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ZDARMA!

Dobré knihy sú blízko
- vyber si v knižnici
Ilavská knižnica získala dotáciu 3000 eur z Fondu na podporu umenia.

V aktuálnom vydaní si prečítate:
l Hlavným kontrolórom na ďalších šesť rokov zostáva Vladimír Leško l
l Martinu Bagínovú v poslaneckom zbore nahradil Tibor Meliš l
l Žiaci prvého stupňa pokračujú v prezenčnej výučbe l
l Horúci popol do smetných nádob nepatrí l

2

Vážení spoluobčania,
na začiatku roka všetci dúfame, že bude lepší ako ten predchádzajúci. Ako ste mohli čítať už
v predchádzajúcom vydaní Ilavského mesačníka, na rok 2021
sme si pripravili mnoho projektov
a plánov, ktoré by sme chceli
zrealizovať. Z toho, čo nás čaká,
spomeniem len tie najvýznamnejšie, ako sú projekt regulovaného
parkovania v centrálnej mestskej
zóne, rekonštrukcie vybraných
ciest a chodníkov v meste, projekt
rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste, výstavba dvoch tried
materských škôl v Klobušiciach,
výstavba viacgeneračného multifunkčného ihriska alebo aj
rekonštrukcia športového areálu
Základnej školy na Medňanskej
ulici. To sú témy, ktorými by mala
za normálnych okolností žiť naša
samospráva. Avšak, takmer celý
uplynulý rok 2020 a začiatok tohto
nového, musíme väčšinu našej
energie a času venovať celoplošnému testovaniu a rôznym
opatreniam v boji proti pandémii.
Doposiaľ sme v našom meste
zrealizovali sedem kôl testovania, pričom sme vždy kládli
najväčší dôraz na to, aby bol
zabezpečený váš komfort a
hlavne, aby ste počas testovania
neboli ohrození na zdraví. Už
dlhší čas upozorňujeme na to, že
mnohé slovenské mestá a obce
už nie sú schopné, a ani ochotné,
brať víkendové pretestovanie
obyvateľov naďalej iba na svoje
plecia. Až doposiaľ sme suplovali
v tejto oblasti štát, ale naďalej
už nebudeme. Možnosť riešenia
tejto situácie vidíme vo vytvorení
a dobudovaní siete mobilných odberných miest (MOM), v ktorých
by mali naši občania možnosť dať
sa otestovať v rámci nastavených
pravidiel COVID-AUTOMATU.
Mesto Ilava, ako jedno z 56
členských miest Únie miest
Slovenska (ÚMS), sa podpísalo
pod vyhlásenie, ktoré UMS
vydala v súvislosti s vyjadrením
premiéra k postoju niekoľkých
miest a obcí, ktoré odmietli
naďalej organizovať víkendové
testovanie: „Členské mestá Únie
miest Slovenska žiadajú predsedu vlády SR, aby prehodnotil
svoj slovník voči samosprávam
a nevyhrážal sa „kriminálom“
primátorkám a primátorom, starostkám a starostom. Podobné,
nedôstojné vyjadrenia nie sú
hodné predsedu vlády SR. ÚMS
pripomína, že celý proces doterajšieho celoplošného testovania
by vláda SR nedokázala nikdy
zvládnuť bez pomoci a spolupráce samospráv.“
Viktor Wiedermann,
primátor mesta Ilava
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O kontrolórsku funkciu v ilavskej samospráve prejavili záujem štyria uchádzači.

Hlavným kontrolórom na ďalších
šesť rokov zostáva Vladimír Leško
Na prvom tohtoročnom
zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 9. februára 2021 sa konala voľba
hlavného kontrolóra mesta. Jedenásť poslancov
odovzdalo svoj hlas Vladimírovi Leškovi. Ten sa
stal víťazom hneď v prvom
kole hlasovania, nakoľko
získal nadpolovičnú väčšinu
platných hlasov. Stáva sa
tak hlavným kontrolórom
mesta vo svojom druhom
funkčnom období a to na
nasledujúcich šesť rokov.
Na mestskom zastupiteľstve,
ktoré sa konalo 8. 12. 2020, bol v
zmysle ustanovenia § 18a odsek 2
zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov Uznesením č. 6/2020
vyhlásený deň konania voľby
hlavného kontrolóra Mesta Ilava
na 9. február 2021 na zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Ilave.
Kandidáti na funkciu hlavného
kontrolóra mesta museli odovzdať
svoje písomné prihlášky spolu s
povinnými prílohami v zalepenej
obálke na podateľňu mestského
úradu, či už osobne, alebo poštou,
tak ako ukladá zákon, najneskôr
14 dní pred dňom konania voľby, čiže do 26. januára 2021 do
14.00 hod. Náležitosti písomných
prihlášok posúdila a vyhodnotila
komisia určená mestským zastupiteľstvom. Komisia zároveň
vypracovala zoznam kandidátov
na funkciu hlavného kontrolóra
mesta, ktorí spĺňajú požadované
kritériá, v abecednom poradí.

Kým pred šiestimi rokmi bola
voľba hlavného kontrolóra pestrá,
čo sa týka počtu kandidátov, aj
vyčerpania trojkolového hlasovacieho postupu, tá aktuálna voľba
prebehla rýchlo a jednoznačne.
Pred poslancov, vedenie mesta
i verejnosť predstúpili postupne
podľa abecedného poradia štyria
kandidáti, ktorí splnili potrebné
náležitosti. Ako prvá sa ilavským
poslancom predstavila Katarína
Brtáňová. „Aj keď som ešte
nepracovala v samospráve, dá

sa povedať, že samosprávou
žijem vďaka môjmu manželovi,
ktorý je už 14 rokov starostom
v Košeci. Takže sú mi známe
legislatívne procesy, činnosti
a úkony v samospráve. Sú
mi jasné práva a povinnosti
jednotlivých orgánov miestnej
samosprávy. Myslím si, že
medzi jednotlivými orgánmi
samosprávy musí existovať
vzájomná spolupráca. Bez nej
nie je možné, aby všetko fungovalo tak, ako má,“ povedala

Doterajší hlavný kontrolór Vladimír Leško vo voľbe obhájil
svoju pozíciu a bude vo funkcii pokračovať nasledujúcich
šesť rokov.
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vo svojom prejave poslancom
mestského zastupiteľstva. „Hlavný prínos je v mojich vlastnostiach. V dôslednosti, čestnosti
a komunikácii,“ odpovedala na
otázku, aké sú jej prednosti, ktorú
jej adresoval poslanec Pavol Filo.
Druhým kandidátom, ktorý
predstúpil pred poslancov bol
Vladimír Leško, ktorý je aktuálne
vo funkcii hlavného kontrolóra od
roku 2015. Vo svojej reči sa okrem
predstavenia svojich študijných
a profesijných skúseností oprel
aj o výsledky svojej doterajšej
kontrolnej činnosti. Od poslancov
dostal dve otázky. Janu Dianovú
zaujímalo, akú oblasť vzdelania,
kvalifikačných schopností a zručností považuje ako kontrolór za
najvyužiteľnejšiu a nepostrádateľnú. „Zákon o obecnom zriadení
jasne stanovuje minimálne
stredoškolské vzdelanie. Podľa
môjho názoru, je táto právna
úprava nedostatočná. Pri
výkone svojej funkcie som v
praxi využil svoje ekonomické
i právnické vzdelanie. Hlavný
kontrolór prichádza do styku s
množstvom zákonov a je dôležité, či aj rozumie, čo daným
zákonom chcel zákonodarca
povedať,“ odpovedal V. Leško.
Na objektivitu a nestrannosť sa
úradujúceho hlavného kontrolóra
opýtal poslanec Meliš. „Nadhľad a objektivita je dôležitý
predpoklad výkonu kontrolnej
činnosti. Čím viac môžem preukázať svoju nestrannosť než
výsledkami mojej kontrolnej
činnosti, ktoré jasne dokazujú,
že nerobím rozdiely. Nerobil
som ich v minulosti, ani teraz a
nebudem ich robiť ani v budúcnosti,“ uviedol Vladimír Leško.
Ako tretí prišiel na rad Peter
Proszczuk, ktorý v minulosti
pracoval vo vedúcej pozícii na
Mestskom úrade v Ilave. Na to,
ako to bolo s jeho odchodom z
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práce v samospráve a či bude
vedieť byť vo svojej prípadnej
pozícii kontrolóra nestranný, odpovedal: „Necítim nijakú zášť,
alebo hnev. Bola mi ponúknutá
dohoda o ukončení pracovnej
činnosti. Sme tu na to, aby sme
spolupracovali a nie robili si
zle. Nemám na to dôvod.“
Ako posledný zo štvorice kandidátov pred poslancov predstúpil
Jozef Tamajka. „Tridsať rokov
pracujem v oblasti ekonomiky
a účtovníctva. Mojou prioritou je práca s číslami. Medzi
moje nedostatky, s ktorými
treba otvorene ísť aj do tohto
výberového konania, patrí, že
hoci legislatívu z podnikateľského prostredia poznám, ale
z verejnej správy som sa s
problematikou oboznamoval,
keď som pristupoval k jednotlivým výberovým konaniam,“
povedal vo svojej reči. Po vypočutí
kandidátov poslanci pristúpili k
samotnej voľbe, ktorá prebiehala
tajným hlasovaním. Predsedkyňa
volebnej komisie po spočítaní výsledkov skonštatovala, že nového
hlavného kontrolóra si poslanci
zvolili už v prvom kole, nakoľko
víťaz získal nadpolovičnú väčšinu
platných hlasov. Víťazom voľby
sa stal Vladimír Leško, ktorý od
poslancov získal 11 hlasov. Druhý
vo voľbe skončil Peter Proszczuk
s počtom hlasov jeden. Ďalší dvaja kandidáti – Katarína Brtáňová a
Jozef Tamajka zhodne nedostali
žiaden hlas.
Aktuálne úradujúci hlavný
kontrolór mesta Ilava Vladimír
Leško tak vo svojej funkcii bude
pokračovať aj naďalej v druhom
funkčnom období, ktoré sa mu
1. apríla 2021 predĺži o šesť rokov.
Primátor mesta s právoplatne
zvoleným hlavným kontrolórom
mesta uzavrie pracovnú zmluvu
na plný úväzok.
-verk-
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Nový poslanec Tiboš Meliš zasadol do poslaneckej lavice
ako náhradník vo volebnom obvode č. 1.

Martinu Bagínovú v poslaneckom
zbore nahradil TIBOR MELIŠ
Prvé rokovanie mestského
zastupiteľstva v novom roku
začínalo slávnostným sľubom
nového poslanca, ktorý nastúpil ako náhradník po tom, čo
poslankyňa Martina Bagínová
odstúpila.
Primátor Ilavy Viktor Wiedermann na rokovaní Mestského
zastupiteľstva v Ilave konaného
dňa 8. decembra 2020 informoval
poslancov, ako aj verejnosť o tom,
že poslankyňa Martina Bagínová
sa vzdala mandátu poslanca MsZ
Ilava. Podľa zápisnice miestnej
volebnej komisie v Ilave o výsledku volieb do orgánov samosprávy
miest a obcí, ktoré sa konali dňa

10. 11. 2018, sa náhradníkom na
uvoľnené miesto do Mestského
zastupiteľstva Ilava vo volebnom
obvode č. 1 stal Tibor Meliš.
Nový poslanec do poslaneckej
lavice zasadol ako náhradník
dňa 9. februára 2021 po tom, čo
oficiálne predniesol svoj sľub,
ktorý spečatil svojim podpisom v
pamätnej knihe mesta. Po tomto
slávnostnom akte zaujal svoje
miesto v poslaneckom zbore
a prvé zasadnutie mestského
zastupiteľstva v tomto roku sa zároveň stalo jeho prvým rokovaním
ilavského poslaneckého zboru,
na ktorom sa aktívne zúčastnil.
-verk-
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Na platobné výmery počkajte
doma, prídu vám poštou
Od 1. marca 2021 začne prebiehať doručovanie rozhodnutí o poplatku za komunálny odpad a daň
z nehnuteľnosti poštou. Občania,
ktorí majú aktivovanú elektronickú
schránku na doručovanie cez slovensko.sk, dostanú rozhodnutie
do elektronickej schránky.
„V momentálnej epidemiologickej situácii žiadame občanov a právnické osoby, teda
všetkých daňovníkov a poplatníkov, aby vo veci prevzatia
rozhodnutí a platieb za dane
z nehnuteľností a poplatku za
komunálny odpad obmedzili
návštevu mestského úradu a
počkali na doručenie rozhodnutí do elektronických schránok a
doručenie Slovenskou poštou.
Následne po rozoslaní rozhod-

nutí vás budeme informovať,
akou formou bude možné
realizovať platby,“ vysvetlila
Dominika Srncová z Referátu
daní a poplatkov na Mestskom
úrade Ilava.
Ako ďalej dodala, rozhodnutia
budú občanom chodiť poštou
postupne v priebehu mesiaca
marec. Sledujte preto webové
sídlo mesta Ilava www.ilava.sk a
sociálne siete mesta. Vysvetľovať
ďalší postup budeme samozrejme
aj prostredníctvom mestského
rozhlasu.
-msu/verk-

Rokovali o plánovanej cyklotrase

Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce
Dňa 1. februára 2021 sa na Úrade Trenčianskeho samosprávneho
kraja v Trenčíne uskutočnilo zasadnutie projektovej rady k projektom budovania cyklistickej infraštruktúry: Vážska cyklomagistrála,
cyklotrasa na Hornej Nitre, cyklotrasa Nemšová – Trenčín.
Na rokovanie týkajúce sa stavebného konania na úsek cyklotrasy
Nemšová – Dubnica nad Váhom –
Ladce, ktorého stavebným úradom
má byť určené Mesto Ilava boli
pozvaní aj predstavitelia ilavskej
samosprávy.

Rokovania sa zúčastnili predseda
TSK J. Baška, primátor mesta Ilava V.
Wiedermann, zástupca stavebného
úradu mesta Ilava I. Kováčiková,
starosta obce Beluša J. Prekop,
zástupcovia stavebného úradu obce
Beluša, architekt a projektanti.
Predmetom rokovania bol legislatívny proces povoľovania cyklotrasy
na spomínanom úseku v stavebnom
konaní, ktorý nasleduje po vydanom
územnom rozhodnutí o umiestnení
líniovej stavby „Zlepšenie cyklistickej
infraštruktúry v TSK, Časť 4: úsek
Nemšová – Dubnica nad Váhom Ladce “ obcou Beluša v r. 2018. O
tom, ako sa stavebné konanie vyvíja,
ako aj o podrobnostiach plánovanej
cyklotrasy, budeme verejnosť bližšie
informovať.
-verk-

Na uplatnenie úľav z poplatku za komunálny odpad potrebujete splniť všetky náležitosti
Na základe platného 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 poplatníci
môžu uplatniť úľavy pri splnení stanovených
podmienok.
„Mesto zníži poplatok o 50 percent
z ročného poplatku študentom dennej
formy štúdia na Slovensku i v zahraničí.
Študenti na Slovensku musia predložiť
doklad o ubytovaní mimo miesta svojho
trvalého pobytu alebo nájomnú zmluvu a
študenti študujúci v zahraničí potvrdenie
o návšteve školy v zahraničí. Rovnako tak
aj obyvateľom mesta, ktorí preukážu, že sa
v určenom období dočasne zdržiavajú v
mieste výkonu práce mimo územia mesta
alebo v zahraničí, napríklad na týždňovkách,“ uviedla Ľubica Dubničková z Referátu
komunálneho odpadu Mestského úradu Ilava.
Poplatník môže požiadať aj o odpustenie
poplatku za odpad. „Tu ide najmä o občanov s trvalým pobytom v meste Ilava,
ktorí sa, ale v určenom období, dlhodobo
zdržiavajú v inej obci, resp. v inom meste.
Títo musia predložiť potvrdenie o zaplatení
poplatku v inej obci alebo meste, prípadne potvrdenie o prihlásení sa k plateniu
poplatku za komunálny odpad. Môže ísť

aj o nájomnú zmluvu, ale musí v nej byť
výslovne uvedené, že za nájomcu platí poplatok prenajímateľ. Mesto môže odpustiť
poplatok tiež občanom, ktorí sa dlhodobo
zdržiavajú v zahraničí a predložia o tom
doklady - potvrdenie o pobyte v zahraničí,
potvrdenie od zamestnávateľa, prípadne
pracovnú zmluvu alebo potvrdenie o štúdiu
v zahraničí,“ objasnila Ľ. Dubničková.
Odpustenie poplatku za komunálny odpad
sa týka aj občanov vo výkone trestu odňatia
slobody a detí umiestnených v zariadení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately mimo územia mesta alebo ak občan
má zverené deti zo zariadenia sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately do dočasnej
profesionálnej náhradnej rodiny. Ku všetkým
spomenutým výnimkám je potrebné doložiť na
mestský úrad príslušné doklady a potvrdenia,
ktoré musia byť vystavené v roku 2021.
„Často dostávame otázky na úľavy pre
dôchodcov alebo držiteľov preukazu ZŤP.
Takáto úľava alebo odpustenie poplatku
sa neposkytuje,“ vysvetlila Ľ. Dubničková.
Žiadosti o úľavu alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad na rok 2021 spolu
s potrebnými potvrdeniami môžu občania
posielať poštou na adresu Mestského úradu
Ilava. Príslušné tlačivo nájdu na webovom
sídle mesta. „Je potrebné, aby občania na

žiadosti nezabudli uviesť aj telefónne číslo,
na ktoré ich môžeme spätne kontaktovať,“
uviedla Ľ. Dubničková a upozornila občanov:
„Svoje žiadosti doručte čo najskôr, aby
bola úľava zohľadnená pri vyrubovaní
poplatku. Na svoj výmer následne počkajte
doma, nakoľko vám príde poštou.“
-msu/verk-

2/2021

ILAVSKÝ MESAČNÍK

5

Ukážka merania teplotných rozdielov
smetných nádob počas nakrúcania
reportáže pre TV Markíza a TA3.

HORÚCI POPOL DO SMETNÝCH NÁDOB NEPATRÍ

Príliš horúcu nádobu smetiari nevyvezú
požiarom smetiarskeho vozidla
V niektorých lokalitách mesta Ilava pracovníci oddelenia
z dôvodu vznietenia odpadov v
technických služieb pri zvoze komunálneho odpadu viackrát
nadstavbe smetiarskeho vozidla.
zaznamenali problém s teplotou smetných nádob. Na svedomí ju
„Za prípadné meranie teploty
mal horúci popol, ktorý do nich občania nesprávne umiestňujú.
smetnej nádoby je zodpo„Oddelenie technických slubude pracovníkmi oddelenia
vedný vodič vozidla, ktorý
žieb kvôli zvýšenému výskytu
TSM vyprázdnená. Pôvodca
teplotu odmeria a nameranú
horúceho popola v smetných
odpadu si bude musieť zabezhodnotu zaznamená formou
nádobách, najmä v mestských
pečiť vyprázdnenie smetnej
fotodokumentácie tak, aby
častiach Iliavka a Klobušice,
nádoby sám a jej obsah doviesť
bolo relevantne preukázateľné,
pristúpilo k zakúpeniu digitálna zberný dvor,“ upozornil S.
o ktorú nádobu išlo,“ vysvetlil
neho merača teploty, ktorým
Rendek. Týmto opatrením mesto
vedúci TSM.
bude meraná teplota obsahu
predchádza vzniku škôd na svo-verk/tsmsmetných nádob, resp. samotjom majetku. Tie môžu vzniknúť
ná smetná nádoba,“ uviedol
Stanislav Rendek, vedúci OddeAko teda správne nakladať so vzniknutým popolom?
lenia technických služieb mesta
1. Čistý popol zo spaľovania dreva je potrebné materiálovo
Ilava. Ako ďalej vysvetlil, teplota
zhodnotiť na vlastnom pozemku, prípadne je ho možné zapracovať
obsahu smetnej nádoby, prípadne
do kompostoviska.
samotná smetná nádoba, nesmie
2. V prípade, ak domácnosť využíva na vykurovanie uhlie, koks,
presiahnuť hodnotu o 10 °C viac,
resp. iné palivá s obsahom znečisťujúcich látok, je takýto popol neako je priemerná aktuálna teplota
vhodný na aplikáciu do pôdy a je potrebné ho umiestniť do zbernej
vonkajšieho prostredia. „V prínádoby na zmesový komunálny odpad. Je však dôležité, urobiť tak
pade prekročenia stanovenej
AŽ PO JEHO VYCHLADNUTÍ!
hodnoty, smetná nádoba ne-

CHRÁNIME ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE
TAKTO SA TO NEROBÍ !!!

Na základe požiadavky z Mestského výboru Sihoť oddelenie
technických služieb mesta informuje občanov mestskej časti o
stave nelegálnej skládky na Ulici
Kpt. Nálepku pred RD s.č. 258/87:
V tejto veci naďalej prebiehajú
procesné úkony vyšetrovateľa a
teda nie je zatiaľ možné s daným
odpadom nakladať. Ako som už
spomenul aj na rokovaní mestského
zastupiteľstva, situácia v súvislosti
s ochorením COVID-19 zasahuje
každú sféru. A teda aj úkony jednotlivých orgánov, ktoré v danej veci
konajú, sa z objektívnych dôvodov
predlžujú.
V prípade, že budeme po stanovisku OU-IL-OSŽP povinní
predmetný odpad z danej lokality
odstrániť, tak aj samozrejme vykonáme.
Mgr. Stanislav Rendek
vedúci oddelenia TSM Ilava

Takto vyzerá triedenie v nádobe na papier pri bytových domoch s.č.
128 a 129 na ul. J.L. Bellu. Až na ten jeden kartón to s papierom asi nemá
veľa spoločného... Ďakujeme, že spoločne chránime životné prostredie!
Na druhej fotografii je azbestová rúra v nádobe na plasty. Azbest je nebezpečný odpad so špecifickými vlastnosťami, kde v prvom rade ide o
zdravie jeho pôvodcu. S daným odpadom môže nakladať iba oprávnená
osoba a v žiadnom prípade nesmie končiť v nádobách na ZKO, ako ani
v nádobách určených na triedené zložky odpadov️!
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Vláda Slovenskej republiky rozhodla o predĺžení
núdzového stavu o ďalších
40 dní do 19.3.2021. Naďalej
je v platnosti aj zákaz vychádzania. Výnimky sa však od
pondelka 8. februára riadia
aktualizovaným COVID AUTOMATOM. Z celonárodného hľadiska sa územie SR
nachádza v čiernej zóne a
preto platia najprísnejšie
opatrenia. Do nižšej fázy
sa Slovensko posunie, keď
počet hospitalizovaných s
ochorením COVID-19 klesne
pod 3 000.
Ilavský okres sa dva týždne od
spustenia automatu nachádzal
v bordovej zóne. Od 22. februára prešiel do čiernej zóny. Do
zamestnania potrebujeme test s
negatívnym výsledkom nie starší
ako sedem dní.
Ministerstvo zdravotníctva
SR na svojej stránke zhrnulo
inštrukcie a odporúčania pre
„čierne regióny“:
Podľa celonárodných kritérií platí
pre našu krajinu štvrtý stupeň varovania (čierna farba). Avšak pre určité nevyhnutné aktivity, ktoré tvoria
výnimky zo zákazu vychádzania
pre určenie intervalu testovania,
sú konkrétne okresy rozdelené, na
základe regionálnych indikátorov
do nižších stupňov. Alert systém
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Slovensko a regióny sa riadia COVID AUTOMATOM

Okres Ilava prešiel do čiernej zóny

COVID AUTOMATu podľa aktuálnej epidemiologickej situácie v
nich určuje v jednotlivých častiach
Slovenska od pondelka 15. februára, nasledovné pravidlá.
ČIERNA FARBA: IV. stupeň
varovania COVID AUTOMATu
l odporúčanie - zatvorené školy
Ide o odporúčanie v súvislosti s
rizikom šírenia sa nového kmeňa
koronavírusu na Slovensku a to
aj napriek tomu, že COVID AU-

TOMAT v prípade škôl v čiernych
okresoch povoľuje otvorenie materských škôl, základných škôl 1.
stupňa prezenčne, otvorenie špeciálnych škôl, ako aj ďalšie ročníky
škôl pre deti, ktoré sa nevedia učiť
dištančne max. 5 detí na učiteľa,
otvorenie koncových ročníkov SŠ
a OU (prezenčne).
l do práce sa môže ísť iba s
negatívnym testom nie starším
ako 7 dní,

l je zakázaný vstup aj výstup z
okresu (okrem výnimiek),
l prechádzať autom cez tieto
okresy sa môže, zastavovať by ste
v nich nemali,
l prechádzka v prírode je povolená, len v rámci okresu, a to
aj bez potreby preukazovania sa
negatívnym testom
-verkzdroj: MZ SR

Žiaci prvého stupňa pokračujú v prezenčnej výučbe
Deti na prvom stupni, ako aj všetci škôlkari začali prezenčne
Ilava o pokračovaní v prezenčnej
pokračuje aj v ZUŠ Ilava (okrem
navštevovať svoje triedy 8. februára. Po týždni ich však čakali
výučbe za dodržania prísnych
spevu a dychových nástrojov) a
jarné prázdniny a tak opäť zostali doma. Počas nich sa náš okres
epidemiologických opatrení a za
v prevádzke zostáva naďalej aj
dostal z bordovej do čiernej zóny a tak zriaďovatelia opäť stáli pred
podmienky predloženia negatívMaterská škola Ilava a Materská
otázkou, či školy zatvoriť, alebo nie. Od regionálnej hygieničky
neho testu aspoň jedného rodiča
škola Klobušice. Zákonný zástupca
dostal Ilavský okres odporúčanie školské zariadenia zatvoriť.
tak, ako to stanovuje ministerstvo
dieťaťa sa každých sedem dní musí
príslušný RÚVZ okamžite začína
školstva,“ uviedol primátor mesta
„Vládou schválený aktualipreukazovať Čestným vyhlásením
uplatňovať postupy na zamedzenie
Ilava Viktor Wiedermann rozhodnuzovaný COVID AUTOMAT dal
o bezinfekčnosti, pričom prílohou
jej šírenia a v prípade potreby aj k
tie zriaďovateľa školských zariadení
prioritu školskej dochádzke a
musí byť aj negatívny test na Covid
zatvoreniu zariadenia.
v meste Ilava.
preto je od 8. 2. 2021 dovolená
– 19, prípadne doklad o výnimke.
„Vzhľadom na to, že v školV pondelok tak po jarných prázdprezenčná výučba v materských
Pri vstupe do školy/škôlky naďalej
ských zariadeniach na území
ninách pokračujú v prezenčnej výškolách aj na 1.stupni ZŠ v borprebieha ranný filter – meranie
mesta Ilava sme nezaznamenali
učbe žiaci prvého stupňa Základnej
dových aj v čiernych okresoch
teploty a dezinfekcia rúk.
šírenie COVID-19, rozhodlo Mesto
školy Ilava, individuálna výučba
v zmysle Rozhodnutia ministra
-verkškolstva č. 2021/10079:1-A1810
zo dňa 5. 2. 2021. Vzhľadom na
nepriaznivú epidemiologickú situáciu v jednotlivých regiónoch
však môžu miestne príslušné
RÚVZ zriaďovateľom odporučiť,
aby sa školské zariadenia v
čiernych okresoch neotvárali,
rozhodnutie je však na samotných samosprávach,“ objasnila
situáciu Jana Pučeková, ktorá má
na Mestskom úrade Ilava na starosti
krízové riadenie.
Regionálne úrady verejného
zdravotníctva majú teda kompetenciu zavrieť školské zariadenia iba v
prípade, ak sa v jednotlivých školách
Mobilné odberové miesta na antigénové testovanie v Ilavskom okrese. Zdroj: MZ SR
vyskytne nákaza - vtedy miestne
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SPOLOČNÝ POSTUP PRIMÁTOROV ILAVSKÉHO OKRESU
Primátori miest ilavského okresu sa rozhodli spoločne vystúpiť
a skoordinovať svoje kroky v prípade testovania obyvateľstva i
otvárania školských zariadení. Preto spoločne urobili mediálny
výstup smerom k verejnosti, aby mali občania nášho okresu
rovnaké a presné informácie v tomto hektickom čase. Urobili
tak už po druhý raz.
Prvýkrát sa primátori Ilavy, Dubnice nad Váhom a Novej Dubnice
spoločne postavili pred kamery
regionálnych médií 5. februára, aby
spoločne oznámili otvorenie školnašom regióne je epidemioloských zariadení, ako aj odkomunigická situácia dobrá a nevidia
kovali podrobnosti k víkendovému
dôvod na to, aby sa školské
testovaniu.
zariadenia neotvorili. Preto sme
„Nakoľko sme sa len pred
sa rozhodli skoordinovať postup
nedávnom dozvedeli, že nás
spoločne tak, aby sme všetky
čaká otváranie škôl, zostalo nám
tri mestá postupovali rovnako,"
približne 48 hodín na to, aby sme
uviedol primátor Novej Dubnice
zorganizovali plošné testovanie
Peter Marušinec.
občanov našich miest a preto
„Chcem upriamiť pozornosť
sme sa s primátormi okolitých
na skutočnosť, že ešte dnes
miest rozhodli koordinovať pozasadá vláda, kde by mali prijať
stup spoločne," otvoril tlačovú
uznesenie, na základe ktorého
konferenciu Peter Wolf, primátor
bude povolený nástup žiakov
mesta Dubnica nad Váhom.
prvého stupňa do škôl a detí
„Včera sme absolvovali
do materských škôl. My stále
stretnutie s riaditeľkou Regiočakáme na toto rozhodnutie,
nálneho úradu verejného zdraktoré je pre nás zásadné. Počas
votníctva v Považskej Bystrici,
testovania tak budú môcť byť
kde sme spoločne za všetky
pretestovaní aj rodičia žiakov,
tri mestá žiadali rozhodnutie v
pedagogickí a nepedagogickí
duchu, že neodporúča otváranie
zamestnanci školských zariaškôl pre nadchádzajúci týždeň.
dení," doplnil primátor Ilavy Viktor
Toto sme zvážili ako rozumné
Wiedermann ešte v čase, keď sa do
riešenie vzhľadom na to, že o
poslednej chvíle čakalo na písomné
týždeň nás čakajú jarné prázduznesenia.
niny. Bolo nám povedané, že v

V pondelok 8. februára 2021 sa po
dlhej prestávke opäť otvorili brány
školských zariadení v našom meste,
a to nielen pre kritickú infraštruktúru.
Aby boli zamestnanci základnej školy,
základnej umeleckej školy a materských
škôl chránení, mesto im poskytlo respirátory FFP2.
Podľa Uznesenia Vlády SR č.77 z 5. februára 2021 Vláda Slovenskej republiky
uložili predsedovi Správy štátnych hmotných

Primátori troch miest okresu
Ilava sa stretli opäť v piatok o dva
týždne neskôr. Dôvod bol obdobný.
Opäť spoločne skoordinovali postup pri prechode do čiernej zóny
v súvislosti nástupom detí prvého
stupňa do škôl a predškolských
zariadení. Vo svojich prejavoch
upriamili pozornosť na potrebu
vzdelávania a apelovali na spoluprácu rodičov pri ochrane zdravia.
Pri spoločnom rozhodnutí školské
zariadenia od 22. februára 2021

opäť otvoriť sa opierali aj o dostupné
dáta chorobnosti na Covid-19 z
Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva v Považskej Bystrici.
Kým v decembri za okres Ilava evidovali 2 602 potvrdených prípadov,
v januári to bolo 1 414 prípadov a
vo februári tento počet klesol na 1
108 prípadov. Konkrétne za mesto
Ilava bolo v decembri potvrdených
315 prípadov Covid-19, v januári
150 a vo februári 90.
-verk-

Respirátory pre všetkých učiteľov
rezerv SR povinnosť zabezpečiť potrebný
počet respirátorov a ochranných štítov pre
zamestnancov škôl a školských zariadení. Nakoľko štát nestihol zabezpečiť ich distribúciu k 8. februáru 2021, kedy deti nastúpili
do škôl a škôlok, učiteľov respirátormi
vybavila samospráva. Primátor mesta

Viktor Wiedermann a zástupca primátora
Anton Bajzík ich v pondelok ráno odovzdali
riaditeľkám školských zariadení v našom
meste. Ďalšou skupinou, ktorej poputujú
respirátory, sú seniori nad 65 rokov. Mesto im
ich plánuje distribuovať v najbližších dňoch.
-red-
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Karneval tento rok zažili aspoň

naši najmenší v jasličkách i škôlke
Takto pred rokom sa aj v Dome kultúry Ilava po rokoch opäť konal Veľký mestský karneval,
ktorý medzi deťmi, ale aj ich rodičmi, zožal veľký úspech, o čom svedčila jeho návštevnosť, ako
aj dodatočná spätná väzba. Dievčatá z oddelenia kultúry si vtedy povedali, že obnoviť túto celomestskú tradíciu bol jednoznačne dobrý nápad a určite sa podujatie zaradí medzi tie pravidelné.
To sme však netušili, že sa spolu nebudeme stretávať, zabávať, tancovať a veseliť. O to viac nás
potešili fotografie z detských jasličiek a materskej školy, kde si v skupinách v rámci tried urobili
svoj vlastný súkromný karneval. Radosť v očiach detí hovorí za všetko. Aj oni si veru po dlhej
dobe plnej zákazov a obmedzení zaslúžili zažiť práve niečo takéto.

List od ministra
pre Karinku
V mesiaci december 2020
vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky výtvarnú
súťaž pre žiakov I. stupňa
základných škôl, ktorej témou
bol: „Vianočný pozdrav pre
ministra školstva."
V rámci výtvarnej výchovy
sa do súťaže zapojili aj tri
žiačky z 2.B triedy a na jednu
z nich, Karin Štefancovú, sa
usmialo šťastie. Jej prácu ocenil sám pán minister školstva,
Branislav Gröhling, a poslal
žiačke, okrem vecných cien,
aj ďakovný list.
Kajke, srdečne blahoželáme!
(M. Jankechová, ZŠ ILAVA)

Aké by to bolo, či nebolo, keby v našej materskej škole chýbal karneval, na ktorý sa kazdoročne tešia
malí i veľkí. Nebolo to ináč ani tento školský rok. Aj napriek aktuálnej epidemiologickej situácii sme sa
dočkali nášho dňa D. 11. februára to v našej Materskej škole v Ilave ožilo rôznymi rozprávkovými bytosťami,
vyzdobenými triedami a dobrou náladou. Deti sa hrali, spievali, tancovali a hodovali. A keďže každé jedno
dieťa bolo jedinečné a úžasné, každé zvíťazilo a dostalo sladkú odmenu. Veru, bol to vydarený a veselý
karneval.
(O. Hudecová, MŠ ILAVA)

Pre mnohé deti v jasliach Vila Vilôčka to bol prvý
karneval v živote, bola by veľká škoda o takýto zážitok
prísť. Pre nás zase prvý karneval v rúškach. Vôbec nám
to nevadilo, lebo cieľom bolo hlavne vytvoriť deťom atmosféru výnimočného dňa (no a maska ako maska :-)).
Vďaka vôni šišiek sa nám to určite podarilo. Myslíme na
deti, ktoré o karneval tento rok prišli a dúfame, že si to
o rok vynahradia.
(D. Dianová, Vila Vilôčka)

Vláčik separáčik
I keď v obmedzenom režime chodu našej materskej školy, aj v súčasnej situácii majú deti naďalej
možnosť získavať a prijímať prostredníctvom zážitkového učenia a hravou formou množstvo nových
informácií, poznatkov, či skúseností - napríklad z
oblasti environmentálnej výchovy.
(Anna Zacharová, MŠ ILAVA)

Niektoré z kníh zakúpených z dotácie
Fondu na podporu umenia v roku 2020
PRE DETI A MLÁDEŽ:
Varáčková M.: Spolu to zvládneme
Woltz A.: Môj výnimočný týždeň s Tess
Parr M.: Vafľové srdce
Beutelhauser R.: Za všetko (ne) môže Štúr
Stark U.: Keď mi ocko ukázal vesmír
Karpinský P.: Ako sme s Tukťukom tukťukovali
Zednikovičová L.: Ako sa stal Gusto pilotom
Lazárová M.: Tri mačiatka tety Mily
Csontosová Z.: Hurá, ide sa na výlet
Šurinová M.: Pimpuš a padajúca hviezda
Stark U.: Vieš pískať Johana?
Cagáň R.: Hľadanie Sebastiána
Zollnerová A.: Chlapec a červený dom
Meliš Š.: Kráľ Matej pod Manínom
Brat R.: Rozprávka o veštcovi a starej krivde
Ende M.: Čárymáryfučpunč
Škorupová K.: V krajine rozprávok
Rankov P.: Princezné a princovia
Revajová T.: kiko jeden, Kiko dva v škôlke
Williams R.: Spomaľ a pozoruj
Galewska-Kustra M.: Kubko hovorí prvé slová
Nesbo J.: Zachráni doktor Proktor vianoce?
Králiková B. : Šibalstvá králička Dávida
Gerstmeier D.: Jeden rok v živote včely
Gaiman N.: Dobré znamenia
Armentrou J.: Počkám na teba
Kinney J.: Dobrodružstvo skvelých kamošov
Macho A.: Gerda: Príbeh veľryby
Macho A.: Gerda: Strach má veľké oči
Kompaníková M.: Kvapky na kameni
Ness P.: Naším nebom bol oceán
Rabčanová E.: Aha mami! Gazdovstvo
Preussler O.: Somárik a vianočný anjel
Hlušíková M.: Aprílová brada a iné švihnuté básne
Jelínková P.: Čo je nové v básničkove
Šimulčíková : Básničky pre šikovné jazýčky
PRE DOSPELÝCH:
Atwood M.: Volali ma Grace
Varáčková M.: Zostanem s tebou
Patchett A.: Holandský dom
Rozenbergerová V.: Spoločný nočný mier
Lefteri Ch.: Včelár z Aleppa
Avallone S.: Odkiaľ je život dokonalý
Boyne J.: Neviditeľné besy srdca
Agualusa J.: Všeobecná teória zabúdania
Šloser P.: Polícia v rukách mafie
Váráčková M.: Drž ma, keď padám
Ahnhem.: X spôsobov ako zomrieť
Napolitano A.: Milý Edward
Klassen J.: Most na Belle Island
Alexander.: Príbehy z Carntonu 1.
Brestenská K.: Na želanie kráľa
Váross M.: Úvahy v nečase
Rychtarech R.: Tenká hranica
MacLean S.: Búrlivák a netýkavka
Foley G.: Škandalózny vojvoda
Foley G.: Tajomný vojvoda
Lindsey J.: Sladké vábenie
Riley L.: Mesačná sestra
Läckberg C.: Strieborné krídla
Strukul M.: Kacír Michelangelo
Varráčková M.: To, čo nás spája
Stapley M.: Čo sa dá robiť, keď prší
Morgan S.: Jedno leto v Paríži
Gilbert E.: Mesto dievčat
Tartt D.: Tajný príbeh
Slimani L.: Uspávanka
Davies E.: Knižný klub slečny Lucy
Olach Ľ.: Guvernér Imrich Karvaš
Štúr I.: Kto chce žiť, nech sa kýve
Berad M.: Ženy a moc
Adamec I.: Keď vonku prší
Hlubocká M.: Tajomný gróf
POPULÁRNO – NÁUČNÁ PRE DOSPELÝCH:
Bencúrová Z.: Ženy bez trónu
Schrad M.: Dejiny písané vodkou
Molnár M.: Gauč, alebo šťastie
Dib A.: Takto sa robí marketing
Kamenec I.: Po stopách tragédie
Berka A.: Ilustrovaná ústava
Figes O.: Natašin tanec
Kompletný zoznam zakúpených
kníh nájdete na www.ilava.sk
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Dobré knihy sú blízko – vyber si v knižnici
Názov žiadosti, s ktorou sme sa uchádzali o dotáciu z
Fondu na podporu umenia, zároveň pozýva do knižnice.
Vyberie si každý, v policiach je niekoľko tisíc titulov. Aj v
roku 2020 sme boli sme úspešní a vďaka prideleným prostriedkom nám v decembri pribudlo vyše dvesto noviniek.
Získali sme doteraz najvyššiu plné napätia a dobovej atmosumu - 3000 eur. Spoluúčasť sféry, pre vás je tu séria o
mesta nebola povinná. Museli mocnom rode Mediciovcov,
sme však vyčleniť dvadsať Kacír Michelangelo, ale i
percent z príspevku na knihy, Agáta a Hanina hviezda od
ktorých vydanie fond spolu- slovenských autorov. Histófinancoval. Žiadny problém, riou Ruska vás prevedú knihy
v ostatných rokoch podporil Natašin tanec, Dejiny písané
mnoho zaujímavých titulov. vodkou, tou našou napr. Po
Vyberali sme z odbornej i krás- stopách tragédie, Slovutný
nej literatúry pre všetky vekové pán prezident atď.
Z ďalších populárno-nákategórie a zakúpili spolu 224
učných titulov spomeniem
knižničných jednotiek.
Takmer polovica je pre deti, pomôcku pre tých, ktorí chcú
aj pre tie úplne maličké. S mi- zmeniť zaužívané zvyky a svoje
nimom textov, zato s krásnymi záhrady využívať v súlade s
ilustráciami, sú vhodné na prvé prírodou. Pre vás máme Úvod
stretnutia s knihou, na rituály do permakultúry, Jak se dělá
do postieľky. Pre vzácne chvíle, lesní zahrada, Zahrada Gaii.
kedy rodičia deťom odkrývajú
Finančné prostriedky z dosvet, odporúčame napr. Rok na
dedine, Kubko sa učí rozprávať, Kubko hovorí prvé slová
atď. O nové časti sme doplnili
obľúbené knižné série (Denník
odvážneho bojka, Priateľstvo
plné koláčikov, rôzne fantasy).
Ďalšie knižky mapujú výnimočné
odvážne ženy (Kvapky na kameni, SuperŽeny), ale i úžasné
udalosti, ktoré sa odohrávajú
v prírode (Spomaľ a pozoruj,
Jeden rok v živote včely).
Dospelí si môžu vybrať novinky zo spoločenských románov,
detektívky a určite sa potešia
milovníčky ľúbostných romancí.
Ak radi čítate historické romány

MESTSKÁ
KNIŽNICA
I L A V A

tačného Fondu na podporu
umenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry
SR predstavujú reálny prínos,
ktorého hodnota je vyjadrená
zvýšením kvality služieb poskytovaných našou knižnicou a
najmä spokojnosťou čitateľov.
Na záver chcem poďakovať
kolegom z mestského úradu,
ktorí pomohli s prípravou dokladov k žiadosti i kolegyni z domu
kultúry, ktorá pre vás všetky
knihy obalila.
-ot-

Kolekcia kníh,
čaje a sladkosti
sú pre výhercu
pripravené
v knižnici.
MESTSKÁ
KNIŽNICA
I L A V A

FOTOHÁDANKA

MESTSKÁ
KNIŽNICA
I L A V A

Fotografia zachytáva interiéry bývalej
(v časoch socializmu) vychýrenej ilavskej
reštaurácie NON STOP CAMION.
Otázka: V ktorej známej budove
sa reštaurácia nachádzala?
Vašu odpoveď spolu s kontaktnými údajmi
(meno, priezvisko, adresa, telefón) napíšte
na kupón a prineste/pošlite do knižnice do
28. 2. 2021.
Výhercu vyžrebujeme začiatkom marca a
zverejníme na FB Aktuality mesta Ilava a v
Ilavskom mesačníku.

Kupóny môžete poslať aj poštou:
Mestská knižnica, Farská ulica
01901 Ilava



SÚŤAŽNÝ KUPÓN
Reštaurácia NONSTOP CAMION
sa nachádzala v:
................................................
Vaše kontaktné údaje:
................................................
................................................
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Matrika
Narodili sa:

Lucia Jankovýchová
Mia Palčeková
Michaela Húdeková
Natália Klimeková
Juraj Šimon
Artur Országh
Aneta Mráziková
Bastien Šperka

Sčítanie obyvateľov 2021 už prebieha online
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 začalo v
júni 2020 prvou etapou - sčítaním domov a bytov, ktorú
realizovali mestá a obce bez účasti obyvateľov. Táto
etapa skončila 12. februára 2021 a na ňu nadväzuje
druhá etapa, v ktorej bude prebiehať sčítanie obyvateľov
a to od 15. februára do 31. marca. Obyvatelia majú na
samosčítanie šesť kalendárnych týždňov.

Navždy nás opustili:

Irena Šteffeková
Anton Kočkár
Helena Pagáčová
Jaroslav Marton
Manželstvo uzatvorili

Milan Ďurček
a Mariana Mahdalíková
Jakub Jakúbek
a Ing. Lucia Miháliková
prisťahovaní:
odsťahovaní:
zmeny v meste:

8
3
1

SPOMIENKA
„Len krásne spomienky ostali na Teba,
tiché modlitby posielame do neba.
V srdci Ťa stále máme a s láskou
na Teba spomíname.“

Dňa 28. januára 2021 sme
si pripomenuli smutné prvé
výročie úmrtia nášho brata,
švagra a uja
Miroslava ŽILKU.
Kto ste ho poznali, venujte
mu spolu s nami tichú spomienku.

SAMOSČÍTANIE
Obyvatelia sa sčítajú sami
- samosčítaním, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára,
ktorý nájdu na www.scitanie.sk
alebo prostredníctvom mobilnej
aplikácie SODB2021. Prosíme
obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom),
ak ich o to požiadajú.
ASISTOVANÉ SČÍTANIE
Pokiaľ sa obyvateľ nechce,
resp. nevie sčítať elektronicky
sám, od 1.apríla do 31.októbra
bude mať možnosť využiť asistenta na kontaktnom mieste,
o ktorom budeme včas informovať.
KTO SA SČÍTA?
Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú
VŠETCI OBYVATELIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Pre
účely sčítania sa obyvateľom
rozumie každý, kto má V SLO-

VENSKEJ REPUBLIKE TRVALÝ, PRECHODNÝ ALEBO
TOLEROVANÝ POBYT. Obyvateľom sa zároveň rozumie
aj OBČAN EURÓPSKEJ ÚNIE,
ktorý má na území Slovenskej
republiky obvyklý pobyt.
Za neplnoletého obyvateľa
a za obyvateľa, ktorý nie je
spôsobilý na právne úkony, má
povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.
K AKÉMU DATUMU
SA SČÍTAVAME?
Všetky údaje, ktoré obyvateľ
uvedie v sčítacom formulári
sa musia vzťahovať K ROZHODUJÚCEMU OKAMIHU
SČÍTANIA, ktorým je POLNOC
ZO ŠTVRTKA 31. DECEMBRA
2020 NA PIATOK 1. JANUÁRA
2021.

PREČO SA SČÍTAVAME?
Štatistický úrad SR vykonáva
sčítanie obyvateľov raz za desať
rokov a obyvatelia si po prvýkrát
budú môcť označiť zvlášť svoju
národnosť a materinský jazyk.
Cieľom sčítania je získať dáta od
obyvateľov, najmä informácie
o demografickom a sociálnom
stave slovenskej spoločnosti, o
životných podmienkach, bývaní.
Pripomíname, že je zákonnou
povinnosťou každého obyvateľa
sčítať sa.
INFORMOVANOSŤ
Počas doby sčítania (koncom
februára 2021) bude obyvateľom do poštových schránok
zaslaný leták a takisto sa zašle
SMS správa s informáciou o prebiehajúcom sčítaní obyvateľov
2021 s výzvou na sčítanie sa (v
priebehu marca).

V prípade informácií volajte na mestský úrad:
- oddelenie evidencie obyvateľstva: 042 44 555 48
alebo na call centrum 02/20 92 49 19.

Zomrel zakladateľ ilavského múzea Rastislav Řeháček
V roku 2020 sme písali v Ilavskom mesačníku o 50. výročí založenia ilavského múzea.
Mesto začalo prvú etapu jeho rekonštrukcie
a dúfali sme, že vo vynovených priestoroch
privítame aj človeka, ktorý bol pri jeho vzniku
od samého začiatku.
Veď prvými zbierkovými predmetmi sa
stali súčasti ľudového odevu a náradie
gazdov z okolia, ktoré Rastislav Řeháček
zozbieral s priateľmi po dedinách okolo
Ilavy. Urobili úspešnú Vlastivednú výstavu
Matice Slovenskej a celú zbierku venovali
mestu. Desiatky vyšívaných rukávcov,
sukní, košieľ a ďalších pokladov ľudovej
tvorivosti.
V tom čase, koncom šesťdesiatych ro-

kov, pracoval ako lekár v našej nemocnici.
Z Ilavy neskôr aj s rodinou odišiel do Zlatých
Moraviec, kde bol zástupcom primára na
chirurgickom oddelení. Po roku 1989 sa stal
riaditeľom zlatomoravskej nemocnice a odtiaľ
išiel do dôchodku. Ani v novom pôsobisku sa
neprestal venovať kultúrnej činnosti, hlavne
životu a dielu básnika Janka Kráľa. O ilavské
múzeum sa však stále zaujímal a viackrát
ho navštívil.
Začiatkom tohto roku sme sa dozvedeli
smutnú správu. Rastislav Řeháček vo veku
84 rokov v decembri 2020 navždy odišiel do
večnosti. Nech odpočíva v pokoji. Venujte
mu spolu s nami tichú spomienku.
-ot-
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Keď sme v dome kultúry
takto pred rokom pripravovali
fašiangový program, ktorý začínal zabíjačkou, pokračoval
karnevalom a končil pochovávaním basy, ani sme len
netušili, že to budú na dlhú
dobu posledné verejné akcie.
V marci sme dom kultúry
museli zatvoriť kvôli COVID-u
a namiesto veľkonočných
tradícií sme začali šiť rúška.
Doba „rúšková“ pokračuje,
rok sa s rokom stretol a my
môžeme na veselý fašiang
už iba spomínať. V žiadnom
prípade však nie zabudnúť!
Pripomeňme si spolu aspoň
takouto formou krásne ľudové
tradície, rozvoňajme si svoje
domácnosti fašiangovými
špecialitami a spolu sa tešme
na taký ozajstný fašiang v
meste, v roku 2022.
Bujará zábava, fašiangové sprievody, bláznivé masky, vôňa zabíjačkových špecialít a smažených
šišiek, sýte jedlá, sladké pokušenia...
Fašiangové zvyky siahajú do dávnej
minulosti slovanských pohanských
rituálov. Sú v podstate obdobím
prechodu od zimy k jari.
Fašiang označoval koniec
jedenia mäsa
Čo je to vlastne za slovo – fašiang? Pochádza z nemeckého
"vast-schane", čo značí niečo ako
"posledný nápoj" alebo aj "výčap".
Pôvodne boli Fašiangy známe ako
mjasopust, ktorý označoval koniec
jedenia mäsa pred pôstom. Fašiangy
taktiež označovali obdobie, ktoré
ukončovalo priadky a za ktorým
nasledovalo tkanie. V tomto období
sa uskutočňovala aj väčšina svadieb,
odohrávali sa zabíjačky či tanečné
zábavy a prebiehali rôzne obrady.
Viactýždňový sviatok v minulosti
začínal sviatkom Troch kráľov a
končil o polnoci pred Popolcovou
stredou. Toto obdobie predchádzalo štyridsiatim dňom pôstneho
obdobia pred Veľkou nocou, kedy
sa má upustiť od požívania mäsa.
Preto fašiangy oficiálne považovali
za sviatok jedla. Jediným a hlavným
účelom bolo dosýta sa najesť. Až
rituálny charakter malo vyprážané
pečivo. Lahodné a sýte šišky,
pampúšiky, guľky, fánky, chraple,
grapne, kreple, fulanki, milostki či
herouki tak rozvoniavali v každom
regióne Slovenska. Bolo zvykom sa
riadne najesť pred obdobím pôstu a
tradovalo sa aj, že človek bude potom
hladný po zvyšok roka.
Typické a veľmi časté boli sprievody v rôznych kostýmoch a maskách.
K najobľúbenejším maskám patrili
muži preoblečení za ženy a cigánky. Sprievod prešiel celou dedinou
za doprovodu hudby a za odmenu
dostávali členovia sprievodu opäť
zase hlavne jedlo, ale i pálenku. K
typickému pečivu “na ponúkanie”
patrili smažené šišky, pampúšiky a
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Spomienky na fašiangy...
...alebo keď ešte bolo dovolené veseliť sa
fánky. Každá obec mala svoje tradičné vinšovačky a masky na dvore
domu, nikdy nezabudli domácich
vyzvŕtať. Fašiangové zábavy trvali od
nedele do utorka, niekde až do stredy. Neboli žiadne predpisy, žiadne
tresty, spytovanie svedomia, žiadne
pôsty. Z komôr vtedy zmizlo veľa
mäsa, veľa pitia. Ľudia si jednoducho
túžili užiť. Na fašiangový pondelok sa
konal “mužský bál”, kam smeli len
ženatí a vydaté. Ženy v rozpore s
vtedajším tradičným životným štýlom
poriadali počas fašiangov roztopašné ženské zábavy s množstvom
alkoholu, tancami a sánkovačkami.
Obyvatelia Slovenska si na bujaré
fašiangové zábavy veľmi potrpeli,
čo bývalo mnohokrát tŕňom v oku
cirkvi. Vtedy však bývali fašiangy
o dosť hlučnejšie a odviazanejšie
ako dnes. Každý sa snažil užiť si
fašiangovej zábavy, ako najlepšie
vedel. Veselili sa bohatí i chudobní,
páni aj sluhovia, majstri či tovariši.
Pochovávanie basy
„po ilavsky"
Vyvrcholenie fašiangových sviatkov bolo vo fašiangový utorok a
posledná muzika bola spojená s
pochovávaním basy. Pri tomto symbolickom pohrebe miestni občania v
prestrojení za farára, organistu a kostolníka uskutočnili o pol noci obrad,
pri ktorom bolo veľa plaču, smiechu
a zábavy všetkých prítomných.
Pochovávanie basy bolo tradíciou i
v našom meste. O obnovenie tejto
tradície sa v sedemdesiatych rokoch

zaslúžil Štefan Čiernik. V tej dobe
vydal platňu s veršami pochovávania basy Milan Mlsna – alias strýco
Marcin. A už sa aj po večeroch na
Skale prepisovali texty a upravovali
na miestne postavičky. Susedky z
Košeckej ulice sa „vyškolili“ na prvotriedne plačky. O veselé fašiangové
sprievody sa každý rok postarali
divadelné súbory pod vedením Stana
Meliša, ktorý sa neskôr ujal i funkcie
hlavného pochovávača - farára. Niekoľko rokov bol v tejto hlavnej úlohe i
Marián Vanko. V posledných rokoch
bolo niekoľko pokusov o obnovenie
tejto tradície v podaní folklórneho súboru Strážov, naposledy v minulom
roku. Na moje veľké prekvapenie
malo toto podujatie dobrý ohlas a aj
celkom peknú návštevnosť. V tomto
roku si musíme dať opäť nechcenú
prestávku.
Popolcová streda ako symbol
ľudskej pominuteľnosti
Akt pochovania basy symbolizoval, že hudobné nástroje zmĺknu,
zábava sa končí, nastáva obdobie
pôstu a ľudia sa majú ponoriť viac
do seba. V tento deň mali ženy
viac dovolené, mali svoj sviatok,
a aj preto túto stredu nazývali tiež
Škaredá. Bol to čas, kedy ľudia
už pojedli mäso z koncoročných a
januárových zabíjačiek, a ešte neprišiel čas mláďat kôz či barančekov.
Preto konzumovali väčšinou kaše,
strukoviny, kyslú kapustu, múčne
jedlá, pili bylinkové čaje a maximálne
mali ryby, čiže všetko ľahké pôstne

jedlá. Organizmus sa tak prečistil
a dosť si oddýchol pred blížiacou
sa jarou, kedy sa príroda prebúdza
do svojho nového životného cyklu.
Popolcová streda je pripomienkou
ľudskej pominuteľnosti. Názov dňa
pochádza zo zvyku páliť palmy či
bahniatka z Kvetnej nedele z minulého roka. Takto získaný popol sa
používa pri bohoslužbe Popolcovej
stredy, kedy sú veriaci poznačení krížikom, popolom na čelo. Popolcovou
stredou začína štyridsaťdňový pôst
spolu so šiestimi nedeľami, ktoré sa
doň nezapočítavajú. V období po popolcovej strede sa už neorganizujú
žiadne zábavy a podľa kresťanských
tradícií sa má vtedy človek fyzicky
aj duševne pripraviť na Veľkú noc,
spájajúcu sa so vzkriesením Krista.
Žijeme zvláštnu dobu, mnoho
vecí, ktoré sme dosiaľ nepoznali,
sme si osvojili natoľko, že sa stali
pre nás samozrejmosťou. Dnes
sa už nikto na mňa nepozerá
začudovane, keď mám na rukách
gumené rukavice, cez rúška
by som mnohokrát nespoznala
susedku či známu, ak by sa mi
neprihovorila. Osvojili sme si
„home-office“, „lockdown“..., tak
prosím nezabudnime ani na slovo
FAŠIANG! Nezabudnime sa smiať,
komunikovať, nezabúdajme na
ľudskú spolupatričnosť a úctu!
Veď v tejto ťažkej dobe je to to
najvzácnejšie po zdraví, a úsmev
je najlepší liek na všetky neduhy.
-ra-
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T e n t o
mesiac vám
ako tip na
dobrý podcast ponúkame niečo
z historického súdka.
Ale zaručujeme, že
výklad bude
vždy zaujímavý. Jeho autorka Sandra Sviteková vytvorila
úspešný kanál na Youtube s názvom Dejepis
Inak. A keďže dopyt po audioverzii bol veľký,
vznikla aj jeho podcastová verzia. Sandra sama
vyštudovala učiteľstvo filozofie a histórie, ale
pre nízky plat išla predávať do potravín. Vo
voľnom čase začala tvoriť vzdelávacie videá zo
spoločenských vied. Jej YouTube kanál Dejepis
Inak niektorí učitelia cez pandémiu používali
namiesto výkladu na online hodinách. Okrem
historických tém sa venuje aj spoločenským
a filozofickým témám a ukazuje, že dejepis
nemusí byť nuda. „Ak ste prišli zabíjať svoj
čas na Youtube pozeraním videí, tak ja
vás k tomu aj niečo naučím,“ víta svojich
návštevníkov autorka Dejepis Inak. Možno jej
videá či podcasty oslovia aj vás...
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Ľubomíry Luhovej
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Christy Lefteri: Včelár z Aleppa
Autentický príbeh zo
súčasnosti zachytáva
strastiplný príbeh migrantov.Včelár Nuri z
Aleppa v Sýrii musel
ujsť aj so ženou Afrou
najskôr do tureckého
Istanbulu, odtiaľ do
Grécka. Jeho žena ešte
v Aleppe oslepla z
traumy, keď videla ako
zhodená bomba zabila
ich jediného malého
syna.
Utrpenie v utečeneckých táboroch je až
neúnosné, drogy, prostitúcia, krádeže detí na
orgány, vraždy... Knihu napísala dobrovoľníčka,
pomáhajúca v týchto táboroch, jej rodina zasa
emigrovala do Anglicka po tureckej okupácii
Cypru, takže túto tému má dokonale zažitú.
Naša bývalá kolegyňa Ľubka mi k zážitku z
čítania knihy napísala: „Vieš, Oľga, nejako zvlášť
som sa nezaujímala o utečencov, dokonca sa mi
nepozdávalo, že ich toľko emigruje do Európy,
a až teraz rozumiem Merkelovej a oceňujem jej
humanizmus.“
Knihu nájdete aj v našej knižnici. A ak sa chcete
podeliť s ostatnými o svoj knižný tip, napíšte nám.

Strojové družstvo, ktoré sa utvorilo ešte
10. februára 1949 z dobrovoľne prihlásených
roľníkov, malo 57 členov a hodnota jeho strojov
je 175 tisíc Kčs. Toto družstvo bolo 1. januára
1950 pretvorené na JRD a patria k nemu všetci
členovia Strojového družstva, pasienkového
spoločenstva, urbárnici a dobrovoľní členovia.
Predsedom Strojového družstva bol Jozef Bagin,
ktorý sa stal aj predsedom JRD. Hoci toto JRD
má všetky predpoklady k rozkvetu, nenapreduje
a stagnuje. Či sú na príčine finančné pomery,
alebo nesúhra v členstve, či zlá organizácia,
alebo nedôvera v družstvo, družstvo nehospodári a nevyvíja žiadnu činnosť. Je na čase
zistiť tieto príčiny a toto družstvo rozhýbať, aby
sa aj u nás ukázali výsledky družstevnej práce.
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