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Ročník XXVIII. 16. august 2022 ZDARMA!

Folklórny súbor Strážov oslávil 30. výročie
a vydal svoj prvý hudobný album
V aktuálnom vydaní si prečítate:
l Folklórny festival zaplnil námestie divákmi l
l Areál Materskej školy v Ilave bude chrániť nové oplotenie l
l Knižnica uspela so žiadosťou o ďalší grant l
l Radnica pozýva na tradičný Bartolomejský jarmok l
l Ilavská karatistka zahviezdila na Majstrovstvách sveta v Amerike l
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Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby
do orgánov samosprávnych krajov 2022
Vážení spoluobčania,
leto sa nám prehuplo do
svojej druhej polovice a
ja dúfam, že ste si dosýta
vychutnali tieto teplé letné
dni pobytom stráveným pri
vode alebo na horách a
že ste tým načerpali novú
pozitívnu energiu.
V meste sa vám snažíme
toto dovolenkové obdobie
spríjemniť mnohými kultúrnymi podujatiami. Nedávno
sme spoločne oslávili 30.
výročie založenia nášho
ilavského folklórneho súboru Strážov. Podujatie
sa tešilo veľkému záujmu
verejnosti a gratulácií k
ich jubileu bolo naozaj neúrekom. Najväčšie letné
podujatie nás však ešte
len čaká. Tradičný Bartolomejský jarmok sa bude
konať koncom mesiaca
a ponúkne vám pestrú
paletu interpretov rôznych
hudobných žánrov. Tento
rok jarmok vyvrcholí vystúpením Kollárovcov v parku
pri kaštieli v Klobušiciach.
V jednej ľudovej múdrosti
sa vraví: „Dedičstvo našich otcov, zachovaj nám
Pane.“ Toto konštatovanie
platí v každej jednej dobe.
Lebo len poznaním našej
minulosti vieme pochopiť
aj prítomnosť, to, kto sme a
aké sú naše korene. Ešte
dôležitejšie však je to, že
poznaním svojej histórie
môžeme ovplyvniť a usmerniť aj našu budúcnosť. Preto
ma veľmi teší váš záujem o
naše informačné centrum a
vynovenú expozíciu mestského múzea. Ohlasy sú
v drvivej väčšine pozitívne
a ja verím, že okruh jeho
priaznivcov sa bude len
zväčšovať.
O tomto všetkom, ale aj
mnohých ďalších zaujímavostiach, sa môžete dočítať
na stránkach nového vydania Ilavského mesačníka,
ktorý práve držíte v rukách.
Prajem vám príjemné
čítanie.
Ing. Viktor Wiedermann,
primátor mesta Ilava

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z.
vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov
samosprávnych krajov a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022 od 07.00 hod. do 20.00 hod.

V októbri si budeme voliť opäť trinásť
poslancov mestského zastupiteľstva
Ilavské mestské zastupiteľstvo bude aj v najbližšom volebnom období tvoriť 13 poslancov. Na rokovaní mimoriadneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo 12. júla, o tom rozhodli
mestskí poslanci, keď akceptovali návrh radnice na určenie
volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre volebné
obdobie 2022 - 2026.
Zákon o obecnom zriadení
l Volebný obvod č. 2 - Záumožňuje v mestách s počtom
kladná škola, Ul. Medňanská,
obyvateľov od 5 001 do 10 000
Ilava patria sem: Medňanská,
sformovať mestské zastupiteľSkala, Jesenského, Kalinčiakostvo s minimálne 11 a maximálne
va, Hollého, Slnečná a Lašteky
13 poslancami. Maximálny limit
I. Volia sa 3 poslanci.
sme doteraz využívali aj v Ilave
l Volebný obvod č. 3 a bude tomu tak aj naďalej.
Základná umelecká škola,
V našom meste žije aktuálne
Ilava patria sem: Pivovarská,
5 584 obyvateľov, na jedného
Ľ. Štúra, Hviezdoslavova, Sládposlanca tak pripadá okolo 430
kovičova, Štefánikova. Volia sa
ľudí. Na základe rozhodnutia
2 poslanci.
poslancov bude mesto Ilava
l Volebný obvod č. 4 rozdelené do šiestich volebných
Technické služby mesta Ilava
obvodov, pričom jeden z nich
patria sem: Kpt. Nálepku, Sihoť,
bude jednomandátový.
Záhradnícka, J. L .Bellu, NádražV zmysle § 166 ods. 1 a ods.
ná, Hurbanova, Mládežnícka, Za
3 zákona c. 180/2014 Z.z. o
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov pre voľby do
orgánov samosprávy obcí volebné obvody a počty poslancov
nasledovne:
l Volebný obvod č. 1 - Dom
kultúry Ilava patria sem: Mierové námestie, Ružová ulica,
Farská, Moyzesova, Košecká,
SNP, Záhumenská, Kukučínova,
občania s trvalým pobytom Ilava.
Volia sa 3 poslanci.

kanálom. Volia sa 2 poslanci.
l Volebný obvod č. 5 –
Kultúrno-spoločenský dom
Klobušice patrí sem celá mestská časť Klobušice. Volia sa 2
poslanci.
l Volebný obvod č. 6 – Dom
kultúry Iliavka patrí sem celá
mestská časť lliavka, Iliavčanská dolina a Záštepy. Volí sa 1
poslanec.
Kandidátne listiny pre voľby
do Mestského zastupiteľstva
a kandidátne listiny pre voľbu
primátora mesta Ilava sa doručujú zapisovateľke mestskej
volebnej komisie najneskôr
60 dní pred dňom konania
volieb, t. j. 30. augusta 2022
(v utorok), a to politické strany
prostredníctvom splnomocnenca a nezávislí kandidáti
osobne.

Zapisovateľ mestskej volebnej komisie v Ilave
pre voľby do orgánov samosprávy obcí:
Mgr. Jana Pučeková, vedúca Organizačno správneho oddelenia
Kontakt na zapisovateľa mestskej volebnej komisie:
 sídlo: Mestský úrad Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
 oddelenie: Organizačno správne oddelenie
 telefónne číslo: 042 44 555 32, 0948 093 491
Viac informácií k voľbám:
 emailová adresa: jana.pucekova@ilava.sk
www.ilava.sk/volby
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Stavebný ruch je počuť aj z Materskej školy
v Ilave. Tak, ako sme už
dávnejšie avizovali, areál
ilavskej škôlky prejde revitalizáciou. Výrub starých
stromov nahradí výsadba
nových a prostredie bude
estetickejšie vyzerať, ale
poskytne deťom najmä
bezpečnejšie a podnetnejšie prostredie na trávenie
času v exteriéri.
Bonusom bude, ak areál dokáže
ponúknuť nielen pohybové vyžitie
detí, tvorivej hry v piesku, ale aj
možnosti nadobudnúť pestovateľské poznatky a zručnosti z oblasti
starostlivosti o rastliny, plodiny
a okrasné kríky v úžitkovej časti
školského dvora.
Pribudnúť by mali nízkokmenné
ovocné stromy, v pláne je aj obnova
skalky pri hlavnom vchode, kde
budú vysadené trvalky a cibuľoviny.
Okopávanie, polievanie aj odstraňovanie buriny budú mať nesporne
výchovný vplyv na malých predškolákov. Výchovný proces doplnia aj
vyvýšené záhony s bylinkami či
výroba búdok pre vtáky, ktoré budú
umiestnené do korún stromov. Projekt revitalizácie areálu MŠ ILAVA
bude rozdelený do niekoľkých fáz.
Tou prvou, ktorá bola už aj z
pohľadu bezpečnosti veľmi nevyhnutná, je výmena oplotenia
celého škôlkarského dvora. Čulý
ruch prezrádza, že v aktuálnych
letných mesiacoch sa na tom aktívne pracuje.
Koncom júna prebehlo verejné
obstarávanie prostredníctvom systému Tendernet. Zákazku vyhrala
spoločnosť Liberty Global Invest
s.r.o z Trenčína s cenou približne 28
230 eur, čím mesto oproti predpo-

Areál Materskej školy v Ilave
bude chrániť nové oplotenie
kladanej hodnote zákazky ušetrilo
viac ako 7 800 eur. Do konca letných prázdnin by mali vymeniť 265
metrov dlhé oplotenie v zlom stave
a nahradiť ho novým. Pracovníci
odstránili aj dve malé kovové bránky
a jednu veľkú dvojkrídlovú. Zbúrali
poškodené časti múrikov nad
úroveň terénu. Momentálne pracovníci technických služieb mesta
odstraňujú aj staré pne, ktoré svojimi
koreňmi zasahovali do pôvodného
oplotenia. Nové časti múrikov budú
následne dobetónované po celom
obvode a pribudne nové oplotenie,
pričom namiesto troch vstupných
brán budú osadené štyri - dve malé
a dve veľké.
-verk-

Prebiehajúce projekty v meste

V klobušickej škôlke idú práce do finále
vo vnútri i vonku. Pribudla nová výsadba,
herné prvky na detskom ihrisku a bezpečné
dopadové plochy.

Na Medňanskej ulici prebieha v rámci
štvrtej etapy rekonštrukcie ciest a chodníkov veľká premena priestorov pred
bytovými domami č.518 a 515. Doposiaľ
tam neprehľadne parkovalo zhruba 35
vozidiel. Po novom tam vznikne až o 20
parkovacích miest viac (20 šikmých, 25
kolmých a 10 pozdĺžnych státí).

Vo vnútrobloku na Šturovej ulici je rušno. Ihrisko, ktoré tu práve vzniká, využijú
nielen deti, ale aj dospelí či seniori.
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Nové infocentrum a vynovená expozícia
v múzeu sa páčila i deťom z denného tábora
Infocentrum i mestské múzeum navštívili v rámci programu
denného tábora aj deti z letnej
školskej družiny. Exkurziu
vynovenou historickou expozíciou o meste Ilava, hrade,
väznici či klobušickom kaštieli
a Gáborovi Barossovi im
sprostredkovali pracovníčky
múzea. Deťom sa páčilo, nevá-

Exkurzia základoškolákov v múzeu
Skupinové exkurzie do infocentra a múzea odštartovali hneď v prvom
týždni po otvorení žiaci z viacerých tried ZŠ Ilava. Sprievodné slovo k vynovenej historickej expozícii im sprostredkovala Oľga Tomášová. S novinkami
v infocentre ich oboznámila Veronika Klobučníková. Deťom i pedagógom
sa páčilo a určite sa spoločne ešte stretneme v novom školskom roku, kde
návštevu múzea a mestského infocentra môžu zaradiť do učiva dejepisu
alebo vlastivedy. Zaujímavým prvkom pre deti bol aj novučičký infokiosk,
ktorý sme si prezreli a naučili sa zorientovať v tom, ako a kde vyhľadať
pamiatky, turistické chodníky či cyklotrasy v okolí.
-ICI-

KALENDÁR NA ROK 2023

Nástenný kalendár na rok 2023 vznikol pri príležitosti 30. výročia
založenia FS Strážov a obsahuje portrétne umelecké fotografie
členov súboru v rôznych variáciách krojov. O profesionálne fotenie
sa postarala Daniela Slugeňová a kalendár, ktorý vznikol vďaka
spolupráci Mesta Ilava a Folklórneho súboru súboru Strážov, si môžete prelistovať, prezrieť a získať o ňom viac informácií v Infocentre
Ilava. Aj vy máte možnosť takýto kalendár vlastniť. Stačí sa zastaviť
v infocentre a objednať si ho do konca októbra.
-ICI-

hali sa pýtať na všetko, čo ich
zaujímalo a samozrejme ich
veľmi nadchol aj "nadrozmerný
tablet" alebo inak - infokiosk s
rôznorodým obsahom o meste.
Návštevou nás poctili aj
prázdinujúci “jasličkári”, ktorí
síce ešte nerozumeli úplne

všetkému, ale so záujmom
počúvali o hrade, väznici i našom regióne. Teší nás, že si do
nových priestorov na Ružovej
ulici nachádza cestu čoraz
viac návštevníkov, individuálne i skupinovo. Tešíme sa na
každého jedného z vás. -ICI-
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Z HISTÓRIE MESTSKÉHO MÚZEA V ILAVE
Nachádza sa na Ružovej ulici v bývalom meštianskom dome,
ktorý vlastnili židovské rodiny. Poslednou bola rodina advokáta - Dr.
Emánuela Déneša, ktorá tu žila pred II. svetovou vojnou. Počas vojny
museli Ilavu opustiť (domnievame sa, že skončili v koncentračnom
tábore). Momentálne sa budova nachádza vo vlastníctve mesta, ktoré je i zriaďovateľom mestského múzea. Múzeum vzniklo ako dielo
nadšencov, lokálpatriotov a dobrovoľných lektorov, ktorým záležalo
na zachovaní kultúrneho dedičstva nášho mesta.
piteľstva Milana Pagáča a vtedajšej
Šesťdesiate roky
riaditeľky Trenčianskeho múzea
20. storočia
Kataríny Babičovej pribudla prírodoV roku 1968 bol založený Miestny
vedná expozícia. Jej základom bola
odbor Matice Slovenskej, ktorý v roku
výpožička z Trenčianskeho múzea
1970 uskutočnil vlastivednú výstavu
a ďalšie exponáty, ktoré zakúpilo
ILAVA A OKOLIE. Samotná výstamesto alebo dostalo do daru od
va však bola už len vyvrcholením
Poľovníckeho združenia Borokové
úsilia skupinky nadšencov okolo
- Vápeč Horná Poruba – Ilava. PríRastislava Řeháčka - lekár v ilavrodovedná expozícia niesla názov
skej nemocnici, horlivý propagátor,
Fauna stredného Považia.
organizátor, zberateľ exponátov o
historickom vývoji a živote v Ilave.
Modernizácia historickej
Vlastivedný krúžok sa sústredil na
expozície v roku 2010
vyhľadávanie a zhromažďovanie
Ďalšou väčšou zmenou prešlo
krojov a predmetov ľudovoumeleckej
múzeum najmä zásluhou bývalého
výroby v ilavskej oblasti.
riaditeľa ilavskej väznice Ladislava
Vlastivedná výstava mala v Ilave
Reseka. Múzeu vždy aktívne pomáa jej okolí veľký ohlas a po súhlase
hal článkami v novinách, s výstavami
vtedajšieho mestského národného
z histórie mesta, ale i pútavým
výboru sa otvorilo Múzeum Matice
výkladom pre návštevníkov o hrade
slovenskej v Ilave. Miestny odbor
– väznici. Historické fotografie múzeu
Matice slovenskej však po roku 1970
venoval aj ilavský rodák Vojtech
zanikol a časom došlo aj k úplnej
Šarluška i ďalší ilavský lokálpatriot
stagnácii múzea.
- Miroslav Toman.
Deväťdesiate roky
Múzeum nevyhnutne
20. storočia
potrebovalo opravu,
Po spoločenských zmenách
sanáciu a obnovu expozícií
začiatkom deväťdesiatych rokov sa
Budova múzea, ktorá je vo vlastznova sformovala partia nadšencov.
níctve mesta, dlhodobo chátrala.
Jozef Majerech - Mrzúch, ktorý sa
Jej stav bol čoraz horší – steny
celý svoj život zaoberal históriou
vlhli a plesniveli, omietky opadávali
Ilavy, spolu s priateľmi Františkom
a nad exponátmi visela hrozba ich
a Jozefom Jakúbkovcami (pôsobil v
znehodnotenia. Prvá významná
múzeu aj ako lektor), Milanom Tomafinančná čiastka po dlhom čase bola
nom a Magdalénou Kobzovou (tiež
investovaná koncom roku 2018 do
neskoršia lektorka v múzeu) vytvorili
výmeny okien na poschodí. Ľady sa
historickú a národopisnú expozíciu
pohli aj v súvislosti s investíciami do
múzea. Prekladmi latinských textov
samotných exponátov. V roku 2019
a fotografiami veľmi pomohli aj pán
sa podarilo zrealizovať reštaurovanie
Ján Košecký s manželkou Jozefou.
mortuárií a zrenovovať zbierku krojov.
26. júna 1993 bolo múzeum
Poklady z truhlice –
znovu otvorené a nanovo
zatiaľ najrozsiahlejšia
zriadené Mestom Ilava
renovácia krojov
Neskôr, hlavne zásluhou vtedajKrásu výšiviek na košeliach či
šieho poslanca mestského zastu-

Fotografia z 26. septembra 1993, kedy bolo mestské múzeum
nanovo zriadené mestom Ilava.

„Dňa 5. júla 1970 sa konala v Ilave milá slávnosť otvorenia vlastivednej
výstavy pod názvom Ilava a okolie. Táto výstava je pozoruhodná tým,
že vznikla v meste, kde výstavy nemajú tradíciu, vznikla za amatérskych
podmienok, pričinením niekoľkých nadšencov združených v Miestnom
odbore Matice slovenskej v Ilave“.
(Záznam z mestskej kroniky v roku 1970)
rukávcoch vedel oceniť už v 60.
rokoch už spomínaný zakladateľ
múzea Rastislav Řeháček. Neváhal
sa vyštverať na zaprášené povaly a
často už nepotrebné veci zachránil
pre budúce generácie. Okrem odevov aj mnoho predmetov z dreva či
kovu bežne používaných v domácnostiach, na gazdovstvách. Darcovia
boli zväčša jeho pacienti. Keď neskôr
odišiel pracovať do nemocnice v
Zlatých Moravciach, zbierka v Ilave
zostala a istý čas bola súčasťou
vlastivednej výstavy. Neskôr odevy
skončili v truhliciach múzea, kde boli
dlhý čas uskladnené.
Helena Drestová z Hornej Poruby sa podujala na neľahkú úlohu.
Takmer tri roky popri svojich bohatých aktivitách (s paličkovanou
čipkou sa zúčastňuje tvorivých
stretnutí na Slovensku i v zahraničí)
prala, čistila, zašívala. Nie vždy si
bola istá pôvodom kroja, či názvami
jednotlivých súčastí. Na Zliechove,
Valaskej Belej či Trenčianskej Teplej navštívila ženy, ktoré miestne
výšivky a vzory poznajú, aby ich
správne priradila konkrétnej dedine a
pomenovala.Viac než 200 odevných
súčastí krojov pre Mestské múzeum
Ilava prehľadne skatalogizovala a
popísala.
V roku 2020 mestské
múzeum oslávilo
polstoročnicu
Darom k 50. výročiu bolo odštartovanie rekonštrukcie múzea,
renovácie a modernizácie jeho
expozícií. Prvé výsledky môžete
vidieť na prízemí v rámci historickej
expozície. V roku 2020 mesto zrealizovalo sanáciu vlhkého muriva,
izoláciu podlahy a odvodnenie
exteriéru. Od tohto času bolo pre
verejnosť neprístupné a postupne v
ňom prebiehali ďalšie práce. Mesto
dalo vypracovať projekt na jeho
modernizáciu a začalo s realizáciou
najskôr na prvom poschodí.

Otvorenie vynovenej
historickej expozície
na prízemí
Dva roky, počas ktorých spoločenské i kultúrne dianie ovplyvnila
pandémia, bolo múzeum zatvorené
a práve tento čas mesto využilo
na jeho renováciu. V priestoroch
bývalého zlatníctva vzniklo nové
Infocentrum Ilava. Rekonštrukcia
oboch priestorov prebiehala súčasne. Vymenili sa výkladové okná,
vstupné dvere, urobila sa nová
elektroinštalácia a obnovou prešla
aj celá fasáda objektu. Výsledkom
mnohých prác je zmodernizovaná
historická expozícia, ktorej dominantou je vzácny model hradu – väznice,
ktorý vyrábal odsúdený a slúžil ako
pomôcka pri vzdelávaní príslušníkov
Zboru väzenskej a justičnej stráže.
Za jeho premiestnenie a renováciu ďakujeme Ladislavovi Resekovi,
ktorý aj v tomto období múzeu opäť
venoval množstvo exponátov – uniformy, vyznamenania, vzácne fotografie a dokumenty. Prvá výstavná
miestnosť moderným spôsobom
mapuje vznik mesta a jeho vývoj.
Jej súčasťou je aj téma židovskej
náboženskej obce a spomienky na
významných rabínov, synagógu,
ktorá tu kedysi stála a na osud,
ktorý postretol mnohých prenasledovaných Židov. Mesto dalo
pri tejto príležitosti nainštalovať do
múzea Pamätník k 80. výročiu prvej
deportácie. Za pomoc pri tvorbe tejto
časti expozície a dary ďakujeme
Stanislavovi Troškovi. Na prízemí
nájdete aj autentickú miestnosť
väzenskej cely. Za spoluprácu a
pomoc ďakujeme aj ÚVTOS a ÚVV
Ilava, Jozefovi Tomanovi a Ľubošovi
Ďurišovi.
A taktiež všetkým, ktorí priložili
ruky k dielu, venovali a doteraz nosia
do Mestského múzea Ilava vzácne
dary. ĎAKUJEME!
-ot/verk-
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Vraj "za kultúrou sa ísť
oplatí". S tým sa nedá nesúhlasiť. Ale čo ak nie vždy
až tak ďaleko? Čo ak kúsok
z nej je i tu za rohom? Ba
priam tu doma? Čo ak sa ju,
za rôznych okolností a pri
rôznych príležitostiach, snaží udržiavať hŕstka možno i
vašich známych, ilavských
folkloristov? Neskromne
tvrdím, že tak to je. Už dlhých, no rýchlo ubehnutých
30 rokov.
S ohliadnutím na okolité mestá
a obce vyslovujú mnohí občania
negatívne názory na kultúrne dianie
v Ilave. Ruku však na srdce, koľkí z
nich sa reálne idú pozrieť na nejaké
podujatie? Vystúpenie? Divadelné
predstavenie? Výstavu? Letné
kino? V dnešnej dobre je od displeja či monitoru každý generál. Kto
však vidí trochu hlbšie, vie, že hoci
ilavská kultúra nemá také možnosti
a prostriedky ako okolité mestá a
obdobie kovidu k tomu nepridalo,
snaha je. A verím, že aj väčší a väčší
potenciál do budúcna. Dovolím si to
tvrdiť z pohľadu FS Strážov, ktorý
galaprogramom dňa 15. júla 2022
oslávil svoje 30. narodeniny.
Pri jeho príprave a organizácii
sa ukázalo veľa, veľa pozitívnej
spolupráce, za ktorú sme nesmierne
vďační a sme si vedomí, že bez
pomoci a podpory by sme okrúhle
jubileum neoslávili tak, ako sa to
nakoniec podarilo. Keď si spomeniem na situáciu pred necelým
rokom, keď sme sa s malou dušičkou stretli v povolenom počte šesť
osôb s rozostupmi (podľa opatrení),
aby sme na námestí dopomohli
vykúzliť štipku vianočnej atmosféry
pri zapaľovaní adventných sviec...
Bála som sa i pomyslieť na to, či sa
niekedy opäť dočkáme normálnych
podmienok nieže na kultúru, ale
i pre život. I za tú hŕstku ľudí na
námestí a pár kolied sme však boli
úprimne vďační. Tento malý kúsok
spoločenského diania bol pre nás
vrchol vianočnej atmosféry mimo
rodinné bubliny. 4 adventné sviečky,
4 sobotné podvečery, asi 12 kolied
a príjemný pocit, že FS Strážov
nachvíľku „vyšachoval“ koronu z

FS STRÁŽOV: ,,Zachovávame dedičstvo
našich predkov a učíme tomu i naše deti.“
ilavského námestia. Presne z toho,
ktoré sa dňa 15. júla 2022 zaplnilo
našimi priaznivcami a konečne sme
ho zažili plné, bez obmedzení, pri
oslave jubilea súboru.
Písať o našej histórii by bolo asi
nadlho, možno je to však námet
na ďalší článok. V tomto aktuálnom chceme dať priestor najmä
na poďakovanie všetkým, ktorí sa
podieľali na našich tohtoročných
úspechoch a "zbohatnutiach". V
prvom rade chceme ešte raz všetci
poďakovať vedúcej FS Strážov
Janke Jakúbkovej. Za to, že sme a
že rok 2022 priniesol súboru toľko
aktivity, produktivity a nezabudnuteľných chvíľ. Dobrých i zlých, ako
to vo všetkých kolektívoch býva.
Bola a je naším hnacím motorom
a už teraz vymýšľa, čo ako súbor
podnikneme ďalej. Črtá sa nový
tanec a blížia sa i Vianoce. Viac
zatiaľ nebudem prezrádzať. Ďakujeme Ľubomírovi Blaškovičovi,
ktorý, okrem toho, že súbor pred
30 rokmi spoluzakladal, aktuálne
viedol a neraz potrápil hudobnú
zložku pri príprave nahrávania
CD. To je akýmsi naším vlastným

darčekom k jubileu a nevzniklo by,
ak by sa nám nedostalo finančnej
podpory od Mesta Ilava. Vďaka
nej sa rozšírila i krojová zbierka,
odpremiérovaná na galaprograme v
tanci "Pri Váhu", zakúpili sme i veľmi
potrebné nové čižmy. V dievčenskej
karičke sa zasa po prvý raz zaskveli
typické čierne topánočky, zaobstarané vďaka finančnej podpore
Trenčianskeho samosprávneho
kraja. Pravdepodobne len ľudia
blízki folklóru vedia, aké sú krojové
komponenty nákladné, preto si FS
Strážov naozaj veľmi váži obnovenie a obohatenie nášho krojového
repertoáru.
Pol roka aktívnej práce je teda
celkom úspešne za nami. Určite
nie so stopercentným výsledkom,
ale snažili sme sa urobiť maximum.
Doba sa za 30 rokov existencie FS
Strážov zmenila a žiaľ, členovia
súboru nie sú tí akční adolescenti.
Máme ich len pár, ďalší snáď dorastajú v DFS Laštek. Ostatní sú zrelí
dospeláci, pracujúci ľudia, rodičia,
mamy na materskej dovolenke.
Stálo veľa úsilia a obety nás aj našich rodín – partnerov, starých mám
či ďalších opatrovateľov našich
ratolestí, aby sme sa v čo najvyššej účasti stretávali na skúškach.
Zmeny v zamestnaniach, choré
deti či iné nepredvídateľné okolnosti
boli veľmi častou prekážkou. No
predsa sa nám podarilo zostaviť
program, ktorý bol prierezom celej
histórie folklórneho súboru za pomoci aktívnych členov, bývalých
členov i nástupcov v DFS Laštek.
A to bol cieľ. Spojiť nás. A spojiť i

vás, našich priaznivcov, ktorí viete,
alebo sa práve dozvedáte, že naša
súborová partia chce niesť ľudovú
kultúru širokej verejnosti i ďalšie
roky. Či na javisku, ľudových zábavách, svadobných čepčeniach
alebo pri udržiavaní našich tradícií
na Veľkonočný pondelok, pri stavaní
májov či na svadobných odobierkach a iných príležitostiach. Sú to
možno drobnosti, ktoré ľudia v Ilave
nevidia, ale my veríme, že naším
pôsobením pomáhame tunajšej i
okolitej kultúre. Že zachovávame
dedičstvo našich predkov a učíme
tomu i naše deti, ktorých je za účinkujúcich v galaprograme presne 41
a ďalšie je na ceste.
Prajem nielen im, ale všetkým
občanom a predstaviteľom nášho
mesta, aby sa na kultúru nezabúdalo, hoci sa tak momentálne deje
i v najvyššej politike. Aby mala
v našich životoch svoje miesto,
pretože národ bez kultúry je národ
bez budúcnosti. Verím, že v Ilave
bude mať väčšiu a väčšiu podporu,
aby svoje jubileá oslavoval nielen
FS Strážov, ale aj iné súbory, divadlá, skupiny či organizácie. Nech
vznikajú, rozrastajú sa, žnú úspechy
a hlavne nech nám to v Ilave pomáhajú oživovať a spestrovať. Za
tridsaťročný FS Strážov ešte raz zo
srdca ďakujeme Mestu Ilava, Trenčianskemu samosprávnemu kraju i
sponzorským firmám a jednotlivcom
za finančnú i materiálnu podporu,
bez ktorej by sme nevedeli úspešne
zrealizovať naše tohtoročné plány.
(Lucia Dianová,
primáška FS Strážov)

ĎAKUJEME SPONZOROM: Mesto ILAVA  Trenčiansky
samosprávny kraj  ILANA 3M s.r.o.  Farby-laky PREMAL
s.r.o.  Beauty Woman s.r.o.  SPARK-EX s.r.o.  Continental  Danfoss  Kaufland  A3 Design projects & construct  Bel Power Solutions & Protection  Kolman, s.r.o.
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Prvý ročník folklórneho festivalu "V tej Ilave pri Váhu" sa
konal v piatok 15. júla. Jeho
súčasťou bol i galaprogram k
30. výročiu FS Strážov. Nechýbali remeselné trhy, výborná
ľudová nálada a množstvo návštevníkov.
Spolu so sprievodnými remeselnými trhmi "Na ľudovú nôtu" sa
Mierovým námestím niesla po celý
deň nádherná tradičná atmosféra.
Dobré jedlo, pitie, výrobky remeselníkov ako i tanec, hudba a spev
folklórnych skupín "spred" i "spoza"
Váhu spoločne vytvorili program,
kedy bolo stále na čo pozerať a
samozrejme aj "čo ochutnať".
Po úspešnom nultom ročníku v
minulom roku, sa radnica rozhodla
v tradícii pokračovať. V tomto ročníku sa postupne predstavili detská
folklórna skupina Ledničanka z Lednice, Košecké speváčky z Košece,
Veselí chlapci z Tuchyne, folklórna
skupina Stražovanka zo Zliechova,
detský folklórny súbor Turanček zo
Starej Turej, Trombitáši z Nimnice,
folklórna skupina Javorina z Lysej
pod Makytou a folklórna skupina
Rozmarínek zo Záriečia.
Tento rok priebeh umocnil galaprogram, ktorý si pripravil domáci
folklórny súbor FS Strážov spolu s
ich detskou zložkou DFS Laštek.
Na festivale totiž oslávili svoje 30.
narodeniny. Pokrstili svoje úplne
prvé CD, predstavili "krojovaný
kalendár" a obdržali ocenenia a
množstvo darov.
„V mene Mesta Ilava som sa
folklórnemu súboru Strážov
rozhodol nielen zapriať k výročiu,
ale i oceniť dlhoročných členov,
zakladateľov súboru a významné
osobnosti, ktoré stáli i naďalej

Podujatie I. ročník
Folklórneho festivalu
"V tej Ilave pri Váhu"
bolo uskutočnené
s finančnou
podporou TSK.
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FOLKLÓR V SRDCI mali všetci
návštevníci folklórneho festivalu
stoja pri zrode nášho úspešného
súboru. Na Strážov sme právom
hrdí. Robí nám dobré meno
nielen doma, ale i v zahraničí.
Želám súboru a všetkým členom,
aby im to aj naďalej tak dobre
hralo, spievalo a tancovalo a
aby vychovali ďalších svojich
úspešných nasledovníkov,"
povedal primátor mesta Ilava Viktor
Wiedermann.
Pri príležitosti osláv 30. výročia
založenia FS STRÁŽOV im poďakoval za umelecké dedičstvo
zachované v tancoch, spevoch a
hudbe a udelil pamätnú plaketu:
 za založenie FS Strážov
ANDREE BLAŠKOVIČOVEJ
 za tvorbu choreografií,
úpravu hudby a dlhoročné vedenie FS Strážov ĽUBOMÍROVI
BLAŠKOVIČOVI
 za činnosť tanečného pedagóga a vedenie FS Strážov
VLADIMÍROVI BENCÚROVI
 za činnosť tanečného pedagóga vo FS Strážov JÁNOVI
MAJERKOVI
 za dlhoročné účinkovanie
a primášovanie FS Strážov Mgr.

LUCKE KONEČNEJ
 za dlhoročné vedenie a účinkovanie
vo FS Strážov Mgr.
JANKE JAKÚBKOVEJ, DiS. Art.
Podujatie opäť zožalo
veľký úspech a naplnilo
námestie množstvom
návštevníkov. Krojovaný kalendár ako aj nové
CD s názvom Zahrajte
mi takúto od FS Strážov
si môžete objednať a
zakúpiť v Infocentre
Ilava.
-verk-
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Prváčikovia na splave Váhu
Za krásneho skoro letného
počasia sa v nedeľu 22. mája
žiaci 1. A triedy spolu s rodičmi
a ich triednou učiteľkou Príbelszkou zúčastnili naozaj skvelej
akcie. V spolupráci s vodáckym
oddielom Perej splavili rieku
Váh v úseku Ilava-Nemšová.
Ráno, hneď potom, čo všetci
našli ilavskú lodenicu, prebehlo
rozdelenie účastníkov splavu do
osádok plavidiel - raftov a kanoe. Po ich nafúkaní absolvovali
krátku inštruktáž o bezpečnosti
na vode a o tom, ako sa správne
obliecť do záchrannej vesty a
čo robiť s pádlom, ktoré mal
každý v ruke. Nakoľko v tejto
triede sú deti naozaj šikovné
a rodičia samé športové typy,
pravidlá ovládania plavidiel si
rýchlo osvojili. Počas plavby si
držali slušné tempo, nakoľko v
polovici cesty bola plánovaná
opekačka a hlad sa začal ozývať. S pomocnými radami sprievodcu plavby pána Gabča hravo
zvládli aj úseky s perejami. Deti
nadšene výskali, mamičky tiež.
V prestávke sme sa posilnili
domácimi zásobami, kto nie je
fajnový a príležitostne otužuje,
ten sa aj kúpal. Žiaci objavili
živú čiernu žabku a starali sa
o ňu až do odplavu. Naučili sa
hádzať kamienkové „žabky“ do

vody. Po šťastnom dorazení do
cieľa plavby, ich v Nemšovej
čakal autobus, ktorý ich dopravil naspäť do Ilavy. Tento
adrenalínový zážitok prežili v
zdraví všetky deti aj ich rodičia a
odniesli si príjemné spomienky.
Ďakujeme triednej pani učiteľke
a oddielu vodnej turistiky v Ilave
za nezabudnuteľný zážitok!
(Zuzka Brňáková)

Sovičky z MŠ Ilava
navštívili knižnicu
V mesiaci máj, v rámci témy
„Mesto a dedina“, navštívili deti
z triedy Sovičky z Materskej
školy v Ilave mestskú knižnicu.
Pracovníčka knižnice vysvetlila deťom, na čo slúži
knižnica, oboznámila ich
s jej priestormi a dostali
aj prihlášky do knižnice.
Potom im prečítala z knižky „Zornička“ od Zuzany
Štelbaskej, v ktorej sa
hovorilo o tom, čo všetko
rastie v záhradke.
Deti mali možnosť
ochutnať rôzne druhy
ovocia a v rámci témy
týždňa sa porozprávať o
rozdieloch medzi mestom
a dedinou. Farebne dotvárali vystrihnuté domy
a paneláky, z ktorých
vytvorili plagát. Nakoniec
sa pri ňom všetci spoločne
odfotili.

Ďakujeme pani knihovníčke
za krásne strávené dopoludnie.
(M.Pagáčová)

Škôlkari sa zdokonalili v doprave
V apríli sme sa v škôlke zaoberali aj témou DOPRAVA A
DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY.
Deti z MŠ Ilava veľmi intenzívne
prežívali množstvo zaujímavých,
podnetných, kreatívnych, no
najmä náučných aktivít - hier,
činností v exteriéri aj interiéri
našej materskej školy, či mimo
nej. Počas vychádzok sa obohatili
o nové informácie a poznatky.

Zdokonalili si a fixovali kompetencie, adekvátnymi špecifickými a
obsahovými štandardami z oblasti
dopravy, ktoré sú nevyhnutné pre
ich osobnú bezpečnosť i bezpečnosť ostatných. Deti prijali tému
s veľkým nadšením, radosťou a
prejavili veľkú zdatnosť, šikovnosť
a aktivitu.
(Anna Zacharová,
MŠ ILAVA)

8/2022
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Pomocníčka v knižnici
Z ČASU NA ČAS SA
V KNIŽNICI OBJAVÍ PRÍJEMNÁ MLADÁ SLEČNA
A SPÝTA SA, S ČÍM MÔŽE
POMÔCŤ. LARA URBANOVSKY PRICHÁDZA V ČASE
ŠKOLSKÉHO VOĽNA ALEBO PRÁZDNIN A POKOJNE,
BEZ ZAVÁHANIA SA PUSTÍ
DO KAŽDEJ ČINNOSTI,
KTOROU JU V KNIŽNICI
POVERÍME.

ĎAKUJEME
ZA KNIHY
V ostatnom období
venovali knihy
pre knižnicu:

 Mešková Karolína
 Hoštáková Jarka
 Andrisíková Oľga
 Staňo Milan
 Gabčo Milan
 Palčeková Lucia
 Lukáčová Paula
 Holbusová Ivana
 Chovancová Lenka
 Urbanovsky Lara
 Vráblová Zlatica
 Čelková Dominika
 Kurinec Eduard
 Štúriková Barborka
 Naďová Evka
 Špániková Katarína
 Mišovcová Ivona
 Tomanová Daniela

Zapojila sa do komplexného rozvojového programu Medzinárodná
cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE), ktorý mladým ľuďom
vo veku 14 až 24 rokov pomáha
k samostatnosti, úspechu, naplniť
svoj potenciál, prekonať samého
seba a rozvíjať svoje schopnosti.
Medzinárodná cena
vojvodu z Edinburghu
Postavená je na štyroch kľúčových oblastiach: rozvoj talentu,
dobrovoľníctvo, šport a dobrodružná expedícia. Všetky oblasti majú tri
úrovne náročnosti, od bronzovej až
po zlatú. Zlatej, čiže najnáročnejšej
úrovni sa účastníci venujú 18 mesiacov a zapoja sa až do 5 oblastí.
Lara Urbanovsky o sebe
„Som žiačkou druhého ročníka
bilingválneho gymnázia a robím
zlatú úroveň DofE. Od útleho veku
milujem knihy, ktoré sú neodlúčiteľnou súčasťou môjho života. Už
počas navštevovania materskej
školy som sa zapísala do našej
mestskej knižnice a stala sa jej
čitateľkou. Preto pri výbere oblasti
zameranej na dobrovoľníctvo som
bola pevne rozhodnutá pre pomoc
v knižnici. Svojou dobročinnou aktivitou nebudem prospešná len pre
svoje okolie, ale aj pre samú seba.
Počas celých dvanástich mesiacov
budem pomáhať s jednoduchými
manuálnymi prácami, ku ktorým
nie je potrebná odborná prax knihovníčky. Medzi práce, ktoré vykonávam patrí napríklad pečiatkovanie
kníh, upratovanie políc s beletriou,
časopismi, detskými knihami,

knihami na darovanie, triedenie kníh alebo ich čistenie.
Týmito činnosťami si zlepším
všeobecný rozhľad, získam
nové skúsenosti a zručnosti,
rozšírim si prehľad o knihách
a časopisoch z rôznych oblastí
a oboznámim sa s činnosťami,
ktoré treba zabezpečiť predtým, ako sa kniha dostane k
čitateľovi.”
V knižnici neprebieha iba
výmena kus za kus. Táto
práca zahŕňa aj kopec nezáživných manuálnych činností,
ktoré je denne potrebné urobiť.
Je fajn, že sa našla dobrovoľníčka, ktorá pokojne chodí
medzi police a spraví, čím ju
poveríme. Vďaka Lara!
-ot-/-lu-

Najnovšou „rekordmankou“
je Karolína Mešková, ktorá
priniesla plnú tašku knižiek
(na fotografii), z ktorých
už vyrástla:)
Všetkým úprimne
ďakujeme, zároveň
oznamujeme,
že z priestorových
dôvodov nebudeme
už brať knihy
staršie ako 10 rokov.

Knižnica uspela so žiadosťou o ďalší grant

Ostatné roky sa pravidelne uchádzame o dotácie z Fondu
na podporu umenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva
kultúry. Tento rok, tak ako aj vlani, knižnica podala žiadosť o
grant na nákup interiérového vybavenia. Boli sme úspešní a
vymeníme ostatné opotrebované knižné regály.
Do nových políc zároveň prisuma 2 500 eur. Mesto sa pridá
budnú aj knihy z ďalšej dotácie
povinným spolufinancovaním vo
z FPU. Žiadosť sme podávali
výške bezmála 278 eur.
s názvom Celý svet nájdete v
Nákupu predchádza výber
knižnici. V týchto dňoch bola
titulov, pri ktorom majú slovo aj
podpísaná zmluva a následne by
čitatelia, máme zozbieraných
na účet mesta mala prísť pekná
množstvo podnetov a tipov na

pútavé novinky. Približne polovicu
bude tvoriť odborná a populárno-náučná literatúra, zvyšok
bude beletria pre dospelých i deti,
hlavne vo veku 10 a viac rokov.
Máte sa na čo tešiť.
-ot-
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BARTOLOMEJSKÝ

JARMOK
konečne v tradičnej podobe

Vstupenky na podujatie NA ZÁBAVE ZÁBAVA zakúpite v INFOCENTRE
ILAVA na Ružovej ulici alebo v mestskej knižnici v DK ILAVA. Kúpou celodennej vstupenky v hodnote 10 eur prispievate na Občianske združenie
Klobušice. Deti do 15 rokov majú vstup na podujatie ZDARMA.

Bartolomejský jarmok patrí roky k neodmysliteľnej tradícii ilavského
kultúrneho života. Pandémia okrem množstva ďalších vecí, priniesla
aj zákazy a obmedzenia v oblasti hromadných podujatí, jarmokov a
kultúrnych vystúpení. V roku 2020 sa preto toto tradičné podujatie
neuskutočnilo a vlani si za prísnych protipandemických opatrení
mohli návštevníci užiť iba jeho alternatívu v podobe predajných
trhov s krátkym kultúrnym programom.
Jarmočná zábava bude tradične,
„Bartolomejský jarmok vlani
tak ako je zvykom, pokračovať aj v
Ilavčanom aj návštevníkom nášho
sobotu. Aj v druhý jarmočný deň bude
mesta z okolia chýbal. Aj my sme,
prebiehať nielen stánkový predaj jartak ako okolité mestá, čakali, ako
močníkov, predajcov, remeselníkov či
sa situácia v súvislosti s pandépredaj občerstvenia, ale príjemným
miou vyvinie a najmä sme verili,
osviežením bude aj dopoludňajší
že tento rok už bude iný. Som
hudobný program. O program sa od
veľmi rád, že sme sa dočkali a
deisatej hodiny ráno postará hudobtak nevynecháme našu ilavskú
ná skupina FASCINATION BAND.
tradíciu a v posledný augustový
Formácia pôvodom z Trenčína sa
víkend sa centrálna mestská
zameriava na swing, jazz a world
zóna opäť naplní predávajúcimi
music, ale aj na úpravy známych
z rôznych kútov Slovenska, na
pop-rockových hitov či ľudovú hudbu
hlavnom pódiu bude prebiehať
v netradičných úpravách.
pestrý kultúrny program, nebude
Počas jarmočného dvojdnia budechýbať občerstvenie a kolotoče.
te môcť navštíviť aj nové infocentrum či
Jednoducho všetko to, na čo sme
zrenovovanú časť mestského múzea
boli zvyknutí a čo nám počas predv predĺženom čase pre verejnosť.
chádzajúcich dvoch rokov veľmi
Vynovenú historickú expozíciu si
chýbalo," uviedol primátor mesta
môžete prísť pozrieť V PIATOK od
Ilava Viktor Wiedermann.
9.00 do 18.00 hod. a V SOBOTU od
Kultúrny program bude oficiálne
9.00 do 12.00 hod.
otvorený v piatok o tretej hodine
Zábavou a kultúrou nabité dvojdnie
popoludní. Počas celého jarmočného
bude pokračovať ďalším výživným
programu nás bude slovom i spevom
programom v mestskej časti Klobusprevádzať speváčka a moderátorka
šice, kde sa v sobotu 27. augusta
Veronika Paulovičová. Zabaví nás
bude konať tradičné podujatie NA
veselá rómska muzika TOBI BAND,
ZÁBAVE ZÁBAVA.
na akordeónoch nám zahrajú Veselí
V piatok 26. augusta sa teda návchlapci DAMIÁN A MATÚŠ. Chýbať
števníci zabavia a vytancujú na ilavnebudú ani domáce folklórne súbory
skom námestí a v sobotu 27. augusta
DFS Laštek a FS Strážov. Večer
môžu v dobrej nálade pokračovať v
sa zábava vystupňuje - o siedmej
parku Kaštieľa v Klobušiciach. Tak
hodine na pódiu na Mierovom náako ste každoročne na tomto podmestí privítame slovensko-českú
ujatí zvyknutí, Občianske združenie
pop-rockovú kapelu INSTINCT a o
Klobušice si pripravili bohatý program
deviatej jarmočný program vyvrcholí
naplnený zábavou, hrami pre deti,
koncertom legendárnej slovenskej
športovými súťažami a chýbať nebude
kapely VIDIEK s frontmanom Jankom
ani tradičný futbalový zápas ženatí
Kuricom.
verzus slobodní. Hudobný program
odštartuje o 15.00 skvelá revival
Smútočné poďakovanie
kapela ABBA SLOVAKIA, čerešničRodina Suchánková ďakuje
kou bude koncert KOLLÁROVCOV
všetkým spoluobčanom, bývao 18.00 a zábavu zavŕši od 20.00
lým spolupracovníkom, spoluveselica s kapelou DAVID BAND.
žiakom, rodinným príslušníkom,
-redznámym, kamarátom, všetkým,
ktorí sa v piatok 17. júna 2022
SPOMIENKA
na mestskom cintoríne v Ilave
rozlúčili a odprevadili na posledDňa 10. septembra 2022
nej ceste zosnulú
uplynú 4 roky od smrti manžela,
Annu SUCHÁNKOVÚ
dedka, brata a švagra
rodenú Ižvoltovú.
Stanislava
Zároveň ďakujeme za kvetiBEZECNÉHO
nové dary a prejavy sústrasti,
S láskou spomínajú manželktorými sa snažili zmierniť náš
ka, syn Radko a Peter s rodinou,
hlboký žiaľ.
sestra, brat a švagriné s ich
Rodina Suchánková
rodinami.
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Ilavská karatistka Romana Adamcová
zahviezdila na majstrovstvách sveta
V termíne od 2. do 7. júla
2022 sa v americkom Fort Lauderdale (Florida) uskutočnili
10. Majstrovstvá sveta WUKF
(svetová organizácia karate
a kobudo). Slovensko malo
zastúpenie vďaka národnému
tímu Slovenskej federácie karate
a bojových umení. Svetového
turnaja sa zúčastnilo viac ako
1400 pretekárov z 56 federácií a
vyše 30 krajín sveta.
Z nášho klubu TJ Sokol Ilava sa
MS na Floride zúčastnila Romana
Adamcová. Počtom naša neveľká,
no vynikajúco pripravená výprava
dvanástich pretekárov sa ani v
Amerike nestratila a dokázala, že
i Slovensko má svojich svetových
karatistov.
Naša federácia vďaka skvelým
výsledkom reprezentantov SR
získala 9. miesto z celkového počtu
56 federácií z celého sveta. Celková
bilancia je 7 zlatých, 5 strieborných
a 7 bronzových medailí. Slovensko
tak má 7 titulov majstra sveta. Mnohí

PÁN

členovia Federácie tak obhájili svoje
pozície z minuloročných majstrovstiev sveta v Rumunsku (2021,
Cluj-Napoca).
Z toho naša pretekárka Romana
Adamcová získala dve zlaté medaily
a tituly majstra sveta a pridala k tomu
aj jednu bronzovú medailu.
„Myslím si, že je to ďalší excelentný úspech pretekárky z TJ
Sokol Ilava. Je zrejmé, že to nie
je náhoda ani športové šťastie,
ale dlhoročná vynikajúca úroveň
a výkonnosť našej pretekárky. Ide
o úžasný výsledok a motiváciu
pre všetkých cvičencov karate TJ
Sokol Ilava," povedal trénerklubu
karatistov TJ SOKOL ILAVA Kamil
Horák. „Vidieť podľa celkových
dlhoročných výsledkov Romany,
ale aj všetkých pretekárov klubu,
aj tých najmladších, že tréningový systém a práca všetkých
trénerov majú to správne smerovanie a prácu s mládežou vieme
robiť na vysokej úrovni," dodal.
(-verk- / K. Horák)

Prihlasovanie do 32. ročníka MLMF Ilava

STANISLAV
ŠTEPKA

STROM

Mestská liga malého futbalu Ilava oznamuje mužstvám,
že sa môžu prihlasovať do nového
32. ročníka ilavskej miniligy:
Termín nahlasovania mužstiev: do 17.8.2022
Plánovaný termín začatia ročníka: 28. 8.2022
Štartovné: 200 EUR (platí pre 10 hráčov v mužstve),
každý ďalší hráč na súpiske mužstva + 20 EUR
Pri súpiskách treba uvádzať celé krstné meno, priezvisko
(aj s diakritikou)

Príbehy
o živých
a našich

Kontakt: 0948 296 083 (predseda MLMF Ilava)

GENERÁLNI PARTNERI

27. 9. 2022 o 19.00 hod.
Dom kultúry Ilava

ILAVSKÝ
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ZATEPĽOVANIE DOMOV FASÁD
Rekonštrukcie domov a bytov
Zámková dlažba l Oplotenia
Strechy l Altánky l Prístrešky

8/2022

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

Oznam Nemocnice s poliklinikou Ilava, n.o.
Nemocnica s poliklinikou Ilava oznamuje, že ambulancia všeobecného lekára pre dospelých poskytuje
štandardne v priestoroch svojej ambulancie zdravotnú
starostlivosť všetkým pacientom.
Ordinačné hodiny sú v každý pracovný deň, od siedmej
hodiny, v pondelok a v stredu do 15:00 hod, v utorok a v
piatok do 14:00 hod a vo štvrtok do 14:30 hod.
Sme zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní.
Ambulancia RUNA Medic - doktorka Múčková je novým
samostatným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,
ktorý nepatrí pod Nemocnicu s poliklinikou Ilava.
Zároveň si dovolíme informovať občanov, že nie je žiaden dôvod na akúkoľvek zmenu všeobecného lekára pre
dospelých.

TU MÔŽE BYŤ VAŠA REKLAMA KAŽDÝ MESIAC V 2100 DOMÁCNOSTIACH
Cenník inzercie a podrobnosti spolupráce na: ilavskymesacnik@ilava.sk

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

