ILAVSKÝ
9-10
M E SAČ N Í K
Kultúrno-spoločenské noviny obyvateľov mesta Ilava XXIV. 9. október 2018 Cena: 0,20 €

Mesto Ilava, oddelenie kultúry, srdečne pozýva
všetkých seniorov pri príležitosti

Mesiaca úcty k starším

na koncert hudobnej skupiny Kozovanka,
ktorý sa uskutoční 12.10.2018 o 16.00 v Dome kultúry Ilava.

Po koncerte Vás pozývame na prípitok a malé občerstvenie.

Z obsahu:

Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava –7/2018 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Ilava
30. výročie DK Ilava Knižné novinky Spoločenská rubrika Športové aktuality
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Ilavský mesačník
Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava za 7/2018

Vyhodnotenie rozpočtu
Mesta
(tabuľková
forma) Ilava za 7/2018
(tabuľková forma)
Bežný rozpočet
Príjem
z toho:
Bežný
rozpočet DzP FO
daň z nehnuteľ.
Príjem
z toho:
DzP FO DK
Výdaj
daň z nehnuteľ.
z toho:
výdaj na RO
DK
výdaj mesto
Výdaj
z toho:
MŠ
z toho:
výdaj na RODK
správa mesta

výdaj mesto
TS
MŠ
DK
Kapitálový
rozpočet
správa
mesta

z toho:
Rozdiel
Príjem

Výdaj
Rozdiel

Rozdiel

Kapitálový
Finančnérozpočet
operácie
Príjem
Príjem
Príjem RO
Výdaj
Výdaj
Rozdiel
Rozdiel

TS

Schválený 2018

Upravený 2018

Plnenie 7/2018

7/2018 v %

Schválený
2018
Plnenie
v%
4 102 2018
707,00 Upravený
4 148 778,00
2 6027/2018
099,17 7/2018
62,72
1 954 503,00

1 957 503,00

1 139 360,78

58,20

000,00
4 102629
707,00

629
000,00
4 148
778,00

454
531,57
2 602
099,17

72,26
62,72

4 060545
007,00
314,00

4 106547
078,00
156,00

1 963
478,11
259
263,52

47,82
47,38

320,00
1 95423
503,00
4 060 007,00
629 000,00
1 357 867,00
2 23
702320,00
140,00

337,00
1 357216
867,00
961 561,00
2 702 140,00

335 590,00

54542
314,00
700,00
216 337,00
961 561,00

419590,00
520,00
335

23503,00
320,00
1 957
4 106 078,00
629 000,00
1 318 966,00
23 320,00
2 787
112,00
216
337,00
1 318
966,00
961 561,00
2 787 112,00

335 590,00

547
42156,00
700,00
216 337,00
961 561,00

13360,78
863,21
1 139
1 963 478,11
454
531,57
631 613,69
13 863,21
1 331
864,42
100613,69
922,61
631
483 954,64
1 331 864,42

175 423,62

259
638 263,52
621,06
100 922,61
483 954,64

722 700,00
42
700,00

-303 180,00

576
300,00
335 590,00
1 259 540,00
42 700,00
-683 240,00

32 678,80
638
621,06

415
385,00
419
520,00
0,00
722 700,00
154 905,00
-303 180,00

795300,00
445,00
576
0,00
1 259 540,00
154 905,00
-683 240,00

41
700,00
1 560,00
850,73
322678,80
97 791,06
-31 118,80

260 480,00

640 540,00

1 560,00
175
423,62

-31 118,80

-53 240,33

59,45
58,20
47,82
72,26
47,89
59,45
47,79
46,65
47,89
50,33
47,79

52,27

47,38
46,65
50,33

0,27
52,27
2,59

5,24
0,27
2,59-

63,13

Finančné
Príjem operácie
4 937 612,00
5 520 523,00
2 648 209,90
47,97
Výdaj
4 937
612,00
5795
520445,00
523,00
2 093
947,97
37,93
Príjem
415
385,00
41 700,00
5,24
Rozdiel
0,00
0,00
554 261,93
Príjem RO
0,00
0,00
2 850,73
(sumy sú uvedené v €)
Výdaj
154 905,00
154 905,00
97 791,06
63,13
* RO – rozpočtové organizácie (zahŕňa ZŠ, ZUŠ, CVČ, ŠJ ZŠ a ŠKD ŠJ); MŠ – zahŕňa Materskú školu Ilava +
Rozdiel
260
480,00 DK - domy
640
540,00
-53 240,33
jedáleň a Materskú školu Klobušice
+ jedáleň;
kultúry.
* výdaj mesto - zahŕňa správu mesta, voľby, transakcie verejného dlhu, civilnú obranu, ochranu pred

požiarmi, výstavbu, cestnú dopravu,
nakladanie
s odpadmi, ochranu
Príjem
4 937komunikácie,
612,00
5 520 523,00
2 648 prírody
209,90a krajiny,
47,97
ochranu životného prostredia, 4
rozvoj
bývanie a 2
občiansku
vybavenosť,
Výdaj
937 bývania,
612,00 verejné5osvetlenie,
520 523,00
093 947,97
37,93
rekreačné a športové služby, knižnicu, predškolskú výchovu, opatrovateľskú službu, klub dôchocov a
Rozdiel
0,00
0,00
554
261,93
starostlivosť o občanov v hmotnej núdzi.

(sumy sú uvedené v €)

Schodok štátneho rozpočtu SR je k 31. 07. 2018 vo výške 385 mil. €.

* RO
– rozpočtové
organizácie
(zahŕňa ZŠ, ZUŠ, CVČ, ŠJ ZŠ a ŠKD ŠJ); MŠ – zahŕňa Materskú školu Ilava +
Zdroj:
Ministerstvo
financií SR.
jedáleň
a Materskú
školu Klobušice + jedáleň; DK - domy kultúry.
Ing. Stanislav
Fúsek
Ing. Štefan Daško

samostatný
referent
rozpočtu
mesta Ilava
* výdaj
mesto -odborný
zahŕňa správu
mesta,
voľby, transakcie verejného dlhu,primátor
civilnú obranu,
ochranu pred
požiarmi, výstavbu, cestnú dopravu, komunikácie, nakladanie s odpadmi, ochranu prírody a krajiny,
ochranu životného prostredia, rozvoj bývania, verejné osvetlenie, bývanie a občiansku vybavenosť,
Volebný
obvod
č. 5 –a DK
prísť voliť
občania
z ulíc :
Komunálne
voľby
sa budú
rekreačné
a športové
služby,
knižnicu,môžu
predškolskú
výchovu,
opatrovateľskú
službu, klub
dôchocov
starostlivosť
o občanov
v hmotnej núdzi.
Medňanská, Skala, Jesenského, Klobušice – volebná miestkonať dňa
10.novembra

Schodok
štátneho
SR je k 31.Kalinčiakova,
07. 2018 vo výške
385 mil.
€.
Hollého
a Slneč/sobota/
2018.rozpočtu
Hlasovanie

nosť sa nachádza na prízená
mí kultúrneho domu. Do tejje
možné
od
7.00
do
22.00.
Zdroj: Ministerstvo financií SR.
toŠtefan
volebnej
hod.
Pred
hlasovaním
je
nutIng. Stanislav Fúsek
Daškomiestnosti môžu
Volebný obvod č. 3 Základ-Ing.prísť
občania
né preukázať
sa platným
obsamostatný
odborný
referent rozpočtu
primátorvoliť
mesta
Ilava celej mestná umelecká škola Ilava – vo- skej časti Klobušice.
čianskym preukazom.
lebná miestnosť na prízemí vľaV meste Ilava bolo vytvorevo.
Volebný obvod č. 6 DK
ných 6 obvodov:
Do tejto volebnej miestnosti Iliavka – volebná miestnosť sa
Volebný obvod č. 1 Dom
môžu prísť voliť občania z ulíc : nachádza na prízemí v kultúrkultúry Ilava - volebná miestPivovarská, Ľ. Štúra, Hviezdo- nom dome.
nosť na prízemí v sále domu
Do tejto volebnej miestnosslavova, Sládkovičova, Štefánikultúry
ti môžu prísť voliť občania
kova
Do tejto volebnej miestnosmestskej časti Iliavka aj občati môžu prísť voliť občania
Volebný obvod č. 4 – Tech- nia, ktorí majú trvalý pobyt na
z ulíc: Kukučínova, Ružová, nické služby mesta Ilava - voadrese v Iliavčanskej doline.
Farská, Moyzesova, Košec- lebná miestnosť sa nachádza na
ká, SNP, Záhumenská,, Mie- I. poschodí, v prípade potreV prípade, že sa volič nemôrové námestie a občania, kto- by bude a prízemí umiestnený že dostaviť do volebnej miestrí majú vedený trvalý pobyt : zvonček a budete mať možnosť nosti, požiadajte o návštevu
Ilava.
členov komisie s prenosnou
odvoliť do prenosnej urny.
urnou . Svoje požiadavky môDo
tejto
volebnej
miestnosVolebný obvod č. 2 Medžete nahlásiť telefonicky na č.
ti
môžu
prísť
voliť
občania
ňanská + Skala - volebná
tel. 042/4455511, 0948898519,
z
ulíc:
Záhradnícka,
J.
L.
Bellu,
miestnosť na prízemí v budoprípadne v deň volieb predseNádražná,
Hurbanova,
Mláve školy .
dovi príslušnej okrskovej vodežnícka,
Za
kanálom,
Sihoť,
Do tejto volebnej miestnosti
lebnej komisie.
kpt. Nálepku.

Zaburiňovanie poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov z dôvodu
nedostatočnej starostlivosti
o ne je pretrvávajúcim nedostatkom zo strany ich vlastníkov, nájomcov, resp. užívateľov.
Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, ako
príslušný orgán podľa § 3
ods. 2 písmeno b), zákona č.
220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej
pôdy a o zmene zákona č.
245/2003 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) štátnej správy na úseku
ochrany poľnohospodárskej
pôdy upozorňuje na dôsledné dodržiavanie ustanovenia:
- § 3 ods. 1 písmeno b) zákona 220/2004 Z. z. ukladá vlastníkom, nájomcom a
správcom
poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín
na neobrábaných pozemkoch.
- § 3 ods. 1. Zákona č. 193/2005
Z. z. O rastlinolekárskej starostlivosti a Zákona č. 61/1964
Zb. O rastlinnej výrobe.
Žiadame občanov, aby na
poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkoch
dodržiavali citované zákonné ustanovenia a realizovali
opatrenia proti rozširovaniu
burín, i na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých
plôch ich kosením, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a
škodcov.
V jesennom období je so
zberom úrody súčasne potrebné odstrániť i burinu zo záhrad, polí, tzn. že aj z políčok
pri bytových domoch. Burinu
treba dať do vriec a následne sa
dohodnúť s technickými službami na odvoze.
Každý je povinný zo zákona chrániť prirodzené funkcie
poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou
životného prostredia.
Mgr. Božena Rendeková
OVaŽP - ŠFRB
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ZOZNAM
ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Ilave

ZOZNAM
ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby primátora mesta Ilava

Mesto Ilava uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014
Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do mestského
zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Mesto Ilava uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014
Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam
kandidátov, zaregistrovaných pre voľby primátora mesta:

Volebný obvod č. 1
Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci.
1. Martina Bagínová, Mgr., 39
r., pedagogická pracovníčka,
Národná koalícia
2. Miroslav Behan, 49 r.,
nastavovač strojov, Spolu –
občianska demokracia
3. Ľudmila Haasová, 66 r.,
dôchodkyňa, Smer – sociálna
demokracia
4. Ľudmila Hujová, 57 r., štátna
zamestnankyňa, Kresťanskodemokratické hnutie
5. Lukáš Koník, Mgr., 29 r., THP
– kontrolór, Smer – sociálna demokracia
6. Tibor Meliš, Ing. 55 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
7. Jozef Tichý, Ing., 66 r., dôchodca,
Spolu – občianska demokracia
Volebný obvod č. 2
Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci.
1. Vladimír Bagín, Ing., 50 r., manažér, Národná koalícia
2. Karin Bartošová, Bc., 46 r., projektová manažérka, nezávislá
kandidátka
3. Martin Batla, Ing., 37 r., THP,
Smer – sociálna demokracia
4. Peter Melo, Ing., 50 r., manažér,
Spolu – občianska demokracia
5. Denis Párovský, 26 r., sústružník, Kotleba – ľudová strana
naše Slovensko
6. Dana Schillerová, 63 r., administratívna pracovníčka, nezávislá kandidátka
7. Vladimír Stopka, Ing., 51 r., živnostník, Kresťanskodemokratické hnutie
8. Róbert Vavrík, PhD., Ing., 35
r., výrobný inžinier, Spolu –
občianska demokracia
Volebný obvod č. 3
Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.
1. Anna Čelková, 62 r., dôchodkyňa, Kresťanskodemokratické
hnutie
2. Jana Dianová, Mgr., 54 r., učiteľka, Slovenská národná strana
3. Peter Lukáč, Mgr., 45 r., zamestnanec verejnej správy, Kresťanskodemokratické hnutie
4. Ľubomír Magut, PaedDr., 55 r.,
podnikateľ, Spolu – občianska

demokracia
5. Jozef Malík, 40 r., príslušník
mestskej polície, Doma dobre
6. Pavol Šupák, Ing., 55 r., manažér logistiky, Smer – sociálna
demokracia
Volebný obvod č. 4
Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.
1. Etela
Eglyová,
RNDr.,
63 r., iný zdravotnícky pracovník, Smer – sociálna demokracia
2. Pavol Filo, Ing. 33 r., administratívny pracovník, nezávislý
kandidát
3. Jozef Jakúbek, 56 r., živnostník,
Spolu – občianska demokracia
4. Eva Novosadová, 53 r., predavačka, Kresťanskodemokratické
hnutie
5. Róbert Ondriš, 24 r., mechanik,
Kotleba – ľudová strana naše
Slovensko
6. Milena Sitárová, Mgr., 29 r.,
materská dovolenka, Kresťanskodemokratické hnutie
7. Martin Živčic, Mgr., 45 r., štátny
zamestnanec, Doma dobre
Volebný obvod č. 5
Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.
1. Milan Porubčan, 51 r., robotník, Smer – sociálna demokracia
2. Daniel Streličák, 54 r., živnostník, nezávislý kandidát
3. Branislav Vavrík, Bc., 43 r., živnostník, Kresťanskodemokratické hnutie

1. Štefan Daško, Ing., 54 r.,
primátor, nezávislý kandidát, nar. 5.3.1964, trvalý pobyt Ilava, Kukučínova
473/27
2. Peter Proszczuk, Ing., 54 r.,
vedúci finančno-majetkového
oddelenia, nezávislý kandidát,
nar. 16.7.1964, trvale bytom
Ilava, Kpt. Nálepku 237/20
3. Eduard Štencl, 41 r., kultúrny referent, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko,
nar. 16.4.1977, trvale bytom
Ilava, Pivovarská 419

5. Viktor Wiedermann, Ing.,
49 r., ekonóm, nezávislý kandidát, nar. 20.3.1969,
trvale bytom Ilava, Moyzesova 1871/123

Predvolebné mítingy kandidátov na
primátora mesta Ilava v roku 2018:
Dom kultúry Ilava:
3. 11. /sobota/ o 19. 00 Mgr. Rastislav Turčík
5. 11. /pondelok/ o 17. 00
- Eduard Štencl
5. 11. /pondelok/ o 18. 00
- Ing. Peter Proszczuk
6. 11 /utorok/ o 17. 00
- Ing. Viktor Wiedermann
7. 11. /streda/ o 18.00
- Ing. Štefan Daško
KD Klobušice:
3. 11. /sobota/ o 15. 00
- Mgr. Rastislav Turčík

Ing. Tibor Meliš
súkromný podnikateľ , volebný obvod č.1
Program nezávislého kandidáta na post poslanca mestského zastupiteľstva pre obvod č.1
- Transparentné financovanie, aby si každý občan mohol
pozrieť, kde a ako sa míňajú financie.
Parkovací systém v celej Ilave
- Zriadim si poslaneckú kanceláriu ma Mierovom námestí 93/26 v Ilave, kde sa môžem
s Vami stretávať a diskutovať o
Ilave.
- Každý deň aj v súčasnosti

4.Rastislav Turčík, Mgr., 37 r.,
manažér a štatutár firmy,
nezávislý kandidát, nar.
31.1.1981, trvale bytom Ilava, Kukučínova 472/25

môžete so mnou komunikovať
na tejto adrese v mojich prevádzkach DIDA CAFFE a BISTRO
KÁMO.
- Budem presadzovať, aby bytovým domom, ktoré chcú mať
vlastné vykurovanie a nie centrálne sa pomohlo aj finačne na
zriadenie tohto vlastného kúrenia. Zbytočne sa rekonštruujú
teplovodné rozvody na náklady mesta, radšej vytvoriť malé
kotolne pri každom bytovom
dome.

5. 11. /pondelok/ o 18. 00
- Ing. Štefan Daško
6. 11 /utorok/ o 17. 00
- Eduard Štencl
6. 11 /utorok/ o 18. 00
- Ing. Peter Proszczuk
7. 11. /streda/ o 17.00
- Ing. Viktor Wiedermann
KD Iliavka:
3. 11. /sobota/ o 17. 00
- Mgr. Rastislav Turčík
5. 11. /pondelok/ o 17. 00
- Ing. Viktor Wiedermann
6. 11 /utorok/ o 18. 00
- Ing. Štefan Daško
- Aby občania mohli
ľahšie kontrolovať poslancov, ako
a prečo tak
hlasova li
na jednotlivých zasadnutiach mestských
zastupiteľstiev. Poprípade zriadiť informačnú tabulu v centre
mesta, kde občania v zjednodušenej forme budú o tomto
hlasovaní informovaní spolu s
kontaktmi na poslancov.
- Zriadiť mestskú políciu.

Redakcia Ilavského mesačníka žiadnym spôsobom nezasahuje do príspevkov kandidátov.
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Počas mítingu, ktorý sa uskutoční dňa 7.11.2018 o 18.00 v sále Domu kultúry Ilava, budú
účinkovať heligonkárky sestry Bacmaňákové, spevák a moderátor Jozef Opatovský.

Ilavský mesačník
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Tento program je predpoklad úspechu pri vytváraní lepších
podmienok pre kvalitný život všetkých občanov nášho mesta
Vážení spoluobčania,
ambíciou volebného programu,
ktorý predkladám verejnosti nie
je konštatovanie, že všetko to, čo
sa doteraz dialo v meste bolo zlé a
že ak by som sa stal primátorom,
sa všetko na dobré obráti. Cieľom
tohto prehľadného dokumentu je
oboznámiť občanov s tým, že v našom meste môžeme žiť všetci lepšie.
Tak, aby mesto získalo novú,
vľúdnejšiu, príjemnejšiu a zdravšiu tvár, je potrebné ozdraviť hospodárenie mesta, ozdraviť prístup
jeho predstaviteľov a úradníkov k
obyvateľom, návštevníkom mesta a
partnerom. Hlavnými pracovnými
postupmi, na ktorých bude naplnenie volebného programu postavené, budú dialóg a slušnosť. Nie
zatvorené dvere, ale podaná ruka.
Nie mlčanie, ale diskusia, otvorenosť a transparentnosť.
Som presvedčený, že to, čo
program obsahuje a na čom je založený, nie je utópiou, ale reálnou
alternatívou. Alternatívou pre Ilavu a jej mestské časti. Stačí zdynamizovať rozhodovanie, štandardne
manažérsky postupovať a samozrejme - mať rád obyvateľov mesta.
Primátor musí byť skúseným
manažérom a vodcom. Považujem
za nevyhnutné, aby v meste Ilava
došlo k zavedeniu nového štýlu a
kultúry riadenia. Zároveň sa budem usilovať o hladkú a bezproblémovú spoluprácu medzi mestským zastupiteľstvom, primátorom
a mestským úradom a zavediem
prehľadnosť v činnosti mestských
orgánov.
Z titulu mojej momentálne zastávanej funkcie vedúceho finančno – majetkového oddelenia
mestského úradu, mám dokonalé
znalosti o potrebách a chode mesta. Pri plnení úloh činnosti riadiacej a organizačnej práce, mám
podrobný prehľad o financovaní
mesta, jeho majetkových pomeroch, úlohách rozvoja a o ďalších
činnostiach, ktoré súvisia s jeho životaschopnosťou.
Obsah programu:
1. Práca mestského úradu, jeho
zamestnancov a poslaneckého
zboru
Zabezpečiť s občanmi mesta,
podnikateľmi, zložkami verejného
života otvorenú a efektívnu komunikáciu.
Optimalizovať prevádzkové náklady mesta so zameraním na efektívnosť a hospodárnosť finančných
prostriedkov a ich využiteľnosť.
Zvýšiť hospodárnosť, účinnosť,
ústretovosť, užitočnosť a kvalitu
pri zabezpečovaní funkcií samo-

správy mesta.
Zamestnancom úradu zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie v intenciách meniacich sa legislatívnych podmienok.
Zvýšiť produktivitu práce a efektívnosť vynaložených prostriedkov
na fungovanie technických služieb.
Pripraviť a následne realizovať
stratégiu v programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, ktoré vytvoria možnosť čerpania externých finančných prostriedkov.
V rámci mesta a voleného poslaneckého zboru vytvoriť tímovú,
pokojnú, kvalitnú, konštruktívnu a
pracovnú atmosféru, ako základný
predpoklad splnenia pracovných
úloh.
2. Výstavba
Vytvoriť územné podmienky pre
právnické osoby na území mesta
pri realizácii ich podnikateľských
zámerov.
V rámci vybavenosti a služieb
rozšíriť obchodnú sieť v meste v celej štruktúre obchodu.
Zatraktívniť verejné priestranstvá mesta, vybudovanie ďalších
oddychových zón pre rôzne vekové
skupiny.
Kompletne rekonštruovať verejné osvetlenie – v prvom rade pokračovať v realizácii 1. etapy, ktorá
bola začatá v roku 2018.
Rekonštruovať miestne komunikácie - etapovite podľa dôležitosti.
Rekonštruovať chodníky.
Zabezpečiť odvod dažďových
vôd v kritických úsekoch mesta.
Pokračovať vo výstavbe bytov s
prihliadnutím na ich štruktúru.
3. Teplo
Je potrebné prehodnotiť predpokladaný vývoj spotreby tepla na
území mesta, ktorý bude ovplyvňovaný odberateľským zázemím
ako v bytovej a verejnej sfére, tak v
podnikateľskej sfére a individuálnej bytovej výstavbe.
Po analýze technických a kapacitných možností dodávky tepla pre
jednotlivé rozvojové lokality v dosahu tepelných rozvodov (kotolní)
zabezpečovať teplo z jestvujúcich
primárnych systémov a kapacitným rozšírením kotolní. Zvýšenie
efektívnosti na strane dodávateľov bude dosiahnuté predovšetkým rekonštrukciou - výmenou
kotlov za kapacitne výkonnejšie.
Jestvujúce parovody zrekonštruovať za horúcovody realizované v
bezkanálovom prevedení a predlžovaním ich vetiev do novonavrhovaných lokalít s vybudovaním
výmenníkových staníc pre areály,
resp. jednotlivé domy, aby sa v maximálnej miere znížili straty v sys-

téme vykurovania.
Navrhované rozvojové lokality situované mimo dosahu
kotolní, resp. kvôli
ich vzdialenosti by
nebolo efektívne budovať horúcovodné
napojenia. V tomto
prípade bude efektívnejšie zabezpečovať
teplom a teplou úžitkovou vodou lokálnym vykurovaním,
budovaním domových kotolní na báze
zemného plynu.
4. Životné prostredie
Pokračovať v revitalizovaní verejných
priestorov (kvety, lavičky, preliezačky,
Ing. Peter PROSZCZUK
pieskoviská...).
Klásť veľký dôraz
kandidát na primátora Mesta Ilava
na čistotu a verejný
poriadok v meste.
lový, šport pre všetkých...) a voľnoRecyklovať stavebný a veľkoob- časové aktivity s dôrazom na trajemový odpad v spolupráci s exter- dičné športy.
nými firmami.
7. Sociálna politika a zdravotDôkladnejšie zhodnocovať biologicky rozložiteľný odpad.
níctvo
Pokračovať na skvalitnení sepaV rámci zdravotnej starostlivosrácie odpadu.
ti dosiahnuť, aby bolo zariadenie
zdravotnej starostlivosti rozšírené
5. Doprava
v najväčšej možnej miere.
Sprehľadnenie a zjednotenie doRealizovať komunitný plán s dôpravného značenia.
razom podpory prevencie v školSprehľadniť vodorovné značenia ských zariadeniach.
na vozovke.
Koordinovane
spolupracovať
V rámci bezpečnosti cestnej pre- s úradmi práce, štátnymi inštimávky zabezpečiť značením väčšiu túciami, samosprávami, vyšším
bezpečnosť pre cyklistov a chod- územným celkom a podnikateľcov.
skou obcou pri riešení nezamestRiešenie systému parkovania nanosti.
v meste, resp. v ostatných mestPrísne sledovať účelné a adresských častiach, podľa zaťaženos- né poskytovanie dávok sociálnej
ti priestorov. V súvislosti s prepl- pomoci, profesijne zdatných obynenou kapacitou obsadenia mesta vateľov zaangažovať pri zveľadení
motorovými vozidlami je potrebné mesta.
špecifikovať najvhodnejší systém,
ktorý by vyhovoval účelu.
8. Kultúra
Aktívne podporovať subjekty
6. Školstvo a šport
tvoriace a prezentujúce miestnu
Pokračovať v údržbe a moderni- kultúru.
Podľa možností finančne podzácii materských škôl s dôrazom na
dobudovanie rozšírenia kapacity poriť kultúrne podujatia, festivaMaterskej školy v Klobušiciach.
ly a vytvoriť stále pódium v mestPoskytnúť vyššiu kvalitu vzdelá- skom parku na kultúrne akcie,
vania a výchovy v rámci záujmové- ktoré by sa mohli častejšie uskuho umeleckého školstva.
točňovať priamo v meste.
Zabezpečiť optimálne prevádzTento program je predpoklad
kovanie škôl a školských zariadení
úspechu pri vytváraní lepších podv súvislosti s plánmi výkonov.
V rámci centra voľného času po- mienok pre kvalitný život všetkých
skytnúť mladej generácii pestrú občanov nášho mesta.
a zaujímavú paletu činností na tráIng.Peter PROSZCZUK
venie voľného času.
Podporovať šport vo všetkých
jeho formách (výkonnostný, vrcho-
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Milí spoluobčania,
volám sa Eduard Štencl,
mám 41 rokov, pracujem ako
kultúrno-spoločenský
referent v Dome kultúry Ilava a uchádzam sa o Vašu
priazeň v nasledujúcich komunálnych voľbách. Je to
nielen moje rozhodnutie, ale
aj odporučenie mojich priateľov, občanov nášho mesta,
ktorí ma oslovili a podporujú ma v mojej kandidatúre.
Keďže som človek, ktorému
nie je ľahostajný život spoluobčanov, rozhodol som sa, že
sa pokúsim Vašu dôveru nesklamať v prípade, že mi dáte
svoj hlas. Pre mňa je to nie-
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len výzva pomáhať ľuďom, ale
zároveň aj obrovská príležitosť
vyriešiť veľa vecí zdanlivo neriešiteľných. Nebudem písať
o témach, ktoré sú samozrejmosťou, ale dávam do pozornosti hlavne tie skutočnosti,
ktoré sa dotýkajú či už priamo,
alebo nepriamo nás všetkých.
Veľa vecí sa v Ilave vybudovalo a predchádzajúci primátori mesta sa tiež snažili zlepšiť
život spoluobčanov. Chcel by
som pokračovať a vylepšovať
to, čo je dobré a minimalizovať to, čo nášmu mestu škodí.
Verím, že s Vašou podporou,
pomocou, názormi, či pripomienkami, ktoré budú pre

Róbert Ondriš, 24 r.,
mechanik, Kotleba - ľudová
strana naše Slovensko,
volebný obvod č.4

mňa motiváciou na zlepšenie
života v našom meste, sa nám
podarí vytvoriť podmienky
hodné života v 21. storočí.
1. Zlepšenie zdravotnej starostlivosti a skvalitnenie dopravného spojenia s mestami so zdravotníckymi
zariadeniami
2. Vybudovanie oddychovo-kultúrneho areálu / amfiteátra/ s pódiom, altánkami,
ohniskom a preliezačkami
pre deti v športovom areáli
vedľa tréningového futbalového ihriska a vybudovanie
stáleho pódia v mestskom
parku
3. Zriadenie mestskej polície

v spolupráci s priľahlými
obcami a rozšírenie kamerového systému.
4.Usporiadanie
pozemkov
Materskej školy v Ilave
z dôvodu možnosti čerpania eurofondov na účel
zvýšenia kapacity materskej školy.
5. Riešenie otázky neprispôsobivých občanov.
6. Rekonštrukcia budovy
mestského múzea a realizácia stálej mestskej tržnice
s pevnými drevenými stánkami.
7. Navrhujeme znížiť poplatok dane za psa na sumu
0-eur.

Denis Párovský, 26 r., sústružník,
Kotleba - ľudová strana naše
Slovensko, volebný obvod č.2
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Ing. Viktor Wiedermann
Drahí rodáci, vážení
spoluobčania!
Volám sa Viktor Wiedermann, narodil som sa
a žijem v Ilave a v nadchádzajúcich komunálnych
voľbách sa budem uchádzať o funkciu primátora mesta Ilava. Ako nezávislý kandidát chcem ľudí
spájať a zbližovať, nie rozdeľovať. Podstatný je pre
mňa spoločný cieľ, ktorý
bude prospešný pre všetkých obyvateľov mesta.
Mám 49 rokov, som ženatý a s manželkou Ivanou máme dve dcérky.
Po skončení VŠE / dnes
Ekonomická
univerzita / v Bratislave som nastúpil ako lodný ekonóm
v ČNP Praha (Československá námorná plavba)
na nákladných zaoceánskych lodiach. Po návrate
domov som pracoval ako
obchodný zástupca vo
firme Merina a.s. Trenčín
a v spoločnosti Husqvarna Slovensko a.s. Liptovský Mikuláš. V ďalšom
období v rokoch 2008 až
2010 som pôsobil v agentúre SARIO (Slovenská
agentúra pre rozvoj investícií a obchodu) v Bratislave na pozícii vedúceho
oddelenia nehnuteľností. Hlavnou myšlienkou
a poslaním agentúry, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo hospodárstva
SR je poskytovanie kvalitného servisu pre zahraničných
investorov
a následne zabezpečenie
prílivu investícií na Slovensko. Počas pôsobe-

nia v agentúre som dostal
ponuku od nadnárodnej spoločnosti DALKIA
a.s., ktorá sa zaoberá najmä energetikou a správou
budov. Ich ponuku som
prijal a nastúpil na pozíciu senior manažéra. V
roku 2012 som si splnil
sen a otvoril som v našom meste Ilava rodinné
kníhkupectvo, ktoré prevádzkujem doteraz.
Ako poslanec mestského zastupiteľstva som sa
snažil počas uplynulých 4
rokov jasne, zrozumiteľne
a nahlas vyjadrovať svoje
názory a postoje k veciam
verejným ako sú parkovanie v centre mesta, rekonštrukcia verejného osvetlenia, obnova národnej
kultúrne pamiatky v našom meste a iné. Myslím si, že na to, aby malo
mesto výsledky musí fungovať komunikácia medzi primátorom mesta
a poslancami mestského
zastupiteľstva.
Ľudovo
povedané - musia spoločne ťahať za jeden povraz. Mesto taktiež musí
pružne reagovať na potreby obyvateľov. A preto sa
uchádzam o Vašu dôveru, aby som z pozície primátora mesta mohol mať
priamy dosah na riešenie
vecí verejných. Nechcem
len stáť, prizerať sa, kritizovať a sťažovať sa. Mojím
záujmom je, aby naše ulice, mestské časti boli pekné, upravené, parky a ihriská použiteľné pre nás
všetkých a mestské inštitúcie funkčné a otvorené

pre občanov. Chcem, aby
NAŠA ILAVA bola taká!
Nebudem teraz hodnotiť, čo sa za uplynulé obdobie podarilo dosiahnuť
a čo nie. Chcem však vytýčiť hlavné ciele, ktoré
je podľa mňa potrebné
a možné dosiahnuť, aby
sa zvýšila kvalita života
v NAŠOM MESTE. Patrí
medzi ne riešenie statickej
dopravy v CMZ, rekonštrukcia nevyhovujúceho
stavu ciest a chodníkov,
zlepšenie
bezpečnosti
a poriadku v meste, vybudovanie denného stacionára pre seniorov, vytvorenie podmienok pre
zmysluplné využitie voľného času našich deti,
aktívne zapojenie obyvateľov do činností a života mesta, nové kúpalisko,
rekonštrukcia mestského
múzea a iné ďalšie úlohy
a ciele, ktoré by sa dali a je
možné realizovať. Možno
sa niektorým budú uvedené ciele javiť ako plané
sľuby a viem, že činy sú
viac. Avšak ja verím, že sa

môžem oprieť o podporu
a pomoc šikovných, tvorivých, ochotných ľudí,
obyvateľov nášho mesta,
ktorých máme v Ilave neúrekom a ktorí slová NIE,
NEDÁ SA, NEJDE TO
nepoznajú. Spolu to všetko dokážeme.
V najbližších komunálnych voľbách spoločne
rozhodneme o tom, aká
bude budúcnosť nášho
mesta a akou cestou sa
bude vyvíjať jeho rozvoj.
Pre mňa je Ilava mojím
domovom. Chcem, aby
bolo moderným, kultúrnym a najmä bezpečným
miestom nielen pre moje
deti a všetkých občanov.
Aby Ilava taká bola, musíme využiť jej potenciál,
ktorý v sebe nepochybne
naše mesto má.
ILAVA SA MUSÍ NADÝCHNUŤ!
Ďakujem Vám za podporu!
Ing. Viktor Wiedermann
– obyvateľ Ilavy
a poslanec MsZ
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Kandidáti na poslancov Mestského zastupiteľstva v Ilave za KDH
Volebný obvod č. 1

Volebný obvod č. 2

Ľudmila Hujová
Ing. Vladimír Stopka
Volebný obvod č. 4

Eva Novosadová

Mgr. Milena Sitárová

Volebný obvod č. 3

Mgr. Peter Lukáč
Volebný obvod č. 5

Anna Čelková

Bc. Branislav Vavrík

Nezávislí kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva

Dana Schillerová,
administratívna pracovníčka,
nezávislá kandidátka,
volebný obvod č.2

Daniel Streličák,
živnostník,
nezávislý kandidát,
volebný obvod č.5

Karin Bartošová, Bc.,
projektová manažérka,
nezávislá kandidátka,
volebný obvod č.2

Pavol Filo, Ing.,
administratívny pracovník,
nezávislý kandidát,
volebný obvod č. 4

I L A V A
Ilavský mesačník

MESTSKÁ
KNIŽNICA
I L A V A
Beletria dospelí:
S. Brown: Neposielaj kvety
J. Moyes: Zakázané ovocie
R. Sherhauferová: Prekliata
R. Harris:
Umenie predstierať
E. Berlinová:
Hrana rozkoše
A. Martin-Lugand:
Tá hudba mi stále znie
v hlave
Z. Hellerová:
Zápisky o škandále
J. Wisniewski L.: Bikini
R. Cook: Kríza
B. Cartlandová:
Modrý šedivník
J. Harris: Modroočko
Beletria deti:
M. Čierny:
Záhada uneseného psa
H. Florentová:
Kresťanské nebo
Z. Slaninka:
Na počiatku bolo koleso
Náučná dospelí:
M. Žabka:
Moderné lieky vo farmaceutickej technológií
M. Kriška: Memorix klinickej farmakológie a liekov
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Juraj Červenák v Ilave
Len čo sa s nami zvítal
v knižnici, vybehol ešte do
mesta pozrieť, kde je ten „slávny“ Ilavský hrad. Žije v Banskej Štiavnici a v našom mestečku bol prvýkrát. Veľmi nás
potešilo, že prijal pozvanie,
predchádzal ho chýr, že na besedy chodí pomenej a my nepatríme zrovna medzi veľké
knižnice.
Je jedným z mála slovenských spisovateľov „na plný
úväzok“.
Písaním kníh sa uživí, možno aj preto, že oslovuje široké
spektrum čitateľov.
Okrem historických romá-

Autogramiáda po besede

Z prechádzok starou Ilavou
Bohužiaľ, nemáme v našom
mestečku historické uličky so
stredovekými domami a romantickými zákutiami, aké
obdivujeme na potulkách kade-tade po svete.
No aj tu,v Ilave, sa zachovalo
niekoľko cenných historických
stavieb. Všetky však potrebujú
obnovu, buď kompletnú, alebo
aspoň vonkajšiu, napr. najväčšia historická stavba, ilavský
farský kostol. Aká komplikovaná je oprava fasády kostola
a hlavne obidvoch veží, nám
vysvetlila metodička z Krajského pamiatkového úradu
v Trenčíne Mgr. Mária Ružôňová, ktorá sa pamiatkovej obnove v Ilave venuje už veľa rokov.
S kolegyňami, archeologičkami Mgr. Monikou Porubčanovou Martiniskovou a Mgr.

nov a dobových detektívok
píše teraz tiež veľmi populárne fantasy série so slovanskými motívmi /Černokňažník,
Bohatier/, niektoré dokonca
iba v češtine /Bivoj/. Aj u nás
v knižnici sa neustále požičiavajú jeho historické detektívky o kapitánovi Steinovi
a notárovi Barbaričovi. Ako
nám prezradil na besede, prebiehajú veľmi komplikované
prípravy na sfilmovanie titulu Krv prvorodených. Dej knihy sa odohráva v Prahe počas
vlády Rudolfa II. Habsburského /okolo roku 1600/. Dúfame, že to vyjde, pretože sa

jedná o drahý projekt – dobové kostýmy, historické mestá
atď. Práve v týchto dňoch Jurajovi Červenákovi vychádza titul Hradba západu. Ide o
pokračovanie ďalšej úspešnej
série - historických románov
z obdobia protitureckých bojov - Dobrodružstvá kapitána
Báthoryho. Autor sa vo svojich historických románoch
dôsledne pridŕža faktov, do
konkrétnych udalostí, často
veľmi krvavých, zasadí vzrušujúce príbehy svojich hrdinov. Na konte má už viac než
tri desiatky titulov, každá ďalšia nová kniha je pre jeho fanúšikov malým sviatkom. K
nám na besedu ich prišlo veľa,
skupinka žien, nadšených čitateliek jeho kníh dokonca až
z Bratislavy.
Besedu moderovala Andrea Harmanová zo žilinského vydavateľstva Artis Omnis,
v ktorom vychádzajú autorove
fantasy tituly a s ktorým naša
knižnica už dlhšie spolupracuje.
Prišla s darčekom pre Vás –
čitateľov s plnou náručou nových knižiek. Ďakujeme!.
-ot-,-ih-

Počasie bolo nádherné, počet záujemcov potešil.
Menej nás už teší stav objektov. Kým starý pivovar majitelia postupne opravujú, nádherná je hlavne veľká spoločenská
miestnosť v priestore bývalej
chladiarne, krásne zrekon-

Michaelou Třetinovou prišli medzi nás, prešli sa s nami
Ilavou, podelili sa so svojimi
poznatkami. Spomenuli najstaršie dejiny tohto územia
(paleolit), stručne stredovek, až
po súčasnosť.
Ich rozprávanie priebežne dopĺňala kronikárka mesta Mgr.
Magda Kobzová
a do diskusií sa so
svojimi poznatkami zapájali aj
ostatní účastníci
potuliek.
Vo vynovených priestoroch pivovaru
Na prvej prechádzke sme si pozreli nie- štruovaná je bývalá fara blízko
ktoré pamiatky aj zvnútra ako zvonice, vynovená je aj kaplnilavskú zvonicu, židovský cin- ka.
Priľahlá budova cirkevnej
torín, na druhej časť priestorov
starého pivovaru i bývalú bu- školy vedľa domu kultúry by
rekonštrukciu potrebovala ako
dovu školy s kaplnkou.

soľ, nevraviac o kostole, prícestnej soche sv. Jána Nepomuckého v Klobušiciach atď.
Prechádzky boli zaradené do
série podujatí Dni európskeho
kultúrneho dedičstva, ktorých
základným cieľom je prehĺbiť
záujem občanov Slovenskej republiky o kultúrne dedičstvo a
jeho ochranu, zvýšiť kultúrnu
identitu národa cez sprístupnenie bežne neprístupných pamiatok, bežne prístupných pamiatok „v inom svetle“ atď.
Na záver ďakujem Krajskému pamiatkovému úradu
v Trenčíne, Farnosti Ilava za
sprístupnenie veže a bývalej
školy, Miroslavovi Prostinákovi za sprevádzanie budovou
bývalého pivovaru a technickým službám mesta za vykosenie a upratanie okolia židovského cintorína.
Oľga Tomášová
mestské múzeum
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30. výročie DK Ilava
Dňa 23. septembra sa v sále
Domu kultúry Ilava uskutočnil slávnostný galaprogram pri
príležitosti 30. výročia otvorenia kultúrneho stánku v Ilave.
Okrem občanov nášho mesta sa koncertu zúčastnili i pozvaní hostia, ktorí pôsobili počas uplynulých rokov v našom
dome kultúry. Pri tejto príležitosti sme odovzdali aj pamätné listy všetkým tým, ktorí
sa aktívne venujú našej mladej generácii v rámci folklóru,
či divadla, alebo výtvarného
umenia. Súčasná vedúca oddelenia kultúry Mgr. Alena Teicherová privítala prítomných
a vo svojom úvodnom príhovore priblížila obdobie, kedy
sa začalo so stavbou domu
kultúry: „......30 rokov kultúrnej inštitúcie znamená.... veľa
spomienok, či už na roky najväčšej slávy, obdobie vypredaných sál, ale i obdobie krízy a útlmu. Ale vráťme sa do
roku 1983, kedy sa začal stavať tento náš najkrajší kultúrny stánok na Považí.... Dom
kultúry sa staval v“ Akcii Z“,
čo znamenalo, že obyvatelia si
dobrovoľne a bezplatne budovali to, čo najviac potrebovali
a chceli. Písmeno „Z“ síce znamená ZVEĽAĎOVANIE, ale
občania zmenili význam tohto slova na ZADARMO. Mnohí mladí ľudia sa zúčastňovali
sobotňajších brigád a tiež občania, ktorí chceli umiestniť
dieťa napríklad v materskej
škole, mali podmienku odpracovať určitý počet brigádnických hodín na stavbe domu
kultúry. Celý proces organizoval a riadil vtedajší vedúci
oddelenia výstavby Ing. Andrej Šoltýs. Do užívania obyvateľom bol dom kultúry odovzdaný 27. júla 1988. V budove
vznikli priestory pre mestskú
knižnicu, divadlo, súbory, hudobné skupiny, záujmové kurzy jazykov, zasadačky, výstavy a priestory na schôdzkovú
činnosť. Dom kultúry slúžil
nielen na kultúrno- spoločenské akcie, ale bol prepožičiavaný aj rôznym inštitúciám
a podnikateľom. Za uplynu-

lých 30 rokov sa v našom kultúrno- spoločenskom stánku
uskutočnilo obrovské množstvo podujatí....v kronikách sú
evidované stretnutia rodákov
Ilavy, vystúpenia významných
umelcov z celej bývalej Československej republiky, uskutočnilo sa tu veľké množstvo
plesov, festivalov, divadelných
predstavení, schôdzí, výstav,
svadieb, uvítaní do života,
osláv jubilantov, vernisáží,
kurzov, prezentácií kníh, besied, koncertov, veľkonočných
trhov a folklórnych tradícií,
vianočných stretnutí, koncertov Ilavskej hudobnej jari, premietaní envirofilmov, ale aj
stretnutí rôznych umeleckých
subjektov. V rámci kultúry nemožno nespomenúť aj najväčšie slovenské rekordy, ktorými
boli najväčší adventný veniec a
najväčšia vianočná guľa, ktoré
zrealizovala pani Anna Riecka so svojím tímom ilavských
dobrovoľníkov.....“
V úvode programu účinkovali naše folklórne súbory a
to DFS Laštek, ktorého prvými vedúcimi boli sestry Janka
a Radka Matovičové. V súčasnosti ho vedie aj naďalej Janka Jakúbková, spolu so súborom Strážov. Zakladateľmi FS
Strážov boli Ľubomír Blaškovič s Andreou Belásovou. Tanečným pedagógom bol Ján
Majerko a ďalším vedúcim súboru bol Vladimír Bencúr. Po
prvýkrát sa FS Strážov predstavil ilavskej verejnosti v roku
1993. Najväčší úspech zožal na
4. Medzinárodnom festivale
folklórnych tanečných súborov v Belgicku v r. 2001. Vystupovali aj v Nemecku, ČR, ale aj
v Paríži. Niekoľko rokov pôsobili ako vedúci súboru manželia Milan a Janka Jakúbkovci. V súčasnosti je umeleckou
vedúcou súboru Janka Jakúbková. Vedúca oddelenia kultúry a zároveň moderátorka
programu predstavila prítomným umelecké subjekty, ktoré
pôsobili a tiež aj naďalej pôsobia v priestoroch kultúrneho domu: „Umelecké subjekty
v našom dome kultúry majú

Folklórny súbor Mladosť z Dubnice.
dlhoročnú tradíciu aj v divadelnej oblasti. Jedným z prvých nadšencov bolo divadlo
Pod vežou, ktorého vedúcim
bol pán Stanislav Meliš, od
roku 1994 bolo ďalším úspešným divadlom pri DK Malá
múza pod vedením Magdalény Pajánkovej. Divadlo úspešne reprezentovalo Ilavu aj
v rámci celoslovenských súťaží, napríklad Gorazdov Močenok a účinkovali aj v zahraničí
v Srbsku v meste Kysač. Nezabudnuteľným divadelným
súborom bol súbor HUGO
pod umeleckým vedením vtedajšieho vedúceho oddelenia
kultúry v Ilave Mgr. Andreja
Škvaru, ktorý si získal srdcia
divákov svojím muzikálovým
stvárnením nielen rozprávkových tém /Soľ nad zlato a Perinbaba/, ale aj veľkonočnými a vianočnými motívmi /
Mystérium, Tajomstvo kríža
a Sen noci decembrovej / a to
nielen v rámci Slovenska, ale aj
v zahraničí. Predstavenie Perinbaba bolo skvostom aj pre
slovenskú televíziu, ktorá ju
uviedla vo svojom programe
RTVS a muzikál je uvedený
aj v zlatom fonde slovenských
rozprávok. Ďalším súborom
bolo divadlo Pod plachtou pod
vedením Daniela Miklošiho.
V priestoroch domu kultúry
sa stretáva aj divadelný súbor
LEUA pod vedením rehoľnej
sestričky Damiány. V súčasnosti pracuje pri dome kultúry
divadelný súbor Masky z Ilavy, pod umeleckým vedením
Mgr. Janky Trenčanovej. Vedúca súboru je zároveň aj režisérkou a skvelou herečkou.
Pod jej vedením sa stretávajú

mladí ľudia, ktorých dokáže
motivovať aj pre svoje ďalšie
herecké povolanie. Vo svojich
hrách využíva nielen významné osobnosti Slovenska, ale aj
témy moderné, či s tematikou
folklóru.“
Vo svojom príhovore vedúca
oddelenia kultúry spomenula
aj náš úspešný súbor, chrámový spevokol ILAVAN s najdlhšou až 100- ročnou tradíciou,
ktorý od roku 1991 vystupuje pod názvom Ilavčan, kedy
bol začlenený do Domu kultúry v Ilave a pokračuje v tradícii zboru. Spevácky zbor sa
zúčastňuje rôznych vystúpení a festivalov na Slovensku
i v zahraničí. Dlhoročnými
dirigentkami zboru boli Viola
Winklerová a Jarmila Pišková,
ktorá zbor vedie aj v súčasnosti. Žiaľ, v našom galaprograme
neúčinkovali, nakoľko vystupovali na Festivale speváckych
zborov v Bytči pri príležitosti
100.výročia založenia Československej republiky.
Steny veľkej sály zdobili počas týchto sviatočných chvíľ
tiež krásne výtvarné diela výtvarníkov z Arte relax klubu,
ktorý pracuje pri DK Ilava od
roku 2005. Okrem skúsených
výtvarníkov združuje klub
i nadšencov, ktorí absolvovali
kurz olejomaľby pod názvom
Arte relax a ikonopiscov z ikonopiseckej školy, ktorá bola
organizovaná v DK Ilava pod
vedením Mgr. Aleny Teicherovej.
Po krásnom vystúpení folklórneho súboru Mladosť
z Dubnice nad Váhom odovzdal primátor mesta Ing. Štefan Daško pamätné listy tým,
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ktorí sa podieľali a naďalej
podieľajú na kultúrno-spoločenskom dianí v našom meste. Vedúca oddelenia kultúry
spomína: „Písal sa rok 1988
a prvým riaditeľom, vtedajšieho mestského kultúrneho strediska sa stal pán Ján Pajtáš, po
ňom pokračovali v jeho práci Mgr. Dušan Winkler, pani
Mária Poliaková pani Eva Nemlahová, Ing.. Daniela Gašparová, Mgr. Andrej Škvaro,
Mgr. Magdaléna Pajanková,
Mgr. Anna Bakošová a Mgr.
Miroslav Toman.“
Okrem spomínaných vedúcich kultúry odovzdal primátor mesta Ing. Štefan Daško
pamätné listy s poďakovanie
za prácu vykonanú v prospech
rozvoja kultúry, za aktivity,
ktoré obohatili život obyvateľov nášho mesta aj všetkým
tým, ktorí sa venovali a naďalej venujú svoj voľný čas našej
mladej generácii, či už v oblasti folklóru, alebo inej umeleckej činnosti : Janke Jakúbkovej, Ľubomírovi Blaškovičovi,
Jánovi Majerkovi, Vladimírovi Bencúrovi, Milanovi Jakúbkovi, Ľubomírovi Ďurišovi, Anne Šatkovej, Jarmile
Piškovej, Violke Winklerovej,
Ruženke Hromádkovej a ZUŠ
v Ilave.
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Krásnym
záverečným
programom nás opäť potešili
aj účinkujúci zo ZUŠ v Ilave,
v ktorom účinkovali pani učiteľky Nikola Matejková, Simona Boďová a žiačky Karolínka Koleková a Elenka Vaňová.
Na záver vedúca oddelenia
kultúry poďakovala všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na kultúrno spoločenskom dianí v našom
meste, pretože kultúra v živote človeka je nesmierne dôležitá. Nejde len o to, aby sme sa
pasívne prizerali, ako sa niečo
deje, ale najmä o aktivity, ktoré nám spríjemňujú osobný,
či spoločenský život. Kultúra
spája ľudí, pomáha pozitívne
myslieť, prekonávať prekážky
a mnohokrát i ťažké životné
situácie. Moderátorka pozvala prítomných na občerstvenie
a krásnu narodeninovú tortu,
ktorú rozkrojili prvý riaditeľ
DK Ján Pajtáš a súčasná vedúca oddelenia Alena Teicherová. Veríme, že dom kultúry bude ešte dlho slúžiť našim
spoluobčanom a nikdy nebude zívať prázdnotou. Veď je to
dom, v ktorom sa spájajú ľudia
prostredníctvom krásy všetkých umeleckých múz.
-r-

Alena Teicherová s Jánom Pajtášom pri krájaní torty.

Európsky týždeň športu
„Pohyb je náš kamarát.“ Pod
týmto heslom sa niesol aj piatok,
28. septembra, v základnej škole
nášho mesta. Žiaci, rodičia, ale
aj učitelia sa zapojili do Európskeho týždňa športu, ktorý sa
koná od roku 2015. Národným
koordinátorom tejto iniciatívy
bolo menované Národné športové centrum, ktorého úlohou

je koordinovať aktivity v mesiaci september s cieľom motivovať
slovenskú verejnosť k aktívnemu pohybu a športovaniu a tým
viesť obyvateľov k zdravému životnému štýlu.
Minulý rok bolo na Slovensku
evidovaných 598 podujatí s celkovým počtom 155 tisíc účastníkov.
Aj tento rok, v duchu motta:
„BeActive“ sme sa zapojili medzi nich a uvedomili sme si, aký
je pre nás pohyb dôležitý.
Žiaci druhého stupňa si
v tomto týždni na hodinách telesnej výchovy overili svoju vytrvalosť v behu nielen na škol-

skom ihrisku, ale aj v blízkom
okolí.
Žiaci prvého stupňa si mohli
vybrať rôzne športové disciplíny. Ukázali nám, ako vedia jazdiť na korčuliach, na kolobežke,
či na bicykli. Overili si aj rýchlosť a vytrvalosť v behu. Pritom
nezabúdali ani na bezpečnosť
pri športovaní. Korčuliarom
nechýbali chrániče na rukách,
kolenách i prilba, kolobežkári
pridali aj chrániče na lakte a na
ruky. Cyklistom nesmel chýbať
aj zámok na bicykel. Za svoje
výkony, síce nešli do zámku, ale
za to dostali kráľovské odmeny
v podobe odznaku a sladkosti.
Za ich zabezpečenie ďakujeme
Mgr. L. Horákovej a Mgr. S. Štefancovej. Poďakovanie patrí aj
všetkým učiteľkám 1. stupňa,
ktoré pripravili a výborne organizačne zvládli toto príjemné
športové podujatie.
Akcia mala veľmi pozitívny
ohlas nielen u žiakov, ale aj u rodičov, ktorí nás prišli podporiť
a ukázať svoje zručnosti v jazde na korčuliach, na bicykli, či
kolobežkách. Zatlieskali sme aj
vytrvalým bežcom.
Výsledkom tejto akcie bol
úsmev na tvári každého účastníka. Tešíme sa na budúci rok.
PaedDr. M. Bagínová,
Mgr. E. Kutejová
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Matrika

Narodili sa :
Tomáš Zelman
Vivien Harvánková
Lucia Drobcová
Maxim Solík
Tobias Vaniak
Jakub Bolebruch
Lucas Kocúr
Matej Šipka
Alex Fusik
Nina Koníková
Linda Ďuríková
Nella Pavlačková
Ján Janco
Pavel Palček
Lucas Peter Pagáč

Navždy nás opustili :
Emília Hladká
Stanislav Bezecný
Verona Kučmová
Miroslav Nemček
Milan Bezecný
Jaroslav Poljak
Peter Holba
Dušan Mazák
Manželstvo uzatvorili :
Bc. Žofia Novosádová
a Milan Baláž
Vladimíra Hricková
a Juraj Pavela
Bc. Daniel Harušinec
a Mgr. Lucia Zaviačicová
Peter Beniak a Lucia Murínová
Adrián Zárošiak
a Ing. Lucia Mišíková
Patrik Cápa
a Martina Belanová
Roman Gabčo
a Katarína Dašková
Vladimír Masarovič
a Tatiana Štefancová
Ing. Tomáš Bortel
a Veronika Kováčiková
Michal Muziga
a Ing. Petra Rebrová
Peter Letko
a Michaela Gabčová
Štatistika :
V sledovanom období, t.j. od
9.8.2018 do 2.10.2018, sa do nášho
mesta prisťahovalo 13 občanov,
odsťahovalo 23 občanov a v rámci mesta sa presťahovalo 17 spoluobčanov.

Smútočné poďakovanie

Dotĺklo srdce v tichom žiali,
srdce, ktoré sme všetci milovali.
Srdce, ktoré milovalo všetkých
nás, ukončilo žitia svojho čas.
Dňa 8.10.2018 sme sa naposledy rozlúčili s našim drahým manželom, otcom, starým otcom a švagrom
Dušanom Mazákom,
ktorý nás navždy opustil vo
veku 71 rokov.
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom a známym za
účasť na poslednej rozlúčke,
kvetinové dary a prejavy sústrasti v našom hlbokom žiali.
Smútiaca rodina

Poľnopotreby Salaj
oznamujú, že sa uskutoční
PREDAJ KAPUSTY
odroda Ancoma v areáli
veľkoskladu v Beluši
(smer Mojtín), vedľa
futbalového ihriska,
na Slatinskej ulici.
Doba predaja:
Pondelok – Piatok
8.30-11.30 a od 12.00-15.00
V mesiaci október aj sobota
od 9.00 – 11.00. Informácie na
tel.čísle č. 042/46 25 600

Spomienka

Tak krátko išiel som s vami,
hľa, tu sa cesty delia
a vtáci nad hlavou
mi pieseň nedospievali.
Dňa 5.októbra 2018 sme si
pripomenuli 5 rokov, čo nás
navždy opustil náš drahý
Martin Meliš
vo veku 36 rokov.
S láskou spomína otec
Ivan a súrodenci Peter a Ivana s rodinami.

Blahoželanie
Nepozeraj Irenka
spiatky,
teš sa z krásnej
osemdesiatky.
Nech krásne spomienky
sa k tebe vrátia, a všetky zlé sa
navždy stratia. Nech tento krásny deň, dá ti úsmev a radosť len.
Nech každý ďalší rok, dá ti vždy
len šťastný krok. Nech tvoja
duša stále rastie, nech ti dá Pán
Boh lásku a šťastie.
Rodina, spevokol a ostatní
priatelia srdečne blahoželajú
Irenke Žaludkovej, dlhoročnej
členke spevokolu Ilavčan k životnému jubileu 80 rokov.

Smútočné poďakovanie
Odišiel si potichučky bez
slov a bez rozlúčky....
Touto cestou chceme poďakovať všetkým tým, ktorí
prišli odprevadiť na poslednej ceste nášho drahého
Stanislava Bezecného
z Klobušíc.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť, kvetinové dary
a slová útechy v našom hlbokom žiali.
Zároveň ďakujeme Zboru
pre občianske záležitosti pri
Mestskom úrade v Ilave, technickým službám mesta a pánovi Róbertovi Záhradníčkovi z pohrebnej služby CALLA
za dôstojnú rozlúčku.
Smútiaca rodina

Spomienka

Osud je občas veľmi krutý,
nevráti čo raz vzal...
Zostanú iba spomienky a v
srdci veľký žiaľ....
Dňa 17.9.2018 sme si pripomenuli rok, čo nás navždy
opustil náš drahý manžel,
otec, dedko a pradedko
Jozef Bagin.
S láskou a úctou spomína
manželka a deti s rodinami.

ZIMNÉ PNEUMATIKY ZADARMO

ZĽAVY NA SKLADOVÉ VOZIDLÁ AŽ 2000 €

KIA PÚCHOV, Aspekta Trade s.r.o. Nimnická cesta 1674, 020 01 Púchov
0911 900 905 kia@kiapuchov.sk
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TJ Sokol Ilava – oddiel karate
Výsledky Medzinárodných majstrovstiev
Českej republiky - Praha 2018
V sobotu 15.9.2018 sa konal
najprestížnejší medzinárodný
turnaj karate v Českej republike za účasti 13 krajín a 400
pretekárov. Z Ilavy sa zúčastnili šiesti pretekári: Peter Meliš, Romana Adamcová, Pavol
Ház, Matej Slavík, Tadeáš Horák a Timo Horák. Spolu s pretekármi absolvovali súťaž aj
kouči Kamil Horák a Marian
Pažitka.
Toto sú výsledky:
Peter Meliš 1. miesto kumite
muži 18-20 rokov
Romana Adamcová 1. miesto
kumite družstvá rotácie
Romana Adamcová 3.miesto
kumite juniorky 15-17 rokov
Pavol Ház 3. miesto kumite
chlapci 11-12r
Tadeáš Horák 3. miesto kumite chlapci 7 – 8r.

Tadeáš Horák
Toto bol prvý veľký, kvalitne
obsadený medzinárodný turnaj po prázdninovej prestávke.
Otestovali sme si pripravenosť
našich pretekárov na ďalšiu
náročnú sezónu.
Peter Meliš sa výrazne zlepšil a po poslednom vynikajúcom 2.mieste na majstrovstvách sveta ide stále v lepších
výkonoch. Súperom nedal
šancu.
Romana Adamcová sa po

TJ Sokol Ilava – oddiel karate
Výsledky 4.kola Pohára Federácie – 29.9.2018 Prievidza
V sobotu 29.9.2018 sa z Ilavy
zúčastnili deviati pretekári súťaže v Prievidzi.
Toto sú výsledky štvrtého
kola tejto sezóny.
Katka Kadlečíková 1. miesto
kumite dievčatá 13-14r – 160
cm
Tadeáš Horák 1. miesto kumite žiaci 7-8r
Romana Adamcová 2. miesto
kumite dievčatá 15-17r +
50kg
Peter Meliš 2. miesto kumite
juniori 18-20r Open
Družstvo dievčatá
Kadlečíková, Balajková
3. miesto 13-14r
Výsledky potvrdili dominanciu niektorých našich pretekárov a pretekárok vo svojich kategóriách. Adamcová,

Meliš, Kadlečíková, Ház a
Tadeáš Horák sú stabilne na
stupňoch víťazov na každej
domácej, ale i zahraničnej súťaži. V poslednej dobe sa nedarí Maťovi Slávikovi. Maťo
postúpil do vyššej kategórie
a má oveľa vyšších a vyspelejších súperov. Musí si zvyknúť
na inú formu zápasu. Nové
tváre do kumite tímu sa javia
Natália Balajková a Nina Baginová. Uvidíme, ako budú trénovať a zúčastňovať sa súťaží.
Musíme popracovať na cvičeniach Kata, kde sa nám rysujú nové talenty a to Tatiana
Beniaková a Patrik Adamec,
ktorí by s Timom Horákom
mohli tvoriť slušný základ pre
Kata tím.
V Ilave sa túto sezónu utvorilo kvalitné družstvo pretekárov. Dobre sa snažia aj ďalší
mladší žiaci a žiačky.
Dúfame, že im to vydrží!
Kamil Horák, tréner
karate, TJ Sokol Ilava

tvrdej dvojmesačnej príprave
posunula vpred v kondícii aj v
rýchlosti. Prehrala až vo finále
s úradujúcou majsterkou sveta
v predĺžení o pol bodu.
Paľko Ház mal na súťaži
najrýchlejšie gyako zuki, len
musí poctivejšie popracovať na
technike a psychickej zápasovej príprave.
Tadeáš Horák zase porazil
všetkých súperov pred časovým limitom, len pri poslednom, ktorý kategóriu vyhral,
dostal od súpera nepodarené
mawashi geri a bodovú stratu
síce dobehol, ale na víťazstvo
to nestačilo.
Maťo Slavík mal kategó-

riu Open a s prvým súperom
o dve hlavy vyšším a neskorším víťazom kategórie prehral
a vypadol.
Timo Horák mal ťažkú kategóriu Kata15-20-ročných,
kde sa mu podarilo postúpiť
do druhého kole a tam skončil
piaty. Treba, aby popracoval
na sile, kondícii a koordinácii.
Absolvovali sme náročnú
súťaž s výbornými výsledkami
a získali sme dôležité informácie o výkonnosti našich pretekárov. Pretekárom aj koučom
treba poďakovať za výkony
a prácu.
Kamil Horák, tréner
karate, TJ Sokol Ilava

TJ Sokol Ilava – oddiel karate
Majstrovstvá sveta WUKF 2018 Dundee Škótsko
- bronzová medaila pre pretekára z Ilavy
Od 13.6 do 18.6.2018 sa konali v Dundee v Škótsku Majstrovstvá sveta karate WUKF.
Z Ilavy boli nominovaní dvaja pretekári – Romana
Adamcová a Peter Meliš.
Ako kouč sa zúčastnil aj tréner Kamil Horák.
Vo veľmi ťažkej konkurencii
sa Romanke vďaka nepriazni
osudu a rozhodcov nepodarilo
uspieť ani v jednej z dvoch kategórií, ktoré absolvovala.
Peter Meliš vynikajúcim výkonom sa prebojoval do semifinále, kde o pol bodu prehral s americkým karatistom
a skončil na treťom mieste so
ziskom bronzovej medaily.
Je to vynikajúci výsledok
a sme radi, že sa nám podarilo v Ilave vychovať medailistu

majstrovstiev sveta. Zároveň
mu vyslovujeme veľké poďakovanie za obetavý výkon
a veľké nasadenie.
Bolo to veľmi náročných päť
dní súťaže, ktorej sa zúčastnilo
2400 pretekárov pri 4000 štartoch v kategóriách zo 44 krajín celého sveta a 84 federácií.
Naša malá slovenská výprava
v počte 38 pretekárov a 4 koučov obsadila v konečnom hodnotení 3. miesto za Rumunskom a USA.
Je to obrovský úspech, ktorý
dokazuje, že i malé Slovensko
dokáže držať krok a dokonca
predbehnúť oveľa väčšie krajiny sveta, keď sa to robí s nasadením a srdcom.
Kamil Horák,
tréner karate, TJ Sokol Ilava

Romana Adamcová, Peter Meliš a tréner Kamil Horák.
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Pozvánky na podujatia v Ilave
11. 10. 2018 /štvrtok/ o 12. 00 na futbalovom ihrisku na Sihoti
Medzinárodný futbalový zápas 16 - ročných!
Medzi družstvami Slovensko 16 - Česko 16.
Príďte si pozrieť zápas budúcich futbalových hviezd Slovenska a Česka.
12. 10. 2018 o 16. 00 /piatok/ o 16.00 v sále domu kultúry
Koncert hudobnej skupiny KOZOVANKA – pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Po koncerte malé občerstvenie. Srdečne pozývame, vstup zdarma.
19. 10. – 21. 10 . 2018 /piatok – nedeľa/ v telocvični ZŠ Ilava
Jesenno-zimná burza detského ošatenia, obuvi a hračiek.
19. 10. v piatok: príjem tovaru a aj predaj /8.00 – 18.00/
20. 10. v sobotu: predaj tovaru v telocvični ZŠ /8.00 – 18.00/
21. 10. nedeľa: prebratie nepredaného tovaru a vyúčtovanie /14.00-16.00/
Registrácia vopred nutná: 0907 213 826 , E-mail: janulka3123@gmail.com
20. 10. 2018 /sobota/ od 19.00 v dome kultúry
HASIČSKÁ ZÁBAVA so skupinou Melody. Bohatá tombola, občerstvenie.
Vstupné 4 €, možnosť rezervácie na čísle: 0907 393 887. Pozýva ilavský DHZ.
23. 10. 2018 /utorok/ o 16. 00 v sále domu kultúry
ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Pozývame všetkých občanov.
25. 10. 2018 /štvrtok/ o 16. 30 vo veľkej zasadačke domu kultúry
...A POĎAKUJEM SA ŽIVOTU. Poeticko – hudobné popoludnie
venované 110. výročiu narodenia významnej slovenskej poetky Maši Haľamovej.
Účinkujú: Janka Heisarová, Ružena Hromádková, Alena Teicherová, Emília
Múčková, Anna Riecka. Hudba a spev: Dagmar Mišíková
Scenár: Oľga Ďurechová. Pozýva Klub priateľov poézie pri DK Ilava
a Okresná organizácia Únie žien Slovenska, Ilava. Vstup voľný.
27. 10. 2018 /sobota/ o 17. 00 v sále domu kultúry
TROJKONCERT k storočnici.
Účinkujú: Mirka Miškechová, úspešná slovenská pesničkárka, ktorá už v roku
2012 za svoju tvorbu získala významné folkové ocenenie Zlatá autorská porta.
Známa najmä z úspešného duetu, ktorý naspievala s českým kolegom
Xindlom X - Cudzinka v tvojej zemi.
Agata Siemaszko, silná osobnosť poľskej folkovej a etno scény. V jej tvorbe
sa snúbia prvky tradičnej poľskej hudby s vplyvom balkánskej, slovenskej
a rómskej hudby.
Dríst, tradičná ilavská rocková kapela, ľudové piesne z regiónu v netradičnom rockovom poňatí. Koncert bude spojený s vernisážou výstavy SÚZNENIE - spolupráca poľskej módnej návrhárky Kamily Zielinskej a slovenskej výtvarníčky Evy
Olexíkovej. Vernisáž sa uskutoční pred koncertom o 16.00 v DK Ilava.
Sprievodný program: workshop na tému textilná tvorba. V piatok 26. 10. 2018 v
ZUŠ Ilava. Podujatie sa uskutoční pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa a znovuzískania nezávislosti Poľska. Pozýva Vás Poľský klub v spolupráci s
mestom Ilava a ZUŠ Ilava
28. 10. 2018 /nedeľa/ o 16. 00 v sále domu kultúry
Baby band s pesničkami Fíha tralala – koncert pre malé deti
Vstupné 8 €, predpredaj v knižnici. Vstupenku musí mať rodič aj dieťa - deti
do 1 roka na kolenách rodiča zdarma.
10. 11. 2018 /sobota/ od 7. 00 -22. 00 vo volebných miestnostiach v meste
Voľby do orgánov samosprávy, vyberáme z kandidátov na poslancov a primátora
16. 11. – 18. 11. 2018 /piatok-nedeľa/ v Rímskokatolíckom kostole Všechsvätých
300 ROKOV TRINITÁRSKEHO KOSTOLA V ILAVE
16. 11. /piatok/ o 17. 30 Slávnostná sv. omša s účasťou kňazov, ktorí v Ilave pôsobili. Po omši koncert ORA ET CANTA /spevácky zbor pútnického miesta Skalka/
s piesňami súčasnej chrámovej hudby a vernisáž výstavy ORA ET ARS v krypte
kostola.
17. 11. /sobota/ o 14. 30 – 17. 30 otvorená krypta kostola s výstavou ORA ET ARS.
Tieto diela vznikli na medzinárodnom výtvarno-literárnom sympóziu na Skalke
pri Trenčíne.
O 17. 30 sv. omša, po sv. omši vystúpi MONA /Laura Dlábiková Pekarková/,
multižánrová speváčka z Dubnice n.V.

ILAVSKÝ

Ilavský mesačník
18. 11. /nedeľa/ o 10. 00 slávnostná sv. omša so spevokolom Ilavčan,
o 16. 00 koncert, na ktorom účinkujú: Janka Jakúbková, Nikola Matejková
a žiačky ZUŠ Ilava, spevokol Ilavčan.
Pripravujeme:
24. 11. 2018 /sobota/ v sále na prízemí domu kultúry
KATARÍNSKA NOC DIVADIEL /program včas zverejníme/
Informácie vždy aktualizujeme a dopĺňame podrobnosti
na www.ilava.sk /kalendár podujatí/. Tel. čísla DK: 44 555 70 až 73,
knižnica 74. Zmena programu vyhradená.
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