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V aktuálnom vydaní si prečítate:
Novoročný rozhovor s primátorom
V Ilave pribudne mestská polícia
Advent bol naplnený množstvom podujatí
Rozprávkové postavy v Zimnom parku na námestí ožili
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EDITORIAL
Milí čitatelia, práve držíte
v rukách prvé vydanie Ilavského mesačníka v roku 2020.
Tento rok aj naše mestské periodikum s mnohoročnou históriou čakajú zmeny. Veríme, že
ich budete považovať za pozitívne. Naša redakcia sa bude
o to snažiť najlepšie, ako vie.
V prvom rade posilníme jeho
periodicitu, aby jeho názov naozaj korešpondoval s realitou
a bude vychádzať vždy začiatkom každého mesiaca. S čím
súvisí aj malá zmena termínu uzávierky prijímania vašich
článkov, ktorý je odteraz stanovený do 25. dňa v mesiaci.
Naším cieľom je vylepšiť najmä
obsah, jeho úroveň i pestrosť.
Budeme vám prinášať viac
spravodajstva z nášho mesta, budeme hovoriť o tom, čo
sa chystá a zdokumentujeme
mnohé investičné akcie, ktoré Ilavu tento rok čakajú a nezabudneme ani na problémy,
ktoré trápia vás – obyvateľov
Ilavy. Kultúru v meste podchytíme v predstihu, aby ste nepremeškali žiadne z plánovaných
akcií a zároveň budeme písať
o uskutočnených podujatiach
tak, aby ste o nich vedeli všetko aj v prípade, že ste sa ich
nemali možnosť zúčastniť. Do
Ilavského mesačníka zaradíme viacero pravidelných rubrík,
pričom niektoré z nich nájdete
už v tomto čísle. Do repertoára pridáme viac rozhovorov so
zaujímavými rodákmi, ako aj
s umelcami, ktorí naše mesto
navštívia. To je len niekoľko
zmien, ktoré čakajú Ilavský mesačník v novom šate. Načrtli sme tie najdôležitejšie a postupne vám budeme dávkovať
aj ďalšie. Iba naznačím, že by
sme okrem obsahu radi vylepšili vizuál novín a zapracujeme
aj na distribúcii, aby sa dostal
ku každému jednému z vás.
Za redakciu Ilavského mesačníka vám v novom roku želám iba samé dobré správy 
Veronika Klobučníková
(šéfredaktorka
Ilavského mesačníka)

NOVOROČNÝ ROZHOVOR
S PRIMÁTOROM MESTA ILAVA
„V roku 2020 Ilavu čakajú nové výzvy a projekty, ktoré mesto
doposiaľ nepoznalo.“
Na pravidelnú rubriku „Na slovíčko s primátorom...“ ste si v Ilavskom mesačníku určite už zvykli. Pokračovať v nej budeme aj v roku
2020. Tento raz má však podobu novoročného rozhovoru, v ktorom
budeme spoločne s primátorom Ilavy Viktorom Wiedermannom bilancovať starý rok a pozrieme sa aj na plány pre rok 2020.
Pán primátor, začnime úspechmi... Z čoho máte najväčšiu
radosť, že sa podarilo v roku 2019 v meste dosiahnuť?
Som veľmi rád, že sa nám podarilo zrealizovať výstavbu nového
detského ihriska v Klobušiciach, ďalej zjednosmernenie ulíc Medňanská a Kpt. Nálepku. Bolo to najmä v rámci zlepšenia bezpečnosti premávky na týchto uliciach. Myslím si, že to splnilo svoj cieľ. Dopravná
situácia na týchto miestach je teraz bezpečnejšia a prehľadnejšia. Podarila sa nám aj výsadba zelene na kruhovom objazde, pričom v tomto trende by sme chceli pokračovať aj naďalej, napríklad na námestí.
Revitalizácia zelene totiž patrí pod jeden z bodov môjho programu
s názvom „Viac zelene do mesta“. Ďalej prebehla oprava sociálnych zariadení v Materskej škole Medňanská. Zrealizovali sme a úspešne ukončili projekt kompostéry, ktorý bol podporovaný z Európskej únie. V rámci neho sme
dostali 507 kompostérov, ktoré boli na základe žiadostí zdarma rozdané do domácností.
Dom smútku v Klobušiciach dostal v roku 2019 novú fasádu. Sú na klobušickom cintoríne aj ďalšie plány?
Áno, presne tak. Aktuálne tam prebieha odkúpenie pozemkov mestom od ich vlastníkov. Dôvod vysporiadania
pozemkov v areáli cintorína je ten, že následne po odkúpení môžeme pokračovať v realizácii chodníkov a zámkovej dlažby tak, aby bola rekultivácia tohto cintorína kompletne dokončená.
Pozornosti radnice neušla ani oprava veží na kostole. Ako sa mesto postavilo k tejto nevyhnutnej
rekonštrukcii?
Som veľmi rád, že sme prispeli na opravu a obnovu veží farského Kostola všetkých svätých v Ilave sumou
20 tisíc eur. Chcel by som poďakovať tým poslancom, ktorí túto myšlienku podporili a ukázali, že im záleží na
zachovaní nášho kultúrneho dedičstva, nakoľko ilavský kostol je národná kultúrna pamiatka, tak sme veľmi radi,
že bude slúžiť aj naďalej svojmu účelu.
Úpravám sa nevyhlo ani futbalové ihrisko na Sihoti. O aké zmeny išlo? A aké sú tu ďalšie plány?
Areál futbalového ihriska bol oplotený a upravili sme tam prevádzkové hodiny, keďže tam často dochádzalo
k poškodzovaniu majetku a devastácii. Budú tam prebiehať futbalové súťaže mladších a starších žiakov. Máme
ambíciu to ďalej rozširovať, či už pôjde o závlahu alebo o kamerový systém, aby bol tento areál monitorovaný.
To všetko sú plány do budúcna, ale teda začali sme tým, že je futbalové ihrisko oplotené a areál uzamykateľný.
Keď sme pri téme futbalu v Ilave. Chceli by ste ho viac podporiť a pozdvihnúť?
Futbal v Ilave je organizovaný cez MFK, ktorý má síce v názve „mestský“, ale jeho fungovanie nie je cez mesto.
Ide o občianske združenie, ktorému dávame z mestského rozpočtu dotáciu na ich činnosť. Tento rok je to
9,5 tisíc eur. Ja chcem klásť dôraz najmä na mládežnícky šport. To sa netýka iba futbalu, ale celkovo športu v Ilave.
Pristavme sa ešte na chvíľočku pri športe. V našom meste je na vysokej úrovni najmä badminton
a karate. Aj v rozpočte na rok 2020 je pre tieto športy vyčlenená pekná dotácia...
Áno, úspechy karatistov a badmintonistov sú výborné a na vysokej úrovni reprezentujú naše mesto. V rámci
mestského rozpočtu sme im vyčlenili dotáciu, ktorá je najvyššia, akú doposiaľ dostali. Je vo výške 10,5 tisíc eur.
Oceňujeme najmä to, že majú dlhoročnú tradíciu, vyrástli tu už dve alebo tri generácie športovcov. Máme napríklad majsterku sveta a reprezentantov, ktorí majú medzinárodné úspechy.
Kultúra v Ilave, dá sa povedať, sa stavia na nohy a k tradičným podujatiam pribúdajú ďalšie. Vymenúvať tu teraz všetky asi netreba, ale ktoré z nich sú možno takou Vašou najväčšou srdcovkou?
Snažíme sa pozdvihnúť aj kultúru a myslím, že sa nám darí pomaličky zvyšovať aj záujem verejnosti, čo je vidieť aj na účasti na jednotlivých podujatiach. Ani v uplynulom roku samozrejme nechýbal tradičný Bartolomejský
jarmok či Mikulášske trhy na námestí. Adventný veniec je tiež veľmi peknou ilavskou tradíciou. Tento raz však
vzrástol počet podujatí práve v adventnom období, ktoré boli veľmi pekné a máme o nich množstvo pozitívnych ohlasov. Rozprávkový zimný park, ktorým ožili slovenské tradičné rozprávky, bol aj pre mňa veľmi pekným
podujatím. Z kultúry by som ale spomenul napríklad aj protidrogový vlak, ktorý mal edukatívny charakter a pozitívny ohlas u žiakov. Výnimočným podujatím v roku 2019 bola aj oslava storočnice ilavského športu, kde sme
oceňovali množstvo osobností spätých so športom v Ilave, ktorí sa pričinili o jeho rozvoj.
Spomenuli sme v krátkosti gro aktivít, ktoré sa udiali v roku 2019. Pozrime sa teraz dopredu. Aké
plány, ciele a výzvy by ste chceli naplniť v roku 2020?
Čakajú nás dve veľké výzvy. Prvou je zriadenie mestskej polície v Ilave narozpočtovanej na 100 tisíc eur.
V tomto balíku je rekonštrukcia budovy, nákup automobilu a vybavenia, plus platy dvoch príslušníkov. Začiatok
jej činnosti by mal byť v prvom polroku a zároveň s tým by sa už riešil aj projekt parkovania centrálnej mestskej
zóny. Čiže bude nastavená nová parkovacia politika, ktorá bude v prvom polroku pripravená a odkomunikovaná
s občanmi, pričom optimistický variant je, že skúšobné obdobie nového parkovacieho systému by sa spustilo
v letných mesiacoch. S týmito novinkami je úzko spätý aj kamerový systém, ktorý plánujeme taktiež rozširovať
a postarať sa tak o zvýšenie bezpečnosti v meste v kooperácii aj so štátnou políciou.
O týchto veľkých celomestských témach sa zrejme ešte bude diskutovať aj s verejnosťou...
Áno samozrejme, sú to síce citlivé veci, ale je potrebné s občanmi to dostatočne odkomunikovať, nakoľko ide
o nevyhnutné zmeny. Už dávnejšie k nim pristúpili aj okolité mestá. My máme v súčasnosti na námestí jedno
veľké neprehľadné parkovisko, ktoré potrebujeme zregulovať. Musíme nájsť spôsob, ako sa s tým vysporiadať.
Ale samozrejme o všetkom budeme verejnosť postupne informovať na zastupiteľstvách, na mestskom webe či
článkami v Ilavskom mesačníku.
Ďalšou veľkou témou pre nasledujúce obdobie je otázka tepelného hospodárstva...
Nakoľko nám končí zmluva so súčasným prevádzkovateľom, budeme musieť prijať novú koncepciu tepelného
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hospodárstva. Je na poslancoch, akým spôsobom sa s touto témou vysporiadame v budúcnosti. Takže aj toto nás čaká v roku 2020.
Veľmi diskutovanou témou je nepochybne otázka prístavby Materskej školy Klobušice. My sa tejto téme budeme venovať v nasledujúcich vydaniach Ilavského mesačníka podrobne a uvedieme
celú genézu a ďalšie kroky. Napriek tomu, zatiaľ aspoň stručne...
Rodičov bude určite zaujímať, aké sú ďalšie plány v tomto smere.
Realizátor stavby zmluvu, ktorú podpísalo ešte bývalé vedenie mesta, vypovedal s tým, že nie je schopný stavbu realizovať. Začiatkom roka
otvoríme verejné obstarávanie na nového realizátora stavby. Projekt je pripravený a odsúhlasený, výška nenávratného príspevku zostáva taktiež nezmenená. Budú sa pristavovať dve triedy, pričom ide o kontajnerový typ
prístavby.
Aké ďalšie investičné akcie čakajú Ilavu v roku 2020?
Čaká nás oprava chodníkov a ciest, kde v prvej etape je naplánovaná
rekonštrukcia ciest Medňanská (za školou), Moyzesova ulica a chodníkov
od domu kultúry po Sigmiu a od Hydrostatiky po Košeckú ulicu. Taktiež
sa bude rekonštruovať časť chodníka v Klobušiciach a síce od Wolkerovej
ulice po obchod CykloŠatka. Tu chcem zdôrazniť, že v prvej fáze rekonštrukcie chodníkov a ciest sme pristúpili k riešeniu takých komunikácií,
ktoré nevyžadovali vypracovanie projektovej dokumentácie. Obnova a rekonštrukcia bude spočívať v položení nového asfaltového povrchu. Pri výbere sme zohľadnili aj skutočnosť, že SPP a telekomunikácie majú v tomto
roku naplánované riešenie nových rozvodov, a preto budú niektoré časti
mesta rozkopávať. Zároveň budeme pripravovať projekty na druhú etapu,
kde verím, že s poslancami nájdeme konsenzus na to, akým spôsobom by
sa druhá etapa financovala a taktiež ohľadom výberu najfrekventovanejších ulíc, ktoré by sa dostali do tejto etapy. V tomto roku sme boli úspešní
aj v projekte na rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice v Iliavke, kde dostaneme
finančný príspevok cca 30 tisíc eur s tým, že niečo budeme dofinancovávať aj my. Ďalej cez MAS Vršatec v rámci projektov, ktoré teraz bežia,
máme žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 50 tisíc eur na
opravu športovísk. Ide o ihrisko v areáli základnej školy.
Veľa sa v minulosti hovorilo aj o rekonštrukcii verejného osvetlenia. Aká je aktuálna situácia? Je realizácia v tomto roku reálna?
My už máme pripravený projekt, ktorý budeme trochu upravovať. Máme
revíznu správu, ktorou sme zaviazaní, aby sme odstránili niektoré poruchy.
Myslím si, že na realizáciu rekonštrukcie by nám mohol postačiť aj rezervný fond, čo je samozrejme ešte na dohode s poslaneckým zborom. V každom prípade, verejné osvetlenie sa bude určite riešiť tento rok.
Ilavu trápi veľký problém, ktorého riešenie síce nie je v kompetencii mesta, ale opýtam sa aj naň. Ide o uzatvorený most cez Vážsky kanál. Ako by mohol vyzerať vývoj v tejto „zapeklitej situácii“?
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 rozpočte TSK, ako sa s tým oni
vysporiadajú. O situácii s mostom je informovaný aj premiér súčasnej vlády. Projekty sú urobené a odsúhlasené, nasleduje verejné obstarávanie
na realizátora rozobratia stavby mosta. Z našej strany to budeme naďalej
intervenovať v rámci našich možností, nakoľko ide o problém, ktorý nás
veľmi trápi.
Samosprávy museli pristúpiť aj k nepopulárnym opatreniam,
akými je zvyšovanie daní a poplatkov za odpad, o čom sme už
v Ilavskom mesačníku občanov podrobne informovali. Mohli by
ste spomenúť, aké trendy by mesto chcelo v tejto oblasti naplniť?
Presne tak, táto téma už bola podrobne rozobratá a museli sme sa
s novými zákonmi vysporiadať aj my. Čo by som však chcel spomenúť je,
že sa nám podarilo vysúťažiť auto, ktoré bude vybavené vážiacim systémom, takže do budúcna už budeme pripravení aj na adresný množstevný
zber. Čiže trendy aj u nás pôjdu smerom k separácii, kompostovaniu a adresnému množstevnému zberu.
Bilancovaním sme sa rozlúčili so starým rokom. Novými plánmi
a víziami, ktoré ste nám práve predstavili, sme zase privítali rok
2020. Čo by ste ešte chceli takto na začiatok roka odkázať alebo
zaželať obyvateľom Ilavy?
V prvom rade by som chcel poďakovať poslancom, poslankyniam, zamestnancom úradu a všetkým občanom, ktorí v uplynulom roku svojou
aktívnou činnosťou prispeli k rozvoju a zvyšovaniu kvality života v našom
meste. Bez ich práce by nebolo možné dosiahnuť žiaden progres. Ďakujem občanom mesta za trpezlivosť. Z môjho pohľadu bolo potrebné nastaviť procesy tak, aby sme už v tomto roku dosiahli aj reálne výsledky.
Všetkým obyvateľom Ilavy želám v novom roku pevné zdravie, veľa úspechov v pracovnom a osobnom živote. A taktiež veľa správnych rozhodnutí.
Za rozhovor poďakovala V. Klobučníková

Poslanecká anketa – 1. časť

Poslanci hodnotili rok 2019 a načrtli
svoje plány na rok 2020
V prvom vydaní mesačníka pre tento rok sa patrí aj bilancovať. Tak,
ako to v úvodnom rozhovore urobil primátor mesta, priestor dostali aj
ďalší volení zástupcovia občanov Ilavy. Všetci poslanci mestského zastupiteľstva od nás dostali dve rovnaké otázky. Postupne budeme zverejňovať ich odpovede v tejto poslaneckej ankete aj v nasledujúcich vydaniach Ilavského mesačníka. V tom aktuálnom vám ponúkame pohľad
na dianie v Ilave od poslancov Pavla Fila, Pavla Šupáka a Etely Eglyovej.
Na čo ste najviac pyšný spomedzi vecí, ktoré sa aj vďaka Vášmu
pričineniu zrealizovali v roku 2019?
Pavol Filo:
Za rok 2019 za mestskú časť Sihoť sme radi, že sa podarilo dotiahnuť
projekt zjednosmernenia ul. Kpt. Nálepku, ktorý sa ťahal od roku 2012.
V rámci mesta, že sa podarilo nájsť z prebytku finančné zdroje a zrealizovať rekonštrukciu kúpeľne v Materskej škole Ilava. Zároveň dúfam, že sa
v roku 2020 takisto nájdu nejaké finančné zdroje a bude sa pokračovať
v rekonštrukcii ostatných sociálnych zariadení v MŠ Ilava. A v neposlednom rade som rád, že sa v Ilave počas Mikulášskych trhov našlo veľmi veľa
dobrých ľudí, ktorí finančne prispeli na pomoc počas vianočných sviatkov
sociálne znevýhodneným rodinám v Ilave a zvieratám v útulku v Dubnici
nad Váhom. Týmto im patrí za mňa jedno veľké ĎAKUJEM.
Pavol Šupák:
Myslím, že z finančného hľadiska sa mohla realizovať väčšina aktivít
mesta v roku 2019 aj mojím pričinením. Ako predseda finančno-majetkovej komisie som sa ju snažil viesť tak, aby komisia svojimi odporúčaniami
umožňovala vedeniu mesta v maximálnej miere realizovať plánované aktivity a ako poslanec MsZ som svojím hlasovaním tieto aktivity podporoval. Konkrétne pre mestskú časť NsP som našiel v rozpočte mesta na rok
2019 sumu vo výške 10 tisíc eur na revitalizáciu plochy detského ihriska
na Štúrovej ulici. MsV NsP predložil vedeniu mesta veľa ďalších námetov
na skultúrnenie našej mestskej časti, ktoré však doteraz neboli realizované. Ešte ako zástupca primátora som spracoval 85 požiadaviek všetkých
mestských častí do jednej sumárnej tabuľky a odovzdal vedeniu mesta.
V júli 2019 som zastupoval mesto Ilava na medzinárodnom stretnutí mladých ľudí v rakúskom meste Laakirchen.
Etela Eglyová:
Som rada, že sa v minulom roku zrealizoval projekt jednosmernej premávky na Nálepkovej ulici, ktorý bol pripravený už pred 9 rokmi.
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?
Pavol Filo:
Za najväčší cieľ pre rok 2020 pokladám, aby sa v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom podarilo nájsť finančné prostriedky na most
cez Vážsky kanál, ktorý je uzavretý už rok a aby sa tento projekt podarilo
úspešne dotiahnuť dokonca. Je to skôr celomestský, ale keďže sa to priamo dotýka našej mestskej časti, tak nám ide o spoločný cieľ. Za mestskú
časť by som bol rád, aby sa poopravovalo a oplotilo detské ihrisko na ulici
Kpt. Nálepku a takisto, aby sa začalo s dokončením chodníkov a natiahnutím nového asfaltového povrchu na ulici Kpt. Nálepku od mosta, ktorý
spája Záhradnícku ulicu s ulicou Kpt. Nálepku až po výjazd na cestu pri
kanáli. Vzhľadom na obmedzenosť finančných zdrojov v rozpočte budem
rád za každú jednu vec, ktorú sa tento rok podarí zrealizovať na Sihoti.
V neposlednom rade, aby som vedel uspokojiť čo najviac požiadaviek od
občanov mestskej časti Sihoť. Zároveň sa chcem poďakovať za prejavenú
dôveru a v rámci mojich kompetencii poslanca sa budem snažiť čo najviac vychádzať v ústrety.
Pavol Šupák:
V rámci môjho volebného obvodu chcem v roku 2020 presadiť rekonštrukciu mostového zábradlia nad Porubským potokom v časti medzi reštauráciou Šariš a pohrebníctvom. Taktiež chcem, aby počas rekonštrukčných prác na plynových rozvodoch na Pivovarskej ulici boli
v maximálnej miere zrekonštruované aj chodníky Pivovarskej ulice spolu
s priestorom medzi veľkoskladom zeleniny a pekárňou Ižvolt. V rámci celomestských aktivít pre rok 2020 považujem za hlavný cieľ vybudovanie
mestskej polície spolu s parkovacou politikou mesta.
Etela Eglyová:
Verím, že sa podarí opraviť najviac poškodené cesty a chodníky v meste aj na Sihoti a prečistenie Porubského potoka. V rámci mesta prijatý
rozpočet umožňuje realizovať väčšie plánované akcie - rekonštrukcia verejného osvetlenia, regulácia parkovania v meste...
-verk-
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Aj primátor Ilavy navštívil Brusel
a inštitúcie Európskej únie
Dňa 4. až 6. decembra zástupcovia slovenských miest a obcí pod vedením predsedu Združenia miest a obcí Slovenska navštívili európske
inštitúcie v Bruseli. Jedným z piatich zástupcov Únie miest Slovenska
bol aj primátor nášho mesta Viktor Wiedermann.
Návštevu Bruselu zorganizovalo Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu Európskej komisie v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na
Slovensku. Jej cieľom bolo nielen oboznámiť sa s fungovaním Európskej
únie a jej inštitúciami, ale aj rozšírenie poznatkov o európskych politikách,
ktoré majú dosah na každodenné činnosti miest a obcí. Dôležité preto
bolo poukázať na fakt, že mestá a obce musia byť súčasťou legislatívneho
procesu už v začiatkoch jeho prípravy. Primátor Ilavy, Ing.Viktor Wiedermann, bol súčasťou delegácie ako jeden z piatich zástupcov Únie miest
Slovenska, pričom celkovo ju tvorilo 25 účastníkov. „Počas prvého dňa
sme navštívili sídlo Európskej komisie, kde boli pre nás pripravené prednášky a diskusie o témach, ktoré sú dôležité z lokálneho
pohľadu ako napríklad trendy vo verejnom obstarávaní. Na druhý
deň bol pre nás pripravený program v priestoroch Európskeho výboru regiónov. Na záver vystúpila aj zástupkyňa európskej asociácie miestnych a regionálnych samospráv, Rady európskych obcí
a regiónov (CEMR), ktorá predstavila asociáciu a jej aktivity,“ opísal časť z bohatého programu v Bruseli primátor Ilavy. Dôležitým posolstvom návštevy v Bruseli bola najmä skutočnosť, že pre mestá a obce je
nevyhnutné presadzovať svoje záujmy na európskom poli, aj keď výstupy,
pri porovnaní s tými lokálnymi, nie sú až také hmatateľné. Mestá a obce
môžu konať prostredníctvom Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku už v štádiu príprav európskeho práva alebo neskôr v štádiu pripomienkovania prostredníctvom Európskeho výboru regiónov alebo Rady
európskych obcí a regiónov, ktoré predstavujú jednotný hlas miest a obcí
v EU. „Vždy som bol a naďalej zostávam zástancom nášho členstva
v Európskej únii. Z môjho pohľadu je pre nás v dnešnom globalizovanom svete nevyhnutnosťou byť súčasťou silného zoskupenia,
akým nepochybne EU je. Je to veľmi dôležité, najmä ak chceme
uspieť v súťaži so silnými hráčmi ako sú USA, Rusko, Čína, Brazília,
India...,“ dodal primátor Viktor Wiedermann.
-verk-

ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN
ZBERNÉHO DVORA
Oddelenie Technických služieb mesta Ilava oznamuje občanom, že od 2. januára 2020 pristúpilo k zmene otváracích hodín zberného dvora. Doposiaľ bol zberný dvor k dispozícií každý deň od
6.00 hod. do 13.00 hod. a v stredu od 6.00 hod. do 17.00 hod.
V súčasnosti je zberný dvor otvorený každý deň od 7.00 hod. do 15.30
hod. V sobotu tak ako býval od 8.00 hod. do 12.30 hod. Veríme, že uvedená zmena prispeje k zodpovednejšiemu a efektívnejšiemu nakladaniu
s triedenými druhmi komunálnych odpadov a je naplnením jedného z cieľov, ktoré sme si pre tento rok stanovili.
(Stanislav Rendek,
vedúci oddelenia technických služieb)

Ilavský mesačník

Poslanci schválili zriadenie mestskej
polície, jej zavedenie radnica plánuje
v prvom polroku
Poslanecký zbor na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva
v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 10. decembra v Ilave, schválil mestský
rozpočet na rok 2020. V rámci neho je vyčlenená aj položka vo výške
100 tisíc eur, ktorá je určená na zriadenie mestskej polície a s ňou spojených nákladov.
Ilava je posledným okresným mestom na Slovensku, v ktorom doposiaľ absentovala mestská polícia. Nakoľko prioritou vedenia mesta je jej
zavedenie a s ňou spojené zlepšenie poriadku v Ilave a najmä zmena parkovacej politiky v centre mesta, táto položka sa dostala do návrhu rozpočtu. „Mestská polícia bude sídliť v budove vedľa základnej umeleckej školy, v ktorej mala v minulosti pôsobisko štátna polícia. Ide
o nehnuteľnosť, ktorá je vo vlastníctve mesta a časť priestorov
využíva aj ZUŠ Ilava ako tanečnú sálu. Zvyšná časť bude počas
prvých mesiacov nového roka zrekonštruovaná,“ objasnil primátor
mesta Ilava Viktor Wiedermann s tým, že najskôr prebehne verejné obstarávanie na realizátora rekonštrukčných prác. „Projekt je pripravený
a náklady na opravu budovy sú narozpočtované približne do sumy
30 tisíc eur,“ doplnil primátor. Súbežne s rekonštrukciou budúceho sídla
mestskej polície bude prebiehať aj výberové konanie na obsadenie dvoch
pracovných pozícii do funkcií mestských policajtov s tým, že v prvej fáze
radnica počíta s dvomi príslušníkmi a neskôr v priebehu roka možno pribudne ďalší. „Časový harmonogram je taký, že hneď začiatkom roka
spustíme verejné obstarávanie na realizátora rekonštrukcie budovy, predpokladaná doba realizácie je mesiac až dva. Za tento čas
by sa zrekonštruovali priestory, ďalej bude potrebné zabezpečiť
auto, ošatenie, zrealizovať školenia nových pracovníkov, nastaviť
novú organizačnú štruktúru úradu. To všetko sú veci, ktoré by som
rád riešil od marca tak, aby v prvom polroku 2020 už začala mestská polícia naplno fungovať,“ vysvetlil konkrétne kroky V. Wiedermann.
Podľa jeho slov je zavedenie mestskej polície v Ilave nevyhnutnosťou najmä z hľadiska bezpečnosti a poriadku v meste. „Začiatkom roka budeme pripravovať projekt parkovania v centrálnej mestskej zóne,
takže gro činnosti mestskej polície bude spočívať aj v regulácii nového parkovacieho systému. Máme tu ďalej problémy s odchytom
psov, s dodržiavaním otváracích hodín, s poriadkom v meste, čistotou či vandalizmom. Je to balík problémov, ktorý je pomerne veľký.
My očakávame, že po zavedení mestskej polície bude mesto bezpečnejšie a čistejšie,“ dodal.
Problémy s túlavými psami a ich odchytom sú tak ako v iných mestách
aj v Ilave avšak s tým rozdielom, že ich riešenie spadá pod množstvo iných
povinností štátnej polície. Mestské zastupiteľstvo sa preto neraz zaoberalo
myšlienkou vyčleniť na odchyt psov externú firmu, ktorá by zmluvne túto
službu pre Mesto Ilava poskytovala. „Zmenou legislatívy sa nastolili
pomerne prísne podmienky a pravidlá a bohužiaľ po rozhovoroch
s danou firmou sa nám nepodarilo dohodnúť. Momentálne stále
fungujeme na modeli, že odchyt psov zabezpečuje aj naďalej štátna polícia, pričom po zavedení mestskej polície táto kompetencia
prejde na ňu. Pokiaľ ide o umiestňovanie túlavých psov, zriadenie vlastného útulku momentálne nie je reálne, preto sa pokúsime
podporiť útulky v okolí a spolupracovať s nimi,“ vyjadril sa primátor aj
k ďalšej téme, ktorá sa posunie vpred zavedením mestskej polície.
Ďalšou veľkou zmenou v Ilave bude úplne nový koncept parkovania
a jeho regulácia. Touto témou sa bude vedenie mesta zaoberať od začiatku roka. „K parkovaciemu systému už máme svoju predstavu.
Chceme sa poučiť aj z iných miest, kde parkovaciu politiku už zaviedli. Necháme si poradiť a chceme nastaviť taký systém, aby
sme ľudí od návštevy nášho mesta neodradili, ale naopak, aby sme
sprehľadnili centrum mesta, nakoľko momentálne je námestie jedno veľké neprehľadné parkovisko a to chceme zmeniť,“ načrtol primátor Ilavy s tým, že do koncepcie nového parkovacie systému plánujú
presne vyčleniť zelené zóny, plochy na parkovanie, oddychovú časť, ale
i cyklochodník. Optimistický variant pre zavedenie novej parkovacej politiky v Ilave je v skúšobnej prevádzke počas letných mesiacov a v riadnom
režime od konca roka.
-verk-
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Majitelia chát a záhradkári
- POZOR ZMENA!
V súvislosti s novoprijatou právnou normou – VZN 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 si vás dovoľujeme upozorniť na zmeny, ktoré nastali v systéme
nakladania s KO a DSO na území mesta Ilava s účinnosťou od 1. januára 2020 a priamo sa dotýkajú všetkých záhradkárskych osád a majiteľov
chát na území nášho mesta.
Systém zberu zmesových komunálnych odpadov (ďalej len ,,ZKO“) prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov sa nahrádza systémom zberu
prostredníctvom zberných nádob pre jednotlivé nehnuteľnosti (tam, kde je
prístup so smetiarskym vozidlom, t.j. celá Iliavčanská dolina popri hlavnej
ceste vrátane Iliavky + Dlhé nivy) systémom určených vriec (pre majiteľov
chát s trvalým pobytom mimo mesta Ilava, určené vrecia je možné odovzdať iba na zbernom dvore!) a individuálnym systémom zberu ZKO (splnomocnený zástupca najmenej 10 poplatníkov dohodne písomne s TSM
systém zberu ZKO).
Pre mestskú časť Iliavka a poplatníkov s trvalým pobytom v predmetnej
mestskej časti ako aj poplatníkov s trvalým pobytom v Iliavčanskej doline
(popri ceste + Dlhé nivy) platí ten istý systém zberu triedených zložiek komunálnych odpadov (papier, plasty, kovy, sklo a VKM) ako v meste Ilava
a MČ Klobušice (t.j. plasty, papier, kovy a VKM sa budú zbierať podľa kalendára zberu (prosíme zohľadniť skutočnosť, že vzhľadom na množstvo
produkovaných odpadov sa bude stávať, že práve Iliavčanskú dolinu a MČ
Iliavka budeme dozbieravať aj následné dni po termíne zberu).
Mobilný zber objemných odpadov, kuchynských olejov, elektroodpadov
a nebezpečných odpadov sa v MČ Iliavka ako aj v celej Iliavčanskej doline
nevykonáva! Iba pre MČ Iliavka bol ponechaný jarný a jesenný zber objemných odpadov prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov. Termín
zberu objemných odpadov bude zverejnený na stránke mesta a prostredníctvom mestského rozhlasu. Samozrejme je možnosť všetky predmetné
druhy odpadov odovzdať na zbernom dvore v čase otváracích hodín.
Biologicky rozložiteľné komunálne odpady (ďalej len ,,BRKO“) je pôvodca odpadov povinný zhodnotiť na vlastnom pozemku! (t.j. prostredníctvom
kompostovacieho zásobníka, platí pre všetkých majiteľov RD, chát a záhrad). Na území mesta vrátane MČ sa zavádza kampaňový sezónny zber
BRKO v jarnom a jesennom období prostredníctvom mobilného zberu.
Samozrejme je možnosť všetky BRKO odovzdať na zbernom dvore v čase
otváracích hodín.
(Stanislav Rendek,
vedúci oddelenia technických služieb)

NEZABUDNITE NA DÔLEŽITÉ TERMÍNY
Mestský úrad Ilava oznamuje občanom, že v prípade zmeny daňovej
povinnosti (kúpa, predaj, darovanie v roku 2019) sú povinní podať do
31. januára 2020 daňové priznania k dani z nehnuteľností a k dani za psa
(čiastkové priznanie, čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti).
Zmeny na zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad
sú občania povinní predložiť do 28. februára 2020.
Miestne dane a poplatok za komunálny odpad sa začnú vyberať od
1. marca 2020. 			
(FMO)
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Pýtate sa, my odpovedáme...
Milí čitatelia, do Ilavského mesačníka v tomto roku ako jednu z noviniek zaraďujeme aj rubriku vašich otázok a odpovedí od kompetentných
pracovníkov mestského úradu. 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

BIOODPAD V ROKU 2020
Otázka zo dňa 19.12.2019:
Dobrý deň, pán vedúci TS Ilava, v súvislosti so zberom bioodpadu
v roku 2020, uvažuje sa aj o zavedení zberných nádob pre rodinné domy,
aby sa zbytočne neprodukoval jednorazový plastový odpad? Ďakujem.
Stanislav Rendek, vedúci oddelenia TSM, 2. 1. 2020:
Dobrý deň! Podľa článku 14 bod 1. VZN č. 09/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta
Ilava je povinná každá domácnosť v rodinnom dome mať zabezpečené
triedenie biologicky rozložiteľných odpadov (ďalej len ,,BRO") prostredníctvom poskytnutého kompostéra v rámci projektu (,,Kompostéry pre
mesto Ilava") alebo prostredníctvom vlastného kompostovacieho zásobníka. Podľa bodu 5 predmetného článku oddelenie technických služieb
zabezpečí jarný a jesenný kampaňový zber BRO. O termínoch vykonávania zberu budú občania informovaní vopred prostredníctvom webovej
stránky mesta Ilava www.ilava.sk a mestského rozhlasu. V zmysle uvedeného je teda v prvom rade pôvodca odpadov povinný zhodnocovať BRO
na vlastnom pozemku. V období, kedy sa predpokladá zvýšená produkcia
BRO - jar/jeseň, bude zabezpečený mobilný zber BRO (termíny viď ,,kalendár zberu"). Predmetná právna norma nedefinuje pri zbere BRO produkciu a zber jednorazových plastových odpadov. V čl. 7 - Zberné nádoby
predmetnej právnej normy na zber BRO pre kampaňový sezóny zber BRO
nie je určená žiadna nádoba, je teda priamo na pôvodcovi odpadu, akým
spôsobom nachystá BRO, ktorý nie je schopný umiestniť do kompostovacieho zásobníka na zber pred stanoveným termínom. Samozrejme je
možnosť odovzdať BRO kedykoľvek na zbernom dvore v čase otváracích
hodín, kde je možnosť BRO, ktoré pôvodca umiestni do PE vriec vysypať
do príslušného kontajnera a vrece použiť opakovane.
-red-
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„Spi bábika, zavri očká, čaká ťa už
postielôčka...“
Keď sa vám do rúk dostane pozvánka na slávnostné uvítanie do života
nového občana, ktorého práve držíte v náručí, môžete to poňať z rôznych
strán. Buď je to pre vás rutina a absolvujete ju ako jednu z povinných jázd,
alebo vás to dojme tak, ako mnohé ďalšie veci, ktoré sa nesú ruka v ruke
s narodením nového človiečika. Tak, ako si po pôrode uvedomíte, že prišiel do rodiny nový člen... Tak, ako si na krste uvedomíte, že vaše dieťa prijala aj Cirkev a je požehnané, rovnako tak si na uvítaní do života na mestskom úrade uvedomíte, že ste priviedli na svet nového občana a nového
malého rodáka. Akokoľvek sa na túto udalosť pozerajú konkrétni rodičia,

vedeniu mesta patrí vďaka, že na túto veľmi peknú tradíciu nezabúda. Že
týmto slávnostným okamihom vyjadrí úctu a vďaku rodičom, že im zablahoželá a popraje veľa zdravia a síl pri formovaní novej osobnosti... Okrem
toho, že sa na slávnostnom Vítaní nových občanov do života na Mestskom
úrade v Ilave stretnú predstavitelia mesta a zboru pre občianske záležitosti, rodičia a novorodeniatka, o spríjemnenie tohto okamihu sa pravidelne
už niekoľko rokov stará Materská škola v Ilave. Pani učiteľky so žiakmi
z predškolských tried pripravujú pre túto príležitosť špeciálne pásmo riekaniek, piesní a tancov – ako inak – na „bábätkovskú“ tému. Tento raz som
sa na takomto podujatí ocitla úplne z inej pozície a pozerala naň z opačnej
perspektívy. Chcela som si pozrieť naše predškoláčky v akcii. Celý školský
rok sa tešili na to, že budú spievať pre bábätká a URČITE sa na to musíme
prísť pozrieť. Pani učiteľky to totiž vymysleli výborne. Na uvítanie do života
raz za dva mesiace vystriedajú vždy zopár detí a tie tak zažijú svoje prvé
malé „uliatie sa“ zo škôlky. Na fotkách je tento raz v akcii Miška, Dominika, Karinka, Miuška a Lejka z triedy Včielky. Predstavili sa nám v krásnych
krojoch, ako malé-veľké maminky so svojimi bábikami, ktorým zarecitovali
a zaspievali uspávanky, zatancovali obecenstvu a pridali aj báseň ušitú na
mieru prísediacim. Myslím, že práve tú sa oplatí aj zacitovať: „Vyrástol raz
jeden dom, ocko s mamou býval v ňom. Obaja sa radi mali, dlho sami
nezostali. Raz a dva tu boli deti, slniečko aj na ne svieti. Už to nie je novina, je to veľká RODINA.“
Niektoré veci, pokiaľ sa nás priamo netýkajú, zostávajú často nepovšimnuté, preto som sa rozhodla poukázať na toto milé podujatie s dlhoročnou tradíciou, ktoré sa v Ilave koná pravidelne. Vďaka zaň patrí nielen vedeniu mesta, ale aj kreatívnym a šikovným pedagogičkám v ilavskej
škôlke.
			
(V. Klobučníková)
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Zdravé zúbky v materskej škole
Starostlivosť o zúbky detí v predškolskom veku často podceňujeme,
až kým sa nevyskytnú problémy. Výsledkom sú uplakané oči a strach zo
zubára. Ošetrenie chrupu v predškolskom veku nie je len technická záležitosť, je to aj psychologický problém, pretože práve v tomto období rastie
náklonnosť dieťaťa k strachu a úzkosti. Jednou z hlavných úloh pri spolupráci detského pacienta a lekára je práve psychologická príprava k ošetreniu.
Preto sme si k nám dňa 11.12.2019 dopoludnia prizvali na prednášku o prevencii zdravia ústnej dutiny zdravotnú sestru - dentálnu
hygieničku Miroslavu Špánikovú, ktorá pracuje
v Ilave so zubárkou MDDr. Petrou Majzlovou.
Deťom vysvetlila, ako sa správne starať o svoj
chrup, názorne predviedla správnu techniku
čistenia zúbkov, ktorú si skúšaním upevnili so
svojou vlastnou kefkou. Hravou formou prezentácie na interaktívnej tabuli poukázala na
dôležitosť umývania zúbkov a správnej výživy.
„Čerešničkou na torte“ v závere bola poučná rozprávka O vlkovi, ktorý sa
o svoje zúbky nestaral... Rozprávka v deťoch umocnila zážitok z nových
informácií o starostlivosti ústnej
dutiny.
Zdravotná výchova by mala
vstúpiť do života detí čo najskôr,
pretože ak sa dobré zvyky a postoje o starostlivosť ústnej dutiny rozvíjajú v skorom veku, dieťa
si tieto obyčaje osvojí na celý život. Odporúčame rodičom navštíviť zubnú ambulanciu s dieťaťom
skôr len na pohovor, oboznámenie s prostredím a personálom formou hry, nie až vtedy, keď má bolesť.
Rodičia, motivujte svoje deti k starostlivosti o svoje zúbky a odmenou
bude krásny a zdravý úsmev vášho dieťaťa.
(J. Magutová)

Vitaj, svätý Mikuláš!
Ako každý rok, tak i tento, deti z Materskej školy v Ilave netrpezlivo očakávali príchod Mikuláša. A dočkali sa. 5.decembra v dopoludňajších hodinách sa budovou materskej školy niesli tie najkrajšie mikulášske piesne a básne, ktorými ho
deti vítali. Neprišiel sám.
Sprevádzal ho anjelik,
ktorý chválil a povzbudzoval dobré deti a čert,
ktorý dohováral neposlušníkom. Veru, veru,
svedomie je ťažká vec.
V každej triede sa nezbedníci snažili dať do
spevu a recitácie všetko,
aby si aspoň takto zaslúžili balíček sladkostí. Odmenení boli nakoniec všetci. Tí menej poslušní však až po prísľube, že sa
polepšia. No veď uvidíme... Mikuláš, čert a anjel sú tu o rok znova.
			
(J. Házová)

Zariadenie sociálnych služieb pre deti do 3 rokov, Detské jasle Vila Vilôčka prajú všetkým občanom Ilavy usmiaty celý nový rok.
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SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ ROZPRÁVKY
V ZIMNOM ROZPRÁVKOVOM PARKU
V ILAVE OŽILI
Úplnou novinkou Adventu v Ilave bol tento rok ZIMNÝ ROZPRÁVKOVÝ PARK, ktorý sa nachádza na námestí v parku pred mestským úradom. Počas celého adventu ho zdobili rozprávkové postavy v životnej
veľkosti. Mohli ste tam nájsť napríklad Vodníka, Ježibabu, Janka a Marienku, Perinbabu, Snehulienku, Zlatovlásku, Janka Hraška či Danku
a Janku.
V sobotu 21. decembra o štvrtej hodine popoludní začali rozprávkové
figuríny ožívať. Doslova sa stretli so svojím druhým JA v ľudskej podobe.
Rozprávača Pavla Dobšinského si zahral sám primátor Ilavy Viktor Wiedermann a spolu s Deduškom Večerníčkom postupne prechádzali medzi
desiatimi slovenskými rozprávkami, rozsvietili ich a vdýchli im život. O ostatné sa postarali herci z ilavského divadelného súboru Masky. Magický
svet rozprávkových postáv ožil použitím lampášikov a fakieľ, nechýbali pre
deti obľúbené bublinky a Perinbaba dokonca zabezpečila aj sneženie. Aj
napriek tomu, že počasie sobotnému podujatiu neprialo a sprevádzal ho
neutíchajúci dážď, cestu za rozprávkou si našlo množstvo rodičov s deťmi. Aj napriek nepriaznivému počasiu sa organizátorom odvďačili bohatou
účasťou.
ROZPRÁVKOVÉ POSTAVY V ŽIVOTNEJ VEĽKOSTI PRIPRAVOVALI AJ DOBROVOĽNÍCI
V roku 2006 si dobrovoľníci v Ilave povedali, že spravia niečo výnimočné
a tak sa aj stalo – postarali sa o najväčší adventný veniec, ktorý sa zapísal do Giunnessovej knihy rekordov. Inštalácia venca na námestí, hoci nie
vždy rekordného, sa od tých čias stala v Ilave tradíciou. Tento rok si radnica na čele s pracovníkmi Domu kultúry v Ilave zaumienila, že pre verejnosť pripraví niečo nové. Park, ktorý bude voňať rozprávkou. „Mám okolo
seba množstvo úžasných kamarátov - ochotných dobrovoľníkov,
tento rok sa toho ujal najmä Janko Straňák, ktorý sa stal dvorným
projektantom nášho rozprávkového mestečka. Použili sme zopár
hotových figurín, ale hlavne sme sa snažili využiť rôzne prírodné materiály a poňať výrobu rozprávkových postáv pokiaľ možno
čo najviac ekologicky,“ uviedla kultúrno-spoločenská referentka Anna
Riecka. „Čo sa týka výroby, konštrukcia jednotlivých postáv v životnej veľkosti sa najskôr pozvárala, následne sme ju vypĺňali slamou
a inými prírodnými materiálmi – tieto sme dotvárali a obliekali priamo na námestí. Oblečenie pre figuríny sme šili počas niekoľkých
večerov v priestoroch domu kultúry,“ dodala s tým, že zhotoviť postavy im trvalo zhruba tri týždne. Počas celého adventu dolaďovali detaily
a postupne dopĺňali rozprávkový park. Dovedna sa im podarilo vytvoriť
desať slovenských rozprávok.
Rozsvietenie rozprávkového parku bolo hlavným sprievodným podujatím k zapáleniu štvrtej adventnej sviečky na ilavskom adventnom venci,
pričom program pokračoval priamo pri venci vystúpením hudobnej skupiny AURELIUS QUARTET zo Základnej umeleckej školy z Dubnice nad
Váhom. Okrem toho si Ilavčania a návštevníci mesta mohli počas predvianočného víkendu pozrieť pred kostolom živý betlehem s ovečkami.
				
-verk-

Poďakovanie dobrovoľníkom
Úprimné poďakovanie patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí niekoľko
týždňov svojho predvianočného času venovali vianočnej výzdobe nášho mesta. Bez nárokov na odmenu, bez ohľadu na počasie, s nadšením a radosťou! Prajem si, aby takýchto ľudí v našom meste pribúdalo.
Poďakovanie patrí i všetkým, ktorí nám akoukoľvek formou pomohli, či
už materiálom, občerstvením, dovozom... Rozhodla som sa ich nemenovať, pretože by ich bolo na celú stranu a vlastne ani o reklamu nestoja, urobili to len tak z lásky, z dobrého srdca. Nech mi nikto nehovorí
a nepíše na sociálnych sieťach, že v Ilave nežijú dobrí a kultúrou nadšení
ľudia! SÚ a je ich veľmi veľa. Verím, že ich bude čoraz viac a že so širokospektrálnou ponukou kultúrnych podujatí v našom meste oslovíme
všetkých obyvateľov.
Za oddelenie kultúry prajem všetkým obyvateľom mesta, aby rok bol
rokom šťastným a spokojným, naplneným zdravím, láskou a porozumením. 				
-ra-
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ADVENT V ILAVE 2019
Mesto Ilava, Dom kultúry Ilava a množstvo dobrovoľníkov sa aj tento
rok postarali o to, aby práve adventný veniec v predvianočnom čase
spájal ľudí, prilákal ich do mesta medzi priateľov a známych a ponúkol
im rôznorodý koktail kultúrnych podujatí.
ADVENTNÝ VENIEC, KTORÝ SI ZASLÚŽI POZORNOSŤ
Tradíciu výroby adventných vencov si kresťania prispôsobili už v stredoveku a používali ho ako súčasť svojej duchovnej prípravy na Vianoce. Inak
tomu nie je ani dnes, adventné vence rôznych tvarov a dizajnov zdobia
takmer každú domácnosť a nechýbajú ani na námestiach obcí a miest.
Ten ilavský má za sebou už svoju trinásťročnú tradíciu. „Každoročne sa
držíme našej tradície výroby a inštalácie veľkého dominantného
adventného venca na námestí. Začali sme s ňou v roku 2006, kedy
sme sa veľkosťou venca zapísali aj do Guinnessovej knihy rekordov, o pár rokov neskôr aj medzi slovenské rekordy. Postupnému
zapaľovaniu adventných sviečok vo vianočnom období zostávame verní i naďalej. Tento rok sme si povedali, že by sme celú túto
udalosť mohli posunúť opäť o level vyššie. Ilavčanom sme chceli
ponúknuť viac kultúry a zároveň viac príležitostí stretnúť sa s rodinou, priateľmi, známymi v centre mesta pri príjemnej hudbe a varenom vínku či vianočnom punči,“ uviedla Anna Riecka, kultúrno-spoločenský referent mesta Ilava.
Advent v Ilave odštartoval 30. novembra zapálením prvej adventnej
sviečky za účasti primátora mesta Viktora Wiedermanna a dekana farnosti Patrika Sojčáka. Sviatočný okamih umocnili svojím vystúpením žiaci
zo Základnej umeleckej školy Ilava. Druhá sviečka na adventnom venci sa
rozsvietila 7. decembra, pričom atmosféru tento raz dotvárala príjemná
kulisa speváckych výkonov Zmiešaného speváckeho zboru Ilavčan. Rozsvietenie tretej adventnej sviečky 14. decembra bolo spojené s dobročinným podujatím v podobe Benefičného koncertu VIANOČNÝ DAR, na ktorom bez nároku na honorár vystúpili Mona (Laura Dlábiková), Anastasia
Krivoruchko, Jana Orlická a Paľo Drapák. Dobrovoľné vstupné z koncertu
bolo venované na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a sirotám z Ilavy. A napokon finálne rozsvietenie poslednej štvrtej sviečky na adventnom venci sa uskutočnilo 21. decembra krátko po tom, čo sme spoločne oživili rozprávkové postavy v ZIMNOM ROZPRÁVKOVOM PARKU
pred Mestským úradom Ilava. O kultúrny program sa postarali hostia zo
Základnej umeleckej školy z Dubnice nad Váhom AURELIUS QUARTET.
MIKULÁŠSKE TRHY SA PRESUNULI NA NÁMESTIE
K tradičným ilavským podujatiam v predvianočnom čase patria aj Mikulášske trhy. Tie bývali doposiaľ v malom parku. Tvorilo ich spravidla päť
až šesť stánkov, začínali o desiatej dopoludnia a končili asi o štvrtej popoludní pred príchodom Mikuláša. „V tomto roku boli po prvýkrát na
námestí, kde bolo asi štyridsať stánkov, v ktorých si mohli návštevníci trhov nájsť od jedla, pitia, oblátok, výrobkov z medu, cez textil,
hračky, drevené výrobky až po mäsové výrobky... Jednoducho to
bol taký malý Bartolomejský jarmok. Predĺžili sme dobu predaja až
do večerných hodín. O štvrtej prišiel na námestie Mikuláš, ktorý
rozdával deťom darčeky. Potom nasledovalo vystúpenie hudobnej
skupiny Extra. Námestie žilo až do večerných hodín, bolo plno a ľudia sa bavili,“ zhodnotila s úsmevom A. Riecka. Pozornosti návštevníkov
trhov určite neušli nové drevené stánky, ktoré na námestí zostali aj naďalej. „Dostali sme ich v rámci spolupráce s MAS Vršatec a ponúkli sme ich bezodplatne našim domácim podnikateľom, aby v nich
mohli v tomto období či už počas kultúrnych podujatí, alebo cez
víkendy po večeroch predávať svoje „dobroty“. Aj počas posledného adventného víkendu si v nich občania mohli zakúpiť varené
vínko, punč, či dobré jedlo,“ uviedol primátor Viktor Wiedermann s tým,
že spokojnosť bola na všetkých stranách. Pochvaľovali si návštevníci, spokojní boli organizátori aj miestni podnikatelia.
KULTÚRA V ILAVE KONEČNE OŽÍVA
Podujatiami nabitý Advent v Ilave je novým vetrom do plachiet nielen pre
obyvateľov, ktorým kultúra vo väčšom rozsahu v Ilave chýbala, ale aj pre
vedenie mesta a organizátorov, ktorí sa tešia každému novému nápadu
zvonku. „Som veľmi rád, že sme v Ilave oslávili tradičné slovenské
vianočné sviatky. Že nejdeme po línii Santa Clausov a podobne. Ide
predsa o naše ľudové tradície, ktoré sa snažíme zachovávať a odovzdávať našim deťom. Oceňujem hlavne úsilie a nadšenie ľudí, ktorí stoja za realizáciou týchto adventných podujatí. Robia to často
nad rámec svojich pracovných povinností alebo len tak pre radosť
a dobrý pocit, že tým potešia iných ľudí,“ zhodnotil primátor Ilavy Viktor Wiedermann. Podľa jeho slov je kultúra v meste mimoriadne dôležitá
a je potrebné, aby mali ľudia aj možnosť na relax a zábavu. „Vždy som
tvrdil, že kultúrny život v meste nemôže stáť iba na platených kultúrnych podujatiach, i keď aj tie sú samozrejme výbornou alterna-

tívou. Myslím si ale, že sa budeme aj naďalej snažiť nadchnúť ľudí
a podporiť v ich k vlastnej aktivite. V prípade Ilavy by to malo byť
najmä o komunite ľudí, ktorá sa rada stretáva. Takáto je moja predstava, s akou som na post primátora prišiel a som rád, že tu máme
ľudí, ktorí vedia vymyslieť zaujímavé veci, zrealizovať ich, ale aj
správne namotivovať občanov, aby prišli a podporili nás,“ doplnil
primátor.
				
-verk-

Kapucíni naplnili sálu
Tretia adventná nedeľa v dome kultúry patrila vystúpeniu Kapucínov.
Na ich vystúpenie prišli Ilavčania i ľudia z okolia a zaplnili sálu takmer do
posledného miestečka. A chlapi – kapucíni nesklamali, po rokoch v Ilave opäť predviedli očakávaný úžasný výkon. Krásne piesne popretkávané humorom a vtipnými príbehmi ocenilo prítomné publikum veľkým
potleskom. A tlieskalo všetkým i zosnulému členovi kapely Stenlymu, ktorého kamaráti nosia na koncerty naďalej – na veľkom obraze. Ďakujeme
a tešíme sa na ďalšie vystúpenia. 		
		
-ra-

„Vianočný dar“ pre rodiny v núdzi
v podobe benefície
V sobotu 14. decembra sa v sále domu kultúry uskutočnil benefičný
koncert s názvom „Vianočný dar“. V našom meste žije niekoľko detí, ktoré z rôznych dôvodov vyrastajú bez oboch, prípadne jedného rodiča. Tak
vznikla prvotná myšlienka, skúsiť im v tomto predvianočnom čase pomôcť, pomôcť im aj ich opatrovníkom. V tak krátkom čase sa vďaka neúnavnému úsiliu pracovníkov kultúry podarilo zabezpečiť bez nároku na
honorár speváka Paľa Drapáka a speváčky Monu, Janu Orlickú a Anastaziu Krivoruchko. Celý koncert sa niesol v znamení krásnej predvianočnej
atmosféry. Napriek tomu, že účasť nebola podľa našich predstáv, budeme
v tejto myšlienke v budúcich rokoch pokračovať, vytvoríme novú tradíciu,
ktorá si nájde nielen svojho diváka, ale i množstvo dobrodincov, ktorí radi
prispejú na dobrú vec. Výťažok z koncertu bol ihneď odovzdaný rodinám,
na základe zoznamu, ktorý sme obdržali od sociálnej pracovníčky mesta.
Všetkým účinkujúcim i dobrodincom úprimne ďakujeme!
-ra-

Poďakovanie za sponzorský dar
Radi by sme poďakovali spoločnosti Program spol, s.r.o. v zastúpení Ing. Vladislava Pavlikovského za finančný príspevok, z ktorého boli
v uplynulom roku realizované športovo-kultúrne podujatia organizované
Mestom Ilava. Ďakujeme!
			
-mú-
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NAPÍSALI STE NÁM

Moje prvé Vianoce
Možno čitateľa prekvapí nadpis môjho článku. Ale ide skutočne o prvé
vianočné sviatky prežité mimo domova. V priebehu rokov 2018 a 2019
som devätnásť týždňov strávil na nemocničnom lôžku v NsP Považská
Bystrica. Pri poslednom pobyte na doliečovacom oddelení som sa dozvedel, že môj ďalší život bude spojený s pobytom v zariadení pre seniorov.
Prvé voľné miesto s nástupom ihneď bolo v penzióne PANDA v Hornej
Marikovej. Prvý dojem z tohto oznamu bol pre mňa šokujúci. Do Hornej
Marikovej! V živote som tam nebol! Trvalo mi veľmi dlho, kým som sa s tým
zmieril. Prišiel deň, keď som sa lúčil s Ilavou... Po asi trištvrte hodinovej
ceste v sanitke sme tesne pred obedom dorazili do miesta môjho nového pobytu. Je to neštátne zariadenie. Privítali ma milo od pani riaditeľky,
cez hlavnú sestru až po ošetrovateľky. Pomaly a ťažko som si zvykal. Po
tri a pol mesačnom pobyte v tomto zariadení mi prišiel oznam, že dňom
29.10.2019 sa budem sťahovať do zariadenia v Lednických Rovniach.
Hurá! Bližšie k Ilave! Zariadenie v Lednických Rovniach je v správe Trenčianskeho samosprávneho kraja. Opäť som si musel zvykať na nový život
v nových podmienkach. Zoznamovať sa s ošetrujúcim personálom, klientmi i zvyklosťami. Plynul čas, až sa začali blížiť vianočné sviatky. Často som
si kládol otázku – aké budú? V ostatnom týždni pred sviatkami nás pozvali
všetkých, ktorí boli schopní pohybu, do jedálne, kde sme robili medovníky, medvedie dlabky a iné vianočné pečivo. Napodiv ochotných rúk bolo
dostatok. Prišiel utorok – Štedrý deň. Od samého rána medzi klientmi, ale
aj medzi ošetrujúcim personálom vládla akási iná, zvláštna nálada v očakávaní, aký bude Štedrý deň. Konečne prišla 15. hodina, keď každý klient,
ktorý vládal, prišiel do sviatočne vyzdobenej jedálne. Skôr, ako sa začala
štedrovečerná večera, bola spoločná modlitba a potom všetky dobroty
ako doma, oblátky s medom, makové pupáčiky, kapustnica i rybacie filé
so zemiakovým šalátom. Milo nás prekvapili darčeky, ktoré pripravila pani
riaditeľka so svojím personálom. Darček dostal každý klient. Po týchto
milých prekvapeniach nasledovala záverečná modlitba pri sviečkach. Treba spomenúť, že pravidelne každú nedeľu predpoludním v spoločenskej
miestnosti bývajú ružencové modlitby aj s prijímaním. Prekvapeniam však
ešte nebol koniec! Prišli „Mladí z Horoviec“ - koledníci z blízkej obce Horovce. Najvzácnejšie kresťanské dni – Narodenie Ježiška – sa skončili.
Mnohým aj so smútkom, že neboli doma – medzi svojimi.
Len vďaka sestričkám, vedeniu zariadenia, kuchárskemu personálu,
boli tieto moje prvé vianočné sviatky aj sviatkami. Treba ešte spomenúť
95 - ročného pána Pavla Floriša, ktorý aj keď minimálne počuje, vyhráva
na ústnej harmonike aj so spevom, a vôbec nie falošne, rôzne ľudové piesne. Pripájajú sa k nemu neraz i babky – klientky. Juj! Skoro som zabudol
na pána Ferka Pagáča, ktorý sa pravidelne zúčastňuje rôznych cezpoľných pretekov. Chodí aj do Ilavy. Mám informácie, že behá aj polmaratóny
na Slovensku a v blízkom zahraničí na Morave. S radosťou i úctou musím
napísať o práci lekárov a sestričiek na ortopedickom, internom, chirurgickom oddelení v NsP Považskej Bystrici, na doliečovacom oddelení v Ilave, v penzióne PANDA v Hornej Marikovej a aj v Centre sociálnych služieb
v Lednických Rovniach. To, čo dokážu robiť v prospech pacientov a klientov, sa jednoducho nedá opísať pár vetami a ani zaplatiť! Pravidelné umývanie, prebaľovanie, kŕmenie, či kúpanie, podávanie liekov... vždy s úsmevom, dobrou náladou a ochotou! V závere môjho príspevku sa chcem
vrátiť k svojmu rodnému mestu – ILAVE. V ostatnom období sa postavili
a otvorili rôzne veľké obchodné zariadenia, hoci Ilava, nie je žiadne veľké
mesto. Žiaľbohu, penzión či sociálne zariadenie v Ilave nenájdete. Prečo?
Podobné zariadenia sú v oveľa menších obciach ako je Ilava. Či starší,
osamelo žijúci seniori nemajú právo na celodennú opateru doma, kde sa
narodili a prežili celý svoj život? Som presvedčený, že ak sa našiel priestor
pre veľké obchodné domy – nájde sa priestor i pre zariadenie podobné
tomu, v akom sa momentálne nachádzam. Možno si nik nevie predstaviť
ten pocit, stráviť zbytok svojho života v meste, v ktorom prežil svoj život.
S pozdravom, stále sa cítiaci Ilavčan, Marian Burík

Vianočná besiedka v Špeciálnej ZŠ Ilava
Vo štvrtok 19. decembra 2019 sa uskutočnila vianočná besiedka v Špeciálnej ZŠ Ilava, na ktorú sme dostali pozvanie. Žiaci s rôznym
hendikepom sa nám predstavili s pásmom vianočných básničiek, kolied a tancom. Ďakujeme pani riaditeľke Vierke Jancovej a kolektívu pedagógov najmä za ich trpezlivosť pri nácviku tohto krásneho kultúrneho programu. Žiakov ocenil malými darčekmi aj primátor mesta Viktor
Wiedermann. 		
(D.Gašparová)
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Charitatívnou kapustnicou a punčom
sme pomáhali
Dňa 6. decembra 2019 sa v meste uskutočnili Mikulášske trhy, ktorých
sme sa my poslanci mestského zastupiteľstva Bagín, Bagínová, Bartošová, Filo spolu s BISTROM KÁMO pánom Melišom a celým jeho tímom
zúčastnili s projektom Charitatívna kapustnica a punč. Takisto nesmieme
zabudnúť na všetkých, ktorí náš projekt podporili či už finančne - firma PAVJAN stavebná spoločnosť, firma STOPKA a vecnou formou - deti zo ZŠ,
CVČ v Ilave, ktoré prispeli svojimi výrobkami. Plus veľké poďakovanie patrí
p. Slavíkovej a p. Kobzovi, ktorí s nami strávili deň a pomáhali pri rozdávaní
kapustnice. Naším cieľom bolo prispieť
sociálne znevýhodneným rodinám v Ilave a zvieratám v útulku v Dubnici nad
Váhom, čo sa nám aj podarilo. Vyzbierali sme krásnu sumu 1000 eur, ktorú
sme následne porozdeľovali. Na zvieratá v útulku v Dubnici nad Váhom sme
prispeli sumou 400 eur plus boli odovzdané darované veci ako krmivo, deky
a pelechy pre zvieratá. A zvyšnú sumu
sme sa rozhodli darovať medzi sociálne znevýhodnené rodiny v Ilave, Iliavke
a Klobušiciach. V prvom kole sme oslovili pomocou sociálnych sietí obyvateľov, aby nám dali nejaké typy na rodiny, ktorým by sme mohli spríjemniť a pomôcť počas vianočných sviatkov. Tu sme sa dozvedeli o rodine
Rexovej. V druhom kole sme oslovili riaditeľku v MŠ Ilava, v MŠ Klobušice a učiteľky v ZŠ Ilava. Pani riaditeľka v MŠ v Ilave nám dala typ
na Jurka, ktorý by veľmi rád šiel na plavecký výcvik, do školy v prírode a na korčuľovanie, ktoré organizuje materská škola. Tak sme v škôlke odovzdali pani riaditeľke poukaz pre Jurka na spomínané kurzy. V ZŠ
v Ilave sme dostali typ na pani Bezecnú z Iliavky, ktorá sa vzorne sama
stará o svoje vnúčatá. A v Klobušiciach sme sa rozhodli prispieť deťom v
Centre pre deti a rodiny v Klobušiciach formou darčekovej karty do DM
drogérie. Každej rodine sme tak prispeli sumou 150 eur. Dúfame, že sme
im aspoň troška spríjemnili najkrajšie sviatky v roku. Za všetkých vyššie
uvedených by som sa chcel poďakovať všetkým dobrým ľuďom, ktorí sa
trhov zúčastnili a prispeli na dobrú vec. ĎAKUJEME.
(P.Filo, poslanec MsZ)

Základná umelecká škola prezentovala
svoje talenty
ZUŠKÁRSKY LAMPÁŠIK
Dňa 29. novembra 2019 sa
v dome kultúry uskutočnil už
šiesty ročník krásneho podujatia s názvom Zuškársky lampášik. „Ako i po predchádzajúce roky, aj tento rok ste mohli
obdivovať krásne keramické
výrobky i diela našich výtvarníkov. Výstavu dotvorilo hudobné a tanečné vystúpenie
našich žiakov. Za prípravu výstavy ďakujem učiteľkám výtvarného
odboru – Mgr. Zdenke Cíbikovej, Mgr. Janke Frolovej a Mgr. Slávke
Šlesarovej. Taktiež ďakujem ostatným kolegom, ktorí sa na celom
podujatí podieľali,“ nešetrila vďakou I.Viskupová, riaditeľka ZUŠ Ilava.
VIANOČNÉ KONCERTY V ZUŠ
December už tradične patrí vianočným koncertom aj v Základnej umeleckej škole Ilava, kedy prezentuje verejnosti svoje najväčšie talenty. A samozrejme je to aj veľký deň pre rodičov, ktorí sú v týchto okamihoch na svoje ratolesti
hrdí najviac, ako sa len dá. „Dňa 16. a 17. decembra 2019 sa Základná umelecká škola v Ilave rozozvučala vianočnými piesňami a koledami, ktoré okrem sólových podôb zazneli aj
na rôznych hudobných
nástrojoch a v podobe
rozmanitých
hudobných zoskupení. Kolektív ZUŠ praje všetkým obyvateľom Ilavy
šťastný nový rok 2020,“
uviedla riaditeľka školy
Ingrid Viskupová. -red-
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Daj Boh šťastia – podujatie, ktoré
zaplnilo hľadisko do posledného miesta
Keď sa povie Vianoce, vybavíme si v mysli nádherné veci, nádherne
vyzdobený vianočný stromček, darčeky, vynikajúce jedlá, koláčiky, ovocie, štedro a slávnostne prestretý stôl. Predstavíme si Ježiška, Betlehem, a zaspomíname si na krásne momenty z detstva, ako sme sa tešili na rozbaľovanie darčekov.
V tomto krásnom čase sa opäť
vieme tešiť aj z maličkostí a je
nám dobre aj z toho, že väčšina ľudí okolo nás, naša rodina,
priatelia, známi, susedia majú
k sebe o niečo bližšie ako inokedy. V úprimnom úsmeve, vľúdnom slove či ľudskom dotyku
je veľké tajomstvo a bohatstvo.
A v každom z nás to vyvoláva pocit šťastia, pohody a spolupatričnosti.
Ak si teraz sľúbime, že nielen počas nastávajúcich sviatkov, ale aj v novom
roku nebudeme šetriť na dotykoch, úprimných stiskoch rúk, teplých pohľadoch a milých gestách či pohladeniach, dáme svojim blízkym a priateľom ten najkrajší darček... Aj takáto bola predvianočná nedeľa v Ilave.
O spomínanú atmosféru sa postarali účinkujúci v programe Daj Boh šťastia. Ide o podujatie, ktoré má v Ilave jednu z najkrajších tradícií. Vystupujú
v ňom naše najväčšie talenty z Ilavy. Od tých najmladších až po najstarších. V nedeľu 22. decembra v programe v Dome kultúry Ilava vystúpili deti
z materských škôl z Ilavy a Klobušíc, žiaci zo Základnej umeleckej školy
Ilava, najmenší tanečníci z DFS Vretienko, ich starší kamaráti z DFS Laštek
a napokon naše talentované stálice z FS Strážov. Takéto osadenstvo na
pódiu preplnilo dom kultúry a za svoje výkony si vyslúžili obrovský potlesk.
Namiesto klasického prídavku, ktorý si obecenstvo prialo, všetci spoločne
zakončili nádherný koncert ako inak než vianočne – Tichou nocou.
				 -dg/verk-

S primátorom si prišlo na Nový rok
štrngnúť množstvo Ilavčanov
Nový rok 2020 privítali Ilavčania po novom. Úplne po prvý raz sa stretli
spoločne na Mierovom námestí v Ilave v prvý deň nového roka popoludní.
Na novoročný prípitok ich totiž pozval primátor mesta Ilava Viktor Wiedermann. V drevených stánkoch, ktoré sa stali súčasťou všetkých podujatí v zimnom období, sa zdarma
ponúkali koláče, horúci čaj, káva a samozrejme nechýbalo dobré vínko. Na pódiu verejnosť privítal primátor, ktorý sa občanom
prihovoril svojím novoročným príhovorom.
Bilancoval v ňom, čo sa mestu podarilo zrealizovať v roku 2019 a načrtol
plány pre rok 2020. Na záver samozrejme zaprial všetkým zúčastneným
všetko dobré do nového roka a slávnostne si so všetkými pripil. Potom svojím spevom prítomných potešila speváčka a skladateľka, rodáčka z Považskej Bystrice, Mirka Miškechová, ktorá po koncerte zhodnotila, že sa jej
v Ilave veľmi páčilo a cítila sa veľmi dobre. Viac o nej sa dozviete v rozhovore
vo februárovom vydaní Ilavského mesačníka. 		
-verk-

Spomienka
Len kytičku kvetov na hrob
môžeme dať, pokoj a večný
spánok priať, a s láskou na Vás
spomínať.
26. januára 2020 si pripomíname prvé smutné výročie, čo nás
navždy opustili :
Adriana Rafajová
a Zoltán Bobik.
S lásku a úctou na nich spomínajú všetci, čo ich poznali a mali
radi.
Mama, otec, brat Peter s manželkou Zuzanou, Miško a Sonka

Smútočná spomienka

Odišla tíško, niet jej medzi
nami, ale v našich srdciach žije
stále s nami...
Smútiaca rodina ďakuje všetkým priateľom a známym, ktorí sa
prišli rozlúčiť so zosnulou pani
Máriou Koyšovou
a ďakuje za kvetinové dary
a slová sústrasti.

Na Silvestra sa oslavovalo v Klobušiciach
Silvestrovský program tento rok zorganizovali poslanci mestského zastupiteľstva za mestskú časť Klobušice v spolupráci s Mestom Ilava v podobe Silvestrovskej veselice v Dome kultúry v Klobušiciach, ktorá sa konala
31. decembra od 21,00 hod. „Na príprave veselice sa podieľali pracovníčky oddelenia kultúry, ktoré vyzdobili sálu, ďalej pracovníci technických služieb, ktorí zabezpečili stoly, lavice a smetné nádoby.
Občerstvenie v podobe kapustnice, klobás a tlačenky vyrobili a pripravili poslanci mestskej časti Klobušice. Prispelo Mesto Ilava, sponzori a dobrovoľníci. Pomohli aj samotní obyvatelia Klobušíc, ktorí
prišli pomôcť poupratovať kultúrny dom po veselici,“ povedal nám poslanec za mestskú časť Klobušice Branislav Vavrík. Ako nám prezradil, prípravy začali už pred sviatkami nákupom surovín a prípravou klobás, v pondelok
sa upravila a vyzdobila sála a v utorok sa už len dolaďovali detaily ohľadom
občerstvenia. Prví ľudia začali prichádzať už od deviatej hodiny večer a v tom
čase im začala do tanca hrať hudobná skupina Koral z Vršatca. „O polnoci sa podávalo na prípitok šampanské a bol odpálený ohňostroj, ktorý zabezpečil profesionál z Klobušíc. S tancovaním ľudia skončili až
okolo štvrtej ráno,“ priblížil priebeh B. Vavrík a ako dodal, všetko, čo pre verejnosť spolu s mestom pripravili, bolo zdarma. Podávala
sa kapustnica, klobásky, tlačenka a všetko,
čo k tomu patrí. K pitnému režimu vraj na začiatok postačilo 20 litrov kvalitného punču, po
ňom varené či studené vínko a samozrejme
nemohlo chýbať ani šampanské. Vstupné na
Silvestrovskú veselicu bolo dobrovoľné. Podarilo sa vyzbierať 400 eur, ktoré ako vopred
avizovali, posielajú ako pomoc pre rodiny postihnuté požiarom v Prešove. Na veselicu do Klobušíc sa prišlo zabaviť zhruba
200 ľudí, všetci si pochvaľovali a do nového roka vykročili spokojní. -verk-

Smútočné poďakovanie
... Je taká chvíľa,
skončí sa život,
začne spomienka .....
Smútiaca rodina ďakuje všetkým priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť so zosnulou pani
Magdalénou Kákošovou
a kvetinovými darmi a slovami
útechy sa snažili zmierniť ich hlboký žiaľ

Smútočné poďakovanie

Zmĺkli ústa matkine,
prestali sa pery smiať,
budeme drahá mamička
na Teba spomínať.
Smútiaca rodina ďakuje všetkým priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť
so zosnulou pani
Annou Danielou JURENOVOU
a ďakuje za slová útechy a kvetinové dary.

Smútočné poďakovanie
Touto cestou ďakujeme všetkým príbuzným, rodine, priateľom
a známym, ktorí prišli na poslednej
ceste odprevadiť nášho drahého
Štefana Švitela.
Smútiaca rodina

Matrika

Narodili sa:
Timea Habánková
Tomáš Januch
Maroš Letko
Lukáš Ondráš
Samuel Letko

Navždy nás opustili:
Anna Daniela Jurenová
Jarmila Rajníková
Mária Koyšová
Štefan Švitel
Manželstvo uzatvorili:
Ján Kvasnica
a Oľga Šťastná
Jan Bonczek
a Ľubica Ivanová
Tomáš Rendek
a Katarína Kusá
Ing. Miroslav Sabo
a Bc. Lucia Berhanová
Prisťahovaní: 12, odsťahovaní
9, zmeny v meste 7.

PRVÝM OBČANOM
NÁŠHO MESTA
v tomto roku je

Lukáško Ondráš

narodený v trenčianskej nemocnici 2. januára 2020.
Rodičom gratulujeme a malému
Lukáškovi prajeme veľa zdravia!

Ilavský mesačník

KARATISTI TJ SOKOL ILAVA BOLI
ÚSPEŠNÍ V RUMUNSKU
V dňoch 6. až 8.12.2019 sa konal v rumunskom meste Cluj-Napoca Európsky pohár karate za účasti 980 pretekárov z osemnástich krajín z celého
sveta. Za TJ Sokol Ilava štartovali deviati pretekári. Výsledky Európskeho Pohára Cluj-Napoca:
Petra Andraščíková 1.miesto kumite dievčatá 8 r.
Romana Adamcová 3. miesto kumite kadetky 15 - 17 r. + 50 kg
Katarína Kadlečíková 3.miesto kumite kadetky 13 - 14r + 55 kg
Družstvo chlapci Sokol Ilava- 3. miesto kumite 8 -10 r.
Tadeáš Horák, Christian Sírny, Matej Slavík
Je za nami jeden z najťažších turnajov tohto roka. Veľmi kvalitne obsadené
kategórie nám ukázali naše rezervy a posunuli nás do ďalšieho kalendárneho
roku s veľkou motiváciou na ďalšie zlepšenia. Ukázalo sa, ako je veľmi dôležité zúčastňovať sa takýchto turnajov, kde sa vieme konfrontovať s pretekármi z krajín ako je USA, Brazília, India atď. Pretekári získavajú sebavedomie
a vidia, že sa dajú poraziť aj pretekári z veľkých krajín. Výrazne excelovala vo
svojej kategórii naša najmladšia pretekárka Peťka Andraščíková, keď všetky
súperky porazila pred časovým
limitom. Po víťazstve vo finále
jej vyjadrili obdiv
potleskom aj rozhodcovia. Ďalšia naša pretekárka, Romanka
Aamcová, prehrala v semifinále
vďaka nepochopiteľným verdiktom rozhodcov.
Po celý zápas
mala
výraznú
prevahu, ale nebolo to nakoniec nič platné, nakoľko rozhodcovia podržali
pretekárku z Belgicka, ktorá kategóriu vyhrala. Katka Kadlečíková skončila
na treťom mieste po ťažkých a vyrovnaných súbojoch. Ukázalo sa, že musí
využívať širšiu škálu techník, hlavne kopov. Na tejto úrovni súťaží sa však
dá veľmi ťažko presadiť. Naši traja „mušketieri“ Matej Slavík, Tadeáš Horák,
Christian Sírny sa prebojovali v silnej konkurencii až na tretie miesto, za čo
im patrí vďaka. V jednotlivcoch sa im veľmi nedarilo, ale hlavný cieľ si splnili - bronz v družstvách.Timo Horák v silne obsadenej kategórii Open kata
postúpil do druhého kola, kde skončil na 8. mieste z 27 pretekárov. Ukázalo
sa, že s naším štýlom Goju Ryu kata nemá šancu na medzinárodných súťažiach v kategórii Open uspieť. Začali sme preto prípravu v štýle Ruei Ryu,
kedže Kata tejto školy sú vysoko hodnotené i na medzinárodnom poli. Ďalšia
naša pretekárka, Natália Balajková, vypadla v zápase rozdielom pol bodu,
keďže sa nedokázala asi kvôli stresu zo súťaže svojimi technikami výraznejšie
presadiť. Bol to náročný turnaj, či už ťažkou konkurenciou, ale aj vzdialenosťou 740 km, ktoré sme museli absolvovať autami. Vďaka všetkým pretekárom, koučom Pažitkovi, Ivaničovi, Iskrovi za zvládnutie tohto turnaja.

MIKULÁŠA PRIVÍTALI NETRADIČNE
V TELOCVIČNI

V stredu 4. decembra 2019 sa konal namiesto tréningu Mikulášsky deň
karate Sokol Ilava. Najprv začali najmenší cvičenci pohybovými hrami a potom prišiel Mikuláš s anjelom a čertom. Zisťovali, či všetci poslúchali a potom
rozdali darčeky. O šiestej prišiel Mikuláš aj k starším cvičencom. Rozdával balíčky, ale aj tresty. Kto si ako zaslúžil. Potom začala klubová súťaž našich mladých nádejí. Pomáhali pri tom všetci starší cvičenci a aj tréneri. Všetci pretekári
bojovali s veľkým nasadením. Zo začiatku bolo vidieť trochu neistotu a možno
obavy jednotlivých pretekárov. Ale pod prísnym a spravodlivým dohľadom
rozhodcov sa súťaž rozbehla a nabrala ten správny súťažný rozmer.
Výsledky:
Starší 10 r. 1.miesto Tomáš Martinka
2.miesto Sofia Gregorová
9-10 r. 1.miesto Adrián Čelko
2.miesto Tereza Mojtová
3.miesto Matej Kawulok
do 9 r. 1.miesto Lukáš Čelko
2.miesto Michaela Černušková
3.miesto Erik Šošovička
Talent roku 2019: Alex Niko, David Faturík, Marko Noga, Matej Kawulok
Benjamín súťaže: Klára Šošovičková, Alexander Rafaj, Karim Marguš
(Kamil Horák, tréner karate TJ Sokol Ilava)
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Pohár pre víťaza PetLen Cup
2019 putuje do Ilavy
V sobotu 7. decembra 2019 sa naši chlapci zo staršej prípravky zúčastnili kvalitne obsadeného turnaja vo futbale PetLen Cup 2019 v neďalekom Púchove, kde šestnásť tímov s medzinárodnou účasťou rozdelených do dvoch osemčlenných skupín bojovalo o víťazný pohár. V skupine
sme sa postupne stretli s FK Korňa,s ktorým sme remizovali 1:1, ďalej
sme zvíťazili s SFC Kalinkovo 4:3 a s favoritom skupiny FC Spartak Trnava
1:0. Ďalší zápas s mužstvom MFK Topoľčany sme remizovali 1:1. Ostatné
tri zápasy v skupine zvládli chlapci na 100% a postupne zvíťazili s VSE
Ceglédi /Maď./ 4:1, FKM Karlová Ves 2:1 a FKP Dúbravka 2:1.
V skupine A skončili so 17 bodmi a skóre 15:8 na prvom mieste a o celkové turnajové víťazstvo sa stretli s víťazom skupiny B Interom Bratislava.
Ako počas celého turnaja, tak ani vo finále nenašli naši chlapci premožiteľa a s ďalším favoritom turnaja Interom Bratislava zvíťazili 2:1 a stali sa
tak celkovými víťazmi turnaja.
Najlepším strelcom turnaja sa stal náš hráč Timo Turza s 9 gólmi, ďalší
strelci Marco Prekop 5 gólov a Šimon Ondrušík 3 góly.
Ďakujeme za vzornú reprezentáciu.
(MFK Ilava)

Horný rad : vedúci mužstva Prekop M., Striško A., Rendek M.,
Škuta S., Prekop M., Turza T. a tréner Machala J.
Dolný rad : Mogora M., Imrišek J., Ondrušík Š., Hanko V.

Kolkársky klub FESA Dubnica nad
Váhom Vás srdečne pozýva
na Majstrovstvá okresu Ilava v kolkoch
pre rok 2020 kat. „jednotlivci“
Usporiadateľ: Kolkársky klub FESA Dubnica nad Váhom.
Termín a čas: 23.02.2020 /nedeľa/ v čase od 10,00 hod. – 20,00 hod.
Miesto: 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 h – kat. U14, od 12,00 – kat. U18,
od 14,00 h kat. Ženy, od 16,00 h - 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 – 20.02.2020 !!!
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 !!!
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Podujatia v Ilave - pozývame
25. 1. 2020 /sobota/ od 19.00 v dome kultúry
10. Školský ples. Pozýva Rada rodičov pri ZŠ Medňanská.
DJ Peťo Švaral, bohatá tombola. Vstupné 20 €, predpredaj v ZŠ.
www.ilava.sk
2.2.2020 /nedeľa/ o 16.00 v dome kultúry
Návšteva starej dámy. Tragikomédia v podaní DS Hugo.
Vstupné 5 €, predpredaj v knižnici
7.2.2020 /piatok/ od 20.00 v KD Klobušice
Fašiangová zábava. Do tanca hrá HS Koral. Vstupné 4 €.
Pozýva MsV Klobušice
8.2. /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
22.2.2020 /sobota/ od 19.00 v dome kultúry
VII. Farský rodinný ples.
Informácie vždy aktualizujeme a dopĺňame podrobnosti na www.ilava.sk
/kalendár podujatí/. Tel. čísla DK: 44 555 70 až 73, knižnica 74.
Zmena programu vyhradená.

ILAVSKÝ

Hlasujme denne
od 13. 1. do 29. 2. 2020
a získajme krásne ihrsko
pre svoje mesto.

www.zihadielko.sk

ILAVA,

MÁME POSLEDNÚ
ŠANCU VYHRAŤ!

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 1. 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.
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