ILAVSKÝ
M E SAČ N Í K

2

Kultúrno-spoločenské noviny obyvateľov mesta Ilava Ročník XXVI. 3. február 2020 Cena: 0,20 €

Primátor upozornil premiéra
na problémy s mostom
ponad Vážsky kanál
V aktuálnom vydaní si prečítate:
l O úľavy v poplatkoch za komunálny odpad môžete požiadať do konca februára l
l Veľkokapacitné kontajnery v Ilavčianskej doline končia l
l Predškoláci sa naučili korčuľovať počas týždenného kurzu l
l Zahlasujme spoločne za ihrisko Žihadielko v Klobušiciach l
l Na slovíčko s Mirkou Miškechovou l
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editorial

rvé vydanie Ilavského
mesačníka bolo plné
vianočnej a novoročnej atmosféry, vašich pozdravov a
prianí do nového roka. Verím,
že sa všetky naplnia a Ilava,
najmä na rôznych diskusných
fórach, prestane byť bojiskom, v
ktorom sa občania rozdeľujú nie
na dva, ale aj na tri, štyri či viac
táborov. Priali ste sebe i svojim
blízkym v roku 2020 najmä pokoj...
Do akej miery sa však každý z
nás o tento pokoj snaží pričiniť?
Kto si prvého januára povedal,
že skončí s ohováraním, posudzovaním iných a radšej prispeje
svojimi nápadmi a ak sa mu
niečo nepáči, otvorí konštruktívnu
debatu? Chcem veriť, že mnohí,
ktorí teraz čítajú tieto riadky. No
oveľa väčšia pravdepodobnosť je,
že vyššie napísané je len mojou
slovnou utópiou. Stačí prekročiť
hranice nášho mesta a to rovno
na celý štát.
V sobotu 29. februára 2020
nás čakajú parlamentné voľby
a politická scéna spolu s nami
voličmi sa priamou úmerou, čím
viac sa blížime k tomuto dátumu,
tým viac mení na niekoľko malých
vojsk na bojisku. Chvalabohu iba
obrazne. No zbrane v podobe
kampaní sú rôzne a každým rokom
špinavšie. Slovenskom otriasajú
obrovské kauzy a každý „divák“
sleduje, pre koho tento raz príde
policajná eskorta a postaví sa
spravodlivosti čelom. Ak nejaká
vôbec ešte existuje. Čoraz viac sa
stretávam s ľuďmi, ktorí hovoria, že
všetci sú rovnakí a niet si koho vo
voľbách vybrať. Našťastie je stále
veľa tých, ktorí nechcú nechať
Slovensko v žalostnom stave, v
akom momentálne je. V čase, keď
v médiách znie najsilnejší príbeh
a najsledovanejší súdny proces.
Chcem veriť, že nikto z nás nechce
žiť v spoločnosti, kde sa za slobodu
slova trestá vraždou novinára...
Vážme si preto svoje právo voliť.
Buďme radi, že ho máme a že môžeme svoj názor vysloviť a nebyť
zaň potrestaní. Neseďme doma a
nehundrime. Nevyhovárajme sa,
že „iní si takto zle zvolili“. Netvárme
sa, že sme veľmi malí páni, na to,
aby sme veci zmenili. Naopak,
buďme radi, ak k nejakej – akejkoľvek zmene môžeme prispieť.
Vážme si svoje postavenie v
spoločnosti. Tak ako v sobotu
29. februára vo voľbách, tak aj
v našom meste. Zaujímajme sa
o veci verejné a nekritizujme iba
doma pred televízorom, či v krčme
pri pive. Snažme sa ukázať, ako
by sme problémy riešili my. Otvárajme konštruktívne nové témy.
11. februára sa o 16.00 hod.
v dome kultúry koná rokovanie
mestského zastupiteľstva. Je
verejné, tak ako vždy. A aj pre vás
sú dvere do diskusie otvorené!
Veronika Klobučníková,
šéfredaktorka IM
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Radnica začína vyrubovať poplatky za odpad
O ÚĽAVY MÔŽETE POŽIADAŤ DO KONCA FEBRUÁRA
V predchádzajúcom vydaní Ilavského mesačníka sme vás
opäť upozornili na dôležité termíny povinných platieb, ktoré
by ste nemali premeškať. Pokiaľ išlo o zmenu daňovej
povinnosti, čiže kúpu, predaj alebo darovanie v roku 2019,
bolo potrebné podať si daňové priznanie k dani
z nehnuteľnosti a dani za psa do 31. januára. S poplatkami
si vo februári môžete na chvíľu oddýchnuť. Ďalšia povinnosť – poplatok za komunálny odpad sa začne vyberať
od 1. marca. Dôležitý termín by však nemali prepásť tí
z vás, ktorí chcú požiadať o jeho zníženie alebo odpustenie.
Je potrebné tak urobiť do 28. februára.
Mestské zastupiteľstvo v Ilave
prednosta mesta s tým, že ako
prijalo dňa 19. novembra 2019
obvykle obyvatelia mesta majú
Všeobecne záväzné nariadenie
na výber viaceré formy platieb. Je
č. 9/2019 o nakladaní s komunálna nich, či si zvolia bezhotovostný
nymi odpadmi a drobnými staspôsob poukázaním požadovavebnými odpadmi a o miestnom
nej sumy na účet mesta, alebo
poplatku za komunálne odpady
zaplatia hotovostne vložením do
a drobné stavebné odpady na
pokladne či poštovou poukážkou
území mesta Ilava. O novelizáciu
na účet mesta. Do správy pre
pôvodného VZN sa postaralo v
príjemcu alebo do poznámky je
pozícii predkladateľa Oddelenie
potrebné uviesť svoje meno a
technických služieb mesta Ilava,
priezvisko. „Vyrubený poplatok
ktoré na jeho príprave spolupraje poplatník povinný zaplatiť
covalo s finančno-majetkovým a
jednorazovo do 15 dní odo dňa
právnym oddelením mesta.
nadobudnutia právoplatnosti
S účinnosťou od 1. januára
rozhodnutia. Mesto môže určiť
2020 sa ním zaviedlo do praxe v
platenie poplatku aj v splátoblasti odpadového hospodárstva
kach a to v lehotách určených
niekoľko zmien, o ktorých sme vás
mestom v rozhodnutí, ktorým
v novembrovom mesačníku podsa vyrubuje poplatok. Vtedy sa
robne informovali. Pre obyvateľov
prvá splátka platí do 30. apríla
mesta asi tou najvýraznejšou a
a druhá splátka do 30. sepnajzapamätateľnejšou bola zmetembra daného kalendárneho
na výšky poplatku za komunálny
roka. Chatári majú splatnosť
odpad. „Poplatok za komunálny
poplatku za komunálny odpad
odpad a drobný stavebný oddo 15 dní od nadobudnutia
pad sa oproti minulému roku,
právoplatnosti rozhodnutia,“
kedy obyvatelia Ilavy platili
objasnil nám správny postup
sumu vo výške 24,09 eur pre
Peter Regina.
osobu za rok, zvýšil na 32,85
ZNÍŽENIE POPLATKU
eur pre osobu za rok,“ uviedol
ALEBO JEHO ODPUSTENIE
prednosta mestského úradu Peter Regina. Podľa jeho slov bol
ZOSTÁVA BEZ ZMENY
tento, i keď nepopulárny, krok
Pokiaľ ide o zníženie alebo odnevyhnutnosťou.
pustenie poplatku za komunálny
„K zvyšovaniu pristúpili všetodpad a drobný stavebný odpad,
ky okolité mestá a obce. Porovv tomto smere pri novelizácii
všeobecne záväzného narianateľný poplatok má napríklad
denia nedošlo k zmene a preto
Nová Dubnica. Beluša ešte o
sa bude naďalej postupovať po
niečo viac. Aj naše mesto Ilava
starom. „Mesto zníži poplabolo nútené pristúpiť k tomuto
tok o 50 percent z ročného
kroku z dôvodu každoročného
poplatku študentom dennej
zvyšovania nákladov na vývoz,
uloženie odpadu a celkového
formy štúdia na Slovensku
systému nakladania s odpadi v zahraničí samozrejme v
mi,“ vysvetlil prednosta mesta.
PLATBU SI MÔŽETE
ROZDELIŤ AJ NA SPLÁTKY
Mestský úrad bude postupovať
štandardne tak ako každý rok.
„Jednotlivé rozhodnutia si
občania môžu prevziať na proti
podpis osobne na mestskom
úrade na referáte daní a poplatkov od 2. marca 2020 a zároveň
si ho môžu aj uhradiť,“ dodal

prípade, ak predložia doklad
o návšteve školy, potvrdenie o
výmennom pobyte v zahraničí
alebo potvrdenie o ubytovaní
mimo miesta svojho trvalého
bydliska či nájomnú zmluvu.
Rovnako tak aj obyvateľom
mesta, ktorí preukážu, že sa v
určenom období dočasne zdržiavajú v mieste výkonu práce
mimo územia mesta alebo v
zahraničí, napríklad na týždňovkách,“ uviedol prednosta.
Ako nám ďalej vysvetlil, mesto
môže v určitých prípadoch poplatok za odpad aj odpustiť. Je
však potrebné opäť sa relevantne
preukázať príslušnými dokladmi.
„Tu ide najmä o občanov s
trvalým pobytom v meste Ilava,
ktorí sa, ale v určenom období,
dlhodobo zdržiavajú v inej obci,
resp. v inom meste. Títo musia
predložiť potvrdenie o zaplatení
poplatku v inej obci alebo meste, prípadne potvrdenie o prihlásení sa k plateniu poplatku
za komunálny odpad. Môže ísť
aj o nájomnú zmluvu, ale musí
v nej byť výslovne uvedené,
že za nájomcu platí poplatok
prenajímateľ,“ vysvetlil.
Odpustenie poplatku za komunálny odpad sa týka aj občanov vo výkone trestu odňatia
slobody a detí umiestnených v
zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately mimo
územia mesta alebo ak občan
má zverené deti zo zariadenia
sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately do dočasnej
profesionálnej náhradnej rodiny.
Ku všetkým spomenutým výnimkám je potrebné doložiť na
mestský úrad príslušné doklady
a potvrdenia. Okrem toho, ak občan s trvalým pobytom na území
mesta Ilava chce využiť či už úľavu
alebo odpustenie tohto poplatku,
musí vyplniť žiadosť, ktorá je
voľne prístupná na webe mesta
alebo fyzicky priamo na úrade v
kancelárii daní a poplatkov. A čo
je najdôležitejšie, urobiť tak treba
do 28. februára.
-verk-

PRIMÁTOR MESTA ILAVA Ing. Viktor Wiedermann

pozýva na zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Ilave,
ktoré sa bude konať
v utorok 11. februára 2020 o 16.00 hod.
vo veľkej sále Domu kultúry Ilava.
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Oddelenie technických
služieb mesta Ilava pristúpilo k ich aplikácii v súlade
so Všeobecne záväzným
nariadením č. 9/2019 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi a o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území
mesta Ilava. Jednu zo zmien
mohli v ostatných dňoch
spozorovať aj obyvatelia
Iliavčanskej doliny.
„Ako si mnohí obyvatelia
mohli všimnúť, z Iliavčanskej
doliny boli stiahnuté veľkokapacitné kontajnery na zber
zmesového komunálneho
odpadu a vlastníci nehnuteľností sú povinní prejsť na
nový systém zberu zmesového komunálneho odpadu.
Na miestach, kde boli kontajnery ešte ponechané, boli
umiestnené upozornenia, že
sa ponechávajú iba do doby
ich naplnenia a aj z týchto
predmetných lokalít budú tieto
kontajnery po ich naplnení
stiahnuté,“ uviedol vedúci Oddelenia technických služieb mesta
Ilava Stanislav Rendek.
„Všetky lokality sú z dôvodu
predchádzania vzniku nelegálnych skládok pravidelne
monitorované a v prípade
zistenia páchateľa nezákonnej
činnosti bude mesto postu-
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V systéme nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi dochádza v Ilave od januára k niekoľkým zmenám

Veľkokapacitné kontajnery
v Iliavčanskej doline končia

povať v súlade so zákonom a
všeobecne platnými právnymi
predpismi tak, aby bol páchateľ adekvátne poučený alebo
potrestaný,“ dodal na margo
protiprávnej činnosti.
Zmeny súvisiace so spôsobom
zberu zmesového komunálneho

Poslanecká anketa
 Na čo ste najviac pyšná
spomedzi vecí, ktoré sa aj
vďaka Vášmu pričineniu zrealizovali v roku 2019?
- Keďže som poslankyňou
prvýkrát, trvalo mi nejaký čas,
kým som sa trochu zorientovala v
problematike ilavskej komunálnej
politiky. Aký bol minulý rok z môjho
aspektu? Bol naozaj ťažký. Problémy prišli nielen tam, kde sa dali
očakávať, ale žiaľ aj tam, kde som
nepredpokladala. Napriek tomu
som rada, že boli zrealizované
projekty ako jednosmerky na
Medňanskej a na Sihoti, zmysel
mal s protidrogovým výchovným
zameraním „Protidrogový vlak“.
Za našu mestskú časť by som
chcela vysloviť relatívnu spokojnosť s faktom, že postavením
OC Idea sa, žiaľ len čiastočne,
vyriešila neprehľadnosť a chaotickosť dopravy a parkovania pred
nemocnicou, na čo sme často
poukazovali. Síce to nie je ideálne
(od toho to má naozaj ďaleko), ale
v rámci možností je to krok vpred.

3

odpadu v Iliavke nie sú jediné,
ktoré naše mesto čakajú v tejto
oblasti. Všetky sme ich už detailne
opísali v novembrovom vydaní
Ilavského mesačníka (11/2019 na
stranách 3, 4 a 5), ktorý nájdete
zverejnený na webstránke mesta.
„Postupne Oddelenie tech-

Poslanci hodnotili rok 2019
a načrtli svoje plány na rok 2020

V predchádzajúcom vydaní mesačníka bilancoval uplynulý rok
nielen primátor, ale aj niektorí poslanci mestského zastupiteľstva.
Všetci od nás začiatkom roka dostali dve rovnaké otázky. Ako
sme avizovali, aj poslanecká anketa bude novou pravidelnou
rubrikou v Ilavskom mesačníku. Všetci vami volení zástupcovia
nášho mesta od nás už majú aj novú otázočku, ale do uzávierky
nám mnohí neodpovedali. Preto dávame ešte priestor poslankyni
za volebný obvod číslo 3 Jane DIANOVEJ, ktorá nám poslala
odpovede aj na predchádzajúce otázky.
 Čo si dávate za najväčší
cieľ pre rok 2020? V rámci či už
celomestských aktivít, alebo vo
vašom volebnom obvode, čo
by ste chceli presadiť?
- K tejto otázke by som chcela
odpovedať trochu zoširoka, ale s odpoveďou to úzko súvisí. V septembri
minulého roka sme mali stretnutie
spolužiakov Základnej školy Ilava,
Hviezdoslavova. Stretnutie bolo
úžasné. Znovu sme boli žiaci s
milovanou triednou učiteľkou,
pani Pšenákovou. Znovu sme
boli priatelia, plní krásnych spomienok na úžasné chvíle. Nech
bolo čo bolo – ale boli sme tam

nických služieb
mesta Ilava bude
implementovať aj
ďalšie zmeny v
systéme nakladania s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území
mesta Ilava tak,
aby bol systém
adresnejší a spravodlivejší. Zároveň
ďakujeme všetkým vlastníkom
nehnuteľností za
pochopenie, trpezlivosť a spoluprácu. Samozrejme, v
prípade nejasností
a riešení konkrétnych situácií pri
implementácií zmien sme
obyvateľom k dispozícií v
sídle oddelenia TSM alebo
prostredníctvom e-mailu, resp.
na tel. číslach zverejnených na
stránke mesta,“ dodal Stanislav
Rendek.
-verk-

šťastní. Ako na každom stretnutí
sme mali povedať niečo o sebe...
A ja som sa priznala, že mojou
najväčšou túžbou ako poslankyne
je, aby budova našej starej školy
znovu slúžila Ilavčanom. Možno
deťom, možno starým ľuďom...
Vtedy sa ozval obrovský smiech.
Všetkých napadlo to isté: Nech je
tam Domov dôchodcov a takéto
úžasné stretávky tam môžeme
mať onedlho denne. Takže je to
vonku. K realizácii tejto myšlienky
by som rada prispela. Nech naša
stará Hviezdoslavka slúži deťom
– napríklad ako škola s MŠ i ZUŠ
alebo ako zariadenie pre senio-

rov. Sú to náročné projekty, viem.
Ale nie nereálne. Treba len odvahu a chcieť. V každom prípade sa
treba ľudí spýtať, komunikovať.
A teraz už budem stručnejšia.
Považujem za potrebné, aby
mesto malo svoju mestskú tržnicu. Aby ľudia nemuseli behať
krížom - krážom po meste a
zháňať, kde dnes budú predávať
jahody, kde zeleninu, kde lesné
plody, huby, zemiaky, muškáty...
Ďalej verím, že sa na budúci rok
podarí zriadiť mestskú políciu a
toto sa pozitívne odrazí na znížení vandalizmu a ničení majetku
nášho mesta.
No a moje zbožné prianie je,
aby sa zlepšila komunikácia
medzi ľuďmi, ktorých efektívna
komunikácia je základným predpokladom napredovania nášho
mesta. Menej ega, ctižiadosti,
nenávisti a politikárčenia a viac
tichej profesionality, ľudskosti a
snahy o konštruktívne riešenie
problémov.
-verk-
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téma mesiaca

Už je tomu viac ako
rok, čo Trenčiansky samosprávny kraj uzavrel
most cez Vážsky kanál
v Ilave. Stalo sa tak
presne 27. novembra
2018, pričom úplnú
uzávierku cesty II/507
avizovali do konca roka
2019. Situácia na moste
však zostáva nezmenená.
Len nedávno primátor nášho
mesta Viktor Wiedermann s
predsedom Trenčianskeho
samosprávneho kraja Jaroslavom Baškom odoslali
spoločne listy adresované
predsedovi vlády Slovenskej
republiky Petrovi Pellegrinimu, v ktorom ho žiadajú o
pomoc s riešením havarijnej
situácie.
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MOST CEZ VÁŽSKY KANÁL

NAĎALEJ UZAVRETÝ
Primátor Ilavy a predseda TSK apelujú na premiéra SR a žiadajú pomoc

Projektová dokumentácia
na rekonštrukciu vznikla
už v roku 2016
Trenčiansky samosprávny kraj
má vo svojej správe okrem ciest
II. a III. triedy aj 641 mostných
objektov, medzi nimi aj priehradový most ponad Vážsky kanál v
Ilave. V tlačovej správe z apríla v
roku 2018 trenčianska župa informovala verejnosť, že priehradový
most na krajskej ceste II/507 cez
Vážsky kanál v Ilave chce ešte v
tom roku kompletne zrekonštruovať. „Most vedúci ponad Vážsky
kanál v Ilave sa nachádza vo
veľmi zlom stavebno-technickom stave, preto sme v roku
2016 vypracovali projektovú
dokumentáciu na jeho rekonštrukciu. V súčasnosti prebieha
proces verejného obstarávania
na dodávateľa rekonštrukcie,“
uviedol v apríli 2018 Radovan
Hladký, poverený riadením Odboru dopravy na Úrade TSK.
Župa tak chcela zvýšiť nielen
zaťažiteľnosť mosta, ale predĺžiť
aj jeho životnosť. Vtedajšie úvahy
hovorili o tom, že po kompletnej
diagnostike čaká most sanácia a
následne bude vyčistená povrchová oceľ i betónová konštrukcia.
V ďalšej etape rekonštrukcie
sa mala zrealizovať nová horizontálna konštrukcia mosta. Na
oporách mosta mala byť vybudovaná nová železobetónová rímsa,
staré zábradlie sa malo vymeniť
a upraviť sa mali aj betónové
povrchy. Nad riekou sa plánovali
vytvoriť ochranné zariadenia,
ktoré zabránia pádu vybúraného
betónu do rieky, čím sa zabezpečí
aj adekvátna ochrana životného
prostredia. Stále hovoríme o
projektovej dokumentácii z roku
2016 a plánoch z predminulého
roka. Už vtedy bolo zrejmé, že

ich realizácia bude župnú pokladnicu stáť takmer 390 tisíc eur.
„Očakáva sa, že samotná realizácia opravy mosta by mohla
prebehnúť počas tohto roka
(pozn. red. 2018). Konkrétny
termín závisí od priebehu procesu verejného obstarávania,“
znela vtedajšia informácia z Úradu
Trenčianskeho samosprávneho
kraja pre verejnosť. O polroka
neskôr sa však situácia i rétorika
na základe nových zistení o stave
mosta žiaľ zmenila.
Most sa nebude
rekonštruovať, ale postaví
sa nový
Takáto bola nová informácia, ktorú adresovali občanom
kompetentní z Trenčianskeho
samosprávneho kraja. V novembri 2018 totiž vyšla nová tlačová
správa, ktorá objasnila, prečo
sa musí most úplne uzavrieť pre
motorové vozidlá, cyklistov ale
aj chodcov. „So stavbou mostného objektu ponad Vážsky
kanál v Ilave začali v roku
1945. Dnes je jeho životnosť
vyčerpaná, nosná konštrukcia
je v zlom technickom stave.
Z tohto dôvodu Trenčiansky
samosprávny kraj plánoval
v lete tohto roku pristúpiť k
jeho komplexnej rekonštrukcii.
Hlbšia diagnostika mostného
objektu však napokon ukázala,
že samotné teleso mosta nie

je možné zrekonštruovať bez
toho, aby bol demontovaný.
Trenčiansky samosprávny kraj
preto musí od svojho pôvodného zámeru upustiť a most z
dôvodu bezpečnosti účastníkov
cestnej premávky uzavrieť,“
píše sa v tlačovej správe TSK z
23. novembra 2018.
V tom čase župa konštatovala,
že zameranie a hĺbková diagnostika skutočného stavu oceľovej
konštrukcie odhalili poruchy na takých miestach nosnej konštrukcie,
ktoré neumožňujú rekonštrukciu
mosta v polohe na oporách.
Mostný objekt je preto podľa
nich potrebné úplne demontovať.
„Jeho oprava sa však v rozsahu
potrebnej výmeny prvkov a s
prihliadnutím na stav konštrukcie a prípadnej sanácie javí v
porovnaní s alternatívou nového mosta ako neekonomická
a prakticky nerealizovateľná.
Počas diagnostických prác na
moste bolo niekoľkokrát denne zaznamenané prekročenie
povoleného zaťaženia mosta a
pravidelné prekračovanie povolenej rýchlosti, čo sa prejavilo
nadmernými priehybmi mosta
a výrazným kmitaním,“ vysvetlil
Radovan Karkuš, riaditeľ Správy
ciest TSK, ktorá má predmetný
most vo svojej správe.
Ako ďalej dodal, s ohľadom na
bezpečnosť obyvateľov mesta a
najmä účastníkov cestnej pre-

mávky, ktorí most ponad Vážsky
kanál pravidelne využívajú, je
ďalšia prevádzka mosta vylúčená.
Bezpečnosť chodcov, cyklistov,
vodičov motorových vozidiel či
cestujúcich verejnou osobnou
dopravou je prvoradá. Práve
táto informácia upozornila najmä
obyvateľov Ilavy na to, že most
ponad Vážsky kanál bude na základe zistených skutočností úplne
uzatvorený. „Stav mostného
objektu je na základe zistených porúch kritický a možno
ho hodnotiť stupňom VII, teda
havarijný stav. S mestom Ilava,
Okresným úradom v Trenčíne,
Okresným dopravným inšpektorátom v Trenčíne, Okresným
riaditeľstvom Policajného zboru SR v Trenčíne i SAD Trenčín,
a. s., sme sa preto dohodli
na úplnej uzávierke cestného
mosta od 1.00 hod. rannej v
utorok 27. novembra 2018.
Vzhľadom na časové obdobie,
potrebné na realizáciu procesu
verejného obstarávania, vypracovanie projektovej dokumentácie a napokon i samotných
poveternostných podmienok
pri realizácii prác odhadujeme
trvanie uzávery do konca budúceho roka,“ priblížil v tom čase
nasledujúce kroky riaditeľ Správy
ciest TSK.
Na tento termín si určite pamätajú
najmä obyvatelia sídliska Sihoť a
pracujúci vo firmách „za kanálom“.
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Tak, ako sa naplánovalo, aj sa
stalo. Od konca novembra sa
zrealizovala uzávierka mosta,
ktorá je vyznačená prenosným
dopravným značením a vstupu na
most motoristom bránia betónové
zvodidlá v oboch smeroch jazdy.

nuje spustiť proces verejného
obstarávania na dodávateľa
stavebných prác – odstránenie
a výstavbu mostného objektu
cez Vážsky kanál v meste Ilava
na ceste II/574,“ informovala nás
L. Kukučková.

Uzávierka mosta
pokračuje aj po roku

Župan a primátor spoločne
poslali list premiérovi

Už je tomu viac ako rok, čo trvá
uzávierka mosta. A niet divu, že
mnohým dochádza trpezlivosť a
„kauza most“ sa skloňuje v každodennom živote a v mnohých
situáciách. Najčastejšie s obavami, čo sa stane v prípade, ak
opäť záplavové dažde „odstavia“
cestu popod železničný podjazd
a Sihoť tak zostane „odrezaná od
sveta“. Čo ale nie je iba obava
voči motoristickej verejnosti a
výzva k pešej chôdzi... Situácia
by bola vtedy naozaj vážna, nakoľko by sa do tejto mestskej časti
nedostali ani záchranné zložky.
Aj keď Ilavčania kritizujú za stav
mosta bývalé aj súčasné vedenie
mesta Ilava, ako môžete opäť raz
čítať, most je cestným objektom,
ktorý je v správe Trenčianskeho
samosprávneho kraja. Je plne v
ich kompetencii, ako budú túto
situáciu riešiť.
„Z mojej pozície sa to snažím
čo najviac urýchliť prostredníctvom apelov, stretnutí a
rokovaní so zástupcami Trenčianskeho samosprávneho
kraja, v ktorého správe most
je. Ale žiaľ je to o ich rozpočte.
O situácii s mostom je informovaný aj premiér súčasnej
vlády. Z našej strany to budeme
naďalej intervenovať v rámci
našich možností, nakoľko ide o
problém, ktorý nás veľmi trápi,“
uviedol primátor mesta Ilava Viktor
Wiedermann.
„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“. Vypracovaný projekt vyčíslil stavebné práce vo finančnom objeme 3,64 mil. eur. Tieto
finančné prostriedky zahŕňajú
stavebné práce na odstránení
jestvujúceho mostného objektu, kovovej konštrukcie a
následne aj samotnú výstavbu
nového mostného objektu cez
Vážsky kanál,“ uviedla Lenka Kukučková z Oddelenia komunikácie
a medzinárodných vzťahov TSK.
Ako ďalej dodala, v súčasnosti
zástupcovia Správy ciest TSK
spolu s projektantom zabezpečujú
na príslušnom stavebnom úrade
proces k začatiu stavebného konania. „Zároveň do 15. februára
2020 správca komunikácie plá-

Začiatkom nového roka sa
predseda TSK Jaromír Baška a
primátor Ilavy rozhodli apelovať
na predsedu súčasnej vlády Petra Pellegriniho prostredníctvom
listov. Každý mu adresoval svoj
vlastný list s konkrétnym popisom
problémov, ktoré havarijná situácia ohľadom mosta spôsobuje
obyvateľom z pohľadu mesta a z
pohľadu kraja. Obaja ho žiadajú o
pomoc a urýchlenie riešenia. „Ide
o jednu z dôležitých prístupových ciest do mestskej časti
Sihoť. Na Sihoti býva cca 1200
obyvateľov, nachádzajú sa tu
taktiež sídla firiem a podnikateľské subjekty. Druhou prístupovou cestou do tejto mestskej
časti je cestná komunikácia,
ktorá vedie popod železničnú
trať. V prípade intenzívnych
prívalových dažďov, môže
dôjsť k zaplaveniu železničného
podjazdu, čo sa v minulosti, v
dôsledku nefunkčnosti čerpadiel, už viackrát stalo. Ak takáto
situácia opäť nastane, keďže je
uzavretý most, obyvatelia tejto

mestskej časti zostanú úplne
odrezaní od centra mesta, bez
možnosti prístupu sanitiek,
hasičov a ostatných bezpečnostných zložiek,“ opisuje jeden
z hlavných problémov primátor
vo svojom liste pre premiéra.
Poukazuje aj na druhý problém:
„Okrem iného, most cez Vážsky kanál je taktiež jednou z
prístupových ciest autobusov,
osobných a nákladných áut,
ktoré prichádzajú smerom od
obce Pruské do centra mesta.
Teraz musia namiesto mosta
ako alternatívu využiť diaľničný
privádzač. Hlavne v popoludňajšej dopravnej špičke (cca medzi
13:30 hod. až 15:00 hod.) to
spôsobuje dopravný kolaps na
príjazdovom kruhovom objazde
pri vjazde do mesta, smerom od
Dubnice nad Váhom.“ Primátor
Viktor Wiedermann v liste upozorňuje, že ide skutočne o havarijnú
situáciu, ktorú je potrebné riešiť
čo najskôr a týmto spôsobom
premiéra žiada o pomoc.
O dopadoch uzávierky mosta
z pohľadu kraja hovorí vo svojom
liste aj župan Jaroslav Baška.
„Z dôvodu, že stavebné práce
predstavujú niekoľko miliónov
eur, predseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja požiadal
listom predsedu vlády SR o
finančnú pomoc. V zaslanom
liste bolo premiérovi SR objasnené, v akom stavebno-technic-
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kom stave sa mostný objekt v
Ilave nachádza, aké obmedzenia musia znášať obyvatelia
dotknutej mestskej časti ako
aj zamestnanci firiem v lokalite za mostom. Zároveň bolo
poukázané nielen na časový,
ale aj finančný dopad, ktorý
nastal z dôvodu nevyhnutných
obchádzkových trás,“ opísala
nám obsah listu Lenka Kukučková z Oddelenia komunikácie
a medzinárodných vzťahov TSK.
Momentálne tak nezostáva
iné, než počkať si na odpoveď
od predsedu vlády SR. TSK ho
požiadalo o vyčlenenie finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu
na odstránenie jestvujúceho a
výstavbu nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave,
pričom Trenčiansky samosprávny
kraj vyčlenil finančné prostriedky
v celkovej sume 82 740 eur na
vypracovanie projektovej dokumentácie. „Širokej verejnosti
sa za spôsobené nepríjemnosti a komplikácie súvisiace
s obchádzkovými trasami
ospravedlňujeme a prosíme
o zhovievavosť a trpezlivosť.
Veríme, že proces verejného
obstarávania na dodávateľa
stavebných prác bude čo
najskôr úspešne ukončený a
budeme Vás môcť informovať o
začatí stavebných prác,“ dodala
na záver L. Kukučková.
-verk-

Materská škola v Ilave medzi top trojkou súťažných projektov

Hlasujte za ilavský projekt Roztancujme škôlku
Nadácia Tesco vo svojom programe „Vy rozhodujete, my pomáhame“ rozdelí takmer 170 tisíc eur pre 231 organizácií po celom
Slovensku, aby podporilo projekty, ktoré pomáhajú miestnym
komunitám. O víťazovi rozhodnú zákazníci, ktorí budú hlasovať
v obchodoch Tesco a vyberú organizácie, ktoré získajú granty
vo výške 1300 eur, 600 eur a 300 eur. Svoj projekt si podala aj
Materská škola Ilava, ktorú takýmto spôsobom môžeme podporiť
aj my a darovať jej svoje žetóny za nákup.
Trenčianskych Tepliciach. Nájdete
V rámci súťaže je územie Slov nich hlasovacie boxy s tromi provenska rozdelené na 77 regiónov,
jektami z nášho okolia. Okrem Ilavy
v ktorých chce nadácia podporiť
sa do top trojky dostala aj Dubnica
rozvoj lokálnych verejnoprospešnad Váhom s projektom „Zlatý dážď
ných projektov. Do novembra
zlatými rukami sadený“ a Pruské
mohli uchádzači podávať svoje
s projektom „Šport nás spája“.
projekty, následne spomedzi nich
„Veľmi nás teší, že náš projekt
komisia vybrala z každého regiónu
„Roztancujme škôlku“ bol hodtri najlepšie. Vybrané projekty ponotiacou komisiou zaradený
stúpili do hlasovania, ktoré bude
medzi tri najlepšie v regióne
prebiehať vo všetkých obchodoch
a postupuje do druhého kola.
spoločnosti Tesco v období od 20.
V druhom kole už rozhodujú
januára do 16. februára 2020 a vízákazníci Tesca, teda aj vy, milí
ťazov sa dozvieme v prvej polovici
rodičia,“ prihovára sa verejnosti
mesiaca marec 2020.
riaditeľka Materskej školy v Ilave
Jana Házová.
Ilavská škôlka pripravila
Ak chcete pomôcť ilavskej škôlke
projekt Roztancujme škôlku
vyhrať, žetón, ktorý dostanete pri
Pre náš región sú rozhodujúce
pokladni po každom nákupe, vhoďtri predajne Tesco a to v Dubnici
te do hlasovacieho boxu určeného
nad Váhom, Novej Dubnici a v

pre projekt Materskej školy Ilava.
„Preto sa obraciame na vás, milí
rodičia a priatelia školy, aby ste
hlasovacie žetóny vhadzovali
do hlasovacieho boxu v Tescu
v Dubnici nad Váhom, v Novej
Dubnici alebo v Trenčianskych
Tepliciach s názvom projektu
"Roztancujme škôlku". Zvýšite
tak šancu na výhru 1 300 eur,
ktoré môže naša materská škola
získať na nákup netradičných
hudobných nástrojov, hudobných CD a tanečných kostýmov.
Tieto využijeme pri verejných
vystúpeniach či triednych
besiedkach detí a umocníme
aj váš umelecký zážitok. Ak
nakúpite v inom Tescu, žetóny
odovzdajte vašej pani učiteľke
a my ich vhodíme do boxu v
Tescu v Dubnici nad Váhom,“
vysvetlila riaditeľka materskej
školy s tým, že o výsledku hlasovania nás budú informovať v marci
a kolektív pedagógov Materskej
školy v Ilave vám vopred ďakuje
za pomoc a spoluprácu.
-verk-
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boli sme pri tom

Na predškolákov čakala tento rok novinka. Okrem tradičného
plaveckého kurzu, na
ktorý sa každoročne
veľmi tešia, sa im tento
školský rok naskytla
príležitosť vyskúšať si
aj korčuliarsky kurz.
V týchto chvíľach
už ho majú úspešne za
sebou a pýšia sa svojimi
diplomami. O zážitkoch z
dubnického štadiónu hovoria iba v superlatívoch.
Materská škola Ilava a Klobušice sa od pondelka 13. januára
do piatku 17. januára zúčastnila
korčuliarskeho kurzu, ktorý organizoval Mestský hokejový klub
Dubnica nad Váhom. V rámci
neho mali rodičia možnosť pre
svoje deti zapožičať zdarma na
štadióne korčule a bezpečnostné
prilby. Využilo ju 31 predškolákov z Ilavy a 12 predškolákov z
Klobušíc, ktorí hromadne každé
ráno vyrazili autobusom na
spoločný výlet za korčuliarskymi
zážitkami. Ponukový list, ktorý
oslovil škôlku, hovoril jasnou
rečou. Vyzdvihol hneď niekoľko
benefitov korčuľovania. Zámerom
kurzu bolo najmä zvýšiť korčuliarsku gramotnosť detí v okrese
Ilava, rozšíriť deťom portfólio
činností vykonávaných v zime s
rodičmi, zvýšiť environmentálne
povedomie detí, olympizmus,
pravidlá fair-play a súťaženia.
Samozrejme korčuľovanie má aj
svoje výhody zo zdravotného a
kondičného hľadiska. Deťom sa
zlepšuje rovnováha, koordinácia,
vytrvalosť a sila dolných končatín.
Pre chlad a vyššiu vlhkosť je pobyt
na ľadovej ploche vhodný aj pre
astmatikov a alergikov a celkovo v
rámci otužovania zlepšuje imunitu
u detí. O samotný výcvik sa postaralo hneď niekoľko licencovaných
trénerov, trénerov ASA a asistentov
z radov hráčov A družstva, ktorých
spolu so zdravotníkom zabezpečil
MHK Dubnica nad Váhom.
Pedagógovia neskrývali
spokojnosť a deti
žiarili radosťou
Ilavská materská škola doteraz
korčuliarske kurzy neorganizovala. Nová riaditeľka do ponuky
zaviedla aj túto športovú aktivitu.
„Korčuliarsky kurz pre našich
predškolákov sme zorganizovali ako pilotný ročník. Preto
som sa osobne chcela pozrieť,
ako vyzerajú jednotlivé lekcie
a či tréneri postupujú podľa
predloženého denného plánu.
Presvedčila som sa, že je lepšie
raz vidieť ako stokrát počuť a
oproti pondelku u detí vidím

Predškoláci MŠ z Ilavy a Klobušíc sa naučili

korčuľovať za jeden týždeň
obrovský posun. Musím povedať, že som veľmi spokojná,“
prezradila nám riaditeľka MŠ Ilava
Jana Házová počas posledného
dňa kurzu. „Pre tento kurz sme
sa rozhodli hlavne preto, aby
deti získali základy dostupných
športových činností a prehĺbili
sme u nich záujem o športové
aktivity ako také,“ prezradila
viac o svojich pohnútkach riaditeľka. Ako ďalej dodala, svoje
rozhodnutie neľutuje, naopak
vidí v ňom zmysel a podľa nej
padol na úrodnú pôdu. „Veľmi
ma potešilo, keď mi dievčatko
povedalo, že si už aj otecko
kúpil korčule a začnú spolu
chodiť korčuľovať. A to je super,“ doplnila s úsmevom.
Spokojnosť s kurzom neskrývali
ani učiteľky predškolákov. „My
sme veľmi spokojné, najmä
s trénermi a s tým, aký majú
k deťom predškolského veku
prístup. Vedia sa znížiť na ich
úroveň a pochopiť ich. Keď
tlačí korčuľa, tak ich prezujú,
poradia, pomôžu... Sú veľmi
ústretoví a tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu,“ pochvaľovala si
Katka Masárová, učiteľka predškolákov v Materskej škole Ilava.
Jej kolegynka Janka Magutová
opísala aj ďalšie zlepšenia, ktoré
badať na škôlkaroch. „Okrem
toho, že sa deti naučia korčuľovať, má tento kurz veľa ďalších
benefitov, stmeľuje kolektív,

zlepšujú sa sebaobslužné
činnosti detí a v neposlednom
rade je to pre ne aj nový zážitok. Cestujú spolu autobusom,
navzájom si pomáhajú pri
obliekaní, držia spolu, naučia
sa disciplíne a sebaovládaniu,“
zhodnotila s tým, že trénerov si
deti veľmi obľúbili, vzbudzovali v
nich prirodzenú autoritu a sú pre
nich vzorom. Všetky pedagogičky
sa zhodujú, že deti počas jedného
týždňa urobili pokroky, aké by
nečakali. Prvý a posledný deň
bol neporovnateľný.
Väčšina malých absolventov
kurzu na korčuliach nikdy
predtým nestála
V Dubnici nad Váhom sú korčuliarske kurzy rutinou, nakoľko sú
neoddeliteľnou súčasťou hokejového oddielu. „Bez malých detí
to nejde. Robí sa to, odkedy
je hokej hokejom. Ale samozrejme stále kurzy inovujeme
a organizujeme v novších formách. Chceme deti dostať na
ľad, upútať ich, aby nesedeli iba
doma, ale vytiahli rodičov na
nejaké športovisko,“ vysvetlil
Róbert Gálik, jeden z trénerov
MHK Dubnica.
Korčuliarsky kurz pre najmenších má svoju postupnosť. Prichádzajú naň totiž deti, ktoré nikdy
korčule nemali obuté. „V prvom
rade ich oboznámime s tým,
čo majú na nohách. Keď sa

dostanú do korčúľ, sú veľmi
šťastní, lebo je to pre nich niečo nové. Skúšame kráčať po
gume a okolo mantinelu. Keď
už vedia stáť, malými krokmi
ideme na ľad. Niektorí udržia
rovnováhu hneď, niektorí
chodia po štyroch, pomaly
sa postavia... Za ten týždeň
sa naučia korčuľovať všetky
deti,“ opísal prvé dni na ľade
tréner. „Máme to prepracované
tak, že každý jeden pohyb sa
snažíme prirovnať k nejakému
zvieratku. Keď im povieme, že
ideme robiť tučniačika, deti vedia, že ten robí maličké kroky,
má nožičky pri sebe a drobčí.
Keď ideme robiť medveďa,
prídu na rad veľké kroky. Žabka
zase skáče... Každý pohyb sa
im snažíme do ich detskej hlavičky dostať cez zoo,“ vtiahol
nás do detského sveta, ktorým
sa musia riadiť aj samotní tréneri,
Róbert Gálik.
Naučiť sa padať
je základ
Padanie je prvé, čím začínajú.
Ako tréner prezradil, na ľad potrebujú deti najskôr nejak dostať. „Či
už sa udržia postojačky, alebo
naň prídu po štyroch, na tom
na začiatku nezáleží. My držíme
tempo s nimi a dáme sa na štyri
tiež. Pomaličky sa učíme, ako
sa z kolien dá postaviť. Sme
tu štyria tréneri a nemôžeme
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byť pri každom dieťati, preto to
musia zvládnuť sami,“ popísal
základ, na ktorom môžu ďalej
stavať. Pohyblivosť detí potom už
záleží na ich šikovnosti. Niekto sa
pohybuje lepšie, niekto horšie, ale
dodáva, že za týždeň to všetko
vycibria – každý sa naučí stáť a pohybovať po ľadovej ploche. A veru
mal pravdu, v piatok – posledný
deň kurzu, sa ľadová plocha len
tak hemžila malými samostatnými korčuliarmi, ktorým v očiach
svietili iskričky radosti. Pády boli
pre ne malina, nevadili im odreté
kolená ani modriny. Nejeden rodič
by neveril vlastným očiam.
Diplomy a olympijské
medaily na záver
Predškoláci si na posledný
deň kurzu pre svojich trénerov
pripravili milé básničky a darovali
im kresby. „Chceli sme, aby nám
nakreslili, čo im najviac utkvelo
v pamäti, na čo sa najviac tešili.
Z prác detí potom urobíme vernisáž,“ prezradil tréner. Okrem
toho bol pre deti pripravený zaujímavý záverečný program. Čakala ich olympiáda, kde v tímoch
korčuľovali pomedzi prekážkové
dráhy a zbierali puky. „Na konci
bolo vyhodnotenie, kde od nás

dostali sladkú zlatú medailu a
každý predškoláčik aj diplom
o absolvovaní korčuliarskeho
kurzu,“ dodal. Rovnaký kurz je v
ponuke aj pre prvákov a druhákov
základných škôl. Zapojená je
doň aj naša ilavská škola a tak
tí, čo majú prvý ročník kurzu za
sebou ako škôlkari, sa ho budú
môcť zúčastniť aj ďalšie dva roky
po sebe. Odborníci tvrdia, že po
takomto každoročnom výcviku už
budú vedieť korčuľovať celý život.

Korčuľovať môžu
aj naďalej
Po skončení kurzu sa často
stáva, že jeho absolventi majú
záujem korčuľovať aj naďalej.
„Máme u nás školu korčuľovania, ktorá býva každý
utorok, štvrtok a sobotu. Sú
tam začiatočníci – predškoláci,
prváci a druháci rozdelení do
rôznych skupín podľa toho,
čo už vedia,“ prezradil nám R.

Gálik s tým, že na štadióne býva
aj verejné korčuľovanie každú nedeľu. „Tento rok nám pribudla
aj novinka. Voláme to RYBNÍK.
Môžu naň prísť deti v rôznom
veku. Ihrisko sa rozdelí na
niekoľko malých ihrísk, kde si
deti môžu spolu zahrať hokej,
zabaviť sa a vykorčuľovať sa.
Jednoducho chovať sa tak,
akoby boli niekde na rybníku,“
predstavil nový formát.
Dodal však aj to, že prvotný
vysoký záujem po ukončení kurzu
podľa jeho skúseností časom opäť
klesá. „Dnešné deti to majú veľmi ťažké, potrebujú obetavých
rodičov. Tí v dnešnej dobe majú
málo času a veľa práce. Často
chodia za nami hneď po kurze,
že chcú, aby dieťa ďalej chodilo
aj na krúžok, lebo sa mu to
veľmi páčilo, ale časom zistia,
že nemajú na to čas... Dnes je
to žiaľ o obete rodičov,“ dodal
s tým, že ich cieľ je jasný.
Dať deťom vedomosť korčuľovania, aby si potom kedykoľvek
mohli ísť s rodičmi zakorčuľovať
napríklad na zamrznutý rybník tak,
ako kedysi, keď sme my boli malí.
Odkaz je jednoznačný - nesedieť
len doma, ale vyšantiť sa aktívne
vonku.
-verk-

Vysúťažme si spolu ihrisko ŽIHADIELKO v Klobušiciach
Od pondelka 13. januára odštartovalo hlasovanie na získanie desiatich nových ihrísk
Žihadielko od spoločnosti LIDL. Ide už o piaty
a zároveň posledný ročník súťaže. Ilava má
tak poslednú šancu hlasovať a zabojovať.
Vďaka projektu „Lidl ihrisko Žihadielko 2020“
bude v tomto roku na Slovensku stáť 50 moderných a bezpečných detských ihrísk Žihadielko v
hodnote 4,5 mil. eur. Spoločnosť Lidl postavila v
slovenských mestách od roku 2016 dovedna 40
Lidl ihrísk Žihadielok v celkovej hodnote takmer
3,5 mil. eur. Ako uvádzajú na svojich stránkach,
moderných a bezpečných detských ihrísk v
slovenských mestách nie je dosť. Detskí lekári
a psychológovia upozorňujú, aké je dôležité,
aby deti odmala trávili voľný čas aktívne. Preto
sa rozhodli pomôcť pri budovaní najmodernejších ihrísk, ktoré deťom ponúknu aktívny pohyb
zábavnou formou. Žihadielko vyvolalo pozitívny
ošiaľ a mnoho miest, mestských častí, či obcí
organizovalo rôzne výzvy či súťaže, aby získali čo
najviac hlasov a tak pre svoje rodisko zabezpečili
nové detské ihrisko.
Tento rok posledná šanca na výhru
Príležitosť hlasovať a zabojovať v súťaži budeme mať opäť. Šanca bude však už iba jedna,
nakoľko v roku 2020 prebehne posledný ročník
súťaže. „Chceme, aby bol piaty, a zároveň
posledný ročník projektu výnimočný. Účasť
v súťaži bola ponúknutá všetkým slovenským mestám bez ohľadu na to, či sa v
nich vyskytuje Lidl predajňa potravín. Do
posledného ročníka projektu sa zároveň
mohli zapojiť všetky mestá, mestské časti
alebo obce, ktoré už jedno alebo dve ihriská

Žihadielko majú,“ uvádza spoločnosť Lidl vo
svojich propagačných materiáloch. V termíne
do 30. novembra 2019 mali samosprávy zvážiť, či majú k dispozícií vhodný pozemok pre
realizáciu ihriska a či sa do projektu zapoja. V
tomto termíne prejavilo záujem 93 samospráv.
Pozemok, ktorý je vo vlastníctve mesta a spĺňa
kritériá o výmere 16 m x 20 m, ako sa uvádza v
podmienkach súťaže, je v rámci územia Ilavy v
mestskej časti Klobušice na parcele číslo 123/1.
Tento pozemok sa nachádza na konci Barošovej
a Pluhovej ulice.
Už postavené „žihadielka“ ako aj ich
vizualizácie vyzerajú skutočne lákavo
Všetky Lidl ihriská Žihadielka spája jednotný
motív rozprávkovej včielky Maje, ktorej príbehy
deti, ale aj generácia ich rodičov veľmi dobre
poznajú. Maja a jej priatelia sú aktívnou súčasťou
herných prvkov obsiahnutých v rámci ihriska,
ktorého rozmery sú 20 m x 16 m. Skladbou je
určené pre deti vo veku od 2 do 12 rokov. Dopadovú plochu tvorí mäkká liata guma. Táto zóna
ponúka veľa zábavy na pružinových hojdačkách,

kolotoči, či v domčeku určenom pre deti od 2 do
6 rokov. Samozrejmosťou je veľké pieskovisko.
Práve vďaka dopadovej liatej gume sa môžu aj
tí najmenší vyšantiť do sýtosti. Dominantou zóny
pre deti od 6 do 12 rokov je športová zostava,
ktorá nabáda odvážlivcov k množstvu lezeckých
výziev. Vedľa športovej zostavy je malá dvojveža, z ktorej sa dá odbehnúť na dva rôzne typy
hojdačiek umiestnených v zadnej časti ihriska.
V tejto zóne tvorí dopadovú plochu štrk. Pri
vstupe je stojan na bicykle, informačná tabuľa s
prevádzkovým poriadkom a poruke je aj odpadkový kôš. Pre zvýšenie bezpečnosti hrajúcich sa
detí je celé ihrisko oplotené. Dostatok lavičiek
rozmiestených v každej časti ihriska zabezpečí
aspoň chvíľu oddychu pre deti a ich rodičov.
Ihrisko Žihadielko je navrhnuté a realizované
spoločnosťou, ktorá má tradíciu v tejto oblasti.
Herné prvky sú z odolných materiálov a spĺňajú
prísne kvalitatívne a bezpečnostné kritériá. Je
samozrejmosťou, že všetky herné prvky detského
ihriska prešli certifikáciou.
Hlasovať môžete každý deň
Na Slovensku tak v roku 2020 vyrastie posledných desať Lidl ihrísk Žihadielok, pričom
hodnota jedného takéhoto ihriska je 87 tisíc
eur. Hlasovanie prebieha od 13. januára až do
29. februára 2020 na webovej stránke www.
zihadielko.sk. Hlasovať môže len registrovaný
hlasujúci, ktorý môže v čase hlasovania odovzdať
maximálne dva hlasy v jeden kalendárny deň. Víťazi budú zverejnení v prvej polovici marca 2020.
Nenechajme si ujsť takúto príležitosť, spojme
sa v hlasovaní a vyhrajme nové detské ihrisko!
-verk-

V

erejnosť ju spoznala najmä vďaka duetu Cudzinka
v tvojej zemi, ktorý naspievala
s Xindlom X. Keďže je však
„od susedov“, mnohí z nás si
jej meno spájajú s Považskou
Bystricou, odkiaľ pochádza.
Táto milá a prirodzená folková
speváčka má na svete už dva
albumy, pričom druhý uzrel
svetlo sveta len pred Vianocami. Hoci aktuálne pôsobí
v Bratislave a často ju vídať
v Prahe, krstila ho v rodnej
Považskej Bystrici a aktuálne
môžete z éterov rádií veľmi
často počuť jej nový singel,
ktorý naspievala so Spokom
z kapely Smola a Hrušky, s
názvom Aj ty to tak cítiš a stáva
sa z neho veľký hit. V Ilave ste
Mirku Miškechovú mohli zažiť
naživo hneď v úvode roka a
my sme si ju po novoročnom
koncerte odchytili NA SLOVÍČKO bokom...
 Ako sa ti koncertovalo v
Ilave?
- Bolo tu super, napriek tomu,
že je vonku veľmi chladno, ľudia
po Silvestri prišli, počúvali, aj si
spievali so mnou pesničky... Myslím si, že sa bavili, samozrejme
nie každý to dá najavo tak, že aj
tancuje a spieva, ale to je aj tým,
že moja gitarová muzika je taká
skôr na zamyslenie a na počúvanie. Takže ja som spokojná a bolo
mi veľmi dobre.
 Teraz nedávno ti vyšiel
druhý vlastný album, aké sú
tvoje ďalšie profesijné ciele v
tomto roku?
- Áno, nedávno mi vyšiel druhý
a už pracujem na treťom. Do
jeho tvorby chcem dať všetko.
Čokoľvek robím, robím to naplno
a úprimne a nechcem to nijako
„oklamať“, tým pádom ja som spo-
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Mirka Miškechová: Ak sa človek dostane
tam, kam má, tak sa nemusí o nič báť
kojná už nezávisle na výsledku.
Myslím si, že keď človek robí niečo
autenticky a od srdca, vtedy robí
veci správne.
 Tvojou úprimnosťou sú
poznačené aj texty tvojich
skladieb. Možno práve to má
za následok, že sa ľuďom tak
páčia, vryjú sa im do srdca a
hlavne sú zapamätateľné. Ako
vnímaš posun svojej kariéry?
Všímaš si, že ťa ľudia viac
poznajú?
- Nemyslím si, že som úplne
neznáma, ľudia ma registrujú, aj
sa prihovoria a pristavia, takže
začínam sa stotožňovať aj s tým,
že sa začínam v istom zmysle
stávať verejnou osobou. Je to už
trošku iné a musím si dávať pozor
na nejaké veci... Ale ja vlastne
nemám v živote nič také, čo by
som musela skrývať. To, že človek
žije v pravde, to je najdôležitejšie.
 Dávaš si novoročné predsavzatia? Také tie všedné a
klasické?
- Samozrejme, ako každá žena,
by som chcela schudnúť. (smiech)
A snažím sa byť čo najviac dobrým a vyrovnaným človekom,
pretože každý máme svoje dobré
a zlé chvíle, tak sa snažím, aby
tých zlých bolo čo najmenej. A
ku každému človeku sa snažím
pristupovať s úctou a rešpektom.
 Odkiaľ berieš inšpiráciou pre
svoje nové texty?
- Inšpirácia je všetko, čo sa
deje naokolo, ale aj vo mne. Asi
ani niet, čo viac k tomu dodať...

Lebo všetko je to o tom, čo žijeme
a čo prežívame...
 To, že máš talent a schopnosti sama tvoriť takéto zaujímavé texty a skladby, vnímaš
ty osobne ako? Je to dar od
Boha?
- Ja si myslím, že každý sme
na tento svet prišli s nejakým
predurčením, poslaním a vyšším
cieľom. Ja som od mala cítila, že
mám robiť hudbu. Myslím si, že
všetci to tak v sebe máme. Že je
to dané Bohom...
 Je podľa teba ťažké presadiť
sa na slovenskej populárnej
scéne? Máš ambície stále sa
posúvať ďalej, aj čo sa týka
popularity?
- Určite mám ambície sa posúvať, pretože tým, že je človek zná-

na slovíčko
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mejší, otvára mu to veľa dverí...
A či je to ťažké? No jednoduché
to samozrejme nie je, pretože
ľudí, ktorí sa živia iba muzikou je
málo. Ale ja si myslím, že každý
má svoje miesto, takže v rámci
nejakých konkurenčných bojov
to nevnímam. Podľa mňa, ak sa
človek dostane tam, kam má, tak
sa nemusí o nič báť.
 Čo by si na záver zaželala
Ilavčanom do nového roka?
- Ja by som im popriala hlavne
veľa správnych rozhodnutí, aby
išli vždy tam, kde cítia pokoj v
srdci. To je podľa mňa ukazovateľ,
že sme na správnom mieste a so
správnymi ľuďmi. A tam, kde cítia
opak, odtiaľ nech utekajú... 
Zhovárala sa
Veronika Klobučníková

Tanečníci základnej umeleckej školy
opäť úspešní
Záver kalendárneho roku 2019 bol
bohatý na ocenenia žiakov tanečného
odboru. V októbri na celoslovenskej
súťaži MY Dance Myjava mladší žiaci
získali 2. miesto za scénický tanec
s choreografiou V ríši brečtanov a
tiež 3. miesto za scénický tanec s
názvom Malí záhradníci. Vďaka tvorivosti pani učiteľky Evy Tóthovej,
talentu a usilovnosti detí sa presadili
aj na medzinárodnej súťaži v Ostrave,
kde získali mladší žiaci 1. miesto v
kategórii scénického tanca a staršie
žiačky 2. miesto vo svojej kategórii tiež
scénického tanca. Žiakom veľmi pekne
ďakujeme za krásnu reprezentáciu
školy a mesta Ilava a pani učiteľke
ďakujeme za kvalitné pedagogické vedenie.
(Ingrid Viskupová)

2/2020
PREPLNENÉ SMETNÉ
NÁDOBY NA PSIE
EXKREMENTY
Prostredníctvom oficiálnej
mestskej stránky na facebooku
Aktuality mesta Ilava ste nás upozornili na problém s preplnenými
smetnými nádobami určenými
pre psie exkrementy, kam mali
podľa našej čitateľky psíčkari pri
venčení, už veľmi dlho problém,
niečo vmestiť. Tento občiansky
podnet sme posunuli Stanislavovi
Rendekovi, vedúcemu Oddelenia technických služieb Ilava.
„Situácia daného kontajnera
nám bola oznámená 17. januára 2020. Ešte v ten deň som
osobne spolu s kolegami daný
problém vyriešil. Nádoba bola
vysypaná, odobraná na zberný dvor, umytá a do nádoby
sme umiestnili vrece, ktoré
tam predtým absentovalo.
Pracovníčky, ktoré pravidelne
vysýpajú zberné nádoby na
verejných priestranstvách, boli
poučené, že svoju pozornosť
majú venovať aj týmto typom
zberných nádob, nie len zberným nádobám na zber zmesového komunálneho odpadu,“
reagoval na občiansky podnet
S. Rendek.
UPRATOVANIE ULÍC
Na webovej stránke mesta v
sekcii Otázky a odpovede, ste
sa pýtali: „Čo bráni využiť zimu
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 PÝTATE SA, MY ODPOVEDÁME... 
Ako sme avizovali, prinášame vám pravidelnú rubriku, v ktorej budeme odpovedať na vaše otázky. Pre februárové vydanie
vyberáme tieto podnety, ktoré sa k nám dostali rôznymi kanálmi
od mailovej pošty, cez Facebook až po diskusnú kategóriu na
webstránke mesta „Otázky a odpovede.“

bez snehu a vyčistiť mesto od
odpadu (plechovky, plasty, papiere... atď.)? Okolie chodníkov
je ním doslova zavalené, napríklad od železničnej stanice
do centra či od starého Lidla
po nemocnicu – stačí sa len
prejsť po meste,“ napísal M.
Behan dňa 17. januára. Odpoveď
na stránke dostal od vedúceho
Oddelenia technických služieb
mesta Ilava Stanislava Rendeka:
„Vážený občan, pracovníci a

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2020
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím
č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky a určil deň ich konania na sobotu 29. februára 2020.
Voľby sa konajú od 07.00 hod. do 22.00 hod. Právo voliť do
Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a
preukáže sa platným občianskym preukazom. Volič môže voliť na
území Slovenskej republiky - vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na
základe hlasovacieho preukazu. O vydanie hlasovacieho preukazu
môže volič požiadať osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej
osoby (najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom konania
volieb v úradných hodinách obce), v listinnej alebo elektronickej
forme (najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb).
Volebný okrsok č. 1 - DOM KULTÚRY ILAVA, patria sem:
Mierové námestie, Ul. Ružová, Farská, Moyzesova, Košecká,
SNP, Záhumenská, Kukučínova, občania s trvalým pobytom Ilava
Volebný okrsok č. 2 - ZÁKLADNÁ ŠKOLA, patria sem: Ul.
Medňanská, Skala, Jesenského, Kalinčiakova, Hollého, Slnečná
Volebný okrsok č. 3 - ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, patria
sem: Ul. Pivovarská, Ľ. Štúra, Hviezdoslavova, Sládkovičova,
Štefánikova
Volebný okrsok č. 4 - TECHNICKÉ SLUŽBY, patria sem: Ul.
Kpt. Nálepku, Sihoť, Záhradnícka, J. L. Bellu, Nádražná, Hurbanova,
Mládežnícka, Za kanálom
Volebný okrsok č. 5 - DOM KULTÚRY KLOBUŠICE, patria
sem: celé Klobušice
Volebný okrsok č. 6 - DOM KULTÚRY ILIAVKA, patria sem:
celá Iliavka a Iliavčanská dolina

pracovníčky oddelenia TSM
upratujú celé mesto priebežne.
Každý pondelok chodia čistiť
pravidelne znečistené lokality
a následne ďalej časti mesta
podľa stanoveného harmonogramu. Prípadné väčšie
znečistenie stačí nahlásiť a
situáciu budeme riešiť operatívne. V neposlednom rade je to o
nás občanoch, ako zodpovedne
pristupujeme k životnému prostrediu okolo nás.“
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PRENÁJOM PRIESTOROV
V DOME KULTÚRY
V súvislosti s konaním predvolebných stretnutí politických strán
s voličmi sme od vás dostali otázku, akým spôsobom sa postupuje
pri prenajímaní priestorov, ktoré
sú v majetku mesta za účelom
konania takýchto podujatí. Odosielateľa otázky zaujímali najmä
priestory veľkej sály v Dome
kultúry Ilava. „Ceny za prenájom
veľkej sály v dome kultúry
upravuje Všeobecne záväzné
nariadenie č. 3/2018 o nakladaní a hospodárení s majetkom
mesta Ilava, kde konkrétne v
prílohe č.1 s názvom Úprava
výšky nájomného za užívanie
miestností a úhrad za poskytovanie služieb v Dome kultúry
Ilava sa v bode 1 stanovuje
suma za prenájom sály domu
kultúry 30 eur na hodinu,“ odpovedal Anton Bajzík, zástupca
primátora mesta.
Sekciu „OTÁZKY A ODPOVEDE“ nájdete na oficiálnej
webstránke mesta www.ilava.sk
v kategórii „samospráva“, kde
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.

100. výročie volieb v Československu
28.októbra 1918 bol v Prahe
Národným výborom československým vydaný prvý zákon o
zriadení samostatného štátu
- Republiky Československej
a pre národy bývalého Rakúsko-Uhorska sa začali písať
nové dejiny.
Vo februári 1920 Revolučné
národné zhromaždenie, ktoré
vzniklo premenovaním Národného výboru československého,
prijalo novú ústavu Československa. V apríli 1920 sa uskutočnili prvé voľby do Národného
zhromaždenia Československej
republiky po vzniku samostatnej
republiky. Išlo o prvé parlamentné
voľby na území Československa
a boli jednými z prvých na svete,
kde dostali volebné právo i ženy
na základe všeobecného a rovného volebného hlasovania. Pôvodný väčšinový volebný systém z
dôb Rakúsko-Uhorska bol nahradený pomerným systémom, ktorý
umožňoval ľahšiu kandidatúru
menším stavovským, etnickým
a ideologickým formáciám.
Mohli sa ich zúčastniť príslušníci
menšinových národov. Volilo sa

do dvojkomorového Národného
zhromaždenia Republiky Československej, ktoré sa skladalo z
Poslaneckej snemovne a Senátu.
Do obidvoch komôr sa volilo
pomerným systémom.
Aakosavolilovďalšíchvoľbách?
Po druhej svetovej vojne malo
Národné zhromaždenie len jednu
komoru. Kandidovať mohli len
strany združené v Národnom
fronte. Po februári 1948 bol
obmedzený systém politických
strán a voľby sa stali formálnymi.
V roku 1969 vzniklo Federálne
zhromaždenie, skladajúce sa
zo Snemovne ľudu a Snemovne
národov a zastupiteľské zbory
národných republík – Česká
národná rada a Slovenská národná rada. Po roku 1989 sa
systém politických strán začal
obnovovať. V júni 1990 sa opäť
konali slobodné voľby. Po zániku
federácie sa Česká a Slovenská
národná rada 1.januára 1993 bez
volieb zmenili na parlamenty novo
vzniknutej Českej a Slovenskej
republiky.
(M. Kobzová)
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Podujatia v Ilave - pozývame
7. 2. 2020 (piatok) od 20.00 v KD Klobušice
FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA.
Do tanca hrá HS Koral. Vstupné 4 €. Pozýva MsV Klobušice
8. 2. 2020 (sobota) od 10.00 pri hasičskej zbrojnici
ZABÍJAČKOVÉ FAŠIANGOVÉ HODY.
Sprievod v maskách, vystúpenie FS Strážov a DFS Laštek.
15. 2. 2020 (sobota) od 19.00 v dome kultúry
12. REPREZENTAČNÝ PLES ZUŠ ILAVA
Cimbalová hudba Carpatia, hudobná skupina
Fašiang band. Vstupné 22 €, predpredaj v ZUŠ
16. 2. 2020 (nedeľa) od 16.00 v dome kultúry
VEĽKÝ MESTSKÝ KARNEVAL
Zábava pre malých aj veľkých, diskotéka, súťaže.
Vstupné: 1 €/osoba
22. 2. 2020 (sobota) od 19.00 v dome kultúry
VII. FARSKÝ RODINNÝ PLES
O zábavu sa postará dídžej Braňo Gašpar. Vstupné: 20 €.
25.2.2020 (utorok) od 17.00 v dome kultúry
POCHOVÁVANIE BASY FOLKLORISTAMI Z ILAVY
Pásmo tanečných vystúpení pri príležitosti pochovania basy.
DFS Vretienko, DFS Laštek, FS Strážov. Vstupné: dobrovoľné
7. 3. 2020 (sobota) od 7.00 do 12.00 v dome kultúry
BURZA ZBERATEĽSKÝCH ZAUJÍMAVOSTÍ
Starožitnosti, pohľadnice, knihy, mince a iné.
Vstupné: 0,50 €/dospelí, deti a predávajúci zdarma
Informácie vždy aktualizujeme a dopĺňame podrobnosti
na www.ilava.sk (kalendár podujatí). Zmena programu vyhradená.

Kolkársky klub FESA Dubnica nad Váhom
Vás srdečne pozýva na

MAJSTROVSTVÁ OKRESU ILAVA V KOLKOCH
pre rok 2020 kategória jednotlivci
Usporiadateľ:
Termín a čas:
Miesto:

Kolkársky klub FESA Dubnica nad Váhom.
23. 2. 2020 (nedeľa) od 10.00 do 20.00 hod.
Kolkáreň MKK Stará Turá,
Športová ul. 503, 916 01 Stará Turá.
Kategórie:
U14 (žiaci a žiačky spoločne),
U18 (dorastenci a dorastenky spoločne),
Ženy, Muži „B“ (neregistrovaní hráči).
Disciplína:		Kategórie Muži „B“ 1x120 Hz alebo 1x60 Hz,
kat. Ženy 2x30 Hz, kategória U18 1x30 Hz,
kat. U14 1x30 hodov plné.
Predpis:		Hrá sa podľa pravidiel kolkárskeho športu.
Časový plán:		
od 10.00 hod. – kat. U14, od 12.00 hod. – kat. U18,
od 14.00 hod. - kat. Ženy, od 16.00 hod. - kat. Muži „B“.
Každý hráč je povinný byť prítomný v kolkárni
minimálne 30 minút pred svojím plánovaným
štartom vo svojej kategórii!
Podmienka účasti: 		Súťažiaci s trvalým pobytom v okrese ILAVA.
Výnimky udeľujú rozhodcovia
po dohode s riaditeľom turnaja.
Štartovné:		Hráč hradí štartovné v hotovosti vo výške:
120 Hz – 6 €, 60 Hz – 3 €, 50 Hz – 3 €, 30 Hz – 2 €.
Hradí sa len prenájom dráh.
Ceny:
Medaily, diplomy a vecné ceny od sponzorov.
Ostatné:		
Pozor, vstup na dráhy do haly len vo vlastnej čistej obuvi!
Prihlasovanie: Email: roman72.ba@gmail.com, SMS na 0915/789207,
(meno, priezvisko, mesto a kategória),
facebooku Majstrovstvá okresu Ilava v kolkoch 2020.
Hráči prihlásení do daného termínu – 20. 2. 2020 !!!

Cieľom turnaja je osloviť ľudí, najmä deti a mládež
v okrese Ilava. Dať im možnosť vyskúšať si a zahrať tento
kedysi v našom okrese veľmi populárny a úspešný šport !!!

Kategória muži „A“ - 1. miesto Anton Minárik (v strede), 2. miesto
Pavol Ďuďák (vľavo) a 3. miesto Milan Blaho (vpravo)

Konečné výsledky Majstrovstiev okresu Ilava
v kolkoch na rok 2020 kategória muži „A“
Dňa 9. januára 2020 sa v kolkárni v Starej Turej uskutočnili
už druhé Majstrovstvá okresu Ilava v kolkoch, v kategórii muži
„A“, nakoľko okres Ilava v súčasnej dobe nedisponuje žiadnou
funkčnou kolkárňou.
V tejto kategórii, ktorá sa hrala
(Dubnica n/V) 506 b. (180 dorážv disciplíne na 120 hodov združeka), 12. Marián Uhlík (Dubnica n/V)
ných, sa predstavilo 16 hráčov z
506 b. (137 dorážka), 13. Peter
okresu Ilava, ktorí hrajú pravidelne
Veselý (Dubnica n/V) 492 b., 14.
súťažné zápasy v 2. Slovenskej
Jozef Kebísek 483 b., 15. Rastislav
kolkárskej lige skupina západ,
Moško (Dubnica n/V) 480 b., 16.
3. lige v Trenčianskom kraji a v
Peter Fabuš (Ilava) 405 b..
mestskej lige v Trenčíne a Starej
Ceny do turnaja venovali:
Turej. Medzi nimi pozvanie prijali
primátor mesta Ilavy Ing. Viktor
aj traja najlepší hráči kat. muži
Wiedermann, primátor mesta
„B“ z Majstrovstiev okresu Ilava
Dubnica nad Váhom Mgr. Peter
v roku 2019 (Peter Veselý, Jozef
Wolf, RONA, a.s. Lednické
Kebísek, Peter Fabuš). Títo hráči
Rovne, Full Café Ilava, Bowling
nie sú registrovaní v žiadnom
Coffe Ilava, Kolkársky klub FESA
klube, ale možnosť spoločne si
Dubnica nad Váhom, AGROFARzahrať proti najlepším hráčom v
MA, spol. s r.o., Červený Kameň,
Ilavskom okrese využili a získali
Hudobná agentúra MK, Lednické
tak nielen obdiv, ale aj cennú skúRovne, Vinárstvo Michal Sadloň
senosť. V tomto roku boli konečné
– Limbach, Vegáč – zdravé bistro
výsledky oveľa vyrovnanejšie, ako
Ilava, Pizzeria Bosorka - Ladce,
v roku 2019. Majster okresu z roku
Mgr. Roman Pecháček, Mestský
2019 Anton Barták z Dubnice n/V
kolkársky klub Stará Turá, Mnišky
Pub & Restaurant Tuchyňa.
skončil v týchto pretekoch až na
6. mieste, naopak 11. najlepší hráč
Za poskytnutie priestorov na
z roku 2019 Anton Minárik sa stal v
zorganizovanie M-okresu Ilava
roku 2020 majstrom okresu Ilava.
2020 patrí srdečné poďakovanie
Aj toto svedčí o tom, ako sú hráči
domácemu klubu MKK Stará Turá.
Turnaj rozhodovali akreditovaní
vyrovnaní, aká je ich momentálna
rozhodcovia Peter Nemček
forma a komu sa prikloní aj kúsok
športového šťastia.
predseda MKK Stará Turá a Ing.
Konečné výsledky z 9. 1. 2020
Ján Kebísek hráč KK FESA Dubnica n/V. Ďakujeme sponzorom
v kat. muži „A“ na 120 hodov
združených:
za venovanie cien do turnaja a
všetkým, ktorí sa podieľali na
1. Anton Minárik (Dubnica n/V)
559 b., 2. Pavol Ďuďák (Nová Duborganizácií tohto turnaja. Veríme,
nica) 552 b. (175 dorážka), 3. Milan
že o rok sa stretneme znova na
Blaho (Dubnica n/V) 552 b. (174
treťom ročníku a opäť prežijeme
dorážka), 4. Marián Holba (Dubspoločne krásny športový deň. Na
turnaj boli pozvaní primátori Ilavy a
nica n/V) 546 b. (195 dorážka),
5. Roman Pecháček (Ilava) 546
Dubnice n/V, športový redaktor MY
b. (186 dorážka), 6. Ivan Moško
Považský Obzor Jozef Šprocha,
delegáti za Slovenský kolkársky
(Dubnica n/V) 529 b., 7. Anton
Habšuda (Dubnica n/V) 528 b, 8.
zväz prezident SKoZ Doc. JUDr.
Štefan Kočan a viceprezident Mgr.
Martin Hajaš (Nová Dubnica) 526
b., 9. Anton Barták (Dubnica n/V)
Ivan Vajs.
522 b., 10. Ján Kebísek (Dubnica
Roman Pecháček,
riaditeľ turnaja
n/V) 520 b., 11. Pavol Vagovič
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Spomienka na Jozefa Majerecha Mrzúcha
Minulý rok sme v mesačníku uverejnili spomienku
na nášho rodáka Jozefa
Majerecha – Mrzúcha. Od
jeho úmrtia vtedy uplynulo 20
rokov. Začiatkom tohto roka
si pripomíname 100. výročie
jeho narodenia. Bol ilavským
lokálpatriotom, intenzívne sa
zaujímal o históriu rodného
mesta i celého regiónu.
Jozef Majerech – Mrzúch sa
narodil v januári 1920 v Ilave.
Vo svojom rodisku absolvoval
aj školskú dochádzku - ľudovú
školu, meštianku i učňovku. Ako
píše v spomienkach, ktoré nám
poskytol pán Jozef Jakúbek,
hostinskej a výčapníckej živnosti sa vyučil u svojho otca a
u neho aj pracoval. Záľuby mal
rôznorodé - futbal i maľovanie,
históriu aj divadlo. Bol ochotníckym hercom i režisérom. V roku
1941 narukoval do posádky
Podolínec. Aj tam organizoval
divadelné predstavenia, kabarety, hral futbal, redigoval
posádkové novinky a bol činný
i v Matici slovenskej.

(1920 – 2020)
Počas SNP Nemci posádku
odzbrojili a odvliekli najskôr do
Košíc a potom do Nemecka. Na
toto neľahké obdobie spomína
vo svojom Denníku vojenského
zajatca. Pred Vianocami v roku
1944 bol medzi šťastlivcami,
ktorých vrátili na Slovensko.
Liečil sa vo vojenskej nemocnici
v Bratislave a koncom mája
1945 sa vrátil domov.
V roku 1950 začal pracovať
v novovzniknutom Stavebnom
podniku v Ilave (jeho otcovi zrušili koncesiu na hostinec). Kým v
roku 1980 odišiel do dôchodku,
prešiel viacerými funkciami. Bol
plánovač, vedúci výroby, požiarny technik, vedúci závodu atď.
Intenzívne sa zaujímal o históriu. V roku 1975 sa stal členom
Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV. Písal historické
štúdie, viažuce sa k dejinám
Ilavy, cechovým organizáciám,
prispieval do mestských novín.
Bol spoluautorom ilavskej

ILAVSKÁ MATRIKA BILANCOVALA:
viac svadieb, narodení aj prisťahovalcov
Každoročne bilancuje svoje
štatistiky aj Matričný úrad v
Ilave. Jeho údaje sme prepojili
aj s oddelením evidencie obyvateľstva. V roku 2018 sa rozhodlo
zosobášiť na území mesta Ilava
23 párov. Civilných obradov bolo
15 a cirkevných 8, pričom v dvoch
prípadoch išlo o sobáše cudzincov. Pokiaľ ide o mladomanželov,
kde aspoň jeden z páru mal trvalý
pobyt v Ilave, počet svadieb bol v
roku 2018 až 36.
V uplynulom roku 2019 počet
sobášov v Ilave stúpol z 23 na
26 a pomer medzi cirkevnými

POĎAKOVANIE
Mestská knižnica v Ilave ďakuje darcom, ktorí
nám v ostatnom období
darovali knihy:
Hujová Ľudmila
Fusek Stanislav
Gáborová Danka
Behanová Monika
Štúriková Barbora
Staňová Helena
Porubčanová Erika

a civilnými obradmi sa takmer
vyrovnal. Cirkevných bolo 15 a
civilných 11. Maloletí ani cudzinci
sa minulý rok v Ilave nezosobášili
žiadni. Zaujímavosťou však bolo,
že spomedzi 11 civilných obradov,
bolo až 6 mimo Mestského úradu
Ilava. Mladomanželia využili čaro
krásneho prostredia v Zámockom
parku v Klobušiciach.
M E S T SAjK Ápočet
Ilavčanov, ktorí sa rozhodli zoKNIŽNICA
sobášiť v roku 2019 stúpol a to
A
I L AnaVcelkový
rovno o desať sobášov
počet 46.
V roku 2018 zomrelo na území
nášho mesta 178 ľudí, z toho bolo

MESTSKÁ
KNIŽNICA
I L A V A

Staňo Milan
Šuleková Janka
Mihál Anton
Sidorová Dominika
Pajanková Magda
Štencl Eduard
Tomanová Daniela
Šeroníková Monika
Turcerová Ľubka

monografie a autorom knihy o
cechoch, podieľal sa na znovu
otvorení ilavského mestského
múzea v deväťdesiatych rokoch.
O vedomosti získané štúdiom
historických dokumentov v
archívoch na Slovensku i v Budapešti sa ochotne podelil, rád
pomáhal najmä študentom. O
histórii nášho mestečka prednášal záujemcom, návštevníkom,
aj Ilavčanom - neraz i vo farskom
kostole. Za svoju bohatú kultúrnu a osvetovú činnosť dostal
niekoľko ocenení - od Mesta
Ilava, vydavateľstva Osveta
Martin, Trenčianskej tlačiarne a
Trenčianskeho múzea i Ústredia slovenských ochotníckych
divadiel v Martine. Vždy, keď
bola príležitosť, nezabudol spomenúť, že všetko sa mu darilo
vďaka porozumeniu a pomoci
manželky a dcér Márie, Janky
a Alžbety.
Venujme mu všetci, čo sme
tohto múdreho, veselého a
inšpiratívneho človeka poznali
- tichú spomienku.
-ot93 mužov a 85 žien. V prípade občanov mesta Ilava hovorí štatistika
o 57 úmrtiach. V roku 2019 počet
úmrtí klesol na 146, pričom žien
bolo 69 a mužov 77. Počet úmrtí
Ilavčanov v uplynulom roku žiaľ
vzrástol na 65 úmrtí.
Medzi údajmi z matriky nenájdete počty narodených detí, nakoľko v Ilave nie je pôrodnica a tak
sa eviduje, že v Ilave sa nenarodilo
žiadne dieťa, čo samozrejme nie
je totožné s prihlásením novonarodených občanov k trvalému
pobytu v Ilave. Tých bolo v roku
2018 celkom 55 a v roku 2019
počet narodených vzrástol na 57.
Do Ilavy sa v roku 2018 prisťahovalo 122 ľudí a v minulom roku sa
k trvalému pobytu v meste Ilava
prihlásilo 135 občanov.
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Matrika
Narodili sa:

Adela Húserková
Aneta Poláčková

Navždy nás opustili:
Eva Zubáriková
Elena Drábiková
MUDr. Dušan Stratený
Miroslav Hudcovský
Jozef Hirtl

Manželstvo uzatvorili:
Ing. Miroslav Sabo
a Karolína Dobřická
prisťahovaní:
odsťahovaní:
zmeny v meste:

14
5
5

Smútočné poďakovanie
Smútiaca rodina ďakuje
všetkým príbuzným a známym,
ktorí sa prišli rozlúčiť so zosnulým pánom
Miroslavom
HUDCOVSKÝM.
Ďakujú za kvetinové dary a
slová útechy.

Smútočné poďakovanie

Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí sa
prišli rozlúčiť s naším drahým
zosnulým
MUDr. Dušanom
STRATENÝM.
Ďakujeme za kvetinové dary
a slová útechy.
Smútiaca rodina

Zbor pre občianske záležitosti informuje
Teplé ľudské slovo a úprimný stisk ruky pri radostných i smutných
životných udalostiach sú prejavom úcty, spoluúčasti a spolupatričnosti
ľudí. Práve občianske obrady a slávnosti sú miestom, kde sa vyjadruje
porozumenie a úcta, rozdáva láska, prehlbuje občianska spolupatričnosť, kde sa deň všedný mení na deň sviatočný. Obrady v akejkoľvek
podobe vždy boli, sú, aj budú ako forma úcty človeka k človeku, ako
prirodzená potreba základnej ľudskej túžby, túžby po láske a blízkosti.
Zbor pre občianske záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve v Ilave
organizuje už po niekoľko desaťročí obrady: vítanie novonarodených
občanov, stretnutia jubilujúcich občanov, občianske sobáše, občianske
pohreby a pod. Taktiež zabezpečuje rozlúčkové príhovory na cirkevných
obradoch. Tieto sa však robia iba na požiadanie rodiny! O rozlúčku je
možné požiadať priamo na Matričnom úrade v Ilave.
-ra-
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Fašiangová atmosféra sa bude
šíriť Ilavou i Klobušicami
Už tradične aj v Ilave spoločne
oslávime fašiangový čas tak, ako sa
patrí. Tento rok nás čakajú až dva dni
plné zábavy, hudby, tanca a dobrého
jedla. Na svoje si prídu Ilavčania, ale aj
obyvatelia mestskej časti Klobušice.
Oslavy odštartujú v piatok 7. februára
FAŠIANGOVOU ZÁBAVOU v Kultúrnom
dome v Klobušiciach. Od siedmej hodiny
večer so svojimi heligónkami rozprúdia
zábavu Moštenskí Pajtáši a o ôsmej
ich vystrieda hudobná skupina Koral,
ktorá sa postará o výbornú zábavu až
do svitania.
Na fašiangovú nôtu sa bude pokračovať aj v sobotu, 8. februára, v centre
mesta, kde od desiatej od rána pre vás
oddelenie kultúry, oddelenie technických
služieb mesta a dobrovoľný hasičský
zbor spoločne pripravili FAŠIANGOVÉ
ZABÍJAČKOVÉ HODY. „Konať sa budú
tradične pred požiarnou zbrojnicou,
odkiaľ o desiatej hodine začne sprievod masiek zložený z členov divadel-

ného súboru Masky, žiakov základnej
školy a tanečníkov z folklórneho súboru Strážov. Nebude chýbať Tonko
Prekop, ktorý ako obvykle príde s
koníkom a kočom. Sprievod si spraví
malý okruh naprieč námestím a pridať
sa samozrejme môže aj verejnosť,“
opísala plánovaný priebeh podujatia
Darina Gašparová z oddelenia kultúry.
Ako ďalej dodala, najzaujímavejšie
fašiangové masky budú aj ocenené.
Ženy z klubu dôchodcov napečú šišky
a o občerstvenie sa postarajú hasičky.
Okrem toho nebudú chýbať remeselné
stánky a zabíjačkové špeciality. „Hoci
prasa sa nebude zabíjať v priamom
prenose, nakoľko hygiena to nedovoľuje, stále bude zachovaná pravá
zabíjačková atmosféra. Ľudia si budú
môcť zakúpiť zabíjačkové špeciality
a pozrieť sa, ako vyzerá príprava hotových výrobkov. Všetkých srdečne
pozývame,“ dodala D. Gašparová.
-verk-

Veľký mestský karneval
sa vráti do domu kultúry
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. „Po rozhovoroch s pani učiteľkami zo základnej a
materskej školy a hlavne s dievčatami
z Dubáčika, sme sa rozhodli, že ho po
rokoch opäť obnovíme. Všetci sa naň
veľmi tešíme. Máme pripravené rôzne
súťaže pre deti a náš cieľ je taký, že
si rodičia, učitelia a starí rodičia od
detí trošku oddýchnu. O ich ratolesti
bude postarané vo
veľkej sále, kde sa
bude tancovať, hrať,
spievať a šantiť.
Dospelí si tak budú
môcť vo vestibule
v improvizovanom
bare posedieť pri
vínku či kávičke,“
prezradila Anna Riecka z Oddelenia kultúry v Ilave. Na karneval
zavíta aj profesionálny fotograf a priebeh
programu budú mať
v spolupráci s odde-
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lením kultúry pod palcom aj dievčatá z
Materského centra Dubáčik. Nebude
chýbať odborná porota, ktorá vyberie tie
najlepšie masky. „Naprázdno neodíde
nikto, sladké odmeny čakajú na každé
dieťa, ale tie naj masky a kostýmy
oceníme špeciálne. Prihliadať budeme najmä na kreativitu, originalitu a
vlastnoručne robené masky,“ prezradila A. Riecka. Na VEĽKÝ MESTSKÝ
KARNEVAL, ktorý sa bude konať v
nedeľu 16. februára o 16.00 hod. v Dome
kultúry Ilava, pozývame všetkých – od
najmenších po najväčších. Príďte sa s
nami zabaviť 
-verk-

Kultúrno-spoločenské noviny obyvateľov mesta Ilava. Vydáva: Mestský úrad Ilava, IČO: 00317331, Mierové námestie,
019 01 Ilava. Adresa redakcie a inzertného oddelenia IM: Dom kultúry Ilava, Ul. Farská 84/5, 01901 Ilava Tel.: 042 44 555 7072. Šéfredaktor: Mgr. Veronika Klobučníková, e-mail: ilavskymesacnik@ilava.sk, veronika.klobucnikova@ilava.sk. Redakcia
Ilavského mesačníka: Mgr. Darina Gašparková, Anna Riecka, Oľga Tomášová. Korektúra: Mgr. Magdaléna Kobzová. Grafická
príprava: RA-VA, s. r. o. Tlač: ASSA, spol.s.r.o. Púchov. Číslo povolenia: SK OMT - 16. Rozširuje DK Ilava. Náklad: 1 000 ks. EV 3868/09 Príspevky nehonorujeme.
Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu, prípadne nezverejnenie materiálov. Uverejnené príspevky sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Uzávierka prijímania
článkov je každý mesiac do 25. dňa (do 12.00 hod.) 				
				
ISSN 13 38-9262

M E SAČ N Í K

