2016

(tabuľková forma)
Predbežné (neauditované) vyhodnotenie
rozpočtu Mesta Ilava za rok 2016

Poďakovanie

Primátor mesta Ilava ďakuje:
Otcovi biskupovi Žilinskej diecéSchválený 2016
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2016
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12/2016
v%
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(zahŕňa
ZUŠ, CVČ,
ŠJ ZŠ
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Schodok štátneho rozpočtu SR je k 31. 12. 2016 vo výške 980 mil. €.
s predstavením jeho novej knižky
Schodok
štátnehocestnú
rozpočtu
SR je k komunikácie,
31. 12. 2016 vo
výške 980smil.
€.
požiarmi,
výstavbu,
dopravu,
nakladanie
odpadmi,
ochranu prírody a krajiny,
Zdroj: Ministerstvo financií SR.
„Tak čo Vás trápi „
ochranu
prostredia,
rozvoj bývania, verejné osvetlenie, bývanie a občiansku vybavenosť,
Zdroj: životného
Ministerstvo
financií SR.
Ing. Štefan Daško,
Ing.
Štefan
Daško
Ing.
Stanislav
Fúsek
rekreačné a športové služby, knižnicu, predškolskú výchovu, opatrovateľskú službu, klub dôchocov a
primátor
mesta Ilava
samostatný
odborný referent rozpočtu
Ing.
Štefan Daško
Ing.
Stanislav Fúsek
primátor
mesta Ilava
starostlivosť o občanov v hmotnej núdzi.
(tabuľková forma)

primátor mesta Ilava

samostatný odborný referent rozpočtu

Schodok štátneho rozpočtu SR je k 31. 12. 2016 vo výške 980 mil. €.

obnove vzhľadom na ich význam a
Nová výzva v dotačnom
stavebno-technický stav. MaximálIng.
Štefan Daško Obnovme si svoj
Ing. Stanislav
Fúsek
systéme
dom
na možná suma, ktorá môže byť jedprimátor mesta Ilava
samostatný odborný referent rozpočtu
Zdroj: Ministerstvo financií SR.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo Výzvu na
predkladanie žiadostí na podporu
projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok (NKP) zaradených
do Zoznamu národných kultúrnych
pamiatok s prioritou ochrany a obnovy k 31. 12. 2014. Dotácie budú
poskytované v rámci dotačného systému Obnovme si svoj dom v novom
podprograme 1.6 - Modernizácia a
komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy.
Oprávnenými žiadateľmi sú obce,

vyššie územné celky a rozpočtové
alebo príspevkové organizácie v ich
zriaďovateľskej pôsobnosti, registrované cirkvi(aj katolícka) alebo náboženské spoločnosti, vysoké školy,
Matica slovenská, občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie a fyzické osoby.
Žiadatelia môžu žiadať o podporu na komplexnú rekonštrukciu pamiatok zapísaných v Zozname NKP
s prioritou ochrany a obnovy, ktorý
vznikol v spolupráci s Pamiatkovým
úradom Slovenskej republiky. Predstavuje najvýznamnejšie nehnuteľné NKP, ktoré vyžadujú prioritu pri

nému projektu pridelená je 950 000
eur, minimálna výška spolufinancovania projektu je 5 % z celkového
rozpočtu projektu. Celé znenie výzvy ako aj podrobné informácie pre
žiadateľa si môžete stiahnuť TU.
ht tp://w w w.cu lture.gov.sk /
vdoc/784/obnovme-si-svoj-dom-2017-podprogram-16-2ac.html
Vyplnené žiadosti je potrebné doručiť do 18.apríla 2017 (vrátane) na
adresu:
Ministerstvo kultúry Slovenskej
republiky
odbor projektového riadenia
Námestie SNP č. 33

813 31 Bratislava (obálku je potrebné označiť číslom a názvom
programu a podprogramu).
Program Obnovme si svoj dom
je súčasťou dotačného systému ministerstva kultúry. Jeho cieľom je
podpora ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva. V rámci
programu bolo doteraz 5 podprogramov, z ktorých najviac využívaný je
podprogram 1.1 Obnova kultúrnych
pamiatok. Rozpočet programu Obnovme si svoj dom bol výrazne navýšený, v roku 2017 predstavuje viac
než 12 miliónov eur.
Referát styku s médiami MK SR
Ing. Barbora Macáková
Regionálna rozvojová
agentúra Púchov
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Škandálna fakturácia energií
Morové rany. Známy biblický výraz, ktorý pomenúva nepríjemnú, až viac ako zlú udalosť, skutočnosť, trest. Taký
pocit som mal, keď som bol
pracovníčkou FMO p. Bagínovou na prelome januára a februára oboznámený s fakturáciou záloh na energie pre
nový rok 2017, výškou záloh.
Medziročné navýšenie rádovo
v desiatkach percent, rádovo
v desaťtisícoch eur. V čase, keď
ako mesto nespotrebovávame
väčšie množstvá energií, keď
ceny elektrickej energie v Európe na burzách klesajú, resp.
stagnujú. Exaktne, zálohy
v starom roku 2016 vo výške
72.132 eur, skutočnosť po vyúčtovaní roka 2016 73.595,66
eur. Pôvodné zálohy na rok

2017 v šokujúcej výške 128.425
eur(78% navýšenie, rozdiel
56.293 eur). Cenová politika
ÚRSO a distribútorov bez logiky, zdôvodnenia a reálnosti. Podali sme námietku, protest. Oslovili sme ÚRSO, Úrad
vlády. Komunikovala s nami
hovorkyňa Úradu a Predsedu
vlády. Problém som otvoril aj
na februárovej Rade ZMOS,
ktorej som členom, ako aj na
regionálnej Rade Združenia
miest a obcí stredného Považia. V kópiách emailov som
informoval mestské zastupiteľstvo, GP, NKÚ. Žiadali
sme nápravu, preverenie, vyvodenie dôsledkov. Čiastočne
sa stalo. Následne sme dostali nové faktúry, s tým, že staré, pôvodné sú bezpredmetné

a neplatné. Znova cenový šok,
tentoraz príjemnejší, smerom
dole. Výška nových opravených záloh na energie pre rok
2017 v sume 66.439 eur. To je
pod úrovňou záloh, aj skutočnosti roka 2016. A je to vo výške 51,173% z pôvodnej výšky
záloh na rok 2017(128.425 eur),
o 61.986 eur menej. Zlodejina? Babráctvo? Nekompetentnosť? Skúšajú, čo si necháme?
Odpovede zatiaľ nemáme. Ak
vôbec nejaké prídu (z ÚRSO,
Úradu vlády, GP,NKU). Len
distribútor listom poslal dosť
chabé vysvetlenie s ospravedlnením. Obhájených 61.986
eur zostávajú pre potreby mesta, Vás, Slovensko, Ilava, my.....
február 2017.
Ing. Štefan Daško,
primátor mesta Ilava

Delegáti VZ ÚzO DPO SR Ilava
ILAVA – V sobotu 18.2.2017
sa v Ilave uskutočnilo VZ ÚzO
DPO SR Ilava, na ktorom bola
prerokovaná činnosť za uplynulé päťročné volebné obdobie. Rokovanie otvoril predseda ÚzV DPO SR Ilava Anton
Toráň, ktorý okrem delegátov
VZ privítal primátora mesta
Ilava Ing. Štefana Dašku, poslanca VÚC TSK a primátora
mesta Nová Dubnica Ing. Petra Marušinca a člena Snemu
DPO SR Jozefa Baboľa – delegáta VZ. Rokovanie prebiehalo podľa schváleného programu a rokovacieho poriadku.
Po voľbe pracovného predsedníctva a pracovných komisií bola prednesená správa
o činnosti územnej organizácie a správa o hospodárení za
roky 2012 – 2016. Podľa správy mandátovej komisie, prítomných bolo 95% delegátov
s hlasom rozhodujúcim, takže VZ bolo uznášania schopné. Vo voľbách delegáti zvolili 13-členné plénum, 7-členný
ÚzV a 3-člennú KaRK. Za
predsedu bol zvolený Anton
Toráň, ktorý bol zvolený aj za
zástupcu v Sneme DPO SR aj
za delegáta na R VZ DPO SR.
Po prednesení hlavných úloh
na roky 2017 – 2022 a schválení Uznesenia nasledoval záver
rokovania, kde novozvolený
predseda poďakoval delegátom VZ za prejavenú dôveru, hosťom a ostatným pozvaným za účasť na rokovaní
a VZ DPO SR Ilava ukončil.
Anton Toráň

4

Ilavský mesačník

Modernizácia učební v ZŠ Medňanská
Vážení spoluobčania, informujem Vás, že mesto Ilava
v spolupráci so základnou školou pripravuje projekt „Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ Ilava – Ul.
Medňanská“. V prvej fáze bol
v rámci IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 podaný zámer projektu. Celkové oprávnené výdavky projektu sú 133 050,00
EUR. Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku (NFP) pre mesto je 126
397,50 EUR.
Projekt modernizácie vybavenia odborných učební v ZŠ
Ilava – Ul. Medňanská, je tvorený šiestimi hlavnými aktivitami zameranými na modernizáciu a technické vybavenie
učební:
Hlavná aktivita č.1: Obstaranie polytechnickej učebne
Hlavná aktivita č.2: Obstaranie jazykovej učebne
Hlavná aktivita č.3: Obstaranie
IKT učebne – typ klientske stanice
Hlavná aktivita č.4: Obstaranie IKT učebne – typ tablet/
notebook
Hlavná aktivita č.5: Obstaranie Bio./chem. učebne
Hlavná aktivita č.6: Drobné
stavebné úpravy učební
Polytechnická učebňa. Tu
sa plánuje typizovaná zostava podľa výzvy IROP pre 17
žiakov - Didaktické pomôcky,
Pracovisko učiteľa (stôl, stolička, kontajner), Pracovisko žiaka na obrábanie dreva (5 ks),
Pracovisko žiaka na obrábanie
kovov (5 ks), Pracovisko na vŕtanie, pílenie a brúsenie (3 ks),
Pracovisko učiteľa na obrábanie kovov a dreva, Kovové skrine na odkladanie náradia, stolička/taburet pre žiaka (17 ks).
Jazyková učebňa, kde je naplánovaný nákup typizovanej
zostavy podľa výzvy IROP pre
16 žiakov: Interaktívny projektor, projekčná tabuľa, interaktívne pero, softvér, adaptér
pre bezdrôtový prenos obrazu,
Učiteľské PC, 16 ks notebook,
kabeláž, resp. wifi, Zázemie pre
učiteľov (2ks notebook, mul-

tifunkčná tlačiareň), 3D tlačiareň, softvér, Školský server,
kabeláž, Žiacky stôl (16 ks) do
IKT učebne + stolička/taburet
(16 ks), Pracovisko učiteľa (stôl,
stolička, kontajner), Operačný
systém, balík MS Office, ďalší
e-learning softvér.
Dve IKT učebne. Do každej
učebne sa plánujú typizované
zostavy podľa výzvy IROP pre
16 žiakov: Interaktívny projektor, projekčná tabuľa, interaktívne pero, softvér, adaptér
pre bezdrôtový prenos obrazu,
Učiteľské PC, 16 ks notebook,
kabeláž, resp. wifi, Zázemie pre
učiteľov (2ks notebook, multifunkčná tlačiareň), 3D tlačiareň, softvér, Školský server,
kabeláž, Žiacky stôl (16 ks) do
IKT učebne + stolička/taburet
(16 ks), Pracovisko učiteľa (stôl,
stolička, kontajner), Operačný
systém, balík MS Office, ďalší
e-learning softvér a ďalšie vybavenie špecifické pre jednotlivé učebne.
Odborná učebne Bio./Chémie. Typizovaná zostava podľa výzvy IROP pre 17 žiakov:
Didaktické pomôcky, Interaktívna tabuľa + dataprojektor,
Pracovisko učiteľa (stôl, stolička, kontajner), Notebook pre
učiteľa + aplikačný SW, Laboratórne pracovisko žiaka (9ks),
Laboratórne pracovisko učiteľa, Laboratórna skriňa na učebné pomôcky, Žiacky stôl (9ks) +
stolička/taburet (17 ks)
Učebne budú vybavené novým nábytkom a predovšetkým modernými učebnými
pomôckami v zmysle odporúčaného typizovaného vybavenia učební. Projekt bude realizovaný v budove Základnej
školy na Ulici Medňanská
514/5, v meste Ilava. Škola disponuje dostatočnými
priestorovými
kapacitami.
V rámci projektu budú realizované drobné stavebné úpravy priestorov učebne polytechniky, drobné stavebné úpravy
priestorov jazykových učební.
Cieľovou skupinou sú žiaci navštevujúci Základnú školu na Ulici Medňanská v meste Ilava. Cieľová skupina však

Dávame na vedomie vyhodnotenie zámeru na zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v Ilava-Klobušice:
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Celková cieľová
hodnota

Názov

Merná jednotka

môže byť rozšírená o skupinu
obyvateľov podieľajúcich sa
na programoch celoživotného
vzdelávania v prípade využitia
vybudovanej infraštruktúry.
V projekte sa sledujú merateľné ukazovatele:

Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základ- Žiak 434
ných škôl
Počet podporených knižníc počet

0

Počet podporených učební
IKT
Počet podporených učební
jazykových
Počet podporených učební
polytechnických
Počet podporených učební
prírodovedných
Počet podporených základných škôl

počet

2

počet

1

počet

1

počet

1

počet

1

Cieľom projektu je zvýšiť kľúčové kompetencie žiakov základnej školy prostredníctvom
vybudovania odborných učební. Cieľ projektu je tak v súlade
so Špecifickým cieľom IROP
(ŠC) č. 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl. Projekt je v súlade s výsledkami podpory IROP
ŠC 2.2.2 a tiež aktivity projektu
korešpondujú s oprávnenými
aktivitami ŠC 2.2.2. Zároveň
môžeme deklarovať súlad projektu s Investičnou prioritou
č. 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného
vzdelávania prostredníctvom
vývoja vzdelávacej a výcvikovej
infraštruktúry.
Projekt svojimi aktivitami
prispieva k napĺňaniu globálneho cieľa IROP: „prispieť k
zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný
územný rozvoj, hospodársku,
územnú a sociálnu súdržnosť
regiónov, miest a obcí“. Podaný projektový zámer je v súčasnosti v štádiu hodnotenia a ak
budeme úspešní, bude vypracovaná Žiadosť o nenávratný
finančný príspevok s patričnými prílohami.
Ing. Ľubomír Turcer

HAVARIJNÝ STAV OSVETLENIA V ILAVE
Mesto Ilava stojí pred vážnym rozhodnutím rekonštrukcie verejného osvetlenia,
ktoré je v niektorých častiach
mesta už v havarijnom stave.
Aby sme zabezpečili objektívne posúdenie súčasného stavu osvetlenia, požiadali sme renomovanú firmu
– ESIN construction z Považskej Bystrice v zastúpení Ing.
Petrom Sedláčkom – revíznym technikom vyhradených
technických elektrických zariadení o vypracovanie správy o odbornej prehliadke
a odbornej skúške (revízii).
Vo vyhotovenej revíznej
správe, ktorá nám bola zaslaná, sa v zistených poruchách
a nedostatkoch uvádza:
„Uvedené nedostatky sú
vzhľadom na zhoršujúci stav
verejného osvetlenia nutné odstrániť v čo najkratšom čase. Zlý stav svorkovníc v podperných bodoch
zhoršujú impedančné slučky jednotlivých vetiev a dané
vetvy sa blížia na hranicu
bezpečnosti, ako aj pôsobením vonkajších vplyvov
na oceľové stožiare staršieho dáta výroby, hrozí ich
pád (možná ujma na majetku alebo zdraví). Na verejné
osvetlenie sa musí spracovať
dokumentácia, v ktorej budú
zaznamenané všetky zmeny
a navrhované riešenia pre

Riaditeľstvo ZŠ v Ilave na
Medňanskej ulici oznamuje,
že zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky sa
uskutoční 4. apríla 2017 t.j.
v utorok od 15.00 – 18.00 h.
a 5. apríla 2017 t.j. v stredu od 15.00 – 16.00 h.
v pavilóne B. Na zápis je
potrebné priniesť rodný list
dieťaťa a občiansky preukaz
zákonného zástupcu.
Dodatočný zápis je možné dohodnúť telefonicky na
t. č. 042/ 44 65 293, 042/ 44
64 140 prípadne mailom
zsmedil@stonline.sk.

odstránenie zistených nedostatkov.“
Na základe výsledkov revíznej správy a jej záverov
mesto Ilava zadalo vypracovať projektovú dokumentáciu
firme ETES – Ing. Marek Pačuta, autorizovaný stavebný
inžinier.
Projektová dokumentácia
na základe pasportizácie jednotlivých svetelných bodov
mapuje súčasný stav verejného osvetlenia a taktiež predkladá návrhy opatrení pre
jeho zlepšenie od minimálneho rozsahu navrhovaných
opatrení až po komplexné
riešenie celej sústavy osvetlenia s vyhodnotením prínosov
rekonštrukcie a celkových
úspor elektrickej energie.
Projektová dokumentácia
konštatuje, že na území mesta sa nachádza 933 ks svietidiel. Z tohto počtu je 20 ks
svietidiel v cudzom vlastníctve (vodná elektráreň, čistička odpadových vôd).
Z pasportizácie jednotlivých svetelných bodov z revíznej správy vyplýva, že 151
ks stĺpov verejného osvetlenia
vyznačených na mapovom
podklade je skorodovaných,
je nutná ich výmena (hrozí
nebezpečenstvo ich pádu). Na
výmenu sú navrhnuté oceľové
stožiare na uliciach:
Hurbanova, chodník od

MsÚ k Hurbanovej, Košecká, Farská (pri dome kultúry),
Sládkovičova, Štúrova – vnútroblok, Medňanská, Medňanská – vnútroblok, Hollého,
Jesenského, časť SNP, Záhumenská, časť Kukučínova, Záhradnícka, časť kpt. Nálepku.
Pri týchto výmenách stožiarov by sa menili i zemné
káblové vedenia v dĺžke cca
5,1 km.
V závere projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia
verejného osvetlenia v meste Ilava“ je konštatované, že
súčasný stav je nevyhovujúci, osvetlenie nevyhovuje súčasným technickým normám
z hľadiska bezpečnosti.
ZÁVER:
„Vzhľadom k nevyhovujúcemu aktuálnemu stavu
sústavy verejného osvetlenia odporúčame mestu Ilava z hľadiska spoľahlivosti
a bezpečnosti prevádzky riešiť tento stav BEZODKLADNE, zrekonštruovať a obnoviť verejnú osvetľovaciu
sústavu.“
Je teraz na poslancoch
mestského zastupiteľstva ako
sa na základe záverov z týchto spracovaných dokumentov
dokážu zjednotiť pri riešení
problému
nevyhovujúceho
verejného osvetlenia.
Ing. Jozef Toman
vedúci oddelenia
technických služieb

Medzinárodný deň žien
8. marca 2017 sa v priestoroch Domu kultúry v Ilave stretli nielen členky Základnej organizácie Únie žien
Slovenska, ale aj nečlenky,
aby spolu oslávili už tradičný Medzinárodný deň žien.
Príjemnými melódiami sviatok žien spestrili žiačky ZUŠ
v Ilave.
Prítomné ženy pozdravil
primátor mesta Ilava Ing.
Štefan Daško a osobne odovzdaným kvietkom vyjadril
úctu všetkým zúčastneným.

Ing. Štefan Daško pri odovzdávaní kvetov
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Zdravotná starostlivosť, poskytovaná
v NsP Ilava, n.o.
V poslednom čísle Ilavského
mesačníka v roku 2016 bol publikovaný podrobný článok o súčasnej situácii v NsP Ilava. Pokúsim sa tieto informácie ešte
doplniť.
Od 1.12.2016 prišlo k reprofilizácii nemocnice. Bola pozastavená činnosť interného
oddelenia z personálnych dôvodov. Napriek veľkej snahe vedenia nemocnice sa nepodarilo získať primára oddelenia. Je
ešte určitá nádej, ak by sa podarilo v priebehu tohto roka nájsť
lekára, ktorý by prijal funkciu
primára, mohlo by sa oddelenie
znovu otvoriť.
Akútne lôžka interného oddelenia boli z väčšej časti preklopené na zväčšenie kapacity
oddelenia dlhodobo chorých na
84 lôžok. Na tomto oddelení sa
o pacientov stará tím 4 lekárov a
tím sestier špecialistiek a zdravotných asistentov. Na oddelenie sú prijímaní pacienti plánovane prekladom z okolitých
nemocníc alebo na doporučenie obvodného lekára po dohovore s primárom oddelenia. Poskytuje starostlivosť pacientom
s rôznymi chronickými ochoreniami. Najčastejšie sú prijímaní
pacienti k analgetickej infúznej
terapii pri chronických ochoreniach pohybového aparátu, k
rehabilitácii pri zhoršenej pohyblivosti, s poruchami kognitívnych funkcii, malnutrícii, s
poruchami stability po pádoch,
úrazoch, zlomeninách, pooperačné stavy, vyžadujúce ďalšie
ošetrovanie, preležaniny, vredy
dolných končatín a podobne.
Po stavebných úpravách je
na otvorenie pripravený hospic
s kapacitou 13 lôžok. Na tomto oddelení sa bude poskytovať
starostlivosť nevyliečitelne chorým pacientom, zameraná na
liečbu bolesti a iných príznakov
ochorení, pri zachovaní ich ľudskej dôstojnosti.
Okrem lôžkových oddeleni v
NsP dobre funguje jednodňová zdravotná starostlivosť v odboroch chirurga, traumatoló-

gia, ortopédia a gynekológia. V
rámci jednodňovej chirurgie sa
robia laparoskopické operácie
žlčníka, slepého čreva, operácie
kŕčových žíl, hernie (prietrže) a
ďalšie. Na traumatológii operujú
menšie poúrazové postihnutia,
vyberajú sa kliny po operáciách.
Ortopédi robia artroskopické
operácie kolena, ramena aj členka, operácie karpálneho tunela,
haluxov a ďalšie. V rámci jednodňovej gynekológie operujú
napríklad cysty vaječníkov, myomy... Úplný zoznam výkonov
nájdete na internetovej stránke
NsP alebo vás informujú v prijmových ambulanciach.
V rámci nemocnice je poskytovaná špecializovaná ambulantná starostlivosť v nasledujúcich ambulanciach:
- Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
- Hematologická ambulancia
- Kardiologická ambulancia
- Interná príjmová ambulancia
- Ambulancia funkčnej diagnostiky
- Ambulancia anesteziológie
- Gastroenterologická ambulancia
- Chirurgická príjmová ambulancia
- Traumatologická ambulancia
- Gynekologická ambulancia.
Pracujú aj spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky:
- Rádiológia, vrátane mamografie
- Centrálna sterilizácia
- Funkčná diagnostika
- Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
- Hematológia a transfuziológia
- Patologická anatómia - cytologická diagnostika.
V roku 2016 sa výrazne investovalo do modernizácie nemocnice. V kombinácii vlastných
zdrojov, prispenia z nadácie
Ochrana zdravia a tiež sponzorskými darmi sa financovali
nasledovné akcie:
-Bol zakúpený nový server a
nemocničný informačný system.

-V súvislosti s nim boli zakúpené nové počítače, tlačiarne,
monitory a ostatné príslušenstvo, interiérové vybavenie a
drobné prístroje pre jednotlivé
pracoviská a ambulancie.
- Bol obstaraný priamy 2- panelový digitálny rtg prístroj, robili sa stavebné práce na novom
rtg pracovisku.
- Súčasťou nového rtg pracoviska je aj nový zubný 2D panoramatický rtg prístroj.
- Zrealizovali sa generálne
opravy 2 parných sterilizátorov
na centrálnej sterilizácii.
- Do vybavenia kuchyne bol
zakúpený nový chladiaci kompresor.
- Do pooperačných izieb chirurgie a ortopédie sa inštalovala klimatizačná jednotka.
- Kúpil sa nový EKG prístroj,
váhy a centrifúga pre patológiu,
bioptické kliešte pre gynekológiu.
- Zrealizovala sa riadna splátka kúpnej ceny anesteziologického prístroja.
Objem investícií je pomerne
veľký, aj keď treba pripomenúť,
že nie všetko je splatené v plnej
výške. S jednotlivými dodávateľmi sú vysúťažené splátko-

vé kalendáre, ktoré nemocnica
striktne a záväzne dodržuje.
Všetky investície, ale z môjho
pohľadu hlavne nové rtg pracovisko, podstatne zlepšili kvalitu
poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Chcem ešte pripomenúť, že na tomto pracovisku
máme aj kvalitný priamy digitálny mamograf, ktorý zaťažuje
pacientky nizkou davkou žiarenia a na vyšetrenie sa môžu
pacientky objednať aj v poobedňajších hodinách. Taktiež
v poobedňajších hodinách sa
robia ultrazvukové vyšetrenia
ciev končatín žíl a artérií, krčných ciev (karotíd), renálnych
artérií.
Verim, že NsP Ilava má svoje miesto v zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti v okrese v
súčinnosti a kooperácii s okolitými nemocnicami. Bolo by
ideálne, keby sa podarilo znova
otvoriť interné odelenie. Ale aj
nasledná starostlivosť v rámci
oddelenia dlhodobo chorých a
hospicu je potrebná pri súčasnom trende starnutia obyvateľstva okresu a vysokej chorobnosti.
Do budúcnosti uvažujeme o
rozširovaní napríklad rehabilitácie a špecializovanej starostlivosti.
RNDr. Etela Eglyová
Predsedníčka Správnej rady NsP Ilava, n.o.

Percentá z daní pre Nemocnicu
s poliklinikou Ilava, n.o.
Vážení občania mesta Ilava,
čitatelia Ilavského mesačníka.
Dovoľte nášmu Občianskemu
združeniu Ochrana zdravia,
aby sme Vás oslovili v tomto
čase, kedy sa rozhodujete, komu
darovať 2% zo svojich zaplatených daní a tak podporiť tie organizácie, kde chýbajú finančné
prostriedky. Čas na rozmyslenie majú fyzické osoby do 31.
marca, kedy je posledný termín
na podanie daňového priznania pre fyzické osoby. V rámci
neho sa poukazujú aj 2 percentá z dane. Zamestnanec má na
podanie vyhlásenia o poukázaní dvoch percent z dane čas do
30. apríla.

Občianske združenie Ochrana zdravia bolo založené z iniciatívy vedenia Nemocnice s
poliklinikou Ilava, n.o., aby
priamo prostredníctvom podielu zo zaplatenej dane z príjmu samotných zamestnancov,
zaplatenej dane z príjmu od organizácií, živnostníkov a podnikateľov v pôsobnosti nášho
regiónu prispelo k prístrojovému a technickému vybaveniu
jednotlivých oddelení a ambulancií nemocnice. Z takto získaných finančných prostriedkov
boli zakúpené rôzne prístroje
do nemocnice, ktoré skvalitňujú prácu lekárov a zdravotníckeho personálu, čo v konečnom

Ilavský mesačník
dôsledku pociťuje samotný pacient.
Z histórie vieme, že medzi
Ilavčanmi a občanmi okolitých
obcí sa vždy našli dobrí patrioti a preto sme sa Vás rozhodli
osloviť i prostredníctvom Ilavského mesačníka.
Vedenie občianskeho združenia bude vďačné všetkým,
ktorí sa rozhodnú podporiť
naše združenie Ochrana zdravia a taktiež povedia svojim príbuzným, kolegom, susedom,
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známym o našom združení.
Možno sa práve v tomto roku
rozhodnú podporiť naše občianske združenie OCHRANA
ZDRAVIA.
Už teraz patrí veľké ďakujem
všetkým darcom.
Údaje o Občianskom združení:
Právna forma: 701 združenie
Obchodné meno: Občianske
združenie Ochrana zdravia
IČO: 37 919 342
Sídlo: 019 01 Ilava, Štúrova 3

Ako ďalej s NsP v Ilave ...
K problematike zaistenia dostupnosti zdravotníckych služieb sa predstavitelia samospráv
okresu Ilava stretli trikrát za
posledné dva týždne.
Prvý raz iniciovali stretnutie
s ministrom Druckerom a predsedom TSK Baškom s cieľom
stabilizácie LSPP, kde dali lekári
výpoveď organizátorovi LSPP
Nemocnici s poliklinikou Ilava.
Cieľom bolo zaistiť fungovanie
LSPP v Ilave a nájsť kompromis,
ktorý by bol prijateľný pre všetky strany – a bol aj v súlade s návrhom ministerstva zdravotníctva- skrátiť LSPP do večerných
hodín. V noci, kedy podľa dlhodobých štatistík využívajú služby LSPP v priemere 1 až 2 pacienti, títo by sa mohli obrátiť
buď na RZP, alebo na stabilné
pohotovosti Považská Bystrica, alebo Trenčín tak, ako je to
v okrese Púchov. Došlo by tak
k zachovaniu LSPP do nočných
hodín v našom okrese.
Rovnako aj sumarizovali návrhy na riešenie rozsahu poskytovanej starostlivosti v NsP Ilava – či už pri liečbe interných
ochorení alebo úrazov.
Dňa 13.3.2017 sa uskutočnilo rokovanie lekárov a samospráv na TSK, kde došlo práve ku konsenzu v oblasti LSPP
a obe strany sa dohodli s vedením NsP, že LSPP bude zachovaná v NsP Ilava do večerných
hodín(22:00 hod).
Následne 14.3.2017 prebehlo stretnutie s ministrom zdravotníctva, kde bola poslancami
VUC Trenčín MUDr. Cíbikom
PhD. a Ing. Bočincovou popi-

sovaná situácia v ambulantnej
sfére a spomenutá aj petícia občanov k zachovaniu interného
oddelenia. Na tomto stretnutí bolo dohodnuté rokovanie
s generálnym riaditeľom Ing.
Mrekajom, z ktorého zápisnicu
prikladáme.
Zápisnica z rokovania predstaviteľov samospráv časti okresu Ilava s generálnym riaditeľom.
V úvode bol poverený spracovaním zápisnice MUDr. Cíbik
PhD., ako overovatelia – boli
určení po vzájomnom konsenze- Ing. Daško, primátor Ilavy a Ing. Bočincová, poslankyňa TSK.
Rokovanie otvoril MUDr. Cíbik, ktorý konštatoval, že miestnym samosprávam nenáleží
žiadna kompetencia v oblasti
zdravotníctva, ale je tu reálna
situácia a aj petícia občanov,
kde viac ako 6000 ľudí slobodne vyjadrilo nesúhlas s ukončením prevádzky interného oddelenia v Ilave. Toto stretnutie nie
je zvolané proti nikomu / vedenie, Správna rada nemocnice /,
ale v snahe nájsť riešenie v prospech občanov. V súlade s tézou o dostupnosti základných
zdrav. služieb.
Za posledných niekoľko rokov došlo k uzatvoreniu chirurgického a interného oddelenia
NsP Ilava. Automaticky s tým
skončila aj ústavná pohotovosť
a ambulantná pohotovostná
služba v odboroch chirurgia a
interná medicína pre okres Ilava. Vedenie NsP tento proces
označilo ako ukončenie procesu

reprofilizácie lôžkového fondu /
viď informácia riaditeľa Ilavský
mesačník 11-12/2016 /. Samosprávy však o takomto zámere
informované vopred neboli.
Na rokovaní s ministrom
zdravotníctva sme dostali informáciu o reprofilizácii NsP
Ilava na zariadenie následnej
starostlivosti so zriadením aj
8 hospicových lôžok. Rovnako
sme však, ale dostali informáciu, že ministerstvo nikdy nenariadilo zrušiť interné lôžka
v Ilave a nemá problém akceptovať ich revitalizáciu. Interné
lôžka zrušila nemocnica sama
pre personálne problémy(nedostatok lekárov).
Návrh zo strany samospráv:
1. Využitie personálneho
a technického potenciálu NsP
– zriadenie apalickej jednotky
pre následnú starostlivosť pre
pacientov vyžadujúcich ventilačnú liečbu v kraji – využitie
potenciálu niekdajšieho ARO
oddelenia.
2. Zriadenie expektačných
interných lôžok v počte 10 ako
prvý krok v procese revitalizácie interného oddelenia.
3. Posun ordinačných hodín
pracoviska jednodňovej chirurgie do 18. – 20. hodiny s funkčnou pohotovostnou chirurgickou ambulanciou.
Následne generálny riaditeľ
vyjadril pripravenosť zo strany ministerstva zdravotníctva
k riešeniu situácie. Zatiaľ bola
NsP Ilava koncipovaná ako zariadenie s následnou starostlivosťou a aktuálne sa rieši zazmluvnenie hospicu.
Z regiónu však celkovo registruje množstvo podnetov z NsP
Považská Bystrica, a aj z FNsP
Trenčín vo väzbe na okres Ilava
– o zlej situácii v dostupnosti interných služieb a zlom stave pacientov. Diskutované boli i výkony, kde 6 lekárov v Ilave malo
riešiť obdobný počet výkonov
ako 22 lekárov v inom zariadení. Interné oddelenie ministerstvo nezatvorilo, ale zatvorilo
sa samotné... Bude problém vyskladať hlavne personálne zaistenie stavu. Zároveň informoval
aj o aktuálnej ekonomickej pozícii NsP Ilava, ktorá je v záporných číslach.

Ing. Daško uviedol, že zrejme budú potrebné aj kroky zo
strany samosprávy, nakoľko vec
už prerástla a dostala aj politický rozmer – čim sa dotkol petície, ktorú podpísalo cez 6000
občanov a ktorá je už druhou
petíciou za stabilizáciu a riešenie stavu v NsP. Prvá bola temer
pätnásťtisícová a bola zaslaná
ešte za ministra Valentoviča(r.
2008-2009), ale jej efektívny výstup nebol žiadny, naopak došlo k ďalšiemu okliešťovaniu starostlivosti.
Zástupkyne petičného výboru potom deklarovali potrebu
revitalizácie interného oddelenia z pohľadu poskytovania starostlivosti v odbore interná medicína.
Generálny riaditeľ argumentoval však problémom v dostupnosti konziliárneho zázemia pri
viacerých viac disciplinárnych
problémoch.
Zástupkyne petičného výboru spolu s pani poslankyňou
informovali o možnosti doplnenia personálneho stavu.
Primátor zaujal stanovisko,
že je však potrebné stanoviť reálne kroky v súčinnosti s vedením zariadenia, ktoré by boli
tak potrebné, aby sa nevytvárala ilúzia jednoduchých a rýchlych riešení na papieri. Bude potrebné nájsť konsenzus všetkých
zúčastnených na reálnom trvalo
finančne udržateľnom modeli,
ktorý by zabezpečil starostlivosť
o zdravie obyvateľstva regiónu.
Generálny riaditeľ konštatoval, že bude nutné prijať personálne riešenia, ako reálne vidí
možnosť dvojkrokového postupu – expekt. Lôžka ... oddelenie,
čo by ministerstvo podporilo aj
cez svojich zástupcov v Správnej rade NsP.
Zároveň ako cesta bude snaha ovplyvniť zmeny v novele
zákona o neziskových organizáciách a ako ideálna, v prípade
NsP Ilava, sa javí transformácia
na detašované pracovisko FNsP
Trenčín.
Zároveň vyzval zástupcov
samospráv, aby navrhli model,
ktorý by bol akceptovaný z pohľadu samosprávy.
MUDr. Viliam Cíbik PhD.
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7. školský ples Základnej školy v Ilave
V sobotu 21. 1. 2017 sa v DK
Ilava konal už tradičný školský
ples základnej školy. Zisk z plesu 1 300 € - je použitý na zakúpenie
šatňových skriniek pre ostatných
žiakov 2. stupňa..
Riaditeľka Základnej školy,
Medňanská 514/5 v Ilave ďakuje
v mene všetkých zamestnancov
a žiakov školy:
- aktívnym členom Rady rodičov:
PhDr. Jane Urbanovský, p. Petrovi Budayovi, p. Silvii Stanovej,
p. Ingrid Uhlíkovej, p. Viere Jáňovej, p. Jarmile Šupákovej, Mgr.
Gabriele Vicenovej, p. Margite
Rexovej, RNDr. Martine Mutalovej PhDr., p. Petrovi Remenárovi, p. Kataríne Remenárovej,
p. Barbore Janíkovej, p. Márii
Cabajovej, Ing. Miriam Turzovej, p. Kataríne Turzovej, Mgr.
Kristíne Krajčovičovej;
- hlavnému sponzorovi plesu
Ing. Branislavovi Horákovi, za
výzdobu sály p. Miriam Mikulcovej, kvetinárstvo Hortus v Ilave;
- primátorovi mesta Ing. Štefanovi Daškovi a riaditeľke Domu
kultúry v Ilave Mgr. Alene Teicherovej;
- všetkým pedagógom, žiakom
8. a 9. ročníka základnej školy a
Eve Burianovej za nezištnú pomoc pri príprave a realizácii 7.
školského plesu Základnej školy
v Ilave;
- všetkým rodičom i priateľom
školy, pedagógom, ktorí sa zúčastnili tohtoročného plesu alebo prispeli dobrovoľným vstupným na jeho úspešný priebeh.
Úprimne ďakujeme sponzorom,
ktorí prispeli do tomboly:
Domáce potreby H&N, p. Braňo
Horák Ing. Štefan Daško, primátor mesta Ilava
Spoločnosť
Kováč, Dubnica nad Váhom

Lyžiarsky kurz
Aj v tomto školskom roku
2016/17 sa žiaci VII. ročníka
našej školy zúčastnili lyžiarskeho kurzu.
Za miesto pobytu sme zvolili Chatu pod Magurou v rekreačnom stredisku na Donovaloch. Kurzu sa zúčastnilo 33
žiakov siedmeho ročníka a 3
pedagogickí pracovníci, Mgr.

Umenie bez hraníc

Športbar Ilava, p. Marián Horák
Zdenka Optik Ilava Il Sport
Ilava, p. Ondraščin PZ Borokové Vápeč pán Ladislav Janeček
LEA nábytok, Ilava pán Radomír Štefanec, Ilava Lekáreň Purus, Ilava Čínsky obchod Ilava
Metalurgia TS plus, s.r.o.,Ing. Milan Duhár Admintech, s.r.o., p.
Martin Kubáň pán Peter Buday
Fitness centrum OLYMPIA FIT
Ilava, pán Majerech Kníhkupectvo Kornélia, Ilava Sigmia OaSS
Ilava rodina Hladká Pekáreň
KLAS, Ilava JC Média, s.r.o.,
Ilava Firma Glover, Ilava Agrofarma, spol.s r.o., Červený Kameň Elastic, s. r.o., Ilava Stolárstvo, p. Juraj Janco Drogéria
TANIA, Ilava Pizzéria Venezia,
Ing. Magdaléna Tomanová Glover, Ilava Drogéria TETA, Ilava,
p. Ján Ivin pani Vierka Mutalová Bowling coffee, p. Ivan Sabatka Krajčírstvo ARION, p. Kvasnicová
Štúdio Infinity, Mgr.
Zuzana Drgová DELIKATESO,
Ilava Cementáreň, a.s. Ladce,
Ing. Barcík pán Jaroslav Košík,
Bohunice Pivovar Ilava,s.r.o.
Kaderníctvo, p. Denisa Katrincová Obchod JASMÍN, p. Lenka
Šotkovská pani Zuzana Hošová
Chovateľské potreby, p. Novosadová Záhradkárske potreby, p.
Dušičková Hotel Moravec, Ilava
FULL café, p. Ivan Fulec Obchod s textilom, p. Kalusová
Pizzéria La Torre, p. Pavol Struhár
Beauty salón, p. Iveta Siráňová
Mgr. Jana Dianová Salón Monique, p. Galková AQUATEC
VFL, p. Kazda Slovanet,, a.s.
Domatos s. r.o., Lednica Farnosť
Pruské Obchod Lucia, Ilava
Ing. Adriána Hoštáková
Mgr. Jarmila Janošíková
riaditeľka ZŠ

Jednoduchý názov, ktorý
v sebe nesie hlbokú myšlienku
prepojenia, priateľstva, lásky,
úcty, radosti i porozumenia. To
všetko nám ponúkol aj koncert
dvoch družobných umeleckých
škôl dňa 17. marca 2017 v DK
Ilava. Už takmer 25 rokov sa
rozvíja priateľstvo medzi kolektívmi ZUŠ Ilava a ZUŠ Klimkovice. Každoročne sa navštevujú,
spoločne koncertujú a vzájomne sa tak aj obohacujú.
Bohatý, pestrý a zaujímavý
program koncertu odštartoval podujatie Ilavská hudobná jar 2017 naozaj expresívne.
Obecenstvo si malo možnosť
vychutnať rôzne hudobné žánre, vidieť na pódiu hudobníkov
i tanečníkov, vypočuť si rozma-

nité nástrojové zoskupenia, excelentné klavírne sóla, orchester
ZUŠ Klimkovice, ale aj pokochať sa a obdivovať vystavené
výtvarné práce žiakov ZUŠ Ilava. Som presvedčená o tom,
že koncert svojou sviežosťou
emočne naladil všetkých divákov na prichádzajúcu jar.
Pred záverečným vystúpením
sa účinkujúcim, organizátorom
a plnej koncertnej sále prihovoril starosta Klimkovíc Ing. Zde-

skvelé ozvučenie podujatia a samozrejme všetkým prítomným,
ktorí si v tejto uponáhľanej dobe
našli čas a prišli na koncert podporiť účinkujúcich. Primátor Ilavy Ing. Štefan Daško vo svojom
vystúpení pripomenul, že vzájomné družobné aktivity sa týkajú aj základných škôl oboch
miest, rôznych športových i vedomostných podujatí, či spoločenských návštev na jarmokoch.
Pokračovanie na str. 9

J. Ďurišová, Mgr. L.Horáková,
Mgr. T. Filický a pani zdravotníčka – A. Mráziková.
Lyžiarsky kurz prebiehal
podľa výcvikového plánu a
splnil svoj cieľ. Podmienky
na lyžovanie boli veľmi dobré,
svah bol vždy upravený. I keď
boli silné mrazy, mali sme slnečné počasie. Všetci sa veľmi
zodpovedne učili a zdokonaľovali v lyžovaní. Svoje lyžiar-

ske majstrovstvo preukázali
účastníci v záverečných pretekoch v slalome na zjazdovke
na kopci Záhradište.
Žiaci majú veľa pekných
zážitkov nielen z lyžovania,
ale aj z pestrých aktivít, ktoré
sme spoločne organizovali.
V stredu popoludní, v rámci
oddychového dňa, sme korčuľovali a spoznávali okolie Donoval. Večer sa usku-

točnili prednášky o lyžovaní,
zaujímavosti o krásach a tradíciách kraja a samozrejme
nechýbali ani večerné aktivity,
na ktorých sa utužoval kolektív.
Na lyžiarsky v dobrom
spomínať budeme
a nikdy naň nezabudneme.
Tí, čo na lyžiarsky nešli,
o zábavu prišli...
Mgr. Joanna Ďurišová

něk Husťák, ktorý veľmi ocenil
koncert, dobré vzťahy medzi
obidvoma mestami. Hovoril
o tom, že partnerské akcie, najmä tie kultúrne, sa ešte viac rozrastajú a spomenul aj nastávajúce spoločné podujatia v tomto
roku. Úprimným slovom o priateľstve všetkých pozdravila vedúca oddelenia kultúry Mgr.
Alena Teicherová a o poslaní,
dôležitosti a význame takéhoto
priateľstva hovorila aj riaditeľka ZUŠ Ilava. Vedúca oddelenia
kultúry Mgr. Alena Teicherová
sa zároveň symbolicky poďakovala všetkým učiteľom za skvelú
prácu červenou ružou. Vyjadrila poďakovanie spoluorganizátorom za spoluprácu, zvukárovi Eduardovi Štenclovi za

Z koncertu ZUŠ Ilava a ZUŠ Klimkovice
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Dokončenie zo str. 8
Poďakovanie, darčeky a veľký
potlesk patrili všetkých účinkujúcim – žiakom i učiteľom, pedagogickému zboru oboch škôl
pod vedením Mgr. Art. Kristíne Hlistovej, ArtD. v ZUŠ Ilava a MgA. Pavla Béreša zo ZUŠ
Klimkovice.
Moderátorským slovom celé
vystúpenie sprevádzali Mgr.
Jarmila Pišková a riaditeľ družobnej školy. Vzájomne dopĺňali spomienky na začiatky partnerských vzťahov, predstavili
niektoré z významných úspechov a priateľsky i vtipne obohatili koncert o informácie z
pedagogického i umeleckého
života na školách. Spestrenie
koncertu ponúkala obecenstvu
aj pripravená videoprojekcia od
autorky Mgr. Art Martiny Paljeskovej Piškovej.
Záver koncertu patril spoločnému vystúpeniu hudobníkov
oboch umeleckých škôl strhujúcou piesňou z rozprávky Traja
veteráni. Bravúrnym potleskom
si po jej ukončení poslucháči
vyžiadali opakovanie tejto melodickej, aj na Slovensku známej populárnej piesne a mnohí
si ju spolu s účinkujúcimi schuti
zaspievali. Možno si na ňu radi
spomeniete aj vy... (Není nutno,
není nutno, aby bylo přímo veselo, hlavně nesmí býti smutno,
natož, aby se brečelo. Chceš-li,
trap se, že ti v kapse zlaté mince
nechřestí, nemít žádné kamarády, tomu já říkám neštěstí. Nemít prachy - nevadí, nemít srdce - vadí, zažít krachy - nevadí,
zažít nudu - jó to vadí, to vadí...)
Hranica – tá zemepisná - je
len pomyselná čiara, oddeľujúca od seba nejaké oblasti. No
našťastie pre nás, umenie takéto
hranice nerešpektuje. Je všade
vôkol nás, s krásnym poslaním
spájať všade všetkých dobrých
ľudí. A ja verím, že ani hranica času nebude mať vplyv na
priateľstvo medzi umeleckými
školami Českej a Slovenskej republiky. Že sa bude aj naďalej
zachovávať tradícia priateľstva
z minulosti, ktorá bude vždy inšpiráciou v akejkoľvek podobe v
budúcnosti...
Mgr. Ružena Hromádková,
bývalá riaditeľka ZUŠ Ilava
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„Tak čo vás trápi?“
Dňa 11.3.2017 sa v sále DK
Ilava uskutočnilo slávnostné uvedenie knihy do života
v našom meste s názvom „ Tak
čo vás trápi?“. Kniha, v ktorej
sa prostredníctvom rozhovorov PhDr. Kataríny Hradskej
a Profesora Pavla Traubnera,
dozvieme o jeho detstve a rodine, o svojej profesii, ale aj
o hodnotách, ktoré si cení najviac, je unikátna už svojím názvom...pretože je naozaj pravdou skutočnosť,/ a to viem
z vlastnej skúsenosti/, že keď
vstúpite do Profesorovej kancelárie, alebo len zatelefonujete, zaznie známa otázka: „Tak
čo vás trápi?“
Pri príležitosti tohto krásneho podujatia sme privítali vzácnych hostí: Profesora
MUDr. Pavla Traubnera, PhD.,
autorku knihy PhDr. Katarínu
Hradskú, PhD., PhDr. Pavla Vitka - hlavného štátneho radcu Ministerstva obrany SR, Mgr. Renátu Vitkovú
- MŠ a mládeže, vedy, výskumu a športu, primátora mesta
Ilava, Ing. Štefana Dašku, spolumajiteľa Kníhkupectva Kornélia, Ing. Viktora Wiedermanna, poslancov MsZ Ilava...
Profesor MUDr. Pavel
Traubner je známy neurológ,
mnohí ho poznajú ako pacienti, ale Ilavčania, ho poznajú
ako rodáka, čestného občana Ilavy, ktorý je tiež čestným predsedom Ústredného
zväzu židovských náboženských obcí v SR a držiteľom

teľa ilavských občanov Profesora MUDr. Pavla Traubnera
významných ocenení: Štát- PhD.
Priestor na otázky mali aj
ne vyznamenanie udelené
prezidentom republiky SR a hostia z publika a celá atmovládou SR „Pribinov kríž II. sféra bola veľmi príjemná,
stupňa“, Medaila Jána Jesse- krásna, nenásilná, ba až ronia, strieborná a zlatá prof. dinná.
Pre nášho vzácneho hosmedaila UK, bronzová, strieborná a Zlatá medaila LF UK, ťa sme pripravili aj prekvapeDérerova medaila, Krištáľové nie, starožitné šľapacie auto
krídlo za medicínu a za celo- – mercedes z roku 1925, po
ktorom ešte ako malý chlapec
životné dielo.
veľmi túžil, ale
sen sa mu doposiaľ nevyplnil. Našťastie sú
v našom živote
ľudia, ktorí dokážu pomáhať
a plniť niektoré
sny...náš priateľ
kultúry Róbert
Jendrol pomohol sen Profesora Traubnera
uskutočniť.....ale
ako sa hovorí,
že nikdy nie je
neskoro, verím,
že sme týmto
Prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD.
darčekom potešili nášho hosAutorka knihy PhDr. Ka- ťa a tiež, že je autíčko podľa
tarína Hradská - samostat- jeho predstáv... Nádhernú atná vedecká pracovníčka SAV mosféru stretnutia umocnil aj
v Bratislave, ktorá sa venuje kultúrny program, v ktorom
problematike slovenskej ži- účinkovali naši speváci zo spedovskej komunity počas ho- vokolu Ilavčan pod vedením
lokaustu, nám vo svojom dirigentky Mgr. Jarmily Pišpríhovore priblížila rôzne sku- kovej a pán učiteľ František
točnosti a zaujímavosti, ako Róža s hrou na akordeón zo
a kedy vznikla myšlienka vy- súkromnej ZUŠ v Bolešove.
Ďakujem veľmi pekne všettvoriť toto krásne životopisné
kým, ktorí prispeli k úžasnej
dielo.
B e s e d u atmosfére stretnutia s unikáto knihe, kto- nou osobnosťou nášho rodárú sme pre- ka Profesora Pavla Traubnera,
s t r i h n u t í m jeho vzácnej manželky Katky
pásky uvied- a skvelej autorky knihy PhDr.
li do života Kataríny Hradskej.
Na záver by som si dovolia
v meste Ilava,
viedol Ing. citovať pani Janku Žitňanskú,
Viktor Wie- ktorá okrem iného v knihe
d e r m a n n , píše a s ktorou sa úplne stotožktorý
ako ňujem:
„Ďakujem Bohu, že máme
prvý prišiel
s myšlienkou medzi sebou takýchto ľudí.
pre z ent ác ie Ľudí, ktorým človek ako taký
novej knihy nie je ľahostajný. Ľudí, cez
nášho rodáka ktorých Boh robí zázraky.“
-ata najmä pria-
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Zabíjačkové fašiangové hody v Ilave
V sobotu 25.februára sa naši
občania mohli zúčastniť v poradí už druhých fašiangových,
zabíjačkových hodov, ktoré
mali v predchádzajúcom roku
výborný ohlas...
Deň sa začal skoro ráno, ale
našťastie nám počasie veľmi
prialo a aj slniečko sa ukázalo,
i keď nás počas dňa prekvapili aj snehové vločky. Prasiatko
sa pripravovalo v priestoroch
pred požiarnou zbrojnicou
a šikovní mäsiari mali už vopred pripravené rôzne výrobky a špeciality od výmyslu
sveta, aby uspokojili návštevníkov už od včasného rána,
kedy sa lavičky začali krásne
zapĺňať a pri stánkoch s ponukou jedla sme sa chvíľkami poriadne zapotili. Úsmevy
na tvárach ľudí nám boli dôkazom, že všetko bolo chutne
pripravené. Šikovní mäsiari
zo susednej obce Pruské pripravili tie najtradičnejšie pochúťky - kapustnicu, klobásky,
jaternice, tlačenku... Pochutnávali sme si na výborných
šiškách, ktoré pripravili naše
žienky z klubu dôchodcov,
hasiči hasili smäd vareným
vínkom, nechýbal ani „ múdry“ čaj so slivovicou a rumom
i langoše rozvoniavali po celom priestranstve... Príjemným spestrením fašiangovej
nálady bol pochod masiek detí
zo ZŠ Medňanská, pod vedením pani učiteľky Mgr. Lucie
Dianovej – Konečnej. Masky
boli veľmi originálne, vyrábali ich žiaci pod vedením Mgr.
Janky Koštialikovej a za zapožičanie týchto unikátnych fašiangových kostýmov jej veľmi ďakujeme. Zvláštnosťou
pre všetkých prítomných boli
aj ozembuchy, ktoré si deti
sami vyrábali a pod vedením
pani učiteľky Lucie Konečnej
umelecky dotvárali, čoho dôkazom bola originalita a jedinečnosť každého diela. Preto
bolo pre porotu veľmi ťažké
vybrať tri najkrajšie, nakoľko
všetky ozembuchy boli naozaj
krásne. Nakoniec sme sa predsa len dohodli a určili poradie

troch naj....Na prvom mieste sa umiestnili Elenka Vaňová a Emka Sláviková, druhé
miesto získala Magdalénka
Basilová a na treťom mieste sa
umiestnil Michal Koyš. Kultúrny program obohatila aj
skvelá heligonkárka a speváčka Vlasta Mudríková zo Skalitého, na ktorú sa tešili všetci
fanúšikovia folklóru.
Veríme, že spoločná snaha
celého zúčastneného kolektívu oddelenia kultúry mesta,
mestských technických služieb a skvelého mäsiarskeho
tímu, od prípravy až po záver
tejto akcie dospela k tomu, že
každý návštevník, ktorý prišiel na ilavskú zabíjačku, odchádzal spokojný, naplnený
príjemnými zážitkami.
Tešíme sa na stretnutie
o rok!
-at-

Fašiangový sprievod

Detský karneval už tradične netradične
Fašiangy sú obdobie nielen
plesov a rozličných zábav, ale
aj karnevalov, na ktoré sa tešia
predovšetkým deti.
A práve preto, ako je to už
tradíciou v ZŠ Medňanská,
Ilava aj tento rok 16. 2. 2017 sa
uskutočnil detský karneval pre
žiakov prvého stupňa. Tohoročná téma karnevalu – Rozprávkové postavy – súvisela
s celoročným eTwinningovým
projektom, ktorý v škole prebieha. Volá sa „Traja pátrači“
a ako už samotný názov naznačuje, láka žiakov do sveta

Žiaci ZŠ Ilava

literatúry, kde ako detektívi
musia objavovať najsilnejšiu,
najvtipnejšiu, najzlomyseľnejšiu, najlenivejšiu, najmúdrejšiu, najhlúpejšiu, najkrajšiu,
najstrašidelnejšiu, najmenšiu,
najväčšiu rozprávkovú bytosť.
Žiaci mohli už od rána prísť
na vyučovanie vo svojich maskách. Takto spestrené vyučovanie sa páčilo najmä menším
žiakom. Veľké defilé masiek
za tónov modernej hudby sa
uskutočnilo v telocvični, kde
porota vybrala tých najlepších 20 masiek. Bolo veľmi ná-

ročné vybrať najlepšie masky,
pretože mnoho masiek bolo
vtipných, ručne vyrobených
a do detailu pekne prepracovaných. Pochvala preto patrí
všetkým žiakom, ktorí sa zapojili a prišli v kostýme rozprávkovej postavy. Rovnako aj
rodičom, ktorí svojim deťom
pri výrobe kostýmu pomáhali. A v neposlednej rade aj pani
učiteľkám, ktoré sa nie len zúčastnili detského karnevalu,
ale aj v kostýme rozprávkovej
postavy sa aktívne zapojili.
Mgr. I. Ch. Kupčov
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Naša jubilantka

Hlúposť, či skôr iba trúfalosť...?!

Často len z malej iskričky
rozprúdi sa oheň. (Walther)

Zvykli sme si na neho a svojím
spôsobom sme sa na stretnutia s
ním vždy podvedome tešili. Všetci. Od psíčkarov, cez poľnohospodárov, majiteľov záhumienok,
až po náhodných pocestných.
Patril ku koloritu krajiny, bol pýchou a neodmysliteľnou súčasťou
rozľahlých lánov pod ilavskými
Laštekmi, majestátnym letcom,
neúnavným lovcom, krásnym a
ušľachtilým skvostom prírody.
Ak práve nesedel na najvyššom
konári košatej lipy, pozorne sledujúc svoj poľovný revír, dlhé minúty sme ho dokázali pozorovať
ako elegantne plachtí oblohou a
vrhá sa strmhlav za potenciálnou
korisťou. Až donedávna...
Keď som nášho spoločného
priateľa - JASTRABA LESNÉHO
- našiel podvečer ležať na chrbte
bez evidentných známok života,
iba niekoľko metrov od jeho obľúbenej lipy, bol to pohľad neradostný a viac menej skľučujúci.
Nedokázal som ho viac vytesniť z hlavy a hneď zaránky som
ustarostene vytočil Štátnu veterinárnu správu. Čert nikdy nespí,
najmä ak vám vtáčí mor šarapatí
za dverami. Odozva bola rýchla
a nad očakávanie priaznivá.
„Ďakujeme, stavím sa pre Vás
v práci pred koncom pracovnej
zmeny, zaujíma nás to...“, ozval sa
príjemný ženský hlas na druhej
strane linky, bez akýchkoľvek náznakov nevôle. Nechal som sa v
pohodli služobného automobilu
veterinárnej správy vyviezť celých trinásť kilometrov z Lednických Rovní až do Ilavy, priamo
na inkriminované miesto a s povznášajúcim pocitom záchrancu
sveta som vystúpil z vozidla. Stalo sa však niečo, s čím som ani v
najhlbšom kútiku duše nepočítal.

Únia žien Slovenska je verná
tradícii Vansovej Lomničky
už 50 rokov. My dnes môžeme
s radosťou povedať, že malá
iskierka sa rozhorela a svojím
teplom krásneho slova nás zohrieva už úctyhodné polstoročie.
Festival umeleckého prednesu poézie a prózy žien vytvára každoročne priestor pre
recitátorky z celého Slovenska.
Je úžasné, že ženy rôznych vekových kategórií, z odlišných
prostredí, s rôznymi povinnosťami a starosťami sa dokážu nadchnúť a nájdu si popri
práci čas, pripraviť sa na prednes umeleckého slova.
Okresné kolo súťaže v Ilave sa konalo dňa 15.3.2017
v priestoroch DK Ilava. Pod
vedením predsedníčky Magdalény Hrubej si prítomné
obecenstvo i porota v zložení Marta Proszcuková, Mgr.
Magdaléna Janíková a Edita
Pavlíková spolu užívali priateľské stretnutie žien pri umeleckom slove. Výber textov bol
na vlastnom rozhodnutí recitátoriek, pričom sa v propozíciách súťaže odporúčajú texty
slovenských básnikov a prozaikov. V úvode súťaže sa prítomným prihovorila aj vedúca
oddelenia kultúry Mgr. Alena
Teicherová a vyjadrila uznanie
a úctu za láskyplný prístup zúčastneným ženám.
Ocenené boli Simona Malovcová s prednesom básne Miroslava Válka - Z vody, Anna
Riecka, ktorá predniesla od

Teodora Križku báseň: „Umelec, keď otesáva balast“ a Emília Múčková s poéziou Jána
Smreka- „Pod kvitnúcim oleandrom“. Do krajského kola
súťaže postúpila Simona Malovcová a Emília Múčková.
Okres Ilava budú reprezentovať dňa 22.3.2017 v Trenčíne.
Odmenou pre ocenené
účastníčky súťaže boli zbierky PhDr. Jany Jablonskej,
predsedníčky Krajskej pobočky ÚŽS, pedagogičky, poetky a publicistky s venovaním
a vlastnoručným podpisom.
Úryvok z jej zbierky Aby kúkoľ neprerástol: „Čarovná moc
slov zachytiť pocit, oslovila v tichu noci moju osamelú
dušu... Čaká na odvahu odľahčiť vedomiu, dať pocitu svetlo,
upraviť ho do podoby slov.“
A takto, aj prostredníctvom
Vansovej Lomničky, sa slová
našich básnikov a spisovateľov
dostávajú do povedomia širokej verejnosti a rozširujú naše
poznanie o stále nové skvosty
slovenskej literatúry.
Vansovej Lomnička je vždy
nezabudnuteľnou prehliadkou
skvelých žien s veľkým srdcom
a úprimnou dušou. Zároveň je
posolstvom zachovať si úctu
k tradíciám, k slovenčine a k
Slovensku.
Môj úprimný obdiv patrí
všetkým ženám, ktoré súťaž
pripravujú, organizujú a najmä tým, ktoré sa tohto významného podujatia ako recitátorky zúčastňujú.
Mgr. Ružena Hromádková
Krajská rada
Matice slovenskej
Trenčianskeho kraja

Po mŕtvom operencovi ani chýru, ani slychu.
„Nerozumiem tomu... asi líška...“, zajachtal som zahanbene,
či skôr zalapal po dychu, ktorého
sa mi odrazu nedostávalo.
Doktorka na mňa sústrastne
pozrela a rozhodne zavrtela hlavou. „Nie, žiadna líška, to by tu
muselo byť všade perie, to ho mohol odniesť jedine človek. Verte
mi, mám s tým svoje skúsenosti“,
povedala s nádychom jemnej dôležitosti a akoby sa nič mimoriadne nestalo, opäť si sadla za volant
svojho oceľového tátoša, hotujúc
sa na spiatočnú cestu. „Sadajte,

Foto: Peter Praženka
odveziem vás...“
Pripadal som si v tom okamžiku ako nesvojprávny hlupák, nechávajúci sa vyvážať taxíkom aj
napriek tomu, že nemá čím zaplatiť. Čo nás však spájalo a trápilo
oboch spoločne bolo poznanie, že
stále existujú ľudia, ktorí si právo na korisť dokážu jednoducho
uzurpovať. Bezočivo, chladnokrvne, bez akéhokoľvek ohľadu
na zdravie svoje, svojich blízkych,
či spoluobčanov. Iba preto, aby sa
mohli pochváliť cudzím perím.
Ale uznajte, dať sa vypchať
kvôli ozdobe v nejakom cudzom
príbytku, to si snáď náš okrídlený
hrdina naozaj nezaslúžil...
Jozef Tichý

Nebojme sa pamiatkarov!

Účastníčky Vansovej Lomničky 2017

Beseda s archeologičkou Monikou Porubčanovou Martiniskovou, pracovníčkou krajského pamiatkového úradu na
tému ochrany pamiatok, archeologických nálezov a nálezísk.
Našli ste starý zaujímavý
predmet, úlomok, črep a neviete, čo s ním?
Chcete kúpiť dom, ktorý je

kultúrnou pamiatkou a chcete
vedieť, čo vás čaká ?
Príďte sa spýtať, poradiť, či
dozvedieť sa niečo zaujímavé z
oblasti archeológie na Slovensku a zaujímavostí okolo nás...
20. apríla 2017 /štvrtok/
o 16.00 v Dome kultúry Ilava.
Vstup voľný.
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Keď sa hodina teórie zmení na zážitok
Z 5.A triedy sa v pondelok
13. februára 2017 ozývali krásne melódie piesní, ktoré boli
hrané na rôznych hudobných
nástrojoch.
Takejto interaktívnej hodine však predchádzali teoretické hodiny, na ktorých sme sa
veľa naučili o slovenských ľudových hudobných nástrojoch
ako sú napr. fujara, korýtkové husle, cimbal, heligónka
a mnohé ďalšie.
Mišku, žiačku 5. A, napadlo,
že by sme mohli pozvať jej
dedka, pána Jozefa Pučkovicu
z Hornej Poruby, aby nám prišiel zahrať na fujare.
Pán Pučkovica nám predviedol hru na fujare a ústnej harmonike. Zvuk fujary
sa malebne rozliehal po celej
našej škole. V susedných triedach, ako nám povedali pani
učiteľky, odrazu žiaci stíchli,
ba niektorí vraj ani nedýchali. V mysli sme sa preniesli na
lúky a pasienky, predstavovali

sme si, ako sa preháňajú ovečky hore - dole kopcami. Žiaci
počúvali ľudové piesne s otvorenými ústami, teda ušami
a pánovi Pučkovicovi kládli
rôzne otázky.
V druhej časti hodiny sme
počúvali melódie modernejšieho hudobného nástroja,
ktorým je akordeón. Nielen
slovenské, ale i zahraničné
piesne (francúzsky chanson)
nám zahral Ing. Martin Jáňa
z Krivokláta.
Vďaka tejto hodine žiaci
mohli naučenú teóriu a hru na
hudobné nástroje vidieť v praxi. Sami zistili, že vôbec nie je
ľahké sa vypracovať na takú
skvelú umeleckú úroveň, akú
nám ukázali obaja hudobníci
a že si to vyžaduje veľa námahy a roky tvrdej práce.
Veľmi pekne im ďakujeme
za skvelý umelecký zážitok
a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Mgr. Dominika Budiačová

Žiaci ZŠ Ilava s pánom Pučkovicom v strede

Mestské múzeum ďakuje
Rudolfovi Hankovi z Ilavy. Dlhoročný člen Spevokolu Ilavčan, rodák z Hornej
Poruby zapožičal múzeu vo
vianočnom období na vystavenie vlastnoručne vyrezaný
drevený betlehem. Dúfame,
že nie naposledy, nakoľko ho
ustavične dopĺňa a zveľaďuje.
Márii Dušičkovej z Dubnice nad Váhom. Popri práci
sanitárky v ilavskej nemocnici sa vo voľnom čase venuje
svojmu koníčku - drotárstvu.

V prvých mesiacoch tohto
roku zapožičala múzeu na vystavenie vlastnú kolekciu drôtených výrobkov.
Helene Drestovej z Hornej
Poruby. Už sme informovali, že sa podujala na neľahkú
úlohu - renovácie zbierky krojov v múzeu. Väčšina je už vypraná, voňavá, opravená, na
ďalších ešte pracuje. Zvažujeme vhodnú formu prezentácie
našej krásnej zbierky.
-ot-

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA SO SÍDLOM V TRNAVE
VÝUČBOVÉ STREDISKO DUBNICA NAD VÁHOM
Výučbové stredisko STU MTF Dubnica nad Váhom ponúka
študentom okrem kvalitného bezplatného vzdelania aj odborové
a prospechové štipendiá.
Absolventi STU Materiálovotechnologickej fakulty patria na
trhu práce medzi najžiadanejších, čo nám potvrdzuje každoročné
vyhodnotenie fakúlt z hľadiska nezamestnanosti absolventov. Absolventi našej fakulty nie sú po skončení štúdia nezamestnaní, čo
svedčí o vysokej kvalite vzdelávania a každoročnom náraste uchádzačov o štúdium na našej vysokej škole.
S každým akademickým rokom zaznamenávame záujem
študentov najmä o technické odbory – Počítačová podpora výrobných technológií, Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle, ako aj manažérske odbory – Priemyselné manažérstvo
a Personálna práca v priemyselnom podniku.
Sme radi, že kvalitu nášho vzdelávania kladne hodnotia a významne podporujú okolité podniky z praxe. Výsledkom našej spolupráce je ich vysoký záujem o našich študentov a absolventov, ich
podpora vzdelávania formou podnikových štipendií, podnikovej
praxe a v konečnom dôsledku aj ponukou dobre plateného zamestnania.
Dôkazom vysokej kvality vzdelávania našej fakulty je aj novozavedené vyplácanie odborových motivačných štipendií, ktoré sú
dotované zo štátneho rozpočtu SR. Toto štipendium získavajú u nás
študenti už v prvom roku Bc. štúdia, až v deviatich, v praxi najžiadanejších akreditovaných študijných programoch. Aj táto skutočnosť svedčí o tom, že naša fakulta patrí medzi najkvalitnejšie a najžiadanejšie na Slovensku. Našich študentov odmeňujeme za ich
študijné výsledky taktiež formou prospechových štipendií, ktoré na
Výučbovom stredisku STU MTF Dubnica nad Váhom každoročne
dostáva nadpolovičný počet prijatých študentov.
Na rozdiel od iných vysokých škôl, kde si študenti musia platiť
za svoje štúdium, my ponúkame v oboch formách štúdia (denné aj
diaľkové) bezplatné, kvalitné, v praxi žiadané a štipendiom odmeňované štúdium akreditovaných študijných programov, ako aj istotu dobre platenej práce našich študentov a absolventov. Sme radi,
že už viac ako 60 rokov môžeme poskytovať takéto kvalitné vzdelanie aj na našom Výučbovom stredisku MTF STU v Dubnici nad
Váhom.
Ing. Peter Kleinedler, PhD.
vedúci VS MTF STU Dubnica n/V
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MESTSKÁ
KNIŽNICA
I L A V A
Knižné novinky
Beletria dospelí:
Hradská K.: Tak čo vás trápi?
Horst J.L..: Šarha
Až na samé dno
Mankell H.: Biela levica
Young.S.: India Place
Jamaica Lane
Moyes J.: Posledný
list od milenca
Strieborný záliv
Willner N.: 40 jesení
Dubéci M.: Svet podľa Filka
Klassenová J.:
Maliarova dcéra
Ferrante E.: Geniálna
priateľka
Príbeh nového priezviska
Tí, čo prichádzajú –
tí, čo odchádzajú
Vagovič M.: Vlastnou hlavou
Roberts N.: Modrý záliv
Baricco A.: Mladá nevesta
Bondouxová A.L.:
Drahí příteli
Široká Z.: Jabloňové lásky
Baloghová M.: Vášeň ako liek
Silva D.: Čierna vdova
Winters BH.:
Problémový svet
Koniec sa blíži
Fulmeková D.: Konvália
Shemesh J.: Spálenisk.o.
Lindgen M.: Babičky:
smrť vo Večernom háji
Riversová F.: Hlas vo vetre
Marsons A.: Diabolské hry
Gilbert E.: Podstata
všetkých vecí
Kollár J.: 55 minút medzi
životom a smrťou
Beletria deti:
Hevier D.: Buvibásničky
na pekné sníčky
Futová G.: Môj malý zverinec
Riordan R.: Bohovia
Olympu 1-5
Colinssová S.: Drozdajka
Cassová K.: Koruna
Roth V.: Zárezy smrti
Kerekesová K.: Mimi a Líza 2
Kubašáková Z.:
Škriatok v pyžamku
Stanton A.: Pán Gum 1-4
Gier K.: Na druhej strane
je tráva zelenšia
Steer D.: Drakológia 3-4
Jobus B.: Tajná správa
Náučná dospelí:
Truchlík I.: Futbalový
atlas sveta
Capelle H.: Berlín za Hitlera
Švihran L.: Kto nám vládol
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Správa o činnosti
v roku 2016
V minulom roku bolo v našej
knižnici zaregistrovaných 1396
čitateľov, z toho 297 detí.
Stav knižničného fondu
k 31.12.2016 dosiahol 15 888 titulov.
Ročný prírastok je 787 kníh /
kúpou pribudlo 445, zvyšok sú
dary od občanov z Ilavy aj okolia/.
Najväčším prispievateľom na
nákup je Mesto Ilava.
Ďalej to bolo Ministerstvo
kultúry SR. Z grantu - Fondu
na podporu umenia sme získali 2300 € so spoluúčasťou mesta
122 €.
Z fondu sme tiež získali na
nákup 8 ks knižných regálov
a príručného stolíka 1500 €,
spoluúčasť mesta bola 81 €.
Kupovali a odoberali sme 15
titulov periodík /noviny, časopisy/.
Počet knižných výpožičiek
v roku 2016 bol 15 806.
Z iných knižníc sme pre našich čitateľov vypožičali 24 titulov kníh formou medziknižničnej výpožičnej služby.
Pre verejnosť a hlavne pre
deti sme pripravili 16 vzdelávacích a kultúrno - spoločenských
podujatí: Besedu s Braňom Jobusom pre detských čitateľov /I.
stupeň ZŠ/, besedu so spisovateľkou Štefániou Opremčákovou, besedu s psychologičkou
Michaelou Buck /v spolupráci s kníhkupectvom Kornélia/,
besedu s Monikou Porubčanovou -Martiniskovou o putovaní do Santiaga de Compostela.
Vzdelávacie podujatia boli
pre deti z materských škôl Ilava a Červený Kameň, ZŠ Ilava
a ŠZŠ Ilava. Konajú sa väčšinou
počas utorkov, kedy je knižnica
pre ostatných čitateľov zatvorená. Počas roku 2016 sa podujatí
zúčastnilo spolu 371 návštevníkov.
Peniaze z grantov nám veľmi
pomáhajú pri nákupoch kníh,
preto sa o ne stále usilujeme.
V tomto roku už máme na
Fonde na podporu umenia zaregistrované dve žiadosti o príspevok.
-ot-, -ih-

Zaujímavá a netradičná beseda
Mesiac marec je známy
i tým, že je venovaný knihe.
Mestská knižnica pripravila
pre žiakov 7. – 9. ročníka našej základnej školy 7.marca
2017 v dome kultúry program
Debata s Branislavom Jobusom. Po oficiálnom otvorení
si žiaci pozreli dokumentárny
film Vrbovský veter s hlavnou
postavou B. Jobusom, zakladateľom hudobného festivalu. Film sa stal východiskom
rozprávania pre spisovateľa, prostredníctvom ktorého
poukázal na svoje problémy
spojené s ľahkými formami
drog, najmä alkoholom v minulosti. Rozprával aj o tom,
ako sa vyliečil, ako veľa rokov abstinuje a hlavne o tom,
ako si plní sny, ktoré mu život
bez závislostí ponúka. Spieva,
hrá v hudobných skupinách
a píše knihy. Knihy pre deti
– Láskavé rozprávky, Plajko,
Zázračné rozprávky, Zvon,
Ako Muflón Ancijáš sľub dodržal a iné - autorovi tvorili
scénu. Bolo zaujímavé počúvať, ako všetky svoje životné
udalosti využil a vložil do postáv literárnych diel.
Ďakujeme i za takúto netradičnú formu besedy s netradičným autorom – spisovateľom, hudobníkom spevákom,
ktorého prejav znel v typickom tvrdom trnavskom nárečí.
A čo na „Debatu“ žiaci?
Dominik: „...Film ma zaujal. Prekvapili ma originálne
hudobné nástroje s dlhými
názvami.“
Bianka: „ Dozvedela som
sa, aký môže byť život hudobníka- spisovateľa, čím všetkým si prešiel. Abstinuje už
celých 12 rokov. Každý sa čudoval, ako to vydržal. Dúfa,
že si každý z nás alebo aspoň
jeden vezme k srdcu jeho slová. Najviac sa mi páčil film,
bol o tom, ako to všetko začalo.“
Natálka: „ Bolo to zaujímavé nielen kvôli filmu, ale aj
ako sa spisovateľ správal. Bol
iný ako ostatní, veľmi milý,

Braňo Jobus
stále sa usmieval, vyžarovala
z neho pozitívna energia, bol
originálny – vyrábal si vlastné
hudobné nástroje z vecí, ktoré máme bežne doma – veľa
si toho prežil, vie sa zabávať
a užívať si svoj život.“
Martin: „...Okrem iného
povedal, že svoj život si začal
užívať až vtedy, keď prestal
s alkoholom. Ja si to budem
pamätať do konca života.“
Emka: „...Mňa osobne inšpiroval ručne vyrobenými
nástrojmi, ako sa pekne správal k ľuďom, ktorých vôbec
nepoznal.“
Paulínka: „...Život je aj
o inom, ako len o festivaloch
a pití. S alkoholom majú skúsenosti aj žiaci ZŠ. Ak človek
začne piť odmalička, postupom času si rýchlejšie zvykne, alkohol sa stáva samozrejmosťou,... A presne o tomto
bola táto beseda.“
Lukáš: „... Najviac sa mi
páčil film, ktorý mi poskytol dosť myšlienok, ktoré mi
hovoria, aby som nerobil zlé
veci.“
Romanka: „....Hosť bol veľmi priateľský, mal zaujímavý
a pohotový štýl rozprávania.
Rozprával o svojom živote, o sebe, o svojich knihách.
Všetky knihy, ktoré napísal,
zahŕňajú príbehy z jeho života. Dozvedela som sa, že veľmi
rád plní sny i druhým, pretože verí, že sa mu to vráti, keď
to bude potrebovať.“
HM
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20. marec - Svetový deň ústneho zdravia

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

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.

Svetová organizácia zubných
lekárov - FDI vyhlásila 20. marec
za Svetový deň ústneho zdravia.
Ústne zdravie predstavuje zdravé zuby a okolité tkanivá, teda
zuby bez zubného kazu, zdravé
ďasná a parodont. Zubný kaz,
zápal ďasien a parodontu predstavujú najčastejšie sa vyskytujúce chronické infekčné ochorenia
ľudského organizmu. S prevenciou je potrebné začať u detí už
od ich narodenia. Základom
je ústna hygiena - odstraňovanie bakteriálneho povlaku ako
hlavnej príčiny týchto ochorení.
Neliečený zubný kaz spôsobuje
bolesť a infekcie, čo môže viesť
k problémom s jedením, rozprávaním a pod.
Heslo pre rok 2017 - „Rob
správne rozhodnutia v starostlivosti o svoje ústa“.
Chrup spĺňa funkciu estetickú (výzor), žuvaciu, fonetickú
(správna výslovnosť) a zároveň
funguje ako prirodzený medzník udržiavajúci miesto pre prerezanie trvalých zubov. Preto
je veľmi dôležité klásť dôraz na
dentálne zdravie už v rannom
detstve. Máloktorý rodič si uvedomuje, že o zuby detí sa treba
starať už od ich prerezania. Rodičia detí sú zodpovední za dentálne zdravie svojich detí.
Na návštevu zubára za účelom
preventívnej prehliadky by si
mal každý dospelý nájsť čas raz
ročne. Preventívna prehliadka
zahŕňa vyšetrenie stavu chrupu,
slizníc, mäkkých tkanív čeľustí a ústnej dutiny, kontrolu zubných náhrad, kontrolu zubnej

hygieny, hygienických návykov
a určenie indexov KPE a PBI. S
deťmi by mali rodičia chodiť na
preventívnu prehliadku raz za
pol roka. Tehotné ženy by ju mali
absolvovať dvakrát počas jedného tehotenstva, raz na začiatku a
raz pred koncom tehotenstva.

Po každom jedení sa sacharidy
v potrave vďaka činnosti baktérií
v našich ústach menia na kyseliny, ktoré sú pre zubnú sklovinu
pohromou.
Vedeli ste, že zubný kaz je
najčastejším ochorením na svete – postihuje až 5 miliárd ľudí?
Vznik zubného kazu má určitú
postupnosť, od vzniku malých
lézie až po veľké kazy. Kyseliny,
ktoré sa tvoria pôsobením baktérií, menia pH v ústnej dutine,
čím sa narúša minerálna štruktúra na povrchu zubov a dochádza k ich demineralizácii. Úlohou prirodzeného opravného
procesu remineralizácie, je takéto poškodenie zubnej skloviny
odstrániť.
Pri celkovej starostlivosti a
prevencii zubného kazu treba
brať do úvahy zloženie stravy,
nedostatok fluoridu a zlú hygienu ústnej dutiny.
Vypracoval: Regionálny
úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Považskej Bystrici
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Matrika

Narodenie:
Timotea Hanková
Anton Sitár
Adela Janíčková
Šimon Baránek
Tobias Lovič
Dominik Dobiáš
Hana Janíčková
Navždy nás opustili:
Františka Jantová
Vincencia Sabadková
František Prekop
Dušan Kotlaba
Ferdinand Mišík
Ján Martinisko
Ján Kamenický
Ján Janco
Viliam Macko
Jozef Hrehor
Rudolf Vrabec
Ľudmila Bieliková
Alena Almášiová
Helena Paulovičová
Manželstvo uzatvorili:
Daniela Petrušová
a Dušan Húserka
Zuzana Bulejková
a Peter Mosný
Okienko do štatistiky:
Údaje od 20.1.2017 do
24.3.2017: prisťahovaní 22,
odsťahovaní: 21. V rámci mesta sa presťahovalo
5 spoluobčanov.

Smútočné poďakovanie
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Smútočná spomienka

„Kto ho poznal,
spomenie si, kto ho
mal rád, nezabudne.
Žiješ v srdciach tých,
ktorí Ťa milovali.“
Dňa 11. februára 2017 sme
si pripomenuli 30 rokov od
úmrtia nášho drahého zosnulého

JUDr. Jozefa ĎUROVCA

S láskou na neho spomína
manželka a deti

Spomienka

Smútočné poďakovanie

Slza smútku tíško tečie
po tvári, bolesť v srdci zabolí, no pekná spomienka
na Teba, ako večný plameň
v našich srdciach nezhorí.
Dňa 23.2.2017 sme si pripomenuli 5. výročie od
úmrtia nášho drahého
Štefana Martiša.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
celá rodina

Smútiaca rodina touto
cestou ďakuje všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s pánom
Ferdinandom Mišíkom.
Ďakuje za kvetinové dary
a slová útechy, ktorými pomohli zmierniť ich hlboký
žiaľ.

Pozvánky na podujatia v Ilave
26. 3. 2017 /nedeľa/ 8. 00 - 13. 00 v sále domu kultúry
27. 3. 2017 /pondelok/ dopoludnia pre školy
Tradičná - 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.
Drobné starožitnosti, platne, známky, mince, pohľadnice,
obrazy, bižutériu, staré hračky, porcelán atď.
Príďte predať, kúpiť, vymeniť...Vstupné 0,50 €, deti zdarma.
Ak predávate - poplatok za stôl 1,50 €. Treba objednať vopred
na č. 0903 327 655 /počet je obmedzený/
6. 4. 2017 /štvrtok/ od 10. 00 – 17. 00 na prízemí domu kultúry i vonku Veľkonočné tradície, trhy remesiel: Tradičné podujatie venované blížiacim sa veľkonočným sviatkom.
Zakúpite si kraslice, medovníky, výrobky z dreva, prútia,
skla, drôtu, vosku, dobroty veľkonočnej kuchyne, tvorivé
dielničky pre deti atď. 15.00 kultúrny program: DFS Laštek
a Vretienko z Ilavy, DFS Prvosienka z Dubnice, DFS Dvorček
Nemšová, FSk Liborčan Ľuborča. Vstup voľný.
7. 4. 2017 /piatok/ o 17. 00 v sále domu kultúry
Radošinské naivné divadlo: Zmiešaná štvorhra /komédia/.
Vstupné 12 € - predpredaj v DK a v mestskej knižnici.

Dobrý človek nikdy neodchádza, navždy žije v srdciach tých, ktorí ho mali radi.
Dňa 14.2.2017 sme sa navždy rozlúčili s drahým
manželom, naším otcom
a starým otcom Viliamom Mackom.
Ďakujeme všetkým priateľom a známym za prejavenú sústrasť, za kvety a za
účasť na poslednej rozlúčke.
Smútiaca rodina

Spomienka

Neplačte, že sme odišli,
len pokoj nám prajte a v srdciach večnú spomienku si
na nás uchovajte.
Dňa 28.3.2017 si pripomenieme 1. výročie úmrtia
našej mamy, babky, prababky, sestry
Oľgy Jarolímovej,
rod. Bakošovej a dňa
2.4.2017 si pripomenieme
3. výročie úmrtia nášho otca,
dedka, pradedka a švagra
Aloisa Jarolíma.
S úctou a láskou spomína
syn Martin s rodinou, dcéra Zuzana s rodinou a brat
Alexander s manželkou.

Poďakovanie

20. 4. 2017 /štvrtok/ o 16. 00 v dome kultúry
Nebojme sa pamiatkarov! – beseda s archeologičkou.
Pozýva mestské múzeum, vstup voľný.
26. 4. 2017 /streda/ o 10.00 v sále domu kultúry
Ilavská hudobná jar: Mládež spieva. Krajská prehliadka
detských speváckych zborov v spolupráci s Považským osvetovým strediskom.Vstup voľný.
Informácie vždy aktualizujeme a dopĺňame podrobnosti na
internetovej stránke mesta www.ilava.sk /kalendár podujatí/.
Tel. čísla DK: 44 555 70 až 73, knižnica 74.
Zmena programu vyhradená.

Čas nelieči bolesť, ani
rany, iba nás učí žiť bez tých,
čo sme milovali.
Touto cestou ďakujeme
všetkým priateľom a známym, ktorí dňa 3.2.2017
prišli odprevadiť na poslednej ceste nášho drahého
Jána Martinisku.
Smútiaca rodina
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Zimná liga U-8
Zimnej ligy vo futbale chlapcov narodených v roku 20092010, ktorú usporiadal MFK
Ilava v športovej hale v Košeci, sa zúčastnilo 6 mužstiev –
MFK Ilava, JUVENTUS Žilina,
Nová Dubnica, MFK Dubnica,
Tatran Horovce a LR Crystal
Led. Rovne. V piatich turnajoch odohralo každé mužstvo 25
zápasov. Víťazstvo si „odniesli“
domáci futbalisti MFK Ilava.
V dobrej futbalovej atmosfére sa
striedali lepšie zápasy s menej
vydarenými. Najmenší futbalisti
sa presvedčili, že len poctivými
tréningami dosiahnu lepšiu
futbalovú
zručnosť.
Treba
pochváliť chlapcov, ktorí sú
ochotní postaviť sa do bránky
a čeliť strelám futbalistov. Na
záver boli odmenené všetky
mužstvá a prvé tri dostali

Ilavský mesačník
nádherné poháre a medaily. Od
apríla sa už pripravuje aj letná
verzia zimnej ligy, kde by sme
chceli pribrať ešte dve mužstva
a hrať systémom jar – leto.
MFK Ilava reprezentovali: Matúš Kučera, Aleš Suchánek, Jakub
Ondrašík, Adam Striško, Danko
Holbus, Marco Prekop, Samuel
Tomanica, Šimon Ondrušík, Michal Rendek, Jonáš Imríšek.
Konečná tabuľka miniligy U-8
MFK Ilava 		
25 20 4 1 45:12 64 b
JUVENTUS Žilina		
25 11 8 6 31:18 41 b
Nová Dubnica		
25 10 7 8 34:22 37 b
MFK Dubnica		
25 6 10 9 25:28 28 b
Tatran Horovce		
25 6 7 12 22:26 25 b
LR Crystal Led. Rovne
25 3 2 20 9:58 11 b

Peter Mišík so svojimi zverencami

Výsledky Karate TJ Sokol Ilava v roku 2016
Mladí pretekári Karate TJ
Sokol Ilava v roku 2016 absolvovali množstvo súťaží na Slovensku i v zahraničí.
Na slovenských súťažiach
- pohároch federácie -získali
spolu 28 medailových umiestnení z toho 9 zlatých,11 strieborných a 8 bronzových medailí.
Ako vidieť z našich výsledkov, snažíme sa o systematic-

ILAVSKÝ

kú prácu s deťmi a mládežou,
ktorá prináša ťažko vybojované výsledky na Slovensku, ale
i v medzinárodnom meradle.
Najcennejšie sú umiestnenia z Majstrovstiev Európy v
Steyr a Montichiari.
Ďakujeme za Vašu podporu
v novej sezóne roku 2017.
Tréner karate TJ Sokol
Ilava - Kamil Horák

TJ Sokol Ilava – oddiel karate
Výsledky z turnaja Ronin 10.00, ale naši prví pretekári sa
Cup 2017 Poľsko 2017.
na svoje kategórie dostali až po
V sobotu 11.3.2017 sa v 17.00 a posledné zápasy končiDabrowej Górici pri Katovi- li o 22.10.
ciach konal medzinárodný
Timo Horák a Tadeáš Hoturnaj v karate za účasti viac rák vyskúšali kategóriu Kata.
ako 200 pretekárov z Poľska, Timo mal ťažkú medzinárodRuska, Talianska, Litvy, Ru- nú konkurenciu. Síce sa neumunska a Slovenska.
miestnil, ale cvičenie zvládol
Z TJ Sokol Ilava sa turnaja perfektne, medzi majstrami
zúčastnilo 9 pretekárov.
Európy sa nestratil a bol im
V ťažkej medzinárodnej vyrovnaným konkurentom.
konkurencii naši pretekári vy- Tadeášovi sa podarilo vybojobojovali tieto umiestnenia.
vať bronz.
Lucia Palme - 3. miesto
Kumite zápasy boli početne
kumite Ippon Shobu 13-15 r dobre obsadené a tvrdšie ako
Open
sme na Slovensku zvyknutí.
Lucia Palme - 2. miesto ku- Rozhodovanie bolo veľmi komite Point girls 13-15 r +53kg rektné a férové.
Aďa Valková - 2. miesto
Naši mali možnosť vyskúšať
kumite Ippon Shobu 16-18r si svoje schopnosti pred ďal- 50kg
šími turnajmi. Snažili sme sa
Katka
Kadlečíková
- s každým pretekárom obsa2. miesto kumite Point girls diť aspoň dve kategórie. Ten11-12r +38kg
to turnaj bol dobrou súčasťou
Matej
Podhorský
- prípravy pred MAJSTROV3. miesto kumite Point male STVAMI EURÓPY v Rumun16-18r -75kg
sku začiatkom apríla.
Marek
Podhorský
Treba poďakovať preteká1. miesto kumite Point male rom za vzorné zvládnutie ďal16-18r -75kg
šieho náročného turnaja.
Marek
Podhorský
Táto výprava bola medailo3. miesto kumite Ippon Sho- vo opäť úspešná a našim prebu U21 Open
tekárom ukázala, čo treba ešte
Juraj Kosec - 3. miesto ku- vylepšovať pred majstrovstvamite Point male 16-18r -60kg mi Európy.
Peter Meliš - 3. miesto kuKamil Horák, tréner
mite Ippon Shobu U21 Open
karate TJ Sokol Ilava
Tadeáš Horák 3. miesto Kata All
styles Boys 7yers+
Toto bol opäť jeden náročný turnaj,
nielen čo sa týka
kvalitnej
konkurencie a početnosti
obsadenia jednotlivých kategórií, ale
aj časového zaťaženia. Naši pretekári vstávali v sobotu ráno o 4.00 a
cestovali do Katovíc. Turnaj začal o Naši karatisti v Katoviciach
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