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Ročník XXVIII. 17. február 2022 ZDARMA!

Stavebné práce
budú pokračovať
bez prítomnosti škôlkarov

V aktuálnom vydaní si prečítate:
l Február ovenčený zvykmi a pranostikami l
l Používate mobilnú aplikáciu Ilava? l
l Škôlkari sa z Klobušíc dočasne premiestnia do Základnej školy v Ilave l
l Výročie holokaustu sme si pripomenuli besedou o Izraeli l
l Domácnosti dostanú papierové vrecká na kuchynský odpad l
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Vážení spoluobčania,
Slovensko je rozdelené.
Rozdelila nás pandémia,
očkovanie, obranná zmluva
a mnohé ďalšie udalosti.
Pozorujeme narastajúcu
nespokojnosť, frustráciu,
nedôveru v inštitúcie, beznádej a hnev. K tomu treba ešte
pripočítať energetickú chudobu, neustále sa zvyšujúce
ceny základných potravín,
zadlžovanie štátu a postupný
nástup hospodárskej krízy.
Toto je naozaj „výbušný
koktail“, ktorý môže každú
chvíľu spustiť nekontrolovateľnú lavínu, ktorá so sebou
následne strhne všetkých
zúčastnených, ale aj tých,
ktorí sa len prizerajú.
Združenie miest a obcí
Slovenska nedávno iniciovalo protestné zhromaždenie,
ktorého cieľom bolo poukázať
na hrozby konkrétnej legislatívy, ktorá výrazne ovplyvní
činnosť miest a obcí, ich ekonomiku a bude mať negatívny
dopad na kvalitu života ľudí v
mestách a obciach. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia
61 regionálnych družení, ktorí
zastupujú záujmy 96% miest
a obcí Slovenska. ZMOS,
ktorého členom je aj naše
mesto, chcel takýmto spôsobom poukázať na skutočnosť,
že samospráva chce byť
zodpovedným partnerom pre
akúkoľvek vládu pri riešení
aktuálnych problémov, avšak
nemôže byť slepo poslušná v
plnení nariadení, ktoré môžu
až dramaticky znížiť životnú
úroveň našich obyvateľov.
Našťastie tak ako to chodí
v živote, ktorý má nielen
tienisté, ale aj svetlé stránky, nás všetkých potešila a
rozradostnila NAŠA PEŤA,
ktorá v Pekingu vybojovala
pre Slovensko zlatú medailu.
Nech je to pre nás príkladom toho, že ak má človek
nezlomnú vôľu, je schopný
tvrdo na sebe pracovať aj za
cenu odriekania, je vytrvalý
a nikdy sa nevzdáva, je na
správnej ceste ako dospieť
k želanému cieľu a úspechu.
Ďakujeme Petra!
Viktor Wiedermann
primátor mesta Ilava
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Novú mobilnú aplikáciu o meste
využíva už viac ako 600 užívateľov

PRIDAJTE SA K NIM AJ VY!
MOBILNÚ APLIKÁCIU
SPRÁVY O MESTE (SOM)
SME VÁM PREDSTAVILI KONCOM MINULÉHO
ROKA, KEDY SME ODŠTARTOVALI JEJ SKÚŠOBNÚ PREVÁDZKU,
POČAS KTOREJ SME S
JEJ VÝVOJÁRMI „VYCHYTÁVALI MUCHY“ TAK,
ABY SLÚŽILA NA MIERU
OBYVATEĽOM MESTA
ILAVA.
ILAVA – to je názov, ktorý vám
stačí zadať do vyhľadávania v
obchodoch pre aplikácie v zariadeniach Android aj iOS. Mobilnú
„apku“ Ilava si teda stiahnete
zdarma do každého smart telefónu či tabletu. Potom už sa
stačí len preklikať nastaveniami
a „odfajknúť“ témy, ktoré vás zaujímajú a chcete o nich dostávať
upozornenia priamo do svojho
mobilu. „V praxi to vyzerá tak,
že keď radnica pridá na svoju
webovú stránku www.ilava.sk
nový článok, oznam, či kultúrne
podujatie, prebehne prepojenie
medzi webovým sídlom a mobilnou aplikáciou. Užívateľovi,
ktorý má vo svojom mobilnom
telefóne stiahnutú aplikáciu
SOM Ilava, príde notifikácia o
novinke na stránke. Vyzerá to
klasicky, ako keď dostanete
upozornenie zo sociálnych
sietí, alebo keď vám príde sms,“
vysvetlila V. Klobučníková, ktorá je
jednou z administrátoriek stránky
mesta i aplikácie.
Autori aplikácie pripomínajú,
že toto nie je iba „zábavka“ pre
mladých, ktorí sú s modernými
riešeniami zžití. Ale pomôže k
informovanosti aj staršej generácie. „Svojim rodičom či starým
rodičom je potrebné pomôcť
iba na začiatku so samotným
stiahnutím aplikácie a nastavením notifikácií. Potom už pomoc
nepotrebujú, práve naopak je
pre nich jednoduchšie, keď
im priamo do mobilu príde
aktualita. Na ňu iba kliknú a
automaticky sa presmerujú na
daný článok či oznam. Je to pre
nich praktickejšie, ako chodiť
na stránku cez webový prehliadač a hľadať novinky,“ opísala
ďalšie výhody administrátorka.
Veľmi výhodným pre všetky

generácie je modul „odpadové
hospodárstvo“. V ňom si užívateľ
nastaví lokalitu, kde býva a vyberie
si druhy odpadu, o ktorých chce
byť informovaný. Rovnako tak si
nastaví čas, kedy by chcel dostať
upozornenie na daný vývoz, napríklad deň vopred. „Tento modul
nám robil v januári komplikácie,
čakali sme na vývojárov, kým
nastavia nové kalendáre zberu
pre rok 2022 a kým ich rozdelia
na bytové a rodinné domy.
Užívatelia sa oprávnene pýtali,
prečo im nechodia upozornenia. Na začiatku februára bol
tento modul opäť sfunkčnený.
V prípade, že vám stále nefunguje, je potrebné urobiť aktualizáciu aplikácie a nanovo si
nastaviť vašu lokalitu, pre ktorú
chcete dostávať upozornenia,“
vysvetlila V. Klobučníková.
Ľudia majú v aplikácii možnosť
darovať alebo predávať veci,
ktoré nepotrebujú. Taktiež tam
nájdu online noviny a všetky

dôležité telefónne čísla, ktoré
sa dajú vytočiť priamo z aplikácie. V podstate je aplikácia
vyvinutá tak, aby občania mali
celú komunikačnú líniu v jednom
zariadení – web, sociálne siete,
online noviny, notifikácie, úradnú
tabuľu, nahlasovanie problémov,
susedskú burzu, ale aj odchody a
príchody autobusov. „Doposiaľ
si mobilnú aplikáciu ILAVA
nainštalovalo 635 mobilných
zariadení. Od jej spustenia bolo
cez ňu zverejnených zhruba 250
príspevkov a zaznamenávame
viac ako 3 000 otvorených
správ za mesiac. Obyvatelia
začali využívať aj priestor pre
podnety. Do dnešného dňa ich
evidujeme 12. Obľúbenou sa
stáva aj kategória SUSEDSKÁ
BURZA, kde je momentálne
14 inzerátov. Pridávať ich tam
môžete samozrejme zdarma.
Tešíme sa na vašu spätnú
väzbu,“ dodala V. Klobučníková.
-red-
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PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY KLOBUŠICE NAPREDUJE DOBRÝM TEMPOM
Kontrolné dni sa v areáli
Materskej školy v Klobušiciach konajú pravidelne. Ich
cieľom je priebežne sledovať vývoj výstavby novej
budovy, ktorá poskytne
škôlkarom dve nové triedy.
Na tom ostatnom, ktorý sa
konal 2. februára sa stretlo
vedenie mesta, realizátor
stavby ako i stavebný dozor.
Tento kontrolný deň bol výnimočný tým, že si zainteresovaní
mohli pozrieť už budovu, ktorá sa
zavetrila. Po dodaní atypických
okrúhlych okien už bude celá
zatvorená a pokračovať sa bude
v stavbárskych prácach v interiéri.
Na prízemí už prístavba disponuje
všetkými priečkami a zreteľne
vidieť miestnosti, ktoré budú slúžiť
konkrétnemu účelu. Schodisko nás
privedie na druhé poschodie, kde
v čase konania kontrolného dňa
stavebníci dokončovali chýbajúce
priečky. Na rad príde kúrenie,
elektroinštalácia, vzduchotechnika,
voda, stierky a maľovka. Pribudne
výťah a samozrejme zariadenie
interiéru. Zvonku nás určite bude
zaujímať, ako napokon bude
prístavba vo výsledku vyzerať. Fasáda by mala byť hravá a veselá,
tak aby deti do škôlky radi chodili.
„Nedávno sa žiaci základnej
umeleckej školy odprezentovali
svojimi návrhmi na rozveselenie
fasády ich umeleckej školy. Toto
nám vnuklo nápad, že ich talent
radi využijeme aj na prístavbe
škôlky v Klobušiciach. Takže sa
potešíme ďalším ich návrhom
a ak všetko pôjde tak, ako má,
ten víťazný by sme mohli v lete
vzhliadnuť aj na novej budove,“
prezradil plány primátor mesta Ilava
Viktor Wiedermann.
Práce pokračujú
podľa harmonogramu
„S realizátorom stavby sme
konzultovali priebeh stavebných
prác. Sú tam niektoré technické
detaily, ktoré si ešte musíme
prejsť s projektantom. Čo je ale
podstatné, zatiaľ tempo prác
pokračuje podľa harmonogramu, ako bol naplánovaný a je
predpoklad, že v júni tohto roka
nám realizátor dielo odovzdá,“
zhodnotil závery z kontrolného
dňa V. Wiedermann. „K dnešnému dňu sú zrealizované práce
hlavného objektu hrubej stavby,
boli zahájené práce na priečkach
a ďalších inštaláciách. Osadili
sa aj výplne otvorov a budú sa
realizovať elektrické rozvody,
voda a kúrenie,“ skonštatoval
Peter Baštuga, ktorý na stavbe
zabezpečuje stavebný dozor.
K celkovému dokončeniu diela
nemôže chýbať ani úprava terénu, výsadba a doplnenie nových

Stavebné práce budú pokračovať
bez prítomnosti škôlkarov
herných prvkov na detské ihrisko
v areáli škôlky. Pre deti tak budú
pripravené nielen dve nové triedy,
ale aj kompletne vynovený areál,
ktorý bude napĺňať ich potreby vo
všetkých smeroch.
Okrem budovania novej prístavby
samotné stavebné dielo zahŕňa aj
druhú – pre chod škôlky veľmi dôležitú fázu – rekonštrukciu kúrenia v
starej budove. Práve kúrenie prednedávnom škôlku potrápilo a jeho
obnova je už urgentná. „Od prvého
marca by sa mali začať práce na
kúrení v jestvujúcej budove, kde
sa bude robiť v plnom rozsahu
výmena kúrenia, kotolne a úprava
kuchyne,“ doplnil P. Baštuga.
Pokiaľ ide o financovanie, mesto

povedal na margo financovania
primátor mesta.

stále čaká na vyhodnotenie grantu.
Termín síce ministerstvo avizovalo
do konca roka, ale ešte sa tak nestalo. Podľa najnovších informácií
sa aktuálne určujú hodnotitelia.
„Vyhodnotenie grantu je dosť
podstatná vec, keďže zatiaľ je
celé financovanie z prostriedkov
mesta. Avšak po všetkých tých
peripetiách, ktoré s prípravou a
realizáciou stavby boli, sa teším,
že dnes tu reálne niečo stojí a
každým dňom nám rastie pred
očami nová prístavba škôlky,“

Deti budú klobušickú
škôlku navštevovať
iba do konca februára
Do pôvodnej budovy sa práce
presunú od marca, z tohto dôvodu
sa výchovno-vzdelávacia činnosť
musí na čas presunúť na iné miesto.
„Pri rozhodovaní, kam deti
umiestnime, sme mali niekoľko
možností, ktoré sme zvažovali.
Dom kultúry v Klobušiciach,
budova bývalej obchodnej
akadémie a základná škola. V
prvých dvoch prípadoch by bolo
obtiažne priestory pripraviť tak,
aby vyhovovali hygienickým
predpisom. Posledná spomenutá
alternatíva nám z toho vyšla
najlepšie. Po rokovaniach s riaditeľkami, sme si náš návrh prešli
s hygieničkami. Tie nám schválili,
aby deti dočasne navštevovali
priestory, kde sídli školský klub,“
vysvetlil primátor. Aby rodičia videli
naživo, kde budú ich deti približne
tri mesiace chodiť, vedenie mesta
spolu s obomi riaditeľkami – školy
i škôlky, usporiadali 9. februára
stretnutie s rodičmi v Školskom
klube ZŠ Ilava, Medňanská. Rodičia si tak mohli prezrieť priestory a
opýtať sa na všetko, čo ich zaujíma.
Do Klobušíc už svoje deti nezavezú
od 28. februára, odvtedy totiž budú
v Ilave. O stravu sa im postará MŠ
Ilava, odkiaľ ju privezú do školskej
kuchyne. V jedálni budú mať vlastný
harmonogram aj vyčlenený priestor
s malými stolíkmi.
-verk-

ILAVSKÝ MESAČNÍK

4

2/2022

Domácnosti dostanú papierové
vrecká na kuchynský odpad

Po veternej smršti zostala
Ulica J. L. Bellu dočasne
bez verejného osvetlenia
V noci 29. januára sa silný
nárazový vietor postaral o veľké
škody na Ulici J. L. Bellu. Za obeť
mu padli dva stĺpy verejného
osvetlenia. A to doslova, nedeľné
ráno tak pracovníci oddelenia
technických služieb trávili v práci
odstraňovaním škôd. Našťastie
sa nikomu nič nestalo, stĺpy boli
odstránené a v blízkej dobe budú
nahradené za nové. Pod túto škodovú udalosť sa podpísal najmä
roky pretrvávajúci havarijný stav.
Symbolicky prišla táto nehoda
práve v čase, kedy sa pracuje
na prvej etape rekonštrukcie
verejného osvetlenia na uliciach
Košecká, SNP a Medňanská. Rekonštrukcia bude pokračovať aj
na ďalšie ulice. Za zmienku však
stojí fakt, že práve Ulica J. L. Bellu
nebola do pôvodného projektu
obnovy verejného osvetlenia
zahrnutá. V dôsledku posledných
udalostí sa ale bude riešiť v rámci
odstránenia havarijného stavu.
O projekte rekonštrukcie verejného osvetlenia sa podrobne
dočítate v nasledujúcom (treťom)
vydaní Ilavského mesačníka.
-verk-

Papierové biologicky rozložiteľné vrecká si budú môcť občania
vkladať do vedierok a nebudú ich musieť zdĺhavým spôsobom
pripravovať na opätovné použitie.
Každej bytovej domácnosti boli
v minulom roku distribuované 10
litrové vedierka na zber biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu, ktoré slúžia na zosýpanie
odpadu do určených hnedých
nádob. Nádoby sú určené pre
fyzické osoby, čo znamená, že sa
do nich nemôže ukladať odpad z
podnikateľskej činnosti. O smetné
nádoby a taktiež aj o vedierka
sa treba patrične starať a neničiť
ich! Pripomíname, že vedierka
jednoducho a bez triedenia vybrať
sú viazané na nehnuteľnosť, nie
z vedierka a vyhodiť do hnedej
na osobu. „Ako sme už v minádoby určenej na zber bioodpanulosti zverejnili, do vedierka
du. „Momentálne distribuujeme
sa nesmú vkladať žiadne igepapierové vrecká do každej
litové vrecká. Po vyprázdnení
bytovej domácnosti. Žiadame
ich je vhodné umyť horúcou
preto správcov bytoviek, aby
vodou a opäť sa môžu naplniť
si ich prišli vyzdvihnúť na
zvyškami z kuchyne,“ uviedla
naše oddelenie a odovzdali
Mária Marčeková, referentka
ich všetkým členom bytoviek.
oddelenia technických služieb
Každá domácnosť dostane 50
mesta. Pre uľahčenie práce sa
ks vreciek na celý rok, inými
Mesto Ilava rozhodlo pre zakúslovami – jedno vrecko na
penie papierových biologicky
týždeň,“ vysvetlil vedúci odderozložiteľných vreciek, ktoré si
budú môcť občania vkladať do vedierok a nebudú musieť vedierka
zdĺhavým spôsobom pripravovať
na opätovné použitie. „Rozhodli
sme sa pre papierové vrecká
bez rúčok (pre lepšie vloženie
do vedierka), ktoré sú vyrobené
z recyklovateľného papiera,
preto chránia životné prostredie, zabraňujú zápachu v koši
a pre zaujímavosť sú praktické
aj pre kompostér. Majú taktiež
lepšiu priedušnosť v porovnaní
s bio-plastovým vreckom,“
doplnila M. Marčeková. Ako ďalej
dodala, po naplnení stačí odpad

lenia TSM Stanislav Rendek s
tým, že tieto papierové vrecká
by mali uľahčiť a zefektívniť
prácu s biologicky rozložiteľným
kuchynským odpadom, čo bude
priaznivo pôsobiť k zvýšeniu miery
triedenia nášho mesta. „Cestou
k vyššej miere triedenia je
zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu a
zároveň zvyšovanie množstva
vytriedeného odpadu,“ dodal na
záver S. Rendek.
-verk/tsm-

Presunuli sme dve stojiská smetných nádob
Mesto Ilava po dohode s pôvodcami odpadov rieši aj umiestnenie
smetných nádob na mestských pozemkoch.
Pracovníci oddelenia technických služieb sa postarali o presun
smetných nádob spred potravín AMV na Mierovom námestí. Po
novom sa nachádzajú na ostrovčeku centrálneho parkoviska, kde
pre vodičov platí zákaz zastavenia. Touto zmenou sa sprejazdnila
obslužná komunikácia v plnom profile.
Zmena nastala aj pri pohostinstve Arkus, kde smetné nádoby opäť
zasahovali do profilu miestnej komunikácie a na podnet obyvateľov
sa kontajner na sklo presunul k obchodnej akadémii. Zároveň si
pôvodca odpadov svoju smetnú nádobu umiestnil na svoj pozemok,
tak ako to prikazuje platné VZN.
-tsm-
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NA TOMTO MIESTE VYBERÁME Z VAŠICH OTÁZOK A PODNETOV, KTORÉ NÁM POSIELATE RÔZNYMI KANÁLMI OD MAILOVEJ
POŠTY, CEZ FACEBOOK AŽ PO DISKUSNÚ KATEGÓRIU NA
WEBSTRÁNKE MESTA „OTÁZKY A ODPOVEDE.“

AKO TO JE S CYKLOTRASOU
TRASUJÚCOU
CEZ NAŠE MESTO?
Už sme spomínali, že prebehli stretnutia, ktoré započali spoluprácu na projekte
cyklotrasy. Konkrétne pôjde
o výstavbu úseku Nemšová – Ladce, ktorá je plne v
kompetencii Trenčianskeho
samosprávneho kraja. Spolupráca Mesta Ilava spočíva v
stavebnom konaní - v príprave
a vydaní stavebného povolenia
(územné rozhodnutie na túto
časť cyklotrasy už vydal stavebný úrad v Beluši). „Chcem
sa spýtať, kedy sa v Ilave začne
stavať cyklochodník tak, ako je to
aj v okolitých mestách či obciach.
Poprípade, či je vôbec cyklotrasa
v pláne?“ spýtal sa primátora
občan nášho mesta.
Odpovedá primátor mesta
Ilava Ing. Viktor Wiedermann:
„Začiatkom minulého roka
prebehlo stretnutie na TSK v
Trenčíne, kde všetci zúčastnení
potvrdili záujem o čo najskoršie
začatie výstavby úseku Nemšová
- Ladce. Mesto si na tento projekt
vyčlenilo aj personálne kapacity
na stavebnom úrade tak, aby sme
boli schopní rýchlo a flexibilne
reagovať na všetky požiadavky,
ktoré bude treba riešiť v súvislosti
s vydaním stavebného povolenia.
Odvtedy však stavebný úrad
neobdržal projekt stavby, takže
nemohol začať stavebné konanie, v rámci ktorého sa budú k
tomuto dielu vyjadrovať viaceré
kompetentné úrady. Preto vám
dnes neviem povedať, kedy dôjde
aj reálne k ukončeniu stavebného
konania a vydaniu stavebného
povolenia. Taktiež je dôležité

povedať, že finančné prostriedky
na výstavbu tohto úseku budú
pre TSK alokované až v rámci
schválených projektov z grantov
Európskej únie.“

SMETNÉ NÁDOBY
NA SÍDLISKU SKALA
- JE ICH PRÍLIŠ VEĽA?
Na sociálnych sieťach sa
nedávno šírila fotografia (zverejňujeme v spodnej časti
strany) a pod ňou rôznorodá
diskusia na tému smetných
nádob na sídlisku Skala. Autor
uvedenej fotky a príspevku
na Facebooku uvádza, že pre
každú rodinu je tam určený
jeden kontajner - možno i dva...
Spýtali sme sa na to vedúceho
Oddelenia technických služieb
mesta Ilava Ing. Stanislava
Rendeka:
„Na sídlisku Skala pri byt.
domoch s.č. 644 a 646 sa toto
stojisko nepremiestňovalo, iba
sa doplnilo o kontajnery na zber
kovov a VKM, ktoré tam doteraz
absentovali. Čo sa týka počtu
nádob je teda zrejmé, že mesto
má povinnosť zbierať a zabezpečiť
dostatočnú kapacitu pre zber
niekoľkých druhov odpadov, čo
sa prejavuje aj na veľkosti jednotlivých stojísk a počtu smetných
nádob k nim prislúchajúcich. Z
niektorých komentárov to znie,
že obyvatelia "bojujú" o menej
kontajnerov. Zväčša to býva
naopak, ale v poriadku, môžeme
prepočítať kapacitu momentálnych zberných nádob a fakt, prečo
má šesť rodín dve 1100 litrové

Foto: FB Nová Ilava

Foto: Milan Mogora
nádoby na ZKO. Veľmi rýchlo
vieme upraviť kapacitu na presný
počet obyvateľov.
Zároveň však upozorňujeme,
že za poriadok na stojisku zodpovedá vlastník nehnuteľnosti,
nie mesto. Keď sa dotknutým
subjektom nepáči pohľad na 9
smetných nádob, zostáva nám
veriť, že ak dôjde k redukcii,
nebudeme sa naopak my všetci
musieť pozerať na neporiadok na
stojisku..."

DONEBAVOLAJÚCA
NESCHOPNOSŤ...
ALE KOHO?
Na webovej stránke mesta
sa môžete cez sekciu SAMOSPRÁVA preklikať ku kategórii
OTÁZKY A ODPOVEDE. Tie
môžete klásť poslancom i primátorovi. Nasledujúca otázka
sem prichádza pravidelne.
Občianka sa pýta: „Dnes ráno
bola opäť zaplavená cesta pod
železničnou traťou, hoci pršalo
v noci iba minimálne. Výstavba
nového mosta cez kanál, ktorý je
jedinou spojnicou so svetom pre
obyvateľov sídliska Sihoť, je stále
v nedohľadne. Je naozaj hanba
stále sa nás pokúšať upokojovať
vyjadreniami, že mesto sa snaží
v tomto konať, hoci sa už viac
než tri roky nič neudialo. Odbíjajú

nás výhovorkami, že je to pre
stále sa opakujúce námietky voči
verejnému obstarávaniu zo strany
účastníka, ktorý ho vyhral. Prečo
sa nezruší a nevypíše nové? Veď
toto už je donebavolajúce - vaša
neschopnosť!“
Odpovedá primátor mesta
Ilava Ing. Viktor Wiedermann:
„Znova musím zopakovať a
pripomenúť, že výstavba nového mosta cez Vážsky kanál je
plne v kompetencii Správy ciest
Trenčianskeho samosprávneho
kraja, čo znamená, že Mesto Ilava
NEMÁ ŽIADNU KOMPETENCIU
ANI ROZHODOVACIU PRÁVOMOC v prebiehajúcom verejnom
obstarávaní na zhotoviteľa tohoto
diela. Momentálne prebieha už
druhé verejné obstarávanie na
zhotoviteľa ( s tým, že to prvé
nebolo ukončené). Vyhodnotenie
a ukončenie tohto obstarávania je
podľa informácie zverejnenej na
stránke TSK predbežne (termín
sa už posúval) naplánované na
16.2.2022.
Čo sa týka zatápania podjazdu
pod železničnou traťou, zariadenia na čerpanie vody sú majetkom
Železníc SR. Kompetentých zamestancov ŽSR sme kontaktovali
a momentálne s nimi riešime prečistenie a servis týchto čerpadiel
tak, aby boli plne funkčné.“
-red-

6

ILAVSKÝ MESAČNÍK

ĎALŠIA NOVÁ RUBRIKA, KTORÚ TENTO ROK NÁJDETE
NA STRÁNKACH ILAVSKÉHO MESAČNÍKA, SA BUDE VENOVAŤ POSLANCOM MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA. MNOHÍ
V POSLANECKOM KRESLE SEDIA NIEKOĽKO ROKOV, INÍ
TENTO CHLEBÍČEK OCHUTNALI PO PRVÝ RAZ V TOMTO
VOLEBNOM OBDOBÍ. NIEKTORÝCH ILAVSKÁ VEREJNOSŤ
POZNÁ LEPŠIE, INÝCH MENEJ. PRETO SME SA ROZHODLI
POODHALIŤ ICH SÚKROMIE, NAHLIADNUŤ NA ICH ŽIVOT,
PLÁNY, SNY...
Kto pozná Janku Dianovú, vie,
že sa na ňu môže spoľahnúť,
vždy drží slovo a poznávacím
znamením je jej široký úsmev na
perách. Kedykoľvek ju stretnem
v uliciach mesta, rozjasní mi deň.
 Janka, si známa v našom
meste nielen ako poslankyňa
mestského zastupiteľstva, ale
najmä ako učiteľka. Tvojimi
„rukami“ prešlo veľa žiakov, a
verím, že mnohí spomínajú na
školské časy aj vďaka tebe s
láskou a radosťou. Vždy si chcela
byť pedagógom?
- Učiteľkou som už úctyhodných
33 rokov a za tento čas som spoznala veľa žiakov, dnes už dospelých
ľudí. Vždy som sa snažila, aby deti
objavili v sebe svoj skrytý potenciál,
aby verili vo svoje schopnosti, rozvíjali ich a nesnažili sa podvádzať,
klamať pri vzdelávaní. Je dôležité,
aby rozmýšľali. Aby sa v živote
nestali bábkami, ktorými hýbe niekto iný. Mať svoj rozum, vedieť ho
využiť, rozvíjať sa, spoznávať život,
vychádzať s ľuďmi...Túžila som byť
psychologičkou alebo lekárkou.
Ako sa hovorí – nevydalo. Myslím,
že takým nepísaným psychológom
asi aj som.
 V súčasnosti je naozaj ťažké
zvládať vyučovanie dištančnou
formou, zaujíma ma tvoj názor,
pretože my rodičia školopovinných detí to vnímame ako veľkú
záťaž a málokedy nám napadne
to, že ani učitelia nemajú na
ružiach ustlané...
- Pre všetkých je to problém.
Všetci sa pasujeme so špecifickými problémami. Z môjho pohľadu, odhliadnuc od technických
záležitostí, z ktorých som bola i ja
spočiatku „ na prášky“, sa treba s
dištančným vzdelávaním vnútorne
vysporiadať. Priniesla ho doba. Čo
sa však nemení, je prístup žiakov
a rodičov k vzdelávaniu. Ja som
sa presvedčila, že zodpovední
žiaci urobili i počas dištančného
vzdelávania veľký pokrok. Takže tu
by som skôr apelovala na výchovu
detí k zodpovednosti. Naša krajina
nepotrebuje ľudí, ktorí podliezajú
latku, plagiátorov, klamárov, podvodníkov, ktorých často kryjú ešte
aj vlastní rodičia. Učiteľ spolu s
rodičom má ťahať za jeden povraz
a snažiť sa vychovať zodpovedných,
slušných a čestných ľudí.
 Viem o tebe, že máš rada
prírodu, zvieratá, ako tráviš

slaným karamelom... No v dnešnej
dobe je takáto živnosť naozaj len
snom. Asi takým snom, ako je mať
apartmán pri mori v Chorvátsku a
prežiť tam každé leto... Ale sny sú
preto sny, že ich snívame.
 Ak by si mala robiť anketu v
našom meste, čo by si sa občanov spýtala, čo by si sa chcela
dozvedieť?
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Brezovskému. Mám rada Hapku
a Horáčka a ich lyrikál Kudykam.
Vojta Dyk a jeho Šumavský Otčenáš mi naposledy vohnal až slzy
do očí. Knihy? Aby som už bola

Jana DIANOVÁ: Čas je to najvzácnejšie, čo v živote máme

voľný čas?
- Voľný čas si vypĺňam takými
bežnými, každodennými aktivitami
okolo domu, pečením sladkých
dobrôt, dobrým filmom, knihou,
muzikou, alebo keď už mám úplne
vybité baterky, tak obyčajným pasívnym odpočinkom s počúvaním
dobrých podcastov, relaxačnej
hudby a podobne. No a, samozrejme, s vnúčatami. Najčastejšie na
záhrade. Tá je momentálne celým
mojím svetom. Je miestom, kde sa
stretávame všetci, ktorí sme si blízki.
Odpočívame, grilujeme, rozprávame sa alebo len tak sedíme.... To
sú pre mňa aj tak najvzácnejšie
chvíle v živote a ďakujem Bohu za
to, že sú a že sme spolu.
 Aký je tvoj sen? Čo by si
veľmi chcela?
- Už som veľká na sny. Tie som
mala v mladosti. Niektoré sa mi
splnili, niektoré nie. Ale mám dve
dcéry – sú to mladé, krásne, šťastné
žienky, plné pozitívnej energie,
ktoré si obe žijú svoje vlastné sny
a tešia sa zo života. To je môj
splnený sen.
No a taký súkromný sen... je mať
malinkú, malú cukrárničku, v ktorej
by som piekla sladké dobrôtky, chodili by tam deti s mamami i staršie
dámy na kávičku a zákusok so

- Každému je jasné, čo naše
mesto potrebuje. Dom sociálnej starostlivosti pre starých ľudí, kúpalisko, tržnicu, športoviská, relaxačnú,
oddychovú zónu, nejaké kino, letné
kino, udržiavané komunikácie, most
cez kanál, a veľa ďalších návrhov.
Asi by som chcela vedieť, keby mali
možnosť si vybrať, či by reálne chceli
žiť v inom meste.
 Čím si ťa ľudia dokážu
získať?
- Jednoznačne životnou múdrosťou, prehľadom o dianí okolo
nás a úprimnosťou. Mám rada ľudí,
ktorí „ sú nad vecou,“ vidia trošku
ďalej a napriek tomu sú pozitívni.
A priťahujú ma charizmatickí ľudia.
 Ak by si mala možnosť
napísať knihu, o čom by bola?
- Asi by to boli krátke poviedky
z učiteľského prostredia. Úsmevné
a pozitívne príbehy spoza katedry
i mimo nej.
 Akú hudbu máš rada? Možno obľúbenú literatúru, filmy...
- Všetku dobrú hudbu. Keď počúvam Beethovenovu Patetickú, mám
pocit, že nič dokonalejšie existovať
nemôže, pri Bachovi je to to isté,
keď počúvam Collegium musicum
s Mariánom Vargom, niekedy ani
nedýcham. Môj najobľúbenejší
koncert je Hrana – pocta Marekovi

stručná – Tiene Valbone a Návrat do
Valbone. A film? Nádherná zelená.
Jednoznačne.
 Čo sa ti podarilo presadiť v
poslaneckom kresle?
Poslanec sám nepresadí nič.
Rozhodnutia sú spoločné a každý
sa snaží, aby boli správne. Niekedy
je to len voľba menšieho zla. Mojím
prianím bolo vybudovanie mestskej
tržnice a zmysluplné využitie budovy bývalej obchodnej akadémie. A
s mojím malým pričinením by sa aj
malo vybudovať na Štúrovej ulici
viacgeneračné ihrisko. Myslím, že
tento rok ukáže, či som nebola len
naivná vo svojich predstavách.
 A ešte posledná otázka,
máš chuť a sily kandidovať a
uchádzať sa o dôveru občanov
mesta aj v nasledujúcom volebnom období?
- Ja som bola veľmi prekvapená
z toho, že mi ľudia dali toľko hlasov
a svojej dôvery, za čo im ďakujem.
Až mi je niekedy nepríjemne, keď
nejde všetko tak, ako by si predstavovali a ja sama to nedokážem
ovplyvniť, ani väčšina poslancov
nedokáže niektoré veci zmeniť. S
niektorými legislatívnymi normami
totiž nepohne ani primátor. Mojou
teóriou je, že poslanec by mal
niektoré veci “vybehávať.“ Malo by
stačiť, ak na to upozorníme kompetentných a tí, vediac o probléme,
by sa mali snažiť tento odstrániť.
Sú však väčšie projekty, ktoré
vyžadujú čas, veľa administratívy
a keď sa situácia skomplikuje,
hneď sa problém natiahne aj na
celé volebné obdobie. A či mám
chuť a silu? Ani sama neviem. To
má ešte čas. Keby to v tejto krajine
fungovalo inak, keby nás nebrzdila
zbytočná a nezmyselná administratíva, keby sa mohol viac využívať
zdravý sedliacky rozum. Osobne
obdivujem každého, kto vstupuje
do komunálnej politiky. Obetuje
kus svojho života, kus súkromia,
veľa, veľa svojho času. A čas je to
najvzácnejšie, čo v živote máme.
Veľmi pekne ďakujem za
rozhovor a prajem Ti zo srdca
všetko dobré.
-jše-
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IZRAEL – moderný i duchovný
Valným zhromaždením OSN bol 27. január vyhlásený ako
Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. O deň neskôr
sme sa stretli v Ilave na podujatí mestskej knižnice Izrael žije.
Po hudobnom úvode TerezKarin Mihaľová a Stanislav Troška
ky Troškovej (klavír) a Moniky
z ICEJ. Jeho manželka Terezka
Troškovej (husle) sme si pripobesedu aj moderovala.
menuli našich spoluobčanov Medzinárodné kresťanské
židovskú komunitu, ktorá v Ilave
veľvyslanectvo Jeruzalem (ICEJ
žila až do II. svetovej vojny. Bolo
– International Christian Embassy
ich takmer 150. Po hrozných vojJerusalem) je organizáciou s
nových rokoch sa ich vrátilo iba
medzinárodnou pôsobnosťou. Zazopár, medzi nimi rodina profesomeriava sa na budovanie mostov
ra Pavla Traubnera. Dokument, v
medzi kresťanmi a židmi. Ústredie
ktorom na obdobie vojny spomína,
sídli v Jeruzaleme, pobočky má vo
bol súčasťou prednášky.
viac ako 90 krajinách sveta. Na
Okrem tohto filmu sme videli
Slovensku pôsobí od roku 2000
ďalšie dva: vtipný súhrn 68 fakpod názvom ICEJ Slovensko.
tov, ktoré ste pravdepodobne
Spomínanie na Izrael biblický
nevedeli o Izraeli a krátky animovystriedali zaujímavé informácie
vaný prierez dejinami štátu Izrael.
o súčasnosti maličkej krajiny na
Prednášajúcimi na stretnutí boli
Blízkom východe, ktorej 60 per-

cent tvorí púšť. Napriek extrémne
nepriaznivým faktorom pri vzniku
aj počas celej jeho existencie, je
to dnes moderná krajina so silnou
ekonomikou. Patrí k svetovej špičke v odbore ochrany a využívaní
vody - kvapôčkové zavlažovanie,
odsoľovanie morskej vody, v
inováciách (získavanie vody zo
vzduchu, elektronika, farmácia
atď.) Okrem Židov zo 143 krajín
sveta tu žijú Arabi a kresťania. Aby
sa títo všetci neocitli v jazykovom
chaose, ešte pred založením štátu
sa podarilo koncom 19. storočia
úsilím Eliezera Ben-Jehudu oživiť
starobylý jazyk - hebrejčinu.
Debata o Izraeli by mohla trvať
niekoľko hodín, mnohé témy
sme nestihli vôbec prebrať. Pre
tých, ktorí sa tomu chcú venovať

viac do hĺbky, máme v knižnici
pestrú ponuku kníh. Také, ktoré
zachytávajú holokaust v celej jeho
obludnosti, patria ostatné roky
medzi najpožičiavanejšie.
Na záver citát z knihy Y. K.
Haleviho Listy môjmu palestínskemu susedovi: „Odkiaľ sa vzala
tá prvotná väzba, navyše taká
intenzívna, že som v tej chvíli bol
pripravený položiť život za krajinu, ktorú som nikdy nenavštívil?
Myslím, že to bol intuitívny pocit,
že židovský národ by zničenie
Izraela neprežil. Nie že by Židia
náhle zmizli: židovské komunity
vo svete by naďalej existovali.
Ale životná sila, sebavedomie,
schopnosť snívať v dejinách, viera
v židovský príbeh-to všetko by sa
vytratilo...“
-ot-

Trojkráľový splav Váhu
Hneď ako začal nový rok 2022, sme si s
našimi vodákmi povedali, že musíme zorganizovať nejakú dobrú akciu. 6. januára bol voľný
sviatočný deň a tak usporiadal oddiel vodnej
turistiky PEREJ pri TJ Sokol Ilava NULTÝ
ROČNÍK SPLAVU VÁHU v úseku Ilava – Bolešov. Napriek ťažkostiam so zabezpečením
a dodržaním všetkých epidemiologických
opatrení sa podarilo uskutočniť začínajúcu tradíciu zimných splavov rovno na sviatok Troch
kráľov. Tridsaťšesť zúčastnených vodákov, z
toho 3 deti, ktorí pochádzajú od Púchova po
Bratislavu, sa rozdelilo podľa rodín a dvojíc
na jednotlivé plavidlá. Predchádzajúce teplé
počasie roztápalo sneh dokonca v Tatrách,
čo sa odzrkadlilo na zvýšenom, ale ešte
bezpečnom prietoku 63 m3/sekundu. Stav
takej vody potešil, veď bežne tečie len 7 m3!
Stačilo menej pádlovať, upriamiť sa na udržanie smeru plavby a užívať si krásnu plavbu.
Počasie bolo chladné a zastihla nás dokonca
aj snehová prehánka. Ani sme sa nenazdali a

už sme pristávali na brehu pri Bolešove. Tam
nás čakal pripravený horúci čajík s čerstvo
uvareným gulášom a dokonca pre tých, čo neprišli motorovým vozidlom i čapované pivko od
sponzora Malej vodáckej formy Vagus. Okrem
stravy nás potešilo hudobné prekvapenie v

podobe vynikajúceho heligónkara. Je len na
škodu veci, že opatrenia nedovolili prítomným
baviť sa tak, ako by chceli. Pevne veríme, že
sa tak stane nabudúce, už na oficiálne „prvom
ročníku“, keď sa situácia zlepší. Nakoniec sme
ošetrili materiál, naložili si ho do áut a vrátili sa
spokojní domov. Ďakujeme kamarátom, ktorí
nám pomohli pri organizovaní tohto splavu,
obetovali sa a robili pre nás servis na brehu.
Menovite „gulášmajstrovi“ Milanovi Panáčkovi,
Petrovi Gerzdorfovi i muzikantovi Vladovi
Michalcovi z Hornej Poruby.
Na záver by sme radi zaželali čitateľom
všetko dobré v novom roku, veľa zdravia a
úspechov! Dúfame, že pandémia sa pominie,
situácia upokojí a vodácka sezóna v tomto roku
sa rozbehne nad naše očakávanie. Radi vás
uvidíme na našich splavoch, o ktorých budeme
záujemcov včas informovať i prostredníctvom
Ilavského mesačníka.
Už teraz sa na Vás tešíme! Ahoj na vode!
Milan Gabčo
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VYSKÚŠAJTE
V KUCHYNI:

Hromnice, fašiangy i Valentín
– tradíciami opradený február

Fašiangové zabíjačkové hody (2017): v čase, keď tradícia
vznikala sa mohlo veseliť, hodovať, dosýta jesť a piť aj v
uliciach mesta. Dnes to žiaľ povolené nie je.
Nálev na medvedí cesnak
l 2 litre vody
l 1/2 litra octu
l 10 ks nové korenie
l 10 ks čierne korenie
l 2 bobkové listy
l horčicové semeno
l 6 dg soli
l 30 dkg cukru
Nálev z uvedených ingrediencií
prevaríme 5 minút a ďalších 5
minút sterilizujeme.
(Recept a foto: K. Bartošová)

Domáca tlačenka
l Bravčová pečienka
(množstvo podľa chuti)
l 1 ks bravčové koleno
l 1 ks bravčový jazyk
l 1/2 ks bravčové srdce
l 200 g bravčová koža
l mleté čierne korenie
l mleté nové korenie
l ďumbier
l majorán
l 4 strúčiky cesnak
l soľ
Pečienku, koleno, jazyk, srdce
a bravčovú kožu uvaríme v malom
množstve vody úplne domäkka.
Keď bude mäso uvarené, vykostíme ho, pokrájame na menšie
kúsky a uložíme do misy. Pridáme
korenia, ďumbier, majorán a rozotretý cesnak so soľou. Všetko
spolu poriadne premiešame,
pridáme trocha vývaru a znova
premiešame. Zmesou naplníme
tlačenkové vrecúška, uzatvoríme
a pomaly varíme 1 hodinu. Vyberieme, vložíme medzi dve dosky,
zaťažíme a necháme vychladnúť.
(Recept: Janette Šedová
Janušková, foto: web)
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FAŠIANGY vždy boli
hlavne o jedle a zábave
Čo je to vlastne za slovo – fašiang? Pochádza z nemeckého
"vastschane", čo značí niečo ako "posledný nápoj" alebo aj
"výčap". Pôvodne boli Fašiangy známe ako mjasopust, ktorý
označoval koniec jedenia mäsa pred pôstom. Preto sa 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 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. Vyvrcholenie
fašiangových sviatkov bolo vo fašiangový utorok a posledná muzika
bola spojená s pochovávaním basy.
-ra-

Členovia Divadelného súboru Masky sú vždy verní svojmu
pomenovaniu. Za "masky" pôjdu fašiangovať aj tento rok.

Február je už tradične vnímaný
ako mesiac fašiangový, kedy sa
nielen na dedinách konajú zabíjačky,
smažia sa fánky a šišky. Ľudia si robia
jaterničky, klobásky a pečené kolená
s chrenom. Keď ešte nebola doba
„koronová“, usporadúvali sa plesy,
zábavy a veselice. Ak spomenieme
fašiangy, ľuďom sa vybavia hlavne
pestrofarebné masky, fašiangový
sprievod či karneval. Pojem fašiangy
má v dnešnej dobe hneď niekoľko
rôznych významov. Väčšina ľudí si
pod ním predstaví dlhé slávnostné
obdobie medzi Vianocami a začiatkom pôstneho obdobia, ktoré trvá od
sviatku Troch kráľov až do Popolcovej stredy. Iní za fašiangy označujú
trojdňový sviatok, ktorý sa oslavuje na
konci fašiangového obdobia, teda iba
v nedeľu, pondelok a utorok.
Hromnice tiež patrili k najvýznamnejším pranostickým termínom.
Druhého februára je presne polovica
zimy za nami a ľudia verili, že v tento
deň sa stretáva magická zimná sila
s jarnou. Vraj ak na Hromnice zo
strechy tečie, zima sa dlho povlečie,
ale ak je silný mráz, treba sa ponáhľať so zimnými prácami, lebo jar je
predo dvermi. Všeobecne platilo, že
čím väčšia zima na Hromnice, tým
lepšia úroda, teplejšie leto a skorá
jar. Mrazivý Hromníček veští údajne
spoľahlivo aj to, že bude dobrá úroda
zemiakov a príjemné teplé počasie
v auguste.
Samozrejme, nemôžeme opomenúť ani sviatok všetkých zamilovaných, deň Svätého Valentína. Mnohí
si myslia , že ide o akýsi americký
sviatok, ale naozaj treba povedať o
čo vlastne ide... Pôvod dňa svätého
Valentína je opradený záhadami.
Sú s ním spojené mená najmenej
troch svätcov - martýrov. Prvým bol
svätý Valentín, ktorý trpel v Afrike so
svojimi spoločníkmi. Druhým svätým
bol biskup z Interamny a tretím bol
rímsky kňaz Valentín z 3. storočia. O
prvom a druhom Valentínovi sa vie
len veľmi málo, a tak je najznámejší
príbeh tretieho Valentína, ktorý aj
napriek cisárovmu zákazu tajne sobášil zamilované páry. Keď to cisár
Claudius zistil, uväznil Valentína a
odsúdil ho na trest smrti. Poprava
sa konala 14. februára roku 296.
Pred svojou smrťou napísal Valentín milostný list dcére väzenského
dozorcu, do ktorej sa zaľúbil. A tak
vzniklo prvé valentínske prianie. V
roku 469 pápež Gelasius ustanovil
deň smrti sv. Valentína za pamätný
deň na jeho počesť. Sv. Valentín sa
tak stal patrónom zaľúbených.
Tak či onak, jedno je isté, kto
chce v tento deň potešiť svoju milú,
priateľku či manželku a naopak,
zase ženy svojich milovaných, nech
tak urobí s láskou v srdci a dobrým
úmyslom. Veď láskyplných prejavov
nikdy nie je dosť.
(Janette Šedová Janušková)
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Matrika
Narodili sa:
Damián Popelík
Radoslava Pagáčová
Filip Kováč
Marko Ďurček
Lívia Hučalová

Dňa 24. februára 2022 uplynie rok od úmrtia
milovanej dcéry, sestry, nevesty
a švagrinej
Martiny ŠEDOVEJ.
S láskou spomína celá rodina.

Navždy nás opustili:
Gizela Siraňová
Štefan Haluštík
Emília Kalinová
Lýdia Rohoňová
Roman Nagy
Božena Garažiová
Kamil Bystrický
Jozef Holba

SPOMIENKA
Smrť, to je pokoj...
múdrosť prírody,
jej zákon nemenný,
posledný stisk, posledný
vzdych v duši dobrej ženy.
Smrť, to je pokoj....

Manželstvo uzatvorili
Matej Masár a
Veronika Paulínyová
prisťahovaní:
odsťahovaní:
zmeny v meste:

SPOMIENKA
Uprostred večných
ľudských snov,
odišla od nás
navždy.
Ako rýchlo sa
končí človek...

4
4
1

Dňa 3. februára
2022 uplynul rok
od úmrtia milovanej mamy, starej
mamy, prastarej
mamy a svokry
Heleny PAGÁČOVEJ.
S láskou spomína celá rodina.

Firma Jamp s. r. o. Ilava príjme väčší
počet zamestnancov na nasledujúce profesie:
Ceny práce sú uvedené v hrubom a hodinovej sadzbe.
Strojný zámočník nástupný plat 5 €
CNC obrábač nástupný plat 5 €
CNC obrábač a programátor 6 € až 7 € podľa vedomosti.
Sústružník kovov nástupný plat 5 €
Frézar nástupný plat 5 €
Zvárač so štátnymi skúškami 6 € až 7 € podľa rozsahu skúšok.
Technológ nástupný plat 800 € po 3 mesiacoch
individuálne podľa vedomosti.
Po 3 mesiacoch skúšobnej doby individuálne zvýšenie platu
podľa odbornosti do výšky 6 €
Po roku skúšobnej doby individuálne zvýšenie platu
podľa odbornosti až do výšky 7 €. Nasledujúce roky individuálne.
l
l
l
l
l
l
l

l Firma poskytuje teplú stravu, pracovný odev a jeho vypratie !
l Pracovná doba v zimný čas od 7:00
l Pracovná doba v letný čas od 6:00

Kontakt: 0905 625 895, www.jamp.sk
brunovsky@jamp.sk, personal@jamp.sk
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BLAHOŽELÁME K JUBILEU
V minulom roku oslávila
pani Antónia STRATENÁ
krásne životné jubileum 90
rokov.
Táto neuveriteľná starenka,
ktorá je už asi 30 rokov (odkedy ju poznám) stále rovnaká,
ani v tomto veku nezaháľa
nečinne. Vďaka podpore a
starostlivej láskavej opatere
svojej dcéry a syna dokáže
i v deväťdesiatke uštrikovať
takéto krásne ponožky. Pani
Stratenej prajeme do ďalšieho
života pevné zdravie, neutíchajúceho životného elánu a
jej povestného humoru. -ra-
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   NAŠE SLUŽBY   


		

		

		


		
		

		

		



		

Preprava osôb v rámci mesta
Preprava osôb na celom území
Slovenskej republiky
Kompletný Airport servis
(odvoz na letisko a z letiska)
Preprava detí bez prítomnosti rodiča na vami
určené miesto (zaručujeme zodpovedného šoféra)
Drink taxi (odvoz aj vášho vozidla)
Pomoc pri nastupovaní a vystupovaní
ak je to potrebné (staršie osoby,
osoby telesne postihnuté)
K dispozícii sú aj detské sedačky
a podsedáky (nutné objednať vopred)
Kuriérske služby (ak potrebujete niečo
okamžite niekam odviesť)
Drobné nákupy pre stálych zákazníkov
Štartovanie káblami
Ponúkame aj reklamné plochy
na našich vozidlách (jedinečná reklama)

% 0948 48 27 27 %

Pre každú informáciu kontaktuje dispečing
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KARNEVAL
KARNEVAL
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Profesorka Minerva McGonagallová a jej asistentka Alexandria
Wisgerchandengerová vás privítajú na akadémii mágie a kúziel. študentov
prevedú prvou lekciou čarovania a tajných trikov. Deti, ktoré sa zapoja do
deja majú možnosť získať diplom Harryho Pottera.
(vhodné pre deti 3-12 rokov)

DIVADIELKO Z KLOBÚKA
VSTUPENKOU NA KARNEVAL JE ORIGINÁLNA MASKA. Tie NAJ NAJ NAJ odmeníme!
Podujatie sa uskutoční v Dome kultúry Ilava s 50% kapacitou sály v REŽIME OP. Deti do 12 rokov REŽIM ZÁKLAD.
Miesto je potrebné si zarezervovať na 042/4455563, 042/4455564, 042/4455565 alebo osobne v DK ILAVA.

TU MÔŽE BYŤ VAŠA REKLAMA KAŽDÝ MESIAC V 2100 DOMÁCNOSTIACH
Cenník inzercie a podrobnosti spolupráce na: ilavskymesacnik@ilava.sk
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