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Katarínska NOC DIVADIEL
25.11.2017 v Dome kultúry Ilava
17. 00 Divadlo LUSIAN pri CVČ Nové Mesto
nad Váhom / Rínek
Malá komédia zo života.
Miestne trhovisko je centrom všetkého diania...
19. 00 DS MASKY z Ilavy / Kde je vaša teta?
Bláznivá komédia na námet hry Charleyho teta
od Brandona Thomasa.
21. 00 DS Lúky / Už sú všetci v jednom vreci
Veselohra v jednom dejstve od Ferka Urbánka.
23. 00 Dubnické divadlo / Zborovňa
Komédia z prostredia učiteľského zboru.
V prestávkach medzi predstaveniami:
Čitateľský kútik mestskej knižnice s kvalitnými
časopismi a čajom.
Fotenie v divadelných kostýmoch.
Autorské šperky Danky Vlčkovej / ukážky výroby /.
Kaligrafický workshop Juraja Eglyho / technika
a pravidlá písania zrezaným perom /.
Vstupné na jednotlivé predstavenia 2 € /deti do 12 rokov zdarma /. Vstupenka na všetky predstavenia 5 €.
Pre tých, čo vydržia do konca, máme pripravený popolnočný prípitok!

Z obsahu:
Vyhodnotenie rozpočtu
Mesta Ilava –8/2017
INEKO informuje
Pivovarský dvor
Knižné novinky
Spoločenská rubrika
Športové aktuality
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Ilavský mesačník

VÚC si zlepšili finančné
zdravie, najviac trenčiansky.
Ilava ostáva v najvyššej kategórii výborné finančné zdravie.
Z rebríčkov zadlženosti a finančného zdravia VÚC po r.
2016 má najvyšší dlh trenčiansky VÚC. Najhoršie finančné
zdravie má košický VÚC.
Najvyšší dlh mal ku koncu r.
2016 Trenčiansky VÚC (40 %

bežných príjmov r. 2015). Je to
výrazné zlepšenie oproti r.2015
(44 %). V rebríčku zadlženosti nasledujú Trnavský (35 %)
a Prešovský VÚC (32 %). Najlepší stav je v Nitrianskom VÚC
(16 %).
Všetky VÚC splnili zákonné
kritérium na celkový dlh. Dlh
TSK je dosť vysoký. 1. sankčné
pásmo dlhovej brzdy je od dlhu
50 %. Ak je dlh nad 50%, samospráva musí zdôvodniť výšku.
Navrhnúť opatrenia na zníže-

nie.Skutočnosť písomne oznámiť ministerstvu financií.
VÚC pokračujú v trende z
posledných rokov.Zlepšujú výsledky vo väčšine ukazovateľov. V bilancii bežného účtu
VÚC zvýšili prebytky z bežného hospodárenia.Vykázali prebytok bežného účtu v priemere
na úrovni +11,7 %.To je najvyššia hodnota za 10 rokov. Vďaka
prebytkom rastie priestor pre
zvyšovanie investícií. Vytvorený prebytok bežného účtu môže
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Schodok štátneho rozpočtu SR je k 31. 08. 2017 vo výške 993 mil. €.
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Ing. Stanislav Fúsek
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samostatný
Ing.
Stanislavodborný
Fúsek referent rozpočtu
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využiť na zníženie dlhu, investovanie či zveľaďovanie majetku, prípadne na tvorbu rezerv.
Najvyšší prebytok má TSK
(+17,2 %).Trenčiansky VÚC si
tým najviac medziročne zlepšil
hodnotenie finančného zdravia.
To si zlepšili všetky VÚC. TSK
najvýraznejšie. Finančné zdravie INEKO vyhodnocuje a má
v záujme zistiť stav hospodárenia samospráv. Popri zákonnom dlhovom kritériu zahŕňa
aj dlhovú službu, bilanciu bežného účtu, záväzky po lehote
splatnosti a záväzky viac ako 60
dní po lehote splatnosti. Skóre
finančného zdravia je možné
dosiahnuť v rozmedzí od 0 (najhorší možný výsledok) až po +6
(najlepší výsledok).
INEKO sa rozhodlo hodnotenie oproti doterajšej verzii
vylepšiť. 6.10.2017 pristúpili k
úpravám v metodike výpočtu. Ukazovatele bilancia bežného účtu a záväzky po lehote
splatnosti sú v ňom novinkou.
Nahradili nimi základnú bilanciu a okamžitú likviditu, ktoré z
hodnotenia vypadli. Zároveň sú
upravené váhy jednotlivých indikátorov.
Cieľom je zlepšenie výpovednej hodnoty hodnotenia.To dá
lepší obraz o finančnej kondícii samospráv.Nová metodika
je od 6.10.2017 aplikovaná aj na
všetky staršie údaje, ktoré sú zobrazované na portáli o hospodárení samospráv (http://www.
hospodarenieobci.sk/). Presný opis metodiky výpočtu finančného zdravia možno nájsť
na portáli v sekcii Metodika.
1.miesto má znova Nitriansky
VÚC, +5,02.Jediný nad +5 (výborné finančné zdravie).
Najhoršie finančné zdravie
má Košický VÚC, +4,20.To je
stále v kategórii dobrého finančného zdravia, v ktorej sa
nachádzajú aj všetky zvyšné
župy.
Priemerné skóre za všetky
župy narástlo v roku 2016 na
+4,39 z hodnoty +4,24 platnej
rok predtým (priemerné skóre
rástlo v rade už piaty rok).
Tab. 1: Údaje o hospodárení VÚC za rok 2016 a výsledné
skóre finančného zdravia
Kompletnú analýzu hospo-

Ilavský mesačník
dárenia VÚC obsahujúcu aj
ďalšie indikátory možno nájsť
na webe INEKO (http://www.
ineko.sk/file_download/1167).
Analýza a portál http://www.
hospodarenieobci.sk sú súčasťou projektu „Monitoring hospodárenia miest, obcí a VÚC“.
Cieľom projektu je zlepšiť informovanosť občanov o finančnej
stabilite obcí a VÚC a prispieť
tak k zvýšeniu tlaku občanov na
zlepšovanie ich hospodárenia.
Mesto Ilava po r. 2016 ostáva
z hľadiska finančného zdravia
s hodnotením 5,0 v kategórii
výborné finančné zdravie.Medziročne je to pokles z úrovne
5,2 po roku 2015. Dôvodom sú
predovšetkým dva investičné
úvery na dve premostenia koryta Podhradského potoka (po
EÚ projekte Rekonštrukcia koryta Podhradského potoka, r.
2015 137 040-eur) a rekonštrukciu komunikácií ulíc v Iliavke, v
Ilave a v Klobušiciach v r. 2016
v sume 464 740 eur. Suma týchto úverov spolu je cca 602 000
eur.V programe „ Meníme Ilavu k lepšiemu pre Vás“, ktorý
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som Vám, obyvateľom, priateľom rozposlal pred voľbami v r.
2014 vo farebnej fototextovej
brožúrke na stranách 2,7,10,12
uvádzam programový úverový
investičný limit nových úverov
na obdobie rokov 2014-2018 vo
výške 1 000 000 eur. Zostáva
teda relatívne voľných takmer
400 000 eur, po komunikáciách
prednostne na ďalšie investície typu verejné osvetlenie, rekonštrukcie budov a podobne.
Percentuálna výška dlhu Ilavy
ku koncu roka 2016 je 24,9%.
Ku koncu r. 2017 bude na úrovni 20%,resp. tesne pod 20%. S
dočerpaním úverov do výšky
1 000 000 euro do konca volebného obdobia(budúci rok) a súčasným splácaním doterajších,
by na konci r. 2018 po voľbách
výška dlhu neprekročila hranicu 30% celkových bežných príjmov.
Z blogu INEKO a autora Mateja Tunegu analytika spolupracujúceho s Ineko spracoval
Ing. Štefan Daško,
primátor mesta Ilava

MESTO ILAVA
Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
zastúpené Ing. Štefanom Daškom, primátorom mesta
v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky:
Materskej školy, Okružná 53/5, 019 01 Ilava-Klobušice
Kvalifikačné a ostatné predpoklady:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo vysokoškolské
vzdelanie prvého stupňa alebo úplné stredné odborné vzdelanie
požadovaného študijného odboru pre materské školy v zmysle
zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009
Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších
predpisov.
- Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe ku dňu uskutočnenia výberového konania
- Vykonanie prvej atestácie (alebo l. kvalifikačnej skúšky alebo jej
náhradnej formy)
- Bezúhonnosť
- Zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná)
- Ovládanie štátneho jazyka

Ďalšie požiadavky:
- Znalosť príslušnej legislatívy
- Organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti
- Osobnostné a morálne predpoklady
- Znalosť práce s PC
Zoznam požadovaných dokladov do výberového konania:
- Žiadosť o účasť na výberovom konaní
- Overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní vrátane
vysvedčenia o štátnych skúškach
- Overená fotokópia dokladu o vykonaní prvej atestácie
- Profesijný životopis (vrátane písomného a telef. kontaktu)
- Potvrdenie preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
- Doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov (nie
starší ako 3 mesiace)
- Písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy (rozsah max.
3 strán)
- Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby
výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s vyplneným menným zoznamom fotokópií úradných dokumentov.
Písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi zasielajte v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa a označením hesla „Výberové konanie – MŠ Klobušice
– neotvárať“ na adresu: Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019
01 Ilava alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Ilave do
termínu 27.11.2017 do 14.00 hodiny (to je posledný termín, ktorý môže byť uvedený na pečiatke z podateľne MsÚ).
Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.
V Ilave, dňa 17.10.2017				
		
Ing. Štefan Daško
primátor mesta
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Ilavský mesačník

Rozhovor so Štefanom Škultétym
Už tretie obdobie ste primátorom kúpeľného mestečka Trenčianske Teplice, ktoré je obľúbenou víkendovou
destináciou aj pre našich občanov. Ako hodnotíte túto
skúsenosť?
Myslím, že aj občasný náv-

paradoxné,“ za“ hlasujú aj niektorí súčasní župani. Videli sme to napríklad pri hlasovaní, kedy druhá Ficova vláda
zobrala župám daň z motorových vozidiel, ako jediný daňový nástroj krajských samospráv.

števník si všimne, že Teplice sa
od roku 2006 posunuli výrazne vpred. Podarilo sa nám zrealizovať viaceré projekty, ktoré
zvýšili kvalitu života v našom
meste nielen pre obyvateľov,
ale aj pre turistov. Dnes dolaďujeme niektoré procesy a ja
cítim, že svoje skúsenosti by
som chcel poskytnúť pri správe nášho regiónu.
Narážate zrejme na svoju
županskú kandidatúru. Aké
problémy má podľa vás náš
kraj, prečo ste sa rozhodli
kandidovať?
Náš kraj, napriek tvrdeniam
jeho župana, nie je v dobrej
kondícii. Kvalita našich stredných škôl, hlavne gymnázií,
zaostáva za zvyškom krajiny.
Kolabuje nám zdravotníctvo,
naše nemocnice sú najzadlženejšie na Slovensku a majú
jedny z najhorších výsledkov.
Z verejnej dopravy nám odchádzajú cestujúci, čo je dôkazom toho, že niečo zrejme
nerobíme dobre. To chcem
zmeniť.
Toto sú teda oblasti, na ktoré by ste sa chceli zrejme primárne zamerať. Majú podľa
vás kraje a župani dostatočné
kompetencie veci meniť?
Rozhodne nie. A aj to málo
kompetencií, ktoré kraje dostali, vláda berie. Čo je však

Napriek tomu sa dá asi veľa
vecí zmeniť. Čo je podľa vás
problémom nášho regionálneho školstva?
Áno, veci sa dajú meniť aj
za súčasného stavu. V školstve evidujem dva problémy.
Prvým je totálna rezignácia
súčasného vedenia na rozvoj
gymnaziálneho školstva. Nemáme ani jedno gymnázium
v TOP 10 na Slovensku. Predseda kraja a jeho aparát venovali pozornosť výhradne odbornému školstvu, aj to len
s rozporuplným výsledkom.
A tu vidím ten druhý prob-

lém- župan Baška sa síce chváli, že sme lídrom v počte zapojených študentov do programu
duálneho vzdelávania, podľa
dostupných materiálov z TSK
sa však jedná len o nejaké 3%
študentov. Nazývať sa pri takomto stave lídrom je výsmech občanom.
Spomínali ste zmeny vo verejnej doprave. Máte nejaký
konkrétny plán pre zlepšenie
dopravnej obslužnosti v našom kraji?
Myslím si, že cestou k lepšej
obslužnosti je integrovaný dopravný systém. Teda systém,
v ktorom sa cestujúci vie dostať z jedného bodu do druhého bodu na jediný cestovný
lístok a je jedno, či využije au-

tobus, vlak, alebo kombináciu
týchto dopravných prostriedkov. Samozrejmosťou je zabezpečenie pohodlného prestupu
medzi jednotlivými spojmi.
Keď takýto systém funguje
v iných, najmä zahraničných
regiónoch, nevidím dôvod,
prečo by nemohol fungovať aj
u nás.
Prečo by mali prísť ľudia
4. novembra k voľbám?
Pretože vedia ovplyvniť
viac, ako si myslia. Naša župa
spravuje až 80% ciest, drvivú
väčšinu stredných škôl a rozhoduje o rozpočte vo výške
170 miliónov eur. To je podľa
mňa dobrý dôvod voliť a rozhodnúť o tom, ako sa nám tu
bude spoločne žiť.
Ďakujeme za rozhovor.
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MUDr. Viliam Cíbik PhD, kandidát
na poslanca v Trenčianskom kraji číslo 9
Vážení spoluobčania! Rád by
som sa uchádzal o Vašu dôveru v nadchádzajúcich krajských
voľbách. Je veľa kandidátov
a veľa sľubov. Ale v skutočnosti však krajský parlament rozhoduje v našom okrese v skutočnosti len o lekárskych
ambulanciách, o sociálnych
zariadeniach, cestách, autobusoch, stredných školách a múzeách. Každý kandidát, čo sľubuje niečo iné, nemá predstavu
o možnostiach a kompetenciách kraja.
Mojím hlavným cieľom bude
snaha o STABILIZÁCIU
ZDRAVOTNÍCTVA,
kto-

ré máme veľmi boľavé - veď
zdravie je bohatstvom každého. AKO nato ? 1. Oživiť interné oddelenie Nemocnice Ilava.
Pravdou je, že nemocnica nepatrí pod kompetenciu VÚC, ale
skoordinovaním snahy si viem
predstaviť riešenie – napríklad
napojením na FN Trenčín, alebo
NsP Považská bystrica ako detašovaného pracoviska, veď, kde
je vôľa - tam je cesta. Každý vie,
ako to nejde, ale pre mňa je to
výzva – aspoň sa o to pokúsiť!
V zdravotníctve v spolupráci
s VÚC nás čakajú určite zmeny
ako vznik Centier integrovanej
zdravotnej starostlivosti, rieše-

nie pohotovostí, riešenie lekárenských pohotovostí, riešenie
obhliadok mŕtvych – veci, ktoré štát systematicky neriešil, nedoriešil a obchádzal. Sú to veci,
ktoré potrebuje každý z nás,
a pokiaľ ich budú riešiť diletanti
a ľudia, ktorí problematike nerozumejú, dopadnú tak ako dnes
– čakačky pred ambulanciami,
chaos v poplatkoch, turistika po
lekároch a zháňanie známostí...   
Rád by som pomohol pri plánovaných zmenách v SOCIÁLNEJ OBLASTI, aby reforma
Domovov Sociálnej Starostlivosti nedopadla tak katastrofálne, ako sa to udialo v školstve
a v zdravotníctve. PLÁNUJE
SA PROCES DEINŠTITUONALIZÁCIE DOMOVOV SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI
- inak povedané - ústavy rozpustiť a nakupovať domčeky v
obciach a mestách, kde by mali
byť ubytovaní klienti po 5-6 ľudí
tak, aby sa akože sami zapojili do komunity a začali fungovať.... Neviem, ktorého génia to
napadlo - ale ľudia, ktorí denne
dostávali bez pohybu ruky teplé
raňajky, obed a večeru a ak neboli zbavení svojprávnosti mohli
si odskočiť trebárs aj na pivo, sa

po rokoch majú začať sami o
seba starať a my im budeme
po domčekoch lietať poskytovať
zdravotnícke služby.
Takýmto sprostostiam treba
zabrániť.
Neopakujme tie isté chyby!   Ono to síce funguje vo
Švédsku, ale tu sú úplne iné prostriedky investované do sociálnej starostlivosti a úplne iný je
i systém...
Reálne môže ešte VÚC
ovplyvniť OPRAVY CIEST,
KULTÚRU A STREDNÉ
ŚKOLY. Cestou na ich FINANCOVANIE sú dnes EUROFONDY / napríklad aj na
výstavbu CYKLOTRÁS pre
mladých. Chcem Vám ponúknuť svoje vedomosti a skúsenosti, ochotu pomôcť hľadať cesty a riešenia v prospech
celého okresu. V spolupráci s mestami a obcami zriadiť schránky pre Vaše podnety.
Hlasujte,
prosím,
svojím
srdcom a pevnou rukou!  
Ďakujem Vám za Váš hlas!                                                                                           
Viliam Cíbik          
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PIVOVARSKÝ DVOR
Posledný septembrový deň
bol okrem slnečného počasia
zaujímavý aj tým, že sa všetci, ktorí majú radi stretnutia
s priateľmi pri dobrom jedle,
skvelom pive, či výbornej hudbe zišli v pivovarskom dvore,
aby si vychutnali príjemnú
atmosféru začínajúcej jesene,
typickou svojimi jesennými
plodmi, ktoré si šikovní záhradkári vedia vypestovať na
svojich poliach či záhradách.
A to bol vlastne aj cieľ....tí spoluobčania, ktorí dopestovali viac ovocia, či zeleniny, si
mohli vymeniť za iné s ostatnými pestovateľmi...
Hoci sa naši občania vo výmene produktov až tak veľ-

Rebrová z Podvažia so skvelou
jablkovo-makovou štrúdľou.
3. miesto patrilo Marianne Bodzanovej z Beluše, ktorá upiekla skvelý jablkový rez s krémom.
Cenu poroty sme udelili DS
Masky za výborné „dobrodružné“ maffiny s jablkami
a cenu primátora získala Janka Bajzíková tiež za vynikajúcu makovo-jablkovú štrúdľu.
Po sladkej zákuskovej prehliadke nasledovali ďalšie
súťaže pre deti i dospelých.
Milovníci piva sa pretekali v rýchlosti pitia tohto zlatého moku a tiež získali diplom a uznanie prítomných....
V kultúrnom programe o 15:00

mi nepretekali, a vlastne si
ani žiadne produkty zameniť neprišli, verím, že na budúci rok sa nám podarí tento
cieľ dosiahnuť. Napriek tomu
sme mali možnosť zakúpiť si
v stánkoch občerstvenie, varená kukurica rozvoniavala
po celom pivovarskom nádvorí, nechýbali ani atrakcie pre
deti a pitný režim v podobe
zlatého moku tiež nechýbal.
Počas dňa sme mali možnosť
ochutnať jablkové koláče šikovných gazdiniek, z ktorých
potom odborná porota, zložená z detských i dospelých
ochutnávačov,
vyhodnotila
a ocenila tie najlepšie z najlepších....
Na 1. mieste sa umiestnila
Janka Dianová z Ilavy, ktorá
prekvapila naše chuťové poháriky jablkovo- makovými
maffinami s mascarpone a košíčkami so slaným karamelom,
jablkovým pyré s mascarpone.
2. miesto získala Michaela

hod. vystúpil Divadelný súbor
MASKY so scénkou, v ktorej priblížili atmosféru jarmoku a pitia piva z roku 1655.
Po nich nasledovalo skvelé vystúpenie Harmonikovej
akadémie Jožka Opatovského
zo Soblahova a o 17:00 hodine nám spríjemnili atmosféru svojím jedinečným vystúpením heligonkárky sestry
Bacmaňákové.
Po tombole, za ktorú ďakujeme všetkým prispievateľom,
vystúpilo country zoskupenie
TRIONEL z Ilavy, v ktorom
účinkovali Ľubomír Turcer,
Nikola Matejková a Elenka
Vaňová. Samozrejme nechýbali ani mladí umelci zo ZUŠ
Ilava a záver programu spríjemnila skupina DRÍST....
Ďakujeme všetkým spoluorganizátorom a priateľom, ktorí pomohli pri príprave podujatia a prispeli svojím dielom
k príjemnej atmosfére pivovarského dňa.
-at-

Foto: D. Gašparová
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Prvá pomoc pri bolesti chrbta
Čo môžete sami urobiť pri
prvej pomoci pri bolestiach
chrbta, aby ste si ešte viac
neuškodili? Ak bolesť v
chrbte nevyžaruje do dolnej
končatiny, prvých 24 hodín
stačí, ak dodržíte pokoj na
lôžku v polohe, ktorá najviac uľavuje bolesti a môžete užiť bežné analgetiká,
respektíve náplasti s lokálnym účinkom.
„Lokálna aplikácia tepla nemusí vždy pomôcť, je
to individuálne a závisí od
toho, aká je príčina bolestí.
Určite žiadne klasické masáže. Ak bolesť vyžaruje do
dolnej končatiny, alebo sa
objaví porucha citlivosti na
dolných končatinách, treba
vyhľadať lekársku pomoc
čo najskôr.
Pri laickej prvej pomoci
sa rozhodne treba vyvarovať manipulačných zákrokov rôznych naprávačov a
nekvalifikovaných laikov.
Treba sa vyhnúť násilným
pohybom cez blokovaný
rozsah chrbtice.
Lekára je potrebné vyhľadať v prípadoch
- ak bolesť vyžaruje do
dolnej končatiny,
- ak nastanú problémy s
močením a stolicou,
- ak sa objaví porucha citlivosti na dolných končatinách,
- ak je na jednu stranu výrazné vykrivenie trupu.
Vyskočená platnička
Tí, ktorí majú skúsenosť
s vyskočenou medzistavcovou platničkou vedia, aká
je to náhla a prudká bolesť.
A mnohí majú aj skúsenosti s neodborným „naprávaním“, ktoré sa nemusí skončiť dobre.
Takejto samoliečbe sa vyhýbajte, lekári odporúčajú
ľahnúť si do úľavovej po-

lohy, aplikovať suché tepla
(fén), prípadne môžete užiť
bežné antireumatikum. Ak
bolesť ani po niekoľkých
dňoch neustúpi, navštívte
lekára.
Diagnostika pri bolesti
chrbta:
Najúčinnejšia liečba je
správna diagnóza. Tá určí
smer liečby a možnosti, respektíve ich poradie. Základný algoritmus môže byť
napríklad tento:
- pokoj a úľavová poloha
- nasadenie liekov
Rehabilitačná liečba – cielené cvičenia na chrbticu,
ktoré aktivujú hlboký svalový stabilizačný systém.
Cieľom liečby je nielen
zmierniť bolestivé prejavy,
ale riešiť aj základnú príčinu.
Základom je pokoj na lôžku, pacient by sa mal šetriť.
Na bežné miernenie bolesti
sa využívajú voľnopredajné prípravky ako lieky proti bolesti, gély, masti, hrejivé náplasti. Pri ich užívaní
a používaní pozor aj na precitlivenosť na účinnú zložku, obozretné by mali byť
tehotné ženy a opatrne aj v
prípade ošetrovania dieťaťa.
Teplo a bolesť chrbta
Na tlmenie bolesti sa
zvykne využívať aj pôsobenie tepla, nemusí to však byť
vždy šťastné riešenie. Podľa
lekárov je totiž najprv potrebné poznať príčinu bolesti, potom možno určiť
adekvátny
samoliečebný
postup a prostriedok. Teplo
vám môže bolesti ešte zhoršiť, ak si ho budete aplikovať
v prípade, že príčinou bolesti je napríklad zápal svalu či
nervu.
Neodporúča sa ani snaha bolesť prekonať a takisto

druhý extrém - príliš dlhé
obdobie pokoja, nie je dobrý, pretože svalstvo ochabne a prestane byť oporou. V
ťažších prípadoch je potrebná infúzna liečba, niekedy hospitalizácia, prípadne
operácia.
Pri ťažkostiach počas statickej záťaže odporúčajú lekári pacientom používať

bedrový pás a v niektorých
prípadoch musí pacient nosiť aj korzet.
Ďalšie dôležité súčasti
liečby:
- dlhodobá úprava životosprávy,
- osvojenie si správnych
pohybových návykov,
- primeraná telesná záťaž,
- pravidelné posilňovanie
chrbtového svalstva.
-int-

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.
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Knižné novinky

Beletria dospelí:
T. Macková: Piate prikázanie Nezabiješ
L. Kepler: Lovec králikov
D. Lagercrantz: Muž, ktorý
hľadal svoj tieň
D. Gluchovskij: Poviedky
o Rusku
B. Minier: Skurvený príbeh
K. Rimmer: Keď som ťa
stratila
L. Sasková: Zlatokopka 3
N. Sparks: Vo dvojici
A. Marsons: Zmiznuté
dievčatá
J. Nesbo: Zrada
L. Kepler: Svedkyňa ohňa
F. Rivers: Ozvena v tme
Beletria deti:
K. Cassová:
Šťastne až naveky
Náučná dospelí:
V. Bárta: Tatry čarovné
V. Mikulaj: V očakávaní
P. Rózsa: Očarujúci Egypt
E. Rheinwaldová:
Jak vychovat šťastné dítě

Knižnica informuje
V týchto dňoch boli na účet
mesta pripísané finančné prostriedky, ktoré sme získali
z Fondu na podporu umenia
v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. Boli podporené dva
projekty a to na dokončenie
obnovy interiérového vybavenia detského oddelenia vo
výške 2000 eur a ďalší na doplnenie odbornej literatúry
pre študentov vo výške 2300
eur. Mesto Ilava sa podieľa 5%
účasťou. Momentálne prebieha príprava realizácie.
S novým školským rokom
sme začali ďalšiu sériu stretnutí s deťmi z ilavského školského klubu. Čítame, debatujeme,
tvoríme... Výsledky dekorujú
všetky kúty knižnice J Nakuknite, uvidíte.
-ih-, -ot-

Vážená redakcia!

Chcel by som veľmi pekne
poďakovať pánovi Jaroslavovi
Kobzovi staršiemu za jeho Detské spomienky, venované pripomenutiu prvého transportu
židovských občanov do koncentračných táborov. Veľmi si
vážim jeho pripomienku tohto tragického obdobia židovskej komunity v Európe a
najmä v mojom rodnom meste. Veľmi ďakujem i na spomienku môjho otecka, ktorý
skutočne sa správal vždy tak,
ako mu česť a svedomie kázalo a jeho vzor bol dôvodom,
prečo som sa stal lekárom.
Takéto články nie sú vôbec
zbytočné, ako sa mnohí domnievajú, naopak,vytvárajú
spomienku na obdobie, kedy
v Európe zahynulo 6 miliónov
nevinných židovských ľudí,
susedov, priateľov, spolubudo-

vateľov vlasti len preto, že mali
iné náboženstvo, či rasovú príslušnosť. Samozrejme obeťami
boli i Slovania, kresťania, katolícki farári i evanjelici, ale aj
Rómovia, homosexuáli a ďalší.
A takáto pripomienka je nesmierne dôležitá, najmä preto,
že Európou i Slovenskom sa
opäť valí „hnedá“ vlna neonacizmu a neofašizmu. A práve
takéto články musia nám všetkým pripomenúť, že už nikto
nikdy by nemal nakladať malé
deti do dobytčích vagónov s
odporučením návrat nežiaduci, tak ako zahynulo 1 a pol
milióna detičiek v období holokaustu.
Ešte raz moja hlboká vďaka
a úcta pánovi J. Kobzovi a prajem mu ešte dlhé roky plného
zdravia, rovnako ako všetkým
Ilavčanom.
S pozdravom P. Traubner

Ochrana života a zdravia
Ochrana života a zdravia
je prierezová téma, ktorej zámerom je nasmerovať žiakov k ochrane svojho zdravia
a života a tiež zdravia a života iných ľudí prostredníctvom
teoretických a praktických poznatkov, zručností v
sebaochrane, poskytovaní pomoci iným
v prípade ohrozenia zdravia a života. Ochrana života a
zdravia integruje postoje, vedomosti a
zručnosti žiakov zamerané na zdravý
životný štýl a ochranu života a zdravia
v mimoriadnych a
nepredvídaných situáciách.
Napriek všetkým
poverám a hlavne
dobrej
predpovedi počasia sa uskutočnila v piatok trinásteho jej
praktická časť – účelové cvičenia - pre všetkých žiakov 2.
stupňa našej základnej školy.
Hoci bolo zrána hmlisto, slniečko sa predsa predralo cez
hmlu a začalo sa usmievať.
Vytiahlo žiakov z tried po po-

učení o BOZ a organizačných
pokynoch na školský dvor. Tu
pre nich dievčenský dobrovoľný hasičský zbor z Ilavy pripravil ukážku zásahu, riešenie
simulovanej mimoriadnej situácie. Poďakovanie patrí jej

všetkým členom. Teší nás, že
sú medzi nimi i naši žiaci.
Zdravotná príprava v praxi
– stanovište – telocvičňa. Tú
zabezpečoval zamestnanec záchrannej služby, pán Roman
Adamec. Odborne, názorne
Pokračovanie na str. 10
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Matrika
Narodili sa:
Linda Hrušová
Matej Kubala
Jakub Vavro
Ema Zemanovičová
Branislav Vlkovič
Manželstvo uzatvorili:
Peter Ciller
a Helena Beniatková
Andrej Frýdecký
a Dagmar Majerechová
Igor Šmotlák
a Simona Čuríková
Michal Ranuša
a Barbora Harušincová
Martin Lašák
a Ivana Oravcová
Róbert Mihálik
a Ing. Alena Valachová
Ján Vaněk
a Monika Bakošová
Ján Brtáň
a Kristína Krcheňová
Navždy nás opustili:
Ján Baláž
Anna Papučová
Michal Slivka
Emília SchÖnová
Štatistika:
V termín od 17.9.2017 do
17.10.2017 sa do nášho mesta prisťahovalo 19, odsťahovalo 15 občanov. V rámci
mesta sa presťahovali 4 spoluobčania.

Smútočná spomienka

Odišiel si tíško, niet Ťa
medzi nami, v našich srdciach žiješ spomienkami.
Dňa 30. 11. 2017 uplynie 5
rokov, čo nás navždy opustil
náš drahý milovaný manžel,
otec a dedko
Ľudovít Košút.
S láskou a úctou spomína
manželka a synovia s rodinami.
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Ochrana života...
Dokončenie zo str. 9
na živých modeloch – žiakoch
- i figuríne predviedol prvú
pomoc v praxi aj s improvizovanými prostriedkami. I jemu
patrí naše poďakovanie.
Žiaci sa spolu s triednymi
učiteľmi priebežne presúvali na ďalšie štyri stanovištia
v areáli školy, plnili praktické
úlohy, získavali body. Absolvovali aj turistickú vychádzku
do okolia Ilavy.

Teoretické vedomosti z vyučovacích hodín i hodín venovaných len OŽZ 27.9. v praktickej časti najlepšie využili
a zvládli žiaci 6.B. Umiestnili
sa na 1. mieste. V druhej kategórii bola najúspešnejšia 8.A
a 8. B, získali rovnaký počet
bodov.
Veríme, že sme cieľ ÚC splnili a v jarnej časti, po získaní ďalších teoretických i praktických vedomostí, budú žiaci
ešte zručnejší.
Mgr. Veronika Bambušková

Žiaci ZŠ Ilava

Stretnutie politických väzňov
Dňa 10.10.2017 sa stretli členovia Zväzu protikomunistického odboja III
pri vysokých múroch väznice v Ilave na pietnej spomienke, kde si pripomenuli
väznenie viac ako sedemdesiattisíc občanov, ktorí boli väznení za politické
prečiny. Vládna komunistická moc tvrdo potláčala
akýkoľvek náznak odporu,
či iného zmýšľania. Aby si
upevnila svoje mocenské
postavenie, vytvorila systém prenasledovanie, do-

nášania, obviňovania ľudí
z fiktívnych h zločinov, potom ich v inscenovaných
procesoch odsúdila na dlhé
roky odlúčenia v komunistických pracovných táboroch. Boli to kňazi, robotníci, roľníci, aj intelektuáli.
Každý z nich trpel rovnako
a všetci protiprávne za svoj
názor, ktorý sa priečil vládnucej ideológií. Ani dnes
nesmieme zabudnúť na
obete tohto režimu!.
Ing. Stanislav Porubčan
Predseda RP PV ZPKO

K Pamiatke zosnulých
Milan Rúfus
Budeme vyvolaní po mene
a bude nás tam veľa.
Poodkladáme krídla zlomené
ku nohám Stvoriteľa.
A bude mu chcieť každý predložiť
to svoje malé sólo.
To nasnívane, čo len chcelo byť,
i to, čo ozaj bolo.
Stvoril som svet, vstúpi nám do reči
Boh, nie tak, aby slúžil
naplňovaniu túžob človečích
no, aby človek túžil.
Ak pridával som ohňa do rany,
nebol som vo vás krutý.
Šťastie je v jeho dosahovaní,
nie v jeho dosiahnutí.
Až rozspieva sa svetu dokorán,
prihlasno vaša duša,
napomeňte ju ticho, že jej pán
aj šťastím ju len skúša.
Dar života kto z neho vezme diel,
raz mi ho musí vrátiť.
A ostane mu nie, čo nevedel,
ale čo vedel stratiť.
Zlomené krídla...? práve zlomené
sú žehnávané Bohom.
Budeme vyvolaní po mene
a bude nás tam mnoho.

Spomienka

Už nepočuť po dome mamin hlas,
už nepríde medzi nás.
Dívaš sa na nás z neba,
v nás si zanechala kúsok seba.
Za pokojný spánok Tvoj v modlitbách prosíme a večnú spomienku
na Teba nosíme.
Dňa 20.10.2017 sme si pripomenuli 10 rokov od
úmrtia našej mamičky
a babičky

Anny Bajzíkovej

Foto: E. Štencl

S láskou spomína celá rodina.
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Medzinárodný futbalový zápas U-16
Na našom futbalovom štadióne sa, za účasti asi 300
divákov, odohral futbalový zápas Slovensko – Česko.

Medzi divákmi boli aj bývalí futbalisti Československa
ako Ladislav Pecko, Samuel
Slovák, Luděk Mikloško, Szi-

lárd Németh a iní.
Zápas mal vysokú športovú ako aj spoločenskú úroveň, žiaľ naši reprezentanti v

tomto zápase podľahli rovesníkom z Česka 4:1.
Výsledky st. žiaci:
H. Poruba – MFK Ilava 3:8
(góly: Srnec 3, Roháč 2, Híreš, Antal, Palkovič)

TJ Sokol Ilava – oddiel karate
V sobotu 21.10.2017 sa súťaže v Prievidzi zúčastnili
ôsmi pretekári z Ilavy.
Toto sú výsledky štvrtého
kola tejto sezóny.
Katka Kadlečíková
1. miesto kumite dievčatá
11-12r. +150cm
Paľko Ház 3.miesto kumite chlapci 11-12r. - 150cm
Timotej Horák 3.miesto
Kata chlapci 13-14r.
Tadeáš Horák 2.miesto
kumite družstvá 7 -8r.

Našim starším pretekárom
sa nedarilo. Peter Meliš a Lucia Palmová skončili v prvom kole a Juraj Kosec v dru-

Česká reprezentácia

Tadeáš Horák

Timo Horák

Žiaci ZŠ v Ilave sa dňa
23.10.2017 zapojili do 13.
ročníka
celoslovenského
projektu „Najzaujímavejšie
podujatie školskej knižnice“
na tému „Deň Milana Rastislava Štefánika“.
Všetky aktivity žiakov spájalo motto: „Spoznávaním
života osobnosti hľadáme
vlastný cieľ“. Ako sa podarilo spracovať túto neľahkú
tému žiakom 1.-9. ročníka si
môžete pozrieť od 26.10.2017
vo vestibule DK Ilava.

hom. Romana Adamcová pre
zdravotné problémy zostala
doma.
Zato sa darilo mladšej generácii. Vynikajúco zápasila Katka Kadlečíková a Paľko Ház. Prvýkrát v kumite
Pohára Federácie nastúpil
náš najmladší pretekár Tadeáš Horák a bodoval ako najúspešnejší pretekár z družstva. Timo Horák prelomil
smolu a v Kata skončil na
treťom mieste. Do kumite
pre zdravotné problémy nenastúpil.
Našich pretekárov teraz čaká Grand Prix Ostrava a Majstrovstvá Slovenska v Šali. Reprezentantov
Adamcovú a Meliša čaká tvrdá príprava na Majstrovstvá
Európy v Taliansku, ktoré
budú v decembri. Dúfame, že
už chrípky a virózy skončili
a budeme môcť naplno trénovať a reprezentovať.
Kamil Horák, tréner
karate TJ Sokol Ilava

Foto: M. Holbus

Slovenská reprezentácia
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KULTÚRA

Ponúkame nasledovné kultúrne podujatia
26. 10. 2017 /štvrtok/ o 16. 00 vo
výstavnej sieni DK
Vernisáž výstavy obrazov
TIBORA HLADKÉHO
Venuje sa olejomaľbe, kombinovanej technike a grafike. Jeho
tvorba nesie znaky surrealizmu
v nápadoch, motívoch i rukopise. Žije a tvorí v Novej Dubnici.
Výstava potrvá do 30. novembra
a diela je možné zakúpiť.
4. 11. 2017 /sobota/ vo volebných miestnostiach v meste
Voľby do VÚC – zvolíme si nového župana i poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja
21. 11. 2017 /utorok/ o 16. 30
v mestskej knižnici
Beseda so spisovateľkou Tatianou Mackovou a Andreou Harmanovou – riaditeľkou vydavateľstva Artis Omnis. Vstup voľný.
24. 11. 2017 /piatok/ o 16. 00
v sále domu kultúry
ZUŠKÁRSKY lampášik. Už
tradičný koncert žiakov základnej umeleckej školy spojený
s prezentáciou milých keramických výrobkov žiakov z výtvarného oddelenia. Za dobrovoľný
príspevok môžu byť vaše.
25. 11. 2017 /sobota/ od 17. 00

v sále domu kultúry
NOC DIVADIEL so súbormi
z Dubnice nad Váhom, Lúk, Nového Mesta nad Váhom a Ilavy.
Viac na titulnej strane. Vstupné 2 €, /deti do 12 r. zdarma/ na
všetky predstavenia 5 €.
2.12. 2017 v sále domu kultúry
Vianoce s orchestrom Jána Berkyho Mrenicu a Janou Orlickou
Prvý tohtoročný adventný koncert.
Pripravujeme:
Koncom novembra vo vstupnej
hale DK výstavu k 160. výročiu
narodenia Dr. A. M. Pattantyúsa, lekára vo vtedajšej ilavskej trestnici a vášnivého amatérskeho fotografa, vďaka ktorému máme fotografie z Ilavy
a okolia zo začiatku 20. storočia.
8. 12. 2017 /piatok/ v parku
v centre mesta
Vianočné remeselné trhy, betlehem a príde aj Sv. Mikuláš.
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.

Tibor Hladký
Motivovaný je osobným
- ľudským vesmírom, ako i
nami pozorovateľným vesmírom. Jeho obrazy sú nevypozerateľné. Raz nás zaujme
príbeh, inokedy rôzne štruktúry a ich kombinácia so základnou paletou farieb. Diela oslovia najmä tých, čo radi
lovia sekundárne obrazy so
štruktúrou koláží, ktoré autor
tejto výstavy kombinuje spolu
s nami a našimi víziami. Dáva
prednosť skratke, inokedy jej
detailu.
Ako autodidakt začal vystavovať v roku 1993 kolektívny-

mi výstavami. Keď sa umelcovi darí, tak ozvenou sú mu
uznania i ceny nielen v trenčianskom, ale i v celoslovenskom “Výstavnom spektre”.
Nič však nemá celkom hladký
priebeh. Hľadanie i nadanie
pokračuje. Mal tri autorské
výstavy k životným jubileám.
Pravidelne sa zúčastňuje družobných výstav autorov trenčiansko-uhersko-hradištského
regiónu “Stretnutie - setkání”.
Autor chce touto výstavnou
kolekciou obrazov diváka pozastaviť, aby sa v súčasnom
uponáhľanom svete zamyslel
nad malou modrou bodkou
“Univerza”.

Pozvánka na ZUŠ-kársky lampášik
Stalo sa milým zvykom, že v
predvianočnom čase sa stretnú
rodičia, deti, učitelia a vôbec
priaznivci hudby, spevu, tanca
a šikovných rúk na spoločnom
predstavení hudobného, tanečného a výtvarného odboru
Základnej umeleckej školy v
Ilave. Nie je tomu inak ani tento rok – ZUŠ-kársky lampášik
sa rozsvieti už po štvrtýkrát.
Žiaci výtvarného odboru pre
Vás pripravujú pod vedením
svojich učiteľov nielen výstavu
kresieb a malieb, ale tiež výrobky z keramiky; žiaci taneč-
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ného odboru nacvičujú pestrý
program na ľudovú i modernú
nôtu (uvidíte aj malý tanečný
príbeh o tom, ako sa nevzdávať), a pozadu nie sú ani hudobníci, ktorí sa predstavia v
sólových, komorných aj súborových číslach a rôznych hudobných žánroch. Veríme, že
sa bude na čo pozerať - preto
srdečne pozývame každého,
kto má čas a chuť, na príjemne strávený podvečer. Kedy a
kde? V piatok 24. novembra
2017 o 16:00 hod. v Dome kultúry Ilava. Tešíme sa na Vás :) !
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