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Ročník XXVII. 28. október 2021 ZDARMA!

Ilavskí karatisti obsadili medailové
pozície na majstrovstvách sveta
PRIMÁTOR MESTA ICH OCENIL NA MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE
V aktuálnom vydaní si prečítate:
l Oprava ďalších troch ulíc uzavrie tretiu etapu rekonštrukcie ciest a chodníkov l
l V centrálnej mestskej zóne je rušno - pripravuje sa nové dopravné značenie l
l Našli ste zatúlaného psíka? Náčelník MsP Ilava vysvetľuje, ako postupovať l
l Na židovskom cintoríne si dobrovoľníci vyhrnuli rukávy a odhalili významné hroby l
l Krásu paličkovanej čipky predstavíme v rubrike Na slovíčko l
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Čas uháňa míľovými krokmi,
ani sme to nepostrehli a sú tu
jesenné mesiace. Slnko už
nehreje tak intenzívne, studený vietor nám dáva znať, že o
chvíľu bude zima. Rada sa v
tomto období roka prechádzam
po cintorínoch. Najmä teraz,
keď prichádza „dušičkový čas“.
Náš ilavský cintorín je posiaty
krásnymi listami tých najrôznejších odtieňov zlatej, oranžovej,
hrdzavej farby. Prechádzam sa
a pozorujem ľudí, ktorí prichádzajú na miesto posledného
odpočinku svojich blízkych.
Tých, ktorí ešte len nedávno
zdieľali s nimi ich malý svet,
priestor, každodenný život. Prinášajú kvety, zapaľujú sviečky,
spomínajú. Je to prirodzený
kolobeh ľudského bytia. Mnohí
z nás si uvedomujú aj to, že sa
vytrácajú starí obyvatelia Ilavy.
Čoraz častejšie si všímame, ako
už nestretávame niektorých
pánov aj panie, potichu, akoby
nenápadne, po špičkách sa
vytratili. Zrazu sa dozvieme, že
susedia našich rodičov zomreli,
tety, ktoré nám v detstve podali
nejedenkrát buchtu do ruky, už
nikdy neuvidíme. Stisne nám
srdce, pri spomienke na nich.
Len nedávno sa v plnej sile
zapájali do verejného diania
v meste, prispievali svojou
činnosťou k chodu spoločenského života, svojím úsmevom
presvetlili naše zachmúrené
dni. V októbri sme v rámci
mesiaca úcty k starším mali
možnosť stretnúť sa so seniormi
na podujatí v dome kultúry, kde
sme im chceli aspoň trošku
ukázať, že aj v tejto dobe „koronovej“ na nich nezabúdame.
Stretli sa spolu, mali možnosť
porozprávať sa, zasmiať a potešiť vzájomnou prítomnosťou.
Celkom iste si rozšírili obzory
na prednáškach o zdraví, o
bylinkách, mali možnosť poradiť
sa s lekárkou. Zdravie je naozaj veľmi dôležitou súčasťou
života seniorov a nielen ich. V
tejto uponáhľanej dobe treba
myslieť na tých, ktorí patria do
skupiny tých najzraniteľnejších.
Pri nedávnej návšteve pápeža
Františka zazneli z jeho úst
slová: „Polievajme svoje
korene, navštevujme svojich
starých rodičov, užívajme si
ich prítomnosť, pokiaľ je to
možné.“ Lebo je pravda, že
sme tu ako rosa na tráve. Buďme najmä ľuďmi, ktorí si vážia
jeden druhého v akomkoľvek
období života.
Janette Šedová Janušková
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Príprava novej parkovacej politiky na námestí
začala vyznačením trvalého dopravného značenia
V ostatnom období je v centrálnej mestskej zóne rušno. Realizátor
dopravného značenia v súvislosti s prípravou regulovaného parkovacieho systému totiž začal s prácami na vyznačení parkovacích
miest, priechodov pre chodcov či trasy pre cyklistov.
Na rad prichádza aj zvislé dopravné značenie pomocou dopravných značiek a pribudnú i mobilné
ostrovčeky na námestí, ktoré
vyznačia zónu takzvaných rýchloobrátkových parkovacích miest
na Mierovom námestí. Tie budú
doplnené i kamerami, pomocou
ktorých bude mať mestská polícia
pod dohľadom maximálne možný
čas vozidla strávený na takto vyhradenom mieste. V procese príprav
je aj spustenie celého manažmentu
platby parkovného prostredníctvom
SMS i aplikácie, či osadenie troch
parkovacích automatov.
Verejné obstarávanie v súvislosti
s novou parkovacou politikou v
centrálnej mestskej zóne prebiehalo
v štyroch kategóriách. Víťazom VO
na trvalé dopravné značenie sa
stala firma SATES, a.s. z Považskej
Bystrice so sumou 16 558,52 eur.
Ďalšie obstarávanie prebehlo na
zabezpečenie služby troch parkovacích automatov, pričom momentálne

je vo fáze vyhodnocovania ponúk.
Do tretice išlo a zabezpečenie služby
SMS parkovného. Víťazom tohto
verejného obstarávania sa stala
firma Mediatex s.r.o. z Bratislavy
s celkovou cenou služby na dva
roky plnenia so sumou 7 760 eur.
Štvrtou kategóriou je zabezpečenie
kompletného systému manažmentu
parkovania, ktorý v sebe zahŕňa
platbu platobnou kartou, kamerový
systém, softvér webového administračného rozhrania. Obsahuje
taktiež aplikácie na správu virtuálnych parkovacích kariet, mobilných
aplikácií pre platformy iOS a Android
i mobilnej aplikácie na kontrolu parkovania na báze Android. Víťazným
uchádzačom vo verejnom obstarávaní sa stala spoločnosť PosAm,
spol s r.o., pričom vysúťažená cena
na dobu 48 mesiacov je 29 628 eur.
Táto položka v sebe zahŕňa cenu
za prevádzku hardvéru, softvéru,
vrátane technickej a prevádzkovej
podpory.

„Čoskoro budeme verejnosť
informovať o spôsobe a mieste
zakúpenia parkovacích kariet.
Predpokladaný termín spustenia novej parkovacej politiky
v centrálnej mestskej zóne je
november. O konkrétnom dátume
budeme občanov informovať s
tým, že najskôr sa samozrejme
spustí v skúšobnom režime,“
informoval primátor Viktor Wiedermann. Pripomíname, že nové
regulované parkovanie sa bude týkať
ulíc - Košecká, Moyzesova, Farská,
Ružová a Mierového námestia.
-verk-

Ocenenie úspešných karatistov
V utorok 12. októbra 2021 sa
uskutočnilo 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Ilave. Prvým
bodom v programe bolo ocenenie
karatistov za reprezentáciu Slovenskej republiky a mesta Ilava
na Majstrovstvách sveta WUKF v
Cluj-Napoca 2021 v Rumunsku.
Za výborné výsledky a reprezentáciu nášho mesta im ocenenia
odovzdal primátor mesta Ilava Ing.
Viktor Wiedermann a viceprimátor
Ing. Anton Bajzík. Tak ako pretekárom, patrí pochvala a poďakovanie
aj trénerom, ktorí sa o svojich zverencov vzorne starajú ako počas
prípravy a tréningov, tak aj priamo
na majstrovstvách. Ocenení preto
boli: Katarína Kadlečíková, Romana
Adamcová, Timo Horák a tréneri Kamil Horák a Pavol Iskra. Viac o

podrobnostiach o súťaži a medailových pozíciách si môžete prečítať na
športovej strane.
Pretekárom i trénerom prajeme

veľa síl, trpezlivosti a vytrvalosti pri
ďalších tréningov a samozrejme
mnoho ďalších úspechov.
-red-
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Projekt vybudovania prístavby materskej školy, ktorá
zvýši kapacity MŠ Klobušice
o dve ďalšie triedy, sme si
ako tému mesiaca nevybrali
do tohto vydania Ilavského
mesačníka náhodou. To,
čomu mnohí už ani neverili,
sa v októbri 2021 stalo skutočnosťou. V areáli klobušickej
škôlky totiž počuť stavebný
ruch a realizátor pracuje na
stavbe základovej dosky, na
ktorej bude stáť spomínaná
prístavba.
O myšlienku i pôvodný projekt
prístavby MŠ Klobušice sa postaralo
bývalé vedenie mesta Ilava, na čele
s vtedajším primátorom Štefanom
Daškom. Od jeho schválenia poslaneckým zborom v roku 2018 až po
súčasný stav si však táto téma prešla
„tŕnistou a kľukatou cestou“. A ak by
sme mali ísť do detailov, niekoľko novinových strán by nám nestačilo, veď
koniec koncov, presiahla nejeden spis
či „šanón“. Aby sme však zachovali
istú komplexnosť, článok rozdelíme na
niekoľko hlavných míľnikov.
1. míľnik: Pôvodný projekt
verzus nové vedenie mesta
Viktor Wiedermann, súčasný primátor mesta Ilava, prevzal štafetu vo
vedení mesta po svojom nástupe na
úrad 10. decembra 2018. O projekte,
ktorý sa pripravoval už dlhšie, dovtedy
počúval z pozície poslanca. „Rodičia
požadovali navýšenie kapacít a postavenie prístavby, čo v tom čase
deklarovali aj petíciou. Keďže bola
zverejnená výzva na predkladanie
žiadostí v súvislosti s rozšírením
kapacít materských škôl a mesto
predložilo zámer zapojiť sa do nej,
my poslanci sme to odsúhlasili.
Mesto pripravilo projekt a nám
poslancom ho odkomunikovalo s
tým, že je to rýchle a lacné riešenie.
Skrátka, že do modulového systému je z pohľadu času aj financií
vhodné ísť. Aj ja ako poslanec
som zaň zdvihol ruku,“ spomína
V. Wiedermann na pôvodný zámer
mesta postaviť prístavbu takzvaným
modulovým spôsobom. Po svojom nástupe na primátorskú stoličku prevzal
projekt už s podpísanou zmluvou s
víťazom verejného obstarávania, ktoré zrealizovalo ešte bývalé vedenie.
„Realizátorovi stavby – firme MLO,
s.r.o. sme odovzdali stavenisko,
oni si priestor oplotili a nastalo
ticho. So stavbou nezačali. Zmluvu
mali na jeden rok, ale v máji sme
sa stretli so šéfom firmy, aby sme
riešili, prečo práce nie že nepostupujú, ale ani nezačali. Povedali
nám, že s bývalým vedením mali
dohodu, že v projekte urobia technické a konštrukčné zmeny. Toto
koniec koncov sami aj tlmočili na
mestskom zastupiteľstve,“ pokračuje vo vývoji príbehu primátor. Ako
ďalej dodáva, požiadavku firmy MLO,
s.r.o. konzultovali s architektmi, ako
aj s kontrolným orgánom. Boli však
upozornení, že ak stavebníci dané
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V areáli Materskej školy v Klobušiciach je stavebný
ruch, práce na vybudovaní prístavby odštartovali
starú výzvu nechali tak a zapojili
sa do novej, nakoľko máme všetko
pripravené,“ vysvetľuje A. Bajzík a
dodáva, že mesto od pôvodnej zmluvy
o nenávratnom príspevku vo výške
419-tisíc eur odstúpilo.
5. míľnik: Nárast cien
stavebného materiálu
sa rovná ísť cestou úveru

zmeny spravia, mesto sa vystavuje
riziku, že stavbu napokon nebude
možné skolaudovať. „Mali by sme
postavenú škôlku, ale nikto by
nám ju neskolaudoval. Nehovoriac
o tom, že sa tento projekt viazal aj
na nenávratný finančný príspevok.
Nakoniec sme sa po dohode s
poslancami s firmou MLO rozlúčili s tým, že nám zaplatili určité
finančné vyrovnanie,“ dodáva V.
Wiedermann.
2. míľnik: Pôvodný projekt
modulovej stavby
verzus nový realizátor
Predchádzajúce vedenie sa postaralo aj o získanie nenávratného
finančného príspevku na zvýšenie
kapacít materských škôl. V tomto
prípade išlo o grant vo výške 419-tisíc
eur. Jeho čerpanie bolo možné až do
roku 2023. Po odstúpení od zmluvy
s firmou MLO bolo preto potrebné
vyhlásiť nové verejné obstarávanie
s pôvodným projektom. „Hľadali
sme teda inú firmu, ktorá by nám
to bola schopná postaviť tak, ako
to bolo naprojektované za bývalého vedenia,“ vysvetľuje ďalej V.
Wiedermann. Obstarávania sa však
zúčastnil iba jeden účastník, pričom
výsledná cena bola takmer 800-tisíc
eur. „Projekt bol totiž postavený
tak, že ten konkrétny modulový
systém na Slovensku vyrábala iba
jedna firma. Pre mesto to znamenalo, že by dostalo síce grant v
hodnote zhruba 419-tisíc eur, ale
raz toľko by muselo zaplatiť. Mali
sme teda dve možnosti. Ísť do takejto vysokej sumy, alebo zmeniť
nanovo celý projekt z modulového
systému na klasickú murovanú
stavbu,“ dodáva.
3. míľnik: Z kontajnerovej
formy bude klasická
murovaná stavba
Nové vedenie a poslanecký zbor si
vybralo druhú možnosť a síce zmenu
projektu. Parametre ako výmera či
počet tried zostali zachované. Zmenil

sa ale typ stavby, čo však znamenalo
pripraviť novú projektovú dokumentáciu, stavebné povolenie a ďalšie, v
poradí už tretie, verejné obstarávanie.
Predpokladaná hodnota zákazky
podľa nového projektu na murovanú
stavbu bola projektantmi stanovená
zhruba na 763-tisíc eur. „Vysúťažili
sme ďalšieho dodávateľa za cenu
približne 640-tisíc eur, čo pre mesto
znamenalo, že z grantu môže mať
419-tisíc eur a doplatí zhruba
220-tisíc eur,“ zapojil sa do debaty
zástupca primátora, poslanec MsZ
Ilava Anton Bajzík. Ako dodal, všetko
bolo pripravené – nová projektová
dokumentácia, stavebné povolenie i
verejné obstarávanie a na jeho konci
víťaz s najnižšou cenou – lokálna
firma Sestav, s.r.o. Výstavbu však
ešte stále nebolo možné započať.
Mesto muselo čakať na rozhodnutie
Ministerstva investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie SR, či odobrí
zmenu projektovej dokumentácie a
„odklepne“ mestu grant v rovnakej
výške.
4. míľnik: Nekonečné čakanie
na schválenie od MIRRI
alebo úplne nová výzva
Aby toho nebolo málo, túto „zapeklitú“ situáciu čakania na stanovisko z
ministerstva zamotala aj nová výzva
na rozšírenie kapacít materských škôl,
ktorú vydalo opäť toto ministerstvo.
Radnica i poslanci tak opäť stáli pred
rozhodovaním, či čakať na vyhodnotenie „starého postupu“, alebo sa
nanovo zapojiť do aktuálnej výzvy,
ktorá naviac ponúkala aj vyšší balík
nenávratného príspevku. „Keďže
proces schvaľovania zmeny sa
naťahoval a ani ministerstvo, ani
schvaľovací orgán nám nevedeli s
istotou povedať, či nám schvália
zmenu jednotlivých položiek, alebo
nie, bolo nám odporučené, aby sme

Na zasadnutí mimoriadneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo 10.augusta
2021, sa okrem toho, že poslanci
schválili uznesenie zapojiť sa do
novej výzvy, schválilo aj financovanie výstavby prostredníctvom úveru.
„Predpokladáme, že MIRRI výzvu
vyhodnotí do konca roka, avšak
aby sme opäť nemuseli čakať na
schvaľovací proces a mohli ihneď
začať s výstavbou, zvolili sme
cestu úveru, ktorý, keď budeme
úspešní a grant získame, budeme
môcť z veľkej časti refundovať.
Úver sa bral hlavne preto, aby sme
celý proces mohli urýchliť,“ dopĺňa
primátor mesta Viktor Wiedermann s
tým, že dôležitú úlohu v rozhodovaní
zohrávala aj vôľa uzavrieť zmluvu o
diele s určenou vysúťaženou cenou.
„Pretože súťaž prebehla zhruba
pred polrokom a ako všetci vieme,
nastal rapídny nárast cien stavebných materiálov a aby sme to vôbec
dokázali zazmluvniť, museli sme
to urobiť takto. Je predpoklad, že
ak by sme čakali na vyhodnotenie
výzvy a nepodpísali zmluvu o dielo,
museli by sme potom robiť ďalšie
verejné obstarávanie, pričom
vysúťažená cena by vzhľadom na
nárast cien bola omnoho vyššia,“
dodáva zástupca primátora.
Starý projekt, stará výzva
verzus Nový projekt,
nová výzva
Na záver trochu faktov a malý
sumár.
l Zrealizovanie pôvodnej modulovej stavby by stálo 800-tisíc eur,
pričom na ňu bol schválený grant
419-tisíc eur. Mesto by tak muselo
doplatiť 380-tisíc eur.
l Zrealizovanie klasickej murovanej stavby stojí 637-tisíc eur. S
pôvodným nenávratným príspevkom
vo výške 419-tisíc eur, by mesto
muselo doplatiť zhruba 220-tisíc eur.
Výška grantu sa však mohla ešte
znížiť, alebo neschváliť.
l V aktuálnej výzve sa mesto uchádza o grant až do výšky 570-tisíc eur,
po jeho získaní by tak mohlo z úveru
doplatiť iba necelých 100-tisíc eur.
Koniec koncov, výhodou je aj
to, že namiesto čakania sa slová
premenili na činy a stavebný ruch v
areáli MŠ Klobušice prezrádza, že
práce napredujú.
-verk-
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Ako sme už v predchádzajúcich vydaniach avizovali, k tretej
etape rekonštrukcie chodníkov
a ciest patrí aj oprava povrchu
vozoviek ulíc Hollého (popri pohostinstve U kozy) v Ilave, ako aj
Rázusovej a Nešporu v mestskej
časti Klobušice. S frézovaním
realizátor začal súbežne na
„každom fronte“ 13. októbra
2021. Na ulici Hollého sa po
vyfrézovaní pôvodného povrchu
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Prebiehajúce opravy troch ulíc
uzavrú tretiu etapu rekonštrukcií
vozovky osádzali nové obrubníky, na strane od pohostinstva
totiž vznikne i chodník. Priebeh
prác budeme samozrejme ďalej
sledovať a v najbližšom vydaní

vám ukážeme výsledok pre tretiu
etapu posledných rekonštrukcií
ciest a chodníkov. Na jar nás
totiž čaká štvrtá etapa. To, aké
ulice by sa do jej repertoáru mohli

dostať, sme síce už naznačili,
avšak posledné slovo budú mať
poslanci pri tvorbe rozpočtu na
budúci rok.
-verk-

Vynovený svah zdobia
i nové pouličné lampy
Jednou z významných
rekonštrukcií nielen ostatných týždňov pre Ilavu je
nepochybne chodník, ktorý
spája centrum mesta so železničnou stanicou. Podrobnostiam tohto projektu sme
sa už venovali, avšak zostáva
ešte zopár drobností, ktoré sa
dotiahli do konca alebo ešte
ich čas príde. Dokončená je
nielen dlažba a zábradlie,
ale aj výmena svetelných
bodov verejného osvetlenia.
Zostáva osadiť lavičky, aby si
chodci cestou do prudkého
svahu mohli aj oddýchnuť a
úpravu si nepochybne zaslúžia aj vandalmi postriekané
múry a neupravené trávnaté
plochy pri vstupe do židovského cintorína, ktoré by
mala skrášliť nová výsadba.
Kritiku si vyslúžili aj príliš
šikmé nájazdy pre kočíky.
Tento problém, ktorý svah
„zdobil“ aj v minulosti, nie
je však jednoduché vyriešiť

vzhľadom na celkové prevýšenie tejto trasy. Vedenie
mesta by sa ním malo zaoberať v budúcom roku, kedy

by chceli pozornosť venovať aj
oprave schodiska vedúceho
popri práčovni.
-red-
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Na príprave malej kompostárne sa už pracuje
Realizačné plány vytvorenia malej kompostárne sme
už predstavili. Z plánov sa
prešlo na činy a oddelenie
technických služieb s jej vybudovaním nedávno začalo.
Vytvorenie malej kompostárne je v súlade s ustanoveniami
§11 ods. 4 vyhlášky MŽP SR č.
371/2015, ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o
odpadoch v znení neskorších
predpisov. Mesto Ilava sa zatiaľ
púšťa do najjednoduchšej verzie, čo znamená, že zatiaľ sa vo
vytvorenej kompostárni nebude
kompostovať či zhodnocovať
kuchynský odpad. Bol by na to
totiž potrebný finančný obnos od
sto do štyristo tisíc eur. Variant
jednoduchej kompostárne, na ktorom oddelenie technických služieb
pracuje, sa bude nachádzať na
pozemku o výmere 3463 metrov
štvorcových, ktorý má mesto v
prenájme od slovenských železníc. Jeho realizácia je vyčíslená
zhruba na sumu 21 430 eur.
„Cez zimu oddelenie TSM pozemok vyčistilo od náletových
drevín, treba ešte odviesť odpady a vykonať terénne úpravy.
Celý prenajatý pozemok bude
rozdelený na dve časti. Prvá
bude voľne prístupná kedykoľvek. Na to, aby tam nemusel
byť pracovník oddelenia TSM
a usmerňovať občanov, čo
kam patrí, bude celý pozemok
monitorovaný kamerovým
systémom. Ten sa napojí z
priľahlého parkoviska pri že-

lezničnej stanici. V prvej časti
pozemku budú umiestnené
veľkoobjemové kontajnery na
trávu a bioodpad zo záhrad a na
koreňové systémy. Tie sa vzhľadom na predchádzanie vzniku
škôd nezhodnocujú, budú končiť na skládke odpadov. Tráva
a bioodpad sa bude vyvážať
zmluvnému partnerovi tak, ako
aj v súčasnosti. Taktiež sa tu
budú nachádzať T prefabrikáty
a k nim sa bude umiestňovať
drevná hmota (konáre),“ opísal

vedúci oddelenia technických
služieb Stanislav Rendek, ako
bude malá kompostáreň v našom
meste vyzerať.
Ako ďalej prezradil, druhá časť
bude uzamykateľná a bude sa v
nej pracovať s drevnou hmotou,
ktorá sá bude štiepkovať. Taktiež
sa tu budú nachádzať plechové
garáže na potrebnú obslužnú
techniku a prístrešok pre štiepku.
Celý areál bude oplotený mobilným oplotením.
-verk/tsm-

Nelegálna skládka na Sihoti
KONEČNE ODSTRÁNENÁ
V SÚVISLOSTI S "ČIERNOU SKLÁDKOU" NA SIHOTI, MUSELA RADNICA
POČKAŤ NA PRÁVOPLATNÉ
ROZHODNUTIE ORGÁNU
ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA. NÁSLEDNE MOHLA
PRISTÚPIŤ K JEJ ODSTRÁNENIU NA NÁKLADY MESTA.
Mesto Ilava po právoplatnosti
rozhodnutia orgánu odpadového hospodárstva pristúpilo k
odstráneniu nelegálnej skládky
komunálnych odpadov na sídlisku Sihoť v lokalite, ktorú miestni
nazývajú ,,U Strýčka".
„Odpady boli odstránené
prostredníctvom externej spo-

ločnosti, pričom náklady na ich
odstránenie predpokladáme vo
výške zhruba 3 500 eur. Tieto
finančné prostriedky bude
mesto vymáhať od pôvodcu
odpadu zákonom stanoveným
spôsobom," objasnil postup
vedúci oddelenia technických
služieb Stanislav Rendek.
„Nezákonné a nesprávne
nakladanie s odpadmi zvyšuje
náklady na odpadové hospodárstvo v každej obci! Tieto
finančné prostriedky mohlo
mesto využiť v prospech
obyvateľov na iné investičné
akcie,“ doplnil S. Rendek s tým,
že majiteľ nehnuteľnosti, ktorý
nelegálnu skládku vytvoril, okrem

iného "pripísal na svoj účet ďalšiu
exekúciu".
-verk/tsm-
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Nie je nám ľahostajný
osud túlavých zvierat...
V prípade, že uvidíte túlavé zviera a jeho osud vám nie je ľahostajný,
oznámte nám to. Mestská polícia v
Ilave vykonáva aj služby v oblasti
odchytu túlavých zvierat.
Odchyt sa vykonáva výlučne v
katastrálnom území mesta Ilava. Ak
sa vám zatúlalo zvieratko, overte
si na našich telefónnych číslach
0940 395 159, 0948 804 601 alebo
komunikáciou na e-mailovej adrese
msp@ilava.sk, či nebol vykonaný
odchyt, prípadne, či nemáme relevantné informácie. Na základe
popisu zvieratka (psík, mačka,
iné) vám podáme informáciu, či
sa tak nestalo.
Najviac sa stretávame s voľným
pohybom psa bez dozoru jeho
majiteľa - môže za to napríklad aj
taká diera v oplotení alebo ponechanie otvorenej brány do dvora,
taktiež sa psík môže rozbehnúť
za iným zvieraťom, ak nebol na
prechádzke na vôdzke a iné. Vždy
je lepšie predchádzať úteku, ako
potom psíka hľadať. Čo teda môže
pomôcť, aby sa psík rýchlo vrátil k
majiteľovi?
l Čip - zabezpečiť čipovanie psíka je zákonná povinnosť každého
jeho majiteľa; podľa § 19 ods. 9
zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov je vlastník psa povinný
zabezpečiť trvalé označenie psa
chovaného na území Slovenskej
republiky transpondérom, ktorý
spĺňa technické požiadavky podľa
osobitného predpisu, pred prvou
zmenou vlastníka psa, najneskôr
však do 12 týždňov veku a uviesť
identifikačné údaje psa a údaje o
vlastníkovi psa v centrálnom registri
spoločenských zvierat. Po načítaní
čísla čipu sa v databáze zistí, ako
sa psík volá s telefónnym číslom
na majiteľa.
l Iným riešením je obojok s
telefónnym číslom - nálezca zavolá
na uvedené telefónne číslo a psíka
môžete mať späť veľmi rýchlo.
l Novinkou nie je ani GPS obojok - v tomto prípade nie nálezca,
ale rovno majiteľ vie psíka nájsť,
lebo vidí, kde sa práve nachádza.
l Samozrejmosťou pre majiteľov psov by mala byť evidenčná
známka psa, súčasťou ktorej je
evidenčné číslo známky a názov
obce, kde je pes evidovaný.
Ak sa však majiteľ nenájde, alebo pes nemá čip, v takom prípade,
v zmysle zmluvy o zabezpečení
starostlivosti o odchytených psov
na území mesta Ilava, je psík
umiestnený v OZ HAFKÁČI v
Považskom Podhradí. Pre prípad
preverenia si informácie o umiestnení uvádzame tel. kontakt: 0915
737 176, 0911 290 983, prípadne
e-mail: hafkacipb@gmail.com,
facebook.com/hafkaci
(Peter Lukáč, MsP Ilava)
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Z OTÁZOK, KTORÉ PRIBUDLI NA WEBSTRÁNKE
MESTA WWW.ILAVA.SK V
SEKCII OTÁZKY A ODPOVEDE, VYBERÁME TENTO
RAZ TÉMU ODLOŽENEJ
REKONŠTRUKCIE ŠTEFÁNIKOVEJ ULICE.
 Rada by som sa opýtala,
kedy sa plánuje s rekonštrukciou cesty a chodníkov na
Štefánikovej ulici. Táto ulica
je po rozkopaní len provizórne
zasypaná a je tu neskutočná
prašnosť a celkovo zlý stav
pre chodcov a autá. Ďakujem.
Odpovedá Ing. Viktor Wiedermann, primátor mesta Ilava:
- Dobrý deň, čo sa týka Štefánikovej ulice, plánovaná rekonštrukcia mala prebehnúť už tento
rok. Predpokladané náklady na
opravu tejto komunikácie sú aj
vyčlenené v rámci rozpočtu 2021.
Do toho nám však vstúpila Považ-
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Termín rekonštrukcie Štefánikovej ulice
by sa mohol rozlúsknuť v decembri

ská vodárenská spoločnosť (PVS)
s tým, že na uvedenom úseku
plánuje výmenu vodovodného
a kanalizačného potrubia. Momentálne komunikujeme s PVS
o tom, aby v rámci prípravy na
tento projekt spustili proces obstarania projektovej dokumentácie
a následne vydania stavebného
povolenia ešte v tomto roku tak,
aby začiatkom budúceho roka
mohlo dôjsť k realizácií projektu
a taktiež ku komplexnej rekonštrukcií tejto cesty.
 Došlo už k obstaraniu
projektovej dokumentácie a vydaniu stavebného povolenia?
Dočkajú sa budúci rok občania
zrekonštruovanej Štefánikovej
ulice? Ďakujem za odpoveď.

Odpovedá Ing. Viktor Wiedermann, primátor mesta Ilava:
- Medzičasom prebehlo stretnutie s generálnym riaditeľom
Považskej vodárenskej spoločnosti, ktorý nám potvrdil, že
PVS má spracovaný realizačný
projekt rekonštrukcie vodovod-

ných a kanalizačných prípojek
na Štefánikovej ulici a má už
vydané stavebné povolenie. Čo
sa týka realizácie, rozpočet na
rekonštrukciu Štefánikovej ulice
je zaradený do plánu investičných
akcií PVS na rok 2022. Tento
plán bude schvaľovaný Dozornou
radou PVS, ktorá bude zasadať v
decembri tohto roka. O výsledku
zasadnutia budem následne
informovať verejnosť.
-red-

Sekciu „OTÁZKY A ODPOVEDE“ nájdete na oficiálnej webstránke mesta www.ilava.sk v kategórii „samospráva“, kde
môžete posielať svoje otázky, podnety a odkazy. Niektoré z
nich nájdete každý mesiac aj v Ilavskom mesačníku. Prípadne
nám horúce tipy, ktoré vás „pália“, môžete posielať aj priamo
do redakcie - ilavskymesacnik@ilava.sk.

Odkrývajme neznámu minulosť Ilavy
Pod týmto názvom sme zorganizovali brigádu zameranú na
obnovu židovského cintorína v rámci Dní európskeho kultúrneho
dedičstva.Podujatie prebieha každoročne v septembri, téma ročníka 2021 je „Dedičstvo pre všetkých“. Takým je aj starý židovský
cintorín v našom meste. Nielen miesto posledného odpočinku, ale
tiež pamiatka na našich spoluobčanov. Na židovskú komunitu,
ktorá tu s nami žila niekoľko storočí, až do druhej svetovej vojny.
Naším zámerom nebolo vyčistiť
Deutscha (zomrel 1866), ďalší
celý cintorín, za jeden deň sa to
je už natoľko poznačený zubom
naozaj nedá stihnúť. Posledná
času, že sa údaje nedajú prečítať.
väčšia obnova bola urobená ešte
To je problém hlavne pokiaľ sú
v roku 1996. Spodné priestory
pomníky zhotovené z pieskovca.
okolo vstupu každoročne kosia
Našli sme tiež náhrobky Ignápracovníci technických služieb, no
ca Eckmanna (majiteľ ilavskej
cintorín je obrovský, menšia časť
tlačiarne) a Františky Eckmansa nachádza na rovine a zvyšok
novej - starých rodičov profesora
v strmom svahu.
Traubnera. Na cintoríne sa však
S dobrovoľníkmi, ktorí sa bripod porastom nachádzajú ešte
gády zúčastnili, sme odstraňodesiatky ďalších, ktoré zrejme
vali náletové dreviny, historické
nesú mená známych Ilavčanov.
náhrobky zbavovali popínavých
Aj tieto chceme postupne očistiť
rastlín a vyzbierali sme kopec
a zdokumentovať.
odpadkov.
Záver podujatia bol odmenou
V čele židovskej náboženskej
obce stáli rabíni – kňazi, kazatelia, duchovní vodcovia, ktorí boli
často aj učiteľmi na židovských
školách. Prioritou bolo ako prvé
nájsť a očistiť práve ich náhrobné
kamene.
Pod hustým porastom sme
objavili schody vedúce do hornej
časti, kde sú hroby známeho rabína Davida Lewina (1838 -1908)
a jeho príbuzných. Tieto sme tiež
museli „vydolovať“ spod brečtanu a vysokých kríkov. Ďalšiu
skupinu náhrobkov významných
rabínov sa podarilo nájsť a očistiť v spodnej (pravdepodobne
najstaršej) časti cintorína. Ide o
hroby Jakutieha Koppelmanna
(zomrel v roku 1793), Pinchasa

pre brigádnikov i ostatných návštevníkov. Pozvanie prijal vzácny,
pracovitý a skromný človek, Ján
Hevera z Hamuliakova.
Venuje sa dobrovoľníckej
činnosti a správe židovských
cintorínov už dlhé roky. Začínal
tým, že sa pustil do obnovy
cintorína v Šamoríne. Ako sám
povedal, nekončil len pri tom,

Poďakovanie za náročný
pracovný výkon patrí týmto
dobrovoľníkom: Oľga Tomášová, Ladislav Resek, Stanislav Troška, Matúš Tomáš,
Magdaléna Kobzová, Andrej
Kobza.
vždy ho zaujímala história, chcel
vedieť viac. Ponoril sa do štúdia
židovských zvyklostí, stal sa odborníkom na dejiny židovských
rodín a osudy rabínov. Dokonca
sa naučil základy hebrejčiny, aby
rozumel nápisom na historických
náhrobkoch.
Do Ilavy chodieva pomerne
často, do väznice. Vykonáva
pastoračnú službu pre ľudí vo
výkone trestu, ak majú záujem
riešiť otázky viery, duchovné veci,
uvažovať o sebe a o tom, čo urobili. Je totiž evanjelik a teraz pôsobí
ako misionár v Slovenskom evanjelizačnom stredisku. Beseda s
ním bola zaujímavá (dúfam, že nie
posledná), z plánovanej hodinky
bolo raz toľko a jeho čakala ešte
cesta vlakom domov, na južné
Slovensko.
-ot-
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„Nepýtajte sa čo môže
urobiť krajina pre Vás,
ale položte si otázku,
čo môžete urobiť
Vy pre krajinu.“
(J.F.Kennedy)
Možno tento citát mali na mysli
zakladatelia Občianskeho združenia Klobušice, keď po prvom
vydarenom ročníku kultúrneho
podujatia NA ZÁBAVE ZÁBAVA
bilancovali jeho priebeh. Keďže
členovia združenia majú skúsenosti
s organizovaním silvestrovských,
fašiangových osláv, majálesov a
iných zábav, vedia veľmi dobre, že
na zorganizovanie takýchto podujatí sú potrebné nemalé financie.
V nijakom prípade nemajú úmysel
suplovať kompetencie mesta ani
oddelenia kultúry, ale chcú získať
peňažné prostriedky formou, ktorá
je podľa nich zárukou dlhodobého
využitia na rôzne projekty. „Je
potrebné sa snažiť budovať komunitný spôsob života v meste,
podporovať dobrovoľnícku činnosť mladých ľudí a motivovať
ich k činnostiam v rámci podporných prác pre Klobušice,“ uviedol
Daniel Streličák, poslanec MsZ
Ilava za mestskú časť Klobušice.
V združení sú štyria členovia,
ale nebránia sa prijať nových záujemcov. „Hlavným dôvodom,

Občianske združenie Klobušice má víziu
rozvíjať projekty rôzneho zamerania
prečo sme sa rozhodli založiť
naše občianske združenie, bola
vízia rozvíjať projekty rozmanitého zamerania. Samozrejme, v
prvom rade je to organizácia kultúrnospoločenských podujatí,
podpora kultúrnych hodnôt, taktiež športových aktivít,“ vysvetlil
štatutárny zástupca občianskeho
združenia Peter Antala. Doplnil,

že majú v pláne projekty združenia
rozvíjať v čase, to znamená, že
práce na seba nadväzujú, a sú
rozdelené na viac častí. Všetko
záleží od toho, ako bude projekt
fungovať. „Okrem 2% z daní tiež
oslovíme sponzorov ochotných
nás finančne podporiť a sme
pripravení požiadať o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta
Ilava na rok 2022. Veríme, že sa
nám podarí získať si podporu
predstaviteľov mesta pre naše
aktivity,“ s nádejou povedal P.
Antala. Ako dodal, záleží mu na tom,
aby za členov združenia hovorili
činy, nie slová.
Mestská časť Klobušice si podľa
slov poslanca Daniela Streličáka

zaslúži vybudovať oddychové a
zelené zóny, zrevitalizovať zanedbané, nevyužité plochy. „Chceme
ponúknuť kvalitné športové
a iné vyžitie občanom mesta.
Programovo sa snažíme ponúkať
široké spektrum spoločenských
podujatí pre mladých, rodičov
s deťmi a samozrejme aj pre
dospelých i seniorov. Máme v
pláne vybudovať stále pódium
pre všetkých účinkujúcich na
našich podujatiach, časom
aj altánok, v ktorom by bolo
ohnisko a miesto na sedenie.
Plánov máme veru neúrekom a
pevne veríme, že sa podarí ich
postupne uskutočňovať,“ dodal
D. Streličák na záver.
-jše-

Ošetrenie drevín na cintorínoch

Mesto Ilava po minuloročnej
údržbe verejnej zelene v mestských parkoch v centrálnej
mestskej zóne pristúpilo tento
rok k profesionálnemu ošetreniu drevín na mestských cintorínoch v Ilave a Klobušiciach.
Na mestskom cintoríne v
Klobušiciach sa okrem profesionálneho ošetrenia stromov
kosili a upratovali zelené plochy
a osádzali lavičky pri novom
chodníku. Pozornosť sa venuje aj
interiéru v oboch domoch smútku.
Prebehlo čistenie domu smútku v
Klobušiciach, obradnej siene a sociálnych zariadení a momentálne
sa maľuje interiér. Pribudnú i nové
dekorácie. Rovnako tak radnica

svoju pozornosť smeruje aj na
Dom smútku v Ilave.
-red/tsm-

„Krížne cesty“ zdobí socha Panny Márie
Slávnostné odhalenie a posvätenie sochy Panny Márie na krížnej
ceste medzi Ilavou a Košecou sa konalo 9. septembra 2021. Spolu
so sochou Panny Márie boli na toto oddychové miesto osadené aj
nové lavice na sedenie. Podrobnejšie sme tento nápad, ktorého
autorkou je poslankyňa MsZ Ilava Karin Bartošová, predstavili v
jednom z predchádzajúcich vydaní Ilavského mesačníka. Projekt
obnovy krížnej cesty vďaka hlasom verejnosti podporil Trenčiansky
samosprávny kraj v rámci Participatívneho-komunitného rozpočtu
sumou 2 176 eur. O drevorezbárske práce sa postaral Ľubomír
Fajer a sochu Panny Márie na slávnostnom odhalení posvätil dekan
ilavskej farnosti Patrik Sojčák.
-red-/foto: K. Bartošová
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Jesenná atmosféra panuje
aj v školských triedach

Nový piesok pre deti
v Materskej škole Ilava
Detské pieskoviská bývajú
väčšinou doménou detských
ihrísk a takisto to je aj na našom
školskom dvore. Piesok je pre
deti zaujímavým materiálom a
povrchom na hranie. Pri hrách v
piesku sa nie len zabavia, ale aj
niečo naučia. Stavbou báboviek
či prvého vydareného hradu z
piesku si dieťa upevňuje sebadôveru, rozvíja nielen predstavivosť,
ale aj jemnú motoriku. Hrou v
spoločnosti iných detí sa rozvíjajú
ich sociálne schopnosti, učia sa
spolu komunikovať, pomáhať si,
spolupracovať, či obhájiť si vlastný
priestor a záujmy. Keďže naše
deti využívajú pieskoviská naplno, nový piesok bol pre ne viac
než potrebný. Piesok do našej
materskej školy sme dostali ako
sponzorský dar. Veľmi si ceníme,

že aj v dnešnej uponáhľanej
dobe stále existujú ľudia, ktorí si
nájdu čas a sú ochotní nezištne
pomôcť. V mene našej škôlky a
v mene našich detí sa chceme aj
touto cestou poďakovať štedrému
sponzorovi, ktorý nechcel byť
menovaný, za dodanie nového
piesku do našich štyroch pieskovísk. Veríme, že aj takto získané
prostriedky pomôžu plniť náš
hlavný spoločný cieľ – venovať sa
všestrannému rozvoju schopností
detí a ich príprave pre úspešný
štart do života.
Srdečne ďakujeme!
(O. Hudecová, MŠ Ilava)

,,Jeseň pani bohatá, farbí
listy do zlata, premaľúva celý
sad."
Takto si spievajú žiaci 2.B na
hodinách hudobnej výchovy. A
čo si predstavujú pod slovom
JESEŇ?
Púšťanie šarkanov, opadávanie farebného lístia, zbieranie
gaštanov a výrobu gaštanových
postavičiek. Prácu na poli, v záhradách, zber úrody.
Tento rok sa žiaci rozhodli
vyzdobiť si triedu jesennou výzdobou. Okrem výrobkov, ktoré
tvorili s pani učiteľkou na hodinách výtvarnej výchovy (šarkanov, hríbiky, sovičky, tekvice,...)
naviac priniesli z domu rôzne

Deň mlieka

Tvorivá nálada aj v MŠ Klobušice
Zdravá zelenina je téma, ktorej sa venovali aj najmenší škôlkari
v MŠ Klobušice. Cieľom rôznych aktivít bolo poznávanie druhov
zeleniny, práce na poli, zdravej stravy a samozrejme nemohla
chýbať ani ochutnávka. Tvorivú činnosť pedagógovia prispôsobili
jesennej nálade a tak im nástenky zdobia zvieratká vytvorené zo
zemiakov, mrkvičky, uhorky, papriky či šalát z farebných papierov.
-red/mš-

Nasýti, dodá živiny a zaženie smäd. To všetko dokáže
mlieko. Vďaka bohatému
obsahu bielkovín, minerálov
a ďalších pre zdravie človeka dôležitých látok je mlieko
nezastupiteľnou súčasťou
výživy človeka. Preto si deti
našej materskej školy pripomenuli zážitkovou formou,
že mlieko je v zdravej výžive
veľmi dôležité. Na modelovej situácii sme si vysvetlili
proces získavania mlieka a
tvorby mliečnych výrobkov,
spojených s ochutnávkou s
dôrazom na dôležitosť pitného
režimu mlieka.
(O. Hudecová, MŠ ILAVA)

jesenné plody: orechy, kukuricu,
gaštany, či ozdobné tekvičky. S
pomocou rodičov triedu zdobia
prútené košíky, ktoré deti naplnili
spomínanými plodmi. A čomu sa
v triede najviac radujeme? Je to
prekrásna pani JESEŇ a strašiak
HUGO, ako si ho deti pomenovali.
V takejto pestrofarebne vyzdobenej triede sa všetci cítime
príjemne a verím, že v sychravých,
upršaných dňoch sa nám bude v
jesennom kráľovstve lepšie učiť.
Stačí pozrieť do rozžiarených
detských očí. Ďakujeme všetkým
rodičom, ktorí sa podieľali na
výzdobe triedy.
(M. Boháčiková,
2.B, ZŠ ILAVA)
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Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2021 v knižnici
V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré majú v
roku 2021 tému „Dedičstvo pre všetkých,“ pripravila ilavská
knižnica podujatia so spoločným názvom Majstri v knižnici. Prvé
sa uskutočnilo v stredu 22. septembra. Pozvanie do knižnice
prijali dvaja páni, v minulosti zamestnanci hornonitrianskych
baní, obaja však majú už desaťročia aj zaujímavé hobby.
MILAN LÁTKA sa venuje ručnej výrobe pastierskych nožov. Sú
to bohato zdobené repliky nálezov
z rôznych regiónov Slovenska,
ktorých vlastní už takmer stovku.
Ako nám povedal: „Všetci na Slovensku vieme, že čo dedina, to
iná košeľa, iný kroj, no môžeme
sa pochváliť aj tým, že každý
región mal aj vlastné dekorovanie nožíkov.“ Rúčky sú vyrobené väčšinou z dreva ovocných
stromov a ornamenty na nich sú

vylievané tekutým cínom. Ukázal
nám nôž, aký sa používal v Ilave a
ďalší v Iliavke. Pôvodné čepele sa
bežne recyklovali zo zlámaných
nožov, využili sa aj zlomené kosy.
Teraz majster používa hlavne
nožiarsku nerez. V minulosti sa
tieto nožíky používali na bežné
práce pri chovoch oviec, spracovanie mäsa, prípadne ako zbraň
(nosili sa pripevnené na boku
pastierskej kapsy). V dnešných
časoch sú skôr vhodným darom

Milan Látka vlastní už takmer stovku nálezov z rôznych
regiónov Slovenska.

Tvorbu Heleny Drestovej obdivovali v knižnici aj klienti CSS
Sloven Slávnica.
pre ľudí, čo vedia oceniť precíznu
ručnú robotu. O tom sa mohli
presvedčiť aj návštevníci knižnice,
jednotlivé techniky im majster
ochotne predviedol.
FRANTIŠEK HRDÝ je predsedom prievidzskej pobočky
Slovenskej numizmatickej spoločnosti. V knižnici bol pripravený
záujemcom, prípadne vlastníkom
mincí či bankoviek poradiť, ako
začať so zberateľskou činnosťou,
alebo akú hodnotu majú ich cennosti. Ľudia si totiž často myslia,
že každá stará minca musí byť
aj drahá.
HELENA DRESTOVÁ prijala
pozvanie na druhé podujatie do
knižnice. Majsterka ľudového
remesla, zberateľka a milovníčka
ľudovej kultúry žije a tvorí v blízkej
obci Horná Poruba, osada Štyri
Lipy. V roku 1995 absolvovala
kurz paličkovanej čipky a odvtedy
nepretržite tvorí krásne nežné
dekorácie. Snaží sa o zachovanie tradičných vzorov z rôznych
kútov Slovenska, hlavne zo
Španej Doliny, ale dáva priestor
aj vlastnej fantázii. Je členkou
Klubu paličkovanej čipky v Novej

Dubnici. Vždy ochotná podeliť sa
o nadobudnuté skúsenosti s každým, kto má záujem niečo nové sa
naučiť. V knižnici predviedla svoje
majstrovstvo s čipkárskymi paličkami, chodí však aj na festivaly,
na Slovensku i v zahraničí (ČR,
Poľsko, Chorvátsko). Venuje sa
aj ďalšej veľkej vášni, renovácii
ľudového odevu. Vyprala, ošetrila
desiatky košieľ, rukávcov, sukní
a iných odevných častí z bohatej
zbierky nášho múzea i súkromných zberateľov. S pani Helenkou
si na ďalšej strane mesačníka v
rubrike Na slovíčko môžete prečítať podrobnejší rozhovor.
V knižnici sme tiež prezentovali
prvú várku kníh zakúpených z
tohtoročného grantu z Fondu na
podporu umenia, ďalšie sú na
ceste. Máte sa na čo tešiť!
Dni európskeho kultúrneho
dedičstva (DEKD) sú podujatím, ktoré vzniklo v roku 1985 z
iniciatívy Rady Európy. Slovenská republika sa pripojila v roku
1993 a každoročne sa konajú
počas mesiaca september.
-ot-

Nový dokumentárny film o vzácnych ľuďoch z nášho regiónu
Jakub Cíbik mal u nás v dome kultúry dve
výstavy fotografií a pred siedmimi rokmi
sme premietali jeho film Biele Karpaty kráľovstvo strážené Vršatcom. Vtedy bola
zasadačka plná a po premietaní nasledovala
živá diskusia.
Odvtedy tento mladý muž, ekológ, ochranár
a fotograf, absolvent Katedry ekológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave ukončil aj
doktorandské štúdium a medzitým stihol natočiť
ďalší zaujímavý dokument. Jeseň 2021 tak
absolvuje prezentovaním filmu "Bielokarpatský
ovocný poklad v našom kraji", premietal sa vo
viacerých mestách a dedinách, i v jeho rodnom
Púchove. Je to v neľahkom čase pandémie,

kedy je aj návštevnosť podujatí slabšia, tak ako
aj teraz v našom meste. Dokument sme za účasti
autora premietli v piatok 8. októbra.
Film nás previedol krajinou domova. Nádherné
až mystické zábery na lúky, poľné cesty, sady,
staré stromy - akcenty vidieckej krajiny. A čo ma
teší, videli sme aj ľudí, vďaka ktorým ešte stále
zostávajú živou súčasťou Bielych Karpát. Ich
mená, ktoré vo filme zazneli si už nepamätám,
čo pretrváva, je pocit vďačnosti za to, čo robia.
Putujú krajinou od Myjavy až po Lednicu a objavujú zabudnuté odrody, zakladajú dlhoveké sady.
Zachraňujú staré stromy, koruny ktorých ukrývajú
nekonečné množstvo chutí a vôní, ale aj vzácne
prírodné bohatstvo či neopakovateľné životné

príbehy. V následnej diskusii sme sa dozvedeli
zaujímavé veci nielen o tom, ako film vznikal, ale
aj o krajine v minulých časoch. Spomeniem napr.
to, že seno z bielokarpatských lúk sa vozilo na
kŕmenie pre kone až do Viedne, také bolo kvalitné, plné liečivých bylín a lúčnych kvetov. Alebo,
že keď gazdovia spracúvali seno, semená, ktoré
zostali vypadané v stodole na zemi, pozametali
a rozosiali naspäť na lúku a podobne.
Film sa zrejme bude premietať aj vo verejnoprávnej televízii, tak si ho budete môcť pozrieť aj z
pohodlia domova. Dá sa však zakúpiť od autora,
všetky informácie nájdete na www.jakubcibik.sk
a https://ovocnystrom.sk/
(O. Tomášová)
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forme a vzor sa pravidelne opakuje.
Čipka zo Španej Doliny je mojou
srdcovou záležitosťou. Ich banícka
čipka je naozaj neopakovateľná.
Tamojšie čipkárky si vzory len
pamätali, nezakresľovali ich.
Len niektoré uchovali tak, že na
čipku položili papier a hliníkovou
lyžicou prešli po ňom. Tak sa vzor
otlačil. Zapísali si počet párov a
prvky, ktoré sú tam použité. Dnes
v dobe programov v počítači sa
čipky dajú kresliť. Zať ma naučil
ovládať konštruktérsky program,
v ktorom zostavujem nové špaňodolinské vzory. Vydala som tri
zošity vzorov, podľa ktorých môžu
čipkárky paličkovať. Veľmi ma
oslovila aj pásiková banícka čipka
z Hodruše. Vzory boli vypichané na
tvrdom prešpánovom papieri. Aby
sa zachovala jedinečnosť dečiek,
prekreslila som takmer 70 čipiek. V
každom regióne majú prvky čipiek

Helena Drestová sa venuje
paličkovanej čipke, ale aj
ďalším kreatívnym technikám
a renovácii ľudového odevu.
Na druhé podujatie v rámci
Dní európskeho kultúrneho
dedičstva, ktoré majú v roku
2021 tému „Dedičstvo pre
všetkých,“ prijala pozvanie do
knižnice „žena od susedov“.
Táto milá a šikovná pani ovláda takmer všetky techniky
ručných prác, je zberateľkou
a milovníčkou ľudovej kultúry.
 Náš rozhovor začnime pekne poporiadku, povedzte nám,
čo ste vyštudovali, čím ste boli,
vieme, že teraz si už užívate
zaslúžený čas odpočinku...
- Viete, ja som najstaršia z piatich
detí. Voľakedy to bolo na dedine
tak, že sme museli doma pomáhať,
všetko sa naučiť, zvlášť my štyri
dievčence. Mama bola pracovitá,
naše ruky nikdy nezaháľali, stále
niečo robili. Naučila nás vyšívať,
háčkovať a pliesť. Pochádzam
priamo spod Vlčinca, zo Štyroch
Líp. Do školy sme išli autobusom
do Hornej Poruby, keď sme zmeškali, tak pešo 3 km. Neskôr som
študovala na Ekonomickej škole
v Trenčíne, nasledovalo štúdium
na Vysokej škole ekonomickej v
Bratislave. Potom som pracovala
vo „výskumáku“ v Novej Dubnici.
S rodinou sme tam bývali 37
rokov. Koncom roku 2015 sme
sa presťahovali naspäť do rodnej
obce. Možno sa práca ekonóma
zdá nezlučiteľná s takouto jemnou
záľubou, ale netušila som, že ma
čipkárske umenie tak veľmi chytí
za srdce...
 Vychovali ste štyri deti,
o robotu nielen v domácnosti
určite nebola núdza, ako ste to
všetko skĺbili a zvládali?
- Nuž, ani neviem. Asi ako všetky
matky. Bolo treba pre deti navariť,
vyprať a dohliadnuť na učenie.
V tom období boli síce kvalitné
detské veci, ale my mamy sme
doma plietli, háčkovali a prešívali
veľakrát aj v noci, aby boli deti
pekne oblečené. Už na strednej
škole som na pletacom stroji
plietla a počas vysokoškolského
štúdia som sa naučila šiť. Neboli
mobily ani počítače, tak sme vzory
robili podľa časopisu Dorka alebo
stačilo vidieť pekný sveter. Každý
bol oblečený podľa módy, ale nie
rovnako. K ručným prácam som
viedla aj moje dcéry a nezahanbil
by sa ani syn. Veľmi ma teší, že
všetky vyštudovali a vedia sa o
seba postarať.
 Ako ste sa teda dostali k
paličkovanej čipke a k jej nádhernému spracovaniu?
- V Novej Dubnici nebol kostol.
Sväté omše bývali v kine Panorex.
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Helena Drestová: „Vážme si ľudské ruky,
ktoré kedysi dávno vytvorili toľkú krásu“
Tam vo vestibule mali v roku 1995
výstavu čipkárky, ktoré skončili
prvý kurz. Vystavené práce sa
mi veľmi zapáčili. Práve tam bola
vedúca pani Mrázová, ktorá mi
navrhla, aby som si pripravila
potreby na paličkovanie – valec,
paličky, nite a špendlíky, pretože
bude otvárať druhý kurz. Absolvovala som ho a stala sa členkou
Klubu paličkovanej čipky v Novej
Dubnici. Začiatky boli ťažké, nebolo
toľko možností nakúpiť pomôcky.
Valec som si vyrobila sama. Mám
ich vo viacerých veľkostiach, podľa
toho, akú veľkú čipku paličkujem.
Aj samotné paličky sú rôzne.
Väčšie ťažšie na čipky z ľanových
priadzí a menšie na tylovú čipku z
tenkých jemných nití. Na Slovensku máme 17 oblastí regionálnych
čipiek (krajnianska, krakovanská,
starohorská, špaňodolinská, liptovská, spišská, šopornianska,
hontianska, gemerská atď.).
Hovorí sa: ,,Čo vŕšok prejdeš, to
inú čipku alebo iný kroj nájdeš“.
Čipky sú biele, ale aj farebné.
Najskôr ich ženy paličkovali pre
strednú vrstvu, ale potom si nimi
začali zdobiť kroj. Vtedy mala čipka
ochranný charakter. Robila som
aj čipku, kde bolo treba 82 párov
paličiek. Už len naviť nite na 164
paličiek je poriadna robota, i keď
mám na to ručný navíjač. Vyrobiť
peknú paličkovanú čipku je niekedy riadna drina. Každú treba
trpezlivo „vysedieť“. Hovorí sa, že
„dobrej čipkárke aj prasa na prahu
zdochne“. Ničím sa nedá vyrušiť.
 S klubom paličkovanej

čipky ste sa zúčastnili mnohých
festivalov, výstav, sústredení.
Koľko klubov je na Slovensku?
- Na Slovensku je okolo 40 klubov paličkovanej čipky. Zoznam
klubov som začala evidovať v roku
2012 a postupne ho aktualizujem.
Nesmiem zabudnúť, že v niektorých kluboch sú aj mladí muži a
veľmi šikovní. V našom klube v
Novej Dubnici sa snažíme o zachovanie a prezentáciu tradičných
vzorov z rôznych kútov Slovenska,
záleží nám na uchovaní ľudových
tradícií pre budúce generácie.
Je aj čipka moderná (na odev,
náhrdelníky, náramky, brošne,
náušnice), ale vďaka našej prvej
vedúcej klubu Alžbete Mrázovej,
ktorá už nie je medzi nami, dávame prednosť tradičnej čipke. Ona
bola jej zanietenou propagátorkou.
Najskôr sme začali organizovať výstavy Krása čipky v Trenčianskych
Tepliciach, potom výstavu Dotyky
krásy v kine Panorex. Uskutočnili
sme dve celoslovenské výstavy v
Trenčíne a v Novej Dubnici a potom
Stretnutie čipkárok Slovenska. Postupne sme sa začali zúčastňovať
festivalov na Slovensku v Prešove
a v Krakovanoch, v Čechách vo
Vamberku, v Bobowej v Poľsku, ba
pozvanie sme dostali aj do Pagu
v Chorvátsku. Všade samozrejme
prezentujeme slovenskú regionálnu čipku.
 Určite máte aj svoju obľúbenú čipku, možno oblasť, z ktorej
pochádza, ktorá to je?
- Mňa najviac oslovila špaňodolinská. Robí sa na vypichanej

svoje pomenovania, napr. tkaná
babka, ocielky, dudinky, kaplonky,
slzičky atď. Aj samotné čipky majú
svoje názvy: Afričanka, hrušková, medovníková, hrozienková,
eroplánová a pod. Zaujímavá je
tylová krajnianska čipka, ktorá sa
paličkuje bielymi tenkými niťami,
čipka liptovská alebo gemerská.
Bohaté sú čipky ruské, idrijské,
poľské, čipky vyrobené s láskou.
 Vašou vášňou je aj renovácia ľudového odevu...
- Áno, vyprala, opravila a ošetrila
som desiatky košieľ, rukávcov,
rubášov, záster, lajblíkov, sukní
a iných súčasti z bohatej zbierky
ilavského múzea. Každá súčasť
má popis a je tam aj obrazová
dokumentácia. K tejto činnosti som
sa dostala náhodou, keď som sa
začala viac zaujímať o hornoporubský ľudový odev. V múzeu je naozaj
veľa nádhery.Viacero krojových
súčastí som dala do poriadku aj
niektorým rodinám v obci. V súčasnej dobe prešívam rukávce a
opravujem krojované bábiky. Keby
ste prišli ku mne domov, videli by
ste, že mám jednu miestnosť vyhradenú len pre moje výtvory a veci,
ktoré chcem zachrániť pred zubom
času. Vážme si ľudské ruky, ktoré
kedysi dávno vytvorili toľkú krásu.
Chcela by som, aby po mne niečo
rukolapné ostalo. Niečo, čo pretrvá,
aj keď mňa už nebude.
Dovoľte, aby som sa s vami v
mene čitateľov rozlúčila, poďakovala sa za vašu činnosť, aj za
krásu, ktorou nás obohacujete.
-jše-

10/2021
Október je mesiacom úcty k
starším. Mesto Ilava pri tejto príležitosti pre seniorov pripravilo
popoludnie nabité témami, ktoré
by ich mohli zaujímať. Porozprávali sa s praktickou lekárkou,
bylinkárom i záchranármi.
Jeseň so sebou prináša zmeny.
Nielen tie, ktoré prichádzajú s
ročným obdobím, ale aj tie, ktoré
zažívajú počas jesene života ľudia
v zrelom veku. Od starších ľudí sa
toho môžeme veľa naučiť, je zaujímavé počúvať ich životné príbehy,
zážitky a skúsenosti. Učíme aj svoje deti, aby si vážili starých rodičov,
že ctiť si korene svojich predkov
je naozaj dôležité. Žijeme v dobe
pandémie, preto je prirodzené, že
v uplynulom roku nebolo možné
stretávať sa vo veľkom počte na
podujatiach pripravených pre občanov skôr narodených. Našťastie
sa to tentoraz podarilo.
Mesto Ilava zorganizovalo v rámci Mesiaca úcty k starším podujatie
venované našim seniorom. V obmedzenom počte a v dvoch termínoch, nakoľko sme všetci limitovaní
protipandemickými opatreniami.
Seniori z klubu dôchodcov a únie
žien prišli v pondelok 4. októbra.
O pár dní neskôr, vo štvrtok 7.
októbra, boli zase pozvaní členovia
Spevokolu Ilavčan, seniori z klubu
reumatikov, prihlásiť na prednášky
sa mohli samozrejme aj ostatní
obyvatelia Ilavy. Všetci prišli do sály
domu kultúry, kde na nich čakali
pripravené darčeky, krátky kultúrny
program a zaujímavé prednášky.
Úvod oboch podujatí svojim
krásnym spevom spríjemnili žiačky
Základnej umeleckej školy Ilava
Emka Vavríková a Elenka Vaňová.
Seniorov srdečne privítal primátor
mesta Viktor Wiedermann. Vo
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svojom príhovore im okrem iného
zaprial najmä pevné zdravie. Medzi
pozvanými hosťami bola obvodná
lekárka Mudr. Eva Múčková,
ktorá porozprávala o ochoreniach
respiračného systému, o ochorení
Covid-19, ako aj vo všeobecnosti
o imunite ľudí vo vyššom veku.
Prítomní seniori mali možnosť
dozvedieť sa viac o poskytovaní
prvej pomoci. Záchranári hovorili o
rôznych situáciách, ktoré nás môžu
postretnúť. Vysvetľovali seniorom,
čo robiť v prípade, ak by sa dusili oni
alebo ich rodinní príslušníci. Tiež o
tom, ako si pomôcť v situácii, keď by
im hrozil infarkt myokardu či mozgová cievna príhoda. O relevantné
informácie aj praktické ukážky sa
postarali diplomovaní záchranári
z Rescue Academy z Považskej
Bystrice. Nakoniec si prišli na svoje
aj milovníci bylinných preparátov,
čajov a rôznych alternatívnych
možností prevencie ochorení.
Fytoterapeut Ivan Ščípa, ktorý sa
venuje bylinkám a výrobkom z nich,
odpovedal na množstvo otázok
zo strany nielen žien, ale i mužov.

Jeho praktické rady ocenili mnohí tí,
ktorých trápia najrôznejšie neduhy
spojené s pribúdajúcimi rokmi.
Na podujatí s príznačným názvom ZDRAVIE NADOVŠETKO
sa mali seniori možnosť dozvedieť sa tiež o tom, ako a kde sa
môžu obrátiť, ak potrebujú rôzne
kompenzačné pomôcky, aj to, že
charitatívne organizácie v meste a
jeho okolí poskytujú bezodplatné
požičiavanie polohovateľných
lôžok, invalidných vozíkov či

rolátorov.
Veríme, že všetci mali dobrý pocit z pekne pripraveného
stretnutia. Prednášky boli nabité
množstvom užitočných informácií,
ktoré podľa reakcií zúčastnených
padli na úrodnú pôdu. Každý hosť
odchádzal s darčekom - pracovníčky oddelenia kultúry sa okrem
programu postarali aj o balíčky,
ktoré obsahovali vitamíny, prianie
a ručne vyrobený darček.
Pred pandémiou bývalo zvykom
na podujatie konané pri príležitosti
mesiaca úcty k starším pozývať
obyvateľov mesta nad 75 rokov,
avšak aktuálne s ohľadom na
epidemiologickú situáciu to nebolo
možné v tejto vekovej kategórii
zrealizovať. Naši najstarší Ilavčania
však neprídu skrátka, vedenie mesta rozhodlo, že práve im opäť (tak
ako počas druhej vlny pandémie)
adresne poputuje vitamínový balíček na podporu zdravia a imunity.
-jše/verk-

PRÍHOVOR PRIMÁTORA MESTA PRI PRÍLEŽITOSTI MESIACA ÚCTY K STARŠÍM

„Úctu si nemožno načasovať ani naplánovať na jeden mesiac v roku..."
Milé dámy, milí páni, vážení občania nášho
mesta!
Žijeme zložité časy. Hoci našim predkom by zrejme pripadali naproti vojnám a biede, ktoré prežili,
jednoduché... Nebolo by však správne podceňovať
pandémiu a všetko to, čo nám do životov priniesla.
Od chorôb cez stratu blízkych až po lockdowny,
karantény a absenciu sociálneho kontaktu. Vaša
generácia to pociťuje najviac. Samozrejme všetci
vás chceme chrániť a opatreniami zariadiť, aby ste
zostali zdraví. No uvedomujeme si aj to, že teraz
možno viac ako kedykoľvek predtým potrebujete
blízkosť človeka, rozhovory, priateľstvo a oporu. Ak
by sme to mali nazvať jedným slovom, myslím, že
výstižne by znela – pozornosť. Pozornosť rodiny,
ale aj nás všetkých. Aby ste pocítili, že sa na vás
nezabúda, že sme tu vždy pre vás. V minulom roku
boli opatrenia tak prísne, že sme pre vás nemohli
zorganizovať posedenie, ani naživo mnohým z
vás zablahoželať k životným jubileám, tak ako
bývalo zvykom. Som rád, že činnosť Zboru pre
občianske záležitosti je naďalej živá a vďaka nim
sa k vám dostali naše pozdravy, blahoželania a

dary k jubileám.
Chceme vám pripomenúť, že na vás nezabúdame, že si vážime statočnú prácu, ktorú ste vykonali.
Väčšina z vás ste už na zaslúženom odpočinku,
mnohí z vás s hlbokou úctou a citom pomáhate
vychovávať vnúčatá, vštepujete im cit a úctu ku
všetkým hodnotám života.
Šťastie človeka nespočíva v jeho spokojnosti,
ale v tom, koľko ľudí urobil šťastnými. Múdrosť nie
je v tom, koľko toho vie človek sám, ale v tom, ako
svoju múdrosť vie odovzdávať iným. A vy, naši
seniori, stále odovzdávate svoje životné skúsenosti mladším, svojim deťom, vnukom a mnohí už
i pravnukom. Lebo váš život nebol ľahký. Ale tie
roky uleteli ako deti z rodného hniezda. Všeličo
dali, všeličo vzali, všeličím život naplnili. Menia
sa ľudia a mení sa i naše mestečko. Mnohí z vás
majú na jeho stvárňovaní svoj osobný podiel. I
za to vám chcem dnes poďakovať. Už padajú
listy zo stromov, všetko ide tak, ako musí ísť. V
prírode i v živote. A mňa teší, že i napriek rokom
a šedinám ste si našli čas prísť sem, aj za týchto
komplikovaných podmienok.

Pribúdajúce roky vôbec nie sú dôvodom na
nostalgiu, a najmä nie u vás, lebo obzretie späť
na vaše dielo plné tvorivosti a neutíchajúceho
elánu nás nabáda k optimizmu. Úcta, láska, porozumenie, trpezlivosť a uznanie autority starších
by sa mali premietať v každodennom živote ako
samozrejmosť. Úctu si nemožno načasovať ani
naplánovať na jeden mesiac v roku. Raz budeme
všetci starí a po statočne vykonanej práci budeme
aj my potrebovať pomoc druhých rovnako, ako ju
starší ľudia potrebujú dnes.
Vážení spoluobčania! V mene svojom a v zastúpení mesta vám v tento slávnostný deň ďakujem za
vašu celoživotnú prácu, želám vám z celého srdca,
aby ste veľa rokov pobudli v zdraví a v šťastí medzi
svojimi najdrahšími a medzi nami všetkými. Nech
je váš život naplnený dobrým zdravím, priaznivým
ovzduším a spokojnosťou! V pokoji užívajte život v
kruhu svojich najbližších. Nech je vaša jeseň života
pokojná a slnečná. Nech sú dni vášho zrelého veku
prepletené vďačnosťou nás všetkých. Želám vám,
aby vám nezhaslo nadšenie pre všetko dobré a
krásne, čo vás v živote obklopuje. Nedopustite,
aby vám v srdci vyhasla láska k ľuďom.
Ing. Viktor Wiedermann
Primátor mesta Ilava
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Matrika
Narodili sa:
Ivana Šťastná
Michaela Meliš
Petra Vivien Bučeková
Stela Zemková
Navždy nás opustili:
Rozália Čepáková
Ivetta Jarolímková
Miroslav Margeták
Eva Balážová
Filip Pribol
Antónia Birkušová
Pavol Birkuš
Manželstvo uzatvorili
Ing. Dušan Bachár
a Henrieta Kollárová
JUDr. Vladimír Leško
a Lenka Štúriková
Ing. Tomáš Kanderka
a Ing. Miriam Čuríková
Marek Baninec
a Bc. Emília Filová
prisťahovaní:
odsťahovaní:
zmeny v meste:
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Novembrová spomienka na všetkých, ktorí už nie sú medzi nami
Život je ohraničený smrťou, ako
deň dvadsiatou štvrtou hodinou.
Je to definitíva. Touto hranicou
sa zaoberajú vedci, spisovatelia
i laici. Všetci si kladieme otázku:
Čo je za ňou? Je život po živote?
Tajomstvo života a tajomstvo smrti
- večná hádanka. Dnes nehádajme.
Spomínajme. Na tých, čo už nie
sú medzi nami. Na to pekné, čo
v našich mysliach zanechali. Na
ich svojský slovník, prízvuk, črty,
prchavý úsmev, lásku, ktorú rozdávali. Nemusíme nechávať miesto
pri stole. Len zapáľme sviečku a
prihovorme sa každému milým
slovom. Nielen v tento novembrový

sviatok. Všetci zostávajú navždy
hlboko v nás...
Od 1.januára 2021 do 15.októbra 2021 nás opustili:
Január 2021: Ivan Fulec, Ján
Čuga, Ferdinand Kučmín, Irena
Masaryková, Milan Martišek, Oľga
Prváková, Anna Briestenská, Irena
Šteffeková, Anton Kočkár
Február 2021: Helena Pagáčová
a Jaroslav Marton, Irena Kucharíková, Martina Šedová, Ing. Gregor
Gábel, Elena Schillerová, Viera
Černejová
Marec 2021: Štefánia Kvasnicová, Mária Reisenauerová,
Milan Suchánek, Helena Šíblová,

Jaroslav Tomčány, Bc. Martina
Čičková, Miroslav Zacko, Helena
Hebrová, Silvia Rajníková, Mária
Štrbáňová, Ing. Ján Vlkovič, Karol
Ďurec, Milan Rajník, Jozef Vavrík,
Bohumil Paholek, Lýdia Vincová,
Vladimír Hudec
Apríl 2021: Ladislav Gabriš, Miloš Šedo, Ján Múčka, Pavol Makás,
Jana Slugeňová
Máj 2021: Pavel Schiller, Ľuboš
Vrana, Vladimír Suchár, Ľubomír
Zubárik, Anna Bajzíková
Jún 2021: Mária Poliaková, Anna
Jarníková
Júl 2021: Štefánia Kazárová,
Jozef Pagáč, Mária Hudáčková,
Edita Teicherová
August 2021: Ľubomír Matejov,
Peter Kotlárik, Antónia Remšíková,
Alena Siraňová, Peter Turek, Marek
Valach
September 2021: Ľudovít Hanko, Rozália Čepáková, Ivetta Jarolímková, Eva Balážová, Miroslav
Margeťák, Filip Príbol
Október 2021: Antónia Birkušová, Pavol Birkuš.
-ra-

SPOMIENKA
16
6
2

SPOMIENKA
„Len láska zostáva,
tú smrť nepozná...“

„Je taká chvíľa, skončí sa
život, začne spomienka."
Dňa 4. novembra 2021
uplynie 10 rokov
od úmrtia pána
Ferdinanda ŠIPKU.
Venujte mu spolu
s nami tichú spomienku!
Smútiaca rodina.

Smútočné poďakovanie

Dňa 14. októbra sme si
pripomenuli 75 rokov
od narodenia milovaného
otca, manžela a deduška
Vladimíra HUJA.
Kto ste ho poznali,
venujte mu spolu
s nami tichú spomienku!
Smútiaca rodina.

Smútočné poďakovanie
Touto cestou vyjadrujem
úprimné poďakovanie všetkým
priateľom a známym. Všetkým,
ktorí prišli na poslednej ceste
odprevadiť a rozlúčiť sa so
zosnulým
Miroslavom
MARGEŤÁKOM.
Ďakujem za účasť, kvetinové dary a slová sústrasti.
Brat Ivan

Smútiaca rodina touto cestou ďakuje všetkým priateľom,
susedom a známym, ktorí sa
prišli rozlúčiť so zosnulou
pani Rozáliou
ČEPÁKOVOU
Zároveň ďakujú za kvetinové dary a slová sústrasti.

Blahoželanie
Dlhoročná kronikárka nášho
mesta a členka redakcie Ilavského mesačníka
Mgr. Magdaléna Kobzová
oslávila 75. jubileum.
Veľa zdravia a šťastia jej v
mene Mesta Ilava zapriali primátor Ing. Viktor Wiedermann i
viceprimátor Ing. Anton Bajzík.
Pridávame sa k blahoželaniu
a želáme jej veľa životného
elánu.
-redakcia IM-
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Ilavská 25-ka vylákala do prírody takmer 350 nádejných turistov
Klub slovenských turistov Tuláci z Ilavy usporiadal svoj tradičný
turistický pochod s názvom Ilavská 25-ka. V sobotu 11.septembra
sa na štart XXXVII. ročníka dostavilo 348 nadšených turistov z
rôznych kútov Slovenska.
Pochod cez Strážovské vrchy
potešil účastníkov nielen prekrásnymi výhľadmi, ale aj príležitosťou
nadýchať sa čerstvého vzduchu
a utužiť staré priateľstvá, ktoré
mnohokrát vznikli práve na tejto akcii. Na turistických trasách v rozpätí
25 km, 15 km a 8 km mali možnosť
zmerať si svoje sily a vystúpiť na
vrchol Sokola (651 m n. m.), Vápča
(955 m n. m.), Vlčinca (682 m n.
Hankovou a Jozefom Zápalkom.
m.), aj Sedličnej hory (498 m n.
K1 Sokol mal pod dohľadom Peťo
m.). Zaujímavým miestom je pre
Tlaský. Pod Vápčom na K2 bola
účastníkov každoročne aj Starý
Laura Staňová a Matúš Kvasháj (518 m n. m.). Ilavskú 25-ku
nica. Na K3 bol Vlado Zápalka
každoročne organizujeme v mea Vratko Lachký. Sedličná hora
siaci máji, tento rok sme museli pre
mala označenie K4, turistov tam
nepriaznivú pandemickú situáciu
uvítal Peter Cyro Mihál s Jurajom
termín preložiť na september.
Bukovčákom. Na Starom háji (k5)
Na jednotlivých stanovištiach
boli Maťo Kováč a Jaro Štefanec.
nám pomáhali dlhoroční členovia
Na stavbe štartovacieho miesta
a kamaráti. Štart a cieľ si vzala
sa podieľali Mirko Kosec, Andrej
pod krídla Anička Čelková spolu
Lipták, Vlado Strýček a Peter Ons Evkou Štefancovou, Lenkou

draščin. Stavbu trate si užili Miloš
Bohmann a Vlado Zermegh.
Dvadsaťpäť kilometrov dlhú
trasu prešlo 98 účastníkov, pätnásťkilometrový úsek zvládlo 174
účastníkov a osemkilometrovú
cestu si vychutnalo 76 turistov.
Veľká vďaka patrí členom klubu

Tulákov za pomoc pri organizovaní
pochodu. Ďakujeme aj Mestu Ilava a majiteľom hostinca U kozy.
Tešíme sa o rok na ďalší ročník
obľúbenej Ilavskej 25-ky, ktorú plánujeme uskutočniť 7. mája 2022.
(Vlado Zermegh, predseda
KST Tuláci Ilava)

Majstrovstvá okresu Ilava 2021 v kolkoch poznajú svojich víťazov
Tretie Majstrovstvá okresu Ilava v kolkoch, v kategórii muži „A“, sa uskutočnili 5.
septembra 2021 v kolkárni v Trenčíne. Pre
širokú verejnosť pokračovali turnajom 12.
septembra 2021.
V nedeľu 5. septembra sa v kolkárni v Trenčíne
uskutočnili už tretie Majstrovstvá okresu Ilava
v kolkoch, v kategórii muži „A“, nakoľko okres
Ilava v súčasnej dobe nedisponuje žiadnou
funkčnou kolkárňou. V tejto kategórii, ktorá sa
hrala v disciplíne na 120 hodov združených,
malo právo odohrať 16 hráčov z okresu Ilava,
ktorí hrajú pravidelne súťažné zápasy v 2. Slovenskej kolkárskej lige skupina západ, 3. lige v
Trenčianskom kraji a v mestskej lige v Trenčíne
a Starej Turej. Niektorí hráči si za prítomnosti
rozhodcu predohrali termín 12.09.2021, nakoľko
sa niekoľko hráčov na poslednú chvíľu z turnaja
odhlásilo. Majstrovstvá okresu Ilava v kolkoch
pokračovali 12. septembra opäť v kolkárni v
Trenčíne druhým turnajom, ktorý bol určený
najmä pre širokú verejnosť. Odohrali kategórie
deti do 14 rokov U14, kategória dorast od 15
do 18 rokov U18, kategória juniori od 19 do 23
rokov U23 kategória ženy a kategória muži
„B“, všetko rekreační hráči a začiatočníci, ktorí
nehrávajú pravidelne.
Na tretie Majstrovstvá okresu Ilava v kolkoch
bolo prihlásených cca 90 hráčov, žiaľ asi polovica
sa na dané termíny nedostavila. Kolky si prišli
okrem tradičných hráčov z Dubnice nad Váhom,
Ilavy, Bolešova, Zliechova a Novej Dubnice, v
tomto ročníku vyskúšať aj hráči z Kameničian,
Pruského, Bohuníc, Horného Srnia, Bratislavy a
Košeckého Podhradia. Práve noví hráči príjemne
prekvapili a turnaj značne zdramatizovali. Najviac
dramatická súťaž bola v kategórii žiaci, kde dvaja
najlepší hráči dosiahli rovnaký výkon a rozhodnúť
tak museli ďalšie pridané hody.

Na turnaj bola poskytnutá dotácia od mesta
Dubnica nad Váhom vo výške 350 EUR.Týmto
v mene hráčov a organizátorov mestu Dubnica
nad Váhom ďakujeme, že participovalo týmto
spôsobom. Za mesto Dubnica n/V sa turnaja
zúčastnila aj ako hráčka Mgr. Anna Mária Duvačová, ktorá nám na záver pomohla odovzdávať
ceny pre najmenších.
Ceny do turnaja venovali:
• Primátor mesta Ilavy Ing. Viktor Wiedermann
• Primátor mesta Dubnica nad Váhom Mgr.
Peter Wolf
• RONA, a.s. Lednické Rovne
• Full Café Ilava
• Vegáč – zdravé bistro Ilava
• Mnišky Pub & Restaurant Tuchyňa
Za poskytnutie priestorov na zorganizovanie
3. ročníka Majstrovstiev okresu Ilava v kolkoch
2021 patrí srdečné poďakovanie domácemu
klubu TKK Trenčín. Turnaj rozhodoval akreditovaný rozhodca Slovenského kolkárskeho
zväzu Ing. Ján Kebísek, hráč KK FESA Dubnica
n/V. Riaditeľom turnaja bol akreditovaní tréner

Slovenského kolkárskeho zväzu Mgr. Roman
Pecháček. Turnaj po technickej stránke pomáhali
zabezpečiť domáci hráči. Osobitné poďakovanie
patrí zdravotnej sestričke z NsP Ilava Bc. Marte
Pilnej, ktorá celý deň erudovane dohliadala na
zdravotnú starostlivosť všetkých hráčov, vrátane
pitného režimu. Veľké poďakovanie patrí najmä
sponzorom za venovanie cien do turnaja a
všetkým, ktorí sa podieľali na organizácií tohto
turnaja. Veríme, že o rok sa stretneme znova
na štvrtom ročníku a opäť prežijeme spoločne
krásny športový deň.
Konečné výsledky z 5. 9. v kat. muži „A“
na 120 hodov združených: 1. Roman Pecháček
(Ilava) 559 b., 2. Martin Hajaš (Nová Dubnica)
530 b., 3. Jozef Adamec (Zliechov) 491 b.
Konečné výsledky z 12. 9. v kat. muži „B“
na 120 hodov združených: 1. Martin Minárik
(Dubnica n/V) 411 b., 2. Dušan Hatnančík (Pruské) 401 b., 3. Peter Veselý (Dubnica n/V.) 396 b.
Konečné výsledky z 12. 9. v kat. ženy na
60 hodov združených: 1. Monika Mináriková
(Dubnica n/V) 202 b., 2. Katarína Gregušková
(Ilava) 181 b., 3. Júlia Micháleková (Ilava) 151 b.
Konečné výsledky z 12. 9. v kat. juniori na
60 hodov združených: 1. Patrik Filip (Košecké
Podhradie) 178 b., 2. Milan Žák (Horné Srnie)
144 b., 3. Janka Vulganová Horné Srnie 125 b.
Konečné výsledky z 12. 9. v kat. dorast
na 60 hodov združených: 1. miesto Patrik Filip
(Košecké Podhradie) 186 b., 2. Janka Vulganová
(Horné Srnie) 141 b., 3. Barborka Kebísková
(Horné Srnie) 125 b.
Konečné výsledky z 12.09.2021 v kat. žiaci
na 30 hodov do plných: 1. Janka Vulganová
(Horné Srnie) 129 b. + 14 b., 2. Matúš Hatnančík
(Pruské) 129 b. + 8 b., 3. Barborka Kebísková
(Horné Srnie) 93 b.
(R. Pecháček, riaditeľ turnaja)
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Medailová žatva ilavských
karatistov v Prievidzi
Výborné výsledky 2. kola Pohára Federácie, ktorý sa uskutočnil
18. 9. 2021 v Prievidzi.
Výsledky jednotlivci :
Andraščíková Peťa - 1. miesto
kumite družstvá - hosťovanie N.
Baňa
Andraščíková Peťa - 2. miesto
kumite jednotlivci
Balajková Nataša - 1. miesto
kumite družstvá -hosťovanie N.
Baňa
Ház Pavol- 3. miesto kumite
jednotlivci
Horák Timotej- 1. miesto kata
18-20 r.
Martinka Tomáš- 2. miesto
kumite jednotlivci
Sírny Christián - 1. miesto
kumite jednotlivci
Slavík Matej - 1. miesto kumite
jednotlivci
Slavík Matej - 1. miesto kumite
družstvá – hosťovanie N. Baňa
Uharčíková Ema - 1. miesto
kumite jednotlivci
Družstvo TJ Sokol Ilava 10 - 11.
r: Sírny Christian, Horák Tadeáš,
Kawulok Matej - 1. miesto kumite
Tento turnaj bol poznačený
neúčasťou a prípravou najlepších pretekárov na Majstrovstvá
sveta v dňoch 21. - 25. 9. 2021 v
rumunkom Cluj - Napoca.
Zopár našich pretekárov zostalo doma zo zdravotných dôvodov
a tak sa Pohára v Prievidzi
zúčastnilo len 11 pretekárov TJ
Sokol Ilava. Napriek tomu bola
úspešná bilancia a takmer všetci
stáli na stupňoch víťazov. Úplne
suverénne bolo družstvo 10 - 11
r. - Sírny, Horák a Kawulok.
Kedže sme nemali dosť pretekárov na vlastné družstvá, tak
niektorí naši štartovali hosťovanie
za druhé kluby. Celkovo naši
pretekári získali v jednotlivcoch
ale i družstvách 13 medailových
umiestnení – desať zlatých, dve
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strieborné a jedno bronzové.
Všetkým pretekárom, koučom
a rodičom patrí veľká vďaka.
Prajeme najmä chuť do ďalších
tréningov a súťaží.
(Kamil Horák, tréner
karate TJ Sokol Ilava)

Naši karatisti patria k svetovej špičke
Majstrovstiev sveta WUKF v Cluj-Napoca 2021 v Rumunsku sa
zúčastnilo 39 krajín z celého sveta, celkovo 1320 pretekárov, z
toho 40 zo Slovenska. Pre opatrenia v súvislosti s Covid-19 sa
nemohlo zúčastniť viac pretekárov zo Slovenska, i keď výkonnostne boli na špičkovej úrovni.
Z Ilavy boli nominovaní pretekári
male seniors 21-35 y.o. open weight
Katarína Kadlečíková, Romana
Horák Timo
Adamcová a Timotej Horák. K
4.miesto Kata GoJu Ryu juniors
výprave samozrejme patril aj tréner
18-20y.o.
Pavol Iskra. Každý pretekár, ktorý
5.miesto Kata GoJu Ryu seniors
mohol, štartoval vo viacerých ka21-35y.o.
tegóriách jednotlivcov aj družstiev.
Je to vynikajúci úspech a treba
Celková bilancia účasti pretepretekárom poďakovať za vzornú
reprezentáciu Slovenska aj Mesta
károv TJ Sokol Ilava na Majstrovstvách sveta WUKF Cluj-Napoca
Ilava. Poďakovanie si zaslúži aj
2021:
tréner Pavol Iskra, ktorý sa vzorne
Kadlečíková Katarína
staral o našich reprezentantov
počas celodenného súťažného ma1. miesto Sanbon female cadets
16-17 y.o
ratónu, keď sa začínalo o 8.00 hod.
3. miesto kumite team shobu
a súťaž končila okolo 20.00 hod.
sanbon cadets 16-17 y.o.
Prajem pretekárom veľa chuti do
Adamcová Romana
ďalších náročných tréningov a pre
1.miesto kumite shobu sanbon fevšetkých ostatných cvičencov TJ
male juniors 18-20 y.o. open weight
Sokol Ilava motiváciu do ďalšieho
2.miesto kumite shobu sanbon
trénovania.
female juniors 18-20 y.o. 65+kg
(Kamil Horák, tréner
3.miesto kumite shobu sanbon fekarate TJ Sokol Ilava)

Ilavská miniliga odštartovala svoj 31. ročník
Do aktuálnej sezóny Mestskej
ligy malého futbalu v Ilave sa prihlásilo desať mužstiev. Eurošrot
a FC Kebab Beluša nahradili
dve nové mužstvá a to Pruhy 83
pôsobiace aj v dubnickej minilige
a Načo názov, ktoré zostavil hráč
Peter Ptáček (Johny). Počas leta
došlo k viacerým zaujímavým
prestupom. Mladé šťuky posilnili
útočníci z bývalého Eurošrotu
(Braňo Pružinec a Denis Šebík).
Bývalý útočník a najlepší strelec IL
Sportu posledných rokov Tomáš
Kovács bude túto sezónu obliekať
dres mužstva Pruhy 83. Hovorilo
sa aj o megaprestupe brankára
Mareka Gabriša, túto informáciu
však manažér Alcatrazu nepotvrdil. Veľký návrat do kolotoča
miniligy by mohol zaznamenať
aj Lukáš Novosad (Rooney), o

ktorého prejavilo záujem mužstvo
Zrnkáčov. MLMF ILAVA si pre
tento ročník pripravila aj niekoľko
noviniek. Obnovou prešli pravidlá
odloženia zápasov a zaujímavým
je aj plán nasadzovať nedeľné
zápasy podľa vyrovnanosti mužstiev a diváckej návštevnosti.
Podľa organizátorov MLMF by sa

TABUĽKA PO 7. KOLE:
1. AQUATEC
2. BETA
3. MLADÉ ŠŤUKY
4. NAČO NÁZOV
5. PRUHY 83
6. ZRNKÁČI
7. ATLETIKO LOGISTIK
8. ALCATRAZ
9. IL SPORT
10. KRÁTKY PROCES

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

diváci mohli dočkať i prestížnych
večerných zápasov pod umelým
osvetlením. Prilepšiť by si ilavská
miniliga mohla aj dotáciou z Mesta
Ilava, o ktorú sa vedenie MLMF
ILAVA plánuje uchádzať. Plánom
predsedu miniligy je zorganizovať
1. ročníka juniorskej miniligy.
-red/mlmf-

7
7
5
5
4
2
2
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
2
2
3
5
5
6
6
6

100:5
68:35
58:21
54:48
45:40
35:56
26:70
21:50
24:62
29:73

21
21
15
15
12
6
6
3
3
3
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O futbale v Ilave počúvame veľa „zaručených“
správ, ale ako to je naozaj?
V aktuálnej sezóne máme
prihlásené v IV. lige ObFS
Považská Bystrica štyri mládežnícke družstvá -kategóriu mladšia prípravka U9,
Mix U11, mladší žiaci MLŽ
U13 a starší žiaci STŽ U15.
Mladšia prípravka U9
V mladšej prípravke U9 hrávajú
chlapci a dievčatá do veku 9
rokov, momentálne tu pôsobí 20
hráčov. Malí futbalisti absolvovali
veľa prípravných zápasov s Lednickými Rovňami, Dubnicou n/V
a Pruským. Dňa 4. septembra
na ihrisku v Ilave odštartovali
ligovú atmosféru U9 v domácom
prostredí. Ligový turnaj naše
najmenšie hviezdy jednoznačne
vyhrali so skóre 33:8. Turnaj
sme organizovali za prísnych
hygienických opatrení platných
v danom období. Poďakovanie
patrí všetkým rodičom, ktorí sa
postarali o občerstvenie a zábavu.
Ďakujeme aj pizzerii FULL CAFE,
ktorá nám sponzorským darom
poskytla svoju praženú kávu.
Ďalší ligový turnaj čakal našich
12.septembra v Beluši. Ani tu malí
futbalisti nesklamali a obsadili 2.
miesto po jednej prehre. V tabuľke
sme obsadili prvé miesto.
Kategória Mix U11
Chlapci v kategórii Mix U11
(8-11r.) pod vedením nového
trénera Samuela Tabaka mali
presvedčivý vstup do sezóny,
kde po prvých dvojzápasoch sa
vyhrievali na prvom mieste. Prvé
trpké prebudenie nám uštedril náš
odveký rival Dubnica n/V, s ktorou
si chlapci odviezli domov prehru a
tá ich odsunula na druhé miesto.
Kategória U13 - mladší žiaci
V tejto kategórii do 13 rokov s
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Futbal v Ilave na vzostupe

alias Úspešná futbalová jeseň

viac ako dvadsaťčlenným kádrom
si nový tréner Samuel Tabak
mohol vyberať. No po prvých
zraneniach a prehrách si chlapci
uvedomili, že budú musieť na
tréningoch viac zabrať, aby si
ustrážili dobré umiestnenie v
tabuľke.
Kategória U15 - starší žiaci
Nielen náš klub, ale veľa iných,
má problém s kategóriou U15
(13 – 15 rokov). Pravda je taká,
že deťom sa už nechce chodiť
na pravidelné tréningy, pohyb
ich toľko neláka. Jednoduchšie
je stráviť dve-tri hodiny na telefóne, ako sa naháňať za loptou a
s ôsmimi deťmi tím nepostavíte.
Samozrejme sú tu aj iné krúžky,
odchod talentov do iných klubov a
podobne. Nám sa podarilo vytvoriť
podmienky aj pre túto kategóriu
spojením družstva Bolešov a našich Ilavčanov. Momentálne sa im

nedarí, ale ako naši povedali: „Jarná sezóna bude omnoho lepšia.“
. Koniec koncov nejde vždy len
o výhru. Budeme im držať palce.
Aktivity, projekty
a naše plány
Dňa 15. februára náš klub
podpísal darovaciu zmluvu so
spoločnosťou NIKÉ s.r.o. na sumu
3 000 eur. Peňažné prostriedky
nám poskytli na základe zaslanej
žiadosti z Garančného fondu pre
budúcnosť športu. Po zaslaní
videa sme boli úspešní, pričom
financie sme účelovo získali na
závlahu futbalového ihriska.
Mesto Ilava nám poskytlo dotáciu
v hodnote 4 500 eur a momentálne
riešime realizáciu.
Každú druhú nedeľu sa ozýva
z nášho futbalového ihriska hvizd
píšťalky. V tejto sezóne začali
u nás trénovať a hrávať svoje
„majstráky“ muži z Kvášova, ktorí

Mladšia prípravka U9: horný rad zľava: J. Ďuriš, T. Striško, S. Gelien, A. Surový, J. Smrček, tréner Miroslav Striško, dolný rad zľava: F.
Ilončiak, N. Vaštík, A. Brňák, A. Batlová, M. Suchánek, brankár O. Dian.

Mix U 11: horný rad z ľava: tréner Samuel Tabak, S. Miakiš, M.
Ďuriš, S. Ilončiak, V. Hanko, T. Striško, O. Dian, dolný rad zľava M. P.
Bakič, S. Suchár, J. Ďuriš, brankár K. Vašek.

hrajú už pomerne dobrú IV. ligu.
Nehrávajú zadarmo, ako sa to
šíri... Za každý tréning aj zápas
odvádzajú príslušnú sumu podľa
zmluvy.
Mnohí sa pýtajú, prečo
Ilava nemá svojich mužov?
Iniciatíva bola, mladí muži mali
záujem hrávať. Treba si uvedomiť,
že prihlásiť sa do súťaže je málo.
Vyplývajú z toho určite záväzky
a povinnosti. Mesto aj náš klub
je otvorený všetkým podnetom.
Chodíme po rôznych kluboch
a vidíme iniciatívu domácich, u
nás v Ilave žiadna iniciatíva nie
je... žiaľ. Sme veľmi radi, že sa
sformovali „starí páni“ a mávajú
pravidelné tréningy.
Momentálne hľadáme nového
správcu športového areálu a
aj nového trénera. Ak by mal
niekto vážny záujem, ocenili by
sme to. Finančne to nie je až
také nezaujímavé. Musím sa poďakovať Oddeleniu technických
služieb Mesta Ilava, ktoré nám
veľmi pomáhajú s udržiavaním
poriadku a prevádzky areálu
ihriska. Na záver chceme vyzvať
deti, mládež a samozrejme aj ich
rodičov - príďte sa aj vy zapojiť do
rozvoja futbalu v Ilave.
Pravidelné tréningy
Pondelok o 16:30
kategória U 9, U11 ,U13, U 15
Streda o 16:30
kategória U 9, U11 ,U13, U 15
Piatok o 16:30
kategória U11 ,U13, U 15
pod vedením trénerov Miroslava Striška a Samuela Tabaka.
(Ľ. Ďuriš, MFK Ilava)

Mladší žiaci U 13: horný rad z ľava : J. Kotúč, S. Miakiš, A. Striško,
M. Ďuriš, M. Mogora, M. Struhár, A. Batla, tréner Samuel Tabak, dolný
rad zľava: M. P. Bakič, S. Ilončiak, S. Suchár, J. Šedo, L. Vala, brankár
T. Bohačík.
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Mesto Ilava ponúka
na prenájom
zrekonštruované
priestory telocvične
na Hviezdoslavovej ulici
V zmysle schváleného Dodatku č. 1 k VZN 3/2018
Zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom mesta Ilava
je výška nájomného za užívanie priestorov nasledovná:

- mimo vykurovacej sezóny: 6 eur / hod.
- v čase vykurovacej sezóny: 10 eur / hod.
V prípade záujmu využitia priestorov telocvične
a voľných termínoch kontaktujte:
Jarmila Dušičková, 042/44 555 33, 0948 863 021
Žiadosť o prenájom posielajte na:
jarmila.dusickova@ilava.sk
alebo do podateľne MsÚ, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava

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