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Kultúrno-spoločenské noviny obyvateľov mesta Ilava

Ročník XXVII. 9. december 2021 ZDARMA!

V aktuálnom vydaní si prečítate:
l Mesto získalo nenávratný finančný príspevok na mzdy pre opatrovateľky l
l Areál materskej školy bude vďaka revitalizácii zelene bezpečnejší a podnetnejší l
l Za parkovanie v centrálnej mestskej zóne sa od 6. decembra platí l
l Prvá etapa rekonštrukcie verejného osvetlenia je v plnom prúde l
l Mikuláš prešiel Ilavou na koni so záprahom l
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Vážení spoluobčania,
rok sa s rokom stretol a
my opäť stojíme na prahu
adventného obdobia. Blížiace sa najkrajšie sviatky roka
budú aj teraz poznačené
opatreniami a lockdownom.
Toto nové slovo v našom
jazyku pre nás znamená, že
Vianoce opäť nebudú také,
na aké sme bývali zvyknutí
v minulosti. Kvôli obmedzeniu pohybu a koncentrácie
ľudí na jednom mieste sme
museli zrušiť vianočné trhy a
ďalšie sprievodné podujatia.
Sviatočnú atmosféru sa vám
preto budeme snažiť čo
najviac priblížiť novou vianočnou výzdobou. Aj počas
tohto roka sme zachovali
tradíciu zapaľovania adventných sviečok. Opäť išiel cez
naše mesto Mikuláš, ktorý
priniesol darčeky všetkým
dobrým deťom. Tie sa môžu
už teraz tešiť na rozprávkový
les, ktorý spolu s rozprávkovými postavami už čoskoro
vyrastie v našom malom parku. Chýbať nebude ani náš
tradičný slamový Betlehem a
rodičia sa spolu s deťmi budú
môcť pri prechádzke veľkým
parkom odfotiť na saniach v
nadrozmernej veľkosti.
Nad krehkosťou našich
ľudských životov sa v týchto
časoch akoby viacej zamýšľame a aj presviedčame.
Niektorí z našich blízkych už
tento rok s nami nezasadnú k
prestretému štedrovečernému stolu. Aj moja nedávna
skúsenosť ma prinútila sa
viacej zamyslieť nad tým,
aké je potrebné vážiť si každý
jeden deň nášho života a
vychutnávať každý okamih
strávený v kruhu rodiny a
blízkych priateľov.
Preto vám zo srdca prajem, aby ste si tieto vianočné
sviatky našli pod ozdobeným
stromčekom hlavne bohatú
nádielku šťastia, zdravia,
spokojnosti, ľudskej spolupatričnosti, lásky a Božieho
požehnania, ktoré tak všetci
veľmi potrebujeme.
Viktor Wiedermann
primátor mesta Ilava
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Mesto Ilava získalo nenávratný
finančný príspevok 122 400 eur
NA MZDY PRE OPATROVATEĽKY
MESTO ILAVA SA STALO JEDNÝM Z ÚSPEŠNÝCH ŽIADATEĽOV O
NENÁVRATNÝ FINANČNÝ
PRÍSPEVOK (NFP) PROSTREDNÍCTVOM MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z EURÓPSKEHO
SOCIÁLNEHO FONDU V
RÁMCI OPERAČNÉHO
PROGRAMU ĽUDSKÉ
ZDROJE.
Ministerstvo vypísalo výzvu
na predkladanie žiadostí o NFP
v lete 2021 a mesto sa zapojilo
hneď do jej prvého kola na začiatku augusta prostredníctvom
projektu „Podpora opatrovateľskej služby v meste Ilava“.
Zmyslom žiadosti a záujmu
Mesta Ilava bolo zabezpečiť udržateľnosť výšky platieb
za jednotlivé úkony, ktoré jej
schválením zostanú zachované.
„Ministerstvo vypísalo výzvu s
cieľom zabezpečiť dostupnosť
domácej opatrovateľskej služby. Jej účelom je eliminovať
umiestňovanie klientov do
pobytových zariadení, a naopak umožniť našim starkým
čo najdlhšie zotrvať vo svojom
domácom prostredí aj v prípade zhoršenia zdravotného
stavu alebo potreby pomoci od
druhej osoby,“ uviedla vedúca
Organizačno správneho oddelenia mesta Ilava Jana Pučeková.
Mesto bolo so svojou žia-

dosťou úspešné a s účinnosťou
od 1. decembra 2021 získalo
nárok na finančné prostriedky vo
výške 122 400 eur na obdobie
24 mesiacov, ktoré budú použité na zabezpečenie kvalitnej
a dostupnej opatrovateľskej
služby prostredníctvom svojich
opatrovateliek. „Finančné prostriedky sú určené na mzdové
výdavky opatrovateliek, a teda
najbližšie dva roky budú vďaka
úspešnej žiadosti financované
z externých zdrojov a odľahčia tým mestský rozpočet,“ s
potešením dodala J. Pučeková.
Mesto má zamestnaných
osem kvalifikovaných opatrovateliek, ktoré priamo v domácnostiach opatrovaných poskytujú
sociálnu službu v zmysle zákona
448/2008 Z.z. o sociálnych
službách. „Terénnu opatro-

vateľskú službu zabezpečuje
naše mesto najmä starkým v
seniorskom veku. Slúži najmä
pre seniorov, ktorí sú odkázaní
na pomoc iných, ale zároveň
dokážu ešte s väčšou či menšou pomocou naďalej zotrvať
vo svojom prirodzenom domácom prostredí, čo je pre
ich duševné zdravie, rodinné
vzťahy aj pocit samostatnosti
najlepšie riešenie,“ priblížila
prácu opatrovateľskej služby
Anna Bakošová, referentka
sociálneho oddelenia.
Pre mesto je dôležité starať
sa o svojich starších občanov.
Potreba tejto služby bude určite
aj v budúcnosti stále aktuálna.
Momentálne je totiž približne 20
percent obyvateľov nášho mesta
vo veku nad 65 rokov.
-jp/red-

V rámci opatrovateľskej služby je opatrovaným poskytovaná pomoc:
 pri sebaobsluhe (hygiena, stravovanie, obliekanie, mobilita, motorika, dodržiavanie
liečebného režimu a pod.)
 pri starostlivosti o domácnosť (nákup potravín, príprava jedla, donáška jedla, bežné
upratovanie v domácnosti, starostlivosť o bielizeň, vynášanie drobného odpadu a pod.)
 pri základných sociálnych aktivitách (sprievod na lekárske vyšetrenia, na úrady,
pri záujmových činnostiach a pod)
 dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť
a dohľad v určenom čase.
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného
programu Ľudské zdroje prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky.
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AREÁL MATERSKEJ ŠKOLY BUDE VĎAKA REVITALIZÁCII BEZPEČNEJŠÍ A PODNETNEJŠÍ
MATERSKÚ ŠKOLU NA
MEDŇANSKEJ ULICI ČAKAJÚ POZITÍVNE ZMENY
VONKAJŠÍCH PRIESTOROV
A JEJ OKOLIA. VÝRUB STARÝCH STROMOV NAHRADÍ VÝSADBA NOVÝCH A
CELKOVÁ REVITALIZÁCIA
AREÁLU.
Areál Materskej školy v Ilave v
súčasnosti nespĺňa bezpečnostné kritériá. Obrovské ihličnany,
ktoré si ešte pamätajú slávnostné
otvorenie v roku 1979, sa rozrástli
za ten čas do úctyhodných rozmerov. „Všetky sú napadnuté
rôznymi škodcami a hnilobou.
Najspodnejšie konáre sa odlamujú, vplyvom vetra padajú
aj ostatné časti drevín, čím
ohrozujú bezpečnosť a zdravie
detí aj zamestnancov, ktorí
sa tu denne pohybujú. Výrub
drevín sa uskutoční v počte
desať kusov, pričom náhradná
výsadba sa zrealizuje v dvojnásobnom počte. Vysadí sa desať
kusov drevín v areáli materskej
školy a desať na cintoríne v Ilave,“ uviedla Božena Rendeková
z referátu životného prostredia na
Mestskom úrade v Ilave.
Hlavným cieľom revitalizácie
areálu materskej školy je vytvoriť
najmä bezpečné a podnetné
prostredie pre pohybové, športové a vzdelávacie aktivity detí.
„Je taktiež dôležité rozvíjať
u najmenších prírodovednú
gramotnosť prostredníctvom
hry, zážitkového učenia, bádateľských aktivít a využiť pohyb
ako prostriedok upevňovania
zdravia a podpory správneho
vývinu detí predškolského
veku,“ informovala nás o pripravovaných zmenách riaditeľka
MŠ Ilava Jana Házová. Funkčný
areál materskej školy má teda v
prvom rade poskytovať bezpečný
priestor pre hru a aktívne trávenie
času detí na čerstvom vzduchu.
Bonusom bude, ak areál dokáže
ponúknuť nielen pohybové vyžitie
detí, tvorivej hry v piesku, ale aj
možnosti nadobudnúť pestovateľské poznatky a zručnosti z
oblasti starostlivosti o rastliny,
plodiny a okrasné kríky v úžitkovej
časti školského dvora. „V rámci
projektu plánujeme v areáli
našej materskej školy vysadiť
nízkokmenné ovocné stromy,
ktoré budú slúžiť deťom na
pozorovanie zmien v prírode
počas celého roka. Jednotlivé
druhy ovocných stromov budeme vyberať tak, aby dozrievali v
čase školského roka," povedala
Jana Házová. „Deti sa naučia

Pôvodnú zeleň nahradí
NOVÁ VÝSADBA
ochutnávať dopestované ovocie, vyrábať ovocné šaláty a
napokon aj hrabať popadané
lístie na jeseň."
Ďalším z plánovaných cieľov
je obnoviť skalku, ktorá je pri
hlavnom vchode do budovy. Radi
by tam vysadili trvalky a cibuľoviny. Okopávanie, polievanie
aj odstraňovanie buriny budú
mať nesporne výchovný vplyv
na malých predškolákov. Pri
druhom vchode do škôlky budú
umiestnené vyvýšené záhony s
bylinkami a vyrúbané ihličňany
nahradia novými. Okrem nich
pribudnú i ovocné stromy. „V
korunách stromčekov nájdu
útočisko vtáky, kde budú
umiestnené kŕmidlá a búdky.

V pláne je aj odstránenie starej a nevyhovujúcej preliezky,
tiež zatrávnenie vyvýšeného
terénu. Časový harmonogram

prác je rozdelený na časti.
Na jar by sme chceli vysadiť
ovocné a ihličnaté stromy, ako
aj zrealizovať kompostovisko.
Okrasná skalka príde na rad na
jeseň,“ priblížila riaditeľka škôlky.
Jeseň by podľa jej slov mala
patriť aj prácam spojeným s navážaním zeminy na vytvorenie
umelého kopca. „Nakoľko sa
deti v zime spúšťali na lopatách
len na kopčeku urobeného z
prebytočného snehu, vytvoríme im kopec umelý, aby aj pri
malej snehovej nádielke mali
možnosť športového vyžitia
na čerstvom vzduchu a užili
si zimné radovánky,“ doplnila
na záver s úsmevom J. Házová.
Treba dodať, že celá realizácia
bude mať niekoľko etáp, ukončená
bude inštalovaním vyvýšených
záhonov v roku 2023.
-jše-
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VŠETKO, ČO POTREBUJETE VEDIEŤ

O NOVEJ PARKOVACEJ POLITIKE
V CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNE

V pondelok 6. decembra 2021 sa v centrálnej mestskej zóne (CMZ) spustil
nový systém regulovaného parkovania. Od 7.00 hod. do 15.00 hod. budú
parkovacie miesta na Mierovom námestí a uliciach - Košecká,
Moyzesova, Farská a Ružová S P O P L A T N E N É.
Na tejto dvojstrane si môžete prečítať všetky užitočné informácie, ktoré súvisia so zavedením novej
parkovacej politiky v centre mesta. Nájdete tu stručné
návody a možnosti, ako uhradiť parkovné, či kde
zakúpiť rezidentskú parkovaciu kartu. Upozorňujeme
aj na nové dopravné situácie, ktoré so sebou nový
systém parkovania priniesol.
Primátor mesta Ilava Viktor
Wiedermann, jeho zástupca
Anton Bajzík a vedúci oddelenia
rozvoja Pavol Čiernik si spolu s
realizátorom dopravného značenia začiatkom novembra v rámci
kontrolného dňa prešli postupne
centrálnu mestskú zónu, aby
skontrolovali, či je všetko v súlade
s projektom. Odkonzultovali aj
ďalší postup a doplnenie niekto-

rých náležitostí. Zhodli sa, že kým
nebude oficiálne zavedená nová
parkovacia politika, dopravné
značky, ktoré určujú spoplatnenie
parkovacích miest, budú dočasne
prečiarknuté, avšak parkovacie
miesta a dopravné značky regulujúce dopravu, vstupujú do platnosti. Účastníci cestnej premávky
sa s nimi musia oboznámiť a riadiť
sa nimi.

Na námestí pribudli nové priechody pre chodcov, značky Daj
prednosť v jazde, Stop, či Zákaz
zastavenia. Vodiči si mohli všimnúť, že parkovacie miesta boli z
pravej strany vozovky na hlavnom
ťahu cez námestie odstránené
(popri obidvoch parkoch), pričom v
týchto miestach pribudol cyklokoridor pre bezpečnú jazdu cyklistov.
Na parkovacích miestach je
vyhradený priestor pre osoby
ZŤP, ako aj pre motocykle. Do
pozornosti dávame aj uličku na
Mierovom námestí v smere od predajne obuvi k mestskému úradu,
ktorá je po novom jednosmernou.
Novinkou je napríklad aj dopravná značka určujúca začiatok
a koniec Zákazu zastavenia. To
znamená, že ani pri ostrovčeku
v blízkosti vchodu do ústavu na
výkon trestu a odňatia slobody
sa nesmie parkovať.
Vodičov upozorňujeme aj na
novú dopravnú situáciu, ktorá
vznikla na križovatke z hlavnej
cesty na Farskú ulicu. Ako hlavná cesta je vyznačený smer od
semaforov a ako bočná cesta so
značkou Daj prednosť v jazde je
vyznačený smer jazdy od cintorína. Doposiaľ na tomto mieste
platilo pravidlo pravej ruky
a tak malo prednosť vozidlo
prichádzajúce v smere od Ko-

šece. Odteraz je tomu naopak,
prednosť má prichádzajúce
vozidlo zo smeru od Dubnice
nad Váhom. Zmenu prednosti
v jazde na tomto úseku navrhol
a schválil dopravný inšpektor,
nakoľko frekvencia príjazdu áut
na Farskú ulicu je zo strany od
Dubnice podstatne väčšia, ako
zo strany od Košece.
Z platenej parkovacej zóny boli
vynechané vnútrobloky, ktoré sa
v tejto lokalite nachádzajú - dva
na Ulici Farskej a jeden na Ulici
Moyzesovej. Upozorňujeme však
na dopravnú značku pri vstupe
do týchto vnútroblokov - Mimo
dopravnej obsluhy.
Pojem „dopravná obsluha“
znamená okrem zásobovania
aj:
a) vozidlá s parkovacím preukazom,
b) autobusy prepravujúce deti,
c) vozidlá, ktorých vodiči alebo
prevádzkovatelia, majú v miestach
za značkou bydlisko, sídlo, garáž
alebo prevádzku,
d) vozidlá, ktorých jazda alebo
preprava sa vykonáva z dôvodu
opravy, servisu, technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly
originality predmetného vozidla
alebo odovzdania palubnej jednotky na najbližšie predajné miesto.
-red-
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Akými spôsobmi je možné uhradiť parkovné
NÁVŠTEVNÍCKE PARKOVANIE
Základná tarifa je hodinová, je teda možné
uhradiť len celú hodinu státia, alebo jej násobky
a to až do doby platené parkovania, teda na celú
dobu spoplatneného státia v daný deň.
Hodinový parkovací lístok bude možné
zakúpiť nasledovnými spôsobmi:
1. cez mobilnú aplikáciu ParkDots (prostredníctvom platobnej karty)
2. cez SMS (platí iba pre čísla slovenských
mobilných operátorov)
3. cez parkovací automat (v hotovosti alebo
platobnou kartou)
Časovo nespotrebovaná časť úhrady sa
platiteľovi úhrady nevracia. Parkovacie lístky
sú elektronické, neprenosné a viazané na
konkrétne EČV.
PARKOVACIE AUTOMATY
SA NACHÁDZAJÚ:
- na rohu Košeckej ulice a Mierového námestia
- na Mierovom námestí pri mliekomate
- na rohu Ružovej ulice a Mierového námestia
AKO ZAPLATIŤ PARKOVNÉ
CEZ MOBILNÚ APLIKÁCIU
Zaplatenie parkovného prostredníctvom
zakúpenia virtuálneho parkovacieho lístka v mobilnej parkovacej aplikácii ParkDots je potrebné
vykonať hneď po zaparkovaní vozidla.
Postup je nasledovný:
1. Pokiaľ vodič nemá stiahnutú aplikáciu ParkDots vo svojom smartfóne, môže si ju bezplatne
stiahnuť. Pre možnosť zakúpenia virtuálneho
parkovacieho lístku sú potrebné len dve veci:
mobilné pripojenie na internet a vlastníctvo
platobnej karty (debetnej alebo kreditnej).
2. V aplikácií ParkDots vodič zvolí zónu, v
ktorej parkuje a klikne na tlačidlo „Kúpiť lístok“.
Následne je potrebné zvoliť plánovanú dĺžku
parkovania (napr. 1 hod), zadať evidenčné číslo
vozidla (napr. IL123XY) a potvrdiť tlačidlom
„Zaplať“. Po vyplnení údajov z platobnej karty
a potvrdení platby má vodič zakúpený virtuálny
parkovací lístok. Údaje z platobnej karty sú
bezpečne uložené v rámci platobného terminálu
Tatra Banky.
3. Registrácia vodiča v aplikácii ParkDots
nie je nevyhnutná, ale vodičovi umožňuje uložiť

evidenčné číslo vozidla ako aj platobnú kartu pre
zvýšenie pohodlia a rýchlosti nákupu budúcich
parkovacích lístkov.
4. Predĺženie parkovacieho času o ďalšiu
hodinu je možné priamo v aplikácii v sekcii
„Parkovacie lístky“. Pätnásť minút pred uplynutím platnosti parkovného je zaslaná notifikácia,
ktorá upozorní o blížiacom sa konci platnosti
parkovného. Daňový doklad možno získať
priamo v aplikácií ParkDots v sekcii „Parkovacie lístky“ a príde tiež používateľovi na zadanú
e-mailovú adresu.
AKO ZAPLATIŤ PARKOVNÉ CEZ SMS
Zaslaním SMS na skrátené číslo 2200 v tvare:
IL (medzera) EČV (medzera) H
Vysvetlenie:
IL = skratka mesta Ilava
EČV = evidenčné číslo parkujúceho vozidla,
napríklad BA123XY (EČV je potrebné napísať
spolu bez pomlčky)
H = trvanie parkovania v hodinách, použitím
celých čísel 1, 2, 3...
Príklad tvaru SMS na zakúpenie lístka na
jednu hodinu pre EČV BA123XY:
IL BA123XY 1 (pošlete na číslo: 2200).
V prípade, že parameter času nebude uvedený, automaticky je odoslanej SMS pridelený
parameter 1, čo znamená, že parkované je
zaplatené na 1 hodinu.
Doba doručenia SMS lístka je do 30 sekúnd.
V prípade, ak nedostanete potvrdzujúcu správu
(SMS parkovací lístok) ani do 10 minút, z dôvodov na strane zákazníka, napríklad chybou v
telefóne, nedostatočný kredit a pod., parkovné
nebolo uhradené.
Desať minút pred uplynutím platnosti parkovného bude zaslaná SMS, ktorá upozorní o blížiacom sa konci platnosti zaplateného parkovného.
Predĺženie parkovacieho času o ďalšiu hodinu
je možné opätovným odoslaním SMS. Služba
je prístupná pre všetkých zákazníkov, ktorí využívajú ako paušálne, tak aj kreditné predplatené
služby slovenských mobilných operátorov.
Daňový doklad si môžete vytlačiť na stránke
http://parking.mediatex.sk/il/ zadaním vášho
telefónneho čísla v tvare +4219XXYYYYYY a
8-miestneho overovacieho kódu z vášho lístka,
napríklad rrwq4u. Z ponuky si vyberte lístok,
ktorý chcete vytlačiť.
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Akým spôsobom si
môže rezident vybaviť

PARKOVACIU KARTU
Všetky parkovacie karty sú virtuálne a viazané na konkrétne EČV.
O parkovaciu kartu bude možné
požiadať dvomi spôsobmi:
l online – registráciou v systéme
ParkDots cez webovú aplikáciu
l osobne – na podateľni MsÚ
Ilava, kontakt:
Ivana Mičudová,
parkovanie@ilava.sk,
Tel: +421 (0) 42 44 555 34
Anna Lukáčová, ilava@ilava.sk,
Tel: +421 (0) 42 44 555 18
Typy parkovacích kariet v CMZ:
l Rezidentská karta
– obyvateľ (RK-O)
l Rezidentská karta
– elektromobil (RK-EE)
l Rezidentská karta
– podnikateľ (RK-P)
l Rezidentská karta
– návšteva (RK-N)
l Rezidentská karta
– opatrovat. služba (RK-OS)
Doklady a podmienky pre vydanie parkovacej karty:
Na vybavenie parkovacej karty budete potrebovať nasledovné doklady a
údaje (v závislosti od typu parkovacej
karty a vášho vzťahu k vozidlu):
l platný občiansky preukaz,
l označenie čísla bytu (ak máte
trvalý pobyt/sídlo firmy/miesto podnikania uvedené na adrese v bytovom
dome),
l osvedčenie o evidencii vozidla –
časť II (Veľký technický preukaz), na
ktoré žiadate parkovaciu kartu vydať,
l zmluvu o operatívnom lízingu (ak
využívate auto zakúpené na operatívny lízing),
l potvrdenie o využívaní služobného vozidla na súkromné účely od
vášho zamestnávateľa (ak využívate
takéto vozidlo).
Žiadateľ nesmie mať záväzky
po splatnosti voči mestu Ilava,
resp. voči organizáciám zriadeným
mestom Ilava. Mesto Ilava má právo
odmietnuť vydanie, alebo zrušiť
platnosť parkovacej karty, ak sa
zistí, že bola vydaná na základe
nepravdivých údajov, bez nároku
na vrátanie poplatku.
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S aplikáciou SOM budete mať ihneď
čerstvé aktuality z mesta priamo v mobile
SOM = správy o meste. Aplikácia, ktorú sa oplatí stiahnuť
do mobilu. Budete dostávať
upozornenia o novinkách z
diania v meste, či pripomienky
na vývoz odpadu v lokalite,
ktorú si určíte.
Mobilná aplikácia SOM aktuálne
funguje vo viac ako 21 mestách a
obciach na Slovensku. Je to prvá
platforma, v ktorej obyvatelia nájdu
všetky dôležité mestské služby na
jednom mieste. Aktuálne informácie o dianí v meste získa každý, kto
si do svojho mobilného telefónu
stiahne aplikáciu pod názvom
ILAVA. Aplikácia je dostupná
pre Android aj iOS zariadenia
zadarmo.
Táto aplikácia mestám umožňuje integrovať rôzne moduly a obyvatelia tak získajú všetky služby
na jednom mieste. V tejto službe
občania nájdu všetky aktuality,
novinky či kultúrne podujatia. Informácie sa sťahujú priamo z webovej
stránky mesta. V praxi to znamená,
že to, čo nájdete na tejto stránke
mesta, sa vám zobrazí automaticky
do mobilnej aplikácie, pričom vám
príde o pridanom článku i notifikácia. Tú si samozrejme môžete
v nastaveniach personalizovať

podľa vlastných preferencií a tak
záleží iba na vás, aké notifikácie
chcete dostávať.
Ľudia majú v aplikácii možnosť
darovať alebo predávať veci, ktoré
nepotrebujú. Taktiež tam nájdu
online noviny a všetky dôležité
telefónne čísla, ktoré sa dajú vytočiť
priamo z aplikácie. V podstate je
aplikácia vyvinutá tak, aby občania mali celú komunikačnú líniu v
jednom zariadení – web, sociálne
siete, online noviny, notifikácie,
úradnú tabuľu, nahlasovanie
problémov, susedskú burzu, ale
aj odchody a príchody autobusov.
Do budúcna do nej doplníme aj
modul, ktorý zabezpečí zakúpenie
parkovacieho lístka priamo cez túto
aplikáciu.
-red-

Primátor sa stretol s ministrom
dopravy a výstavby A. Doležalom
UPOZORNIL HO AJ NA KRITICKÚ SITUÁCIU
V SÚVISLOSTI S MOSTOM PONAD VÁŽSKY KANÁL
Primátori miest Ilava a Dubnica nad Váhom 11. novembra
spoločne absolvovali pracovné
stretnutie s ministrom dopravy a
výstavby SR Andrejom Doležalom. Cieľom stretnutia bolo najmä
oboznámiť ministra so súčasným
stavom dopravnej infraštruktúry v
regióne Dubnicko-Ilavsko a taktiež s pripravovanými projektami
oboch miest. „V súvislosti s
našim mestom sme sa venovali
aj témam, aké sú možnosti
získania financovania pripravovaných projektov mesta z
fondov EU. V rámci diskusie
som pána ministra upozornil
aj na kritickú situáciu ohľadom
výstavby mostu cez Vážsky
kanál, ktorá výrazne komplikuje život všetkým obyvateľom
nášho mesta,“ skonštatoval
primátor Ilavy Viktor Wiedermann. „Stretnutie hodnotím
veľmi pozitívne s tým, že pán
minister bol veľmi ústretový
a prisľúbil nám v budúcnosti
pomoc pri realizácií projektov,

ktoré mesto pripravuje,“ dodal
na záver.
Téma výstavby nového mosta
ponad Vážsky kanál aj naďalej
nenecháva nikoho chladným.
Zároveň sa však na situácii nič nemení. Na aktualizáciu „prieťahov“
pri verejnom obstarávaní sme
sa znovu opýtali vedenia Správy
ciest TSK, v ktorej správe most
je. Bohužiaľ, boli sme informovaní
opäť o ďalšej vznesenej námietke
vo výberovom konaní. „Realizácia opravy mosta cez Vážsky
kanál v meste Ilava bude možná
až po ukončení procesu verejného obstarávania. Vzhľadom
k podanej námietke uchádzača
v danej zákazke je celý proces
obstarávania pozastavený a
Úrad pre verejné obstarávanie
(ÚVO) začal kontrolu súťažných
podkladov. Termín ukončenia
kontroly nemá ÚVO stanovený,“ aktualizoval odpoveď koncom novembra Radovan Karkuš,
poverený riadením Správy ciest
TSK.
-red-
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Nové hrobové miesta sa
musia pripravovať častejšie
Posledné slnečné dni a plusové teploty využilo oddelenie TSM na
realizáciu ďalších betónových obrúb nových hrobových miest na mestskom cintoríne v Ilave. V poslednom období, žiaľ, aj v našom meste
evidujeme zvýšený počet smútočných udalostí a aj týmto krokom sa
snažíme zabezpečiť včas všetky potreby našich obyvateľov. Smutné
je, že kým v minulosti postačovalo pripraviť nové hrobové miesta raz
ročne, v tomto roku je to už po druhýkrát, čo ich mesto prostredníctvom
oddelenia technických služieb muselo opäť zabezpečiť.
-sr-
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Vysokotlakový čistič
uľahčí starostlivosť
o čistotu smetných nádob
Na oddelení TSM pribudla
opäť nová technika v podobe
profesionálneho vysokotlakového čističa s ohrevom teplej
vody. Primárne sa tento stroj
zakúpil na umývanie smetných

Zimná nádielka na oddelení technických služieb
Mesto Ilava v tomto období vyzbrojilo do
zimného počasia zamestnancov oddelenia
technických služieb novými bundami s reflexnými prvkami a zateplenou pracovnou
obuvou. Zvyšujeme tak nielen ich komfort,
ale aj bezpečnosť pri práci v uliciach nášho
mesta. Na zimné obdobie je oddelenie TSM
pripravené nielen odevmi, ale už tradične aj
riadnou nádielkou posypových materiálov.
-sr-

Čierne skládky
znamenajú nielen
vyššie náklady
Niektorí jednotlivci si stále
neuvedomujú kam s odpadom,
ktorý vyprodukovali a že za takto
uložený odpad platíme viacnásobne vyššiu cenu, nehovoriac
o environmentálnych dopadoch
na miesto nelegálneho uloženia.
Napriek tomu sa mesto prostredníctvom pracovníkov oddelenia
technických služieb stará aj o
čistotu nášho širšieho okolia.
-sr-

nádob na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.
Zároveň však bude slúžiť aj na
údržbu našej techniky. Ako prvé
prešlo vonkajšou očistou vozidlo
vedúceho oddelenia :)
-red-
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Projekty v meste obrazom
V predchádzajúcich vydaniach Ilavského mesačníka sme vám postupne predstavili projekty, ktoré sa
v ostatnom období realizovali v našom meste. Niektoré sú už dokončené, iné nám pred očami rastú,
ďalšie sa rozbiehajú a samozrejme zostávajú aj také, ktoré čakajú s odštartovaním na teplé jarné počasie.

Pivovarská ulica s novou vozovkou
a chodníkom má vynovené
pokračovanie aj na Hollého ulici
V tomto roku v Ilave prebehla už tretia etapa rekonštrukcie
ciest a chodníkov. Začala ju komplexná oprava Ulice Kpt. Nálepku s prepojením na Mládežnícku ulicu, rekonštrukcia chodníka
situovaného vo svahu z námestia smerom k železničnej stanici a
taktiež oprava chodníka na Pivovarskej ulici. Počas tejto jesene
ako záver tejto etapy napokon prebehla oprava cesty i chodníka na
Hollého ulici. Dokončovacie práce aktuálne prebiehajú aj na dvoch
klobušických uliciach – Rázusova a Nešporu. Ďalšie komplexnejšie opravy prídu na rad v štvrtej etape v budúcom roku na jar.
-red-

Na malom ihrisku v areáli školy
pribudlo kvalitné osvetlenie
Mesto Ilava v spolupráci s
Mestskou ligou malého futbalu
Ilava zabezpečilo nové osvetlenie
hracej plochy na ihrisku v areáli
ZŠ Ilava. Náklady na sedem kusov
svietidiel vrátane potrebného materiálu zabezpečila MLMF Ilava
a inštaláciu nových svietidiel s
napojením zabezpečilo Mesto
Ilava prostredníctvom pracovníkov oddelenia TSM a príslušnej
techniky.
Oddelenie technických služieb
mesta Ilava sa taktiež postaralo
o osadenie nového podperného
bodu s reflektorom, ktorý osvetľuje stredovú časť hracej plochy.
O základ a náter nového stožiaru
sa postarali členovia MLMF Ilava.

Aj toto je príklad efektívnej a
vopred odsúhlasenej vzájomnej
spolupráce organizácií s mestom.
-sr-

Prvá etapa rekonštrukcie
verejného osvetlenia
V tomto období odštartovala prvá etapa
rekonštrukcie verejného osvetlenia v našom
meste. Realizačná firma
začala s výkopovými prácami a postupne ukladá
nové zemné vedenia pre
mestský rozhlas a verejné
osvetlenie. Za obmedzenie komfortu bývania sa
našim obyvateľom ospravedlňujeme. Zároveň sa
však môžeme tešiť aj na
nové stožiare a inteligentné ovládanie svietidla.
Rekonštrukcia verejného
osvetlenia prebieha na
uliciach Košecká, Kukučínova, SNP a Medňanská.
-tsm-
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Prístavba materskej školy nám rastie pred očami
V areáli Materskej školy v Klobušiciach od októbra počuť stavebný ruch.
Už počas dvoch mesiacov môžeme sledovať, ako rastie hrubá stavba nového
pavilónu, kde budú sídliť ďalšie dve triedy pre našich najmenších. Rodičia,
ktorí svoje deti každé ráno vodia do tejto škôlky, majú možnosť v priamom
prenose vidieť, ako práce napredujú. My ostatní si ich môžeme pozrieť prostredníctvom fotografií.

Projekty v meste obrazom
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PRIESTORY NA RUŽOVEJ
ULICI, V KTORÝCH SA DONEDÁVNA NACHÁDZALA
PREDAJŇA ZLATNÍCTVA,
SA ONEDLHO ZMENIA NA
KULTÚRNO-INFORMAČNÉ CENTRUM. TO BUDE
PREPOJENÉ NIELEN STAVEBNE, ALE AJ IDEOVO S
MESTSKÝM MÚZEOM.
Celá budova dostane nový
šat, zmení sa nielen zvonka, ale i
zvnútra. Verejné obstarávanie na
stavebné úpravy vyhrala spoločnosť
Stavebná mechanizácia s.r.o zo
Žiliny. Celkovo ide o investíciu vo
výške necelých 20-tisíc eur. Počas
rekonštrukcie pôvodných priestorov
najskôr zbúrali stĺpy a odstránili
priečky, ktoré už neplnili nosnú funkciu, čím vznikol jeden ucelený väčší
priestor budúceho infocentra. Vo
vynovených priestoroch kompletne
vymenili okná i dvere, vykurovacie
telesá a podlahy. Na strope pribudol
kazetový podhľad s osvetlením a
novinkou sú presklené zasúvacie
dvere s elektrickým ovládaním, ktoré
vytvárajú prepojenie s mestským
múzeom. V rámci rekonštrukcie sa
pracovalo aj na nových stierkach a
maľovke. Súčasťou obnovy budovy
bude aj oprava fasády, ktorá je
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Vedľa mestského múzea vzniká
nové informačné centrum mesta
naplánovaná na jar budúceho roku.
Doteraz sa vymenili klampiarske
žľaby a zvody s parapetami. „Budova nie je zaradená do zoznamu
pamiatkových objektov a súčasťou projektu je aj obnova celého
priečelia budovy. Na spodnej
časti stavby plánujeme opraviť
omietku, pričom bude potrebné
zabezpečiť odborné reštaurátorské práce na dekoráciách
zdobiacich fasádu, nakoľko tie sú

pôvodného charakteru,“ uviedla
Jana Šedová z Oddelenia rozvoja
mesta Ilava.
„Po rekonštrukčných prácach
v priestoroch budúceho infocentra prichádza na rad zariadenie
priestoru, na čom aktuálne spolu
s dizajnérkou pracujeme. V našej
réžii bude aj zabezpečenie propagačných materiálov, katalógov
a všetkého tovaru, ktorý do infocentra patrí,“ povedala vedúca

oddelenia kultúry Veronika Klobučníková. Ako ďalej dodala, slávnostné
otvorenie Infocentra Ilava plánuje
radnica spojiť s oslavou výročia
Gábora Barossa. Uskutočniť by sa
preto malo v máji budúceho roka.
Nové infocentrum bude prepojené s mestským múzeom a návštevníci nášho mesta si budú môcť
pozrieť všetky pripravované expozície. „Infocentrum bude prvým
kontaktným miestom, kde by sa
mal návštevník dozvedieť všetko
dôležité zo života nášho mesta,
prípadne jeho okolia. Získa tu
informácie o pripravovaných kultúrnych podujatiach, pamiatkach
a zaujímavých miestach v Ilave
i jej okolí, ako aj o histórii a významných osobnostiach mesta.
Preto je veľkou výhodou, že bude
priamo prepojené s múzeom,“
dodala V. Klobučníková s tým, že v
budúcom roku budú taktiež pracovať
na vytvorení nových expozícií a
zmodernizovaní mestského múzea.
-jše-

LIGA PROTI REUMATIZMU ILAVA BILANCUJE
Aktivity v našej pobočke boli
tak ako aj inde obmedzované pre
pandemickú situáciu v krajine.
Spolu s členmi „Senior klubu“,
rovnako i členmi našej pobočky
sme sa rozhodli vyzbierať zimné
oblečenie pre mužov a doručili
sme ho do sociálneho zariadenia
„Dobrý pastier“, čo je útulok Bzovík
pri Krupine. Mali sme veľkú radosť
z toho, že niekomu darované
oblečenie ešte poslúži. Za túto
aktivitu sme obdržali ďakovný list
zo spomínaného zariadenia. V

budúcnosti plánujeme pokračovať
v pomoci aj iným zariadeniam.
V súlade s projektom „Pohnime
sa s reumou“ priebežne meriam
a vyhodnocujem aktivitu pod
názvom Nordic walking. Naši členovia sa radi zúčastňujú výletov a
relaxačných pobytov organizovaných našou organizáciou. Tentokrát sme pre nepriaznivú situáciu
na kúpalisku v Podhájskej zvolili
ako náhradný priestor iné kúpalisko. V priebehu letných mesiacov
sa 228 členov ligy zrelaxovalo na

termálnom kúpalisku Poľný Kesov.
Pogratulovali sme aj pani Antónii
Stratenej, ktorá sa 29. augusta
dožila 90 rokov. Bola jednou zo
zakladajúcich členov Ligy proti
reumatizmu v Ilave. Prajeme jej
veľa zdravia, šťastia, elánu a pohody, možno budeme mať možnosť
blahoželať jej aj o desať rokov, keď

sa dožije stovky.
V programe našej ligy sme
mali aj návštevu divadelného
predstavenia a vianočných trhov
v Nitre. Pre zhoršujúcu situáciu
v súvislosti s covidom sme však
túto aktivitu zrušili. Pozoruhodné
hobby nášho čestného predsedu
MUDr. Mariána Šebíka si zaslúži
osobitnú pozornosť a je popísané
v príspevku „Apka v telefóne“.
(Pozn.red.: článok nájdete v
budúcom vydaní IM)
-josros-
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Múdre knihy ako v bavlnke
KNIŽNICA JE ZASE TROCHA KRAJŠIA. POLICE S NÁUČNOU
LITERATÚROU V STREDE MIESTNOSTI ŽIARIA NOVOTOU.
DVADSAŤ KUSOV REGÁLOV, OPOTREBOVANÝCH MINIMÁLNE
ŠTYRIDSAŤROČNÝM POUŽÍVANÍM SME VYMENILI.
Už niekoľko rokov, okrem príterstva kultúry prispel sumou 2 000
spevkov na knihy, aj s obnovou
eur. K získanej dotácii pridalo 640
interiérového vybavenia knižnici
eur mesto Ilava. Z tejto sumy sme
pomáhajú granty z Fondu na
plánovali dať zhotoviť 12 kusov
podporu umenia. V roku 2021
regálov, nakoniec ich máme viac.
knižnica vypracovala žiadosť o
Na zhotovenie sa totiž podujala
dotáciu s názvom Múdre knihy ako
stolárska dielňa v ilavskej väznici.
v bavlnke a na tento účel fond v
Za celkovú sumu 2 640 eur nám
zriaďovateľskej pôsobnosti minisvyrobili spolu 20 kusov knižničných

políc, v ktorých je uložená odborná
a populárno-náučná literatúra.
Ich moderný vzhľad osviežil a
presvetlil priestor knižnice, svedčia
o tom aj veľmi pozitívne reakcie
návštevníkov.
Naše poďakovanie tak patrí
Fondu na podporu umenia a Mestu
Ilava, ÚVTOS a ÚVV Ilava, vedúcemu drevovýroby Ing. Ľubomírovi
Ďurišovi a tiež kolegom z TSM
Ilava, ktorí nové zariadenie vynosili do knižnice a pôvodné staré,

ťažké kusy odniesli na zberný
dvor. Ďalšie plány na vylepšenie
a skrášlenie priestorov knižnice
už sa rodia, aby sa v prívetivom
prostredí naši čitatelia a ostatní
návštevníci dobre cítili.
O. Tomášová

ĎAKUJEME ZA DARY PRE KNIŽNICU
V ostatnom období nám
knihy venovali:
 Nováková Katarína
 Adamčínová Beata
 Mogorová Jožka
 Bábik Miroslav
 Marjaková Vierka
 Matejová Anna
 Heisarová Janka
 Mikušová Janka
 Fúsková Evka
 Rodina Vaščáková
 Toman Miroslav
 Sidorová Dominika
 Palčeková Lucia

 Jászberényiová Alica
 Porubčanová Ľudmila
 Ptáček Peter
 Drestová Helenka
 Hoštáková Jarka
Občianskemu združeniu VLNA
ďakujeme za zásielku viacerých
čísiel magazínu o súčasnom umení.
Jana Jablonská, pedagogička, poetka
z Trenčína, predsedníčka krajskej
pobočky Únie žien nám venovala celú
kolekciu svojich kníh vydaných vlastným
nákladom. Vážime si to, všetkým ďakujeme !

Mestský úrad kvôli lockdownu funguje v obmedzenom režime
Vzhľadom na súčasnú epidemickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 prešiel Mestský úrad Ilava od 01.12.2021 do
obmedzeného režimu. Prosíme občanov, aby riešili úradné záležitosti prioritne telefonicky alebo elektronicky a uprednostnili
bezhotovostné platby. Pre nevyhnutné záležitosti je k dispozícii podateľňa, matrika, evidencia obyvateľstva a oddelenie výstavby
v skrátených úradných hodinách.
Zamestnancov ostatných oddelení mesta odporúčame kontaktovať telefonicky alebo elektronicky. Kontakty na jednotlivých
zamestnancov nájdete na stránke mesta.
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Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok?
Vďaka štedrosti všetkých, ktorí sa zapojili do zbierky,
sa podarilo obdarovať množstvo seniorov v zariadeniach

Chrobáčikovia v dome kultúry
No, možno sa nejakí nájdu, ale
tí, ktorých mám na mysli teraz,
boli obrovskí, rozprávali, prežívali
rôzne situácie a emócie. Hlavne
vtedy, keď pavúčica Vojteška
chytila do siete krásnu bzdochu
Stelu. Dokonca aj na prvý pohľad
nezlučiteľné tvory - ako mucha,
šváb a motýľ - sa spojili, aby
kamoške pomohli.
Toto je možné iba v rozprávke

a aj chrobáčikovia, ktorí bavili
deti a dospelých v novembri na
javisku v ilavskom dome kultúry,
boli rozprávkoví. Naši divadelníci
zo súboru Masky v tomto náročnom období chceli urobiť radosť
hlavne deťom.
Vedúca súboru a režisérka
Janka Trenčanová sa inšpirovala
pôvabnou českou klauniádou zo
sedemdesiatych rokov a napísala
scenár. Zaujímavé kulisy, akými
bola napr. šálka, či zápalková
krabička v XXL veľkosti vznikali u
nej na dvore (rodine za trpezlivosť
ďakuje) a s kostýmami pomohla
už tradične Alenka Dianová. Predstavenie ozvučil Miroslav Štúrik a
nasvietil Andrej Škvaro.
Skúšalo sa asi rok, doma na
dvore, pomedzi zákazy vychádzania i na javisku. Podľa nadšených
reakcií, hlavne detských divákov,
sa predstavenie vydarilo. Ak ste
premiéru rozprávky nestihli, určite
ju u nás ešte odohrajú, len čo sa
zlepší pandemická situácia.
-ot-

Viete koľko lásky sa zmestí do
krabičky od topánok? Toľko, koľko
jej tam spolu so samými dobrými
vecami pribalíte. Chystať balíčky pre
seniorov v zariadeniach sa totiž dá iba
s láskou a úctou. A najmä s cieľom
urobiť radosť tým, ktorí už netrávia
sviatky v kruhu svojej rodiny. Tretí
a štvrtý ročník zbierky je poznačený
pandémiou, starkí sú v domovoch
mnohokrát bez povolených návštev,
a preto pocit, že nie sú sami ani v
týchto ťažkých časoch potrebujú o
to viac. Do celoslovenskej výzvy s
názvom KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ
DO KRABIČKY OD TOPÁNOK sa
už pravidelne zapája aj Ilava a to
najmä vďaka základnej škole, ktorá
každoročne zmobilizuje množstvo
žiakov a ich rodičov. Tento rok si
akciu zobrala pod patronát ako hlavná koordinátorka Lýdia Horáková,
učiteľka na Základnej škole Ilava.
Nápomocná jej bola aj Ilavčanka
Barbora Lovíšková a ruku k dielu

pridal aj Dom kultúry Ilava, ktorý sa
stal zberným miestom a zabezpečil
propagáciu projektu. Cieľom bolo
vyzbierať zhruba 200 krabičiek, aby
sme spoločne obdarovali starkých
v zariadeniach v Slávnici a Košeci.
S radosťou môžeme skonštatovať,
že sa náš cieľ podarilo naplniť. Do
Zariadenia pre seniorov Košeca
koordinátorky rozviezli 66 krabičiek,
do Centra sociálnych služieb Sloven
v Slávnici darovali 196 krabičiek a
okrem toho obdarujú aj starkých
umiestnených na oddelení ODCH v
ilavskej nemocnici 32 krabičkami. V
týchto dňoch prebieha distribúcia a
je možné, že krabičiek plných lásky
bude i naviac. Tie potom poputujú
našim ilavským seniorom do domácností. Ďakujeme každému jednému
z vás, ktorý sa do zbierky zapojil a
naplnil krabičku od topánok niečím
sladkým, slaným, teplým, mäkkým,
voňavým, zábavným a najmä niečím
zo srdca.
-verk-

PODEĽ SA A POMÔŽ - potravinová zbierka pokračuje
Obchodný reťazec Lidl ako jeden z najväčších potravinových
reťazcov na Slovensku sa v spolupráci so sociálnym referátom
Mesta Ilava podieľa na pomoci občanom pri riešení potravinovej
nedostatočnosti.
Toto je možné organizačne
stratégiou spoločenskej zodpozabezpečovať spolu so zákazníkmi
vednosti sa snažíme zmierniť sociálne vylúčenie našich obyvateľov
Lidl. Potravinová zbierka ,,Podeľ
sa a pomôž“ v spolupráci s Lidl
rozdávaním trvanlivých a suchých
vstúpila už do druhého roka.
potravín ktorí to najviac potrebujú,
osamoteným starším obyvateľom
Zákazníci majú možnosť po zaplatení svojho nákupu venovať časť
a ľuďom so zdravotným znevýnakúpených trvanlivých a suchých
hodnením. Takto vlastne každý
potravín do špeciálne označeného
zákazník potravinového reťazca
koša, ktorý je priamo v predajni, v
Lidl Ilava, ktorý prispeje do koša
zóne za pokladnicami. Každý kôš
s názvom „Podeľ sa a pomôž“,
je označený logom spoločnosti
pomáha a podporuje spoluprácu
so sociálnym oddelením Mesta
Lidl a názvom projektu „Podeľ sa
a pomôž“.
Ilava, pri odstraňovaní a dosahoProjekt je koncipovaný ako dlhovaní cieľa, ku reálnej zmene života
dobá pravidelná podpora s cieľom
ohrozených obyvateľov.
dosiahnuť reálnu zmenu v životoch
Mesto Ilava s veľkou vďakou
oceňuje snahu a pomoc všetkých
ohrozených obyvateľov. V súlade
s aktuálnou situáciou a našou
zákazníkov, ktorí prispeli k zbierke.

Spoločne s vami sa nám podarilo
odovzdať viac ako 100 obyvateľom
potravinovú pomoc. Na základe
skúseností chceme upriamiť
pozornosť na to, že v rámci tejto
zbierky je možné do potravinového koša v predajni Lidl okrem
trvanlivých a suchých potravín
odovzdávať aj trvanlivé potraviny v
konzervách a hygienické potreby.
Trvanlivé potraviny v konzervách
sme sa snažili odovzdať našim
spoluobčanom bez domova.
Veríme, že spoločnými silami,
potravinovým reťazcom Lidl Ilava, príspevkami Vás kupujúcich
a organizačným zabezpečením
sociálneho referátu Mesta Ilava, sa
bude táto pomoc naďalej dostávať
k našim spoluobčanom, ktorí to potrebujú a ktorým aj takýto spôsob
pomoci pomôže.
-abak-
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TVORIVÁ JESEŇ
v špeciálnej základnej škole

ÚSMEV I DARČEK AKO ODMENA
V pondelok 6. decembra 2021 za zvukov zvončekov zavítal Mikuláš aj do Materskej školy v Ilave. Deti ho čakali veselo i vážne,
nedočkavo i s rešpektom. Avšak len čo sa objavil, napätie opadlo
a zazneli krásne pesničky, básničky a sľuby detí. Za svoje prejavy
boli odmenené potleskom, milým úsmevom, ale i malým darčekom.
Mikuláš svojím príchodom oživil príjemné posedenie v zimne vyzdobenej škôlke, ktorá dýchala vianočnou náladou.
-mšilava-

Zdravé maškrty pre deti v MŠ Klobušice
Mikuláš deti nesklamal ani v Klobušiciach. Do materskej školy deťom
priniesol sladkosti,
ale aj chutné ovocie,
za ktoré ďakujeme
jednému z oteckov.
Deti si za asistencie
pani učiteliek pre
neho pripravili aj
zdravšiu verziu známej pesničky. „Pred
oknom, za oknom
stojí Mikuláš. Povedz nám, deduško,
čo v tom vreci máš?
A ja mám v tom vreci
samé zdravé veci –
jabĺčka, oriešky len
pre dobré deti.“
-mšklobušice-

Veselo a tvorivo – tak by sa dal
opísať začiatok školského roka
2021/2022 v našej škole. Jeseň je
pani bohatá a okrem toho, že farbí listy do zlata ponúka i veľký priestor na
zážitkové učenie. Prostredníctvom
neho majú žiaci možnosť vnímať
krásu jesennej prírody, cítiť sa v nej
príjemne a získavať nové poznatky.
Prvý októbrový deň nás privítal
nádherným jesenným počasím ako
stvoreným pre Šarkaniádu. Ráno
si žiaci urobili posledné úpravy a
„styling“ šarkanov a potom nás
čakala prechádzka farebnou
jesennou prírodou smerom
na Lašteky. Aj keď vietor fúkal
len mierne, pobyt na lúke so
šarkanmi nad hlavou bol pre
všetkých žiakov neopakovateľným zážitkom.
Jesenná príroda poskytuje
množstvo prírodného materiálu
vhodného na tvorivé aktivity.
Prírodniny, ovocie, zelenina,
papier, textil a drevo sa počas našej
tradičnej Strašidieľne premenili na
krásne aranžmány a strašidlá. Tie
veľké zdobili počas októbra školský
dvor a malé si našli svoje miesto v
priestoroch školy.
V rámci IX. ročníka súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle
sa žiaci dozvedeli, že ovocie by
malo byť dôležitou súčasťou nášho
jedálneho lístka. Tohtoročná aktivita
bola zameraná na prípravu jedál z
rôznych druhov ovocia. V škole to
nádherne rozvoniavalo. Žiaci pod
vedením pani učiteliek pripravili
zaujímavé ovocné menu – jablkový kompót, ovocné prekvapenie,
ovocno-jogurtový dezert, smoothie
plné ovocia, banánové jednohubky,
ovocný šalát s jogurtom a banánové
lievančeky.
Očarujúci svet knižných príbehov,
rozprávok a básní bol hlavnou témou
XII. ročníka česko-slovenského

projektu Záložka spája školy. Našou
partnerskou školou bola opäť Základní škola, školní jídelna a Dětský
domov v moravskom meste Litovel.
Aj tento ročník „záložkovej aktivity“
bol veľmi úspešný a zaujímavý.
Žiaci usilovne čítali detskú literatúru, obsah prečítaných príbehov sa

snažili zobraziť na svojich záložkách.
Obľúbené boli klasické slovenské
rozprávky - Maťko a Kubko, Janko
Hraško, O medovníkovom domčeku,
Červená Čiapočka alebo Rozprávka
o repe. S tvorbou záložiek sme aj
trochu experimentovali. Na hodinách informatiky hral hlavnú úlohu
Harry Potter a jeho slávne výroky,
ktoré nás prinútili zamyslieť sa nad
tým, čo je v živote naozaj dôležité.
Na počítačovom krúžku z knihy
Malý princ preniesli žiaci na záložky
niekoľko zaujímavých citátov, ktoré v
sebe ukrývajú obrovskú pravdu. Obrázky Harry Pottera a Malého princa
vyhľadali na internete, záložku upravili v aplikácii PowerPoint a spolu
s pani učiteľkou vytlačili, vystrihli
a zalaminovali. Už teraz sa všetci
tešíme na XIII. ročník, novú tému
a možno aj novú partnerskú školu.
(Mgr. Miroslava Kušnierová,
ŠZŠ Ilava)

Mikuláš zavítal
medzi nás
V piatok 3.decembra, hoci
trocha predčasne, zavítal do
našej školy Mikuláš so svojimi
pomocníkmi. Tento raz sa za
maskami skrývali páni učitelia
a pani asistentka. Potešili všetkých žiakov sladkými odmenami a aj oni boli odmenení: pesničkou, básničkou, úsmevom,
či milým slovom. Samozrejme,
že nezabudli ani na fotografie.
Čo na tom, že s rúškami, veď
aj pod nimi sa možno usmievať
a urobiť si z obyčajného dňa deň "super."
-zsilava-
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Prvú adventnú sviečku sme rozsvietili s duchovným slovom
dekana ilavskej farnosti Patrika Sojčáka, tradičná koleda zaznela
v podaní členov FS Strážov a k blížiacim sa vianočným sviatkom
zaprial primátor mesta Viktor Wiedermann.

V meste sa postupne rozsvietila vianočná výzdoba.

ADVENTNÝ ČAS JE V KAŽDOM Z NÁS

Hlavným znakom a symbolom adventu je adventný veniec, ktorý slúži práve k odpočítavaniu
štyroch adventných týždňov. Pôvodne boli tieto
vence zavesované bez sviečok na dvere. Pre
kresťanov je advent začiatkom cirkevného roka,
keď je očakávané oslávenie narodenia Ježiša
Krista a jeho povstanie z mŕtvych, ktoré sa slávi
na Veľkú noc. Tento adventný sviatok sa traduje
už od 6. storočia.
Adventný veniec predstavuje symboliku a má
presné pravidlá, ako by mal vyzerať. Mal by byť
vyrobený z vetvičiek ihličnatých stromov alebo
cezmíny, ktoré predstavujú život. Ak je veniec zo

slamy či prútia, mal by odháňať zlých duchov a
domu dopriať požehnanie. Postupné zapaľovanie
sviečok o adventných nedieľ má tradíciu až od
druhej polovice 20. storočia a pochádza z Nemecka. Sviečky sa zapaľujú zásadne po smere
hodinových ručičiek. Veľmi dôležitú úlohu hrajú
farby. Hlavnou farbou adventu je a má byť fialová.
Táto farba je symbolom pokory a dôstojnosti.
Všetky stuhy a sviečky, s výnimkou jednej, by
mali byť fialové. Tá jedna by mala byť ružová,
ktorá symbolizuje priateľstvo.
Symbolika sviečok na venci:
1. sviečka sa zapaľuje prvú adventnú, tzv.

železnú nedeľu. Sviečka je pomenovaná ako
NÁDEJ.
2. sviečka pripadá na druhú adventnú, tzv.
bronzovú nedeľu a sviečka má symbolizovať
MIER.
3. sviečka sa zapaľuje tretiu adventnú, tzv.
striebornú nedeľu a symbolizuje PRIATEĽSTVO.
4. sviečka sa zapaľuje ako poslednú v štvrtú
adventnú nedeľu, táto sviečka je pomenovaná
LÁSKA.
Časté sú aj vence s piatou, bielou sviečkou,
ktorá je v strede. Tá sa má zapaľovať na Štedrý
deň a má symbolizovať samotného Krista.

S MRÁZIKOM
DO ROZPRÁVOK
I napriek tejto zložitej pandemickej dobe, sa partia dobrovoľníkov
rozhodla aj v tomto roku spríjemniť
Vianoce v našom meste všetkým,
ktorí milujú rozprávky. V mestskom
parku sa stretnete nielen s postavami ústrednej rozprávky, ale svoje
miesto si našla i Snehulienka s
trpaslíkmi, Perinbaba, Červená
čiapočka s vlkom, Danka a Janka...
Vidieť môžete aj dedka a babku, ako
ťahajú repku a ďalšie rozprávkové
postavy. Za pomoci sponzorov
a finančnej pomoci Mesta Ilava
bude stáť v parku mnoho nových
domčekov, rekvizít a postáv, ktoré
veríme, že vám spríjemnia tohtoročné vianočné sviatky. Vychádzky
zostali povolené, preto prosíme
neničte a nepoškoďte dielo, ktoré
si vyžiadalo nielen značné finančné
prostriedky, ale hlavne veľa času,
trpezlivosti a ochoty. Dobrovoľníci,
nazývaní aj ako „ankatím“ sa týmto
rozprávkovým dielom rozhodli
ukončiť svoju činnosť a to veľkolepo - zápisom do Guinessovej
knihy rekordov o najväčšieho
Mrázika... Zápis bude uskutočnený
bohužiaľ bez prítomnosti verejnosti
v sobotu 11. decembra 2021, ale
park zostane otvorený a prístupný
pre všetkých. Veríme, že ešte aj
dlho po vianočných sviatkoch...
Prajeme všetkým návštevníkom
krásny zážitok a pokojné v zdraví
a pokoji prežité vianočné sviatky!
Váš „Ankatím“

Mikuláš prešiel Ilavou tradične na koni so záprahom
Lockdown nám už v minulom
roku vytvoril výzvu nájsť spôsob,
ako sa popasovať so sviatočnými
udalosťami, ktoré deťom nechceme
zobrať. Tradičné odovzdávanie
mikulášskych balíčkov deťom na
námestí sa vzhľadom na opatrenia
uskutočniť nedalo. Rozhodli sme sa
deti potešiť príchodom Mikuláša až
takmer k ich domovom. Určili sme
Mikulášsku trasu a na koni s vozom
Mikuláš a jeho pomocníci prešli
ulicami mesta a obdarovali deti
sladkosťami. „Minulý rok sme mali
na podujatie Mikuláš ide Ilavou
krásne ohlasy. Rodičia by prijali
takýmto spôsobom aj rozvoz ich
vlastných balíčkov na jednotlivé
sídliská. Snáď budúci rok už
budeme môcť voľnejšie dýchať
a zrealizovať túto myšlienku....
Ústup pandémie by nám, rovnako ako ďalším samosprávam,
rozviazal ruky aj pri organizovaní

kultúrnych udalostí v meste,“
skonštatovala Veronika Klobučníková, vedúca oddelenia kultúry.
Spolu s kolegyňami z oddelenia
sa aj tento rok postarali o pokračovanie v nastolenej tradícii a Mikuláš
sa s čertami a anjelom opäť previe-

zol ulicami mesta. „Po minulom
roku už deti i rodičia vedeli čo
môžu očakávať. Bolo vidno, že
sa na „mikulášsku zostavu“
úprimne tešia. Poslušne čakali
na jednotlivých stanovištiach
a s radosťou sa porozprávali i
pofotili s Mikulášom. Tí, ktorí
sa nebáli čertov, si spomienky
zvečnili aj na fotografiách s nimi.
Pre ostatných sme robili online
prenosy cez sociálne siete. Vedeli
tak ľahko odhadnúť, kde sa práve
na trase nachádzame,“ doplnila V.
Klobučníková.
Záver Mikulášskej trasy 2021
patril centru mesta na Mierovom
námestí, kde sa Sv. Mikuláš postaral
o rozsvietenie druhej adventnej
sviečky na veľkom adventnom
venci. Sviatočnú atmosféru opäť
dotvoril Folklórny súbor Strážov
svojimi tradičnými koledami.
-red-
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Pamätám si len to, že v cieli som
plakala od šťastia, bola som na
treťom mieste. Bol to nezabudnuteľný zážitok môjho života.
Posledné preteky päťtýždňovej
šnúry som zakončila v Terchovej
na polmaratónskej trati, kde som
zasa zvíťazila. Toto rýchle tempo
sa podpísalo aj na mojom zdraví.
Začala ma bolieť holenná kosť
na pravej nohe. V novembri som
už po poslednej súťaži TBL na
Brezine viac oddychovala.
l Čo vás motivuje k dosiahnutiu úspechov?
- Pochopila som, že beh je moja
nová závislosť. Keďže som s dieťaťom na materskej dovolenke, tým,
že športujem, beriem si určitý čas
sama pre seba, pri behu vypnem,
relaxujem, prídem na iné myšlienky. Vidím, že mám potenciál sa
neustále zlepšovať. Chcem zistiť,
kde sú moje hranice. Motivujem
sama seba k vytvoreniu osobných

Nikola Švaňová je mladá
dvadsaťosemročná žena,
ktorá je v súčasnosti na materskej dovolenke so svojím
malým synom Peťkom.
Pochádza z Hornej Poruby,
ale už štyri roky býva v Ilave. Vyštudovala učiteľstvo
slovenského jazyka a literatúry, tiež etickú výchovu
v Trnave. Od študentských
čias behávala, venovala sa
cyklistike aj turistike.
l Kedy vám napadlo skúsiť
maratónsky beh?
- Už na základnej škole som
sa aktívne aj pasívne zaujímala
o rôzne druhy športov. Neskôr
som asi tak trikrát “odbehla“ polmaratón a raz som sa zúčastnila
Ilavského behu. Bolo to behanie
pre radosť, nemala som nijaké
súťažné ambície. Môj priateľ už
mal odbehnutých niekoľko maratónov, chcela som to tiež skúsiť.
Vždy sa mi páčilo, akú atmosféru
vedia ľudia, fanúšikovia vytvoriť
popri trati. Skandujú, povzbudzujú, vedia vás hnať dopredu. Lenže
skôr ako som sa dostala na svoje
prvé preteky, zistila som, že som
tehotná.
l Stali ste sa mamou, ale to
vám nebránilo vrátiť sa k pôvodnej myšlienke opäť skúsiť
behať?
- Jednoducho som sa rozhodla,
že nastal čas začať s tréningom.
Bolo to tesne pred Silvestrom
2020. Počas tehotenstva mi
priateľ kúpil psa. A tak som si z
nášho írskeho setra, sučky, urobila bežeckú parťáčku. Najskôr som
s Xevou behávala popri kanáli,
potom zo Sihote na Sokol. Keď mi
mama postrážila malého, spravila
som niekoľkokilometrový okruh
Ničová -Vlčinec - Sokol - Vápeč.
Dopracovala som sa až na beh do
Terchovej, na trasu dlhú približne
osemnásť kilometrov.
l Ste víťazkou Ilavského
behu, tiež Trenčianskej bežeckej ligy, Trenčianskeho polmaratónu, musí to byť skvelý pocit
stáť na stupni víťazov...
- Áno, o Trenčianskej bežeckej
lige som sa dozvedela od kamaráta, tak som si povedala, že
vyskúšam zopár súťaží v našom
okolí. Tak sa stalo, že prvé dve
kolá TBL sa bežali virtuálne, ale
tretie som už absolvovala v máji
tohto roku v Kubrici. Bol to pre mňa
veľký zážitok. Po viac ako dvoch
rokoch som stála so štartovným
číslom v štartovacom koridore a
čakala na výstrel. Bežalo sa na
etapy, Trenčianska bežecká liga
pozostávala z ôsmich behov,
nevynechala som ani jeden. Až
doma som sa dozvedela, že som
sa umiestnila na prvom mieste
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Nikola Švaňová:
Beh je moja závislosť
medzi ženami. V júni som sa
prihlásila na Ilavský beh. S mojím
odbehnutým časom som nebola
spokojná, ale aj napriek tomu sa
mi podarilo zvíťaziť. Vďaka TBL
som spoznala nových ľudí, športovcov, medzi nimi aj Miroslava
Ilavského, niekoľkonásobného
víťaza nielen Ilavského behu. Ten
ma pozval do jeho športového
klubu, ktorým je Jogging klub v
Dubnici nad Váhom. Miro je mojím
veľkým vzorom, dva mesiace bol
mojím trénerom, dostala som od
neho mnoho užitočných bežeckých rád, vlastne sa spolupodieľal
na mojej maratónskej príprave.
l To už sa dostávame k
vašim prvým veľkým pretekom, ale poďme po poriadku,
spomínali ste, že ste behávali
aj za Kaufland?
- Pred materskou som pracovala v Kauflande v Ilave a Kaufland každoročne platí štartovné

zamestnancom, ktorí sa chcú
zúčastniť Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. Veľmi
som chcela túto možnosť využiť,
tak som to skúsila. Ale predchádzala tomu dlhšia príprava. Začala
som trénovať systematickejšie,
pretože som mala naplánovaných päť pretekov, v období od
19. septembra do 17. októbra.
Prvý bol Trenčiansky polmaratón. Trať bola dlhá 21,097 km a
ja som dobehla prvá s osobným
rekordom 1:25:39 h. Ďalší víkend
som absolvovala Beh na Butkov.
Tam som tiež stála na víťaznom
stupienku. Konečne nastal deň D.
Cestovala som na Maratón mieru
do Košíc. Prihlásila som sa do
kategórie Môj prvý maratón. Išla
som tam s cieľom prežiť, dobehnúť
pod čas 3:30, čo som si stanovila
ako normu. Na konci som neverila
vlastným ušiam ani očiam. Do
cieľa som dobehla v čase 3:05:51.

Nikola Švaňová na najvyššom stupienku Ilavského behu.

rekordov, aj sa mi to v tomto roku
niekoľkokrát podarilo.
l Je tento druh športu finančne náročný?
- Podľa mňa beh nie je koníček,
do ktorého treba investovať veľké
množstvo peňazí. Spravidla mi
stačia kraťasy, tričká a kvalitné
tenisky, samozrejme treba pridať
chuť trénovať. Najviac finančných
prostriedkov investujem do športovej obuvi. Svoje druhé tenisky
som vyhrala na Trenčianskom
polmaratóne. Sponzora nemám,
ale na niektorých pretekoch sú
aj finančné odmeny. Keď sa mi
podarí súťaž vyhrať, vždy sa odmením formou nového bežeckého
oblečenia.
l Na záver sa spýtam, aké
méty chcete dosiahnuť najbližšie?
- Mojím bežeckým cieľom je
odbehnúť maratón v Košiciach
v čase pod tri hodiny. Tiež si
vylepšiť bežeckú formu a čas v
Ilavskom behu. Záleží mi na tom,
aby som dosiahla čo najlepšie
výsledky na súťažiach, na ktorých
sa zúčastním. Som vďačná priateľovi, mojej mame, aj priateľovej
mame, bratovi za všetku podporu
a pomoc, ktorej sa mi od nich
dostáva. Osobitne by som chcela
vyjadriť poďakovanie primátorovi
Viktorovi Wiedermannovi za
jeho uznanie a ocenenie, ktoré
mi udelil za moju reprezentáciu
mesta Ilava. Veľmi si to vážim.
V mene redakcie a našich
čitateľov vám ďakujem za
rozhovor, bolo mi potešením.
Janette Šedová Janušková
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Matrika
Narodili sa:
Dorota Zahradníková
Tomáš Zahradník
Marián Červenka
Dominika Fúsková
Simona Pagáčová
Linda Horváthová
Lenka Pučeková
Maroš Stano
Nina Húdeková
Lenka Sýkorová
Kristína Brokešová
Navždy nás opustili:
Pavel Rebro
Emília Mráziková
Vojtech Janco

Anna Žilková
Peter Martišek
Štefan Bagin
Mária Šebová
František Barčík
Ondrej Kameništiak
Mgr. Jaroslav Sirný
Viktor Janušek
Jozefína Filipová
Mária Škundová
PhDr. Anna Wiedermannová
Ján Egly
František Stopka
Manželstvo uzatvorili
Martin Babčan
a Nikola Mičianová
prisťahovaní:
odsťahovaní:
zmeny v meste:
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TU MÔŽE BYŤ VAŠA REKLAMA KAŽDÝ MESIAC V 2100 DOMÁCNOSTIACH
Cenník inzercie a podrobnosti spolupráce na: ilavskymesacnik@ilava.sk
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