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Ročník XXVIII. 22. september 2022 ZDARMA!

Vedenie mesta spolu s poslancami slávnostne otvorili prístavbu
škôlky v Klobušiciach i nové multifunkčné ihrisko na Štúrovej
V aktuálnom vydaní si prečítate:
l Vidiek ako headliner na Bartolomejskom jarmoku zaplnil ilavské námestie l
l Tretí ročník Zábavy na zábave na novom mieste s hviezdnym obsadením l
l Na Štúrovej ulici pribudlo nové multifunkčné ihrisko, zahrajú sa
na ňom najmenší, zacvičia si teenageri, dospelí i seniori l
l Primátor ocenil majsterku sveta v karate Romanu Adamcovú l
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Milí čitatelia,
práve držíte v rukách septembrové vydanie Ilavského
mesačníka. Nájdete v ňom prierez udalosťami, ktoré sa konali
v našom meste v auguste a v
prvej polovici septembra. Je z
neho cítiť ešte stále prázdninová letná nálada plná zábavy,
koncertov a tradičných ilavských podujatí. Jednoznačne
im dominoval Bartolomejský
jarmok. Ak ste sa ho zúčastnili,
určite mi dáte za pravdu, že bol
super. Plné ulice návštevníkov,
predávajúcich, priateľov, rodín,
ktoré sa stretli, podebatovali pri
dobrom jedle a hudbe a k tomu
večerné hudobné koncerty,
ktoré zaplnili celé námestie.
Bolo skvelé na chvíľku v hlave
vypnúť zvuk, zastaviť obraz a
pozrieť sa do obecenstva. Pred
dvomi rokmi, ani pre rokom, by
sme sa neodvážili takýto obraz
ani len si predstaviť. Zostávalo
nám len veriť, či skôr dúfať, že
sa toho ešte niekedy dočkáme.
A dočkali! Vďaka organizátorom, vďaka všetkým vám, ktorí
ste prišli. Pozvanie ste prijali
aj na druhý deň do Klobušíc
a rovnako plnými dúškami ste
si užili ďalšie koncerty vrátane
skvelých Kollárovcov. Koniec
augusta priniesol aj veľký míľnik pre naše mesto - dlhé roky
očakávaná prístavba materskej
školy, ktorá mala priniesť
voľné miesta pre umiestnenie
ďalších 48 detí, sa stala realitou. Týždeň pred otvorením
školského roka, vedenie mesta
spolu s poslancami slávnostne prestrihli pásku a rodičia
budúcich škôlkarov si mohli
prezrieť nové priestory, ako aj
vynovený exteriér. Páska sa
strihala aj v septembri, tento
raz vo vnútrobloku na Štúrovej ulici. Nájdete tam nové
multifunkčné ihrisko určené
všetkým generáciám. Koniec
augusta a začiatok septembra
sprevádzali aj pietne spomienky - na hrdinov SNP, ako aj
židovské obete. Okrem iného v
tomto vydaní nájdete aj zoznam
kandidátov na post primátora
mesta a poslancov mestského
zastupiteľstva v komunálnych
voľbách. To ďalšie, októbrové
vydanie, bude predvolebné
a aj vďaka nemu spoznáte
kandidátov bližšie. Prajem vám
príjemné čítanie a úspešné
septembrové dni.
Veronika Klobučníková
šéfredaktorka IM
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Mestská volebná komisia zverejnila zoznam
zaregistrovaných kandidátov pre voľby
do orgánov samosprávy mesta Ilava
Prvé zasadnutie mestskej volebnej
komisie sa konalo 7. septembra 2022.
Po úvodnom poučení, zložení sľubu a
voľbe predsedu a podpredsedu, komisia
preskúmala kandidátne listiny všetkých
kandidátov na primátora a poslancov
do mestského zastupiteľstva.
VOĽBY PRIMÁTORA MESTA
Zapisovateľke mestskej volebnej komisie boli v zákonnej
lehote do 30.8.2022 do rúk doručené tri kandidátne listiny
pre voľby primátora mesta Ilava, z toho všetky tri boli
predložené politickými stranami. Mestská volebná komisia
preskúmala kandidátne listiny a keďže neobsahovali žiadne
zákonné nedostatky, boli zaregistrovaní nasledovní traja
kandidáti pre voľby primátora mesta Ilava:
1. Ľuboš Greguška, 55 r., samostatne hospodáriaci
roľník, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
2. Lukáš Koník, Mgr., 33 r., manažér, HLAS - sociálna
demokracia
3. Viktor Wiedermann, Ing., 53 r., primátor, DOBRÁ
VOĽBA a Umiernení
VOĽBY DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V zákonnej lehote do 30. 8. 2022 boli zapisovateľke
mestskej volebnej komisie doručené do rúk kandidátne
listiny 16 kandidátov nominovaných politickými stranami
a 4 nezávislých kandidátov. Mestská volebná komisia
preskúmala kandidátne listiny a taktiež podpisové hárky
nezávislých kandidátov a keďže žiadna neobsahovala
zákonné nedostatky, ktoré by mali za následok vylúčenie
kandidáta, boli zaregistrovaní nasledovní kandidáti pre
voľby do mestského zastupiteľstva:
Volebný obvod č. 1 - Dom kultúry Ilava
Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 3
Kandidáti:
1. Štefan Čiernik, Ing., 28 r., správca skladového hospodárstva, nezávislý kandidát
2. Ľudmila Haasová, 70 r., dôchodkyňa, SMER - sociálna demokracia
3. Ľudmila Hujová, 61 r., štátna zamestnankyňa, Kresťanskodemokratické hnutie
4. Stanislav Janušek, Ing., 57 r., referent stavebného
úradu, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
5. Lukáš Koník, Mgr., 33 r., manažér, HLAS - sociálna
demokracia

6. Jozef Kružliak, Mgr., 57 r., dôchodca, SMER - sociálna demokracia
7. Tibor Meliš, Ing., 59 r., podnikateľ, HLAS - sociálna
demokracia
Volebný obvod č. 2 - Základná škola, ul. Medňanská, Ilava
Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 3
Kandidáti:
1. Martin Komada, 39 r., vývojár palubných sietí,
Kresťanskodemokratické hnutie
2. Peter Melo, JUDr., Ing., 54 r., obchodný riaditeľ,
HLAS - sociálna demokracia
3. Dana Schillerová, 67 r., technicko-hospodárska
pracovníčka, SMER - sociálna demokracia
Volebný obvod č. 3 - Základná umelecká škola
Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 2
Kandidáti:
1. Jana Dianová, Mgr., 58 r., učiteľka, Slovenská
národná strana
2. Eduard Štencl, 45 r., referent, STAROSTOVIA A
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
3. Pavol Šupák, Ing., 58 r., logistik, SMER - sociálna
demokracia
Volebný obvod č. 4 - Technické služby mesta Ilava
Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 2
Kandidáti:
1. Etela Eglyová, RNDr., 67 r., iná zdravotnícka pracovníčka, SMER - sociálna demokracia
2. Pavol Filo, Ing., 37 r., administratívny pracovník,
nezávislý kandidát
3. František Kis, 46 r., operátor, HLAS - sociálna
demokracia
Volebný obvod č. 5 - Kultúrno - spoločenský
dom Klobušice
Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 2
Kandidáti:
1. Daniel Streličák, 58 r., živnostník, nezávislý kandidát
2. Ivana Šimoniová, 43 r., vedúca špedície, NÁRODNÁ
KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
3. Branislav Vavrík, Bc., 47 r., výsluhový dôchodca,
Kresťanskodemokratické hnutie
Volebný obvod č. 6 - Dom kultúry Iliavka
Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 1
Kandidáti:
1. Anton Bajzík, Ing., 52 r., zástupca primátora mesta,
nezávislý kandidát
(J. Pučeková, zapisovateľka MVK)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva TSK za volebný obvod č. 2 - ILAVA:
Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci.
1. Anton Bajzík, Ing., 52 r., zástupca primátora mesta, Ilava, nezávislý kandidát
2. Juraj Bartoš, 51 r., vedúci výroby, Košeca, Kotlebovci - Ľudová strana
Naše Slovensko
3. Eva Bočincová, Mgr., 61 r., analytička, Dubnica nad Váhom, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana,
DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, SPOLU – občianska demokracia, ODS – Občianski
demokrati Slovenska, ŠANCA
4. Viliam Cíbik, MUDr., PhD., 59 r., lekár, starosta obce, Pruské, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
5. Dagmara Debnárová, 64 r., dôchodkyňa, Dubnica nad Váhom, Komunistická strana Slovenska
6. Vladislav Galko, Ing., 45 r., obchodný riaditeľ, Borčice, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana, DOBRÁ
VOĽBA a Umiernení, SPOLU – občianska demokracia, ODS – Občianski
demokrati Slovenska, ŠANCA
7. Juraj Hort, Ing., 42 r., obchodný manažér a šéf gospelového zboru, Nová
Dubnica, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Občianska
konzervatívna strana, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, SPOLU – občianska
demokracia, ODS – Občianski demokrati Slovenska, ŠANCA
8. Mario Hrubý, Ing., 51 r., manažér, Ilava, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
9. Roman Huňa, Dr., Mgr., 50 r., konzultant, Pruské, nezávislý kandidát
10. Jaroslav Koyš, Ing., 51 r., starosta obce, Ladce, SMER - sociálna demokracia, HLAS sociálna demokracia, SME RODINA, Slovenská národná strana
11. Tibor Kramár, Mgr., LL.M, 59 r., manažér, Nová Dubnica, Demokratická
strana
12. Peter Krupa, 42 r., poslanec Národnej rady, Nová Dubnica, Kotlebovci
- Ľudová strana Naše Slovensko
13. Gabriela Krupová, 47 r., ekonómka, Nová Dubnica, Kotlebovci - Ľudová
strana Naše Slovensko

14. Milan Kučiak, 53 r., technik údržby, Borčice, REPUBLIKA
15. Peter Marušinec, Ing., 41 r., primátor mesta, Nová Dubnica, SMER sociálna demokracia, HLAS sociálna demokracia, SME RODINA, Slovenská
národná strana
16. František Meliš, Ing., 31 r., prevádzkový zámočník, Ladce, nezávislý
kandidát
17. Pavol Pažitka, Bc., 54 r., zástupca primátora mesta, Nová Dubnica,
SMER - sociálna demokracia, HLAS sociálna demokracia, SME RODINA,
Slovenská národná strana
18. Slávka Polakovičová, 40 r., nezamestnaná, Nová Dubnica, Kotlebovci
- Ľudová strana Naše Slovensko
19. Gabriela Poliaková, Ing., 47 r., obchodná riaditeľka, Tuchyňa, nezávislá kandidátka
20. Martin Rác, Ing., 43 r., starosta, Bolešov, nezávislý kandidát
21. Emil Suchánek, Ing., 67 r., personálny poradca a kouč, Dubnica nad
Váhom, nezávislý kandidát
22. Viera Tichá, 37 r., projektová nákupkyňa, Pruské, SMER - sociálna
demokracia, HLAS sociálna demokracia, SME RODINA, Slovenská národná
strana
23. Antónia Tomanová, Ing., 52 r., finančná manažérka, Dubnica nad
Váhom, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská
únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ
24. Tomáš Truchlý, Ing., 39 r., zástupca primátora mesta, Dubnica nad
Váhom, nezávislý kandidát
25. Viktor Wiedermann, Ing., 53 r., primátor, Ilava, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana, DOBRÁ
VOĽBA a Umiernení, SPOLU – občianska demokracia, ODS – Občianski
demokrati Slovenska, ŠANCA
26. Peter Wolf, Mgr., et Mgr., 36 r., primátor mesta, Dubnica nad Váhom,
nezávislý kandidát.

9/2022

ILAVSKÝ MESAČNÍK

3

Viktor Wiedermann a zástupca
primátora mesta Anton Bajzík.
Okrem priania a podpory dostal
každý prváčik od mesta aj knižný darček. Program vedenia
mesta pokračoval návštevami
materských škôl. Tam je prvý
deň povestný krikom a plačom
tých najmenších, preto ich bolo
neradno ešte viac provokovať či
rozlútostiť. Vedenie radnice však
nakuklo najmä do nových tried,
aby sa presvedčili či sa pani učiteľky a deti dobre zabývali v nových
priestoroch a čo treba ešte doladiť.
Detičky si budú ešte chvíľku
zvykať a chce to trochu trpezlivosti

Na 5. september sa tešilo
veľa detí a mnoho rodičov.
V tento deň bol totiž oficiálne otvorený školský rok
2022/2023. Žiaci Základnej
školy na Medňanskej sa
stretli na slávnostnom
otvorení na školskom dvore. Nielenže po dlhej dobe
stretli opäť svojich spolužiakov, učiteľov a kamarátov,
ale vypočuli si aj príhovory
a priania tých najpovolanejších.
„Prvý deň školského roka je
pre vás, žiakov, ale i nás učiteľov, výnimočnou udalosťou.
Výnimočnou udalosťou preto,
lebo každý nový školský rok je
novým pomyselným krokom na
ceste životom a táto symbolika
času prezentovaná jednotlivými školskými rokmi sa začína
vami - žiakmi prvých ročníkov
a končí žiakmi deviatych ročníkov," prihovorila sa žiakom
riaditeľka ZŠ Ilava, Medňanská
Dana Škultétyová. Žiakov i pedagógov prišli za vedenie mesta
už tradične pozdraviť aj primátor
Viktor Wiedermann a zástupca
primátora Anton Bajzík. „Tak sme
sa konečne dočkali, po prázdninách tu máme ďalší školský
rok. Hovorím to samozrejme s
úsmevom, pretože prázdniny
sú super, chodíme k moru, po
horách, zabávame sa... Život
ale nie je iba o zábave, ale aj o
povinnostiach. Vaše povinnosti
týmto dňom práve opäť začínajú. Chcel by som špeciálne
privítať prváčikov, pre ktorých
je to niečo nové, plné zážitkov.
Prajem im, aby sa im v tejto
škole páčilo, aby sa naučili
veľa nových informácií. Aj vám

Otvorenie nového školského
roka v škole i v škôlkach
ostatným žiakom prajem úspešný školský rok, aby sme si na
jeho konci mohli povedať, že
sa celý vydaril," zaprial žiakom
primátor mesta.
Osobitne boli celej škole predstavené dve prvé triedy, ich nové
triedne učiteľky a samozrejme

aj samotní prváčikovia. Po slávnostných príhovoroch, ku ktorým
sa pridali aj deviataci, sa všetci
spoločne pobrali so svojimi triednymi učiteľmi do tried.
Za Mesto Ilava boli spolu s pani
riaditeľkou pozdraviť prvákov aj
priamo v triedach primátor mesta

tak, ako ju častokrát potrebujeme
aj my dospelí. V prvý školský deň
nás v škôlke privítala vôňa palaciniek, a tak si aj tí uplakaní mohli
povedať, že v tej škôlke predsa len
nie je až tak zle... veď tam, kde sú
palacinky, nikdy ani zle nemôže
byť.
-verk-

Primátor ocenil majsterku sveta v karate a jej trénerovi zablahoželal k okrúhlemu jubileu
Piate plánované rokovanie Mestského zastupiteľstva Ilava sa konalo 30. augusta tento raz v
mestskej časti Klobušice. Jeho úvodný program bol
príjemný a uvoľnený, primátor mesta Ilava Viktor
Wiedermann totiž na zasadnutie MsZ pozval našu
úspešnú karatistku spolu s trénerom, aby ich ocenil
za dosiahnuté výsledky.
„Dovoľte mi, aby som medzi nami privítal
našich vzácnych hostí. Len nedávno sa z majstrovstiev sveta v karate vrátila reprezentantka
Slovenska Romanka Adamcová, ktorá obhájila
titul majsterky sveta. Je to obrovský úspech,
už len tým, že ide o obhajobu. Vítam medzi
nami aj Kamila Horáka, dlhoročného trénera
klubu TJ Sokol Ilava, oddielu karate, ktorý má
na tomto úspechu určite veľkú zásluhu,” začal
rokovanie primátor V. Wiedermann a ako dodal, rád
by im za tento vynikajúci výsledok udelil ocenenia.
„Som rád, že reprezentuješ nielen Slovensko,
ale aj naše mesto Ilava, želám ti veľa úspechov
a aby si sa naďalej stále zlepšovala,” smeroval
pochvalu smerom k Romane a odovzdal jej pamätnú plaketu s finančnou odmenou.
„Chcela by som sa všetkým poďakovať, v
prvom rade trénerom, rodičom a aj všetkým

v klube. Lebo oni majú na mojich úspechoch
zásluhu, veľmi mi pomáhali sa tam pripraviť.
Len jedno veľké ďakujem,” reagovala majsterka
sveta v karate, Ilavčanka, Romana Adamcová.
Verejnú pochvalu dostala samozrejme aj od trénera
Kamila Horáka: „Romčine úspechy sú výsled-

kom jej desaťročnej driny. Vďaka nej majú aj
ostatné deti motiváciu, chcú cvičiť, neflákajú
sa po uliciach, ale sú v telocvični, čiže je to
ďalšie plus pre všetkých a dúfam, že to tak
bude aj naďalej.”
Primátor gratuláciu adresoval aj Kamilovi Horákovi, okrem úspechov z pozície trénera karate,
pozornosť upriamil aj na jeho nedávne životné
jubileum. „Vážne mu chcem poďakovať za prácu, ktorú robí viac ako 30 rokov. Jeho rukami
prešlo mnoho zverencov, ja som bol jedným
z nich kedysi na začiatku. Že to robí s láskou
a nezištne, to všetci vieme, ale patrí sa za to
poďakovať. Ja si myslím, že Kamil to už nerobí
ani ako hobby, ale ako životnú filozofiu, o to je
to krajšie a úprimnejšie. Dovoľ mi preto, Kamil,
aby som ti poďakoval a poprial ti do ďalších
rokov všetko dobré,” pogratuloval V. Wiedermann
a venoval mu darčekový kôš a taktiež pamätnú
plaketu. Ku gratuláciám sa pridali aj poslanci, ktorí
spontánne naživo na kameru Kamilovi Horákovi,
zaspievali Živijó. K blahoželaniam sa pridáva
aj redakcia Ilavského mesačníka, prajeme veľa
zdravia a ďalších športových úspechov.
-verk-
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Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
Jaroslav Baška v rámci svojej cyklotour
navštívil aj Ilavu. Využili sme jeho prítomnosť
pri zatvorenom moste ponad Vážsky kanál,
aby sme sa ho naň spýtali.
V stredu 31. augusta 2022
prišiel do Ilavy Jaroslav Baška
spolu so svojím tímom. Súčasný
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja na post župana
kandiduje opäť a v rámci svojho
súkromného programu bolo naše
mesto jednou z jeho zastávok.
Avizoval stretnutie priamo pred
už takmer štyri roky uzatvoreným
mostom a vyzval občanov, aby
sa prišli porozprávať o tom, čo
ich trápi. Zrejme príliš neskorá
pozvánka a čas stretnutia v
pracovný deň ráno spôsobil, že
obyvatelia Ilavy, najmä Sihote,
túto príležitosť nevyužili.
Porozprávať sa s ním však
prišlo vedenie mesta a niektorí
poslanci. Primátor so županom
prediskutoval aktuálnu situáciu
ohľadom uzatvoreného mosta. A
ak by sme pre obyvateľov Ilavy
mali jej závery zhrnúť, veľa sa toho
nezmenilo - vylúčenie z konania,
odvolávanie na vyššie inštitúcie,
rozhodnutie a opäť čakanie...
Konkrétne čakanie na ukončenie
verejného obstarávania a podpis
zmluvy s víťazom a až potom na
jeho realizáciu. Treba dodať, že
takto už čakáme 2,5 roka. Župana
Jaroslava Bašku sme preto požiadali o krátky rozhovor, aby sme
sa ho v mene vás spýtali na to,
čo obyvateľov Ilavy najviac trápi.
l Dnes tu stojíme pred zatvoreným mostom. Táto situácia
trvá už niekoľko rokov, všetci
Ilavčania poznajú peripetie,
ktoré ju sprevádzajú. Povedzme si, v akom stave je to teraz.
Aké sú Vaše plány na riešenie
tejto situácie?
- Momentálne všetko stojí a
padá na verejnom obstarávaní,
ktoré trvá už 2,5 roka. Začalo sa to
obstarávať niekedy v máji 2020. V
súčasnosti je stav taký, že komisia
vylúčila prvého uchádzača, pretože nedodal potrebné podklady.
Úrad pre verejné obstarávanie
potvrdil, že rozhodnutie komisie
bolo správne, avšak uchádzač
sa odvolal na Radu Úradu pre
verejné obstarávanie a tá zrušila
rozhodnutie samotného ÚVO,
takže sme museli toho prvého
zobrať do hry a teraz má do štvrtka
budúceho týždňa (pozn. red. do
8. 9. 2022) doložiť materiály, ktoré
chýbali do ponuky. Následne ich
komisia vyhodnotí a uzatvorí sa
zmluva.
l Čo na to, ako úradujúci
župan hovoríte?
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verejného obstarávania, keď
sa most uzatvoril, TSK musel
dať financie na projekt, čo stálo
niekoľko desiatok tisíc eur. Ďalej
sme museli vybaviť stavebné povolenia, ohlášky...atď, čo taktiež
stálo mnoho úsilia, práce a času...
l So situáciou na Sihoti

- Áno samozrejme, chcem poďakovať primátorovi aj technickým
službám, že takýmto spôsobom
nám vychádzajú v ústrety a pomáhajú. My máme cechmajsterstvo
práve tu za zatvoreným mostom,
takže pracovníci, ktorí robia obhliadky a údržbu čerpadiel sú blízko

súvisí aj téma železničného
podjazdu, ktorý keď zaplavilo,
obyvatelia mestskej časti Sihoť
boli úplne odstrihnutí, taktiež
sa na Sihoť nemali ako dostať
záchranné zložky...
- Konečne Trenčiansky samosprávny kraj prebral od Železníc
SR podjazd spolu s čerpadlami.
Keď to mali železnice, vždy keď
zapršalo, tu boli problémy so
zatopením. Som rád, že už to
má v správe TSK. Robia sa tu
pravidelné obhliadky a údržba
čerpadiel. Dokonca sme tam mali
ešte jeden problém, keď čerpadlá
prevzala Správa ciest TSK tak železnice odhlásili elektriku, my sme
to museli nanovo vybavovať....
l Keď sa bavíme o podjazde,
v rámci spolupráce aj Mesto
Ilava prisľúbilo kooperáciu a
síce, že budú k dispozícii aj
pracovníci technických služieb
mesta, aby vedenie mesta malo
vedomosť, že tam tá údržba
prebieha. Spolupráca je asi v
tomto smere obojstranná...?

po ruke a dohodli sme sa, že o
nich budú pravidelne informovať
vedenie mesta.
l Pán župan nechápte to zle,
ale Sihoťania sú naozaj právom
nahnevaní. Je ťažké neustále
občanom vysvetľovať, že to
už 2,5 roka stojí na verejnom
obstarávaní. Ľudia v tom vidia
neschopnosť a právom kladú
otázky, prečo nie je možné
dokončiť tento proces. Keby
ste to mali bežnému občanovi
vysvetliť - kedy by mohol most
stáť, kedy by mohli opäť používať túto prístupovú cestu? Ako
to Vy vidíte? Bude to Vašou
prioritou?
- Určite. Akonáhle sa ukončí
proces verejného obstarávania
a podpíše zmluva, tak v súťaži
bolo napísané, že majú na to 400
dní, aby most postavili. Takže to
je zase rok a dva mesiace, koľko
bude trvať samotná výstavba.
Tento pôvodný starý most zdvihnú, preložia bokom a paralelne
budú konštruovať nový most. Na
jednej strane bude cyklochodník,
na druhej chodník pre peších,
bude to už kvalitná stavba, takže
je to naprojektované pekne, len
žiaľ to verejné obstarávanie... Na
Slovensku je to žiaľ tak, že keď
firmy chcú robiť zle, tak si robia zle
a nakoniec tým trpí občan.
l Dnes ste tu z iných dôvodov, ste tu na bicykloch, tak
nám načrtnite, ako by mohli
tu v Ilave vyzerať cyklotrasy...?
- Stojíme na mieste kadiaľ bude
pokračovať Vážska cyklomagistrála, je to už jej štvrtý úsek,
ktorý pôjde z Dubnice, cez Ilavu a
Ladce. Projektová dokumentácia
je urobená a stavebné povolenie
by malo byť právoplatné v októbri
tohto roka. Na ďalší úsek Ladce Beluša sme dostali 10,5 mil. eur z
eurofondov, kde tiež dokončujeme
verejné obstarávanie. To isté sme
požiadali z plánu obnovy aj o úsek
č.3 Trenčín – Dubnica. Ako župa
sme urobili 50 km cyklotrás a 6,5
mil. eur išlo do našich 4 stredných
škôl v okrese Ilava.
Za rozhovor poďakovala
V. Klobučníková

Župan J. Baška sa na svojej cyklotour zastavil
aj pri už štyri roky zatvorenom ilavskom moste

- Veď som to bol ja, kto požiadal
predsedu vlády P. Pellegriniho,
keď u nás na župe mali výjazdové
rokovanie vlády a dal nám 3,6
mil. eur na tento most. Bohužiaľ,
ministerstvo financií nám tieto financie prikázalo vrátiť, aj keď sme
ich mohli do konca roka čerpať s
tým, že my sme ako župa podali
správnu žalobu na rozhodnutie
ministerstva financií na vrátenie
týchto prostriedkov. Ak by sme
ich nedostali naspäť, finančné
prostriedky nájdeme v iných kapitolách. Nás to mrzí, od novembra
2018 je tento most zatvorený, čiže
teraz v novembri to budú 4 roky.
Najväčšie problémy, ktoré máme,
sú naozaj s verejným obstarávaním, dva roky sú rôzne obštrukcie
zo strany uchádzačov a my s tým
nevieme zákonne pohnúť. Dúfam,
že sa nám to podarí uzatvoriť a
zmluvu podpíšeme. Druhá vec
však je, či to daná firma aj naozaj
dokáže zrealizovať.
Rád by som k tomu ešte povedal, že ešte pred začiatkom
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V pondelok 5. septembra
2022 Mesto Ilava oficiálne
otvorilo nové multifunkčné
ihrisko, ktoré je určené pre
všetky generácie. Ihrisko
vytvorilo vo vnútrobloku
medzi panelákmi priestor
pre hru, aktívny oddych detí
i dospelých. Je rozdelené
do troch zón určených na
rôzne športové aktivity.
Prvá zóna obsahuje fitness
stroje, druhá workoutovú
zostavu a tretia je určená
na loptové hry.
Navrhované prvky poskytujú
možnosti pre hru a rozvoj pohybových aktivít orientovaných
na hrubú motoriku, priestorovú
orientáciu, sústredenie, na tréning
balančných a koordinačných
schopností. Všetky generácie tak
môžu na cvičenia na čerstvom
vzduchu využiť napríklad veslovací trenažér, eliptický trenažér,
posilňovací stroj na hrudník a
ramená, posilňovací stroj horných
končatín, posilňovaciu stanicu s
váhou závažia 20 kg, workoutovú
zostavu či športové bránky so zábranou. Na konštrukciách nájdete
umiestnené QR kódy pre prístup
do aplikácie s ukážkami cvikov.

Nové multifunkčné ihrisko na Štúrovej
môžu využívať všetky generácie
Práve o zaujímavé ukážky
cvičenia sa priamo pri otvorení
postarala partia mladých mužov
zo spoločnosti OCTAGO CORPORATION, ktorá je zároveň

realizátorom diela. Prítomným
ukázali nielen dych berúce akrobatické kúsky na workoutovej
zostave, ale aj praktické rady a
jednotlivé cviky, ktoré sa dajú na

strojoch praktizovať.
Ďakujeme, že ste boli s nami a
nech ihrisko dobre slúži všetkým
na aktívne trávenie voľného času
zdravým spôsobom.
-verk-

Zničené oplotenie
škôlky nahradilo
nové a bezpečnejšie
Škôlka na Medňanskej ulici prešla
vizuálnou zmenou. Počas letných
prázdnin prebiehali práce na novom
oplotení materskej školy. Vymenili
265 metrov oplotenia, ktoré už bolo
v dezolátnom stave a nahradili ho
novým. Pracovníci odstránili aj dve
malé kovové bránky a jednu veľkú
dvojkrídlovú. Naviac bolo oplotenie
doplnené aj o ďalšiu veľkú bránu
vhodnú pre záchranné zložky.
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Slávnostné otvorenie
novej prístavby klobušickej
škôlky a zrevitalizovaného areálu bolo spojené s
prehliadkou priestorov pre
verejnosť. 48 nových miest
pre škôlkarov je vďaka novej prístavbe MŠ Klobušice
konečne realitou.
Stavba novej budovy v areáli
Materskej školy v Klobušiciach sa
skloňovala vo vyjadreniach mesta,
na mestských zastupiteľstvách, či
v mestskej tlači ako za bývalého
vedenia, tak aj za toho súčasného.
Projekt vytvorenia nových tried bol
na stole naozaj veľmi dlho a prešiel
si mnohými peripetiami, či už išlo
o vypovedanie zmluvy, zmenu
projektu z kontajnerovej stavby na
klasickú, novú žiadosť o nenávratný
príspevok, verejné obstarávanie či
rozhodnutie zobrať úver a začať
stavať pred vyhodnotením výzvy z
ministerstva regionálneho rozvoja
(MIRRI SR). Tak ako vedenie
mesta, aj poslanci mestského zastupiteľstva stáli niekoľkokrát pred
rôznymi rozhodnutiami ohľadom
tohto projektu. Rovnako, ako aj
naposledy, keď zvažovali či schvália
finančné príspevky aj na rekonštrukciu kuchyne v pôvodnej budove,
ktorá bola v zlom stave. Napokon
sa vždy zhodli a podporili projekt
ako celok tak, aby vznikla nielen
pekná prístavba, ale aby bola škôlka
v Klobušiciach funkčná ako celok.
K samotnej stavbe tak pribudla

Kapacity miest pre škôlkarov sa
vďaka novej prístavbe rozšírili
MŠ KLOBUŠICE UMIESTNI AJ DVAAPOLROČNÉ DETI
oprava spomínanej kuchyne a jej
nové zariadenie, ale aj kompletná
výmena sietí, kanalizácie a kúrenia
v jestvujúcej budove. V starých
triedach sa vymenili radiátory a
omaľovali sa aj pôvodné chodby.

Práve kuchyňa je miestom spojnice
medzi starou a novou budovou. V
tej novej sme mali možnosť postupne vidieť, ako rastie, naberá
reálne kontúry až napokon počas
slávnostného otvorenia, rodičia,

poslanci a široká verejnosť mohla
nové priestory vidieť už ako reálne
dve veľké triedy (herná časť a
spálňa) so sociálnymi zariadeniami,
výdajňou jedál a šatňou.
Vďaka postaveniu novej prístavby pribudli dve úplne nové triedy, čo
umožňuje MŠ Klobušice prijímať deti
vo veku už od 2,5 roka. V prístavbe
svoje triedy našli škôlkari od 3 do 5
rokov. Najmenší a najväčší škôlkari
budú navštevovať triedy v pôvodnej
budove.
Za pohľad stojí aj vynovený areál,
ktorý skrášlila nielen nová príjazdová cesta, ale výsadba zelene a
vybudovanie nových dopadových
plôch pod hernými prvkami. Pôvodné preliezky doplnili nové a pribudlo
aj veľké pieskovisko s tienidlom. Deti
si tak budú môcť užiť pobyt v tomto
predškolskom zariadení nielen vo
vnútri, ale aj vonku.
-verk-
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Pohotovosť pre dospelých sa z ilavskej nemocnice
PRESŤAHOVALA do Dubnice nad Váhom
Ambulantná pohotovostná služba (pohotovosť) pre dospelých,
ktorej prevádzkovateľom je RZP, a. s., sa rozhodla presťahovať
priestory svojej ordinácie z NsP Ilava, kde doposiaľ pôsobila do
Dubnice nad Váhom.
O tom, že prevádzkovateľ pohoparkovanie, státie záchraniek, tak aj
tovosti pre dospelých sa plánuje prepriestory kancelárií po riaditeľstve
sťahovať, bolo mesto oboznámené
školy. Potrebné boli drobné stauž dávnejšie. Dôvod, ktorý RZP, a.s.
vebné úpravy, a síce dobudovanie
uvádzal vo svojom liste zaslanom
sprchy. Potenciálny záujemca náMestu Ilava (zo dňa 26.10.2020),
jomných priestorov sa však od toho
boli zvyšujúce sa prevádzkové náčasu už nevyjadril, ponuka zo strany
klady, kedy „nie je viac ekonomicky
mesta zostala otvorená... „Tieto
únosné pokračovať v prevádzkovaní
možnosti ako pomôcť a prispieť
APS Ilava.“ Neskôr sa prevádzkovak zachovaniu pohotovosti pre
teľ pre médiá vyjadril, že dôvodov
dospelých v Ilave sme prostredbolo viac, nevyhovujúce priestory,
ale najmä väčší počet obyvateľov v
Dubnici nad Váhom a blízkej Novej
Dubnici.
Snahou vedenia mesta bolo samozrejme zachovanie pohotovosti
v Ilave, preto prevádzkovateľovi
chcelo vyjsť v ústrety a ponúklo
mu viacero možností, aby v našom
meste mohol ďalej fungovať. V
prípade, ak by chcel zostať priamo
v nemocnici, bolo mesto ochotné
predostrieť poslancom mestského
zastupiteľstva žiadosť o ročné
dofinancovávanie prevádzkových
nákladov pohotovosti zo strany
Mesta Ilava. Jednalo by sa zhruba
o sumu 3 000 eur ročne. Ďalšou
možnosťou bolo nájsť iné vhodné
priestory, v ktorých by mohli ďalej
fungovať (napríklad budova bývalej
obchodnej akadémie). Prevádzkovateľ pohotovosti si bol koncom
februára tohto roku s pracovníkmi
Mesta Ilava pozrieť priestory v
bývalej obchodnej akadémii. Ako
sa vyjadril priamo na mieste, boli
podľa nich vyhovujúce. Ako prístup,

níctvom pána riaditeľa NsP Ilava,
adresovali priamo prevádzkovateľovi, ktorý je aj na nasledujúce
roky držiteľom licencie, udelenej
Ministerstvom zdravotníctva SR,
na prevádzku pohotovosti v
našom okrese. Zostalo na ňom,
ako sa ďalej rozhodne a či prijme našu ponúkanú pomoc. Žiaľ,
nedostali sme ani odpoveď, ani
oficiálne oznámenie, že v Ilave
končia a sťahujú sa do Dubnice
nad Váhom. Mrzí nás, že práve
Mesto Ilava sa takéto dôležité
informácie musí dozvedať zo
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sociálnych sietí. Rozhodnutie
je však v tomto smere plne na
poskytovateľovi pohotovosti pre
dospelých, preto nemôžeme tento krok nijak ovplyvniť," povedal
primátor mesta Viktor Wiedermann.
Verejnosti preto posúvame
informáciu, že ambulantná pohotovostná služba (pohotovosť)
pre dospelých sídli od septembra
v Dubnici nad Váhom na adrese
Továrenská 44 v budove, kde sídli
spoločnosť PSW. Je k dispozícii
počas pracovných dní v čase od
16.00 hod. do 22.00 hod., počas
víkendov a sviatkov od 7.00 hod.
do 22.00 hod.. Telefonický kontakt
na ambulanciu ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých je
+421 905 688 317.
-verk- (foto: dubnica.sk)

Poďakovanie Ukrajincov patrí obyvateľom Slovenska
24. februára 2022 sa Ukrajina o
3:40 prebudila do výbuchov. Prvé
rakety, ktoré dopadli na územie
Ukrajiny, obrátili životy Ukrajincom
naruby. Vojna... Toto hrozné slovo
znelo z informačných zdrojov. Vojna, ktorá viedla k smrti a zraneniu
civilného obyvateľstva, zničeniu
domov, škôl, škôlok a nemocníc.
Od začiatku agresívnej vojny
Ruska proti Ukrajine bolo viac ako
12 miliónov ľudí nútených opustiť
svoje domovy, 5,2 milióna civilistov
odišlo do susedných krajín hľadať
azyl. Prvé dni sme nemohli spať,
ani jesť. Sirény neprestali vo dne
ani v noci, ale keď nad domom opäť
preletela raketa, rozhodli sme sa z
Kyjeva odísť. Príjemných chvíľ nebolo veľa – úplný kolaps a zmätok.
Spočiatku to neznáme bolo desivé.

Idete a neviete, čo vás čaká, ako sa
k vám ľudia budú správať.
Po prekročení hraníc Slovenska sme si uvedomili, že priatelia
spoznáte v núdzi. Slováci sú veľmi
pozorní, jemní, priateľskí. Krajina
k sebe a cez seba prijala neuveriteľne veľký počet Ukrajincov.
Chápeme, aké obrovské úsilie to
stálo organizátorov na všetkých
úrovniach, pretože je to obrovské
množstvo práce. Slováci si so všetkými ťažkosťami poradili a prejavili
sympatie, empatiu a pochopenie,
ktorými Ukrajincov obklopili.
Milí Slováci, ďakujeme, a hlavne
Ilavčanom, kde sme stretli ľudí s
veľkým a milým srdcom. Ďakujeme
za milé prijatie v Ilave, za priazeň,
súcit a podporu. A ďakujeme aj
pani N., ktorá nám podala pomocnú

ruku a dala nám strechu nad hlavou. Cítili sme sa vďaka nej ako
doma, nešetrila námahou, časom
ani peniazmi, aby nám pomohla
v ťažkých časoch. Ďakujeme aj
pani M., ktorá s nami strávila veľa
času a zoznámila nás so skvelými
ľuďmi (zamestnanci kultúrneho
domu, magistrátu, bežní obyvatelia
mesta), ktorí nás dokázali počúvať,
komunikovať a podporovať nás
v ťažkých momentoch pre nás
osobne a pre celý ukrajinský ľud.
Vďaka pani M. sme spoznali kultúru
a neuveriteľnú krajinu Slovenska.
Veríme, že raz sa do Ilavy vrátime,

bez bolesti a úzkosti. Veríme, že
na tieto časy budeme spomínať
s vďakou a uvedomením si každého okamihu nášho pobytu. A
zatiaľ – posledný pohľad na hory,
normálny život a neskutočná nádej
vo víťazstvo.
Vážení občania Ilavy!
Veríme, že vaša láskavosť je
nádejou, že na celej Zemi bude
mier. Vojna sa definitívne skončí
víťazstvom Ukrajincov. Budeme na
vás čakať na Ukrajine a podelíme
sa s vami o krásne okolie, historické a kultúrne pamiatky, ktoré
boli vybudované ešte v časoch
Kyjevskej Rusi.
S pozdravom
Oleksandr a Valentina
Hryščenkovi (Kyjev)
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Kapela Vidiek na Bartolomejskom
jarmoku zaplnila ilavské námestie
Už od skorého rána sa centrálna mestská
zóna zaplnila stánkami a predajcami so
sortimentom od “výmyslu sveta” od tradičnej
remeselnej výroby, cez moderný tovar rôzneho
druhu až po dobroty, ktoré rozvoniavali po
celom Mierovom námestí. Vínko, burčiak či
medovina a po nebi lietajúce balóny dávali na
známosť, že sa v Ilave koná tradičný Bartolomejský jarmok. Priamo úmerne s pribúdajúcim
časom, sa aj ulice zapĺňali čoraz väčším
množstvom ľudí. Spomedzi davu vytŕčal aj
jeden nadpriemerne vysoký pán - chodúliar
Juraj, ktorý prišiel pozdraviť jarmočníkov, poprechádzať sa pomedzi nich a najmä zabaviť
deti svojím žonglérskym
umením a bublinovou
šou. O sprievodné aktivity sa postarali aj kolotočiari, ktorí po dvoch
rokoch opäť zavítali do
nášho mesta, nechýbali ani nafukovacie
atrakcie pred mestským
úradom, či tradičný drevený kolotoč “s ľudským
pohonom” a o zábavu
sa postarali aj dobrovoľní hasiči z Iliavky. Tí si
vďaka finančnej zbierke

a príspevku od mesta zakúpili novú štvorkolku, ktorá sa zíde v neprístupnom teréne. Na
jarmoku ju predstavili verejnosti a celý deň na
nej trpezlivo rozvážali deti. Oficiálny program
odštartoval o tretej popoludní príhovormi a
súťažami pre návštevníkov jarmoku, ktoré
si pripravila moderátorka podujatia - známa
herečka i speváčka Veronika Paulovičová. Na
pódiu sa vystriedali Tobi band, Veselí chlapci,
FS Strážov a DFS Laštek a záver patril česko-slovenskej poprockovej kapele Instinct
a napokon legendárnej slovenskej kapele
Vidiek. A práve tá sa postarala o pohľad, ktorý
sa nám všetkým nenaskytol už veľmi veľmi
dlho - kompletne zaplnené Mierové námestie,
skandovanie a burácajúci potlesk.
-verk- Foto: J. Matejovič
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Podujatie s týmto názvom sa
konalo už po tretí raz. A keďže
organizátori neustále program
rozširujú a vylepšujú, ihrisko "Na
zábave", podľa ktorého názov
vznikol, im bolo už primalé. A tak
druhý ročník usporiadali pri Dome
kultúry v Klobušiciach a detské
atrakcie zaplnil areál materskej
školy. Občianske združenie Klobušice však chcelo opäť zdvihnúť
latku vyššie a lákavý program dával predzvesť, že bude potrebný
naozaj veľký areál. Ten sa vďaka
spolupráci s aktuálnym majiteľom
našiel v parku bývalého kaštieľa.
Rozhodnutie to bolo výborné,
návštevnosť totiž dosiahla krásne
číslo - približne 2 300 divákov si
prišlo vychutnať skvelý program
na pódiu, občerstvenie či množstvo atrakcií pre deti. Hudobný
program odštartovala ABBA
SLOVAKIA s bohatým repertoárom známych hitov legendárnej
ABBY. Po nich vystúpili skvelí
KOLLÁROVCI a tak ako sa dalo
očakávať, pred tribúnou to praskalo vo švíkoch a spievalo celé
obecenstvo.
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ZÁBAVA NA ZÁBAVE

pozdvihla latku o level vyššie
Na záver všetkých roztancovala skupina DAVID BAND a ľudová
veselica, ktorá v kaštieľskom
parku vznikla, bola po koronovom
období plnom obmedzení naozaj
pastvou pre oči.
Podujatie NA ZÁBAVE ZÁBAVA naplnilo svoj názov a zabával
sa veru každý...od najmenších
po najväčších. Uskutočnilo sa
pod organizačnou hlavičkou
OZ KLOBUŠICE, v spolupráci
s Mestom Ilava. Podporilo ho
mnoho ochotných sponzorov a
Trenčiansky samosprávny kraj.
Vďaka patrí aj všetkým brigádnikom, pomocníkom a dobrovoľníkom a samozrejme všetkým
návštevníkom! Boli ste skvelí :-)
-verkfoto: J. Matejovič
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Naučili sa žonglovať a tí najodvážnejší pohladkali škrtiča
Rozlúčka s prázdninami a vítanie školského roka idú ruka v
ruke a inak tomu nebolo ani v našom meste. Prvý školský deň
začal slávnostným otvorením školského roka a popoludní pokračoval otvorením multifunkčného ihriska a zábavným kultúrnym
programom s čerešničkou na záver.
Piaty septembrový deň hneď
konca premiéru v "novopokrstenej"
ráno slávnostne privítali žiaci a
budove.
pedagógovia nový školský rok.
Popoludní vítanie školského žiInak tomu nebolo ani v prípade
vota pokračovalo na novom ihrisku
škôlkarov, niektorí sa vracali za
na Štúrovej ulici. Sprievodným
svojimi kamarátmi, iní prichádzali
programom ku predstaveniu nopo prvýkrát a časť z nich mala dových herných a cvičebných prvkov
V NEDEĽU 4. SEPTEMBRA 2022 SA V MESTSKEJ
ČASTI ILIAVKA KONAL
PRVÝ ROČNÍK DETSKEJ
HASIČSKEJ SÚŤAŽE PLAMEŇ. DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR ILIAVKA JU
ZORGANIZOVAL AKO MEMORIÁL JOZEFA HOLBU.
„Pomenovali sme ju po zosnulom predsedovi Jozefovi Holbovi,
pre ktorého bol Plameň a výchova
detí v rámci hasičského zboru srdcovou záležitosťou. Ráno bolo pre
nás kruté, keďže počasie nám od
rána absolútne neprialo, ale brali
sme to s tým, že Jožko sa na nás
s plačom smeje, na čo sme sa to
dali,” povedal po akcii predseda DHZ
Iliavka Tomáš Špaček.
Zámerom bolo aj v Iliavke vytvoriť
tradíciu detskej hasičskej súťaže,
zapojiť deti a mládež do hasičského
športu a propagovať prácu a aktivity
dobrovoľných hasičov. Tento projekt
podporil bol podporený aj v rámci
Participatívneho rozpočtu TSK a
z programu dotácií Trenčianskeho
samosprávneho kraja. O podporu
podujatia sa samozrejme postaralo
aj Mesto Ilava a poďakovanie patrí
aj sponzorom.
Ani nepriaznivé počasie neodradilo
malých hasičov, hasičky a najmä
ich veliteľov, aby prišli do Iliavky a
podporili svojich "kolegov" v pilot-

boli nielen príhovory a prestrihávanie pásky, ale aj skvelý program
workoutovej zostavy a ukážky toho,
ako môže vyzerať tréning vonku.
A ako už vyššie spomíname,
keďže sme vítali nový školský
rok, bolo potrebné rozlúčiť sa aj
s prázdninami. Tie letné sú vždy
symbolom dovoleniek, zábavy, ale
aj mnohých kultúrnych podujatí. A
tak to posledné letné sa konalo
priamo na viacgeneračnom ihrisku.

O zábavný program sa postarala
žonglérka a fakírka Kika, ktorá
nielen ukázala všakovaké triky,
ale aj zapojila deti do žonglérskeho
workshopu. Najväčší úspech mal
napokon jej “kamoš”, ktorého si
priviezla so sebou - krásny, veľký,
žltý škrtič - had Luňák. Deti si ho
mali možnosť hladkať, pofotiť sa s
ním a tí najodvážnejší zariskovali
a nechali si ho vyložiť na plecia.
-verk-

Prvý ročník detskej hasičskej súťaže
prilákal do Iliavky devätnásť družstiev
nom ročníku súťaže. Zúčastnilo sa
jej dovedna 19 hasičských družstiev
a vďaka skvelej organizácii, práci

hasičov a dobrovoľníkov sa podarilo
vytvoriť ďalšie pekné podujatie, ktoré
má potenciál rozširovať sa a zlepšo-

vať. V kategórii dievčatá sa na tretej
priečke umiestnili hasičky z Lednice,
druhý najlepší čas dosiahli hasičky z
Dulova a prvé miesto právom patrilo
DHZ Mikušovce. Medzi chlapčenskými tímami mal tretí najlepší čas
DHZ Pšurnovice, striebornú priečku
obsadil DHZ Pruské a najlepším družstvom zo všetkých bol DHZ Oškerda.
„Víťazom gratulujeme a dúfame, že budúci rok prídu obhájiť
pohárové priečky, prípadne vylepšiť svoje pozície. Veľmi pekne
ďakujeme všetkým zúčastneným
tímom a ľuďom, ktorí prišli podporiť
súťažiacich. Dúfame, že súťaž ste
si užili a vidíme sa znovu o rok.
Hasičskému športu zdar!” - dodal
T. Špaček na záver.
-verk/dhz-

Prvý ročník Detskej
hasičskej súťaže Plameň
- Memoriál Jozefa Holbu
bol uskutočnený
s finančnou
podporou TSK.
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ZATEPĽOVANIE DOMOV FASÁD
Rekonštrukcie domov a bytov
Zámková dlažba l Oplotenia
Strechy l Altánky l Prístrešky
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VYPRATÁVANIE

Izolácie l Čistenie a nátery strešných krytín

domov, bytov,
garáží, pivníc, povál
a nebezpečného odpadu
zo striech a iných.

Tel. 0910 331 137

Tel. 0910 331 137

Chcete urobiť niečo pre svoje zdravie a dobrú náladu?
Čo?
Príďte si zacvičiť KALANETIKU
Kedy?
Každý pondelok a štvrtok o 18.30 hod.
Kam?
Do telocvične bývalej obchodnej akadémie
na Hviezdoslavovej ulici v Ilave
Čo k tomu treba? Športové prezuvky do telocvične,
cvičebnú podložku a hlavne dobrú náladu!
Tešíme sa na Vás!
Cvičiteľka Anna Matejová
0908 689 761

SMÚTOČNÉ
POĎAKOVANIE
Smútiaca rodina ďakuje všetkým spoluobčanom, príbuzným,
priateľom, susedom, bývalým
kolegom a všetkým, ktorí sa
prišli rozlúčiť a odprevadiť na
poslednej ceste
pána Ladislava Fuku st.
Ďakujeme za kvetinové dary
a prejavy sústrasti.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA
To, že sa rana zahojí,
to je len klamné zdanie.
V srdciach nám bolesť
zostala a tiché spomínanie...
Dňa 19.septembra 2022
uplynulo 5 rokov od úmrtia nášho drahého zosnulého, otca a
starého otca
Jozefa BAGINA.
Venujte mu s nami tichú
spomienku!
Smútiaca rodina.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania
Mesto Ilava v zmysle § 4 odsek 1 zákona číslo 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
zákona číslo 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na
obsadenie miesta

riaditeľa/riaditeľky Materskej školy,
Okružná 53/5, 019 01 Ilava-Klobušice
Dátum a miesto podania žiadostí o zaradenie do výberového
konania:
Uchádzači doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania
spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 30.09.2022 do 12.00 hod. v
uzatvorenej obálke (rozhodujúci je dátum uvedený na poštovej pečiatke)
na adresu Mestský úrad Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava s
označením „Výberové konanie – MŠ Ilava-Klobušice“ – NEOTVÁRAŤ!“
Kontakt pre poskytnutie informácií:
Anna Lukáčová, Telefón: 042/4455518,
e-mail: sekretariat@ilava.sk personalne@ilava.sk
Viac informácií k podmienkam výberového konania
nájdete na www.ilava.sk.

TU MÔŽE BYŤ VAŠA REKLAMA KAŽDÝ MESIAC V 2100 DOMÁCNOSTIACH
Cenník inzercie a podrobnosti spolupráce na: ilavskymesacnik@ilava.sk
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17 rokov v Ilave sme tu stále

NON-STOP PRE VÁS

ďakujeme všetkým verným zákazníkom
V ponuke aj 7-miestne vozidlá, ktoré obľubujú
najmä dôchodcovia pri zdravotných ťažkostiach,
mamičky s kočíkmi, deti do škôl
či turisti a ľudia s nákupmi a batožinami.

Náš Facebook: PRIMA TAXI ILAVA

