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Stromy vedľa Domu kultúry v Klobušiciach môže
nahradiť bytovka, parkovacie miesta a ihrisko.

AKO ROZHODNÚ POSLANCI?

V aktuálnom vydaní si prečítate:
l Most cez Vážsky kanál dostane finančnú injekciu od štátu l
l Rekonštrukcia budúceho sídla mestských policajtov je v plnom prúde l
l Fašiangová nálada sa niesla Ilavou i Klobušicami l
l Karneval zorganizovalo mesto, materská i základná škola l
l Na slovíčko s Andrejom Škvarom l
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editorial

ak a máme po voľbách.
V sobotu 28. februára
ľudia najdemokratickejšou
formou vyjadrili svoj názor
na to, komu zveria do rúk
zodpovednosť za spravovanie
nášho štátu. Mňa osobne
potešila vysoká volebná účasť v
našom meste - 70,5 % oprávnených voličov. Vnímam to ako veľmi
pozitívny aspekt. To, že prišlo voliť
takéto vysoké percento oprávnených voličov je jasným signálom
toho, že „nám to nie je jedno.“
Voľby určili víťazov aj tých, ktorí
zostali stáť pred bránou parlamentu. Na analýzu výsledkov bude
ešte dostatok času, podstatné
však bude to, aby strany, ktoré
dostali najväčšiu dôveru od voličov, dokázali zostaviť funkčnú a
aj stabilnú vládu a svoje sľuby z
predvolebnej kampane premenili
na reálne výsledky. Naša krajina
sa borí s viacerými problémami a
bude preto dôležité, aby sa začali
riešiť závažné témy, ktoré súvisia
so súdnictvom, zdravotníctvom,
školstvom, podporou mladých
rodín, seniorov...
Z môjho pohľadu bude taktiež
dôležité, aby naša nová vláda a
parlament vnímali samosprávu
ako svojho partnera, s ktorým
môže viesť konštruktívny dialóg s
cieľom hľadania najlepších možných riešení, ktoré zlepšia kvalitu
života ľudí v mestách a na vidieku.
Rozhodnutia, ktoré doteraz boli
častokrát prijímané centralisticky
na úrovni parlamentu bez toho,
aby boli akceptované a zohľadnené pripomienky ZMOS-u, Únie
miest alebo SK 8, mali zásadný
negatívny dopad na rozpočty miest
a obcí a v konečnom dôsledku
neviedli k zvýšeniu životnej úrovne
obyvateľstva. Podľa môjho názoru
preto do budúcna musí byť „malá
politika prepojená s tou veľkou“. Len
tak môžeme spoločne dosiahnuť
želaný výsledok a tým je spokojný
občan.
Neviem, či v predvolebnom očakávaní, všetci zachytili správu, že
bývalá vláda odsúhlasila uvoľnenie
finančných prostriedkov na sanáciu
starého a výstavbu nového mosta
cez Vážsky kanál. Podrobnosti
sa dočítate aj v aktuálnom vydaní
Ilavského mesačníka. Čiastka
3,66 milióna eur bude prevedená
do rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý má túto
záležitosť na starosti. Situácia s
kompletnou uzávierkou tohto mosta
už dlhší čas značne komplikuje život
obyvateľom Ilavy. Moje poďakovanie patrí predsedovi Trenčianskeho
samosprávneho kraja Jaroslavovi
Baškovi, ktorý v tejto veci vyvinul
veľké úsilie na to, aby zabezpečil
finančné prostriedky na výstavbu
nového mosta. Verím, že demontáž
starého a výstavba nového mosta
prebehne v čo najkratšom čase a
nový most bude slúžiť k spokojnosti nielen obyvateľom Ilavy, ale
aj jeho návštevníkom a stane sa
peknou a výraznou dominantou
nášho mesta.
Viktor Wiedermann,
primátor mesta Ilava

Mesto Ilava sa v minulom roku stalo

členom Únie miest Slovenska
V JANUÁRI BOLO ZVOLENÉ AJ DO JEHO PREZÍDIA
28. januára 2020 sa v Historickej budove NR SR v Bratislave
konal XXXI. Mimoriadny snem Únie miest Slovenska. Nakoľko od
minulého roku je aj Ilava členom predsedníctva únie, pozvanie
naň dostal aj primátor nášho mesta Viktor Wiedermann.
Mimoriadneho snemu Únie
miest sú však odlišné od obcí
miest Slovenska (ÚMS) sa
a v ZMOS-e sa im nevenovala
zúčastnilo z celkového počtu
dostatočná pozornosť. My
členov, ktorých je 49, dohromady
ako okresné mesto sme preto
37 členov. Rokovanie snemu
vstúpili aj do únie miest a
otvoril Richard Rybníček, prezimáme duálne členstvo v oboch
dent Únie miest Slovenska a ako
združeniach. Je to však v rámci
jeden z bodov programu uviedol
regionálneho rozvoja pre Ilavu
aj doplňujúce voľby do prezídia
prínosné, pretože potrebujeme
ÚMS, v rámci ktorého navrhol
komunikovať aj s menšími
rozšíriť prezídium o šesť nových
mestami a obcami v našom
členov. Ilava sa do Únie miest
okolí. Zároveň byť aj v obraze,
Slovenska pridala v druhej polovedieť, čo sa chystá v rámci
vici roka 2019, po mimoriadnom
miest a na to budeme mať dosneme je primátor Ilavy Viktor
sah z pozície člena Únie miest
Wiedermann zvolený aj do preSlovenska,“ povedal primátor
zídia ÚMS, ktoré má aktuálne 23
Ilavy Viktor Wiedermann.
členov. „Únia miest Slovenska
Prioritná pozornosť ÚMS bola
má dlhoročnú históriu, ale
venovaná tvorbe dokumentu „Donefungovala tak, akoby mala.
zrel čas na zmeny – pokračovanie
Po nástupe Richarda Rybníčka,
reformy verejnej správy z pohľadu
primátora mesta Trenčín, do
ÚMS.“ Najväčšie diskusie sa vedú
funkcie prezidenta ÚMS, sa
na tému nového programového
únia obnovila. Aj naše mesto,
obdobia 2021-2027, kde otázkou
ako mnohé ďalšie, je súčasne
zostáva, akým spôsobom bude
členom Združenia miest a obcí
Slovensko čerpať eurofondy.
Slovenska (ZMOS). Problémy
„Únia miest Slovenska chce

nastaviť efektívnejší systém,
ktorý umožní mestám a obciam
lepší prístup k eurofondom.
Pretože teraz je celý proces
veľmi byrokratický, dlho to
trvá, pričom viacstupňová
kontrola odrádza primátorov
a starostov od toho, aby sa o
ne vôbec uchádzali. Celé je to
potrebné inak nastaviť a o to
sa snažia aj v únii miest. Táto
otázka však stojí aj na výsledku
parlamentných volieb,“ vysvetlil
ilavský primátor.
-verk-

Most cez Vážsky kanál dostane finančnú
injekciu od štátu vo výške 3,66 milióna eur
V predchádzajúcom vydaní Ilavského mesačníka
sme podrobne popísali genézu celej situácie ohľadom havarijného stavu mosta cez Vážsky kanál.
Ten je v správe Trenčianskeho samosprávneho
kraja, ktorý ho 27. novembra 2018 úplne uzavrel
pre automobilovú dopravu, cyklistov i chodcov.
Zdá sa, že Ilavčania sa môžu začať tešiť. Vláda na
sanáciu mosta poskytne 3,66 milióna eur.
V priebehu roka 2019 Správa ciest TSK zabezpečila
vypracovanie „projektovej dokumentácie na odstránenie a výstavbu mostného objektu cez Vážsky kanál
v meste Ilava na ceste II/574“. Ten vyčíslil stavebné
práce na 3,66 milióna eur. Tieto finančné prostriedky
zahŕňajú stavebné práce na odstránenie jestvujúceho
mostného objektu, kovovej konštrukcie a následne
aj samotnú výstavbu nového mostného objektu cez
Vážsky kanál. Ako uviedla Lenka Kukučková z Oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK,
ďalším krokom, ktorý sa mal zrealizovať vo februári,
bol proces verejného obstarávania na dodávateľa
stavebných prác – odstránenie a výstavbu mostného objektu. Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil
finančné prostriedky v celkovej sume 82 740 eur na
vypracovanie projektovej dokumentácie.
Na odstránenie jestvujúceho a výstavbu nového
mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave však župa
žiadala o finančnú pomoc vládu. Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška tak urobil
prostredníctvom listu premiérovi Petrovi Pellegrinimu.

Župana podporil aj primátor Ilavy Viktor Wiedermann
svojím listom, v ktorom vymenoval dôvody, prečo je
potrebné akútne havarijný stav mosta v Ilave vyriešiť.
V stredu 26. februára Vláda Slovenskej republiky
podporila návrh ministra financií Ladislava Kamenického na uvoľnenie finančných prostriedkov. Štát
poskytne Trenčianskemu samosprávnemu kraju
na sanáciu starého a výstavbu nového mosta cez
Vážsky kanál v Ilave 3,66 milióna eur. Šéf rezortu
financií má podľa rozhodnutia vlády uvoľniť peniaze
na spomínaný účel z kapitoly Všeobecná pokladničná
správa do 31. marca 2020.
-verk(Zdroj: SITA/TASR, foto: TSK)
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V januári sme vás informovali o tom, že poslanci na
svojom poslednom minuloročnom rokovaní mestského
zastupiteľstva vyjadrili vôľu
podporiť zriadenie mestskej
polície v Ilave. Dňa 10. decembra 2019 totiž schválili
mestský rozpočet na rok
2020, v ktorom odsúhlasili
aj položku vo výške 100 tisíc
eur, ktorá je určená práve na
tieto účely – rekonštrukcia
budovy budúceho sídla
mestskej polície, vybavenie
a platy príslušníkov mestskej polície.
Na ostatnom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Ilave, ktoré sa
konalo 11. februára 2020, sa ako
samostatný bod prerokúval aj návrh
Všeobecne záväzného nariadenia
č.2/2020 o Mestskej polícii v Ilave.
Návrh hovorí o pôsobnosti a postavení Mestskej polície v Ilave, jej
organizácii a úlohách, povinnostiach, technických prostriedkoch
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MESTSKÁ POLÍCIA V ILAVE
už má svoj legislatívny rámec
Jeho schválením poslanci rozhodli o historickom míľniku pre Ilavu
a materiálnom zabezpečení, ako
aj o preukazovaní príslušnosti k
mestskej polícii. Návrh VZN bol
zverejnený podľa zákona a občania
ho tak mohli pripomienkovať. Viac
k deviatim podnetom od verejnosti
povedal na zastupiteľstve poslanec
a zástupca primátora mesta Anton
Bajzík. V rámci schvaľovania tohto
bodu rokovania dal poslaneckému
zboru na zváženie tri pozmeňujúce
návrhy v článkoch III, IV a V v spomínanom návrhu VZN.
„Toto všeobecne záväzné nariadenie by malo byť základným
právnym rámcom, na základe
ktorého môžeme Mestskú políciu v Ilave zriadiť. Pokiaľ ho

Budova, v ktorej bude sídliť Mestská polícia Ilava, sa nachádza vedľa
základnej umeleckej školy a je vo
vlastníctve mesta. V minulosti bola
využívaná ako pôsobisko okresného
riaditeľstva štátnej polície. Po rekonštrukcii, ktorá v týchto priestoroch
práve prebieha, bude novým pôsobiskom pre ilavských mestských
policajtov.
V rámci rozpočtu sa na zriadenie mestskej
polície vyčlenilo sto tisíc eur, pričom na rekonštrukčné práce bola určená suma približne
30 tisíc eur. „Podarilo sa nám vysúťažiť
tieto práce za sumu 23 660 eur. Firma,
ktorá rekonštrukciu realizuje, prevzala
stavenisko 17. februára a momentálne
prebiehajú búracie práce,“ objasnil primátor
mesta Viktor Wiedermann. Realizátorom sa

schválite, ďalší harmonogram
bude taký, že v priebehu druhej
polovice februára a v priebehu
mesiaca marec prebehne nábor
príslušníkov s tým, že do organizačnej štruktúry mesta bude
Mestská polícia Ilava začlenená
od 1. apríla 2020,“ prihovoril sa
poslancom ešte pred samotným
hlasovaním primátor mesta Viktor
Wiedermann. Ako ďalej dodal,
mesto úspešne vysúťažilo realizátora rekonštrukcie budovy, v ktorej
mestská polícia bude sídliť. Tá sa
nachádza v blízkosti Základnej
umeleckej školy Ilava. „To je ďalší
z krokov, ktorý musíme urobiť
do apríla, aby reálne mali kde

mestskí policajti fungovať. Aby
mali svoj priestor a adekvátne
vybavenie,“ načrtol ďalšie plány
primátor.
Následne ilavský poslanecký
zbor jednohlasne schválil Pozmeňujúci návrh poslanca Antona
Bajzíka k Všeobecne záväznému
nariadeniu č.2/2020 o Mestskej
polícii v Ilave ako aj samotné
všeobecne záväzné nariadenie
v znení pozmeňujúcich návrhov.
„Som veľmi rád, že dátum 11. február môžeme v Ilave vyhlásiť za
narodeniny pre mestskú políciu.
Ďakujem všetkým poslancom za
podporu,“ skonštatoval na záver
V. Wiedermann.
-verk-

Oprava budúceho sídla pre ilavských
mestských policajtov už je v plnom prúde
na základe verejnej súťaže stala firma Komplexstav, s. r. o. V rámci stavebných úprav
vymenia desať starých okien za nové plastové, opravia vnútorné omietky stien, zhotovia
nové podlahy, kompletne prerobia sociálne
zariadenia a pribudnú aj nové dvere. Okrem
toho firma zabezpečí aj úpravu rozvodov
vody, kanalizácie a elektroinštalácií. Aj steny,
stropy, zárubne a mreže dostanú nový náter.
Predpokladané obdobie realizácie stavebných
prác je určené do 8. apríla 2020.
Medzičasom bude prebiehať výberové konanie na príslušníkov mestskej polície. „V tomto
roku sú v rámci rozpočtu napočítané mzdové

náklady na dvoch mestských policajtov.
Predpokladaný nástup je k 1. aprílu 2020.
Čo sa týka pracovnej doby, mestskí policajti budú pracovať v dennom režime a
v prípade potreby sa budú zúčastňovať
rôznych verejno-spoločenských akcií. Do
budúcna (predpoklad v roku 2021) bude
zavedený bezpečnostný pult s kamerovým systémom, ktorý budú monitorovať,“
doplnil primátor k téme mestskej polície
a dodal, že Ilava je posledným okresným
mestom, ktoré ju doteraz nemalo zriadenú.
Podľa jeho slov je dôležité hlavne to, že sme
začali.
-verk-
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téma mesiaca

Klobušičanov rozdelil návrh súkromného
investora, ktorý by
chcel stavať bytovky v
blízkosti Domu kultúry
v Klobušiciach. Jeden
zo štyroch plánovaných
bytových domov by
totiž chceli postaviť na
mestskom pozemku.
Obyvatelia tejto mestskej
časti majú na to rozdielny
názor, prezentovať ho prišli v hojnom počte už na
dve zasadnutia mestského
zastupiteľstva. Okrem toho
pripravili aj dve protichodné
petície.
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KLOBUŠIČANOV ROZDELIL
návrh súkromného investora
Jedni chcú zachovať zeleň, druhí dať zelenú výstavbe bytov

Gaštanový háj by chceli
zrevitalizovať a postaviť
tri nové bytové domy
Súkromný investor, firma KMMT,
s.r.o., ktorý má záujem o mestský
pozemok, je zároveň majiteľom
pozemkov pri Klobušickom potoku.
V takzvanom Gaštanovom háji, ako
lokalitu nazvali, ktorý je pokrytý porastom stromov a krovia, by chceli
postaviť tri štvorpodlažné bytové
domy. V ich okolí chcú vytvoriť
vnútroblok, tzv. oddychovú zónu
pre rodiny s detským ihriskom a
parkovacími miestami. Pokiaľ ide
o parcely, ktorých sú vlastníkom,
musia pre takúto výstavbu požiadať
o zmenu územného plánu. Do koncepcie výstavby by im však, podľa
ich slov, zapadal aj pozemok na
parcele č.185/1, ktorý sa nachádza
medzi Materskou školou a Domom
kultúry v Klobušiciach. Tento pozemok je však mestský a v územnom
pláne je označený ako stavebný
pozemok už od roku 2006. Preto
oslovili mesto s požiadavkou, že
by na ňom mali záujem postaviť
štvrtú bytovku. „Pred dvomi
rokmi sme kúpili pozemok na
parcelách č.190/1 a 191/1, ktorý
bol verejne na predaj. Naši architekti pripravili plán výstavby
s ohľadom na zasadenie medzi
jestvujúce okolité stavby. S
touto výstavbou máme zámer
zrekonštruovať aj prístupovú
cestu okolo kultúrneho domu,
ktorá nadväzuje na mestský
pozemok na parcele č. 185/1 a
končí pri materskej škole. Preto
nám prišlo vhodné osloviť mesto
a zistiť, aké využitie je plánované na tomto pozemku, ktorý je
podľa územného plánu určený
na výstavbu obytných domov,“
odpovedal na našu otázku, prečo
sa rozhodli stavať práve v tejto
lokalite, Milan Troška, zástupca
investora. „Vyžiadali sme si povolenie vypracovať náš investičný zámer, ktorý by zveľadil tento
priestor a tvoril by aj s naším
pôvodným projektom ucelenú
obytnú zónu so športoviskom a
parčíkom,“ dodal M. Troška. Ako

nám ďalej povedal, na spomínanej
parcele by zastavanou plochou
využili 900 m2 a približne 800 m2
by boli parkovacie plochy.

Mesto investorovi pozemok
nepredá, za prípadný
prenájom žiada protihodnoty
Primátor mesta Ilava Viktor
Wiedermann potvrdil, že súkromný
investor prišiel so svojim návrhom
na mesto asi pred rokom. „Ide o
projekt Gaštanový háj, ktorý
je vzadu za kultúrnym domom
pri potoku. Kúpili tam pozemky a chcú na nich postaviť tri
bytovky, parkovacie plochy a
zázemie. V rámci toho oslovili aj
nás s tým, že by mali záujem aj
o mestský pozemok na parcele
č. 185/1,“ potvrdil primátor s tým,
že o predaj mesto nemá záujem.
„Mesto nebolo otvorené predaju pozemku, nakoľko chcelo
mať dohľad a časť rozhodujúceho práva nad projektom.
Preto sa po vyčíslení zastavanej plochy hľadali vzájomným
rokovaním možnosti, ako túto
hodnotu investovať späť do Klobušíc,“ potvrdil v rozhovore slová
primátora aj súkromný investor
Milan Troška.
„Je to hlavne z toho dôvodu,
že Klobušičania doteraz cítia
krivdy z minulosti, že sa v Klobušiciach predali nejaké pozemky
a peniaze išli inde. Povedal som
preto, že ponuku zvážime iba v
prípade, že pridaná hodnota a
verejný záujem ostanú v Klobušiciach a osoh z toho budú mať
práve obyvatelia tejto mestskej
časti. Začali sme sa preto baviť

s investorom o tom, že by pozemok mohol ísť do prenájmu
a v rámci zmluvy o spolupráci
by sa investor zaviazal určitým
benefitom pre Klobušice,“ vysvetlil V. Wiedermann.

Dom kultúry by dostal nový
šat a Klobušičania náhradné
miesto pre športové aktivity
Znalecký posudok hodnotu
pozemku vyčíslil na sumu 85 eur
za m2. „Tak ako máme spravený
znalecký posudok, v ktorom je
pozemok vyčíslený, rovnako
budeme chcieť vyčísliť všetky
investície, ktoré by mesto dostalo ako protihodnotu. Tak,
aby to bolo fér. Samozrejme v
prípade, že sa poslanci rozhodnú ísť touto cestou,“ skonštatoval
ilavský primátor.
Približnú hodnotu benefitov, s
ktorými by investor súhlasil, uviedol
zástupca developera. „Z mesta
odzneli požiadavky na rekonštrukciu strechy kultúrneho
domu (predpokladaná hodnota
40 tisíc eur), nová fasáda na
celý kultúrny dom (predpokladaná hodnota 8 tisíc eur),
nebytový priestor v obytnom
dome o rozlohe 91 m2 (predpokladaná hodnota 70 tisíc eur),
multifunkčné vonkajšie ihrisko
s mantinelmi a vybavením pre
tenis, basketbal, futbal a badminton (predpokladná hodnota
40 tisíc eur) a napokon výsadba
zelene na voľných plochách,“
ozrejmil M. Troška.
Nielen oprava strechy či úplne
nová fasáda by pomohli kultúrnemu
domu. „V rámci svojej kampane

som povedal, že budem hľadať
spôsob, aby Klobušičania mali
nejaký priestor, kde by mohli aj
cvičiť. Nové všeobecne záväzné
nariadenie totiž určuje, že všetky
kultúrne domy majú slúžiť prevažne na kultúrno-spoločenské
akcie, nemá tam byť telocvik a
šport,“ objasnil primátor. Podľa
jeho slov práve to bol dôvod, prečo
navrhli, aby medzi protihodnoty bol
zaradený aj nebytový priestor v
suteréne novopostavenej bytovky,
ktorý by bol prístupný verejnosti
najmä na športové účely.

Niektorým obyvateľom
Klobušíc sa zámer výstavby
nepáči, nechcú prísť
o ďalší park
Po tom, čo sa obyvatelia mestskej časti Klobušice dozvedeli o
zámeroch súkromného investora
v lokalite vedľa domu kultúry,
zdvihla sa medzi nimi vlna nesúhlasu. Nepáči sa im, že by sa na
takéto účely mal použiť mestský
pozemok a hovoria, že nechcú
prísť o posledný voľne prístupný
park v Klobušiciach. Niektorí sú
zásadne proti, hlavne kvôli zeleni,
a potrebnému výrubu jestvujúcich
stromov. Pripravili preto petíciu,
ktorá bola na Mestský úrad Ilava
doručená 9. decembra 2019 a píše
sa v nej: „My podpísaní občania
mestskej časti Ilava-Klobušice
nesúhlasíme s akýmikoľvek aktivitami na realizáciu bytových
alebo polyfunkčných stavieb
na mestskom pozemku parcela č.185/1 k.ú. Klobušice pri
Kultúrno-spoločenskom dome
Ilava – Klobušice, bývalý škol-
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ský park. Sme za to, aby bol
tento pozemok zachovaný do
budúcna pre občanov mesta
Ilava ako priestor pre vybudovanie oddychovej zóny so zeleňou
a tiež pre športovo-relaxačné
aktivity. V tomto zmysle predkladáme taktiež požiadavku na
odpovedajúcu korekciu Územného plánu mesta Ilava pri jeho
najbližšej zmene.“
Organizátorom petície sa podarilo vyzbierať 276 podpisov. Právne
oddelenie mesta však vyhodnotilo, že niektoré z nich nesplnili
zákonom stanovené náležitosti.
275 z nich malo uvedenú neúplnú
adresu. Pri porovnaní s evidenciou
obyvateľstva malo nesprávne
uvedené údaje 20 podpisov. Po
odčítaní neplatných údajov zostal
iba jeden platný podpis, na základe
čoho podľa právničky mesta nemá
Mesto Ilava zo zákona povinnosť
prerokovať takúto petíciu na mestskom zastupiteľstve, napriek tomu
bola na februárovom zastupiteľstve
prerokovaná a vzatá na vedomie.
Slovo dostal aj zástupca petičného výboru Mário Hrubý,
ktorý oznámil, že podal podnet na
okresnú prokuratúru, aby prešetrila
zákonný postup mesta pri naložení
s ich petíciou. „V Klobušiciach
je to posledná verejná zeleň,
pretože v minulosti došlo už
k nejakým odpredajom. Mali
sme dva parky, jeden je už
súkromným pozemkom a ten
druhý tvorí areál detského domova, ktorý bol presťahovaný z
Domaniže do Klobušíc a je tam
už natrvalo,“ povedal M. Hrubý.
„Nesúhlasíme s výstavbou aj
preto, lebo ten istý investor bude
stavať na vedľajšom súkromnom
pozemku ďalšie tri bytové domy.
Otázkou je tiež potreba výrazného navýšenia kapacity MŠ
Klobušice s ohľadom na ďalšiu
plánovanú masívnu výstavbu
v našej mestskej časti, ako aj
potreba rozšírenia areálu škôlky
a vyriešenie parkovania vozidiel
pri MŠ Klobušice,“ dodal viac k
dôvodom, prečo sú proti výstavbe,
M. Hrubý.

Mestu bola doručená
aj druhá petícia, ktorá
naopak výstavbu podporuje
Táto téma Klobušičanov názorovo rozdelila nielen v rámci diskusií
či už naživo na zastupiteľstve alebo
na sociálnych sieťach, ale dá sa
povedať, že aj priamo na papieri.
Vznikli totiž dve petície a Klobušičania sa tak mali možnosť vyjadriť,
ktorá alternatíva sa im páči viac.
Kým prvá petícia hovorí o nesúhlase s akoukoľvek výstavbou na
danom pozemku, druhá naopak
projekt výstavby bytovky spolu s
benefitmi, ktoré by pre obyvateľov
Klobušíc priniesol, podporuje. „Už
keď sa spustila prvá petícia, som
upozornil M. Hrubého, že podľa
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môjho názoru nie je dobre načasovaná. Pretože nepoznáme
podmienky, za akých sa bude
výstavba realizovať. Pýtal som
sa, prečo kategoricky výstavbu
odmietajú. Na to mi povedal, že
čokoľvek by bolo protihodnotou,
tak sú proti. Nám protihodnota
za prenájom pozemku na čas
trvania výstavby, ktorú sme
pri rokovaniach s investorom
docielili, prišla ako veľmi slušná
ponuka,“ uviedol Peter Antala,
člen výboru mestskej časti Klobušice a zároveň zástupca petičného
výboru. Ako ďalej uviedol, po
mimoriadnom výbore, kde občanom predstavili všetky benefity
výstavby, vznikla iniciatíva pripraviť druhú petíciu. „Na petičnom
hárku je jasne stanovené, čo
občania podpisujú, že teda sú
za výstavbu na danej parcele s
tým, že je tam vymenovaná aj
protihodnota. Bolo veľmi zaujímavé chodiť s touto petíciou
medzi ľudí. Bol som prekvapený,
keď nám občania hovorili, že pri
podpisovaní prvej petície, ktorá
je proti výstavbe, sa podozvedali
rôzne nezmysly. Napríklad o
sociálnych bytoch, imigrantoch
a podobne...,“ povedal P. Antala.
Preto pripravili aj súhlas, pre tých
občanov, ktorí by chceli vziať späť
svoj pôvodný podpis, kde deklarujú, že boli uvedení do omylu.
„Náš prejav vôle nevychádzal z
úplného skutkového stavu veci a
to v tom, že nám neboli podané
úplné informácie, týkajúce sa
investičnej akcie súkromným
investorom na tejto parcele.
Neboli nám poskytnuté informácie, týkajúce sa protihodnoty za
uvedenú investičnú akciu a to
výstavba na náklady súkromného investora – multifunkčné
ihrisko, nebytový priestor a
rekonštrukcia strechy a fasády v
Klobušiciach v prospech obyvateľov mestskej časti Klobušice,"
píše sa v hárku, prostredníctvom
ktorého vzali späť svoj podpis tí,
ktorí sa cítili oklamaní. Peter Antala
doplnil, že sa im podarilo vyzbierať
280 podpisov od Klobušičanov,

pričom 58 občanov využilo právo
späťvzatia podpisu z predchádzajúcej petície.

Výbor mestskej časti
ľuďom predostrel možnosti
Výbor mestskej časti Klobušice
si myslí, že v otázke výstavby
bytovky na mestskom pozemku
postupovali korektne. Zvolali mimoriadne zasadnutie výboru, aby
obyvateľov vopred oboznámili s
podrobnosťami návrhu výstavby a
tiež spomínaných benefitov a chceli
poznať názor obyvateľov Klobušíc.
„Ide nám o investície. Mladých
ľudí pribúda a tešíme sa tomu.
Preto chceme multifunkčné ihrisko a nejaký priestor, kde by
sa dali usporiadať voľnočasové
aktivity. Nezabúdame však ani
na starších obyvateľov, ktorí radi
využívajú kultúrny dom na rôzne
oslavy alebo spoločenské posedenia. Vďaka súčasným poslancom za mestskú časť Klobušice
sa tam usporadúvajú zábavy,
ktoré sa tešia veľkej účasti. Preto aj opravu Kultúrneho domu
v Klobušiciach vnímame ako
nevyhnutnú investíciu. Výstavba bytovky je len nástroj ako
tieto investície získať,“ povedal v
mene Výboru MČ Klobušice a zároveň petičného výboru, ktorého je
zástupca, P. Antala. Zároveň dodal,
že ak niekto pozná iný, pre mesto
akceptovateľný spôsob, nech ho navrhne. „Mesto na tieto investície
peniaze nemá. Rozhodnutie je na
poslancoch. Náš petičný výbor
nepredložil len požiadavky, ale
i konkrétnu možnosť. Občania,
ktorí požadujú vybudovanie
parku s oddychovou zónou
na najnevhodnejšom mieste v
Klobušiciach (pri hlavnej ceste), prišli len s požiadavkou,
nie však s návrhom, ako túto
požiadavku financovať,“ doplnil
P. Antala.

Petície sa môžu zobrať
na vedomie, rozhodovať
však nakoniec bude
mestské zastupiteľstvo
Klobušičania čakajú na vyhod-
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notenie dvoch petícií, aby bolo
jasne dané verejnosti na známosť,
čo si viac na spomínanej parcele
želajú mať. Bývalý školský park,
ktorý tvorí dvadsať jaseňov, dve
lipy, dva buky a jeden smrek, alebo
novú bytovku s nebytovým priestorom určeným pre športové aktivity,
vonkajším multifunkčným ihriskom,
parkovacími miestami, a naviac
s prisľúbenou novou strechou a
fasádou pre kultúrny dom. Je potrebné dodať, že spomínaný park
už od roku 2006 podľa územného
plánu nie je parkom, ale pozemkom
určeným na výstavbu.
Akokoľvek sa dva tábory Klobušičanov snažia predbiehať v
počte získaných podpisov, konečné slovo budú mať poslanci
mestského zastupiteľstva. Tí pri
svojom rozhodovaní samozrejme
môžu prihliadnuť aj na „hlas ľudu“
a obe petície, ale aj na názor a
stanovisko výboru tejto mestskej
časti. „Stanovisko výboru nebolo povedané, nechali sme
to otvorené. V tom čase už
totiž petícia proti výstavbe bola
rozbehnutá. Neskôr vznikla
aj druhá petícia za výstavbu.
Výbor dá k tomu stanovisko až
po vyhodnotení oboch petícií.
Nech sa občania sami rozhodnú,
čo tam chcú mať... Viac nie je
v našej kompetencii. Rozhodne
mestské zastupiteľstvo,“ povedal poslanec za Klobušice Daniel
Streličák.
Spýtali sme sa aj na jeho názor a na to, ako bude vo finále v
poslaneckom pléne hlasovať. „Ja
si počkám na vyhodnotenie
oboch petícií. Osobne som nepodpísal ani jednu. Podľa toho,
ako dopadnú, si ja ako poslanec
spravím názor na to, ako budem
nakoniec v tejto otázke hlasovať,“ uzavrel D. Streličák.
Podľa slov poslanca Branislava
Vavríka sa klobušickí poslanci od
ich zloženia poslaneckého sľubu
snažili dať veľa vecí do pohybu.
Myslí si, že výstavba bytovky je jedna z možností, ako dostať financie
pre občanov priamo do Klobušíc.
„Vzhľadom na oklieštenosť
financií v mestskej kase je pre
mňa táto možnosť najschodnejšia a myslím si, že aj pre väčšinu
občanov Klobušíc, ale to ukáže
až vyhodnotenie petícií. Verím,
že predmetný zámer sa rozhodne v prospech občanov. V ďalšom období pre nás vyplývajú
úlohy zabezpečiť pre občanov
ďalšie oddychové, relaxačné a
prírodné možnosti odpočinku,"
skonštatoval B. Vavrík.
Hlasovanie všetkých poslancov
si budeme môcť pozrieť zrejme už
na najbližšom rokovaní mestského
zastupiteľstva koncom marca.
O tom, ako nakoniec dopadne
otázka výstavby v Klobušiciach,
vás budeme informovať.
-verk-
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VEĽKÉ IHRISKO PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE ČAKÁ REVITALIZÁCIA, MALÉ BUDE K DISPOZÍCII
OPÄŤ AJ PRE MINILIGU
Vedenia mesta ste sa pýtali na
multifunkčné ihriská v areáli školského dvora a na ich revitalizáciu.
„Ako je možné, že už niekoľko rokov
sa nevedia revitalizovať multifunkčné
ihriská pri ZŠ Ilava. To je fakt tak ťažké
urobiť súťaž alebo osloviť pôvodných
dodávateľov a firmy, ktoré na tom
pracovali? Okresné mesto by malo
disponovať dostatočnými financiami
na dôležité prvky mesta ako je šport.
Potom sa nemôžeme diviť, ako sa vyvíja
mládež. Na jednom ihrisku sa na oko
opravili čelné siete a to je akože dosť?
To už sa nedali opraviť aj tie bočné?“
Takto znie otázka v sekcii Otázky
a odpovede na webstránke mesta zo
dňa 4. januára. Odpoveď primátora
zverejňujeme aj tu: „Čo sa týka "veľkého" ihriska v areáli ZŠ na Medňanskej,
možno ste už zaregistrovali, že v rámci
rozpočtu mesta na rok 2020 máme
vyčlenené finančné prostriedky na jeho
revitalizáciu. Taktiež sme v súvislosti s
týmto projektom opravy podali žiadosť
o nenávratný finančný príspevok vo
výške 50 tisíc eur. Žiadosť je podaná
cez MAS Vršatec a momentálne
čakáme na vyhodnotenie, či budeme
úspešní. Projekt rekonštrukcie ihriska
je pripravený a v prípade úspechu
našej žiadosti ho budeme realizovať v
tomto roku. Čo sa týka "malého" ihriska

 PÝTATE SA, MY ODPOVEDÁME... 
Z otázok, ktoré pribudli na webstránke mesta www.ilava.sk v
sekcii Otázky a odpovede, vyberáme nasledujúce dve.
taktiež v areáli ZŠ Medňanská, máte
pravdu, zatiaľ tam došlo iba k výmene
poškodených sietí. Taktiež máme plány
na jeho opravu a obnovu. Momentálne
prebieha diskusia ohľadom "oživenia"
malej ligy vo futbale (miniligy). Ihrisko
by mohlo byť v budúcnosti využívané
aj na tento účel. Z môjho pohľadu ide
aj o to, aby bolo ihrisko "pod kontrolou"
a nedochádzalo k jeho devastácii,“
vysvetlil primátor Viktor Wiedermann.
PREČO VZNIKLO
ODDELENIE ROZVOJA?
Otázka, ktorá sa často opakuje, či
v rôznych diskusiách alebo priamo
na stránke mesta. Spýtali sme sa
primátora Viktora Wiedermanna. Tu
je jeho odpoveď:
Pred svojím nástupom do funkcie
primátora som avizoval potrebu
reorganizácie bývalého oddelenia
výstavby. Intenzívna stavebná činnosť,
ktorá momentálne prebieha v našom
meste a taktiež požiadavka realizácie
viacerých plánovaných rozvojových
projektov mesta ma viedli k tomu, že
z pôvodného oddelenia výstavby boli
vytvorené dve oddelenia, a to výstavby
a rozvoja.
Oddelenie výstavby sa venuje

Poslanecká anketa
ĽUDMILA HUJOVÁ
(VOL.OBVOD Č.1):
- Myslím si, že v meste ako takom
nám chýba opravovňa obuvi, úrady,
stredná škola, predajne Telekom
alebo Orange. Možno generácia
skôr narodených by privítala aj
denný stacionár alebo domov dôchodcov. V neposlednom rade nám
chýba parkovanie a zeleň v meste.
Dúfam, že parkovanie sa poslancom podarí tento rok dotiahnuť do
zdarného konca.

JANA DIANOVÁ
(VOL.OBVOD Č.3):
- Keďže sme malé mestečko,
nemôžeme mať všetko, čo by
sme chceli a priali by sme si. No
nemyslím si, že by v dnešnej dobe
bol nadštandart mať v meste zariadenie pre seniorov, kúpalisko,
funkčnú mestskú políciu, tržnicu,
centrum mesta, kde je živo i v nedeľu. Upravené cesty a chodníky
(i v našom obvode) by mali byť
samozrejmosťou. A tie rozbehnuté
rýchliky by tiež mohli občas postáť
v našom okresnom meste.
A z tých vecí nehmotných?
Niekedy si predstavujem, aké by
bolo pekné, keby mala Ilava znovu
detský spevácky zbor. Veľký zbor,
ako bola kedysi „moja“ Ilavienka...
Veľmi by to prospelo kultúrnemu

prevažne činnostiam, ktoré súvisia s
preneseným výkonom štátnej správy
a taktiež činnostiam súvisiacim so
stavebným zákonom. Jednotlivé developerské projekty (nákupné centrum
Idea, rozšírenie skladových priestorov
Kaufland, individuálna bytová výstavba
a mnohé ďalšie) sa prejavujú zvýšenou administratívnou záťažou na chod
oddelenia a vyžiadali si personálne
posilnenie. Momentálne pracujú na
tomto oddelení traja pracovníci. Naviac, oddelenie výstavby zastrešuje
svojou činnosťou aj projekty výstavby
v susednej obci Košeca.
Čo sa týka oddelenia rozvoja, jeho
hlavnou náplňou je zastrešiť všetky
prebiehajúce a aj plánované projekty,
ktoré súvisia s rozvojom v meste. Momentálne sú v štádiu rozpracovania a
riešenia nasledujúce projekty:
- Rekonštrukcia budovy bývalého
sídla štátnej polície, ktorá bude slúžiť
ako sídlo novozriadenej mestskej
polície.
- Príprava verejného obstarávania v
súvislosti s projektom rozšírenia dvoch
tried MŠ v Klobušiciach.
- Príprava podkladov a dokumentácie v súvislosti s úpravou, doplnením
a zmenou nového územného plánu
mesta.

- Spolupráca na úprave projektovej
dokumentácie, na základe ktorej bude
realizovaná I. etapa rekonštrukcie
verejného osvetlenia v našom meste.
- Príprava podkladov a materiálov v
súvislosti s dopravným projektom, na
základe ktorého bude riešená statická
doprava v centre mesta.
- V jarných mesiacoch bude prebiehať prvá etapa rekonštrukcie chodníkov
a ciest v meste, zároveň bude prebiehať
príprava projektovej dokumentácie na
druhú etapu.
Oddelenie rozvoja má troch zamestnancov a jeho náplňou je ďalej príprava
a realizácia projektov, na základe ktorých sú čerpané nenávratné finančné
príspevky z fondov EÚ (projekt rekonštrukcie areálu ihriska ZŠ Medňanská,
projekt rekonštrukcie budov DHZ Ilava
a Iliavka, ...)
Obe oddelenia výstavby a rozvoja
spolu komunikujú a úzko spolupracujú
tak, aby bol zaručený bezproblémový
priebeh realizácie jednotlivých projektov.
Sekciu „OTÁZKY A ODPOVEDE“ nájdete na oficiálnej
webstránke mesta www.ilava.sk
v kategórii „samospráva“, kam
môžete posielať svoje otázky,
podnety a odkazy. Niektoré z
nich nájdete každý mesiac aj v
Ilavskom mesačníku. Prípadne
nám horúce tipy, ktoré vás „pália“, môžete posielať aj priamo
do redakcie - ilavskymesacnik@
ilava.sk alebo do súkromnej pošty
na FB Aktuality mesta Ilava.

Majú poslanci jasno v tom, čo im v Ilave
najviac chýba? A čo chýba vám?

Poslancov mestského zastupiteľstva sme sa spýtali dve
stručné otázky:
„ČO VÁM OSOBNE V ILAVE CHÝBA?
A ČO CHÝBA ĽUĎOM VO VAŠOM VOLEBNOM OBVODE?“
Spomedzi všetkých šiestich poslancov a siedmich poslankýň nám svoje odpovede zaslali štyria: Ľudmila Hujová, Jana
Dianová, Pavol Šupák a Pavol Filo.
životu nášho mesta. Snáď sa nájde
nejaký nadšenec s kopou voľného
času a s láskou k deťom a k muzike. Verím, že moje predstavy nie
sú utópia.

PAVOL ŠUPÁK
(VOL.OBVOD Č.3):
Čo Vám osobne v Ilave chýba?
- Mne osobne napríklad chýba
kultúrne vyžitie mladých ľudí myslím tým napr. usporadúvanie
diskoték, prípadne tanečných zábav počas celého roka. Naši mladí
cestujú za diskotékami a zábavami
do okolitých dedín a miest iba z
toho dôvodu, že v Ilave nič také
neexistuje.
Čo chýba ľuďom vo vašom volebnom obvode?
Tých vecí, čo chýba ľuďom v
našom obvode a samozrejme tým
pádom aj mne, je viac. Stačí si napríklad prečítať zápisnice z Mestského
výboru Nemocnica s poliklinikou,
pod ktorú spadá aj Pivovarská
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ulica. Zápisnice sú zavesené na
webovej stránke mesta. Sú tam
uvedené požiadavky ako napr. už v
minulom čísle Ilavského mesačníka
spomenutá rekonštrukcia zábradlia
ponad Porubský potok v časti starého Lidla, rekonštrukcie chodníkov,
vybudovanie stálej tržnice pri dome
kultúry, atď.
Osobitne by som chcel upozorniť
na požiadavku občanov na vybudovanie cestného obchvatu Pivovarskej ulice. Obchvat by mal viesť
podľa územného plánu mesta od
veľkoskladu Kaufland smerom na
bývalé poľnohospodárske družstvo
a tak by mohol výrazne odbremeniť
premávku po Pivovarskej ulici hlavne v nebezpečnom úseku v časti
od bývalého pivovaru po kruháč
pri starom Lidli. Keďže realizácia
obchvatu je v kompetencii Trenčianskeho samosprávneho kraja
(TSK), je požiadavka na mesto, aby
vyvinulo dostatočný tlak na TSK.


PAVOL FILO
(VOL.OBVOD Č.4):
Čo Vám osobne v Ilave chýba?
- Mne osobne v Ilave chýba
väčšia kapacita miest v materských
školách tak, aby sa rodičia každý
rok nemuseli báť o to, či sa ich dieťa
dostane do MŠ alebo budú musieť
hľadať náhradný plán. Takisto mi
tu absentuje zariadenie sociálnych
služieb pre našich obyvateľov
rôznych vekových skupín, ktorí sú
odkázaní na pomoc inej fyzickej
osoby, lebo pobyt v ich domácom
prostredí už nie je možný. Napríklad
vybudovanie zariadenia sociálnych
služieb, kde by sa prelínali sociálne
služby zariadenia opatrovateľskej
služby so zariadením pre seniorov.
Čo chýba ľuďom vo vašom volebnom obvode?
- Ako som už spomínal v predchádzajúcom čísle IM, nosnou témou v
mojom volebnom obvode je určite
most cez Vážsky kanál. Občania
by boli radi, ak by sa táto situácia
vyriešila v čo najkratšom čase,
aby sa odbúrali všetky obchádzky,
ktoré znášajú obyvatelia Sihote už
dlhšiu dobu. Začalo to zaplaveným
podjazdom a do mesta sa cestovalo
cez privádzač a krátko po otvorení
podjazdu uzavreli most cez kanál
a ľudia musia používať obchádzku
cez mesto.
-verk-
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Fašiangová nálada sa niesla Ilavou i Klobušicami
Tento rok si Ilavčania užili
až dva dni plné zábavy, hudby, tanca a dobrého jedla. Na
svoje si prišli Ilavčania, ale
aj obyvatelia mestskej časti
Klobušice.
Oslavy odštartovali v piatok
7. februára Fašiangovou zábavou v Kultúrnom dome v Klobušiciach. Od siedmej hodiny večer
so svojimi heligónkami rozprúdili
zábavu Moštenskí Pajtáši a o
ôsmej ich vystriedala hudobná
skupina Koral, ktorá sa postarala
o výbornú zábavu až do svitania.
Na fašiangovú nôtu sa pokračovalo aj na druhý deň, v sobotu
8. februára. Oddelenie kultúry,
technických služieb mesta a dobrovoľný hasičský zbor spoločne
pripravili tradičné Fašiangové
zabíjačkové hody v centre
mesta, kde sa od rána šírila
nielen hudba a spev, ale aj vôňa
zabíjačkových špecialít. „Stretli
sme sa opäť ako každý rok

pred požiarnou zbrojnicou,
odkiaľ o desiatej hodine začal
sprievod masiek zložený z
členov divadelného súboru
Masky, žiakov základnej školy
a tanečníkov z folklórneho
súboru Strážov. Pravidelnou súčasťou sprievodu je
Anton Prekop, ktorý ako
obvykle prišiel aj s koníkom
a kočom. Sprievod si spravil
malý okruh naprieč námestím
a pridala sa samozrejme aj
verejnosť,“ opísala priebeh
podujatia Darina Gašparová z
Oddelenia kultúry v Ilave. Ako
ďalej dodala, najzaujímavejšie
fašiangové masky boli aj ocenené primátorom mesta. Ruku
k dielu pridalo aj množstvo
dobrovoľníkov. Ženy z klubu
dôchodcov napiekli šišky a o
občerstvenie sa postarali aj
hasičky. Okrem toho nechýbali

remeselné stánky a zabíjačkové
špeciality. „Bolo prasiatko, výroba zabíjačkových špecialít v
priamom prenose. Fašiangová a zabíjačková atmosféra,
ako sa patrí. Ľudia si mohli

zakúpiť mäsové výrobky, ale
aj mnohé iné výtvory z remeselných stánkov, ktorých bola
na Farskej ulici desiatka,“
dodala D. Gašparová.
-verk-
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Mestský karneval si označenie VEĽKÝ naozaj zaslúžil
K fašiangovému obdobiu neodmysliteľne patria aj karnevaly,
ktoré potešia nejednu detskú dušu. V ostatných rokoch sa konali
samostatne v školách, škôlkach a v materskom centre. Mnohí z vás
si z minulosti určite pamätajú aj spoločný veľký karneval v dome
kultúry. Ten sa oddelenie kultúry rozhodlo znovu zorganizovať v
nedeľu 16. februára.
Pre spoluprácu oslovili dobrovoľníkarnevalom boli veľké, ľudia nám
kov a šikovné dievčatá z Materského
volali a pýtali sa naň. Taktiež sponcentra Dubáčik v Ilave. „MC Dubáčik
zori nám ochotne sami nosili ceny
si každoročne robí vlastný karneval
pre deti,“ povedala.
v priestoroch materského centra.
„Rodičia a starí rodičia si poTento rok nás oslovila Anka Riecchvaľovali aj nápad posilniť bar
ka z oddelenia kultúry, či by sme
vo vestibule. Mali k dispozícii obneurobili jeden spoločný v dome
čerstvenie, vínko a kávu, takže si
kultúry. Potešili sme sa a súhlasili,
radi posedeli, kým sa ich deťúrence
nakoľko sme sa aj my mohli takto
vyšantili v sále,“ dodala A. Riecka a
presunúť do väčších priestorov.
vyslovila úprimné poďakovanie nielen
Pri organizácii podujatia sme
pre dievčatá z Dubáčika, ale aj pre
pomohli najmä svojou prácou.
dobrovoľníčky z jej „Ankatímu“, ako
Pomáhali sme zdobiť, pripravili
ich sama nazýva. Pomohli jej najmä
sme pre deti súťaže a priniesli sme
s výzdobou, na ktorej si dali záležať
aj zopár hracích prvkov z Dubáa bolo to aj vidieť. Vyslúžili si množčika," uviedla Petra Pecháčková z
stvo pochvalných slov od všetkých
MC Dubáčik. Podľa Anny Rieckej z
zúčastnených. Každý, kto prišiel, sa
oddelenia kultúry nápad o obnovení
podpísal pod názov tohto podujatia,
Veľkého mestského karnevalu padol
keďže obnovený prvý ročník mestskéna úrodnú pôdu. „Ohlasy už pred
ho karnevalu bol naozaj VEĽKÝ. Sála

Na školskom karnevale ocenili
najmä doma vyrobené masky
Karneval v Základnej
škole Ilava sa konal vo
štvrtok 13. februára a
zúčastnili sa ho žiaci
1. stupňa. Jeho veselú
atmosféru však bolo cítiť
už niekoľko dní predtým.
Deti sa veľmi tešili a
vzrušene sa rozprávali o
tom, akú masku si doma
pripravujú. Vo vyzdobenej telocvični ich privítala
veselá hudba a učiteľky
premenené na rozličné rozprávkové bytosti. V úvodnej promenáde sa všetci
snažili čo najviac zaujať, veď na pripravených stoloch lákali zaujímavé
ceny pre tých najlepších. Odmenu si mohli vybrať najmä tie masky, ktoré
boli vymyslené a zhotovené doma. Porota si pozorne všímala aj tanečné
kreácie detí a tí najlepší si vytancovali špeciálne ceny. K dobrej zábave
prispeli svojím vystúpením aj malé roztlieskavačky. A aby nikto neodišiel
smutný, každá maska bola na záver odmenená malou sladkosťou. Deti si
karneval veľmi pochvaľovali, za čo patrí poďakovanie všetkým učiteľkám
prvého stupňa.
(Anna Hýllová)

sa naozaj veľmi snažili.
Prišlo množstvo detí vo
vlastnoručne vyrobených
maskách. Najviac sa mi
páčili tri dievčatá v kostýme
"Kameň-papier-nožnice a
malé dievčatko ako "Popcorn". Celkovo sa nám páčil
nápad urobiť opäť v Ilave
mestský karneval po rokoch
a pokračovať v tejto peknej
tradícii. Touto cestou by
som sa rada poďakovala všetkým
detičkám aj rodičom za účasť a pevne verím, že sa uvidíme aj o rok,“
zhodnotila spoluorganizátorka Petra
Pecháčková z Dubáčika, ktorá bola na
karnevale zároveň porotkyňou. „Ocenili sme dve masky za originalitu
a desať celkových víťazov. Okrem
toho každé dieťa dostalo balíček,
kde bolo ovocie a sladkosti. Rozdávali sme aj darčeky z truhlice, takže
nikto neodišiel naprázdno, za čo
patrí vďaka všetkým sponzorom,“
poďakovala Anna Riecka.
-verk(foto: Jakub Matejovič)

ĎAKUJEME SPONZOROM: Cyklo Šatka, Nábytok Lea, Pribina – autodoprava,
Marián Minárik M+M+P Autodoprava,
Zdenka Optik, Galantéria p. Dománová,
Jasmin – Lenka Šotkovská, čínsky obchod,
lLšport p. Ondračščin, market, Advokátska kancelaria JUDr. Mária Zimanová a
mnohí dobrovoľníci z „Ankatímu“, ktorí
pomáhali pri organizačných, technických
a vyzdobovacích prácach po večeroch a
na úkor svojho osobného voľna.

v dome kultúry praskala vo švíkoch.
„Účasť nás nadmieru prekvapila,
nečakali sme až také množstvo
detí, ale sme z toho samozrejme
veľmi šťastní. Celkovo sa zaregistrovalo 141 masiek, ale nesúťažne
ich tam bolo ešte omnoho viac,“
skonštatovala A. Riecka.
Porota mala naozaj ťažké rozhodovanie. Spomedzi všetkých vyzdvihli
doma vyrobené originálne masky –
tri dievčatá, ktoré spolu stvárňovali
„kameň, papier, nožnice“ a chlapčeka, ktorému rodičia z kartónových
krabíc pripravili originálny vláčik.
„Musím povedať, že deti i rodičia

Na karneval do materskej školy
prišla aj pizza, popcorn či hrozno
K fašiangovému obdobiu neodmysliteľne patrí karneval. V ilavskej
materskej škole nechýbal ani tento rok. Škôlka sa 12. decembra
premenila v dopoludňajších hodinách na rozprávkovú krajinu víl,
šašov, pirátov, zvieratiek, ale aj netradičných masiek ako pizza,
popcorn, hrozno či darček...
Deti už od rána vstupovali do vyzdobených tried v maskách. Atmosféru umocnili aj ich učiteľky, ktoré
deti čakali v svojpomocne zhotovených kreatívnych maskách – Snehulienka, tanečnica, čarodejnica,
mačička, Marfuša, lienka... Deti si
zatancovali, zasúťažili, spoločne sa
zabavili, pohostili koláčikmi, šiškami
a inými dobrotami. A keďže boli
všetky masky naozaj krásne, všetky
boli odmenené diplomom, medailou
a kinder vajíčkom. Vďaka patrí všetkým zamestnancom i rodičom, ktorí
sa pričinili o vytvorenie fašiangovej
atmosféry našim deťom.
(J.M.)
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ILAVSKÁ PLESOVÁ SEZÓNA JE UŽ ZA NAMI
V Dome kultúry Ilava sa počas fašiangového obdobia už tradične konali tri plesy. Ilavskú plesovú sezónu otvárala základná
škola, po nej tanečný parket zaplnili hostia zo základnej umeleckej školy a napokon posledný ples zorganizovali farníci.
ktoré sa nezúčastnili školského plesu a aj
napriek tomu prispeli finančným príspevkom,
ktorým podporili našu školu. V porovnaní s minulými rokmi to boli len tri rodiny. Ďakujeme rod.
Gregorovej z 1.A za 40 eur, rod. Miklovičovej z
2.B za 20 eur a rod. Batlovej z 2.B za 10 eur.
Zo srdca ďakujeme!
(Jana Urbanovský,
predseda rady rodičov)

JUBILEJNÝ 10. ŠKOLSKÝ PLES
ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Rada rodičov pri Základnej škole, Medňanská 514/5 v Ilave 25. januára zorganizovala
jubilejný 10. ŠKOLSKÝ PLES, ktorý otvoril
plesovú sezónu v našom meste.
Miriam Mikulcová a Katarína Ilončiaková z
HORTUSU vyčarili a premenili bielo – zlatou
výzdobou priestory Kultúrneho domu v Ilave
na slávnostné. Dominika Budiačová vestibul
oživila výtvarnými prácami žiakov druhého
stupňa. KAUFLAND sa postaral o ovocie,
ktoré bolo nielen ozdobou na stoloch, ale aj
vitamínovým osviežením pre hostí. Otvorenie
plesu patrilo žiačkam krúžku Roztlieskávačiek
pri ZŠ pod vedením učiteliek Slávky Bajčíkovej
a Eleonóry Kutejovej. Program v ďalšom vstupe
doplnili a oživili aj členovia Karate klubu TJ
Sokol Ilava, ktorí sú taktiež žiakmi základnej
školy. Na ich výkon starostlivo dozeral tréner
Kamil Horák. Na tanečný parket pozýval hostí
DJ Peťo Švaral. Jeho skvelá hudba sa postarala
o to, že parket bol neustále plný tancujúcich
hostí. Večera bola podávaná formou švédskych
stolov. O tú sa postaral skvelý gurmán Marián
Horák, ktorý opäť nesklamal a predviedol svoje
umenie v kuchyni spolu so svojím tímom. Aj
tento rok Jana Dianová opäť prekvapila a pripravila rôzne druhy skvelých zákuskov. Mlsanie
hostí bolo dôkazom toho, že boli veľmi chutné.
Veľká vďaka patrí všetkým sponzorom, ktorí
zabezpečili bohatú tombolu. Hlavnou cenou
v tombole bola poukážka v hodnote 250 eur
na nákup elektrospotrebičov v predajni H&N,
z ktorej mala výherkyňa veľkú radosť. Aj napriek
nižšiemu počtu predaných vstupeniek sa hostia
skvele zabavili a svoje „peniažky“ posunuli
správnym smerom. Tohtoročný výťažok z plesu
bol 2 343 eur a bude použitý na elektronickú
prezentáciu úspechov žiakov školy.
Ani tohtoročný ples sa nezaobišiel bez
skvelej práce tímu rodičov. Patrí im veľké
poďakovanie za organizáciu a prípravu, za
pevné nervy a trpezlivosť. Bez nich by sme to
určite nezvládli. Na jeho realizácii sa podieľali:
Mgr. Stanová Silvia, Bc. Strišková Lucia,
Bellová Milada, Basilová Marcela, Remenár
Peter, Budayová Katarína, Vrtíková Lucia,
Chromcová Ivana, Mgr. Lovišková Barbora,
Bc. Miklovičová Andrea, PharmDr. Jancová
Marianna, Ing. Filo Pavol, Ing. Turzová Miriam, Rexová Margita, Švachová Daniela, Bc.
Felis Dagmara, Mgr. Jantová Viera, Ptáčková
Zuzana, Mgr. Damaška Tomáš, Buday Peter,
PhDr. Urbanovský Jana.
Samozrejme veľká vďaka patrí aj rodinám,

Ceny do bohatej tomboly venovali: Domáce
potreby H&N Branislav Horák, Ekonomické stavby
Rastislav Turčík, rodina Šťastná, Kamil Horák, Marián Horák, Vodácky oddiel PEREJ, Záhradkárske
potreby HORTUS, ZDENKA optik, CK TRIS, Roman Kalus KRAPS, Peter Puček „Hodiny – šperky“,
ZLATNÍCTVO JVD, OMEGA, COMEXTRANS,
primátor mesta Ilava, DENTAL DAY Amgad Taha,
Heineken, Lekáreň na námestí, Lekáreň PURUS,
Spoločnosť Kováč, Elektro PLANEO, Kaderníctvo
LOREN, Miloš Bielitzský DELIKATESSO, Módny
salón ARION, Kaderníctvo DIDA STYLE, BEAUTY
WOMAN, Reštaurácia PERLA, Zuzana Bačová
SALSATION, Bistro VEGÁČ, LA TORRE Ilava,
Kozmetický salón ZAFÍR, Kaderníctvo Denisa
Katrincová, DIDA CAFE, BOWLING COFFEE,
FULL café Ilava, Jozef Podhorský, Kozmetický
salón MONIQUE, Kaderníctvo DANICA, IL SPORT,
Danka Dušalová, Daniel Janeček Penzión DANIEL,
rodina Kazdová, LEA nábytok, DM Drogéria,
ORIFLAME, Peter Šedo – Stolárske a montážne
práce, ZOO MARKET Miroslava Novosadová,
Obliečky Matejovský, Zlatý bažant, Dom farieb
Pruské, SLOVENKA, SERVIND, Kvetinárstvo
Markovič, KIK, RONA, Lenka Šotkovská JASMÍN,
Róbert Zahradníček, Pohrebníctvo CALLA, Radoslav Štefanec, Kníhkupectvo KORNÉLIA, Peter
Majerech, AMV, Drogéria TANIA, Michal Barkáč,
LUCIA Milan Martinek, TOMI studio, MATADOR
Púchov, CONTINENTAL Púchov, Radovan Maco,
SIGMIA, CK EXOTIC TRAVEL, Kinekus, FRÉZIA,
OPTIKA Jozef Zeliezka, AVON, Mäsiarstvo Jaroslav Košík, PhDr. Lucia Siranová, Margita Rexová,
pán Kňažek, Mgr. Jana Dianová, PEPCO, Textil
Danka KALUSOVÁ, Kadernícky salón ZUZANA,
Lacné knihy, Čínsky obchod, firma CHARVÁT,
Kofola, Kvetinárstvo u Zuzky, Milada Brestová,
O2, Prvá stavebná sporiteľňa, OKULKA, Vináreň
Ilava, Caffe TERZETTO, KERAMING, Čistiareň a
práčovňa Ilava, MARY KAY Lenka Zigová, Soňa
Zelisková. Všetkým sponzorom za krásne ceny zo
srdca ďakujeme.

12. ROČNÍK PLESU
ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY
Základná umelecká škola Ilava usporiadala
12. ročník reprezentačného plesu v sobotu
15. februára 2020 v Dome kultúry Ilava. Ples
sa niesol vo folklórnom duchu, bol opäť veľmi
úspešný a svojich hostí nesklamal. Naopak,
priniesol novinky v podobe tanečnej školy,
alebo profesionálneho fotografa z MTV Studio
Považská Bystrica. Tradíciou ostala perfektná

tanečná hudba v podaní kapely Fašiang Band
a cimbalovej hudby Carpatia. Aj tento rok sme
ples obohatili programom, ktorý ponúkli naše
talentované speváčky a tanečníci. Vystúpenia
pripravili učiteľky Nikola Matejková a Eva
Tóthová. Moderátorským slovom nás večerom
sprevádzala učiteľka Jarmila Pišková.
O výzdobu sály, vestibulu a stolov sa postarali v spolupráci s kvetinárstvom Hortus
učiteľky Jana Frolová, Zdenka Cíbiková a
Slavomíra Šlesarová. Hostia si domov odniesli
zdobené medovníčky a nádherné keramické
výrobky, ktoré vytvorili žiaci výtvarného odboru v Pruskom pod vedením učiteľky Zdenky
Cíbikovej. Večeru v podobe švédskych stolov
a kapustnicu pripravila reštaurácia Venezia,
o nápojový sortiment v bare sa postaral Radomír Štefanec.
Veľmi pekne ďakujeme za podporu všetkým
sponzorom a rodičom, ktorí nám venovali ceny
do tomboly a rovnako tým, ktorí pomáhali pri
organizácii plesu. Vďaka zanietenosti angažovaných učiteľov a pracovníkov ZUŠ Ilava
a prajnosti všetkých zúčastnených môžeme
tohtoročný výťažok z plesu použiť na doplnenie priestorového vybavenia výtvarného
odboru. Bližšie informácie zverejníme čoskoro
na stránke školy: www.zusilava.sk. Ešte raz
srdečne ĎAKUJEME!
(N. Matejková)

7. FARSKÝ RODINNÝ PLES
Posledný fašiangový víkend sa konal už
tradičný VII. Farský rodinný ples. Tak ako po
iné roky, snahou organizátorov bolo nielen
zavŕšiť plesovú sezónu v Ilave, ale spojiť
všetkých ľudí, farníkov, známych, mladých
či starších, aby spoločne strávili príjemný
večer pri tanci, hudbe, či dobrom vínku.
Pre veriacich po celom svete je tento rok
rokom Božieho slova a aj úvodný príhovor,
myšlienka plesu, jeho výzdoba sa niesli
v tomto duchu. Slovo, ktoré rastie, ktoré
pretrvá, ktoré sa rozvíja, aj preto časť živej
kvetinovej výzdoby začala "rásť zo zeme"
už mesiace pred plesom. Farský rodinný
ples už svojím názvom pozýva práve celé
rodiny, aby sme všetci aj so svojimi deťmi,
či starými rodičmi tvorili jedno veľké spoločenstvo, ktoré je ľudské, prajné, hodnotové,
pomáhajúce. Až tu si časom uvedomujeme,
že mládež spred siedmich rokov sú už dnes
dospelí mladí ľudia, ktorí si čochvíľa budú
zakladať svoje rodiny. 7. Farský rodinný ples
plní svoj zmysel, a my sa už teraz tešíme na
ďalšie ročníky.
-LS-

D

ivadelný súbor Hugo opäť
vystúpil aj pred ilavskou
verejnosťou. V nedeľu 2. februára v priestoroch Domu kultúry
Ilava odohral tragikomédiu
Návšteva starej dámy. O rozhovor sme požiadali skvelého
režiséra súboru ANDREJA
ŠKVARU.
 Koľko rokov existuje súbor,
kde máte svoje pôsobisko? Aké
boli vaše divadelné začiatky?
- Divadelný súbor HUGO aktívne
a bez prestávky pôsobí 12 rokov
na ochotníckej scéne. Síce bez
oficiálneho názvu a občianskeho
združenia sme pôsobili oveľa skôr
- už od roku 2001. V počiatkoch
sme nacvičovali a realizovali predstavenia v kostoloch, neskôr sme
skúšali v základnej škole a hrávali
predstavenia v Kultúrnom dome v
Pruskom. Tento priestor bol však
nedostačujúci na naše produkcie,
a tak sa pôsobisko presunulo do
Domu kultúry Ilava, neskôr aj do
Domu kultúry Dubnica nad Váhom.
Momentálne máme súborové
priestory v Turisticko-informačnom
centre v Pruskom a divadelné
štúdio v kotolni Materskej školy
Pruské. Súbor hosťoval v Českej
republike - Klimkovice, Ledeč nad
Sázavou, Praha, Luhačovice, Hronov a prezentoval sa aj vo Viedni
v divadle „Theatre Brett“. RTVS
vyrobila záznam z muzikálu Perinbaba v bratislavskom Istropolise a
vysielala ho vo vianočnom období.
 Začínali ste muzikálmi, neskôr
ste prešli aj na činohru. Koľko
hier ste už dohromady naštudovali a odohrali? Aké úspechy
ste s nimi dosiahli?
- Prvé divadelné zručnosti sme
získavali pri nácviku pašiových hier,
z ktorých neskôr vznikla naša muzikálová prvotina Tajomstvo kríža.
Po nej nasledovali ďalšie muzikály
a to Soľ nad zlato, Mystérium, Perinbaba a Sen noci decembrovej.
Po hugovskej ére muzikálov sme
mali viac hereckých a režisérskych skúseností, aby sme si mohli
trúfnuť naštudovať činohru. Prvým
činoherným predstavením bola
dodnes úspešná a hraná komédia
Prekvapenie, potom dráma Kým
kohút nezaspieva, s ktorou sme sa
prvýkrát v histórii súboru prihlásili
na súťažné prehliadky. Ako festivalový nováčik sa nám podarilo
získať 2. miesto na celoštátnej
prehliadke Belopotockého Mikuláš
v Liptovskom Mikuláši s postupom
na Scénickú žatvu v Martine, ktorá
je vrcholovou prehliadkou ochotníckeho divadla na Slovensku.
S tragikomédiou Návšteva starej
dámy sme vyhrali všetky úrovne
postupových súťaží, reprezentovali Slovensko na medzinárodnom
festivale Jiráskúv Hronov, Českolipský divadelní podzim a na
medzinárodnom festivale humoru a
satiry Kremnické gagy sme získali
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Andrej Škvaro: Nápady prichádzajú samé
vďaka talentu, ktorý som dostal zhora
ocenenie Zlatý gunár za výnimočný
umelecký prínos v oblasti divadla.
S najnovšou komédiou Mangalice
sa ešte len chystáme na postupové
súťaže.
 Ako si spomenul, úspechy na
poli odbornej obce máte naozaj
výnimočné. No inak tomu nie je
ani v prípade laickej verejnosti.
Vaše predstavenia sa vždy tešia obrovskej diváckej priazni.
Muzikál Perinbaba sa zapísal do
sŕdc nielen divákom nášho regiónu. Ktorá z hier mala najviac
repríz? Je to práve spomínaná
Perinbaba?
- Áno, najviac hraným predstavením s počtom 54 repríz je určite
muzikál Perinbaba, no veľmi rýchlo
ju dobieha dráma Kým kohút nezaspieva, ktorá koncom minulého
roka oslávila 50. reprízu.
 Ktoré z tvojich režisérskych
diel bolo z tvojho pohľadu najnáročnejšie?
- Náročná bola príprava muzikálu
Perinbaba, ktorá mala 40 účinkujúcich. Ani nie samotná réžia, ale
logistika a produkcia okolo tohto
predstavenia. Od nákupu techniky,
výroby scény, kostýmov, hudby
až po propagáciu a vybavovanie
zájazdov s týmto predstavením.
Réžiu som si užíval a nápady
prichádzali samé vďaka talentu,
ktorý som dostal zhora.
 Ako to je s obecenstvom? Delí
sa na lepšie a horšie? Kde boli
najlepší diváci?

- Ilavské publikum nás nikdy nesklamalo... (smiech). Na všetkých
našich predstaveniach v rôznych
mestách sme mali veľmi dobrých
divákov, ktorí reagovali, smiali sa,
odmenili nás potleskom a standing
ovation, cítili sme pozitívnu energiu.
Asi len trikrát sme zažili slabú odozvu publika, ale za to vtedy mohlo
to, že bolo viac hercov na javisku
ako divákov v hľadisku.
 Čo pripravujete v súčasnosti?
Momentálne skúšame komornú
komédiu, v ktorej účinkujú iba traja
herci - „A čo láska“ v priestoroch
divadelného štúdia kotolne v Pruskom. Zrovna dnes som odovzdal
projekt na ministerstvo kultúry na
novú výpravnú inscenáciu Adam
Šangala, ktorá by mala byť produk-

na slovíčko
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ciou podobná Perinbabe. Všetko
však závisí od schválenej dotácie.
 Ilavskému publiku koncom
roka predstavíte ďalšiu svoju
divadelnú hru, o čom bude?
- Ďakujeme ilavskému publiku
za vynikajúcu atmosféru na našich
predstaveniach a tešíme sa naň
opäť 14. novembra 2020, kedy
budeme v Ilave hosťovať s komédiou Mangalice. Hra je o tom, ako
sa jednej podivnej rodine podarí
ešte podivnejším spôsobom dostať
k veľkým peniazom. Špinavé prasce
sa dostanú ku korytu, ktoré ich zmení na zlaté prasiatka… Divadelná
hra cez humor reflektuje súčasné
dianie na Slovensku.
Za rozhovor poďakovala
A.Riecka

Basu oplakali, odprevadili a musela sa „pobrať“
Fašiangové obdobie plné zábavy, plesov, karnevalov či tradičných zabíjačiek je už za nami.
Predchádzajúce strany mesačníka
deklarujú, že aj v Ilave bolo počas
tohto obdobia z čoho vyberať. Ilavčania mali o program postarané či v
centre mesta, alebo v mestskej časti
Klobušice. Na svoje si prišli malí i
veľkí. Takí, čo majú radi tradície,
ale aj tí, čo sa tešia novým trendom
v plesových róbach. Posledným
prípitkom z koktejlu namixovaného z pestrých chutí a vôní bola
rozlúčka s fašiangami v predvečer
Popolcovej stredy.
Posledný deň pred pôstom,
alebo posledný, kedy bolo „dovolené“ sa zabávať – aj takto by sa
dala jednou vetou opísať tradícia
pochovávania basy, ktorú doposiaľ
dodržiavajú mnohé mestá a obce.
Tento rok sme sa k rozlúčke s
časom, ktorý patril zábave, hudbe
a tancu, pridali aj my. Oddelenie
kultúry ju poňalo ako malú pre-

hliadku obdobia od Troch kráľov
až po koniec fašiangov. „V úvode
vystúpili DFS Laštek a FS Strážov.
V programe ďalej účinkovali aj DS
Masky, p.Hanko s ozembuchom
a do tanca hrala skupina Jara
Gašpara. Šikovné ženy z únie žien
štrikovali, háčkovali, štopkali, paličkovali, lúskali orechy a drápali
perie. Zaujalo to najmä deti, ktoré
sa s takým niečím dnes už len tak

bežne nestretnú,“ skonštatovala
Anna Riecka z oddelenia kultúry.
„Ďakujem všetkým účinkujúcim
a divákom, veľkou účasťou sme
boli naozaj milo prekvapení,“
dodala. Pochovávanie basy tento
rok pripadlo na utorok 25. februára,
Popolcovou stredou sa začal štyridsaťdňový pôst, ktorý končí 10. apríla
na Veľký piatok vo veľkonočnom
období.
-verk-

...napísali ste nám...
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Druháci na ľade
Týždeň pred jarnými prázdninami
od 17. do 21. februára sa naši druháci
zúčastnili v dopoludňajších hodinách výcviku korčuľovania. Na zimnom štadióne
v Dubnici nad Váhom sa všetci zhostili
svojej novej pohybovej aktivity statočne
a bojovali s tvrdým ľadom, ako sa patrí.
Mnohí z druhákov sa postavili na korčule
prvýkrát, iní sa výborne zdokonalili a uká-
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zali svojim spolužiakom, že aj toto sa dá
zvládnuť. Okrem toho urobili niečo aj pre
svoje zdravie, pobavili sa a zašportovali si.
Všetkým korčuliarom patrí veľká pochvala
za zvládnutie tohto kurzu. Poďakovanie
patrí milým trénerom, asistentom a zdravotníčke, ktorí svojich zverencov počas
celého týždňa povzbudzovali, pomáhali
im prekonať prvé prekážky na ľade a taktiež pomáhali učiteľkám s obúvaním detí a
viazaním korčúľ.
(Lýdia Horáková)

Lyžiarsky výcvik 2020
Aj v tomto školskom roku sa
žiaci tretieho až ôsmeho ročníka
našej školy zúčastnili lyžiarskeho
výcviku v dvoch termínoch. Za
miesto pobytu sme zvolili opäť
osvedčenú Oravu v rekreačnom
stredisku SKI Zábava- Hruštín.
Výcviku sa zúčastnilo 36 žiakov
tretieho až šiesteho ročníka, 46 žiakov siedmeho a ôsmeho ročníka
a piati pedagogickí pracovníci: Lýdia Horáková, Zuzana Ondrejková,
Ingrid Príbelszká, Dalibor Gajda,
Šimon Šimo.
Lyžiarsky výcvik prebiehal podľa
výcvikového plánu a splnil svoj
cieľ. Podmienky na lyžovanie boli
i napriek nepriaznivému počasiu
veľmi dobré, svah bol vždy upravený a chuť naučiť sa lyžovať bola
u všetkých zúčastnených. Všetci
sa veľmi zodpovedne učili a zdokonaľovali v lyžovaní. Svoje lyžiarske
majstrovstvo preukázali v záverečných pretekoch v slalome na
zjazdovke. Všetci boli odmenení
diplomami, vecnými cenami a ich
snaha bola ocenená „Certifikátom
o zvládnutí LV“.
Žiaci majú veľa pekných zážitkov nielen z lyžovania, ale
aj z pestrých aktivít, ktoré sme
spoločne organizovali. V stredu
popoludní, v rámci oddychového
dňa, sme absolvovali i pobyt
v RELAXCENTRE v hoteli Kristína. Večer sme mali prednášku
o bezpečnosti a metodike lyžovania a samozrejme nechýbal
ani karneval spojený s diskotékou
a rôzne aktivity, súťaže, na ktorých
sa utužovali kolektívy.
Počas celého lyžiarskeho výcviku vládla medzi žiakmi príjemná
atmosféra. Účelom výcviku bolo
aj žiakov vychovávať k vzťahu k

prírode, dodržiavaniu horských
a lyžiarskych pravidiel, vedieť
pomôcť slabšiemu a brať na seba
zodpovednosť za dodržiavanie
denného režimu, poriadku, svojho správania a činov. Všetkým
patrí poďakovanie a pochvala za
ich správanie, pokroky a možno
niekedy i za nadľudské výkony
v lyžovaní.
Taktiež ďakujem i mojim inštruktorom a zdravotníčkam A. Hankovej a  A. Mrázikovej, ktoré sa starali
o zdravie našich detí i za pomoc pri
organizovaní lyžiarskeho výcviku.
Odkaz účastníkov
lyžiarskeho výcviku:
,,Na lyžiarsky v dobrom spomínať budeme a nikdy naň nezabudneme. Tí, čo na lyžiarsky nešli,
o zábavu prišli....“
(Lýdia Horáková)
Pripájame jednu báseň
z vlastnej tvorby žiakov:

Lýžovačka
Začala sa „lýžovačka“.
Je to ozaj iba hračka?
So všetkými je tu sranda,
aj keď sme tu veľká banda.
S radosťou my lyžujeme,
otlaky si ošetrujeme.
Na vleku sa vozíme,
dolu kopcom jazdíme,...
občas pád!...
Keď na svahu žiaci stoja,
"učky" sa vždy o nich boja.
Z vlekov máme veľký des,
nepomôže žiaden stres.
Prudké svahy brázdime,
na pome si jazdíme.
Potom obed, oddych máme
a zas lyže „ huráá“- dáme.
Každý stále lyžuje,
k večeru sa schyľuje.
Večeru si radi dáme
a srandy si užívame.
Vtipy, hry a súťaže,
„Ktože nám len pomôže?“
Dvadsiata druhá odbije,
a na chatkách kľud už je....

Osud chcel, aby sa
stretli po rokoch
Život prináša rôzne prekvapenia, pozitívne, ale žiaľ, aj tie
negatívne. Milé i nepríjemné.
Medzi tie milé prekvapenia
zaraďujem príbeh dvoch dôstojných seniorov.
Takmer každé popoludnie
sa v jedálni centra sociálnych
služieb stretávame štyria seniori,
aby sme si zahrali obľúbenú
kartovú hru – sedmu. Okrem
tejto hry sa veľa debatuje
a spieva. Hlavným spevákom
a muzikantom na ústnej harmonike je 95-ročný Pavol. Istého
času sa Pavol zahľadel na
80-ročnú spoluhráčku. Veľmi
tuho rozmýšľal, odkiaľ ju pozná.
Vysvitlo, že sa pred šesťdesiatimi rokmi už stretli za zvláštnych
okolností. Pavol sa ako pacient
po úraze ocitol v nemocnici na
chirurgickom oddelení v Trenčíne. Poležal si tam tri mesiace.
Počas tohto obdobia sa zblížil
s Martou, ktorá tam robila zdravotnú sestru... Cesty Pána sú
nevyspytateľné, aj ľudské - po
toľkých rokoch sa ich cesty opäť
stretli...
Po dlhšej úvahe, ale aj po
polročnom pobyte v zariadení
pre seniorov konštatujem, že
je to výborný počin od miest
či obcí, zriadiť takéto domovy
pre seniorov a že seniori majú
možnosť prežiť svoje ďalšie roky
v dôstojnom prostredí v komunite ľudí s rovnakými alebo podobnými problémami. Len nežiť v
samote a neuzavrieť sa do seba!
To je „heslo“ nás všetkých, ktorí
v takýchto zariadeniach žijeme
svoje životy a osudy.
(Marián Burík)

Návštevou potešili Ilavčanov v Lieskove
V utorok 21. januára 2020 navštívila referentka sociálnych vecí mesta Ilava Marta Miklovičová
spolu s poslankyňou mestského zastupiteľstva Ľudmilou Haasovou Domov sociálnych služieb
v Dolnom Lieskove, v ktorom bývajú traja občania z Ilavy. „Dôvod návštevy bol jasný. Chceli
sme, aby vedeli, že hoci nebývajú v našom meste, nezabúdame na nich,“ prezradila M. Miklovičová. Špeciálne návštevníčky z ilavskej radnice veľmi milo prekvapili najmä ich úprimné úsmevy
a radosť, ktorú neskrývali. „Stále naši Ilavčania rozprávali, ako sa im v domove žije, na aké
výlety chodia, aké podujatia sa v zariadení organizujú. Napríklad zábavy, výlety či tvorivé
dielne,“ dodala M. Miklovičová s tým, že pri odchode Ilavčanom v Lieskove odovzdali malé balíčky
so sladkosťami a ovocím.
-mikl/red-

Kalendár výročí

OSOBNOSTÍ

3/2020

ILAVSKÝ MESAČNÍK

12

rok
tvrť
š
.
I
0
202

FABRICIUS Mikuláš
(1645 Trenčín – 1688 Uhrovec)
Evanjelický kňaz (pôsobil v Ilave), pedagóg, veršovník.
375. výročie úmrtia
FITKOVINI Andrej
(1620 Bátovce – 1684 Ilava)
Evanjelický kňaz, náboženský spisovateľ
400. výročie narodenia
MOLITORIS Ján
(1620 Dežerice - Liptovský Mikuláš)
Evanjelický kňaz (pôsobil v Ilave), pedagóg, veršovník.
400. výročie narodenia
RAUS Štefan
(7. 12.1880 Malá Hradná – 10. 8. 1958 Ilava)
Učiteľ, organista, ilavský kronikár a historik.
Zakladateľ a dirigent Spevokolu Ilavan, starosta a richtár Ilavy.
140. výročie narodenia
SARTORIUS Andrej
(1630 Bojná – 1679 Cvicau Rumunsko)
Evanjelický kňaz (pôsobil v Ilave a Košeci),
náboženský spisovateľ, dramatik, pedagóg.
390. výročie narodenia

roku ZAUJÍMAVÉ

KOŠECKÝ Ján
(27. 9. 1914 Ludanice – 5. 2. 2000 Žilina)
Pedagóg, publicista a prekladateľ.
Pre naše mesto prekladal texty z latinčiny.
V Ilave je pochovaný spolu s manželkou,
ilavskou rodáčkou, profesorkou J. Košeckou.
20. výročie úmrtia
MAJERECH-MRZÚCH Jozef
(10. 1. 1920 Ilava – 2. 8. 1999 Ilava)
Zaoberal sa históriou mesta – spomienku
sme uverejnili v minulom čísle IM.
100. výročie narodenia
UPRKA Joža
(25.10.1861 Kněždub – 12.1.1940 Hroznová Lhota)
Výtvarník, maliar, grafik, v rokoch 1922-1937
žil na Slovensku – v Klobušiciach.
80. výročie úmrtia
SCHIMPL Kornel
(13. 2.1886 Ilava – 3. 2.1935 Bratislava)
Hudobný pedagóg, skladateľ, regenschori.
85. výročie úmrtia
ŠARLUŠKA Vojtech
(24. 2.1935 Ilava)
Historik, publicista, archivár,
zostavovateľ odborných publikácií.
85. výročie narodenia. Blahoželáme!

-ot-

KNIHY

Knižnica pre každého – tak sme nazvali žiadosť o dotáciu,
o ktorú sme sa uchádzali v roku 2019. Aj tentoraz, tak ako
po minulé roky, našu žiadosť Fond na podporu umenia v
zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR schválil.
Získali sme 2000 eur, pričom povinná spoluúčasť mesta bola
minimálne 106 eur. Dvadsať percent z dotácie sme museli
vyčleniť na knihy vydané s podporou FPU.
Vyberali sme naozaj pre
každého, pre deti i dospelých,
naprieč všetkými žánrami, kúpili
sme beletriu, ale i náučnú literatúru. Spolu 173 nových kníh.
O novinky sme doplnili fantasy série, potešili sme čitateľov
detektívok, ale i „fajnšmekrov“.
Pre milovníkov mimoriadnych
textov tu spomeniem Kroniku
Jána z Turca - vydanie stredovekej prvotlače v latinčine
so slovenským prekladom či
Viedenskú maľovanú kroniku –
taktiež v latinčine so 147 autentickými obrazmi zo 14. storočia a
slovenským prekladom. Poéziu
sme doplnili o tvorbu súčasných
mladších autorov, ako je Tomáš
Ulej, Mirka Ábelová či Dorota
Koman.
Kompletný zoznam všetkých

ŠIMONOVIČ Ján
(1650 – 1721 Nitra)
Katolícky kňaz (pôsobil v Ilave a okolí), kanonik
370. výročie narodenia

Zdroj: Považská knižnica v Považskej Bystrici,
Kalendár výročí regionálnych osobností 2020
Mestské múzeum Ilava

Z grantu sme zakúpili aj v minulom

zakúpených titulov nájdete na
webe mesta.
Na záver, ako vždy, chcem
poďakovať kolegom z mestského úradu, ktorí nám pomohli s
množstvom potvrdení a dokladov, takisto vedeniu mesta za
podporu.
Veľká vďaka patrí hlavne
bývalej kolegyni Ivanke Holbusovej, ktorá za knižnicu projekt
vypracovala.
-ot-
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Spievame všetkým a všade
V jednej piesni sa spieva:
„Spievajže si, spievaj, spevavé
stvorenie, veď je spev najkrajšie,
veď je spev najkrajšie tvoje potešenie.“ Pre 38 členov zmiešaného speváckeho zboru Ilavčan
je spev naozaj potešením, o to
väčším, keď potešia aj svojich
poslucháčov.
Na začiatku kalendárneho
roka zvyknú speváci hodnotiť
ten predchádzajúci. Na výročnej schôdzi sme si pripomenuli
aktivity a vystúpenia počas roka
2019. Napočítali sme 17 účinkovaní na rôznych podujatiach,
čo je zvyčajný ročný priemer.
Koniec predchádzajúceho roka
sme ukončili sériou adventných
a vianočných koncertov v Ilave,
Iliavke, Zliechove, spievali sme
aj na námestiach Ilavy a Dubnice
nad Váhom.
Tento rok sa nesie v znamení
120. výročia založenia nášho
zboru a my sme už prijímali prvé
gratulácie k tomuto okrúhlemu
výročiu. Krásne vystúpenie sme
mali 6. januára v Považskej Bystrici – Rozkvet, kde nás dojaté a
nadšené publikum odmenilo dlhotrvajúcim potleskom. Novoročnou
tradíciou Ilavčana je koncert pre
seniorov v Domove dôchodcov v
Dubnici nad Váhom. Aj tento rok
nás 15. januára vítala plná sála
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Smútočné poďakovanie

Smútiaca rodina úprimne
ďakuje všetkým priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli na
poslednej ceste rozlúčiť s pánom
Miroslavom ŽILKOM
a kvetinovými darmi a slovami
sústrasti sa snažili zmierniť ich
hlboký žiaľ.

divákov a v závere koncertu si s
nami zaspievali. 5. februára sme
prijali pozvanie na účinkovanie
v evanjelickom kostole v Košeci
pri príležitosti inštalácie Dušana
Vaňka do duchovnej služby za
prítomnosti generálneho biskupa
ECAV na Slovensku. Nasledujúce
obdobie sa budeme intenzívne
pripravovať na spoločný koncert
v rámci Ilavskej hudobnej jari,
za spoluúčasti speváckeho zboru z Gbelov. Hneď po ňom sa
chystáme na trojdňový zájazd do
rakúskeho Hitzendorfu, kde sme
prijali pozvanie od miestneho speváckeho zboru. Na jeseň pripravujeme v Ilave špeciálny koncert pri
príležitosti nášho výročia.
Už teraz vás pozývame na

Súťaž o najkrajšiu ilavskú kraslicu
Mestské múzeum v Ilave vyhlasuje súťaž všetkých malých
i veľkých tvorivých obyvateľov nášho mesta s názvom

NAJKRAJŠIA ILAVSKÁ KRASLICA ROKU 2020
Záujemcovia môžu prihlásiť maximálne 3 kraslice zdobené ľubovoľnou
tradičnou, alebo modernou technikou. Podmienka – musí to byť vyfúknuté
vajíčko. Kraslice môžete odovzdať do 31. marca 2020 zamestnancom
domu kultúry alebo v mestskej knižnici. Balenie musí obsahovať meno
autora, vek, adresu, telefón.
Kategórie: do 11 rokov, 12 - 18 rokov, nad 18 rokov
V každej kategórii budú udelené ocenenia a jedna hlavná cena.
Ceny budú vecné, hlavná cena bude aj finančná odmena 30 €. Ocenení
súťažiaci by mali venovať jednu kraslicu do zbierok múzea.
Všetky súťažné kraslice budú počas veľkonočných sviatkov vystavené
v múzeu (viditeľné zvonku z chodníka).

BEZPLATNÉ PRÁVNE PORADENSTVO
Advokátska kancelária JUDr. Karol
Porubčin poskytuje bezplatné právne poradenstvo každý piatok v čase od 9.00 do
11.00 hod. na Ružovej ulici č.991/91, Ilava
na prvom poschodí v modrej budove pri
priechode pre chodcov.

Bližšie informácie na stránke
WWW.ADVOKATPORUBCIN.SK
volať na číslo telefónu: 0903 475 596, 0911 475 596

naše koncerty a tešíme sa na váš
potlesk, ktorý nám je odmenou a
povzbudením do ďalšej činnosti.
(J. Pišková)

Referát poplatkov a daní
NA NOVOM MIESTE
Pripravili sme pre Vás nové
kontaktné miesto pre vybavovanie
agendy v oblasti poplatku za komunálny odpad a dane z nehnuteľností, nakoľko pôvodná kancelária,
ktorá doteraz slúžila na tento účel
nebola priestorovo vyhovujúca.
Kontaktné miesto zostáva tak ako
doteraz v budove Mestského úradu,
Mierové námestie 16/31, referát
poplatkov a daní je presťahovaný
do kancelárie č. 1.
K 1. 1. 2020 je účinný Zákon
o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o e-Governmente).
Týmto zákonom sa zmenil spôsob
doručovania rozhodnutí, ktorými sa
vyrubujú dane a poplatky. Mesto ako
správca dane je povinné posielať
rozhodnutia elektronicky fyzickým
aj právnickým osobám. Fyzickým
osobám, ktoré nemajú elektronickú
schránku na doručovanie aktivovanú, musí mesto vyhotoviť listinný
rovnopis elektronického úradného
dokumentu – rozhodnutia, ktorý si
vzhľadom k potrebným procesným
úkonom vyžaduje viac času na
spracovanie. Ak sa rozhodnete
osobne vybaviť poplatky a dane
na mestskom úrade, bude to trochu
dlhšie trvať, preto Vás prosíme o
trpezlivosť.
(V. Baginová, FMO)

OZNAM
Oznamujeme občanom, ktorí
chcú mať v rámci spoločenskej
rubriky zverejnené spomienky,
smútočné oznámenia či poďakovania, aby o to požiadali na
oddelení matriky mestského
úradu alebo v dome kultúry v
kancelárii Anny Rieckej najneskôr do 25. marca 2020, kde
zároveň podpíšu súhlas so
spracovaním osobných údajov.
Následne ich môžeme v Ilavskom
mesačníku zverejniť. Ďakujeme
za porozumenie.

Smútočné poďakovanie
S tichou spomienkou k ich hrobu
chodíme, pri plameni sviečky
sa za nich modlíme.
Klesli už ruky, ktoré tak tvrdo
pracovali, dotĺkli ich srdcia,
ktoré nás milovali.

Dňa 22. 2. 2020 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia našej
drahej mamičky
Márie HREHOROVEJ
a 6. 3. 2020 si pripomíname
15. výročie úmrtia nášho drahého otca
Jaroslava HREHORA.
S láskou na vás spomíname!

Smútočné poďakovanie
„Keď zomriem, nič na tomto
svete sa nestane a nezmení,
len sŕdc niekoľko
sa zachveje v rose
ako ráno kvetiny.“

Smútiaca rodina ďakuje všetkým priateľom, susedom a
známym, ktorí sa prišli rozlúčiť
so zosnulým pánom
Pavlom DIANOM
a ďakuje za slová útechy a
kvetinové dary.

Smútočné poďakovanie
Smútiaca rodina touto cestou ďakuje všetkým priateľom
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť so zosnulým pánom
Emilom ŠEBOM.
Ďakuje za kvetinové dary
a slová sústrasti, ktoré im pomohli zmierniť ich hlboký žiaľ.
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Volebná sobota v Ilave

Aj v Ilave to v jednotlivých volebných okrskoch už počas dňa
vyzeralo na vysokú účasť voličov. Niekde sa čakalo v radoch, inde
chodili pozvoľna priebežne počas celého dňa. Okolo siedmej hodiny
večer sme navštívili niektoré volebné okrsky a zisťovali sme, ako
vyzerala volebná sobota v Ilave.
"O pol siedmej odvolilo približne
460 z celkového počtu okolo 700
oprávnených voličov. Ľudia chodia
priebežne, ale naozaj stále, nie sú
medzi nimi pauzy. Prichádza veľa
mladých rodín spolu s deťmi, ale
samozrejme aj starší nad 80 rokov.
Mali sme tu už aj prvovoličov. Dokonca jedna mladá volička prišla v
kroji," zhrnuli volebný deň členovia
okrskovej komisie v Klobušiciach.
V okrsku č.1 v Dome kultúry Ilava
okolo siedmej hodiny večer odvolilo
približne 600 z 1200 oprávnených
voličov. O tomto čase sa v sále domu
kultúry práve vytváral dlhý rad. "Nemali
sme žiadne komplikácie, akurát asi
dvoch pánov sme museli upozorniť,
keď si chceli robiť fotky, lebo to
máme zakázané. Rozhovor a fotenie
môžeme poskytnúť len novinárom.
Voliť chodia aj mladí, aj starší, aj
prvovoliči a máme tu aj šesť obálok zo zahraničia. Voliči využili aj
hlasovacie preukazy, chodia sem
z okolitých dedín, z Bratislavy či
dokonca z východu," skonštatoval
Ľubomír Stratený, predseda okrskovej
komisie č.1 s tým, že najviac hlasovacích preukazov využili odsúdení v
Ústave na výkon trestu odňatia slobody
a výkon väzby v Ilave. "Chodili sme
postupne po celách, navštívili sme
aj doživotne odsúdených. Mali vybavené hlasovacie preukazy a musím
povedať, že o voľby bol medzi nimi
veľký záujem. Odovzdali až 106 hlasov," uviedla Anna Riecka z volebnej
okrskovej komisie č.1 v dome kultúry.
-verk-

Matrika
Narodili sa:

Štěpán Bonczek
Hana Rafajová
Richard Zahradník

Navždy nás opustili:
Mária Chovancová
Miroslav Žilka
Melania Úradníčková
Ľudmila Bielaková
Pavel Dian
Anna Starečková
Anna Valová

prisťahovaní:
odsťahovaní:
zmeny v meste:

Parlamentné voľby 2020 vyhralo
s 25,02% všetkých platných hlasov
hnutie OĽANO a jeho predseda
Igor Matovič ašpiruje na funkciu
nového premiéra Slovenskej
republiky. Do parlamentu sa
spolu s víťaznou stranou dostalo
dohromady 6 strán, ktoré pokorili
hranicu 5%. Medzi nimi SMER-SD,
SME RODINA, ĽSNS, SAS a ZA
ĽUDÍ. Mimo parlamentu zostalo
SNS, KDH či MOST-HÍD. Tesne
pred bránami zostala koalícia
strán PS a SPOLU, ktorá na to,
aby sa dostala do Národnej Rady
SR potrebovala 7%. Celková účasť
vo voľbách bola 65,80%. V trenčianskom kraji to bolo 69,49%, v
ilavskom okrese 69,41% a napokon
v samotnej Ilave 70,51%, kde bol
celkový počet zapísaných voličov
4706 a k urnám ich prišlo 3318 a 35
voličov využilo možnosť hlasovať
zo zahraničia. Celkovo bolo v Ilave
platných hlasov 3286. Víťazom
v našom meste sa stala strana
SMER-SD, nasledovali OĽANO
a ĽSNS.

VOLEBNÁ ÚČASŤ V MESTE ILAVA 		

VO č. 1 VO č. 2 VO č. 3 VO č. 4 VO č. 5 VO č. 6 SPOLU

Počet voličov zapísaných
v zozname voličov

1240 989

714

922

732

109 4706

Počet voličov, ktorí sa
zúčastnili na hlasovaní

835 692

533

596

575

87 3318

Počet voličov, ktorí
odovzdali obálku podľa § 24

829 686

525

590

567

86 3283

8

6

8

531

587

569

Počet voličov, ktorí zaslali
návratnú obálku z cudziny

6

826 686

1

35

87 3286

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY - 29. 2. 2020 - MESTO ILAVA
počet platných hlasov v okrsku

VO
č. 1

VO
č. 2

VO
č. 3

VO
č. 4

VO
č. 5

VO
č. 6

Spolu

1. SLOVENSKÁ ĽUDOVÁ STRANA ANDREJA HLINKU

5

1

0

4

0

1

11

2. DOBRÁ VOĽBA

38

37

17

23

13

0

128

3. SLOBODA A SOLIDARITA

40

30

23

9

28

8

138

4. SME RODINA

71

57

55

64

66

14

327

5. SLOVENSKÉ HNUTIE OBRODY

0

0

1

0

1

0

2

6. ZA ĽUDÍ

22

24

18

13

22

0

99

7. MÁME TOHO DOSŤ !

0

0

1

2

1

0

4

Politická strana, koalícia

8. HLAS PRAVICE - vzdala sa kandidatúry

0

0

0

0

0

0

0

9. SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA

36

29

14

20

20

2

121

2

0

0

0

1

1

4

11. OĽANO - NOVA - KÚ - ZMENA ZDOLA

207

157

127

123

147

23

784

12. PROGRESÍVNE SLOVENSKO - SPOLU

41

36

31

22

36

12

178

13. STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

0

0

0

0

1

0

1

10. DEMOKRATICKÁ STRANA

14. 99% - OBČIANSKY HLAS

0

0

0

1

0

0

1

15. KRESŤANSKODEMOKRATICKÉ HNUTIE

45

23

18

28

20

1

135

16. SLOVENSKÁ LIGA

1

0

0

0

0

0

1

17. VLASŤ

42

41

21

45

26

2

177

2

0

1

1

2

1

7

164

173

141

162

133

14

787

20. SOLIDARITA - HNUTIE PRACUJÚCEJ CHUDOBY

2

0

0

1

3

0

6

21. HLAS ĽUDU

0

0

2

0

0

0

2

22. MAĎARSKÁ KOMUNITNÁ SPOLUPATRIČNOSŤ

0

0

0

0

0

0

0

23. PRÁCA SLOVENSKÉHO NÁRODA

1

2

0

1

0

0

4

24. KOTLEBOVCI - ĽS NAŠE SLOVENSKO

99

71

58

68

46

6

348

25. SOCIALISTI.SK

8

5

3

0

3

2

21

826

686

531

587

569

87

3286

19. SMER - SOCIÁLNA DEMOKRACIA

Redakcia Ilavského mesačníka
sa ospravedlňuje Miroslavovi Sabovi a Lucii Berhanovej za chybu
uvedenú v matričných oznamoch
vo februárovom vydaní.

6

Počet platných
odovzdaných hlasov

18. MOST - HÍD

6
6
9

70,51%

SPOLU
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Prípravka Ilavy ovládla turnaj
o Pohár ObFZ Považská Bystrica
V sobotu 15. februára sa chlapci
staršej prípravky MFK Ilava zúčastnili jedného z dvoch futbalových
turnajov poriadaných Oblastným
futbalovým zväzom Považská
Bystrica. Celý turnaj absolvovali bez
zaváhania a "s kľudom Angličana"
nadelili susednej Košeci 10:1. Tesné, ale zaslúžené víťazstvo po neustálej územnej prevahe s Prečínom
2:1 a divoká jazda s Podmanínom

6:0 a Domanižou 9:2 znamenali pre
MFK Ilava víťazstvo. Treba dodať, že
pravidelné poctivé tréningy v zimnej
príprave prinášajú svoje ovocie a veľkú motiváciu pre našich futbalistov do
budúcna. Okrem najlepšieho tímu,
sme mali aj najlepšieho strelca Marca
Prekopa s deviatimi gólmi. Ďakujeme
za príkladnú reprezentáciu.
Výsledky:
Ilava – Košeca 10:1, S. Škuta 3,
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Matej Prekop 3, Marco Prekop 2,
Hanko, Ďuriš
Prečín – Ilava 1:2, Matej Prekop,
Marco Prekop,
Podmanín – Ilava 0:6, Marco
Prekop 2, Matej Prekop, Hanko,
Mogora, Šedo
Ilava – Domaniža 9:2, Marco Prekop 4, Ondrušík 4, Rendek
Celkové poradie: 1. Ilava 12
bodov (27:4), 2. Prečín 5 bodov
(6:6), 3. Domaniža 4 body (11:14), 4.
Košeca 4 body (6:10), 5. Podmanín
2 body (2:9).
Najlepší strelec: Marco Prekop
(Ilava) – 9 gólov
(MFK ILAVA)

Vzorná reprezentácia
MLADÝCH TALENTOV

Horný rad: Machala J. – tréner, Rendek, Prekop Marco, Ondrušík,
Prekop Matej, Prekop Marián – ved. družstva. Dolný rad: Ďuriš,
Prekopová, Hanko, Mogora a brankári Šedo,Vrana

Mestská liga malého futbalu v Ilave plánuje po rokoch začať nový ročník miniligy
Chcete ako mužstvo opätovne súťažiť v minilige? Ste partia hráčov a chcete si zmerať
sily s ostatnými mužstvami na umelej tráve v Ilave? Máte chuť si pravidelne zašportovať a
prejaviť svoj futbalový talent? Neváhajte a prihláste svoje mužstvo na tel.č. 0948 296 083.

Šimon Ondrušík a Marco
Prekop (MFK Ilava) sa 9. februára zúčastnili futbalového
turnaja starších prípraviek U11
v susednej Českej republike
(Lipník nad Bečvou), kde boli
nominovaní Oblastným futbalovým zväzom Považská
Bystrica (ObFZ PB). Výber
ObFZ PB odohral päť zápasov s miestnymi futbalovými
oddielmi, keď nezaváhal ani
v jednom stretnutí a s pätnástimi bodmi a skóre 19:0 turnaj
vyhral, pričom len naši chlapci
z MFK Ilava zaťažili súperovu
bránku ôsmimi gólmi.
Výsledky: Výber PB - FK
Troubky 2:0, Výber PB - FK
Kozlovice 2:0, Výber PB - FC
Beňov 10:0, Výber PB - FK
Spartak Lipník 2:0 a Výber PB
-FC Želatovice 3:0
Ďakujeme chlapcom za
príkladnú reprezentáciu.
(MFK ILAVA)

Ďalší víťazný pohár ObFZ Považská Bystrica priviezli domov mladší žiaci
Po týždni, kedy sme zožali úspech s prípravkármi MFK, sme
v nedeľu 23. februára zavítali do športovej haly v Púchove opäť,
no tento raz s mladšími žiakmi, kde sa uskutočnil prvý z dvoch
turnajov U13 pod záštitou Oblastného futbalového zväzu Považská Bystrica.
jednoznačne 9:1. Bez zaváhania,
V skupine sa chalani stretli s
peknou kolektívnou hrou na dva
tímom Pružiny, ktorí ale pricestodotyky a skóre 17:4 sme ovládli
vali na turnaj so staršími žiakmi.
aj ďalší turnaj. Najlepším strelcom
Nebolo im to nič platné a po neturnaja sa stal Peter Sluka s deustálom územnom tlaku podľahli
siatimi gólmi.
nášmu tímu 1:5. Po dvojminútovej
Keďže jarná časť futbalovej
prestávke sme hneď nastúpili proti
sezóny sa blíži a klope na dvere,
MŠK Považská Bystrica, kde náš
aj touto cestou by sme chceli ľudí
súper aj napriek tomu, že naši
so športovým duchom pozvať
chalani si ani nestihli vydýchnuť z
na majstrovské zápasy našich
predchádzajúceho zápasu, ťahal
mládežníckych družstiev, ktoré
za kratší koniec a podľahol nášmu
sa začnú v priebehu mesiaca
tímu 2:3. Do tretice sme sa stretli
apríl a v neposlednom rade pos tímom FC Púchov. V tomto
ďakovať nášmu mestu za pomoc
zápase sme jasne dominovali a
a podporu.
zo svojho súpera sme si spravili
(MFK ILAVA)
trhací kalendár a zvíťazili sme

Horný rad: Prekop Marián - ved. družstva, Vronka, Ondrušík,
Prekop Marco, Turza, Sluka, Machala – tréner. Dolný rad (v dresoch): Rendek, Kajan, Šedo, Striško.
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OBVODNÁ POĽOVNÍCKA KOMORA
a OKRESNÁ ORGANIZÁCIA SPZ ILAVA
VÁS POZÝVAJÚ NA

CHOVATEĽSKÚ PREHLIADKU- VÝSTAVU TROFEJÍ
zveri ulovenej za poľovnícku sezónu 2019/2020
A NA OSLAVY PRI PRÍLEŽITOSTI

20. VÝROČIA ZALOŽENIA OKRESNEJ ORGANIZÁCIE
SLOVENSKÉHO POĽOVNÍCKEHO ZVÄZU v ILAVE
miesto konania:

PROGRAM 26. 04. 2020
09:00 - 09:45 Slávnostné otvorenie

DOM KULTÚRY ILAVA

Odovzdávanie ocenení
10:00 - 11:00 Slávnostná omša za všetkých zosnulých poľovníkov
Kostol Všetkých svätých Ilava
13:00 - 14:00 Odborná diskusia s hosťami
Téma: VPLYV POĽOVNÍCKEJ ČINNOSTI NA POPULÁCIU ZVERI
14:00 - 14:30 Sokoliarske ukážky – FALCONARII
14:30 - 15:00 Prezentácia poľovníckych plemien
15:00 - 15:30 Ukážky poľovníckej hudby
15:30 Voľný program
PROGRAM 27. 04. 2020
08:00 - 12:00 Prehliadka trofejí

SPRIEVODNÉ AKTIVITY 26.04.2020
OCHUTNÁVKA ŠPECIALÍT
Z DIVINY

POĽOVNÍCKY
GULÁŠ
Rádio MUZIKA

LESNÉ ZVIERA MOJÍMI OČAMI

LASEROVÁ STRELNICA

súťaž pre najmenších návštevníkov

PREDAJNÉ STÁNKY
VÝSTAVA FOTOGRAFII

prezentácia nádejných poľovníkov

DETI ZO ZÁLESAČIKA
PARTNERI
PODUJATIA

ĽUDOVÁ HUDBA
z FS STRÁŽOV
SÚŤAŽNÁ ANKETA

pre všetkých návštevníkov

Lesná pedagogika
Umelecká tvorba
VYPAĽOVANIE DO DREVA
DOMINIKA POLÁKOVÁ

MESTO ILAVA
Počas organizovaného podujatia bude realizovaná fotodokumentácia. Vašou účasťou na tomto verejnom
podujatí dávate organizátorovi súhlas na spracovanie fotografii pre marketingové účely.

ILAVSKÝ
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Podujatia v Ilave - pozývame
7. 3. 2020 (sobota) od 7.00 do 12.00 v dome kultúry
BURZA ZBERATEĽSKÝCH ZAUJÍMAVOSTÍ
Starožitnosti, pohľadnice, knihy, mince a iné zaujímavosti
Vstupné: 0,50 €/dospelí, deti a predávajúci zdarma
9. 3. 2020 (pondelok) 15.00 - 18.00 vo vestibule DK
„ŽENY ŽENÁM" - PODUJATIE PRI PRÍLEŽITOSTI MDŽ.
Príďte sa dať skrášliť, porozprávať o kráse, zdraví, nových
trendoch. Doprajte si úpravu vlasov, ošetrenie pleti, úpravu
obočia a mihalníc, masáž či nové nechty za priateľské ceny
10. 3. 2020 (utorok) o 16.00 v DK (dopoludnia ZŠ)
O VČELÁCH A VČELÁRSTVE
- stretnutie s včelárkou z včelárstva VČELIČO. Význam
včiel, chov, produkty, apiterapia, kvalita medu atď.
Vstupné 1 € /predaj na mieste/
16. 3. - 20. 3. 2020 (pondelok-piatok) od 8.00 do 18.00
(piatok 14.00-17.00) v sále domu kultúry
JARNO-LETNÁ BURZA OŠATENIA, OBUVI A HRAČIEK
Registrácia predávajúcich-kontakty:
0907 213 826 janulka3123@gmail.com
0902 224 650 anna.riecka@ilava.sk
23. 3. 2020 (pondelok) o 14.00 v dome kultúry
VANSOVEJ LOMNIČKA
53. ročník festivalu umeleckého prednesu poézie a prózy
- okresné kolo. Recitátorky-milovníčky prednesu
poézie a prózy pozýva Únia žien Slovenska OO Ilava
3. 4. 2020 (piatok) 10.00 - 17.00 v priestoroch DK
VEĽKONOČNÉ TRADÍCIE, TRHY REMESIEL
16.00 DFS Vretienko, FSk a DFS Ledničanka z Lednice
24. 4. 2020 (piatok) o 18.00 v sále domu kultúry
RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO
so smutnou komédiou Čo sa sníva trpaslíkom.
Vstupné 15 €, predpredaj v knižnici
26. 4. 2020 (nedeľa) 9.00 - 15.30 v priestoroch DK
CHOVATEĽSKÁ PREHLIADKA - VÝSTAVA POĽOVNÍCKYCH
TROFEJÍ a oslavy 20. výročia založenia OO SPZ Ilava
Poľovnícka hudba, sokoliari, prezentácia poľovníckych plemien
psov, predajné stánky, poľovnícky guláš a iné dobroty, súťaž
pre deti, výstava fotografií, vypaľovanie do dreva atď.
27. 4. 2020 (pondelok) 8.00 - 12.00 prehliadka trofejí
PRIPRAVUJE SA NA MÁJ:
Majáles v KD Klobušice s HS Koral. Hosť: Duo Yamaha
17. 5. Ilavský beh - 24. ročník. Pre deti i dospelých.
22. 5. Smejko a Tanculienka – veselý program pre deti
Informácie vždy aktualizujeme a dopĺňame podrobnosti
na www.ilava.sk (kalendár podujatí).
Zmena programu vyhradená.
Tel. čísla DK: 44 555 70 až 73, knižnica 74.
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