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ZDARMA!

V aktuálnom vydaní si prečítate:
l Na dvore oddelenia technických služieb mesta zaparkovali dva nové multifunkčné traktory l
l Dobrovoľní hasiči v Iliavke budú mať vďaka dotácii novú prístavbu hasičskej zbrojnice l
l Mikuláš prešiel na koči ulicami mesta l Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok? l
l Pomáhame si navzájom - potravinovou pomocou ste obdarili
sociálne slabšie rodiny, darčekmi zase starkých z okolia l
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editorial

Vážení spoluobčania,
opäť sa nám priblížil
čas, podľa mnohých
ľudí, najkrajších kresťanských sviatkov roka,
ČAS VIANOC. Tieto
však budú vo veľa veciach
„iné“ ako tie predošlé. Boj
s celosvetovou pandémiou
sa podpisuje na opatreniach vlády, ktoré zasahujú
do života všetkých ľudí.
Momentálne sú preventívne opatrenia zamerané
predovšetkým na zníženie
stretávania sa a koncentrácie väčšieho počtu ľudí.
Od 21. decembra bude v
našej republike vyhlásený
LOCKDOWN. Tento nový
výraz v našom slovníku znamená najmä obmedzenie
všetkých ľudských činností
na minimum (napr. nakupovanie iba nevyhnutných vecí
ako sú potraviny, drogéria,
lieky...) a taktiež výrazné
zníženie mobility ľudí.
Z tohto dôvodu sme pre
Vás nemohli tento rok usporiadať obľúbené vianočné
trhy ako aj ďalšie kultúrne
akcie a spoločenské podujatia, ktoré už tradične k
Vianociam patria.
Napriek týmto obmedzeniam sa snažíme priniesť a
priblížiť Vám vianočnú atmosféru. Doplnili sme svetelnú
výzdobu v uliciach nášho
mesta aj na námestí. V parku
nám pribudol nový, krásny
Betlehem. Deti pozdravili
Mikuláša na jeho ceste
mestom a zapaľovanie adventných sviečok môžete
pravidelne sledovať v online
priestore.
Vieme, že toto všetko
Vám nemôže úplne nahradiť stretnutia s priateľmi a
známymi. O to viac si však
želáme, aby sa tento rok
prenieslo ČARO VIANOC
najmä do Vašich domovov.
Aby ste narodenie Božieho
dieťatka oslávili v zdraví,
šťastí, radosti a spokojnosti.
Tak, ako sa píše v jednej
básni: „Vianoce sú vtedy,
keď láska nie je len na
papieri.“
Prajeme Vám šťastné, veselé a požehnané Vianoce.
Viktor Wiedermann,
primátor mesta Ilava
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Hasičská zbrojnica v Iliavke bude
mať vďaka dotácii novú prístavbu
Mesto Ilava sa v minulom roku zapojilo do výzvy Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky v rámci projektu Podpora zvýšenia
ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie
a modernizácie stavieb s myšlienkou rozšíriť hasičskú zbrojnicu
v Iliavke o novú prístavbu.
z ministerstva vnútra vo výške
„V rámci tejto výzvy sme boli
zhruba 30-tisíc eur,“ uviedol
úspešní. Prístavba hasičskej
Anton Bajzík, zástupca primátora
zbrojnice v Iliavke sa realizuje
mesta Ilava a poslanec za miestod augusta. Ide o investíciu vo
nu časť Iliavka. Ako ďalej dodal,
výške približne 44-tisíc eur s
práce naďalej prebiehajú. Pri
tým, že na základe výzvy bude
pôvodnej budove hasičskej zbrojtento projekt spolufinancovaný

nice tak vznikne nová prístavba,
ktorá bude slúžiť ako garáž pre
hasičské vozidlo.
Dobrovoľný hasičský zbor Iliavka 13. novembra oslávil 85. výročie
od svojho vzniku. Po dokončení
prác na novej prístavbe majú
dobrovoľní hasiči v pláne toto významné jubileum spoločne osláviť
v závislosti od protipandemických
opatrení.
-verk-

Prehľad prostriedkov získaných z externých
zdrojov do rozpočtu mesta Ilava v roku 2020:
 Dotácia na projekt „Prístavba hasičskej zbrojnice Iliavka“,
poskytovateľ – Ministerstvo vnútra SR 		
30.000 eur
 Dotácia na projekt „Rozvoj energetických služieb na regionálnej
a miestnej úrovni – Mesto Ilava“, poskytovateľ – Ministerstvo
životného prostredia SR
11.096 eur
 Dotácia na projekt „Triedený zber komunálneho odpadu v meste
Ilava“ nákup traktora s čelným nakladačom, poskytovateľ
– Enviromentálny fond
59.460 eur
 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na projekt „Odstránenie
zvlhnutia muriva v mestskom múzeu Ilava“,
poskytovateľ – Nadácia EPH
10.000 eur
 		Dohoda o spolupráci „Spolufinancovanie stavebných prác
ul. Štefánikova“, poskytovateľ - SPP distribúcia
9.400 eur
 Zmluva o poskytnutí prostriedkov na projekt „Dobré knihy sú blízko vyber si v knižnici“, poskytovateľ – Fond na podporu umenia
3.000 eur
 Celkom za rok 2020 získalo Mesto Ilava
122.956 eur
Okrem toho mesto získalo ako bezúročnú pôžičku za výpadok podielových daní
kompenzáciu vo výške cca 123.000 eur, pričom zostáva vysokým predpokladom, že
táto pôžička bude časom zmenená taktiež na grant.
-red-
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Asfaltový povrch dostalo aj parkovisko na Mierovom námestí
pred predajňou potravín a poštou.
S REKONŠTRUKCIOU
ŠTYROCH ÚSEKOV CHODNÍKOV A DVOCH CIEST SA V
ILAVE ZAČALO PO TOM, ČO
POSLANCI NA MIMORIADNOM ZASADNUTÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
KONCOM SEPTEMBRA
SCHVÁLILI NÁVRATNÚ
ŠTÁTNU PÔŽIČKU.
Na mimoriadnom rokovaní
mestského zastupiteľstva poslanci schválili návratnú finančnú
výpomoc zo štátnych finančných
aktív poskytnutú Ministerstvom
financií Slovenskej republiky a
to vo výške takmer 123-tisíc.
Pôžička bola určená na výkon
samosprávnych pôsobností z
dôvodu kompenzácie výpadku
dane z príjmov fyzických osôb v
roku 2020. Bezúročná pôžička
od štátu má štvorročnú splatnosť
v rovnomerných ročných splátkach, pričom prvá splátka bude
uhradená v roku 2024 a posledná
v roku 2027.
Práce na druhej etape
úpravy ciest a chodníkov
prebehli v mesiacoch
október a november
Druhá etapa rekonštrukcie
ciest, na ktorú samospráva návratnú finančnú výpomoc z Minis-
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Nový asfaltový koberec na Medňanskej ulici.

Ďalšie chodníky a úseky ciest v Ilave
DOSTALI NOVÝ ASFALTOVÝ KOBEREC

Zrekonštruovaný chodník od Košeckej ulice po
cintorín.
terstva financií SR použije, mala
byť zrealizovaná i vyúčtovaná do
konca roka 2020. Víťaz verejného
obstarávania si dielo prevzal
koncom septembra a práce začal
realizovať začiatkom októbra. Najskôr sa opravili chodníky smerom
od Košeckej ulice až po cintorín.
Následne sa opravoval chodník
na Farskej ulici až po semafor
pri autobusovej zastávke Stred,
pričom nanovo sa urobil aj ostrov-

Zrekonštruovaný úsek chodníka na Pivovarskej ulici od
zberných surovín po odbočku na Skalu.

ček pri vjazde na Farskú ulicu od
hlavnej cesty. Súčasne sa opravoval aj úsek chodníka vedúci od
zberných surovín až po odbočku
k sídlisku Skala. Napokon sa pozornosť sústredila aj na frézovanie
dvoch väčších úsekov ciest a to
pred predajňou potravín a pred
poštou na Mierovom námestí a
pred materskou školou v smere k
budove starého pivovaru. Bodkou
za druhou etapou rekonštrukcie
úsekov chodníkov a ciest bol nový
asfaltový povrch na spomínaných
cestných komunikáciách. Nový
asfaltový koberec bol na ne položený 23. novembra.
Tretia etapa rekonštrukcie
ciest sa v budúcom roku
zameria na komplexnejšie
opravy ulíc

Nový asfalt dostal aj chodník na Farskej ulici až po
semafor pri zastávke Stred.
chodník od železničnej stanice
smerom na námestie. Toto už je
schválené aj v rozpočte, nakoľko ide o vyvolanú investíciu v
rámci projektu nového regulovaného parkovania v centrálnej
mestskej zóne. Keď totiž na
budúci rok spustíme novú
parkovaciu politiku, musíme
ľuďom ponúknuť zo záchytného parkoviska na stanici do
centra bezpečnú prístupovú
cestu,“ dodal primátor s tým, že
od januára čaká ako radnicu, tak
aj poslancov niekoľko rokovaní
o tom, ktoré ďalšie ulice pôjdu v
„treťom kole“ do komplexnejšej
rekonštrukcie.
-verk-

Druhá etapa rekonštrukcie
chodníkov a ciest nič nemení
na pôvodných plánoch, kedy
sa v budúcom roku počítalo s
opravou vozoviek na uliciach v
mestských častiach. Pôjde tak
už o tretiu etapu rozsiahlych
rekonštrukcií ciest a chodníkov v
Ilave, pričom aktuálne sa niektoré
ulice už projektujú. „Momentálne sa vyberajú ďalšie cesty,
ktoré by sa realizovali v tretej
etape. Poslanci si za
jednotlivé mestské
časti musia tiež určiť
priority na nasledujúce obdobie. Naprojektované sú už ulice
Kpt. Nálepku a Štefánikova,“ priblížil ďalšie
plány V. Wiedermann.
„Z môjho pohľadu je
veľmi dôležité, aby
Vynovený ostrovček pri vstupe na
bola urobená prístuFarskú ulicu od hlavnej cesty.
pová cesta a hlavne
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Na fotografiách zľava stav mestského múzea pred, počas a po rekonštrukcii.
Ako sme vás v októbrovom
vydaní Ilavského mesačníka už
informovali, Mestské múzeum v
Ilave sa dočkalo rekonštrukcie,
na ktorú vo svojich útrobách
čakalo už dlhé roky. Najväčším
problémom, ktorý pribúdajúci
čas iba zhoršoval, bolo vlhnutie
stien. To spôsobovalo opadávanie omietok a veľký varovný prst
sa týčil aj nad znehodnotením
exponátov.
V minulosti sa v mestskom múzeu
vymenili staré okná za nové, avšak
problém s vlhnutím stien naďalej
pretrvával a ich stav sa zhoršoval.
Projekt ich odvlhčenia bol preto nielen vítaný ale mimoriadne potrebný.
Rekonštrukcia mestského múzea
bola rozdelená na tri časti. Realizátor prác sa musel vysporiadať so
sanáciou vlhkého muriva, izoláciou
podláh a odvodnením v exteriéri.
Išlo o práce na prízemí múzea,
ktorých výsledkom sú nové sanačné
omietky a maľovka, nové podlahy

V mestskom múzeu prebehla
rekonštrukcia navlhnutých múrov
a sociálne zariadenia. „Práce boli
vysúťažené za sumu takmer
33-tisíc eur, pričom 10-tisíc eur
sme získali z grantu Nadácie
EPH,“ uviedol zástupca primátora
a poslanec MsZ Anton Bajzík. „Na
to, aby sa mestské múzeum
otvorilo návštevníkom, aby bolo
funkčné, bolo potrebné začať s
jeho obnovou. Musíme v nej ale
aj naďalej pokračovať smerom na
poschodie a von tak, aby sme z
mestského múzea vytvorili kultúrny komplex,“ doplnil A. Bajzík.
„Obnova mestského múze je
už dlhodobo žiadaná a je potrebné v nej aj naďalej pokračovať.
Celkovo však treba prebudovať

nanovo aj expozície múzea,
zatraktívniť ich a prispôsobiť
súčasnej dobe. Na to, aby sme
sa posunuli ďalej však bolo nutné zvrátiť chátrajúci stav nášho
múzea,“ povedala na margo prebiehajúcej rekonštrukcie správkyňa
múzea Oľga Tomášová.
Obnova múzea začína jeho sanáciou, ale nebude ňou aj končiť.
Radnica sa chce zamerať aj na
nové expozície, zatraktívnenie
priestorov a ich prepojenie s turisticko-informačným centrom. „Cieľom
je, aby návštevníci Ilavy dostali
všetky potrebné informácie, či
už o možnostiach ubytovania,
stravovania, kultúrnych pamiat-

kach v meste a okolí, alebo
organizovaných kultúrnych,
športových a spoločenských
podujatiach. V ďalších etapách
a v našich dlhodobých plánoch
chceme v budove doplniť a
spraviť novú expozíciu múzea s
tým, že budeme riešiť aj prístavbu
budovy, kde by časom mohla byť
umiestnená mestská knižnica,“
prezradil primátor viac o tom, ako
by sa mohlo mestské múzeum do
budúcna rozvíjať a viac priblížiť
verejnosti. Momentálne je múzeum
ešte zatvorené, po vytvorení novej
expozície v budúcom roku bude
opäť sprístupnené návštevníkom
a školám.
-verk-

NOVÉ HROBOVÉ MIESTA NA CINTORÍNE V ILAVE
Pracovníci Oddelenia technických služieb
mesta Ilava v mesiaci november vybudovali
obruby na nové hrobové miesta. Pri betonáži
priložil k ruku dielu aj vedúci oddelenia. „Z
dôvodu naplnenosti kapacity existujúcich
hrobových miest na Mestskom cintoríne v
Ilave sme pristúpili k vybudovaniu nových
hrobových miest,“ uviedol dôvod budovania
nových hrobových miest Stanislav Rendek.
Ako ďalej dodal, v prvom rade bolo potrebné
nachystať debnenie a zemnú pláň. „Naše
oddelenie úzko spolupracuje so spoločnosťou TEKOS Nová Dubnica, ktorá nám
zapožičala vonkajšie debnenie. Po vyhotovení debnenia bolo potrebné naviesť
lomový kameň, resp. väčšie kusy starých
betónov. Pre úsporu materiálu sme použili
čerstvý betón a vyhotovili sme armovanie.
Následne bolo možné zabezpečiť distribúciu betónu a samotnú realizáciu betonáže,“
opísal postup prác vedúci oddelenia TSM.
V rámci efektívnosti prác popri spomínanej
betonáži pracovníci technických služieb zabezpečili aj novú betónovú deku na šachte v areáli
základnej školy, kde existujúca betónová doska
už vplyvom exogénnych činiteľov podliehala
značnej degradácií.
-verk/tsm-
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Betlehemská ulica
V mestskej časti Klobušice
sa verejný život konal na mnohých úrovniach. Výbor mestskej
časti na sklonku minulého roka
usporiadal silvestrovskú zábavu
a začiatkom toho aktuálneho
sa s obyvateľmi zabavili na fašiangovej zábave. Počas zľahka
uvoľnených opatrení v lete využili
príležitosť, aby takpovediac pokrstili novovybudované detské
ihrisko Na zábave – ako inak než
zábavou, kultúrnym programom a
tradičným futbalovým zápasom
„ženatí verzus slobodní“. Viac
kultúry ani Klobušiciam žiaľ pandémia neumožnila usporiadať.
Zato v množstve „odmakanej“
práce organizovanej výborom a
dobrovoľníkmi v našom meste
hrali tento rok jednoznačne prím.
„Chceli by sme sa poďakovať
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Upravený cintorín v Klobušiciach

V Klobušiciach pomáhali dobrovoľníci pri mnohých aktivitách

Výbor má aj do nového roka smelé plány
všetkým občanom mestskej
časti za ústretovosť a pomoc
pri všetkých brigádach poriadaných Výborom mestskej
časti Klobušice. Ďakujeme aj
vedeniu mesta, že nás v našich
dobrovoľníckych aktivitách
vždy podporilo a materiálovo
nás zabezpečilo. Veľká vďaka
patrí aj oddeleniu technických služieb, ktorí nám boli
nápomocní. Mimo pracovných
aktivít, ďakujeme aj oddeleniu
kultúry, v spolupráci s ktorým
sa nám podarilo zorganizovať
kultúrne akcie pre obyvateľov

v našej mestskej časti,“ uviedli
poslanci Klobušíc Branislav Vavrík a Daniel Streličák.
Pri hodnotení aktivít v roku
2020 obaja zhodne tvrdili, že sa
im v spolupráci s mestom podarilo
naplniť niekoľko cieľov. „Medzi
nimi rekonštrukcia niektorých
ulíc – odvodnenie Zámockej
ulice, oprava Betlehemskej ulice, rekonštrukcia na cintoríne,
či úprava detského ihriska,“
uviedli s tým, že priority svojich
plánov majú stanovené aj pre rok
2021. „Chceli by sme zrealizovať
rekonštrukciu ulíc Rázusova a

Nešporova, ako aj cestu na Dlhé
Nivy. Pokračovať budeme určite
v začatej úprave cintorína aj v
ďalších častiach v okolí kríža.
Radi by sme urobili aj opravu
strechy na dome kultúry. V
tomto roku sa bude robiť projektová dokumentácia s tým, že do
budúcna by sme na novej deke
radi urobili aj nadstavbu DK,“
uzatvárajú smelé plány poslanci s
tým, že samozrejme, keď pominie
pandémia, sú pripravení spolu
s výborom opäť usporadúvať aj
kultúrno-spoločenské podujatia.
-verk-

Brigády na Sihoti sa počas roka niesli v znamení úprav ihriska
V priebehu roka sme vám v
mesačníku prinášali aj postup
prác na detskom ihrisku na
Sihoti. Mestský výbor Sihoť
organizoval po sobotách niekoľko brigád, na ktoré pozýval
každého, kto mal chuť pridať
ruku k dielu.
Po malých krokoch robili údržbu
hracích prvkov na ihrisku, zametali, čistili, maľovali a renovovali.
Počas poslednej brigády v tomto
roku sa zamerali na maľovanie
asfaltovej plochy na futbalovom
ihrisku. „V prvom rade by som sa
chcel poďakovať všetkým, ktorí
sa tento rok nejako podieľali na
skrášlení našej mestskej časti.
Tento rok sa nám spoločnými
silami podarilo vrátiť čaro detskému ihrisku na ulici Kpt. Nálepku. Chcem však podotknúť,
že sme ešte neskončili a budúci
rok plánujeme pokračovať. Som
veľmi rád, že aj v Ilave sa nájdu
ľudia, ktorým nie ľahostajné ich
okolie a vzhľad mesta a i na
úkor svojho voľného času prídu

a pomôžu,“ zhodnotil Pavol Filo,
poslanec a predseda MsV Sihoť.
„Nakoľko sa blíži koniec roka
rád by som v mojom mene
poprial všetkým obyvateľom

Ihrisko na sídlisku Sihoť

príjemné prežitie vianočných
sviatkov v kruhu svojich najbližších a úspešný štart do
nového roka. Nech je lepší ako
ten ešte stále aktuálny. Dúfam,

že sa s mnohými stretnem pri
ďalších aktivitách v rámci pomoci všade tam, kde to bude
treba,“ zaprial na záver.
-red-
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Obnova vozového parku
Oddelenia technických služieb
mesta Ilava po obstaraní nového vozidla na zber a zvoz odpadu pokračuje. V novembri im
na dvore pribudla ďalšia nová
technika. Najskôr to boli traktorová vlečka, posýpač, predná
radlica na odhŕňanie snehu a
zametacia metla na cesty. Najdôležitejším však bol príchod
dvoch úplne nových traktorov
značky ZETOR – modelovej
rady Proxima, pričom jeden z
nich sa podarilo získať vďaka
úspešnému grantu z ministerstva životného prostredia.
Nová technika bola najskôr
iba obrovským prianím
Pred novým vedúcim oddelenia
technických služieb mesta v minulom roku stála ako jedna z úloh
aj príprava stávajúcej techniky na
zimnú údržbu. „Po zistení, že na
oddelení technických služieb je k
dispozícií iba jeden „bojaschopný“ traktor s poháňanou prednou
nápravou, ktorý spĺňa náročné
technické predpoklady aj na
vyššiu snehovú nádielku a komplikovaný terén, bolo jasné, že
realizácia zimnej údržby opäť iba
v rámci nášho oddelenia nebude
reálna. Našťastie nám počasie
minulú zimu moc síl neubralo a
spoločne aj s externými spoločnosťami sme zimnú údržbu ako
tak zvládli. Avšak bolo jasné, že
vzhľadom na náročnosť obyvateľov sa naše mesto s jedným
traktorom nedá reálne stíhať
odhrnúť v prijateľnom časovom
intervale,“ opísal stav jestvujúcej
techniky vedúci oddelenia TSM
Stanislav Rendek.
„Do boja“ sa minulú zimu pýtal
aj menší traktor Zetor. Avšak len
dovtedy, kým sa zistilo, že je poháňaný iba zadnou nápravou a jeho
obsluha si opäť vyžadovala nemalé
zručnosti pracovníkov. „Na zadnej
náprave nefungovala uzávierka
diferenciálu a na traktore nebola
poriadne funkčná ani hydraulika. Jednoznačne sme rozhodli,
že traktor musí prejsť väčšou
opravou aj vzhľadom na blížiaci
sa termín technickej kontroly,“
pokračoval v spomienkach na starú
techniku S. Rendek. O generálnu
opravu traktora sa postarali priamo
pracovníci technických služieb. Ako
ďalej vedúci oddelenia dodáva,
nebolo väčšej radosti, keď sa oba
traktory vrátili po technickej kontrole
na dvor s kladným výsledkom.
„Avšak bolo jasné, že tieto stroje
už dlho nevydržia, resp. ich
technické vybavenie a funkčnosť
nezodpovedajú náročnosti a
potrebám nášho mesta. Preto sa
jedným zo strednodobých cieľov
stalo obstaranie techniky aj na
zimnú údržbu,“ dodal.

DVA NOVÉ MULTIFUNKČNÉ TRAKTORY
technickým službám uľahčia nielen zimnú údržbu
Nielen jeden, ale vďaka grantu
z Environmentálneho fondu
rovno dva traktory
Odpoveď na otázku – čo z techniky najviac potrebuje oddelenie
technických služieb mesta, bola
teda jasná - nový traktor s komplexnou výbavou, ktorý by uľahčil
a zefektívnil prácu. Podarilo sa ho
zabezpečiť z prebytku hospodárenia za rok 2019. Vo verejnom
obstarávaní vzhľadom na zadané
technické parametre uspela spoločnosť AGRA s.r.o, Martin s traktorom
ZETOR – PROXIMA GP 100 so
sumou približne 84-tisíc eur. Na
zbernom dvore sa už všetci tešili
na príchod nového traktora, keď
v priebehu mesiaca október prišla
ďalšia potešujúca správa v podobe
oznámenia o rozhodnutí ministra
životného prostredia o poskytnutí
podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na projekt "Triedený zber komunálneho odpadu v
meste Ilava“ vo výške 59 460 eur,
v ktorom mesto žiadalo o dotáciu
na traktor s čelným nakladačom.
„Po doručení oznámenia sme
kontaktovali zodpovednú pracovníčku Environmentálneho
fondu, či je možné danú dotá-

ciu zúčtovať na už vysúťažený
traktor. Nakoľko neprišla kladná
odpoveď bol by hriech dotáciu
nevyužiť a celé verejné obstarávanie sme v hraničnom termíne
museli stihnúť opakovane aj s
dodaním a prihlásením techniky
do 30. novembra. Spojili sme
sily a podarilo sa. 13. novembra
zaparkovali na dvore TSM dva
novučičké traktory továrenskej
značky ZETOR. Oba modelovej rady PROXIMA. Traktor
vysúťažený v rámci projektu
je ZETOR PROXIMA HS 100,
ktorý sa od obstaraného traktora z mestského rozpočtu líši
najmä vnútorným vybavením,
synchronizovanou, automatickou reverzačnou prevodovkou
a väčším čelným nakladačom.
Na prvý pohľad ich však laik
rozpozná iba podľa modelového
označenia,“ objasnil S. Rendek.

Zimná údržba bude
jednoduchšia, nové traktory
pomôžu multifunkčnosťou
Nové traktory bude možné
využívať počas celého roku a to
či už na údržbu miestnych komunikácií, alebo na pomoc pri zvoze
separovaného odpadu. Pokiaľ ide o

blížiacu sa zimu, vedúci oddelenia
TSM otvorene priznal, že mu padol
kameň zo srdca. O zimnú údržbu sa
vďaka novým traktorom totiž bude
môcť mesto postarať na 90 percent
vo vlastnej réžii.
„Predná hydraulická radlica
umožní odhŕňanie snehu a následne zadný posýpač vykoná
posyp komunikácie. Jednou
cestou obsluha vykoná oba
potrebné úkony. Doposiaľ sme
vykonávali zimnú údržbu tak, že
traktor odhrnie a ďalšia posádka
na aute V3S vykoná posyp komunikácie. Za pomoci nových
traktorov sa čelný nakladač
využije na odber snehu z lokalít,
kde tvorí prekážku v prejazde,
resp. efektívnejšie využije miesto
ukladania snehu. V extrémnych
prípadoch je následne možný aj
jeho odvoz. V súčasnosti by sme
na nakládku snehu museli zabezpečiť externou spoločnosťou,“
objasnil výrazné rozdiely medzi
starou a novou technikou. Jednoznačne hrá prím multifunkčnosť,
možnosť aj v budúcnosti dopĺňať
ďalšie kompatibilné nadstavby ako
aj omnoho lepšia efektivita práce a
úspora ľudskej pracovnej sily.

Ani v lete traktory
nebudú oddychovať
Veľkou pomocou budú traktory
v letnom období pri odvoze trávy
po vykonaní kosby mesta. „Dnes
vykonávame nakládku pokosenej trávy ručne na nákladné
vozidlo IVECO, čo si vyžaduje
nemalé fyzické nasadenie našich pracovníkov nehovoriac
o časovej náročnosti naloženia
vozidla. Zaobstaraním traktora
s čelným nakladačom a vlečkou
budú môcť pracovníci vykonávajúci kosbu naložiť kosačku
na vlečku. Doviezť stroje na
miesto kosby a následne pokosenú trávu nakladať priamo na
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vlečku. Na miestach, kde nie je
možná priama nakládka trávy,
ju traktor vykoná predným nakladačom a následne sa tráva
odvezie na miesto uloženia,“
opísal S. Rendek obrovskú pomoc
pri mestskej kosbe. Ako ďalej dodal,
veľkým pomocníkom budú aj pri
samotnom čistení ulíc. „Prídavným
zariadením zametača za traktor
vieme udržiavať čistotu našich
komunikácií. V súčasnosti vykonávame zametanie ciest a chodníkov výlučne ručne. Zametacie
zariadenie máme iba na stroj
Belos, ale tento stroj pozametané
nezbiera. Prídavné zariadenie
za traktor je vybavené zbernou
nádobou na zametený materiál
ako aj kropným zariadením na
zamedzenie prašnosti,“ doplnil
vedúci oddelenia.

Nové traktory pomôžu
aj so separovaným odpadom
Multifunkčné stroje budú využívané aj na zbernom dvore
pri manipulácii so separovaným
odpadom. „Na zbernom dvore
po vykonaní dotriedenia kovov
ich opäť ručne nakladáme do
kuka vozu. Taktiež je potrebné
pomocou paletizačných vidiel
nakladať rozbitý nábytok do kamióna. V súčasnosti oddelenie
TSM disponuje vysokozdvižným
vozíkom, ktorého technický stav
vôbec nie je lichotivý. Taktiež
jeho flexibilita je značne obmedzená, kým traktor vie naložiť a
zložiť pomocou paletizačných
vidiel všetok materiál aj mimo
areálu zberného dvora,“ doplnil
S. Rendek s tým, že dnes triedené
druhy odpadov zbierajú starým
kukavozom a vozidlom IVECO.
Nový traktor s vlečkou však značne
pomôže pri nakladaní vriec s odpadom a využije sa vo veľkej miere
aj pri zbere objemných odpadov.
Od nového roka sú samosprávy
povinné zbierať aj BRKO z kuchyne
od bytových domov. Pre efektívny
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systém takéhoto zberu bude traktor
po dokúpení potrebných prípojných
zariadení významným pomocníkom. „Taktiež máme rozbehnutý
zámer malej kompostárne v
našom meste, kde bude potrebné v procese kompostovania
kompost prehŕňať a inak ako s
traktorom, nakladačom a ďalšou
potrebnou technikou, ktorá sa
pripája za traktor, to nebudeme
schopní vykonávať,“ dodal na
záver Stanislav Rendek.

Na modernizáciu strojov
sa v tomto roku použilo
približne 350-tisíc eur
Podľa slov primátora mesta nákupom nových zariadení, strojov a
vozidiel alebo ich modernizáciou,
mesto doháňa investičný dlh, ktorý
bol na oddelení technických služieb
značný. „Najskôr to bolo zakúpenie nového vozidla na zber
a zvoz komunálneho odpadu s
tým, že sme išli už do inovatívnej
technológie s vážiacim systémom, čo bolo prvým krokom k
adresnému zberu odpadov, aby
sme obyvateľov motivovali k
separácii a následne ich mohli
odmeňovať v rámci poplatkov.
Teraz sme zaobstarali dva multifunkčné traktory, ktoré pomôžu
v mnohých smeroch. Čaká nás aj
rekonštrukcia verejného osvetlenia a zamýšľame sa aj nad zadovážením novej vysokozdvižnej
plošiny,“ zhodnotil investičný rok
primátor Ilavy Viktor Wiedermann s
tým, že v modernizácii technických
služieb chce určite pokračovať aj
naďalej. „Celkový objem modernizácie strojov na oddelení
TSM bol približne 350-tisíc eur.
Funkčnosť a kvalita služieb TSM
je u obyvateľov najviac registrovaná. Aby sme zdvihli životnú
úroveň obyvateľov mesta, musí
toto oddelenie fungovať dobre.
Ak chceme poskytovať kvalitné
služby, musíme mať aj kvalitné
stroje,“ dodal primátor.
-verk-

Online vyučovanie na našej škole

Zmeny, ktoré nás posúvajú

Základná škola v Ilave od septembra 2019 do decembra 2020
prešla v poslednom období výraznou premenou. Jednotlivé triedy
za krátky čas nadobudli iný ráz. Už koncom minulého školského
roka sa začali diať v škole veľké premeny.
Počas prvej vlny korona-pandémie
Súviseli najmä s opravou a reboli učitelia odkázaní na homeoffice
konštrukciou elektrických rozvodov,
a dištančnú formu vyučovania cez
so zavedením výpočtovej techniky
platformu Edupage. Zmodernizodo tried a odborných učební, aj so
vaním a vybavením tried informačzabezpečením prístupu na internet
no-komunikačnými technológiami
do všetkých miestností v škole. Po
nás druhá vlna pandémie koncom
vstupe do tried na začiatku nového
októbra nezaskočila a bez probškolského roka sa pozornosť uprialémov sme prešli z prezenčnej
mila na ich technické vybavenie.
formy vyučovania na dištančnú a
V súčasnosti má každá trieda pri
hlavne online. Učitelia svoju prácu
katedre učiteľa počítač s prístuvykonávajú priamo zo svojich tried,
pom na internet a postupne sa do
pripravujú žiakom učivo, prezenprevádzky dostávajú interaktívne
tácie, kontrolujú domáce úlohy a
tabule. Už od septembra učitelia
realizujú online hodiny s využitím
evidujú učivo jednotlivých predplatformy Microsoft Teams. Práve
metov v elektronickej triednej knihe
počas online výučby učitelia priamo
cez platformu Edupage. Takže
na konkrétnych hodinách vysvetľujú
sme vymenili papierovú podobu a
nové učivo žiakom a spoločne si
pracujeme už len online. Takto sa
opakujú výklad. Žiaci sú priamo na
sprehľadnili rôzne činnosti, naprívyučovaní a komunikujú s vyučujúklad zapisovanie učiva a známok
cimi, čo im nahrádza reálne hodiny
žiakov, kontrola dochádzky aj doa kontakt v škole.
mácich úloh. Systém nám umožňuje
Škola za krátky čas urobila zmeny
tvoriť a prideľovať testy či písomky
k lepšiemu nielen z hľadiska matepre žiakov a vzájomne komunikovať
riálnej vybavenosti, ale hlavne sa
medzi sebou cez správy.
zefektívnil proces výučby pre žiakov
Po zdolaní prvotných prekážok
a učiteľov a sprístupnili sa všetky
alebo skôr obáv z niečoho nového,
dostupné formy, cez ktoré sme sa
musíme priznať, že zmeny nás
spoločne posunuli k splneniu našich
postupne posunuli vpred a boli
cieľov.
(L. Siranová)
sme nútení naučiť sa niečo nové.

Poznávame profesie a remeslá
Toto obdobie nám všetkým prináša mnoho úskalí, aj napriek tomu
sa v materskej škole snažíme našim deťom ozvláštniť výchovnovzdelávací proces rôznymi aktivitami.
Každoročne sme v rámci témy „Profesie a remeslá“ spoznávali
prácu ľudí aj v reálnom živote. Chodili sme do pekárne, do kníhkupectva, ale taktiež nám svoju prácu chodili predstavovať policajti,
lekári a podobne. Tento rok to kvôli aktuálnej situácií nebolo možné.
Preto sme spoznávali povolania ľudí v našich triedach pomocou
rôznych aktivít, ktoré boli zamerané na všestranný rozvoj detí. No
najviac ich zaujali netradičné povolania, pri ktorých sme skúmali
vesmír a aspoň na chvíľu sme sa zahrali na kozmonautov. Deti s
pomocou pani učiteľky vytvorili kozmonauta a raketu, v ktorej sa
mohli fotiť a letieť do vesmíru. Veľmi ich to bavilo a boli vďačné,
že sa aj oni mohli zapojiť do tvorenia učebnej pomôcky, ktorá nám
ostane dlhé roky v materskej škole. Rozšírili si svoje vedomosti a
veríme, že o svoje zážitky sa podelili aj doma so svojou rodinou.
(O. Hudecová)

Naši žiaci v pondelok 7. decembra dostali
milé prekvapenie. Počas vyučovania ich prekvapila vzácna návšteva. Dočkali sa Svätého
Mikuláša a jeho družiny. Mikuláš so svojou
družinou navštívili každú triedu, kde ho privítali
básničkou, pesničkou a žiaci dostali sladkú
odmenu. Deti potešil aj anjelik a šibalský čert,
ktorý ich počastoval čiernou machuľou na
tvári. Deti sa so vzácnou návštevou odfotili,
December patrí k mesiacom,
kedy sú si ľudia akosi navzájom
bližší a vnímajú potreby tých
druhých intenzívnejšie. Zvlášť
v tomto neľahkom období, ktoré
všetci zažívame. Deti zo Špeciálnej
základnej školy v Ilave sa preto už
po štvrtýkrát stali pisateľmi Vianočnej pošty pre seniorov v domovoch
dôchodcov. Rozhodli sa potešiť
stovku klientov milými kresbami
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Svätý Mikuláš a jeho družina zavítali aj do školy
aby im ostala pekná spomienka. Veríme, že aj
keď sa veľa detí zľaklo čerta či Mikuláša, lebo
si neboli istí, či za celý ten rok čosi nevyparatili, ostanú v ich srdciach krásne spomienky
a radosť .
Za návštevou Svätého Mikuláša a vydarenou

akciou sa podpísala spolupráca zamestnancov
ZŠ Ilava, žiaka 7. A triedy a vedenia školy.
Darčeky pre deti boli hradené z príspevkov
ZRŠ. A na koniec ďakujeme svätému Mikulášovi a jeho družine. Tešíme sa na nich aj o rok!
(D. Koyšová)

ROZDÁVAME RADOSŤ
a úprimnými želaniami šťastných
Vianoc. Podarovali im niečo, čo
im pripomenie, že na nich určite
niekto myslí a že si môžeme byť
blízki aj na diaľku.
Snáď sme potešili aj ministra
školstva Branislava Grohlinga.

Zapojili sme sa do jeho výzvy „Navrhnite vianočný pozdrav“. A keďže
sú naše deti veľmi tvorivé a radi
kreslia a maľujú, výzvu sme prijali.
Veríme, že naše práce potešia adresátov a presvedčia ich o tom, že
aj deti zo špeciálnych škôl dokážu

Vianočný pozdrav pre ministra školstva B.Gröhlinga.

veľké veci.
A ešte sme neskončili s rozdávaním radosti... Myslíme aj na našich
kamarátov, ktorí sú chorí a nemôžu
stráviť Vianoce v kruhu svojich
blízkych. Nakreslili sme im obrázky,
aby sme ich povzbudili a urobili radosť. Stali sme sa Dobrými anjelmi,
ktorí im na svojich krídlach priniesli
trochu vianočnej nálady.
A obdarili aj nás. V 17. ročníku
medzinárodnej výtvarnej súťaže,
ktorú usporiadalo Oravské múzeum v Dolnom Kubíne, sme získali
ocenenie za kolekciu vianočných
pohľadníc. Obstáli sme v konkurencii 1100 detí zo 150 škôl
zo Slovenska, Českej republiky,
Poľska, Rumunska a Srbska. Je to
pre nás veľká odmena za usilovnosť
a tvorivosť.
Na záver dovoľte, aby sme
Vám v mene našich detí a tiež
v mene všetkých pedagogických
zamestnancov zaželali požehnané
a láskyplné Vianoce. Nech po celý
budúci rok zdobí úsmev každý
Váš krok.
(Monika Hlinková,
Miroslava Kušnierová)

Škôlkari recitovali
a spievali Mikulášovi
Prišla zima, prišiel mráz a opäť ku nám
zavítal Mikuláš. Prišiel on k nám i so svojimi
pomocníkmi, roztopašným čertíkom a prekrásnym anjelom. Priniesli so sebou nielen vrecia
plné sladkostí, ale aj hračky do tried, ktorým
sa deti veľmi tešili. Deti vo všetkých triedach
sa na tento deň poriadne pripravovali. Už
od rána bolo odvšadiaľ počuť milé básničky
a pesničky, s ktorými sa pochválili vzácnej
návšteve. A pretože sa svedomito pripravovali, neostalo ani jedno dieťa bez sladkej
odmeny.
-mš-
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PODEĽ SA A POMÔŽ
Potravinová pomoc aj pre rodiny v Ilave

Od začiatku októbra prebieha v potravinovom reťazci Lidl
nová kampaň „Podeľ sa a pomôž“. Jej cieľom je podieľať sa
aj na riešení chudoby, sociálneho vylúčenia a s nimi spojenej
potravinovej deprivácie. Ide o dlhodobý projekt potravinovej
pomoci, do ktorého sa môže zapojiť každý z nás aj v predajni v
Ilave. Potravinová pomoc tak pôjde adresne rodinám priamo z
nášho mesta, ktoré to najviac potrebujú.
Zbierka potravín prebieha vo
všetkých 144 predajniach Lidl na
Slovensku. Zákazníci majú možnosť, po zaplatení svojho nákupu,
venovať časť nakúpených trvanlivých
a suchých potravín do špeciálne
označeného koša, ktorý je priamo
v predajni, v zóne za pokladnicami. Každý kôš je označený logom
spoločnosti Lidl a názvom projektu
„Podeľ sa pomôž“.
V Ilave si zapojenie do tejto
kampane pod patronát vzal referát
sociálnych vecí. „V zmluve, ktorú
máme s Lidlom, som určená ako
kontaktná osoba, na základe
čoho mám od nich špeciálny
preukaz. Jedine na základe toho
sme oprávnení prevziať trvanlivé
potraviny z koša určeného na
potravinovú pomoc. Tie chodím
prevziať každý týždeň. Lidl nám
ako mestu taktiež dal štartovaciu kartu so sumou 100 eur na
trvanlivé potraviny pre ľudí, ktorí
potrebujú pomoc,“ objasnila nám
postup zapojenia sa nášho mesta do
kampane Anna Bakošová. Rozdelenie potravinovej pomoci obyvateľom
Ilavy je realizované priebežne a to
v spolupráci so sociálno-bytovou
komisiou a Úradom práce, rodiny a
sociálnych vecí v Ilave. „Potraviny
roznášame postupne - vždy, keď
je nazbieraných dostatok potravín – raz za dva či tri týždne, a
samozrejme aj podľa dátumov
spotreby,“ dodala A. Bakošová
s tým, že doposiaľ potravinami z
tejto kampane obdarovali zhruba 26
rodín. „Táto pomoc ide sociálne
znevýhodneným rodinám, tým,
čo sú v hmotnej núdzi, ale zaradili sme tam aj rodiny, kde majú
člena so zdravotným postihnu-

tím alebo vážnym ochorením. V
rámci sociálno-bytovej komisie
sme navrhovali aj seniorov, ktorí
zostali sami ako aj rodiny, kde
iba jeden rodič vychováva deti,
prípadne majú deti zverené starí
rodičia. Snažili sme sa reagovať
aj na podnety od ľudí. Mnohí sa
na nás obracajú s tým, že vedia
o niekom, kto by si takúto pomoc
zaslúžil. Komunikovali sme aj so
školskými zariadeniami s prosbou, aby nám vytvorili zoznam
detí, ktorí sú zo sociálne slabšej
rodiny,“ povedala viac o adresátoch
pomoci z Ilavy Ľudmila Haasová,
poslankyňa a členka sociálno-bytovej komisie. Zbierku potravín využili
aj na tvorbu mikulášskych balíčkov.
„Z košíka potravinovej pomoci v
Lidli sme teraz v decembri špeciálne povyberali z darovaných
trvanlivých potravín sladkosti
a tie sme rozdelili do balíčkov
deťom zo sociálne slabších rodín
a v piatok pred Mikulášom sme
ich boli porozdávať,“ doplnila Ľ.
Haasová.
-verk-

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok
Vianoce sú obdobím, keď sa otvárajú naše srdcia viac ako inokedy,
kedy si uvedomujeme, že každý
človek si zaslúži byť obdarovaný...
Adventný čas podnecuje v ľuďoch
záujem aj o iných. A preto vznikajú
rôzne charitatívne a benefičné akcie.
Obdarovať tých najzraniteľnejších
z nás –seniorov, je cieľom celoslovenskej kampane, projektu pomoci,
plného lásky, šťastia a radosti s
originálnym názvom „Koľko lásky
sa zmestí do krabice od topánok“.
Iniciátorkou je Jana Galatová, ktorá
aktivitu vymyslela, zmobilizovala
sily aj vytvorila skupinu na sociálnej
sieti. Vyskúšali sme aj my osloviť
našich žiakov, rodičov i pedagógov
s nápadom zapojiť sa do tejto kampane. Okamžite sme sa stretli s veľmi
pozitívnymi reakciami a s chuťou ísť do
toho. Žiaci sa zamýšľali, čo by potešilo
ich starých rodičov, čím by im vyčarili
úsmev na perách, čo by oni ocenili.
A tak sa plnili krabica za krabicou ...
Jednoduché krabice od topánok, plné
lásky a drobných pozorností venovali
seniorom žiaci, rodičia aj učitelia našej
školy. V škole sa celkovo vyzbieralo
120 krabíc s rôznymi voňavými,
mäkkými, chutnými, praktickými a
ozdobnými darčekmi pre osamelých
ľudí. Organizátorkami tohto projektu
boli L. Horáková a E. Kutejová so
svojimi triedami 3.A a 4.B , okrem nich
sa do projektu zapojili aj triedne pani

učiteľky so svojimi žiakmi z tried- 1.A,
1.B,1.C, 2.A, 2.B, 3.B, 4.A. Jednu
časť našich krabičiek sme odovzdali
v ZŠ v Pruskom (zberné centrum
krabíc pod vedením N. Hodekovej
a S. Košíkovej), odkiaľ poputujú do
Centra sociálnych služieb – SLOVEN v Slávnici. Druhá časť našich
krabičiek bola priamo odovzdaná do
Centra sociálnych služieb - LÚČ v
Pruskom, a niekoľko krabičiek žiaci
1.C venovali osamelým seniorom v
Ilave. Podobné krabice s darčekmi
chystali a odovzdávali dobrí ľudia po
celom Slovensku. Boli určené tým,
ktorí by inak možno vianočné darčeky
nedostali. Deti aj dospeláci ukázali,
že existuje veľa ľudí so srdiečkom
na správnom mieste.
Všetkým zúčastneným projektu
patrí veľké ĎAKUJEME!
(L. Horáková, A. Kutejová)

POĎAKOVANIE
Oddelenie kultúry a referát sociálnych vecí ďakuje
žiakom a učiteľom školy,
ktorí sa podelili s darovanými
krabičkami od topánok plnými
(nielen) lásky, aby sme v ich
mene a v mene Mesta Ilava
mohli obdarovať niekoľko seniorov – rodákov z Ilavy, ktorí
sú umiestnení v rôznych domovoch sociálnych služieb.

KNIHY KORNÉLIA
 knižné novinky  „hand made“ darčeky
 mapy  čerstvo pražená káva  sypané čaje
KONTAKT:
Moyzesova 1871/123, Ilava ( 100 m za VÚB bankou ),
0910 111 975 		 FB: Knihy Kornelia
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SPOMIENKA
Dňa 31. decembra 2020
uplynie 11 rokov, čo nás navždy opustila
naša milovaná
mamička a babička
Oľga HOLOBRADÁ,
ktorá by sa dňa 25. novembra 2020 dožila 84 rokov.
Kto ste ju poznali a mali radi,
venujte jej tichú spomienku.
S láskou v srdci a úctou
spomínajú dcéra Zuzana a syn
Jaroslav s rodinami.

SPOMIENKA
Uschli už slzy, zmiernil sa žiaľ,
čas nikdy nevráti, čo raz vzal.
Sviečka na hrobe tíško zhasína,
kto Ťa mal rád,
ten s nami spomína...
Dňa 17. novembra 2020
sme si pripomenuli 10 rokov, čo nás
navždy opustil
náš drahý
František HRUBÝ.
S úctou a láskou spomína
rodina a priatelia.

POĎAKOVANIE
Úprimné
poďakovanie
vyjadrujeme
všetkým, ktorí sa na poslednej ceste
prišli rozlúčiť
s našou drahou mamičkou,
babičkou a prababičkou pani
Zitou MAJEROVOU.
Smútiaca rodina úprimne
ďakuje za kvetinové dary a
prejavy sústrasti.
Dcéra Zuzana, syn Tibor
s manželkou Gitkou, vnučka
Kristínka s manželom Tomášom a dcérkou Eliškou, vnuci
Jakub a Tibor s priateľkou
Natáliou.

POĎAKOVANIE
Celému personálu na
ODCH v nemocnici v Ilave,
lekárom a sestrám patrí
naše úprimné poďakovanie
za príkladnú starostlivosť o
Antona Híreša počas jeho
hospitalizácie na tomto
oddelení až do jeho úmrtia.
Veľké ďakujem vyjadruje
celému personálu manželka
Helena a deti.

Spomienka na Ruženku Hromádkovú
Dňa 2. novembra 2020 nás
navždy opustila Ruženka Hromádková, bývalá riaditeľka Základnej
umeleckej školy v Ilave. Žena s dobrým a láskavým srdcom, ochotná
každému pomôcť, ochotná postaviť
sa za svoju pravdu a spravodlivosť ,
ochotná počúvať druhých. Mnohí z
vás ste ju určite poznali ako dlhoročnú prispievateľku do Ilavského
mesačníka, v ktorom často informovala o činnosti ZUŠ. Nasledujúce
riadky sú venované jej aktívnemu a
bohatému životu.
Narodila sa 6. 2. 1952. Aj keď
pochádzala z Novej Dubnice, Ilava
jej prirástla k srdcu. Niet sa čo čudovať, veď v nej pôsobila 34 rokov.
Po ukončení strednej ekonomickej
školy pracovala ako asistentka
generálneho riaditeľa odevných
závodov v Trenčíne. Ale ťahalo ju
to k hudbe a učiteľstvu, a tak sa
dala na štúdium hudobnej výchovy
a slovenského jazyka na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Do
Základnej umeleckej školy v Ilave
nastúpila v roku 1980 ako učiteľka
hry na akordeón a hudobnej náuky.
Prácu s deťmi milovala. Bavilo ju
stále niečo vymýšľať, hľadať nové
cesty, ako žiakov zaujať. Svoju
kreativitu a invenciu využívala aj vo
funkcii riaditeľky školy od r. 1988,
celých 26 rokov. Vedela sceliť kolektív, povzbudiť, postaviť sa za neho,
vedela zapáliť oheň pre dobrú vec.
Pod jej vedením sa škola svojimi
aktivitami a výbornými výsledkami
dostala do povedomia širokého
okolia. Narástol počet pedagógov i
žiakov, vytvorili sa dva nové odbory.
Dlhé roky bola aktívnou členkou
kultúrnej komisie pri mestskom

Matrika
Narodili sa:
Ondrej Vavrík
Damián Musil
Nikola Múčková
Leo Vronka
Lukas Šandor
Anna Bagínová
Damián Konečný
Adam Jakuš
Ema Kašíková

zastupiteľstve v Ilave. Stála pri
zrode Ilavskej hudobnej jari i pri
zrode medzinárodnej spolupráce
troch umeleckých škôl – Klimkovice,
Mikolow a Ilava. Za kvalitnú prácu
a šírenie kultúry bola ocenená
viacerými vyznamenaniami , medzi
nimi i vynikajúci pedagóg trenčianskeho kraja.
Aktivita, činorodosť, tvorivosť a
optimizmus boli podstatou jej bytia.
Viac ako 20 rokov úspešne viedla
v Novej Dubnici miestny odbor Matice slovenskej. Okrem toho bola
12 rokov predsedníčkou Krajskej
rady MS Trenčianskeho kraja,
neskôr jej tajomníčkou a bola tiež
predsedníčkou Oblastnej rady MS.
Aktívna bola tiež v Únii žien a v klube
poézie. Často sme ju mohli vidieť
v úlohe recitátorky, organizátorky a
moderátorky rôznych kultúrno-spoločenských podujatí.
Milovala svoju rodinu, prácu,
svoju krajinu a jej históriu, milovala
život a ľudí.
Dotĺklo srdce, stíchol jej smiech.
Ruženka, ďakujeme Ti za všetko.
Česť Tvojej pamiatke!
Kolektív ZUŠ Ilava

MESTSKÁ POLÍCIA INFORMUJE:
POUŽÍVANIE ZÁBAVNEJ PYROTECHNIKY
Vzhľadom na možné porušenia dodržiavania zákazu používania
zábavnej pyrotechniky na verejných priestranstvách mesta Ilava v tomto
období, mestská polícia upozorňuje občanov a návštevníkov mesta
Ilava, že používanie zábavnej pyrotechniky na verejných priestranstvách
kategórie F2, F3, P1 a T1, s výnimkou času od 31. decembra 2020
do 1. januára 2021, je priestupkom proti verejnému poriadku v zmysle
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Uvedeného priestupku sa dopustí ten, kto sám alebo spoločne s inými
použije zábavnú pyrotechniku na verejných priestranstvách mesta.
Kontrolu nad dodržiavaním zákazu používania zábavnej pyrotechniky
na verejných priestranstvách na území mesta Ilava vykonáva mestská
polícia. Tomu, kto sa dopustí vyššie uvedeného priestupku, je možné
uložiť pokutu vo výške 33 €.
REŠPEKTOVANIE ZÁKAZU ZASTAVENIA
Mestská polícia v Ilave žiada obyvateľov a návštevníkov Mierového
námestia mesta Ilava, aby rešpektovali zvislé a vodorovné dopravné
značky, konkrétne dopravnú značku 270 - Zákaz zastavenia od ul.
Farskej po ul. Ružovú a na ul. Ružovej, kde je dopravná značka 270
- Zákaz zastavenia s dodatkovou tabuľkou „Okrem zásobovania“ uvedené obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na
vozidlá zabezpečujúce zásobovanie, opravárenské, údržbárske alebo
komunálne a podobné služby, na vozidlá s parkovacím preukazom
pre osoby so zdravotným postihnutím alebo na vozidlá s osobitným
označením O 3 (označenie autobusu prepravujúceho deti); pre tieto
vozidlá neplatí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená.

Navždy nás opustili:
Anna Bratinová
Zita Majerová
Anna Šupáková
Agnesa Miková
Irma Mikolajová
Martin Noga
Katarína Turzová
Dana Mazánová
Ľudevít Mičko
Miroslav Ďuraško
Kamil Remšík
Manželstvo uzatvorili:
Ing. Radovan Fodor
a Mgr. Petra Kyzeková
Ing. Milan Remiš
a Vladimíra Trochanová
Jan Jaša
a Miriam Bobošová
Marián Mikula
a Martina Katrincová
Roman Kolár
a Anna Mazánová
Tomáš Kárník
a Barbora Hnilicová
Rudolf Gašparík
a MUDr. Nadyia Andreyeva
Roman Mihálik
a Barbora Porubčanová
Martin Domáň
a Iveta Jáňová M E S T S K Á
Adam Jankových
KNIŽNICA
a Lucia Cillerová
I L A V A
prisťahovaní:
odsťahovaní:
zmeny v meste:

22
17
8

MESTSKÁ
KNIŽNICA
I L A V A
Úprimne ďakujeme darcom,
ktorí nám v ostatnom
období venovali knihy:















Nýbl Anton
Toman Martin
Holbusová Ivana
Palčeková Natália
Čemez Daniel
Vala Ivan
Šeroníková Monika
Šuleková Janka
Barniaková Darinka
Heisarová Janka
Gáborová Danka
Solíková Miroslava
Racková Oľga
Rodina Rafajová
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ADVENT JE V NÁS

Pred domom kultúry jesennú výstavku vystriedala vianočná výzdoba.
A inak tomu nie je ani v meste. Radnica aj v tomto roku zakúpila nové
vianočné prvky na stĺpy verejného osvetlenia, doplnila sa svetelná
výzdoba v centrálnej mestskej zóne a v Parku Štefana Rausa, kde
pribudla aj tzv. svetelná slavobrána.
Pracovníci oddelenia technických
Vianočnú náladu, naše prežívanie
služieb mesta a finančno-majetkového
Vianoc, pocity, ľudskosť, spolupatričoddelenia sa postarali o inštaláciu pônosť, pomoc druhému a ohľaduplnosť
vodných i nových prvkov a oddelenie
- to nám nikto nemôže vziať. Ani vírus,
kultúry spolu s dobrovoľníkmi sa zase
ani vláda, ani karanténa či lockdown-y
a zákazy. Užime si Advent i Vianoce
chopili výzdoby a tento rok pripravili aj
novinku v podobe adventného svietniso svojimi najbližšími a najmä buďme
ka na námestí. „Klasický adventný
zdraví! „Aj napriek tomu, že si toto
obdobie nemôžeme spolu spríjemveniec sa posunul pred kostol a
pripravili ho dobrovoľníci. Na tomniť kultúrnymi podujatiami, posnažito mieste spríjemňuje adventné a
li sme sa sviatočnú atmosféru pre
vianočné obdobie veriacim, ale aj
vás preniesť do ulíc nášho mesta.
všetkým okoloidúcim. Nový adventAby sa Ilavčania i návštevníci nášho
ný svietnik sme nainštalovali pred
mesta na prechádzke či cestou do
pamätník na Mierovom námestí tak,
obchodu aj u nás v Ilave nadýchli
aby už nadčasovo ladil so svetelnou
vianočnej atmosféry. Tradičné zavýzdobou hlavného vianočného
paľovanie jednotlivých sviečok na
stromčeka, anjelom a mostíkom
adventnom venci sme nevynechali
nad jazierkom,“ opísala tohtoročné
ani napriek zákazom. Aj oddelenie
kultúry chce byť naďalej v spojení
novinky Veronika Klobučníková, vedúca oddelenia kultúry. „Ďakujeme
s verejnosťou. Presunuli sme sa vo
všetkým, ktorí nám s výzdobou
väčšej miere do online priestoru
pomohli. Či už tým, že pridali ruku
a za splnenia epidemiologických
k dielu, alebo pomohli so zabezpenariadení prinášame live prenosy
čením materiálu, prepravou alebo
spojené s krátkym kultúrnym
samotnou inštaláciou. Veľmi si to
programom,“ skonštatovala V. Klovážime,“ doplnila.
bučníková s tým, že podľa reakcií je
Aj napriek ťažším časom plných
aj takáto forma vítaná a podnecuje
rôznych obmedzení a nariadení, nekreativitu na oboch stranách.
zabúdajme, že ADVENT JE V NÁS.
-red-
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Podujatie MIKULÁŠ IDE ILAVOU
potešilo nielen deti, ale aj rodičov
Svätý Mikuláš v sobotu 5. decembra rozsvietil vianočný stromček a
druhú adventnú sviečku a spolu so
svojím anjelom a čertami prešiel na
koči hlavnými ulicami mesta.
Malí i veľkí mohli pozerať z okien,
vyjsť pred dom či panelák, zamávať
mu, zaspievať a neminula ich ani sladká odmena. „Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sme nemohli
zorganizovať hromadné podujatie
spojené s odovzdávaním balíčkov
deťom tak, ako býva zvykom každý
rok. Chceli sme však, aby sa im
Mikuláš ukázal a nestratilo sa v
ich očiach čaro Vianoc. Už vopred
sme rodičov poprosili, aby peknú
atmosféru vytvorili spolu s nami
a pokiaľ nebývajú na trase, kadiaľ
koč pôjde, môžu sa ísť s nimi prejsť,
alebo im ukázať online prenosy,
ktoré sme počas jazdy mestom realizovali,“ uviedla vedúca oddelenia
kultúry Veronika Klobučníková s tým,
že z pochopiteľných dôvodov nebolo
možné obdarovať všetky deti a prejsť
všetkými ulicami mesta a mestských
častí. Ako ďalej dodala, podujatie s
názvom Mikuláš ide Ilavou dopadlo
nad očakávania dobre. „Doteraz
máme veľmi pozitívne ohlasy od
rodičov. Píšu nám, že bolo krásne
vidieť radosť v očiach ich detí a
šťastie z toho, že Mikuláš naozaj
prišiel. Mnohým osobne povedal,
aby si nezabudli vyčistiť čižmičky

a dať ich na okno, lebo on ešte
príde. Rodičia doma toto „dielo dokonali“ a radosť, že sa Mikulášove
slová naozaj naplnili, bola krásnou
bodkou. Musím povedať, že aj nám
ako organizátorom sa táto verzia
mikulášskeho podujatia páčila
viac ako hromadné odovzdávanie
balíčkov na námestí. Radi by sme
v tomto duchu pokračovali aj v
budúcnosti. Koniec koncov, tí
skôr narodení si určite tiež ešte
spomínajú na to, ako Mikuláš jazdil
na koni a koči aj v Ilave. My sme
túto tradíciu iba „oprášili“ a odeli
ju do novodobého prevedenia,“
dodala vedúca oddelenia kultúry.
-red-

Nový betlehem v ilavskom parku dotvoril pravú vianočnú atmosféru

Tradíciu betlehemov alebo jasličiek zaviedol
svätý František z Assisi, zakladateľ rehole františkánov. Na Vianoce v roku 1223 pripravil v jaskyni
v talianskom Grecciu jasle, do ktorých uložil živé
dieťa. Vedľa stála Mária a Jozef, priviedli aj osla a
vola. Napodobnením situácie opísanej v Biblii chcel
František upozorniť spolubratov aj miestnych ľudí
na maximálnu chudobu, v ktorej sa Boh rozhodol
prísť na svet. V nasledujúcich rokoch si obyvatelia
Greccia sami pripravovali živé aj umelé betlehemy
a podľa Františkovho príkladu si rozdávali darčeky,
aby napodobnili lásku Boha, ktorý sa nám sám dal
ako dar. Tento zvyk sa neskôr rozšíril do všetkých
krajín. Najhonosnejšie betlehemy sa stavali vo
františkánskych a kapucínskych kostoloch a na
ich výzdobe sa podieľali poprední umelci a vladári.
Na území dnešného Slovenska sa jasličky začali
stavať od 13. storočia. Koncom 18. storočia vydal
Jozef II. nariadenie, ktorým zakázal stavať v kos-

toloch betlehemy. Tento úradný zásah znamenal
paradoxne masový rozkvet betlehemov, pretože
ľudia ich v zjednodušenej podobe začali stavať doma.
Keďže autormi domácich betlehemov boli neškolení
rezbári, hovoríme o ľudových betlehemoch.

Vianočnú atmosféru v našom meste bude počas
vianočného obdobia dotvárať nový betlehem umiestnený v Parku Štefana Rausa pri kostole. Veríme, že
nám bude slúžiť niekoľko adventných období a že sa
pri ňom uskutoční ešte mnoho adventných koncertov
a odspievaných kolied. Slamené postavy v životnej
veľkosti - svätá rodina pri jasličkách, traja králi a
zvieratká - nám vyrobila Márie Pavlicová z Moravy,
prístrešok zhotovil Juraj Pavela z Ilavy a o prepravu
sa sponzorským darom postarala firma Comextrans.
ĎAKUJEME! O myšlienku, realizácu a inštaláciu sa
postaralo oddelenie kultúry. Za pomoc ďakujeme
aj pracovníkom majetkovo-finančného oddelenia a
oddelenia technických služieb. Poďakovanie patrí
aj dobrovoľníkom - manželom Haasovým, p.Rexovi
a M. Budiačovi.
Veríme, že poteší vaše oko a zahreje pri srdci
rovnako ako nás hreje dobrý pocit, že sa nám túto
myšlienku podarilo zrealizovať.
-odd-ku-
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Počas 2. svetovej vojny sa v Ilave budovalo
veľké dielo. Dodnes slúži obyvateľom
nášho mesta. Fotografia zachytáva
jeho výstavbu okolo roku 1943.
Otázka: O akú stavbu sa jedná?
Vašu odpoveď spolu s kontaktnými údajmi
(meno, priezvisko, adresa, telefón)napíšte
na kupón a prineste/pošlite do knižnice do
30.1. 2021.
Výhercu vyžrebujeme začiatkom februára
a zverejníme na FB Aktuality mesta Ilava a v
Ilavskom mesačníku.
Kupóny môžete poslať aj poštou:
Mestská knižnica, Farská ulica
01901 Ilava

Kolekcia kníh, čaje a sladkosti
na dlhé zimné večery
sú pre
výhercu
pripravené
v knižnici.


SÚŤAŽNÝ KUPÓN
Ilava - na fotografii z roku 1943 je
................................................
Vaše kontaktné údaje:
................................................

ILAVSKÝ

TU MÔŽE BYŤ VAŠA REKLAMA - KAŽDÝ MESIAC V 2100 DOMÁCNOSTIACH



................................................
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