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Reštaurovanie sv. Jána Nepomuckého

Slávnostné odhalenie
zreštaurovanej sochy sv.
Jána Nepomuckého.
V sobotu 1.11.2014 o
10.00 sa uskutoční sv. omša
vo farskom kostole. Po nej
sa uskutoční slávnosť pri
znovuosadenej soche.
V krátkom programe vystúpi Zmiešaný spevácky
zbor Ilavčan.

Kamenná socha sv. Jána Nepomuckého predstavuje najstaršiu a najhodnotnejšiu exteriérovú sochu v našom meste. Ide o klasicistickú sochu dátum
vzniku pred r. 1852. Ikonograficky zobrazuje danú
schému v podobe stojacej postavy sv. Jána Nepomuckého s atribútom ukrižovaného Krista v rukách. Pamiatka je vedená v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 734/1-2 a je vo vlastníctve Mesta
Ilava.
Objekt sochy a podstavca sa nachádzal v havarijnom technickom stave. Bol demontovaný a v depozite uložený od roku 2002 v bývalej zauhľovni kotolne
na Ul. SNP. Napriek bezpečnému uskladneniu a bez
odborného reštaurátorského zásahu pamiatka naďalej chátrala. Kamenná hmota bola oslabená a neodbornými zásahmi narušená.
Už v roku 2000 bol vypracovaný zámer v znení
„Zámer a zásady na reštaurovanie plastiky sv. Jána
Nepomuckého v Ilave“ Pamiatkovým ústavom Bratislava regionálne stredisko Trenčín, pracovisko Bojnice spracovaný Mgr. Kollárovou Renátou.
Mesto Ilava niekoľkokrát bezúspešne žiadalo príslušné orgány o dotáciu. V roku 2013 bol vypracovaný reštaurátorský výskum aj návrh na reštaurovanie
a dňa 10. 10. 2013 vydané rozhodnutie č. KPÚTN2013/15989-2RUZ ktorým schválil výskum a návrh
Krajský pamiatkový úrad Trenčín. Až v tomto roku,
po neschválení dotácie sa intenzívne začalo pracovať na ďalších potrebných povoleniach od Krajského
pamiatkového úradu Trenčín, aby bolo možné začať
s reštaurátorskými prácami.
Reštaurovania sa zhostila a myslím úspešne fi.
RENON s.r.o Komárno v zastúpení konateľmi akad.
soch. Ondrejom Csütörtöki a akad. soch. Arpád Mézes v celkovom náklade 12 000,-€.
Konatelia realizovali aj reštaurovanie hrobky Barossa Gábora v Klobušiciach v roku 2002 po poškodení z ulomenej vetvy susedného stromu. Betónový
základ zhotovila fi. MIRAL Ing. Ján Straňák Ilava.
Osadením sochy sv. J. Nepomuckého bola zavŕšená rekonštrukcia parku Štefana Rausa v zmysle
štúdie s názvom: „Rekonštrukcia mestského parku
v Ilave, II etapa“ vypracovanou Ing. Annou Staškovou - PROXIMA z Piešťan.
Spracoval: Ing. Janušek Stanislav
ved. odd. výstavby a živ. prostredia

Z obsahu:
Medziročné vyhodnotenie rozpočtu Komunálne voľby Finančná a multikriteriálna analýza parkovacieho
systému v meste Ilava Knižné novinky Spoločenská rubrika Športové aktuality
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Hospodárenie mesta Ilava -Hodnotenie fin.
zdravia (2009 - 2013)

2009 4,5 2010 4,6 2011 4,8 2012 5,0

2013 5,1+ základná bilancia 3,1, dlhová služba
5,6, celkový dlh 5,1, záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0, okamžitá likvidita 5,7
Primátor mesta Ilava, Ing. Štefan Daško, dáva na
vedomie INEKO-m aktuálne zverejnené finančné zdravie
miest a obcí, osobitne finančné zdravie mesta Ilava,
vypracované každoročne inštitútom INEKO po započítaní
roku 2013(po uzávierkach, auditoch, poskytnutí údajov
cez Ministerstvo financií SR).

Výsledná známka, hodnota finančného zdravia
mesta Ilava po roku 2013 je 5,1- výborné
finančné zdravie.

Je to medziročné zlepšenie zo známky 5,0 dobré finančné
zdravie po roku 2012.Známka finančné zdravie mesta na
stupnici 0 minimum(najhoršia), 6 maximum(najlepšia
možná) u mesta Ilava sa každoročne zlepšuje od roku 2009
zo 4,5; r. 2010 4,6; r. 2011 4,8; r. 2012 5,0 (všetko dobré
finančné zdravie) po súčasnosť 5,1- výborné finančné zdravie.
Predpoklad po roku 2014 je posun a zlepšenie na 5,2.
Mesto je trvalo bez záväzkov po lehote splatnosti, miera
dlhu k októbru 2014 je 15,4% z maxima množného 60%.
Ku koncu roka 2014 bude miera dlhu menšia ako
15%,kvalifikovaný odhad v závislosti aj od vývoja a
prognózy celkovo. Bežných príjmov roku 2014 cca 14,5%.

Ing. Štefan Daško, primátor mesta Ilava

Mesto má za sebou 4 ročné audity v poriadku, kontrolu
NKÚ v poriadku, kontroly riadiacich kontrolných orgánov
na EÚ projekty v poriadku. Mesto je trvalo bez sankčných
úrokov a poplatkov z prehraných súdnych sporov. Riadime
sa trvalou rozpočtovou zodpovednosťou. Rozpočet r.
2014 mesto zvláda. Na porovnanie uvádzam príklad
finančného zdravia miest Košice magistrát 3,6/6, Žilina
3,3/6, Humenné 4,1/6, Hnúšťa 4,1/6, Brezno 3,9/6 a obcí
Častkovce 4,1/6, Košecké Podhradie 4,2/6, Stará Bystrica
3,7/6, Dohňany 3,1/6,Očová 5,0/6(gratulujem),kde sú
primátori, starostovia súčasne aj poslancami Národnej
Rady SR za SMER. Finančné zdravie našich susedných,
najbližších miest:
Trenčín 3,7/6, Trenčianske Teplice 4,2/6, Nová Dubnica
4,4/6, Dubnica nad Váhom 5,3/6(gratulujem), Púchov
4,0/6, Považská Bystrica 3,7/6, Nemšová 3,5/6, obec
Lednické Rovne 2,5/6. Zo 138 hodnotených miest
a mestských častí SR má 31 subjektov výbornú hodnotu
finančného zdravia.
Štátny rozpočet SR 2014 - Plánovaný deficit 2,64 % HDP.
Štátny rozpočet SR 2014 - aktualizácia 09/2014 Nový
odhad - deficit
2,93% (2,2 mld. eur).
Dlh SR dnes je cca 56 – 57 % zo 60 % maxima.

Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava - 9/2014
(tabuľková forma)

Bežný rozpočet
Príjem
z toho: DzP FO
daň z nehnuteľ.

DK
Výdaj
z toho: výdaj na RO
výdaj mesto
z toho: MŠ
DK
správa mesta
z toho: TSM(príspevok)
Rozdiel
Kapitálový rozpočet
Príjem
Výdaj
Rozdiel
Finančné operácie
Príjem
Výdaj
Rozdiel
Príjem
Výdaj
Rozdiel

(sumy sú uvedené v €)

Schválený 2014 Upravený 2014 Plnenie 9/2014

9/2014 v %

3 192 061,00
1 307 290,00
587 166,00
22 785,00
3 119 958,00
1 033 940,00
2 086 018,00
330 196,00
169 050,00
1 029 418,00
290 000,00
72 103,00

3 156 704,00
1 333 351,00
587 166,00
22 785,00
3 099 601,00
992 218,00
2 107 383,00
331 484,00
169 550,00
1 037 518,00
295 000,00
57 103,00

2 548 793,67
1 016 527,86
563 487,54
19 179,89
2 217 396,02
749 339,18
1 468 056,84
234 263,62
117 453,66
733 315,59
222 494,00
331 397,65

80,74
76,24
95,97
84,18
71,54
75,52
69,66
70,67
69,27
70,68
75,42

102 760,00
346 260,00
-243 500,00

27 440,00
503 370,00
-475 930,00

17 658,66
145 111,18
-127 452,52

64,35
28,83

243 500,00
72 103,00
171 397,00

492 250,00
72 103,00
420 147,00

153 073,52
54 671,08
98 402,44

31,10
75,82

3 538 321,00
3 538 321,00
0,00

3 676 394,00
3 675 074,00
1 320,00

2 719 525,85
2 417 178,28
302 347,57

73,97
65,77

* RO – rozpočtové organizácie (zahŕňa ZUŠ, CVČ, ŠJ
ZŠ a ŠKD ŠJ), MŠ – zahŕňa Materskú školu Ilava + jedáleň a Materskú školu Klobušice + jedáleň, DK - domy
kultúry.
* výdaj mesto - zahŕňa správu mesta, voľby, transakcie verejného dlhu, civilnú obranu, ochranu pred požiarmi, výstavbu, cestnú dopravu, komunikácie, nakladanie s odpadmi, ochranu prírody a krajiny, ochranu
životného prostredia, rozvoj bývania, verejné osvetlenie, bývanie a občiansku vybavenosť, rekreačné a športové služby, knižnicu, kultúrne služby, predškolskú
výchovu, opatrovateľskú službu, klub dôchocov a starostlivosť o občanov v hmotnej núdzi.
Schodok štátneho rozpočtu SR je k 30. 09. 2014 vo
výške 1,84 mld. €.
Zdroje: Ministerstvo financií SR, Trend, HN, Pravda,
Sme, portál TV noviny, TASR.
Ing. Štefan Daško
primátor mesta Ilava
Ing. Stanislav Fúsek
samostatný odborný referent rozpočtu
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Dôležitý oznam vedenia mesta
„Štúdia VUD Žilina potvrdila správnosť krokov
primátora a vedenia mesta v oblasti riešenia parkovania v centre mesta“.
Vedenie mesta Ilava, primátor mesta, prednosta,
vedúci odd. výstavby a životného prostredia verejne
predkladajú a dávajú do
pozornosti verejnosti, poslancom MZ, kandidátom
na primátora, kandidujúcim do orgánov mesta,
novozvoleným orgánom
mesta dokument Finančná
a multikriteriálna analýza parkovacieho systému
v meste Ilava, odporúčanie
autora, spracovateľa VÚD
a.s. Žilina. Dokument je
zverejnený na www.ilava.
sk aktuality a na úradnej
tabuli. Dokument bude
spracovateľom, autorom
VÚD a.s. Žilina v zastúpe-

ní osôb, ktoré ho osobne
vypracovali odprezentovaný na VZ MZ v Ilave dňa
28.10.2014 v DK v Ilave,
kde budú zodpovedané
aj otázky občanov. Mesto
Ilava, vedenie, primátor
jednalo, jedná, bude jednať
v tejto veci profesionálne, zodpovedne, vedomé
si nevyhnutnosti riešenia
problému. Do predbežného užívania bolo dané
bezplatné parkovisko na
Kukučínovej ulici, kapacita 72 miest(NPCJK).Bolo
vypísané stavebné konanie
na druhé bezplatné verejné
parkovisko pri železničnej
stanici(NPZS) s reálnym
predpokladom vybudovania a uvedenia do prevádzky do 06/2015 s kapacitou
93 miest. Tieto 3 veci spolu
súvisia,V3ZPSBO(variant3
závorový parkovací systém bez obsluhy+2NPCJK,
ZS(dve neplatené parkoviská Cillerova jama, Kukučínova a pri železničnej
stanici).
Celý dokument Finančná a multikriteriálna
analýza parkovacieho systému v meste Ilava je zverejnený na www.ilava.sk,
aktuality, úradnej tabuli.
Z dokumentu:

....Pre
zhodnotenie
možností regulácie statickej dopravy v centre
mesta bolo finančnou
a multikriteriálnou analýzou posudzovaných 6
variantov. Finančná analýza vyhodnotila z pohľadu návratnosti investícií
ako najvýhodnejší variant
V3....ako jediný z variantov prináša v čase po 8
rokoch návratnosť investície a potom generuje zisk
a nezadlžuje mesto.
...Z výsledku vykonanej
hromadnej syntézy multikriteriálneho rozhodovacieho procesu vyplýva,
že z pohľadu definovaných kritérií je najviac

preferovaným variantom
riešenia statickej dopravy
v CMZ Ilavy variant V3,
čiže parkovací závorový
systém so samoobslužnými terminálmi so ziskom
22,96% preferencií.
... apelovať na kandidátov na primátora, aby sa
vyjadrili už v predvolebnej kampani k navrhovaným variantom riešenia
statickej dopravy...
...na základe vykonanej
finančnej a multikriteriálnej analýzy je odporúčaný parkovací závorový
systém s platbou v samoPokračovanie na str. 4
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Dôležitý oznam...
Dokončenie zo str. 3
obslužných termináloch...
„Výskumný ústav dopravný, a. s. vo svojej 60-ročnej
existencii plní významné
úlohy s celospoločenskými
a
národohospodárskymi
dôsledkami, čo vyplýva z
riešenia významných výskumných úloh v oblasti
tvorby a realizácie dopravnej politiky. S tým súvisí
rozsiahle know-how, ktoré
ho kvalifikuje na zaradenie

do vedecko-výskumnej základne Slovenskej republiky.
Ústav bol založený v
roku 1954 ako Vedecko-výskumný ústav dopravný
v Prahe. Názov Výskumný
ústav dopravný nesie od
roku 1956. Svoje pracoviská mal v Prahe, Brne, Bratislave a od roku 1964 aj v
Žiline.
Ústav je organizáciou
vedy, výskumu a vývoja s
dlhoročnou tradíciou. Pô-

sobí vo všetkých druhoch
dopravy, najmä v oblastiach techniky, technológie,
prevádzky, ekonomiky, legislatívy, riadenia a organizácie dopravy, informatiky
a automatizácie v doprave,
ekológie, energetiky, bezpečnosti a kvality dopravy,
dopravnej infraštruktúry,
dopravného zabezpečenia a
riadenia cestovného ruchu,
dopravnej politiky, skúšobníctva a certifikácie v oblasti stavebných výrobkov,

Rozhovor s riaditeľom NsP Ilava, n.o.
Rozhovor viedla Mária Letková, členka dozornej rady NsP Ilava, n.o.
1. Pán riaditeľ, čo nové v NsP
Ilava ?
NsP Ilava v posledných 2 rokoch prechádza procesom optimalizácie lôžkových kapacít
a postupne sa reprofilizuje na nemocnicu, ktorá sa orientuje na
poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti, špecializovanej ambulantnej starostlivosti a v oblasti lôžkovej časti popri
internom oddelení pre mužov
a ženy sme v roku 2013 zdvojnásobili počet lôžok na oddelení dlhodobo chorých.
2. Čo si môže čitateľ predstaviť
konkrétnejšie pod jednodňovou
zdravotnou starostlivosťou ?
V súčasnosti poskytujeme jednodňovú zdravotnú starostlivosť
v špecializovaných odboroch gynekológia, chirurgia a ortopédia.
Reči, že gynekológia, či chirurgia v Ilave nie je, sa nezakladajú
na pravde. Síce nemáme lôžkové
oddelenia chirurgie a gynekológie, ale pri súčasnom materiálno
– technickom vybavení a vďaka zručnostiam a schopnostiam
zdravotníckeho personálu a tiež
ďalšieho medicínskeho zázemia,
robíme široké spektrum zdravotníckych výkonov, ktoré ešte pred
pár rokmi vyžadovali obvykle
viac ako týždennú hospitalizáciu pacienta v nemocnici. Dnes
v tomto type zdravotnej starostlivosti laparoskopicky „vyberáme“
žlčníky, artroskopicky operujeme
kolená, ramená, členky, taktiež
endoskopicky operujeme viacero ženských ochorení, pričom to
realizujeme prakticky bez čakacích dôb. Táto devíza začína byť
známa aj za hranice okresu Ila-

va, bežne sa k nám objednávajú
pacienti aj z trnavského, nitrianskeho, či žilinského kraja. Nie je
to však len krátkymi čakacími
dobami, prvoradá je kvalita služieb od príchodu do nemocnice,
prvotných vyšetrení, diagnostiky,
až po samotný zdravotnícky výkon, vrátane prepustenia do domácej starostlivosti, resp. zaradenia sa do plnohodnotného života.
Spektrum výkonov je detailnejšie
špecifikovaný na našej webovej
stránke.
3. A čo rozumieme pod špecializovanou ambulantnou zdravotnou starostlivosťou ?
V NsP Ilava máme dnes deväť odborných ambulancií., kde
pracujú dostatočne kvalifikovaní
a erudovaní špecialisti. Ide o nasledovné pracoviská :
- anesteziológia a intenzívna medicína
- fyziatria, balneológia
a liečebná rehabilitácia
- gastroenterológia
- gynekológia a pôrodníctvo
- hematológia a transfúziológia
- chirurgia
- kardiológia
- vnútorné lekárstvo
- úrazová chirurgia.
Popri ambulantnej zdravotnej
starostlivosti máme v nemocnici aj tzv. spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky, kde by som
popri funkčnej diagnostike a patologickej anatómii vyzdvihol
najmä pracovisko rádiológie. Na
tomto pracovisku prevádzkujeme okrem rtg prístrojov aj mamografický prístroj s priamou
digitálnou mamografiou, kde by
som chcel zdôrazniť, že takýto

prístroj v okresoch Ilava, Trenčín
a Považská Bystrica máme ako jediné pracovisko, ostatné sú tzv.
nepriama digitálna mamografia. V stručnosti základný rozdiel
medzi priamou a nepriamou digitálnou mamografiou pri vyšetrení prsnej žľazy je v polovičnej
dávke žiarenia na organizmus,
vyššia rozlišovacia schopnosť
a tým prípadné odhalenie rakoviny prsníka v skoršom štádiu,
kedy je ochorenie plne liečiteľné. Rakovina prsníka patrí u žien
medzi najväčšie skryté nebezpečenstvo. Tieto vyšetrenia robíme
7 dní v týždni, denne od 08:00
hod. do 20:00 hod. Je samozrejme
bezplatné, nakoľko sme zmluvní
partneri všetkých zdravotných
poisťovní.
4. Nedovolí mi nespýtať sa na
lôžkové oddelenia, nakoľko tie
robia nemocnicu nemocnicou.
V NsP Ilava v minulosti postupne zaniklo viacero oddelení.
Dnes sa orientujeme na internistické oddelenia a na chronické
lôžka. Vzhľadom k veľkosti spádovej oblasti NsP Ilava, ktorá
predstavuje cca 90.000 obyvateľov je potrebné, aby sme pri súčasnej sieti a najmä kapacitných
možnostiach okolitých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti plnohodnotne zabezpečovali
oddelenie vnútorného lekárstva,
vrátane jednotky intenzívnej starostlivosti.
Je známe, že obyvateľstvo Slovenska starne, klesá počet narodených detí a aj zlepšovaním
zdravotnej starostlivosti sa priemerný vek obyvateľstva zvyšuje. To prináša aj zvýšenú potrebu

určených výrobkov a interoperability.
Ústav sa v nedávnej minulosti zaoberal aj statickou
dopravou v rámci projektov
Easyway II (ČP1: Inteligentné parkovanie vozidiel)
a Bratislava mestská časť
Petržalka - riešenie statickej dopravy (Posúdenie dopravno technického riešenia
a návrh prevádzkovo organizačného zabezpečenia).

tzv. chronických lôžok, ktorých
je v trenčianskom kraji na počet
obyvateľov a ich vekovú štruktúru v porovnaní s inými krajmi
Slovenska mizerne málo. Máme
snahu v tejto oblasti spolupracovať s okolitými nemocnicami,
najmä s Fakultnou nemocnicou
v Trenčíne a s Nemocnicou s poliklinikou v Považskej Bystrici.
Hľadáme riešenia, aby sme pacientom neustále skvalitňovali
poskytovanú zdravotnú starostlivosť. Vonkoncom nie som zástancom toho názoru, aby všetci
robili všetko, nakoľko vtedy trpí
kvalita a istým spôsobom aj bezpečnosť pacienta.
5. Čo nám poviete o finančno –
ekonomickej situácii nemocnice ?
Nechcem, aby to znelo ako
fráza, ale skutočne sme po príchode nášho vedenia začiatkom
roku 2012 museli spraviť niektoré doslova brutálne opatrenia.
Komunikovali sme so všetkými
dotknutými subjektmi, vrátane
zamestnancov. Mám vnútorný
pocit, že drvivá väčšina situáciu
pochopila, pridala sa na našu stranu a aj vďaka pozitívnemu prístupu, že „aj ja priložím ruku k dielu“ sme dnes v podstatne lepšej
finančnej kondícii ako tomu bolo
v spomínanom období. V tom
čase bola - obrazne povedané najdôležitejším pracoviskom pokladňa, keď naši dodávatelia boli
ochotní dodať zdravotnícky materiál, lieky, potraviny ale aj služby až po zaplatení v hotovosti.
Aktuálna situácia je taká, že sme
takmer so všetkými obchodnými
partnermi, kde boli neuhradené
polehotné záväzky, dohodnutí na
splátkových kalendároch, ktoré
sme už splnili, alebo ich priebežne plníme. Pre našich dodávateľov sme sa stali dôveryhodným
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partnerom, čo sa prejavuje v lepších obchodných podmienkach
a vyššom stupni porozumenia.
Postupne boli zo strany dodávateľov späť vzaté podania žalôb na
súdoch, uzatvorené súdne zmiery
a upustené od vymáhania penále.
I keď všetky tieto dielčie úspechy
ešte nie sú znakom dlhodobej finančnej stability nemocnice. Naďalej rokujeme s našimi partnermi aj na strane výnosov, čo sú
zdravotné poisťovne. Musím povedať, že aj na tejto strane sa nám
darí postupne dohadovať pre nemocnicu lepšie obchodné podmienky. Určite potrvá ešte nejaký čas, kým sa nám podarí dostať
nemocnicu do takého finančno-ekonomického stavu, aby nehospodárila v červených číslach a dokázala obhájiť svoju zmysluplnosť
nielen na poli zdravotníckom, ale
aj hospodárskom, čo je základ pre
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jej ďalší rozvoj do budúcnosti.
6. A čo spolupráca s Mestom
Ilava ?
Tu si dovolím najskôr poznamenať, že často diskutujem na
túto tému s mnohými riaditeľmi
nemocníc a vymieňame si skúsenosti aj z tejto oblasti. Ako je známe, nemocnice u nás majú rôznu
formu a rôznych vlastníkov. Kolegovia riaditelia mi zhodne tvrdia,
že symbióza mesto-nemocnica
bez ohľadu na formu vlastníctva
je nesmierne dôležitá. Komunálni politici si uvedomujú, že nemocnica v meste slúži všetkým
občanom mesta a okolia a tak
sa k tejto skutočnosti aj stavajú. V našom prípade to však žiaľ
nemôžem potvrdiť. Súčasný primátor mesta Ilava sa k nemocnici
už druhé funkčné obdobie správa macošsky, neustálou štvavou
kampaňou nerobí vzťahu mesto-

-nemocnica vôbec dobrú službu.
Dokonca jediná exekúcia na nemocnicu za posledných 5 rokov
bola uvalená práve na základe pokynu súčasného primátora. Táto
skutočnosť zbytočne a dubiózne
zaťažuje náklady nemocnice trovami exekúcie, dodnes máme na
týchto trovách nesplatené záväzky a celkom prirodzene tieto financie nemocnici chýbajú. Veľmi
ťažko sa nám potom u ostatných
obchodných partnerov vysvetľuje a obhajuje naša filozofia, keď
nám tak trochu ironicky šplechnú do očí, že ako chceme naše ciele dosiahnuť, keď voči nemocnici
vedie exekučné konanie „vlastné“
mesto. Veľmi ma mrzí tento deštruktívny prístup zo strany súčasného primátora Mesta Ilava,
predchádzajúci primátori mali
k nemocnici v Ilave podstatne
bližší a konštruktívnejší prístup.

7. Kde vidíte ilavskú nemocnicu o 5 rokov ?
Ako som už spomenul skôr,
máme ambíciu byť regionálnou
nemocnicou, kde prioritou je neustále skvalitňovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti
pre pacientov okresu Ilava a časti
okresu Púchov. Nemocnicu v budúcnosti vidím ako subjekt, ktorý budú s dôverou vyhľadávať
lokálni pacienti a tiež pacienti,
ktorí nás v rámci slobodnej voľby
lekára vyhľadajú aj z iných častí
Slovenska. Vysokokvalifikovaný
personál, profesionálne odvedený
zdravotnícky výkon, ľudský prístup a z toho plynúca spokojnosť
pacienta sú a budú našimi devízami a prioritou do ďalších dní
v našej práci.
Ing. Juraj Beďatš,
riaditeľ NsP Ilava, n.o.

Šéfredaktorka Ilavského mesačníka požiadala primátora mesta Ing. Štefana Daška
o vyjadrenie vo veci spolupráce Mesta Ilava s nemocnicou.
Vyjadrenie primátora mesta:
K spolupráci medzi Mestom
Ilava a Nemocnice chcem
uviesť, že v časoch, keď hrozilo
zrušenie Nemocnice /ďalej
len „NsP“/ a občania spisovali
petíciu za jej zachovanie, som
sa osobne zúčastnil rokovaní
v tejto záležitosti na riaditeľstve Všeobecnej zdravotnej
poisťovne, a.s. s vtedajšou p.
riaditeľkou a terajšou ministerkou zdravotníctva JUDr.
Zuzanou Zvolenskou, kde som
petíciu občanov osobne odovzdal.
K spomínanej exekúcii
chcem uviesť, že po nekonečných sľuboch o úhradách pohľadávok mesta predošlého

vedenia NsP, som chcel, aby rokovania s Mestom brali vážne.
Pri každom rokovaní s predošlým riaditeľom NsP boli stanovené nové termíny úhrad, ktoré
neboli dodržané a celkový dlh
nemocnice na dani z nehnuteľnosti a komunálnom odpade /
ďalej len „KO“/ k 01. decembru
2011 sa vyšplhal až na 18.280,31
€. Preto som nemohol dopustiť, aby dlh nemocnice sústavne narastal. Chcel som, aby
nové vedenie bralo záväzky NsP
voči mestu vážne, a podal som
exekúciu na nezaplatenú daň
z nehnuteľností za rok 2011. Ostatné záväzky po lehote splatnosti uvedených rozhodnutí,
a to poplatok za KO za rok 2011,

Komunálne voľby
Komunálne voľby sa budú konať dňa 15.11.2014. Volebné
miestnosti sa otvoria o 7.00
hod a uzatvoria sa o 20.00 hod.
Upozorňujeme občanov na koniec hlasovania: 20.00 hod.
V meste Ilava bolo vytvorených 6 volebných obvodov, 6
okrskových volebných komisií
zasadne nasledovne :
Okrsok č. 1
dom kultúry Farská 84/1, 019
01 Ilava
Okrsok č. 2

budova ZŠ Medňanská ul.
514/5, 019 01 Ilava
Okrsok č. 3
budova ZUŠ, Ul. Pivovarská
662/81, 019 01 Ilava
Okrsok č. 4
budova TSM, Ul. Hurbanova
132/26, 019 01 Ilava
Okrsok č. 5
budova DK Klobušice Trenčianska
Okrsok č. 6
budova DK Iliavka, Iliavka
Mestská volebná komisia bude

daň za rok 2012 a 2013 a tiež
poplatok za KO za rok 2012 a
2013 platila Nemocnica podľa
dohodnutých splátkových kalendárov. Naviac chcem pripomenúť, že Mesto navrhlo úľavu
pre NsP vo výške 50 % na dani
z nehnuteľností vo VZN mesta
s účinnosťou od 01.01.2013, za
podmienky, že NsP bude plniť splátkové kalendáre a dlh
sa bude znižovať. Ako štatutárny orgán Mesta Ilava som zodpovedný za nakladanie s verejnými financiami a preto som
musel pristúpiť i k nepopulárnym krokom. Zároveň chcem
poďakovať súčasnému vedeniu
nemocnice, že sa snaží dodržiavať lehoty dohodnutých splátok

a podstatne znížila aktuálnu
výšku dlhu. Je mi však ľúto, že
pôrodnícke oddelenie v NsP
bolo zrušené i napriek vystúpeniu súčasného riaditeľa na
porade poslancov za prítomnosti i poslankyne MZ v Ilave za politickú stranu Smer
a predsedkyne Správnej rady
NsP v Ilave RNDr. Etely Eglyovej, kde deklaroval zachovanie
všetkých oddelení nemocnice
a informoval o hospodárení
nemocnice.
Ing. Štefan Daško
primátor mesta Ilava

sídliť v budove okresného úradu č.81/18. Predsedom mestskej volebnej komisie je Ing.
Štefan Batla. Mestská volebná
komisia, tak ako i okrskové volebné komisie bude v deň volieb pracovať od 7.00.
V komunálnych voľbách nie je
možné vydávať voličské preukazy. V prípade záujmu o návštevu s prenosnou urnou zavolajte na tel. č. 44 555 11, 0902
224 650. Voľba s prenosnou
urnou je možná v deň volieb
do 16.00 hod.
-ra-

Mestský úrad oznamuje občanom, že v dňoch 26.
11.,27.11., a 28.11. bude prebiehať inventarizácia majetku mesta 2014. Mestský úrad
a dom kultúry /vrátane knižnice/ budú zatvorené.
Knižnica oznamuje, že
premietanie dokumentárneho filmu Jakuba Cíbika 27.
11. /štvrtok/ o 17.00 hod. sa
uskutoční podľa plánu.

JUDr. Mária Jaďuďová
právnik mesta Ilava
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Osobné údaje
Dátum narodenia: 11. apríl 1964
Bydlisko: Záhumenská 495, Ilava
Rodinný stav: ženatý, manželka Alena
syn Štefan (20)
dcéry Alenka (17) a Maruška (14)
Kontakt p.ciernik@post.sk
pavol.ciernik@tn.vs.sk
pavol ciernik
Vzdelanie
1978 - 1982 Gymnázium Dubnica nad Váhom
1983 - 1987 Vysoká škola poľnohospodárska, Nitra
Pracovné skúsenosti
1982 - 1983 robotník, Jednotné roľnícke družstvo Košeca
1987 - 1990 technik, Jednotné roľnícke družstvo Košeca
1991 - 1992 referent regionálneho rozvoja, Obvodný úrad Ilava
1992 - 1994 vedúci živnostenského oddelenia, Obvodný úrad Ilava
1994 - 2007 primátor mesta Ilava
2007 - 2010 živnostník (SZČO)
2010 - 2012 prednosta, Obvodný úrad Trenčín
2012 - 2013 vedúci odboru bytovej politiky, Krajský stavebný úrad Trenčín
2013 - dodnes vedúci oddelenia bytovej politiky, Okresný úrad Trenčín
Záľuby
história, krajinotvorba, poľovníctvo
Šport
cyklistika, karate, turistika
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Ing. Štefan

DAŠKO

Váš kandidát
na primátora
„Meníme Ilavu k lepšiemu“

č.

2

Vek: 50 rokov
Vzdelanie: Fakulta podnikového managementu, Ekonomická univerzita Bratislava
Prax: 4 roky vo firmách so slovenským a rakúskym vlastníctvom, ekonóm, ekonomický riaditeľ,
10 rokov v bankových skupinách ako riaditeľ pobočiek leasingových spoločností ČSOB, VOLKSBANK, SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA
12 rokov poslanec MZ v Ilave, 4 roky zástupca primátora,
2007-2014 primátor mesta

Najväčšie realizované projekty v meste:
11. Chodníky na Sihoti, Medňanskej ul. - fondy EÚ, MAS Vršatec
1. Cesty, chodníky, kanalizácia IBV Klobušice, Zámocká
12. Práce na korytách potokov v Ilave a Klobušiciach
2. Cesty, garáže na Kukučínovej ul., garáže na Sihoti, Ul. J. L.
13. Dokanalizácia, rekonštrukcia železničnej trate
Bellu a Hurbanovej
a priľahlej infraštruktúry...
3. Rekonštrukcia ZŠ Medňanská ul. - fondy EÚ
14. Územný plán a jeho doplnky
4. Rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny - fondy EÚ
15. Štyrikrát podaný EÚ projekt Úprava koryta
5. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v Ilave - fondy EÚ
Podhradského potoka cez fondy EÚ 4,600.000 eur.....,
6. Okružná križovatka s obchodným reťazcom LIDL
prebiehajúce práce na rekonštrukcii koryta
7. Investície v DK v Ilave - nová kotolňa, okná, javisko, kompletná Klobušického potoka a iné...
rekonštrukcia DK Iliavka
16. Na rozdiel od 1. programového obdobia fondov EÚ
8. Rekonštrukcia MŠ Ilava, Klobušice, nová kotolňa, nové okná,
do r. 2007 pred mojím nástupom, sme v 2. programovom
zateplenie, fasády, exteriéry a interiéry
období v r. 2007 - 2013 zapojili mesto do čerpania fondov EÚ.
9. Rekonštrukcia budovy MsÚ- VS (modrobiela), opravy,
Pripravujeme sa na
interiéry, exteriéry, strecha a fasáda
3. posledné programové obdobie.
10. Detské ihriská vo všetkých mestských častiach
Chceme, vieme, budeme čerpať fondy EÚ.

Vážení priatelia, Ilavčania, Klobušičania, Iliavčania,

s poďakovaním, úctou a vďačnosťou Vám oznamujem, že na základe prejavenej dôvery pri získavaní podpisov od Vás, občanov, na petíciu
za moju kandidatúru na primátora vo voľbách do samospráv v Ilave, ktoré sa uskutočnia dňa 15. novembra 2014, v sobotu, som bol
volebnou komisiou zaregistrovaný ako nezávislý kandidát na primátora mesta Ilava č. 2.
Osem rokov vzájomnej spolupráce a výsledkov môjho úsilia je Vám známych z každodenného života. Zdokumentované sú na webových
stránkach mesta www.ilava.sk, internetovom projekte www.vmojommeste.sk (Peter Domáň, Mário Ševela), kde budem aktualizovať informácie
a programové tézy, tiež v Ilavskom mesačníku formou článkov, fotografií a videozáznamov.
O zámeroch, možnostiach na nové volebné obdobie 2015-2018 sa dozviete na predvolebných stretnutiach, na ktoré Vás so spolupracujúcimi
kandidátmi na Vašich poslancov za stranu TIP, Ing. Jozefom Tomanom – Sihoť, p. Dagmar Faturovou – NsP, Štúrova ul., RNDr. Michaelou
Pidíkovou – Klobušice, p. Danou Schillerovou – Medňanská ul, Skala, kandidátom za stranu Zelených p. Jurajom Bútorom – Kukučínova
ul., Stred.
Srdečne Vás pozývam do:
Klobušíc - 10.11.2014 o 18:00 hod. v Dome kultúry v Klobušiciach
Iliavky - 11.11.2014 o 18:00 hod. v Dome Kultúry v Iliavke
Ilavy-12.11.2014 o 18:00 hod. v Dome kultúry v Ilave
V programe budú účinkovať hostia z rádia Šláger:
Vlasta Mudríková, hudobná skupina VEGA a Jozef Opatovský

Pozývame Vás na zábavu a občerstvenie. Tešíme sa na Vás, máme si čo povedať. S Vami, pre Vás, SPOLU.

„Meníme Ilavu k lepšiemu“ pre Vás.
Príďte voliť.
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Mgr. Milan Jašurek
Nezávislý kandidát na primátora
mesta Ilava s podporou strany
SMER - sociálna demokracia

4

Vážení spoluobčania,
Uchádzam sa o vašu priazeň vo voľbách
na primátora mesta Ilavy. Úprimne verím,
že volebný program vás osloví a spoločnými
silami dokážeme urobiť mesto krajšie
a modernejšie, k spokojnosti všetkých
občanov.
Volebný program kandidáta
na funkciu primátora v meste Ilava
vo volebnom období 2014 – 2018
I. Oblasť správy mesta
- zaviesť do práce mestského úradu systém, plánovanie, pravidelné
vyhodnocovanie úloh a osobnú zodpovednosť
- zlepšiť a skvalitniť služby poskytované obecným úradom s dôrazom
na potreby obyvateľov. Od zamestnancov budem vyžadovať profesionálny prístup k plneniu úloh pri výkone samosprávy
- zriadiť schránku pre občanov na ich písomne podané postrehy, ktoré
sa týkajú života v meste, ako aj riadenia a vedenia mesta
- rozšíriť a skvalitniť webovú stránku mesta tak, aby občan dostal ucelené informácie o meste, dianí v meste a poskytovaných službách
- skvalitniť činnosť zberného dvora odpadu – zlepšiť osvetu separovaného zberu, zberný dvor otvoriť i v sobotu, preberať odpad len od
obyvateľov mesta a jeho mestských častí
II. Ekonomická a rozvojová oblasť
- spracovať konkrétny program sociálneho a hospodárskeho rozvoja
mesta za pomoci aktívneho prístupu všetkých občanov ako aj podnikateľov a organizácii pôsobiacich na území mesta
- na základe územného plánu vypracovať program rozvoja bývania s
dôrazom na budovanie infraštruktúry, oddychových zón a parkovacích miest
- získať finančné zdroje a pripraviť podmienky na výstavbu mestských
nájomných bytov a to najmä pre mladé rodiny s deťmi
- pokračovať vo využívaní prostriedkov z eurofondov na rozvoj mesta,
vo všetkých oblastiach, podľa vypísaných výziev
- v zmysle platných predpisov podporovať rozvoj súkromného podnikania v meste a tým vytvárať podmienky na zvyšovanie zamestnanosti
- vysporiadať majetko-právne vzťahy všetkých pozemkov v intraviláne
- zapojiť mesto Ilava do spoločného projektu s obcami MAS Vršatec
a Trenčianskeho samosprávneho kraja, na vybudovanie cyklotrasy
Trenčín – Ilava – Púchov
III. Investičná výstavba
- za účasti dotknutých osôb, firiem, a organizácii doriešiť parkovací systém v centre mesta s vybudovaním ďalšieho záchytného parkoviska
- rekonštruovať oplotenie cintorínov a vykonať údržbu domov smútku
- na základe demografického vývoja a požiadaviek rodičov rozšíriť kapacitu materských škôlok
- v spolupráci s považskou vodárenskou spoločnosťou upraviť cesty
po dobudovaní kanalizácie v Klobušiciach
- postupne opravovať a rekonštruovať poškodené chodníky a miestne

komunikácie /Košecká ulica, otoč Skala, cesta Iliavka, chodníky LIDL
–NsP, LIDL – pivovar/
IV. Sociálna oblasť
- naďalej udržiavať a skvalitňovať systém opatrovateľskej služby pre
starších a chorých občanov, / napr. zabezpečiť odvoz k lekárovi a
pod./
- podniknúť kroky na vrátenie detskej pohotovosti do NsP Ilava
- zabezpečiť s podnikateľským subjektom dostupnosť základných potravín pre občanov Sihote, Skaly, Iliavky a u Kozy
- zabezpečiť efektívne a kvalitné fungovanie Klubu dôchodcov so zapojením väčšieho počtu dôchodcov do jeho činnosti
- požiadať o úpravu grafikonu tak, aby v Ilave znovu zastavovali rýchliky ako pred rekonštrukciou trate
V. Kultúra, šport, školstvo, bezpečnosť
- sprevádzkovať a zabezpečiť funkčnosť WiFi centra
- podporovať talentovanú mládež v oblasti kultúry a športu
- spolupracovať so základnou školou vo všetkých smeroch
- podporovať záujmovo - umeleckú činnosť žiakov prostredníctvom
Centra voľného času a Základnej umeleckej školy
- pokračovať v organizovaní tradičných kultúrnych a spoločenských
podujatí
- podporovať záujmové a spoločenské organizácie a rozvoj kultúry v
meste
- zriadiť informačné centrum pri mestskom múzeu pre zvýšenie propagácie mesta s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu
- spolupracovať so štátnou políciou pri zabezpečovaní poriadku v
meste a ochrane majetku občanov. Zvážiť zriadenie mestskej polície
po všeobecnej diskusii s občanmi
- hľadať možnosti a následne budovať ďalšie športoviská pre rekreačné
využitie najmä mládeže, napr. skatepark
VI. Životné prostredie
- zvýšiť starostlivosť o verejné priestranstvá, údržbu zelene, o úpravu
centra mesta a údržbu a čistotu chodníkov vo všetkých mestských
častiach
- v mestských častiach vytypovať oddychové zóny, vybaviť ich lavičkami a skrášliť výsadbou zelene a kvetín
- v spolupráci s Povodím Váhu dodržiavať protipovodňové opatrenia
pre Košecký a Porubský potok
- vytvárať podmienky pre skvalitnenie programu separovaného zberu
odpadu so zapojením čo najväčšieho počtu občanov
- prijať účinné opatrenia v boji proti čiernym skládkam odpadu
S úctou
Mgr. Milan Jašurek
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Vážení Ilavčania

čanov.

(za

Základnou úlohou mesta pri výkone sa-

Ilavčanov

mosprávy má byť starostlivosť o všestran-

považujem

ný rozvoj jeho územia a o potreby jeho

aj

občanov

obyvateľov. Zastávam názor, že výkonom

mestsk ých

samosprávy má byť zabezpečená spravod-

častí Klobu-

livosť, efektívnosť, účelovosť, hospodár-

šice a Iliav-

nosť a samotný výkon samosprávy má byť

ka), rozhodla

správny a pružný.

som sa kandidovať ako nezávislá kandidát-

Občan právom voliť získava možnosť

ka na primátorku mesta Ilava a tým bojovať

vybrať si vhodného kandidáta do funk-

o Vašu dôveru a zmenu v systéme a výkone

cie výkonného orgánu, ktorý v spolupráci

samosprávy.

s rozhodujúcim orgánom teda mestským

Narodila som sa v meste Ilava, vyštudova-

zastupiteľstvom má zastávať a chrániť záuj-

la som vysokú školu v odbore Verejná sprá-

my mesta, zachovávať, zveľaďovať a zhod-

va, mám osvedčenie o kontrolnej činnos-

nocovať majetok mesta a tým dávať obča-

ti vo verejnej správe vydané Regionálnym

nom mesta vhodné potreby a podmienky

združením hlavných kontrolórov, osvedče-

pre dôstojný život v meste.

nie o absolvovaní projektu Príprava na vyu-

Touto cestou Vás srdečne pozývam na ve-

žitie prostriedkov z ESF (Európsky sociálny

rejnú diskusiu pod názvom „Okrúhly stôl“,

fond) na miestnej a regionálnej úrovni vy-

ktorá sa uskutoční dňa 4. 11. 2014 o 17:00

dané spoločnosťou EUROFORMES, s. r. o.

hod. v sále DK Ilava.

a ECO3, s. p. r. l. Brusel, akreditované Minis-

Na túto verejnú diskusiu som pozva-

terstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

la všetkých kandidátov na primátora mes-

Momentálne mimo iných pracovných akti-

ta Ilava v komunálnych voľbách 2014, aby

vít vykonávam aj funkciu hlavnej kontro-

sme sa spoločne a verejne, pred Vami ob-

lórky obce Košeca. Štúdiom Verejnej sprá-

čanmi prezentovali a porozprávali sa o ďal-

vy a výkonom funkcie vo verejnom záujme

šom fungovaní nášho mesta.

som získala nielen vedomosti a dostatočné

Teším sa na Vašu účasť

skúsenosti vo verejnej správe na miestnej
a regionálnej úrovni, ale aj predstavu o tom,

Ing. Katarína Mináriková

ako by mala územná samospráva fungovať

nezávislá kandidátka na primátorku

v prospech územia, majetku a hlavne ob-
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6
Ing. Miroslav ŠUPÁK
nezávislý kandidát

Vážení spoluobčania,
som jedným z kandidátov, uchádzajúcich sa o Vaše
hlasy vo voľbách na post primátora, ktoré sa uskutočnia 15.11.2014.
Chcem sa Vám poďakovať za pomoc a podporu, vďaka ktorej môžem kandidovať na post primátora ako
nezávislý kandidát.
Kandidovať za primátora mesta som sa rozhodol
najmä z dôvodu, že chcem aby Ilava dostala nový,progresívny impulz pri jeho ďalšom rozvoji. Rozvoji, podloženom aktívnou, nekonfliktnou spoluprácou
s poslancami mestského zastupiteľstva, pracovníkov
mestského úradu a občanmi mesta. Kandidovať som
sa rozhodol aj preto, aby mesto ako sídlo okresu priblížilo a uľahčilo komunikáciu s úradmi štátnej správy
jeho občanom a priľahlých obcí. Som presvedčený, že
Ilava za posledných dvadsať rokov mala na väčší progres, aký sme dosiahli v porovnaní s mestami s približne rovnakým počtom obyvateľov, aj v porovnaní s okolitými obcami. Mestský úrad sa musí stať miestom, kde
občan nájde odpovede na všetky svoje otázky, týkajúce
sa komunálnej sféry.
Pri mojich predstavách a cieľoch, čo by som chcel
spraviť v prípade úspešného zvolenia, som vychádzal
nielen z vlastných skúseností, ale predovšetkým z po-

žiadaviek, námetov a postrehov Vás, obyvateľov Ilavy
a mestských častí Klobušice a Iliavka. Tieto postrehy a námety mi poskytli viacerí pri rozhovoroch a
stretnutiach s Vami.
Som Ilavčan, bývajúci v mestskej časti Klobušice.
Mám 55 rokov a spolu s manželkou máme troch synov. Mnohí z Vás ma poznajú z môjho pracovného
pôsobenia v Ilave ako riaditeľa NAD Ilava alebo vedúceho prevádzky DSS Ilava / bývalá Váh Obuv/.Jedno
volebné obdobie som bol poslancom MZ v Ilave a vykonával som aj funkciu predsedu mestského futbalového klubu.
Tak ako väčšina z nás aj ja denne navštevujem najmä centrum mesta. Pravidelne sa prejdem aj po ostatných uliciach a mestských častiach. Dovolím si povedať, že mám dostatočný prehľad o všetkých častiach
Ilavy. V hornej časti Ilavy som vyrastal a mám tu aj
rodičovský dom. Blízka je mi aj dolná časť Ilavy /Sihoť/, kde mám mnoho priateľov a známych a v ktorej
som najkrajšie roky mladosti prežil na futbalovom ihrisku, starom kúpalisku a najmä pri topoľoch na brehoch Váhu. Nezabudnuteľné spomienky mám aj na
roky v II. ZDŠ, kde nás do tajov prírodopisu zasväcoval triedny učiteľ Gustav Janúšek.
Ani ja nedokážem odstrániť všetky problémy, ktoré
nás v meste trápia, ale v rámci svojich možností a finančných prostriedkov mesta sa zameriam na tie najpodstatnejšie.
Uvítam možnosť ozrejmiť si Vaše nápady a postrehy,
o ktoré by som mohol rozšíriť svoj volebný program.
Ak chcete dohodnúť si stretnutie, určite si nájdeme
spoločne vyhovujúci čas. Môj telefón a e-mail sú Vám
k dispozícii.
Na všetkých Vás, ktorí si nájdete čas, sa teším a rád
Vás uvidím na predvolebných stretnutiach s občanmi. Možno práve to bude to pravé miesto a čas, kde
pri hudbe Sloboda band a malom očerstvení, zodpoviem na Vaše otázky. Verím, že získam veľa hodnotných podnetov pre ďalší rozvoj mesta, aby sa život v
Ilave stal kvalitnejším pre všetkých jej obyvateľov.
Stretnutia s občanmi mesta:
V Ilave 9.11.2014 o 16. hod.
V Klobušiciach 11.11.2014 o 17. hod.
V Iliavke 12.11.2014 o 17. hod.
Tel:0907/071115
e - mail:supak.miroslav@gmail.com

Podporme spoločne intenzívnejší rozvoj nášho mesta!
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nej náplni boli obchodné aktivity na trhoch
v Austrálií, Japonsku
a Francúzsku.
Od roku 2003 až do
roku 2008 som bol zamestnaný ako key account manažér (manažér
pre styk s významnými zákazníkmi) v spoločnosti ELECTROLUX
Slovensko, na divízií záhradnej a lesnej techniky.
Mojím ďalším pôsobiskom bola agentúra SARIO v Bratislave,
kde
som
pracoval ako vedúci oddelenia nehnuteľností. Hlavnou myšlienkou
a poslaním agentúry,
ktorej zriaďovateľom
nezávislý kandidát na primátora mesta Ilava
je
Ministerstvo
Drahí rodáci, milí spoluobčania,
hospodárstva SR, je poskytovanie
Vo svojom živote som mal to kvalitného servisu pre zahraničných
šťastie, že som veľa cestoval pra- investorov a následné zabezpečenie
covne aj súkromne a spoznával prílivu investícií na Slovensko. V mokrajiny na všetkých kontinentoch jej kompetencií bola príprava a riasveta. Napriek všetkým nádher- denie projektu Národnej stratégie
ným prírodným scenériám, kultúr- revitalizácie hnedých parkov. Hlavnym pamiatkam, miestnym špe- nou úlohou bolo nastaviť podmiencialitám a dobrodružstvám, ktoré ky pre čerpanie finančných prossom na cestách zažil, vždy vo mne triedkov z Európskych fondov, pre
najviac rezonoval pocit pri návrate obnovu a rozvoj starých a nefunkčdo môjho rodiska. Ak sa niekedy ných priemyselných centier, tovární,
neviete dočkať, kedy už konečne budov a bývalých poľnohospodárprekročíte hranice mesta, uvidíte skych družstiev.
svojich blízkych, priateľov a znáNeskôr som sa zamestnal v nadmych, tak máte domov. Domov to národnej spoločnosti DALKIA, ktorá
sú korene, bezpečné miesto kde sa zaoberá najmä energetikou, ako
Vás poznajú a kam patríte. Môj do- senior manažér. Z projektov, ktoré
mov je Ilava.
som riadil, bol najvýznamnejší proDovoľte mi, aby som sa Vám, jekt komplexnej správy budov patako nezávislý kandidát na funkciu riacich VÚC trnavského samosprávprimátora mesta, v krátkosti pred- neho kraja.
stavil.
V súčasnosti, keďže som veľMám 45 rokov, som ženatý a kým milovníkom kníh, už dva roky
s manželkou Ivanou máme dve prevádzkujem rodinné kníhkupecdcérky.
tvo v našom meste.
V
mojom
profesnom
Vo svojej doterajšej práci, ako aj
živote som si vyskúšal viacero v živote, som uplatňoval tieto tri
pracovných pozícií. Po ukončení princípy, ktoré považujem za zásadVysokej školy ekonomickej na né:
Národohospodárskej
fakulte
SLUŠNOSŤ – SVORNOSŤ - SOLIv Bratislave som nastúpil ako DARITA
lodný ekonóm v Československej
Prečo slušnosť? V našom každonámornej plavbe. Práca bola spo- dennom živote sme svedkami toho
jená s cestovaním, čo sa my nako- ako v spoločnosti stúpa agresivita a
niec stalo aj životným koníčkom. ako sa vytrácajú základné pravidlá
Doteraz som navštívil viac ako 60 slušného spolunažívania medzi ľuďkrajín celého sveta.
mi. Tento trend považujem za neakV roku 1996 som odišiel do ceptovateľný, a preto sa budem vždy
Austrálie, kde som rok študoval usilovať o to, aby každý kto v tomaj pracoval.
to meste žije, pracuje a podieľa sa
Po návrate som nastúpil ako ob- na jeho zveľaďovaní bol vypočutý
chodný referent v MERINA Trenčín, a bolo mu odpovedané.
firme zaoberajúcou sa výrobou
Prečo svornosť? Môžeme vyhrať
konfekčných látok. V mojej pracov- na MS v hokeji alebo vo futbale nad
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Ing. Viktor Wiedermann

Španielmi, ale len v prípade keď budeme mať spoločný cieľ a hrať ako
jeden tím. Preto je nevyhnutné, aby
sme boli funkčnou spoločenskou komunitou ľudí, ktorá hľadá to, čo nás
spája a nie to, čo nás rozdeľuje. Podstatný je spoločný cieľ a nie individuálne záujmy jednotlivcov.
Prečo solidarita? Podeliť sa je pre
niektorých už takmer cudzie slovo.
Jedným z hlavných problémov našej
spoločnosti je to, že je poňatá príliš
individualisticky. Myšlienka konzumnej spoločnosti, kde najdôležitejšie
je uspokojovanie vlastných potrieb,
je zvrátená a deštruktívna. Musíme
sa vrátiť k spôsobu života našich
predkov, ktorí sa v rámci komunity
delili nielen o radosti, ale aj starosti
svojho každodenného života.
Kandidujem preto, lebo si prajem,
aby NÁŠ DOMOV bol moderným,
bezpečným a kultúrnym miestom
pre všetkých, ktorí v ňom bývajú. Hlavné body môjho volebného
programu sú:
Ako byť moderným mestom,
s kvalitným životným prostredím?
V novom programovacom období rokov 2014 – 2020 budú k dispozícií desiatky miliónov eur, ktoré bude
možné čerpať v rámci jednotlivých
projektov z regionálnych operačných programov. Preto sa treba zodpovedne pripraviť na túto šancu získať finančné prostriedky, ktoré môžu
výrazne pomôcť a prospieť k rozvoju
mesta.
Vykonať audity. Ekonomický, ktorý ukáže reálny stav financií, zmluvných vzťahov a záväzkov mesta. Personálny, ktorý bude základom na
zefektívnenie chodu mestského úradu a organizácií vo vlastníctve mesta. Právny na ochranu mesta a spoločného majetku Ilavčanov.
Viac uplatňovať prvky samosprávnej demokracie, pri významných
projektoch konzultovať ich realizáciu a dopady s občanmi mesta. Zriadiť pravidelný Deň otvorených dverí.
Vytvoriť efektívny parkovací systém nielen v centre mesta ale s previazanosťou aj na ostatné mestské
časti.
Profesionalizovať a modernizovať
technické služby mesta.
Ako zvýšiť bezpečnosť v meste?
Dostávame sa do momentu kedy
sa starší občania boja podvečer vychádzať von a aj mladé rodiny majú
obavy pustiť deti von. Preto je potrebné pripraviť a realizovať bezpečnostné opatrenia v súčinnosti so
štátnou políciou a dotknutými orgánmi štátnej správy a taktiež preveriť možnosti realizácie kamerového
systému v meste.

Konzultovať so starostami okolitých obcí (Pruské, Košeca) možnosť
vytvorenia spoločnej mestskej polície, ktorá by zabezpečovala poriadok v meste a obciach a tie by
sa spolupodieľali na nákladoch jej
prevádzky.
Čo zlepšiť v oblasti sociálnej
a zdravotnej starostlivosti, školstva,
športu a kultúry v meste?
Vybudovať podmienky na dôstojné bývanie a život pre mladých
a seniorov.
Zrekonštruovať cirkevné centrum voľného času na denný stacionár pre seniorov, vytvoriť centrum
pre mládež a rodiny s deťmi.
V súčinnosti s vedením nemocnice obnoviť pohotovostnú službu
pre deti aj dospelých v Ilave.
Zvýšiť kapacitu miest pre deti
v materskej škôlke.
V spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom prevádzkovať
autobus pre deti zo Sihote do školy.
Zabezpečiť kvalitnú údržbu ihrísk a umožniť využívanie voľného
času mládeže na bezpečnom mieste (MLMF).
Rekonštruovať a modernizovať
mestské múzeum, podporovať akcie zamerané na zvýšenie historického povedomia občanov (napr. rekonštrukcia bitky na RUDÉM POLI).
Získať prostriedky z regionálnych operačných programov na
opravu Barošovej hrobky, rekonštruovať interiér a exteriér DK Klobušice.
Usporiadať viac kultúrnych akcií,
ktoré vrátia späť občanov do centra mesta (dychovka v parku, letné
koncerty pre mladých).
Na námestí organizovať tzv.
Dobrý trh, na ktorom bude umožnené živnostníkom a drobnochovateľom z okolitých miest predávať
svoje produkty.
Férovejšie financovanie športov
v Ilave, podporiť rozvoj ďalších
športov.
Vytvoriť podmienky na stretávanie sa mládeže v DK Iliavka.
Srdečne Vás pozývam na moje
stretnutia s občanmi, kde Vám
predstavím svoj celý volebný
program a ciele, ktoré chcem s Vašou podporou a pomocou dosiahnuť:
5. 11. 2014 streda o 17:00 hod
v DK Klobušice
7. 11. 2014 piatok o 17:00 hod
v DK Ilava
9. 11. 2014 nedeľa o 15:00 hod
v DK Iliavka
Teším sa na stretnutie s Vami.
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Kandidáti na poslancov Mestského zastupiteľstva v Ilave za koalíciu SDKU, KDH, NOVA.
Volebný obvod č.1

Volebný obvod č. 2

Volebný obvod č.3

Ľudmila Hujová
53 r., štátny zamestnanec

RNDr. Silvia Bagínová
38 r., učiteľka

Mgr. Juraj Janco
39 r., advokát

Volebný obvod č.4

Volebný obvod č.5

Volebný obvod č.6

Eva Novosadová
49 r., predavačka

Ing. Tomáš Varga
33 r., vedúci kontrolingu

Ing. Anton Bajzík
44 r., živnostník

Mgr. Peter Lukáč
41 r., technik
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Vplyv životného štýlu v procese starnutia
Tak ako v prírode má
všetko svoj čas a svoje
obdobie, aj v kolobehu života človeka čas produktívnej zrelosti vystrieda
obdobie starnutia. Starnutie je prirodzenou a
nezvratnou súčasťou života a vývinu organizmu, ktoré prebieha u
každého človeka inak.
Vek, od ktorého môžeme človeka označiť za
starého, oficiálne neexistuje. Kedysi sa staroba
spájala s odchodom do
dôchodku. Dnes je tento pojem relatívny. Mnohí ho však prisudzujú ľuďom nad 75 rokov. Hoci
sa vek staroby nedá určiť,
v porovnaní s minulosťou možno s istotou tvrdiť, že hranice sa posúvajú. Tento trend naberá
čoraz globálnejší rozmer.
Často si kladieme otázku: Do akej miery a v
akom rozsahu môžeme
ovplyvniť naše starnutie a žiť čo najdlhšie v čo

najlepšom zdraví? Genetické faktory a vplyvy
vonkajšieho prostredia sa
dajú len ťažko ovplyvniť,
ale čo môžeme nesporne ovplyvniť je správny
životný štýl. Zlé životné
návyky, ako fajčenie, alkoholizmus, prepínanie
svojich síl, podceňovanie nutnosti oddychu a
nedostatočná pohybová
aktivita, zohrávajú významnú úlohu pri vzniku mnohých ochorení. O
tom, že sa zmena životného štýlu a obmedzenie
vplyvu negatívnych faktorov sa vypláca, svedčí
fakt, že v niektorých vyspelých krajinách dochádza k zníženiu civilizačných ochorení a predĺžil
sa priemerný vek. V zásade platí, že aktívnejší
ľudia žijú dlhšie. Pre aktívny život seniorov sú
vhodné rôzne vzdelávacie aktivity, ktoré okrem
nových vedomostí a poznatkov prinášajú senio-

rom spoločenské kontakty, vyplnenie voľného
času, získanie sebavedomia a celkového zlepšenia kvality života.
Starnutie je umenie, v
ktorom sa treba učiť starobu prijať. Možno to
zvládnuť len vtedy, ak je
človek vyváženou osobnosťou s reálnymi životnými cieľmi, ak prijal
seba samého a má širokú
škálu záujmov. Pred starnutím nemožno nikoho
uchrániť, ale je dokázané, že ľudia s optimisticky ladenou povahou, ktorí sa na vlastné starnutie
pozerajú s patričným
nadhľadom, žijú dlhšie a
plnohodnotnejšie ako ich
pesimisticky založení rovesníci.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so
sídlom v Považskej Bystrici
Oddelenie
podpory
zdravia

BEZPEČNÉ
MESTO PRE
VŠETKÝCH
Potrebujeme žiť v bezpečnom a zdravom meste.
Mesto tvoria ľudia. Ľudia,
ktorí vkladajú do svojich
volených zástupcov dôveru, že im pomôžu k lepšiemu nažívaniu. Jednou
z priorít samosprávy by
malo byť zvyšovanie bezpečnosti v meste, aby sa
jeho občania nemuseli obávať o seba, či o svoje deti. Dbať na osvetlenie
obývaných miest a ulíc,
rekonštruovať chodníky a
cesty, vytvárať miesta pre
mladých ľudí, kde sa môžu
stretávať a rozvíjať.
Nedá sa razom splniť
všetky sľuby, ale ako váš
volený zástupca sa budem
usilovať, aby sa z nasľubovaného postupnými krokmi stalo uskutočnené.
Mgr. Alica Eglyová, nezávislá kandidátka na poslankyňu, Obvod č. 4 Sihoť,
Ilava

Ilavský mesačník

MESTSKÁ
KNIŽNICA
I L A V A

Knižné novinky

Beletria dospelí:
Lackovičová A.: Motlitba
k sv. Imidžovi
Stangl R. B..: Nemám čas
na umieranie
Zoň F.: Slovenská
zabíjačka
Pomajbová M..: Jarmo
vášne
Pomajbová M..: Postavy
bez tieňov
Nesbo J.: Diablova
hviezda
Ewan Ch..: Amsterdam
Rychtarech R.: Tvoja
nočná mora
Nesvadbová B.:
Rozprávkar
Monošová M.: Miluje
nemiluje idem
Monošová M..: Lásky
o piatej
Bickmore B.: Jediná nádej
Beletria deti:
Šulajová Z.: Džínsový
denník 4
Náučná dospelí:
Kobzová M.: Almanach
škôl ilavských
Srnková M.: Hrady
Európy
Hill N.: Mysli a zbohatni

Pani Sláviková a Kobzová

5.10.2014 sme v DK prezentovali knihu Mgr. Kobzovej o ilavskom školstve.
Pani Emília Sláviková bola
poslednou riaditeľkou ZŠ
v Klobušiciach. Spolu s autorkou si so záujmom prečítala, čo je v Almanachu škôl
ilavských o škole napísané.
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Mestská knižnica Vás pozýva
na novembrové podujatia:
Literárne stretnutie.
Spisovateľka Mária Pomajbová a poetka Jozefína Hrkotová -Hladká
v ucelenom literárnom vystúpení- próza podfarbená
priliehavou poéziou.
Obe diela sú hlboko
ľudské a vzájomne sa dopĺňajú. Autorky absolvovali množstvo stretnutí s čitateľmi, tentoraz to
bude v ilavskej knižnici. Niektoré knižky bude
možné si aj zakúpiť.
Spisovateľka Mária Pomajbová pracovala dlhé
roky v manželskej poradni
(z toho prostredia sú aj
jej diela) a je pripravená
vyjadriť sa aj k týmto otázkam, teda k problémom vo
vzťahoch muža a ženy, ktoré prináša súčasná doba.
Poetka Jozefína Hrkotová-Hladká úspešne prezentovala svoju tvorbu aj
na Medzinárodnom literárnom stretnutí v Nemeckom Überlingene, recitovala v slovenskom a
nemeckom jazyku.
Stretnutie sa uskutoční 13.11.2014 /štvrtok/
o 16.00 hod. v mestskej
knižnici
/budova Domu kultúry
Ilava/
Premietanie dokumentárneho filmu o kraji pod
Vršatcom.
Autorom je mladý člo-

vek, študent
biológie na
Prírodovedeckej fakulte
UK v Bratislave. Jakub Cíbik pochádza
z Púchova, ale jeho detstvo
je úzko späté s Bolešovom
a okolím. Je vynikajúcim
fotografom -krajiny /Považia/, fauny a flóry, vidieka...
Vo filme Biele Karpaty
- kráľovstvo strážené Vršatcom mnohí z nás spoznáme nádherné zákutia
známe z potuliek po okolí
nášho mesta.
Približuje bielokarpatskú krajinu - ľudské sídla,
vodné toky, kvetnaté lúky
a pasienky, polia, skalné
bralá, lesy a ovocné sady.
Prostredníctvom
pútavých záberov a komentára
sa verejnosť dozvie mnoho
informácií o ich cenných
obyvateľoch, ale aj súčasných problémoch, vhodných i nevhodných spôsoboch starostlivosti. Autor
chystá premietania na rôznych festivaloch, univerzitách a múzeách po celom
Slovensku, ale chce film
predstaviť aj priamo v regióne.
Po premietaní sa uskutoční diskusia s autorom.
Vstup voľný
Dokumentárny film autor predstaví 27.11.2014 /
štvrtok/ o 17.00 hod. v
Dome kultúry Ilava.

Knižnica ďakuje čitateľom, ktorí nám v tomto
roku darovali knihy.
Š. Daško
A. Hujová
Ľ. Chovancová
E. Fraštíková
M. Kovalová
M. Martinisková
K. Veselá
M. Toman
B. Mogorová
M. Pajanková
O. Saliga
P. Siranová
P. Caban
Z. Hučalová
O. Šťastná
S. Mitická
p. Haluštíková
p. Mihálová
p. Jakúbek
Mestské múzeum pripravuje v decembri 2014

výstavu predmetov
spojených s vianočnými sviatkami.

Ak máte doma zaujímavé betlehemy, netradičné
pohľadnice, pečiete medovníčky či pekne aranžujete, háčkujete, štrikujete a chcete s ostatnými
zdieľať radosť, potešenie
z pekných vecí, zapožičajte ich na túto výstavku.
Vrátime vám ich ešte pred
Vianocami. Do 2. decembra môžete vecičky priniesť do knižnice, tam získate všetky informácie /44
555 74, 0903327655/
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Banská Bystrica a Banská Štiavnica
– mestá dýchajúce históriou
V septembri sme sa so žiakmi prvého a druhého ročníka
Obchodnej akadémie v Ilave
zúčastnili historicko-literárnej exkurzie do Banskej Bystrice a Banskej Štiavnice.
Prechádzku po historických
pamiatkach Banskej Bystrice
sme absolvovali so sprievodkyňou, ktorá nám priblížila
život baníckych miest v minulosti. Hlavným cieľom našej cesty bola návšteva Múzea
SNP, kde sme si so záujmom
prezreli expozíciu vrátane aktuálnej výstavy pri príležitosti 70. výročia SNP. Tvárou
v tvár historickým prameňom, dobovým filmom a vďaka kvalitnému výkladu lektora sme bližšie k pochopeniu

doby a pohnútok ľudského
konania.
Ďalšou zastávkou bolo malebné mesto v Štiavnických
vrchoch, jedno z najkrajších
miest Slovenska. Pozreli sme
si Námestie svätej Trojice,
snívali o veľkých láskach pri
dome Sládkovičovej Maríny,
kde sa rozhodli viacerí spečatiť svoj vzťah zámkom. V Starom zámku sme obdivovali
exponáty z Kalvárie, výrobňu
fajok, zbierku starých terčov.
Výstup do hradnej veže nám
poskytol prekrásne výhľady
na mesto a okolie. Tu sme odzvonili našej exkurzii na jednom z troch zvonov.
M. Juríčková,
G. Vicenová

Neznámy vojak
Od jari 1945 je pod košatou lipou na okraji cintorína
v Klobušiciach hrob.
Tu odpočíva muž, ktorý
u nás vydýchol naposledy, keď
dvere prichádzajúcej slobody
boli už takmer otvorené.
Nemecké vojská ustupovali
cez našu obec. Cestou odpočívali. Vošli do dvorov. Potrebovali vodu. Hlavne pre kone. Vo
dvoroch boli studne. U nás na
dvore nastal rozruch. Vojaci
priviedli muža. Bol to neznámy civil. Oblečený mal bledý,
jarný kabát – baloniak. Doviedli ho ku nám, lebo medzi
vojakmi bol „oficier“. Postavili
ho tvárou k múru. Mojej tete
sa podarilo mu podať hrnček
bielej kávy a chlieb. Zaďakoval. Bol to Rumun. Domáci hovorili, že to bol vojenský
zved. Aj prví oslobodzujúci
vojaci v našej obci boli Rumuni. Prišli spolu so sovietskou
armádou.
Po krátkom vypočutí vojaci muža rýchlo odviedli. Už sa
vedelo, čo ho čaká.
K večeru nemeckí vojaci

odtiahli. Všetko stíchlo. Na
druhý deň občania našli mŕtve
telo tohto muža. Ležalo v „Hlbokej“. To bola cesta cez polia
do susednej dediny.
Pochovali ho na našom cintoríne. Bez slávy, bez prejavov,
bez modlitieb...
Najskôr to bol obyčajný
hrob, ktorý by sa rokmi ľahko
stratil v tráve. Potom pribudla
obmurovka. Neskôr pamätníček –neznámy vojak-.
Pochovali ho už do slobodnej cudzej zeme v čase, keď
sloboda otvárala dvere. Pre
neho už neskoro. Zostávajú
len sviečky a kvety na sviatok
zosnulých.
Keď sa tam zastavím, vždy
rozmýšľam, kto sa ho nedočkal. Kto sa nedozvedel, kde
skončil životnú púť...
Opísala som tento smutný
príbeh pre všetkých, ktorí ho
nepoznajú a hlavne, aby sa nezabudlo, ako som nezabudla
ani ja.
Pšenáková Alexandra
Klobušice

Pozvánky na podujatia v Ilave

29.10.2014 /streda/ o 17.00 v sále na prízemí domu kultúry
Zlatá dychovka Martina Jakubca pre našich seniorov pri príležitosti
októbra -Mesiaca úcty k starším.Vstup voľný, srdečne pozývame.
1.11.2014 /sobota/ v parku pri rímskokatolíckom kostole
Slávnostné odhalenie zreštaurovanej sochy sv. Jána Nepomuckého.
O 10.00 sv. omša vo farskom kostole, po nej slávnosť vonku pri znovuosadenej soche. V programe vystúpi Zmiešaný spevácky zbor Ilavčan.
13.11.2014 /štvrtok/ o 16.00 v mestskej knižnici
Stretnutie so spisovateľkou Máriou Pomajbovou a poetkou Jozefínou
Hrkotovou –Hladkou. Viac v samostatnej pozvánke.Vstup voľný, pripravené je malé občerstvenie.
15.11.2014 /sobota/ v šiestich volebných obvodoch
Voľby do orgánov samosprávy, volíme primátora a poslancov.
Zmena v otvorení volebných miestností : od 7.00 – 20.00 hod.
21.11.2014 /piatok/ o 18.00 v sále domu kultúry
KYSUCKÝ PRAMEŇ z Oščadnice, koncert populárnej
ľudovej hudby. Vstupné 7 €, predpredaj v DK a v knižnici.
22.11.2014 /sobota/ o 17.00 hod. vo výstavnej sieni DK
Vernisáž výstavy ŠTEFANA PELIKÁNA, maliara a sochára. Držiteľ
medaily Milana Rastislava Štefánika a aj prestížnej Ceny Európskej
únie umenia žije a tvorí v Lietavskej Lúčke pri Žiline. Je to umelec širokého autorského záberu. Svoje tvorivé úsilie rozdelil medzi sochársku prácu
a maliarsku tvorbu. Maľuje krajinu, portréty i zátišia, venuje sa grafike.
Jeho sochársky tvorivý záujem osciluje od veľkých, monumentálnych
pamätníkových tém svetského i sakrálneho charakteru, cez sochársky
portrét, až k subtílnemu prejavu v komorných žánroch, ako je drobná
plastika, pamätné medaily či plakety.
Výstava v DK potrvá do 12. decembra, otvorená v prac. dňoch od 8.00
– 16.30, utorky do 15.00.
27.11.2014 /štvrtok/ o 17.00 vo veľkej zasadačke DK
Premietanie dokumentárneho filmu Jakuba Cíbika s názvom
Biele Karpaty -kráľovstvo strážené Vršatcom. Viac v samostatnej pozvánke. Vstup voľný.
Do 17. novembra 2014 potrvá v DK retrospektívna výstava ilavského
neprofesionálneho výtvarníka Ferka Jakúbka.
Materské centrum Dubáčik oznamuje, že od októbra 2014 sa v centre
znovu budeme stretávať. Otvorené bude vždy v pondelok, utorok, stredu od 10.00 – 11.30 hod. Nájdete nás v DK Ilava na II. poschodí.
Aktuálne vždy na www.ilava.sk /kalendár podujatí/
Tel. čísla DK: 44 555 70 až 72. Zmena programu vyhradená

Občianske združenie Folklórny
súbor Senior Vršatec v Chorvátsku

Folklórny súbor Senior Vršatec
Folklórny súbor Senior Vršatec dostal pozvanie cestou Ing.
Milana Oravca CSc. od Matice
slovenskej z Chorvátska, mesta Josipovac, na folklórne slávnosti. Pozvanie členovia súboru
prijali a spolu s vedúcimi súboru pánom Petrom Markovičom pripravovali program. Do

Chorvátska súbor vycestoval
za podpory sponzorskej firmy
z Trenčianskych Teplíc. K zdarnému pozvaniu prispeli aj primátori miest z Dubnice nad
Váhom a z Ilavy, Ing. Jozef Gašparík a Ing. Štefan Daško spomienkovými darčekmi.

Peter Markovič

Ilavský mesačník

17

Veselé dni v Dubáčiku

Montessori dielne
V týždni od 6. do 11. októbra 2014 na celom Slovensku organizovali materské
a rodinné centrá kreatívny
program zameraný na podujatia a akcie pre rodiny s deťmi. Materské centrum Dubáčik, sídliace v ilavskom dome
kultúry, sa tiež aktívne zapojilo do diania. Počas troch
dní sme pripravili dve tvorivé dopoludnia a jedno divadelné popoludnie. V rámci
prvého tvorivého dopoludnia mali detičky možnosť
spoznať prácu s Montessori aktivitami a pracovať vo
výtvarnej dielni. Montessori aktivity predstavili deťom
iný rozmer hry, učenia sa
a spoznávania činností každodenného života prostredníctvom špecifických pomôcok zakomponovaných do
vopred pripraveného prostredia. Samostatnosť, tvorivé myslenie, koncentráciu
a mnoho iných pozitívnych
vlastností stimuluje práve
zaradenie Montessori pedagogiky do procesu výchovy.
Vo výtvarnej dielni si detičky cibrili výtvarné zručnosti
odtláčaním ručičiek, posýpaním papierových ovečiek
makom či krupicou alebo si
mohli vyrobiť motýľa na voňavom plstenom kvietku.
Keďže babie leto sa ustálilo a slniečko vábilo von, ďal-

šie dopoludnie sme pripravili
v mestskom parku. Tu mohli
detičky vyrábať megabubliny, kresliť po chodníkoch,
hľadať stromových škriatkov,
či vyšantiť sa na šmykľavke a v mini domčekoch. Pre
všetkých sme mali pripravené aj malé občerstvenie v podobe napečených koláčikov
a teplého čaju.
V stredu popoludní sa
v sále DK Ilava konalo bábkové divadlo s názvom Dve
rozprávky na brušku. Zavítali k nám herci z Banskej
Bystrice, ktorí s naozaj vysokým umeleckým nasadením
podali majstrovské výkony
a ukázali deťom kúsok z fascinujúceho sveta rozprávok.
Na záver sa touto cestou
chceme srdečne poďakovať
primátorovi mesta za finančný príspevok na občerstvenie pre deti a pracovníkom
domu kultúry, ktorí nám
veľmi ochotne pomohli pri
organizovaní tejto nemálo
náročnej akcie. Veríme, že
všetkým zúčastneným, deťom i rodičom, sa páčilo. Práve pozitívna spätná väzba je
pre nás výraznou motiváciou
k tomu, aby sme pre najmenšie deti z mesta iniciovali viac
podujatí a aktivít.
Ing. Katarína Ilončiaková
PaedDr. Eva Koštialiková

Svetový deň jablka v materskej škole
Svetový deň jablka sme si
pripomenuli 13. októbra v
Materskej škole v Ilave. Triedy sa už od rána napĺňali
voňavou jabĺčkovou atmosférou. Deti si priniesli do
škôlky jabĺčka a pani učiteľky im z nich pripravili
rôzne dobroty. Počas veselej hostiny učiteľky vysvetľovali deťom výnimočnosť
tohto ovocia, ktoré obsahuje veľa energie a vitamínov,
pomáha uhasiť smäd a zasýtiť bruško. Šikovné ruky
škôlkárov sa spolu s pani
učiteľkami pustili do tvorivých prác, strihali, lepili, maľovali, pripravovali
nástenku a výstavu ovocia

a zeleniny. Využívali svoju kreativitu a originálnosť
pri výrobe jablkových ježkov ale aj stromov. Najviac
sa však deti tešili na chvíľu,
kedy si mohli navzájom
odovzdať jabĺčka ako symboly priateľstva. Spomienkou na tento deň zostala na
hlávkach detí papierová čelenka s jabĺčkom.
Po „ Dni mlieka“ sa aj „
Deň jablka“ zaradil medzi
akcie, ktorými dokazujeme,
že na zdravie našich detí
nezabúdame a jednotlivé
dary prírody vieme nápadito uplatniť v našom edukačnom procese.
Mgr. Oľga Hudecová

Jesenné tvorivé dielne - tvoríme
z prírodných materiálov
Tak ako každý rok, tak
i v tomto šk. roku sa v
priestoroch MŠ Ilava konali jesenné tvorivé dielne.
Vo štvrtok 16.10.2014 rodičia zavítali do našej škôlky, aby spolu s deťmi strávili príjemné popoludnie pri
vytváraní produktov z prírodnín.
Jeseň je jedným z najkrajších ročných období, plná
farieb, jesenných plodov,
ktoré sú dobre využiteľné pri tvorení rôznych ikebán, kytíc z lístia, tekvičiek
a pod. Rodičia tak ako po
minulé roky prejavili svo-

ju tvorivosť a spolu so svojimi ratolesťami vytvorili
krásne jesenné dekorácie,
strašidielka z tekvíc a rôzne iné výtvory, ktoré sme si
vystavili na prízemí, kde ich
mohli obdivovať aj iní rodičia spolu s deťmi.
Ďakujeme rodičom za
to, že si ukradli kúsok zo
svojho vzácneho času a prišli medzi nás, aby spolu so
svojimi deťmi a zamestnancami MŠ strávili príjemné popoludnie v prostredí,
ktoré ich detičky už dôverne poznajú.
Mgr. Oľga Hudecová

Deti z materskej školy s rodičmi
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S reumou za poznaním
Jedno arabské príslovie hovorí, že pre ženy nie je nebezpečná krátka sukňa, ale dlhá
chvíľa. Ale tá dlhá chvíľa je nebezpečná aj pre mužov. Mám
rád ľudí, ktorí nemajú ďaleko
od dobrej myšlienky jej uskutočneniu. Srdcovou záležitosťou nášho predsedu je „Podhájska“, termálne kúpalisko,
kde sme si 5.októbra pripomínali Svetový deň reumatizmu
už aj v tričkách.
Mojou srdcovou záležitosťou
je Praha. Návrh, že tohtoročný Svetový deň reumatizmu
by bolo možné pripomenúť si
aj prechádzkou po Kráľovskej
ceste alebo Karlovom moste,
výbor prijal a našu ponuku
uvítali aj v pobočke v Púchove. A aké motto by tomuto
podujatiu patrilo? Hádam najlepšie „ Cesta s reumou, ale za
poznaním“. A tak sme v dňoch
10. – 12.októbra spoznávali
v plnom autobuse, a aj cestou.
Do Českej republiky sme
vstúpili v Hrozenkove Prechádzaním cez Uherský Brod sme
sa dozvedeli, že mesto je známe pivovarom Janáček, Slováckymi strojárňami a hlavne
J.A. Komenským.
Veľmi zaujímavé informácie
si účastníci zájazdu vypočuli
aj o mestách Uherské Hradište, Buchlovice, Brno a Slavkov
u Brna.
Hlavné mesto ČR sme začali spoznávať prehliadkou

Vyšehradu, ktorý je považovaný za sídlo Přemyslovcov.
Ďalším miestom bolo Václavské námestie, kde nás doviezlo metro. Prechádzkou cez Rytířsku a Železnú ulicu sme sa
dostali ku Karolínumu, čo je
súčasť Karlovej univerzity, potom k obdivovanému pražskému orloju, cez Národnú triedu sme prišli a chvíľu postáli
pred Národným divadlom.
Nevynechali sme ani pivnicu
„U Fleků“. Poznávania v tento deň bolo neúrekom, a tak
smerujeme metrom k autobusu a o chvíľu oddychujeme
v hoteli.
Posledný deň poznávania
začína na Starých zámockých
schodoch. Bazilika Svätého
Juraja je neďaleko a je v nej
pochovaná kňažná Ludmila.
Chceme sa dostať do chrámu
Svätého Víta, Ideme na bohoslužbu, a tak nemusíme platiť. Bohužiaľ kaplnka Svätého
Václava je po dobu bohoslužby zatvorená. Po bohoslužbe
prechádzame tretím, druhým
aj prvým nádvorím. Výmena
stráži je skutočne veľký obrad.
Z hradnej rampy je krásny výhľad na Prahu, Malú stranu,
Vltavu a Karlov most. Všetko ako na dlani. Nerudovou
ulicou dôjdeme za chvíľku na
Malú stranu, okolo Chrámu
sv. Mikuláša sa dostávame na
Karlov most. Pri našom „reuma tempe“ nám dobre padne

Klub reumatikov v Podhájskej

Klub reumatikov v Prahe
aj krátky čas na občerstvenie.
Karlov most je krásny, snažíme sa so skupinou odfotografovať, ale je to problém, stále
nám do priestoru vstupujú turisti. O chvíľu sme opäť pred
orlojom a poučení čakáme
na vychádzajúcich apoštolov.
Pri Prašnej bráne na konci Celetnej ulice naša cesta končí
a končí tu aj takzvaná Kráľovská cesta. Môžeme si povedať

“Praha je krásna, zvládli sme
to, ale už sa tešíme domov.“
A tak sme si Svetový deň reumatizmu pripomenuli takouto
cestou-cestou s reumou, ale za
poznaním. Stálo to za to.
Josros
Za LPRe Slovensko- pobočka Ilava Jožko Rosenbaum, za
pobočku Púchov Anička Jursíková a Gabika Ondrichová.

Jubilejná vernisáž
Františka Jakúbka
František Jakúbek patrí
medzi najstarších vážených
občanov nášho mesta. Pri
príležitosti jeho významného životného jubilea 90 rokov, sme sa spolu s Ferkovou
rodinou, priateľmi a spoluobčanmi Ilavy v sobotu 25.
októbra na chvíľku pozastavili a vychutnali si vzácne
chvíle s človekom, ktorý je
výnimočný nielen 90 – ročnými skúsenosťami, či spomienkami, ale tiež aj jeho
umeleckou činnosťou. Pri
príležitosti vzácneho jubilea sme nainštalovali v sále
DK Ilava retrospektívnu výstavu pod názvom REMINISCENCIE. V kultúrnom
programe účinkovali speváci Zmiešaného speváckeho zboru Ilavčan, ktorí pripravili oslávencovi „Koncert
pre Františka“.
Medzi vzácnymi hosťami
sme privítali i poslankyňu NR
SR Mgr. Vieru Šedivcovú.

Pri tejto významnej príležitosti bola Ferkovi udelená
Cena primátora mesta Ilava,
ktorú mu odovzdal primátor
Ing. Štefan Daško, Certifikát
a bronzovú sochu od akademického sochára Štefana
Pelikána „Umenie v srdci“ odovzdala v mene prezidenta Klubu priateľov Francúzska a Slovenska zo Žiliny
pani Anna Dubovcová a za
občanov Ilavy Ing. Jozef Rosenbaum.
„V živote človeka sú okamihy, keď si uvedomujeme,
čo znamenajú roky...i jeseň
života. Predovšetkým sú to
bohaté životné skúsenosti,
múdrosť a najmä možnosť
povedať si: Žil som tak, ako
som mohol a konal tak, ako
som chcel, aby iní konali.
A v tom spočíva zmysel ľudského života.“
Kurátorka výstavy v krátkosti predstavila život a dielo
nášho jubilujúceho priateľa:
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Ferko Jakúbek so speváckym zborom Ilavčan
„František je obľúbeným
ilavským výtvarníkom, ktorý svojou tvorbou potešil
mnohých priateľov, príbuzných a všetkých tých, ktorí majú radi umelecké diela.
Ferkova tvorba je výnimočná už od jeho detstva. Jeho
otec bol maliarom izieb
a tak sa Ferko vyučil tomu
istému remeslu. Keďže už
od útleho detstva vynikal
v kreslení, využíval svoj talent a maľoval rôzne tabule,
reklamy a všetko, o čo ho ľudia požiadali. Neskôr, bolo
to počas vojny, sa František
po odporučení pána Justína Dolinského, ktorý bol
predsedom živnostenského
spoločenstva v Ilave, dostal
do ateliéru STYL v Bratislave k akademickému maliarovi Františkovi Podolayovi, u ktorého sa veľa naučil
z výtvarného umenia, avšak
po určitom čase sa pre rôzne okolnosti musel vrátiť
domov. V roku 1942 pracoval v Škodových závodoch
v Dubnici nad Váhom a vďaka svojmu výtvarnému talentu opäť maľoval a ako autor spomína aj rôzne motívy
na hodvábne šatky. Pomáhal vymaľovať okolité kostoly a obnovoval sochy. Vo
Ferkovej výtvarnej tvorbe
sa prelínajú rôzne techniky a kombinácie maľby, no
najväčšie zastúpenie v jeho
tvorbe má olej a akryl. Využíva mnohé svoje špeciálne vytvorené farby a farebné odtiene, ktorých zloženie
prezradí len najlepším pria-

teľom. Jeho diela sú preto
zvláštne, zahalené tajomstvom výnimočnosti, jedinečnosti a to nielen vo výbere témy, ale aj zvláštnym
lomením farieb. Hlavným
námetovým okruhom je jeho
rodná Ilava. Z tohto prostredia zaujmú olejomaľby znázorňujúce historické stavby mesta, ulice a malebné
zákutia starej Ilavy. Mnohé
z nich už vymizli alebo zmenili svoj vzhľad. V autorovej
tvorbe je cítiť úžasný vzťah
nielen k rodnému mestu, ale
i k hodnotám krajiny a prírode, ktorú vníma cez kopce
a lesy, polia, lúky a potôčiky,
či poľné cesty. V súčasnosti však Ferko vníma okolie
i prostredníctvom kresby ceruzou, ktorá je nazývaná aj
kráľovnou v kresbe....všetky
obrazy a obrázky sú plné in-

tenzívneho zážitku a naliate
dobrým citom, pozitívnymi
vzťahmi a láskou.
Drahý náš Ferinko, zo
srdca Ti prajeme neustálu radosť z umenia, a nech
Ťa myšlienka, že maľovanie
a kreslenie je tou najkrajšou
záľubou na svete, podnecuje
k vytvoreniu ešte mnohých
krásnych diel.
Prajeme Ti veľa zdravia, radosti a šťastia v širokom kruhu všetkých Tvojich

Ferko Jakúbek v kruhu
najbližších
priateľov.
Výstava, na ktorej máme
možnosť vidieť prierez celoživotnej maliarskej tvorby
Ferka Jakúbka potrvá do 17.
novembra.
Mgr. Alena Teicherová
kurátorka výstavy

Mgr. Teicherová, pani Dubovcová a Ing. Rosenbaum
Ďakujeme sponzorom:
Primátor Ing. Štefan Daško
TOMI
LEA nábytok
Štefan Hruštinec

Daňový úrad
v Dubnici nad Váhom
Pivovar Ilava, s.r.o
Ing. Jozef Rosenbaum
MUDr. Elemír Teicher
DK Ilava

Matrika
Narodenie :
Adela Mináriková
Nela Pecháčková
Antea Niková
Natália Mihálková
Nikola Hlinková
Žofia Karlíková

Navždy nás opustili :
Jozef Šlesár
Jozef Slabeňák
Pavel Zdražil
Jozef Siraň
Antónia Kozíková
Rudolf Rajec
Vilma Cabajová
Štatistika
V sledovanom období sa do nášho mesta
prisťahovalo 14 občanov, odsťahovalo sa 18.
V rámci mesta sa presťahovalo 7 občanov.

SPOMIENKA

22. októbra sme sa navždy
rozlúčili s priateľom, turistom,
no predovšetkým skvelým
človekom Rudkom Rajcom.
Nielen jeho rodina a priatelia, aj my v dome kultúry
máme na neho pekné spomienky. Veľa rokov nám pomáhal s prípravami na country bály, rozprávkové lesy,
hľadal s nami vhodné trasy, nosil kulisy, pripravoval
ohniská na opekanie... V ostatných rokoch sme ho stretávali hlavne pri príprave podujatí Klubu dôchodcov, ktorého
bol aktívnym členom.
Svoju púť skončil uprostred
hôr, ktoré tak veľmi miloval.
len pár dní po tom čo oslávil
75 rokov.
-ot-
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Ilavský mesačník

Výsledky MFK Ilava

Naši futbalisti

Prípravka:
Ilava – Kolačín
6:2
Góly: Burýšek 3, Kameništiak
2, Černecký
Starší žiaci:
Ilava – Streženice
0 : 11
Dorast:
V. Kostolany – Ilava
5:2
Góly: Kollár, Goga
„A“ mužstvo:
Ilava – M. Lednice
8:1
Góly: Pagáč 3, Ruman, Bortel,
Pružinec, Turza, Šedo
Prípravka:
Ilava – Kolačín
4:0

Góly: Šlapák 3, Nevřivý
Ilava – Košeca
1:4
Góly: Híreš
Starší žiaci:
D. Maríková – Ilava
16 : 0
Dorast:
Ilava – Boleráz
2:0
Góly: Hanko 2
„A“ mužstvo:
D. Kočkovce – Ilava:
1:2
Góly: Šedo, Sondor
KBF
Ladce – Ilava:
4:6
Góly: P. Mišík 3, Tomanica 2,
Pagáč

Prípravka:
Ilava – Kolačín
5:1
Góly: Šlapák 3, Živčic, Burýšek
Ilava – Košeca
1:5
Góly: Híreš
Ilava – Koš. Podhradie 1 : 0
Góly: Šlapák
St. žiaci:
Udiča - Ilava
7:1
Gól: Ivanič
Dorast:
Nováky – Ilava
1:3
Góly: Kollár, Medňanský, Držík Jakub
Ilava – Bošany
1:1
Góly: Držík Miroslav
V dorasteneckom drese MFK
Ilava si otvoril strelecký účet
Miroslav Držík svojim prvým
gólom. Gratulujeme.

„A“ mužstvo:
Ilava – Visolaje
4:2
Góly: Šedo 2, Pagáč, Pružinec
Po víťazstve v D. Kočkovciach
sme dokázali aj na domácom
ihrisku bodovať, čím sme sa
posunuli na 7. Miesto v tabuľke. Dúfajme, že budeme úspešní aj v ďalšom zápase v Tuchyni.
Tuchyňa - Ilava
3:3
Góly: Šedo, Pružinec 2
Aj v štvrtom zápase v rade sme
dokázali bodovať.
KBF
Ladce – Ilava:		
4:6
Góly: Mišík P. 3, Tomanica 2,
Pagáč

ILAVSKÝ

Beh cez Vápeč
Nadšenci
bežeckých
disciplín v našom meste pripravili 25.10.2014 nultý ročník
cezpoľného behu cez Vápeč.
Štart aj cieľ bol na Základnej
škole v Ilave na Medňanskej
ulici o 9:00 hod.
Trať viedla po Jesenského
ulici, cez Lašteky, popod Sokol, cez osadu Háj, k jazierku
pod Vápčom, kde bola občerstvovacia stanica, ďalej na vrchol, kde bola obrátka a po
rovnakej trati späť do cieľa.
Dĺžka trate - 22 km
Prevýšenie 1036m
Na štart sa postavilo 63 pretekárov z viacerých kútov Slovenska. S prehľadom zvíťazil Matúš Vnenčák (Salomon,
Suunto) z Popradu v čase 1h:-

42min.:22s, na druhom mieste
dobehol Martin Kais z TJ Višňové v čase 1h:44min.:47s a na
treťom mieste skončil Ján Ďurmek s časom 1h:46min.:13s.
Zo žien sa s traťou najlepšie popasovala Anna Verseghy (Vegan Minimus) v čase
2h:31min.:47s., na druhej pozícii dorazila do cieľa Ľudmila Daňová zo Sedmerovca s časom 2h:36min.:07s a na treťom
mieste skončila Daniela Ďurovcová (Jogging club Dubnica) v čase 2h:36min.:40s.
Rád by som sa poďakoval celému organizačnému teamu za
prípravu a sponzorom za pomoc pri realizácii tohto behu.
Peter Habánek
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