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Ročník XXVIII. 11. apríl 2022 ZDARMA!

VEĽKONOČNÉ TRADÍCIE PO DVOJROČNEJ
PRESTÁVKE PRILÁKALI MNOŽSTVO NÁVŠTEVNÍKOV
Piatok 8. apríl patril tradičnému podujatiu s názvom "Veľkonočné tradície - Trhy
remesiel", ktoré Mesto Ilava organizuje
spoločne s Považským osvetovým strediskom v Považskej Bystrici. Dva roky
nám pandémia nedovolila, aby sa toto
podujatie uskutočnilo, preto nás obzvlášť
potešilo, že dom kultúry sa nielen zaplnil,
ale doslova ožil.
Šikovní remeselníci zaplnili koncertnú
sálu, vestibul a mnohí neváhali využiť

priestor na Farskej ulici pred domom
kultúry a požiarnou zbrojnicou.
Od rána sa striedali návštevníci,
nechýbali skupinky škôlkarov a školákov
a všetkých, ktorí si mali záujem nakúpiť
zaujímavé veľkonočné dekorácie, kraslice, hand-made výrobky, či iba jednoducho
nasať atmosféru a pochváliť remeselníkov
a ich šikovné ruky. Stánky s občerstvením dali priestor na stretnutie s rodinou,
známymi, priateľmi..., čo sa za posledné

obdobie stalo vzácnosťou.
Program vyvrcholil vystúpením detských folklórnych súborov – DFS Laštek
(ILAVA) a DFS Dúbravček (PLEVNÍK-DRIENOVÉ).
Ďakujeme, že ste boli s nami a už takto
v predstihu prajeme nápaditú prípravu na
Veľkú noc, ako aj príjemné prežitie týchto
sviatkov v kruhu rodiny.
-redakcia Ilavského mesačníka-
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Vážení spoluobčania,
po dobe kovidovej, keď
sme sa už tešili, že sa nadýchneme a náš život sa
znova vráti do normálnych
koľají, tu máme „za humnami“ niečo, s čím naozaj asi
už nikto nerátal - VOJNU!
Je neuveriteľné a nepochopiteľné, že v 21. storočí
sa musíme zaoberať tým,
ako poskytnúť pomoc a dočasné útočisko pre tých, ktorí
v každej jednej vojne trpia
najviac, a to bezbranným
ženám a deťom. Ako Ilavčan
som hrdý na všetkých mojich
spoluobčanov, ktorí poskytli
a stále poskytujú pomoc
ukrajinským utečencom.
Niektorí naši obyvatelia
ponúkli okrem materiálnej a
finančnej pomoci aj vlastnú
strechu nad hlavou a ubytovali ich vo svojich domoch.
Mesto Ilava, v spolupráci
so Žilinskou charitou, od
začiatku konfliktu organizuje
zbierku na pomoc Ukrajine
a v rámci krízového riadenia
štátu zabezpečilo dočasné
útočisko pre tridsiatich utečencov v budove bývalej
obchodnej akadémie. Tu
chcem zdôrazniť, že aj
napriek nárastu cien základných potravín, energií a
ďalších komodít, zhoršujúcej
sa ekonomickej situácii,
ktorá dopadá na čoraz viac
rodín, je našou morálnou
povinnosťou týmto ľuďom
poskytnúť pomoc. Ďakujem
všetkým, ktorí tak urobili a
stále v tom pokračujú.
Život v našom meste sa
však vojnou na Ukrajine nezastavil a ide ďalej. Úspešne
sa nám darí napredovať v
príprave a aj v samotnej
realizácii jednotlivých projektov. Z tých, ktoré práve
prebiehajú, spomeniem
prístavbu dvoch tried MŠ
Klobušice, rekonštrukciu
múzea a výstavbu nového
informačného centra. V
tomto vydaní Ilavského
mesačníka sa dozviete viac
aj o projekte rekonštrukcie
verejného osvetlenia v našom meste.
Prajem príjemné čítanie!
Viktor Wiedermann,
primátor mesta Ilava
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Primátor Ilavy znova vystúpil
na zasadnutí Zastupiteľstva TSK
TÉMOU VYSTÚPENIA
ILAVSKÉHO PRIMÁTORA
NA KRAJSKOM ZASTUPITEĽSTVE BOL OPÄŤ
ŽELEZNIČNÝ PODJAZD
A MOST PONAD VÁŽSKY
KANÁL.
Na verejnom zhromaždení,
ktoré sa konalo v utorok 15. marca
2022 v dome kultúry, primátor
mesta Ilava Viktor Wiedermann
deklaroval, že opäť požiada o
možnosť vystúpiť na rokovaní krajského zastupiteľstva. Hoci tento
krok nemôže výrazne ovplyvniť vývoj situácie, primátor považoval za
dôležité oboznámiť trenčianskeho
župana i krajských poslancov so
závermi stretnutia kompetentných a verejnosti. Okrem toho
sprostredkoval názory obyvateľov
Ilavy, špeciálne sídliska Sihoť a
upozornil na zúfalosť situácie,
ktorá vzhľadom na uzatvorenú
cestu cez most pretrváva tri roky.
„Prvé verejné obstarávanie
bolo vyhlásené 4. mája 2020,
takže ten čas naozaj letí a ja
sa obávam, či sme sa v procese vôbec posunuli ďalej.
Už predtým som poďakoval
predsedovi TSK, že aj vďaka
jeho úsiliu sa z rozpočtu vlády
podarilo vyčleniť peniaze na
toto dielo, lenže od zatvorenia
mosta ubehli tri roky... Obávam
sa, či tá suma pri súčasnom
náraste cien bude postačujúca," uviedol vo svojom prejave
V. Wiedermann s tým, že by bol
rád, keby sme sa posunuli ďalej a
veci sa začali diať. Svoj diskusný

príspevok zakončil citáciou jedného z mnohých podnetov, ktoré
ako primátor mesta dostáva od
obyvateľov Ilavy. „My, obyvatelia
Sihote, sme už stratili vieru, že
sa niečo pohne dopredu a my
zostaneme odrezaní od sveta,
ako sme už viac než tri roky...,"
citoval správu a dodal smerom k
poslancom: „Vy ste tí, ktorí to
môžu zmeniť. Vráťte im, prosím,
nádej a vieru, že tie veci sa už
naozaj pohnú ďalej a títo ľudia
sa nebudú musieť budiť s tým,
že prší a čo sa bude diať, či
sa dostanú do práce, alebo
nebodaj, čo ak budú potrebovať
zdravotnú starostlivosť," dodal
V. Wiedermann a poďakoval za
možnosť vystúpiť na zasadnutí
Zastupiteľstva TSK.
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baš-

ka okrem iného v reakcii povedal:
„Pevne verím, že v nasledujúcich týždňoch, ak účastníci
verejného obstarávania nebudú znova robiť obštrukcie,
Správa ciest TSK bude môcť
pristúpiť k podpisu zmluvy s
víťazným uchádzačom. Neviem
povedať, či to bude dva alebo
viac týždňov. Všetci chceme,
aby to bolo čo najskôr." Ako
župan ďalej dodal, túto zákazku
nie je možné zadať priamym
rokovacím konaním, pretože by
došlo k porušeniu zákona.
Do diskusie sa zapojili aj
poslanci za okres Ilava V. Cíbik a E. Bočincová. Ich celé
vyjadrenie si môžete pozrieť na
videozázname zo zasadnutia na
webovom sídle Trenčianskeho
samosprávneho kraja.
-verk-

Chodníky a mestské komunikácie
sú po zime vyčistené
Jarné upratovanie sa netýka len našich domácností,
ale aj verejných priestranstiev. Tie si po zime rovnako
zaslúžia očistu. Oddelenie technických služieb mesta
od marca začalo so zametaním mestských komunikácií
a chodníkov. Z ich povrchov bolo potrebné odstrániť
nielen nečistoty, ale aj kamienky a posypový materiál zo
zimného obdobia. „Začali sme čistením chodníkov.
Využívame naše dostupné stroje a následne, kde
treba, dozametávame ručne," povedal vedúci oddelenia TSM Stanislav Rendek s tým, že chodníky zametá
multifunkčný stroj Belos so zametacou kefou a o cesty
sa stará traktor s metlou. „S čistením sme začali hneď
začiatkom marca a momentálne už máme pozametanú Ilavu kompletne a pokračovať budeme v Iliavke
a Klobušiciach," dodal S. Rendek.
-verk-
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V AREÁLI MATERSKEJ
ŠKOLY BOLO S PRÍCHODOM TEPLÝCH JARNÝCH
DNÍ RUŠNO. PRACOVNÍCI
ODDELENIA TECHNICKÝCH
SLUŽIEB REALIZOVALI
SCHVÁLENÝ VÝRUB DREVÍN. PÔVODNÚ ZELEŇ
TOTIŽ NAHRADÍ NOVÁ
VÝSADBA.

Areál materskej školy bude
vďaka revitalizácii
bezpečnejší a podnetnejší
O stave pôvodných drevín
sme podrobne písali v článku v
decembrovom vydaní Ilavského
mesačníka. Obrovské ihličnany,
ktoré si ešte pamätajú slávnostné
otvorenie v roku 1979, sa rozrástli za ten čas do úctyhodných
rozmerov. Všetky boli napadnuté
rôznymi škodcami a hnilobou.
Najspodnejšie konáre sa odlamovali, vplyvom vetra padali aj
ostatné časti drevín, čím ohrozovali bezpečnosť a zdravie detí aj
zamestnancov, ktorí sa tu denne
pohybujú.
Obec Horná Poruba, v zastúpení starostom Ing. Milanom Staňom,
ako príslušný orgán štátnej správy
v prvom stupni vo veciach ochrany
prírody a krajiny dala súhlasné stanovisko na výrub siedmich kusov
borovice tisolistej a troch kusov
čerešne vtáčej umiestnených
v areáli MŠ Ilava. Ako úrad vo
svojom stanovisku skonštatoval,
počas obhliadky bolo zistené, že
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Práce na revitalizácii areálu
Materskej školy Ilava začali
zdravotný stav drevín vykazuje
známky poškodenia škodcom a
suché už neplnia estetickú funkciu.
Žiadateľovi bola uložená povinnosť
vykonať náhradnú výsadbu. Jej
rozsah a druh drevín bol navrhnutý
vzhľadom k pozemku tak, aby
plnila edukačnú funkciu a súčasne
tvorila izolačnú zeleň.

Nová výsadba bude mať
pre deti v materskej škole
aj edukatívny charakter
Hlavným cieľom revitalizácie je
vytvoriť najmä bezpečné a podnetné prostredie pre pohybové,
športové a vzdelávacie aktivity
detí. „Je taktiež dôležité rozvíjať
u najmenších prírodovednú
gramotnosť prostredníctvom
hry, zážitkového učenia, bádateľských aktivít a využiť pohyb
ako prostriedok upevňovania
zdravia a podpory správneho
vývinu detí predškolského
veku,“ informovala nás o pripravovaných zmenách riaditeľka
MŠ Ilava Jana Házová. „V rámci
projektu plánujeme v areáli
našej materskej školy vysadiť
nízkokmenné ovocné stromy,
ktoré budú slúžiť deťom na

pozorovanie zmien v prírode
počas celého roka. Jednotlivé
druhy ovocných stromov budeme vyberať tak, aby dozrievali v
čase školského roka," povedala

Jana Házová. „Deti sa naučia
ochutnávať dopestované ovocie, vyrábať ovocné šaláty a
napokon aj hrabať popadané
lístie na jeseň."
-verk-

Oporný múrik ochráni podchod na Sihoti

PRED VYLIATÍM PORUBSKÉHO POTOKA
Podchod pod železničnou traťou pre peších na sídlisku Sihoť
bol v minulosti často skúšaný daždivým počasím a Porubský
potok sa neraz vylial na cestu tak, že nebola priechodná. Stávalo
sa tak aj kvôli tomu, že múrik medzi chodníkom a vodným tokom
nebol dostatočne dlhý a vysoký.
Na odporúčanie veliteľa DHZ
sa Oddelenie technických služieb
mesta Ilava postaralo o jeho navýšenie tak, aby vytvoril ochranu
pred prívalovými dažďami a vyliatím potoka.
Mohlo by
sa zdať, že ide
o maličkosť.
Práve táto prístupová cesta
nám však ako
núdzová vie
poslúžiť v prípade, ak by
sa niekedy v
budúcnosti
zopakovala
mimoriadna situácia
a nebola by

prejazdná komunikácia pod železničným podjazdom na druhej
strane a zároveň by naďalej zostal
zatvorený most.
-red/tsm-

Jedny schody údržbou už prešli,
ďalšie prichádzajú na rad
Oddelenie technických služieb
v týchto dňoch pracovalo aj na
údržbe schodov, ktoré vedú ku
kostolu od Ulice Jána Levoslava
Bellu na Mierové námestie. Niektoré schodíky boli v zlom stave a
tak radnica pristupuje na jar k ich
pravidelnej údržbe. „Ich opravu
realizujeme priebežne popri
iných prácach v našom meste.
Náklady sú pokryté rozpočtom v
rámci údržbových prác. Schody
boli počas opravy po jednej
strane priechodzie. Uzatvárali
sme vždy iba tú časť, ktorú naši
zamestnanci práve opravovali

a tak ich mohla verejnosť, ako
prístupovú cestu na námestie,
naďalej využívať," uviedol vedúci
oddelenia TMS Stanislav Rendek a
poďakoval občanom za trpezlivosť.
Ako ďalej dodal, po ukončení prác
svoju pozornosť v týchto dňoch
obracajú opäť na schody – tento
raz na tie, ktoré vedú popri bývalej
tlačiarni na Sládkovičovu ulicu. Po
nich by malo prísť na rad schodisko z
Hurbanovej ulice od sídla oddelenia
technických služieb opäť smerom k
námestiu, respektíve k už zrekonštruovanému chodníku v svahu od
stanice po námestie. -red/tsm-
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Vojna na Ukrajine a s ňou
spojená utečenecká kríza
nie je ľahostajná nikomu. Aj
ilavská samospráva sa ňou
zaoberá na dennej báze. Zamestnanci Mestského úradu
Ilava komunikujú s orgánmi
štátnej správy, s ostatnými
mestami na úrovni Združenia miest a obcí Slovenska
a Únie miest SR, vedenie
mesta Ilava sa zúčastňuje
na zasadnutiach okresného
krízového štábu a taktiež
pravidelne zasadá Krízový
štáb mesta Ilava. Ten je zložený z primátora, zástupcu
primátora a tých vedúcich
oddelení mestského úradu,
ktorých sa táto agenda týka,
prípadne sú prizvané ďalšie
osoby.

POTRAVINOVÁ
A HUMANITÁRNA
POMOC
Jedným z prvých krokov, na
ktorom sa mestský krízový štáb
uzniesol, bolo zriadenie zberného
miesta v Dome kultúry Ilava pre
humanitárnu pomoc v spolupráci
s Diecéznou charitou v Žiline.
Pomocnú ruku pridali dobrovoľníci
z nášho mesta, ale aj okolitých
obcí a s dopravou do centrálneho
skladu pomohla Farská charita Ilava. Ďakujeme všetkým darcom a
dobrým ľudom, ktorí prispeli, alebo
prispejú do zbierky. Momentálne
ju radnica už nepreváža do iných
miest, ale prostredníctvom sociálneho referátu pravidelne rozdeľuje
do ukrajinských rodín, ktoré našli
útočisko v Ilave a potrebujú našu
pomoc.

UBYTOVANIE
PRE UTEČENCOV
V MESTSKÝCH
PRIESTOROCH
Už v prvých dňoch po začiatku
vojnového konfliktu bola jednou
z najdôležitejších otázok tá,
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VOJNA NA UKRAJINE
- POMOC UTEČENCOM
ako vyriešiť potrebu ubytovania
utečencov z Ukrajiny na území
nášho mesta. Mesto Ilava nemá vo
svojom majetku žiadne ubytovacie
zariadenie, povinnosťou však
bolo nahlásiť (tak, ako aj ostatné
mestá a obce) Okresnému úradu
v Ilave kapacity, ktoré vie mesto
poskytnúť ako núdzové útočisko
pre utečencov.
Dňa 28. februára 2022 bola na
mestskom krízovom štábe určená aj budova bývalej obchodnej
akadémie, ako jedno z viacerých
vhodných miest na núdzové ubytovanie utečencov. Vzhľadom na
to, že išlo o prázdne priestory, bolo
potrebné vybaviť ich vhodnými
lôžkami a inventárom tak, aby
utečenci mohli priestory využívať
na krátkodobé ubytovanie.
Na základe dohody so Správou
štátnych hmotných rezerv SR sa
podarilo získať do daru 30 kusov
postelí s matracmi. Zamestnanci
Mesta Ilava pripravili jednotlivé
miestnosti na dôstojné útočisko,
kde budú mať utečenci priestor
na spánok a oddych, spoločné
priestory na stravovanie a herňu
pre deti.

sú ochotní poskytnúť vo svojich
nehnuteľnostiach útočisko pre
tých, ktorí to momentálne veľmi
potrebujú.
Keďže mesto Ilava nemá od
štátu sprístupnenú databázu o
voľných ubytovacích možnostiach
a o pobyte utečencov na území
svojho mesta, požiadalo o spolu-

prácu obyvateľov alebo právnické
osoby, ktorí už utečencov vo svojich nehnuteľnostiach ubytovávajú
alebo by mali záujem ubytovať.
Pre radnicu je tak jednoduchšie
adresne zabezpečiť potravinovú,
humanitárnu alebo akúkoľvek
inú pomoc.
-TS Mesto Ilava-

POMOC OBYVATEĽOV
MESTA ILAVA
S UBYTOVANÍM
Sme stále dobroprajným a
solidárnym národom. Výnimkou
nie sú ani Ilavčania a svoju spolupatričnosť preukazujú každým
dňom. Každý pomáha, ako vie,
koľko chce a ako môže. Niekomu vyhovuje finančná pomoc,
iný prispel potravinami alebo
materiálnou pomocou a ďalší

UKRAJINKA UKRAJINE
- dobročinný koncert v dome kultúry

Ráno 24. februára sa začala vojna na Ukrajine v plnom rozsahu,
mnoho utečencov prišlo i do nášho mesta. Svoj nový dočasný domov u
nás našla i pani Olena Oliynyk – režisérka, autorka piesní a interprétka,
ktorá vystúpila pre svojich krajanov, ale i pre ilavské publikum v piatok
1. apríla 2022 o štvrtej hodine popoludní v sále Domu kultúry v Ilave. Na
dobročinnom koncerte pod názvom „Ukrajinka Ukrajine“ sa okrem nej
predstavila i veľmi úspešná žiačka Základnej umeleckej školy v Ilave,
speváčka Karolína Koleková. Na podujatí sa zúčastnil aj primátor mesta
Viktor Wiedermann, ktorý poďakoval za krásny hudobný zážitok a vyzdvihol najmä emócie, ktoré nám pani Olena priniesla prostredníctvom
svojej hudby. Diváci nielen nadšene tlieskali, ale boli aj štedrí a darovali
peniaze na dobrý úmysel. Vyzbieraná suma 243 eur bude použitá pre
potreby ukrajinských utečencov. Úprimné poďakovanie patrí i Milanovi
Slobodovi za perfektné ozvučenie oboch interpretiek.
-ra/jše-
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NÚDZOVÉ UBYTOVANIE V ILAVE POSKYTLO
ÚTOČISKO PRVEJ SKUPINE UTEČENCOV
Primátor mesta Ilava v stredu
16. marca 2022 dostal príkaz prednostky Okresného úradu Ilava na
vykonanie záchranných prác, ktoré má Mesto Ilava zabezpečiť. „Z
príkazu pre nás vyplývala úloha
vytvoriť núdzové ubytovanie
pre 30 osôb v jednom mieste
na území mesta Ilava, kde musí
byť zabezpečené sociálne zariadenie (WC a sprcha). Musí to
byť buď v kultúrnych domoch,
telocvičniach, internátoch, chatách alebo kempoch. Nemalo by
ísť o penzióny, hotely, súkromné byty a domy,“ uviedla Jana
Pučeková, vedúca organizačno
správneho oddelenia a referent
civilnej ochrany za Mesto Ilava.
Ako ďalej dodala, medzi ďalšími
úlohami, ktoré Mestu Ilava uložil
okresný úrad, je materiálne zabezpečenie núdzového ubytovania a
zabezpečenie stravy pre 30 osôb.
Na tento účel radnica určila
budovu bývalej obchodnej akadémie. „V prvom rade sme
vyčistili priestory, ktoré sa
budú používať pre utečencov
– spoločné priestory, sociálne
zariadenia, miestnosti, ktoré
budú slúžiť ako izby, jedáleň
či detský kútik. Po technickej
stránke sme museli sfunkčniť
sociálne zariadenia, teplú vodu
a nastaviť vykurovanie tak, aby
sa kúrilo len v miestnostiach,
ktoré budú využívané,“ vymenovala vedúca finančno-majetkového oddelenia Viera Baginová
práce, ktoré doposiaľ mesto
zabezpečilo. Ako ďalej dodala,
aktívne sa bude využívať zhruba
deväť miestností. „Uvidíme podľa
toho, aké sem príde zoskupenie

osôb. Prerozdelíme ich tak, aby
sa cítili komfortne a mali, pokiaľ
sa dá, svoje súkromie,“ doplnila
V. Baginová.
V stredu 23. marca si boli
priestory pozrieť prednostka
okresného úradu, zástupcovia krízového riadenia a vedenie mesta.
„Toto ubytovanie je pripravené
perfektne po všetkých stránkach. Sme veľmi spokojní a
chválime mesto Ilava za to, ako
k tejto úlohe pristúpilo. Príkaz
pre okres Ilava znel pripraviť 50
miest núdzového ubytovania.
My máme momentálne nachystaných 20 miest v Novej Dubnici
a teraz už aj 30 miest v Ilave,“
vyjadrila spokojnosť prednostka
Okresného úradu Ilava Alena Hanusová. „Núdzové ubytovanie
znamená, že títo ľudia tu budú
jeden až desať dní, potom im
budeme cez systém bookio

hľadať vhodné ubytovanie
strednodobého charakteru,“
vysvetlila A. Hanusová a objasnila
aj spôsob prerozdeľovania ľudí do
núdzových ubytovacích jednotiek.
„Doprava bude fungovať cez
železničné uzly, pre náš kraj
je železničným uzlom Trenčín.
Vždy budeme dopredu vedieť,
kedy k nám príde daný počet
ľudí z Ukrajiny. Koordinátor v
Trenčíne bude rozmiestňovať
podľa určených počtov ľudí a
autobusmi budú rozvezení, v
tomto prípade sem do budovy
bývalej obchodnej akadémie.“
Spokojnosť a vďaku všetkým,
ktorí sa na príprave podieľali, vyjadril aj primátor mesta Ilava Viktor
Wiedermann. „Som rád, že sme
si naše priestory dnes spoločne
s pani prednostkou prešli a že
skonštatovala, že sú naozaj
nadštandardne pripravené,

pekné a čisté. Teší ma, že sa
nám podarilo zohnať 30 postelí
zo štátnych hmotných rezerv a
že sme to so zamestnancami
mesta v extrémne krátkom
čase dokázali pripraviť na príchod utečencov. Pracovníkom
mestského úradu, ktorí sa na
prípravách podieľali, veľmi pekne ďakujem,“ zhodnotil primátor.
Po kontrole priestorov netrvalo
dlho a Ilava sa dostala do pohotovostného režimu pre prijatie
prvej skupiny utečencov. Núdzové
ubytovacie priestory sa zaplnili v
sobotu 26. marca 24 osobami z
Ukrajiny. Ich počet sa neustále
mení, niektorí z nich pokračovali
vo svojej ceste ďalej, iní tu zostali
a príchod ďalších máme avizovaný. Ubytovaní obyvatelia Ukrajiny
majú zabezpečené všetko potrebné, vrátane teplej stravy.
-verk-
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Rekonštrukcia múzea a
susedných priestorov, v ktorých bude sídliť prvé mestské infocentrum, je v plnom
prúde. Príprava projektov
a podkladov k jednotlivým
verejným obstarávaniam
zabrali veľkú časť obdobia
realizácie tohto projektu,
ktorý podporí históriu, kultúru a cestovný ruch v našom
meste a jeho okolí.
„V prvej fáze sme venovali
čas stretnutiam a rokovaniam
s viacerými projektantami a
snažili sa nájsť vhodné využitie
jestvujúcich i nových expozícií
mestského múzea. Jedným z
prvých krokov preto bolo verejné obstarávanie na zhotoviteľa
projektovej dokumentácie na
návrh modernizácie pôvodnej
expozície múzea,“ uviedla Veronika Klobučníková, odborný referent
oddelenia kultúry. Súbežne prebiehala oprava mestských priestorov,
ktoré si môžete pamätať ako zlatníctvo. Tie budú po novom sídlom
Infocentra mesta Ilava, ktoré sa
stane vstupnou bránou do múzea,
ale aj miestom prvého kontaktu
pre návštevníkov nášho mesta. „V
budúcom informačnom centre sa
vykonali stavebné úpravy interiéru približne v hodnote 19-tisíc
eur. Osadili sa aj nové výkladové
okná a vstupné dvere do múzea
a infocentra. Zároveň sa na fasáde vymenili staré klampiarske
žľaby, potrubia a lemovania za
nové,“ vymenovala rozsah prác
Jana Šedová z oddelenia rozvoja.
Radnica si následne objednala
realizačný projekt nábytkovej
časti v infocentre. Vizualizácia sa
premietla do výroby nábytku na
mieru. „Momentálne prebieha
zariaďovanie priestorov ďalšími
solitérnymi prvkami, obsahová
a grafická príprava moderného
infokiosku a samozrejme naplnenie infocentra tovarom a propagačnými materiálmi,“ vysvetlila
V. Klobučníková.
Obyvatelia mesta si mohli všimnúť aj vynovenú fasádu tohto objektu
a na nej nové 3D nápisy. „Zrealizovali sa tu štukatérske práce
na okrasných hlavách nad oken-
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MESTSKÉ MÚZEUM DOSTÁVA NOVÉ KONTÚRY

V Ilave pribudne nové infocentrum

nými otvormi. Okrem toho išlo o
opravu, penetráciu vonkajších
stien, silikátový náter a opravu
náterov kovových časti fasády.
Nápisy v 3D forme zrealizovala
miestna reklamná firma,“ doplnila
Jana Šedová.
Realizačný projekt na Múzeum
– koncepcia riešenia muzeálnej
expozície sa skladá z nábytkovej
časti, exponátov, montážnych
a grafických prác. Momentálne
prebieha verejné obstarávanie
na realizáciu nábytkovej časti do
múzea a prostredníctvom systému
Tendernet je zverejnená aj výzva
na predkladanie cenových ponúk
na Realizáciu muzeálnej expozície
Mestského múzea – časť exponáty,
montážne a grafické práce.
„Na rekonštrukcii mestského
múzea a vybudovaní nového
informačného centra intenzívne
pracujeme. V najbližšej dobe
navštívime starostov, starostky
a primátorov ilavského okresu
a ponúkneme im naše informačné centrum ako možnosť
prezentácie aj ich obcí a miest.
Keďže v máji si pripomenieme

130. výročie úmrtia významného
predstaviteľa uhorskej vlády Gábora Barossa, ktorý má na cintoríne v Klobušiciach mauzóleum,
chceme toto výročie spojiť s
otvorením Infocentra mesta Ilava.
Baross bol ministrom dopravy,
spájal regióny tak, ako aj my

chceme v infocentre spojiť okres
a náš región,“ povedal primátor
mesta Viktor Wiedermann s tým, že
termín otvorenia sa bude odvíjať od
prípravných prác s predpokladom,
že sa uskutoční koncom mája alebo
v polovici júna.
-verk/red-

Ďalšia schválená dotácia na úložné priestory pre knihy
Fond na podporu umenia každoročne pomocou grantového
systému prispieva na realizáciu
skvalitnenia interiérového vybavenia pre používateľov knižníc.
My sme sa po minuloročnej
úspešnej žiadosti a následnej
realizácii vynovenia náučného
oddelenia zapojili znovu. Projekt
s názvom Modernizácia knižnice v Ilave (tretia etapa), bol
schválený a už je podpísaná aj
zmluva o dotácii vo výške 3500
eur. Podmienkou je dvadsať
percentné spolufinancovanie zo
strany mesta, v tomto prípade minimálne 875 eur. Celková suma
na nové police, ktoré znovu vy-

lepšia a zmodernizujú
interiér je 4 375 eur.
Konečne sa dočká
aj oddelenie beletrie
a zastaraný, viac než
štyridsaťročný nábytok, bude vymenený.
Kým prídu peniaze na
účet mesta, budeme
vyberať dodávateľa,
materiály, pripravovať celú realizáciu
tak, aby výsledok
bol funkčný, ale i
estetický a príjemný
pre vás, návštevníkov
knižnice.
-ot-

Aj tieto police chce mestská
knižnica nahradiť novými.

Židovský cintorín postupne upravujeme
V sobotu 26. marca sme pokračovali s úpravou židovského cintorína. Sily spojili
židovská náboženská obec, mesto i dobrovoľníci. Budeme pokračovať, práce je veľa.
Židovská náboženská obec Trenčín zabezpečila profesionálnych pilčíkov na výrub
suchých stromov, zamestnanci mesta vyžínali náletové dreviny a spolu s ďalšími
dobrovoľníkmi odnášali spílené drevo, kríky a čistili náhrobky od popínavých rastlín.
Stav cintorína stále nie je taký, aby sme boli úplne spokojní, preto s prácami budeme
aj ďalej pokračovať.
Za prácu na marcovej brigáde úprimne ďakujeme: Stanislav Troška s celou
rodinou (aktívne sa zapájali aj deti), Dušan Hošták z Novej Dubnice, Rasťo Šándor a
Marián Lekeš (TSM Ilava), Oľga Tomášová (knižnica).
Pripomíname smutné výročie: Prvý transport slovenských Židov do vyhladzovacieho
tábora bol vypravený zo železničnej stanice v Poprade 25. marca 1942 o 20:20 hod..
-ot-
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Jedným z významných
projektov v našom meste,
ktorý sa v súčasnosti realizuje, je rekonštrukcia verejného osvetlenia. Jeho stav
nie je uspokojivý už niekoľko
rokov. Je preto potešujúce,
že sa konečne verejné osvetlenie 21. storočia začína posúvať z centrálnej mestskej
zóny na jednotlivé sídliská
a ulice nášho mesta.
Plány na rekonštrukciu
havarijného stavu
začali už v roku 2017
Na začiatku projektu stál audit,
ktorý dalo mesto vypracovať autorizovaným stavebným inžinierom v
roku 2017. Odborníci v ňom zhodnotili momentálny stav verejného
osvetlenia, ktoré bolo vybudované
v 70. rokoch minulého storočia a
navrhli riešenia na nápravu. Na
území mesta Ilava sa nachádza
933 svietidiel verejného osvetlenia,
pričom 913 z nich je majetkom mesta
a 20 v cudzom vlastníctve.
Audit hodnotí celkovú situáciu
stavu sústavy verejného osvetlenia
ako nevyhovujúcu vo viacerých ohľadoch od technických noriem, cez zníženú viditeľnosť až po bezpečnosť.
„Vzhľadom k nevyhovujúcemu
aktuálnemu stavu sústavy verejného osvetlenia odporúčame
Mestu Ilava z hľadiska spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky
riešiť tento stav bezodkladne,
zrekonštruovať a obnoviť verejnú
osvetľovaciu sústavu. Mesto tak
dosiahne vyššiu efektivitu v prevádzke osvetľovacej sústavy, zníženie energetickej a ekonomickej
náročnosti. Nemalou mierou sa
prispeje k zvýšeniu bezpečnosti
obyvateľstva a dopravy, zlepší
sa estetický vzhľad na uliciach,
viditeľnosť a zraková pohoda, pozitívny dopad sa očakáva v oblasti
zníženia kriminality a vandalizmu,
dosiahne sa zníženie poruchovosti, zvýšenie plošnej osvetlenosti, dôjde k zvýšeniu hodnoty
majetku mesta. V súčasnosti
používané nadčasové svietidlá s
LED zdrojmi predstavujú okrem
uvedených prínosov aj moderný
architektonický prvok, ktorý ľahko
zapadne do celkovej dennej či
nočnej atmosféry mesta,“ uvádza
sa v správe auditu, ktorý vyhodnotil
predbežné náklady na navrhované
opatrenia vo výške zhruba milión eur.

Výsledky auditu
premietnuté do neúspešného
verejného obstarávania
Bývalé vedenie mesta v roku 2018
odporúčania z auditu prenieslo do
vyhlásenia verejného obstarávania
a vzhľadom na finančné možnosti
mesta boli vytypované najakútnejšie
lokality. „Verejné obstarávanie
vyhlásené v apríli 2018 riešilo
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VEREJNÉ OSVETLENIE V ILAVE
PRECHÁDZA DO 21. STOROČIA
rekonštrukciu ulíc Košecká, časť
Kukučínovej, SNP, Medňanská,
Hollého, Jesenského, Kalinčiakova, Hurbanova, Hurbanova
– chodník k MsÚ a Záhradnícka
ulica. Na pôvodných miestach
mali byť osadené nové stožiare
so svietidlami a nová elektroinštalácia realizovaná zemnými
káblami. Predbežné náklady na
realizáciu diela boli vyčíslené
na sumu približne 476-tisíc eur,“
skonštatoval zástupca primátora a
poslanec MsZ Ilava Anton Bajzík.
Ako ďalej dodal, toto verejné obstarávanie však dopadlo neúspešne a
verejné osvetlenie sa plánovanej rekonštrukcie v danej chvíli nedočkalo.

Nové vedenie prevzalo
projekt a rozdelilo ho
na dve etapy
Problém s havarijným stavom
verejného osvetlenia v Ilave sa presunul na nové vedenie mesta, ktoré
sa rozhodlo projekt optimalizovať a
rozdeliť ho na lokality, ktoré bude realizovať externá spoločnosť a na tie,
ktorými sa bude zaoberať oddelenie
technických služieb mesta vo vlastnej réžií. „Novú elektroinštaláciu
budeme viesť na existujúcich
podperných bodoch v majetku
a správe SSD, čím ušetríme
nemalé finančné prostriedky na
nové podperné body a na práce,
ktoré by realizovala externá spoločnosť. Takto ušetrené finančné
prostriedky budú investované do
obnovy techniky TSM, do údržby
verejného osvetlenia, verejnej
zelene a ostatných činností,“
vysvetlil vedúci oddelenia TSM
Stanislav Rendek.

Ilava sa dočkala rozsiahlej
rekonštrukcie a modernizácie
verejného osvetlenia
koncom roka 2021
Nové projektové dokumentácie
boli vyhotovené v roku 2020, pričom
prvá etapa rieši ulice Hurbanovu, Záhradnícku a Hollého, Záhumenskú,
Kalinčiakovu, Jesenského, chodník
a schody vo svahu od železničnej
stanice k mestskému úradu. „Tieto
lokality sa realizujú novou elektroinštaláciou vzdušným vedením na
podperných bodoch v majetku a
správe SSD a budú na nich umiestnené aj nové svietidlá. Ide o ulice,
za realizáciu ktorých zodpovedá
oddelenie technických služieb
mesta,“ uviedol Anton Bajzík s tým,
že predpokladaný rozpočet na túto
etapu bol vo výške približne 52-tisíc
eur. Ulice Košecká, časť Kukučínovej, SNP a Medňanská boli zaradené
do druhej etapy a zrealizovala ich

Nový stĺp verejného osvetlenia
na chodníku od Mierového námestia na Hurbanovu ulicu.

externá spoločnosť. Výška predpokladanej investície bola v tomto
prípade vo výške takmer 184-tisíc
eur. „Výhodou optimalizácie projektu rozdelením rekonštrukcie na
dve oblasti sme dosiahli značnú
úsporu. Kým predchádzajúca projektová dokumentácia z roku 2018
predpokladala hodnotu zákazky
na úrovni 476-tisíc eur, nové projekty sa dostali na predpokladanú
hodnotu realizácie diela vo výške
236-tisíc eur,“ vyjadril sa primátor
mesta Viktor Wiedermann.

Ďalšia úspora financií
prišla s úspešným
verejným obstarávaním
Verejné obstarávanie na realizáciu diela „Rekonštrukcia verejného
osvetlenia mesta Ilava II. etapa“ a
nákupu materiálu pre realizáciu diela
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia
mesta Ilava I. etapa“ vyhlásilo Mesto
Ilava v roku 2021 s predpokladanou
hodnotou zákazky vo výške 236-tisíc
eur. „Víťazom sa stala spoločnosť
IS - Industry Solutions, a.s. zo
Žiliny s cenou necelých 137-tisíc
eur pre II. etapu a takmer 43-tisíc
eur za materiál pre I. etapu. Celkovo sa tak nachádzame na sume
bezmála 180-tisíc eur. Úspešným
verejným obstarávaním sme teda

ušetrili viac ako 56-tisíc eur,“
skonštatoval A. Bajzík.
Ako možno z uvedeného vyčítať, radnica sa oproti pôvodnému
projektu z roku 2018 pričinila o
nemalú finančnú úsporu a to pri
zachovaní tých istých miest a ulíc,
ktoré boli určené na rekonštrukciu.
„Správnym manažmentom, prípravou podkladov, personálnym
obsadením zamestnancov mesta
s cieľom optimalizovať náklady
a správať s k veciam verejným
zodpovedne sa zo sumy 476-tisíc
eur (predpokladanej v roku 2018)
reálne realizuje a bude realizovať
za zhruba 180-tisíc eur. Takýmto
spôsobom naše mesto ušetrilo
viac ako 296-tisíc eur,“ zhodnotil
vývoj a finančnú stránku rekonštrukcie verejného osvetlenia primátor
Ilavy Viktor Wiedermann.

Prvá etapa je ukončená,
druhú oddelenie technických
služieb realizuje postupne
V decembri minulého roka začala
externá firma s realizáciou im pridelených lokalít. Ako sme už spomenuli, kompletne dokončené teda sú
ulice SNP, Medňanská, Košecká
a Kukučínova. Pokiaľ ide o ulice v
réžii oddelenia TSM, v minulom roku
prešla obnovou verejného osvetlenia
Štefánikova ulica a začiatkom roka
Záhumenská ulica a chodník z Mierového námestia k železničnej stanici,
ktorému sa venovala pozornosť aj v
rámci nového verejného osvetlenia
pri jeho kompletnej rekonštrukcii. V
týchto dňoch pracovníci TSM realizujú výmenu podperných bodov na
Ulici Hurbanovej. Tento rok ich ešte
čaká Ulica Jesenského a v budúcom
roku by si chceli „posvietiť“ na Záhradnícku ulicu. Pozornosť sa bude
venovať aj Ulici J. L.Bellu, ktorá v
pôvodnom projekte nebola zahrnutá,
ale upozornila na seba počas silného
vetra haváriou.
-verk-

Havária stĺpov na Ulici J. L. Bellu počas silného vetra.
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V rámci rubriky AJ POSLANCI SÚ LEN ĽUDIA vám predstavíme ďalšieho voleného zástupcu Mestského zastupiteľstva
Ilava. Za mestskú časť Sihoť si do poslaneckého kresla sadá
aj mladý, ambiciózny muž Pavol Filo, ktorý bol zvolený za
poslanca po prvýkrát. Nechýba mu odvaha, chuť, ani odhodlanie pracovať pre verejné blaho. Má plány a ciele, ktoré si
vytýčil a samozrejme aj on má svoje záujmy, radosti i starosti...
V uliciach nášho mesta ho môžeme stretnúť na prechádzkach
so svojimi dievčatami, vyzerá spokojne a šťastne.
 Ktoré rozhodnutie najviac
ovplyvnilo váš život?
- Bolo to asi rozhodnutie osamostatniť sa a založiť si vlastnú
rodinu. Bolo to to najlepšie, čo som
doteraz v živote spravil. Mám skvelú
manželku a dve krásne deti. Rodina
je naozaj to najdôležitejšie, pre čo
sa oplatí žiť.
 Čo najradšej robíte, keď
máte čas iba pre seba?
- Musím sa priznať, že v poslednej
dobe toho času je naozaj málo.
Chcem sa poďakovať manželke,
ktorá veľakrát zostáva s deťmi
sama. Ale ak sa predsa len podarí mať voľnú chvíľu, venujem sa
rádioamatérstvu. Pričuchol som k
tomuto koníčku len nedávno, ale
celkom ma to chytilo. Dá sa tu
spojiť krásna prechádzka v prírode
spolu so stretávkami s priateľmi
aj osobne, je to predsa len lepšie
ako rozhovory cez mobil. A veľmi
ma teší, že v poslednom čase mi
čoraz častejšie robí spoločnosť aj
staršia dcéra.
 Na čo sa ľudia vo vašom
okolí najčastejšie sťažujú, aké
majú problémy?
- Vzhľadom k tomu, že bývam
na Sihoti, ktorá je v posledné roky
dosť skúšaná vďaka „slávnemu kúpalisku“ pod železničným mostom
či dlhodobo zavretému kanálovému
mostu, ľudia sa najčastejšie sťažujú
práve na tieto dve veci. V súčasnosti
to už začína byť dosť vážny problém, nakoľko s každým aj menším
dažďom sme ako mestská časť
odrezaní od okolitého sveta.

4/2022
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výborov a tam prednášali svoje
požiadavky. Takisto by som uvítal,
ak by sa raz za čas zúčastnil zasadania výboru aj primátor alebo
zástupca primátora.
Poprípade, ak by navštívili raz
za čas mestskú časť Sihoť a rozprávali sa s obyvateľmi. Mnohým
občanom chýba osobný kontakt s
vedením mesta.

príklad uvediem opravu detského
ihriska na Sihoti. Mnohí vraveli, že
už by bolo na čase poopravovať
poškodené preliezky. Keď však
prišlo k iniciatíve, zapojilo sa len

Pavol Filo: Rodina je to najdôležitejšie,
pre čo sa oplatí žiť

 Ak by ste mohli robiť anketu v našom meste, čo by ste
sa chceli dozvedieť od našich
občanov?
- Skôr ako anketu by som bol
rád, ak by ľudia aktívne začali
navštevovať stretnutia mestských

 Čím si vás dokážu ľudia
získať?
- Tým, keď prejdú od slov aj k
činom. Nestačí rozprávať čo všetko
nefunguje, čo by sa malo spraviť.
Ale keď príde na lámanie chleba,
aby aj oni priložili ruku k dielu. Ako

pár ľudí. Práve týmto ľuďom som
vďačný za to, že svoj voľný čas
venovali takejto činnosti. Veď sme
to nerobili pre mesto, ale pre svoje
deti. Aj ja ako rodič sa cítim lepšie,
keď viem, že môjmu dieťaťu nehrozí
nejaký úraz.
 Čo sa vám podarilo presadiť
v poslaneckom kresle?
- Keď sa niečo dobré podarí, je to
práca celého kolektívu poslancov. I
keď moje začiatky boli ťažšie, som
rád, že sa nám podarilo zhodnúť na
mnohých dobrých veciach. Spomeniem rekonštrukciu toaliet v materskej škole, rekonštrukciu detského
ihriska na Sihoti, nové detské ihrisko
v Klobušiciach, výmenu vianočného
osvetlenia na stromčeku na Sihoti,
množstvo zrekonštruovaných ciest
a chodníkov v Ilave.
 Budete sa opäť v nasledujúcom volebnom období uchádzať
o dôveru obyvateľov Ilavy?
- Voľby sú predo dvermi, ale túto
otázku som ešte príliš neriešil. Je
tu stále dosť práce, ktorú by som
rád stihol ešte za súčasné obdobie.
Ak ma bude aj naďalej podporovať
moja rodina a budem mať aj podporu u občanov, pôjdem vyskúšať
opäť kandidovať.
Vďaka za váš čas a odpovede,
za našich čitateľov vám prajem
veľa úspechov a aj zdravia.
Janette Šedová Janušková

Vodáci z TJ Sokol Ilava odomkli novú sezónu
V nedeľu 27. marca, za slnečného počasia, ilavskí
vodáci a ich priatelia, oficiálne odomkli vodácku
sezónu 2022! Spoločne splavili 11 kilometrov dlhý
úsek Váhu z Ilavy do Nemšovej. Pri kameničanskej
lávke si tradične urobili prestávku, ktorú využili na
prvú jarnú opekačku. Voňavé špekáčiky po dlhej
zime chutili každému. Z lodí bolo vidieť na brehoch
rozkvitnuté bahniatka, prvé jarné kvietky, bolo počuť
aktívny štebot vtáctva, ktoré usilovne buduje hniezda
v krovinách i stromoch. Slniečko a bezvetrie potešilo
účastníkov, a tak sme si lepšie otvorenie sezóny
nemohli želať. Ak máte chuť niečo podobné vyskúšať,
budete i v tomto roku medzi nami vítaní!
Naše splavy sú pripravované pre širokú verejnosť
i bez vodáckych skúseností a rodiny s deťmi. Každý
splav je pod odborným dohľadom a so zabezpečenou
materiálnou výbavou. Okrem splavov na „našom“
Váhu si môžete s nami vyskúšať vodnú turistiku
napríklad: 23.-26.6. na Lužnici (CZ), 5.-7.8. na
už 26.ročníku splavu Dunajca, 24.-28.8. na Vltave
(CZ) a iných, ešte len pripravovaných splavoch. No

máme v pláne i niečo pre „suchošlapov“: 1.-4.9.
Jeseníky CZ, či 14.- 8.9. Broumovské stěny (CZ) +
NP Stolových hôr (PL).
Informácie o aktuálnych akciách nájdete v Ilavskom mesačníku, na webových stránkach mesta a
vypočujete si prostredníctvom mestského rozhlasu.
Tiež vám radi odpovieme na e-adrese splavy@
centrum.sk, alebo na čísle telefónu: 0908 729 128.
Tešíme sa na spoločnosť každého, kto má rád prírodu a vodu zvlášť! AHOJ na vode v sezóne 2022!
Milan Gabčo, TJ Sokol Ilava
Oddiel vodnej turistiky PEREJ
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Všestranný umelec z Trenčína
Vlado Kulíšek, mím, organizátor
kultúrnych podujatí a zakladateľ
Doktora Klauna napísal knižku.
Mapuje v nej svoju doterajšiu
bohatú umeleckú činnosť a ako
napovedá jej názov „Od Vietnamu po Čínu“, autor účinkoval v
rôznych krajinách. Pantomíme
totiž rozumejú všade vo svete.
Vznikla v čase, kedy umelci
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S pantomímou okolo sveta
kvôli covidovým obmedzeniam
nemohli vystupovať. Vlado Kulíšek bez váhania prijal pozvanie
knižnice na besedu a rozhovor o
veciach veselých i vážnych začal
ako inak - pantomímou. Do svojich vystúpení zapája i publikum,

tak to bolo aj u nás v knižnici. V
nasledujúcej príjemnej debate,
ktorú moderovala Veronika Klobučníková, sme sa dozvedeli, ako
sa z profesionálneho vojaka stal
umelec, ktorý už niekoľko desaťročí robí radosť deťom i dospelým.

A keď sa nedalo, počas korony sa
nevyhýbal ani inej práci, pomáhal
v obchode, nosil krabice, všetko,
čo bolo treba. Viac sa už dočítate
v knihe, ktorú nám do knižnice
venoval.
-ot-

PRIMÁTOR OCENIL PEDAGÓGOV

Peter Šesták svojou
mágiou zaujal i rozosmial
všetky ženy v sále
8. marec patril ženám aj v Ilave.
Medzinárodný deň žien mohli osláviť kultúrnym programom v podaní
známeho iluzionistu v dome kultúry.
Pri príležitosti MDŽ prišiel takmer zaplnenej sále v mene primátora mesta
zablahoželať jeho zástupca a poslanec
MsZ Ilava Anton Bajzík. O zábavu sa
postaral kúzelník Peter Šesták, ktorý
splnil naše očakávania a vyčaril úsmev
na tvárach všetkých prítomných. Veľká
vďaka patrí Únii žien Slovenska OO
Ilava, Klubu dôchodcov Ilava, ako i
všetkým, ktorí nám pripravili milé prekvapenie v podobe zaplnených stoličiek
v sále! Každá diváčka si ako darček
z podujatia odniesla ručne vyrábané
voňavé mydielko. Ďakujeme a tešíme sa
na ďalšie stretnutia na pripravovaných
podujatiach.
-ra/jše-

Pri príležitosti Dňa učiteľov primátor mesta Ilava
Viktor Wiedermann ocenil
učiteľov a šiestim z nich
udelil ďakovné listy.
Dňa 28. marca pri príležitosti
Dňa učiteľov primátor mesta
ocenil záslužnú prácu všetkých
pedagógov zo školských zariadení v našom meste. „Hovorí
sa – a minulosť to mnohokrát potvrdila – že učiteľ je
svedomím národa. Ja doplním, aká je rodina a škola,
taká je mladá generácia, od
ktorej raz bude budúcnosť
národa závisieť. Vzdelanie
je najmúdrejšou investíciou,
hodnotou, ktorá sa nestráca
vekom, ani infláciou. Na
prvej priečke stojí učiteľ mi-

lujúci deti i svoju prácu, hrdý
na svoje poslanie a výsledky
svojich žiakov, tolerantný k
nedostatkom a slabostiam
rodičov i žiakov, dôsledný
v nárokoch na svoje výkony
i výkony zverených žiakov,
rešpektujúci individualitu
žiakov i kolegov, tvorivý
v hľadaní metód a foriem
práce,“ povedal okrem iného
vo svojom príhovore primátor a všetkým pedagógom
poďakoval: „Dovoľte mi,
vážení pedagógovia, aby
som vám k vašej záslužnej,
zodpovednej a v dnešnej
dobe skutočne náročnej
práci, zaželal všetko dobré.
Najmä však pevné zdravie,
úspech, adekvátne docene-

nie, tiež dostatok trpezlivosti
a ústretových rodičov. Nech
je ovocie vašej práce čo
najlepšie.“
Tak, ako býva zvykom, ďakovným listom a darčekmi ocenil
navrhnuté pani učiteľky: Janku
Pilatovú (riaditeľku MŠ Klobušice), Mgr. Janu Házovú (riaditeľku MŠ ILAVA), Mgr. Jarmilu
Piškovú (učiteľku ZUŠ Ilava),
Mgr. Danu Škultétyovú (riaditeľku ZŠ ILAVA, Medňanská),
Paedr. Marcelu Baginovú (učiteľku ZŠ ILAVA, Medňanská) a
Elenu Behanovú (učiteľka ŠZŠ
ILAVA). V krátkom kultúrnom
programe vystúpili žiačky ZUŠ
Ilava Emma Vavríková, Pavlína
Koyšová a Elenka Vaňová.
-ra/jše-
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60. výročie založenia Špeciálnej základnej školy v Ilave
V živote každého človeka sú chvíle, na ktoré sa nezabúda. Sú
vryté v jeho mysli, našli si svoj kútik v jeho srdci a často sa k
nim vracia. Rok 2021 bol rokom, kedy si Špeciálna ZŠ v Ilave
pripomenula 60.výročie svojho založenia. 60 rokov znamená kus
ľudského života a nie je tomu inak ani v prípade vzdelávacej
inštitúcie – školy. Situácia spojená s pandémiou, ktorú prežívame posledné roky, nám neumožnila taký spôsob uctenia si
histórie školy, aký by sme si predstavovali. Dovoľte nám preto, v
krátkom, trojdielnom seriáli predstaviť aspoň časť života v našej
škole, úspechy žiakov a obetavú prácu všetkých zamestnancov.
Kronika našej školy otvorila
jujú si skúsenosti v sociálnych
svoje prvé stránky v školskom
vzťahoch. Sú im vytvorené také
roku 1960/1961, kedy zriaďovanie
podmienky, aby bol zaručený
tried pre mentálne postihnuté
rozvoj každého dieťaťa s dôrazom
deti a mládež bolo na Slovensku
na druh a stupeň jeho postihnupodmienené zákonom č.95/1948
tia. Do vzdelávacieho programu
Zb. Osobitnej škole bola pridelesú zaradené netradičné formy
vyučovania, pútavé mimoškolské
ná miestnosť v Jedenásťročnej
aktivity, do ktorých sa zapájajú aj
strednej škole v Ilave. Začiatky
rodičia žiakov. Žiaci našej školy
jej pôsobenia boli veľmi ťažké:
nadobúdajú vedomosti, schopneustále sťahovanie, nedostatok
nosti a zručnosti potrebné pre
učebných pomôcok, žiaci si museli sami upratovať a kúriť. Napriek
štúdium na odborných učilištiach
tomu škola fungovala a prešla
s následným profesionálnym
rôznymi stupňami vývoja.
Dnes je Špeciálna ZŠ v Ilave plnoorganizovanou školou,
ktorú navštevujú žiaci z Ilavy
a z okolitých obcí. Na základe
komplexnej diagnostiky sa v 1.
až 10. ročníku vzdelávajú žiaci
vo veku od 6 do 18 rokov. Vzdelávanie sa vnútorne člení podľa
stupňa mentálneho postihnutia
na variant A (ľahký stupeň), variant B (stredný stupeň) a variant
C (ťažký alebo hlboký stupeň).
Súčasťou školy sú aj dve triedy,
v ktorých sa poskytuje výchova a
vzdelávanie žiakom s autizmom
a ďalšími vývinovo-pervazívnymi
poruchami. V prípade ťažkostí
pri osvojovaní si predpísaného
učiva, resp. závažnej diagnózy,
uplatnením a zaradením do prakje možné žiakovi, v spolupráci
tického života. Dbáme na to, aby
s poradenským zariadením,
bol na každej vyučovacej hodine
vypracovať individuálny výchovplne využitý potenciál každého
no-vzdelávací program z jedného
žiaka, aby sme rešpektovali jeho
alebo viacerých vyučovacích
schopnosti a úroveň vývoja.
predmetov.
Škola sídli v budove na PiV škole žiaci získavajú základné
vovarskej ulici. Budova, ktorá
poznatky o okolitom svete, učia
je majetkom Mesta Ilava, bola
sa praktickým činnostiam a osvopôvodne netypizovaná. Z dôvodu

zvýšenia kvality výchovno-vzdelávacieho procesu bolo nevyhnutné
uskutočniť rozsiahlu rekonštrukciu: zateplenie, fasáda, výmena

strešnej krytiny, výmena okien a
dverí, revitalizácia tried, nivelácia
a pokládka podláh, sanačné a
rekonštrukčné úpravy suterénu
a schodiska, vybudovanie bezbariérového vstupu a priestorov,
dlažba a zatrávnenie školského
dvora, renovácia detského ihriska, zriadenie Snoezelenu a ďalšie. Celé financovanie nákladov

Jar v knižnici

Marec je mesiac, kedy sa v knižniciach rozbieha najviac podujatí,
nielen pre dospelých, ale hlavne
s deťmi a pre deti. Ani u nás to
nie je inak a vystriedali sa tu už
desiatky detí, ktoré absolvovali
rôzne aktivity na podporu čítania.
S deťmi zo špeciálnej a materskej školy a tiež školského klubu
sme tvorili s knihou Zornička od
Zuzany Štelbaskej. Podujatie so
žiakmi II. B bolo venované obľúbenej autorke Gabriele Futovej a
jej knihe s názvom Hups, Rups

spojených s rekonštrukciou bolo
zabezpečené zriaďovateľom našej školy – Regionálnym úradom
školskej správy v Trenčíne.
Permanentne využívanou
učebňou je učebňa Informatiky,
ktorá je vybavená novou počítačovou technikou. Veľkým prínosom
pre zvyšovanie kvality edukácie
sú 4 interaktívne tabule, ktoré žiaci
a pedagógovia využívajú počas
celého vyučovacieho procesu.
Vzhľadom na dôležitosť predprofesijného zamerania žiakov
priebežne dopĺňame vybavenie
školskej dielne, žiackej kuchynky
a vylepšujeme podmienky pre
realizáciu pestovateľských prác.
Každé výročie nás núti nahliadnuť do minulosti, pripomenúť
si skúsenosti a zážitky, hodnotiť a
zároveň sa zaoberať víziou. Tou
našou je neustále zvyšovanie
kvality edukačného procesu s
dôrazom na rešpektovanie individuálnych osobitostí a miery
zdravotného znevýhodnenia
každého žiaka. Ponúknuť žiakom
schopnosti, zručnosti a návyky potrebné pre každodenný život alebo
následné profesijné uplatnenie.
Mgr. Viera Jancová
Mgr. Miroslava Kušnierová
a Šups.
Pokračujeme aj v apríli. S
tretiakmi sme mali zážitkové
čítanie Babky na rebríku od
Dušana Dušeka. V knižnici už
pracuje iba jedna knihovníčka,
na viacerých podujatiach sa
však pridali šikovní pomocníci.
V súčasnosti sú to dve študentky
Pedagogickej fakulty Trnavskej
univerzity Dominika Sidorová a
Ivona Mišovcová z Dulova. Ďalšie
stretnutia s deťmi nás ešte čakajú, najlepším výsledkom týchto
stretnutí bude, ak sa budú vracať
opakovane, ako čitatelia  -ot-
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JARNÁ ČASŤ MLMF ILAVA ODŠTARTOVALA

Ilavská miniliga zabezpečila hráčom nové striedačky

O ďalší rozvoj Full arény sa
pričinili hráči MLMF Ilava, dobrovoľníci a predovšetkým predseda
miniligy Ivan Fulec, ktorý v rámci
sponzorstva zabezpečil nové kryté
striedačky. Striedačky budú môcť
využiť hráči už v prvom jarnom kole
miniligy. Pri nepriaznivom počasí
ich uvítajú nielen hráči a manažéri
mužstiev, ale aj rozhodcovia, či
zapisovatelia výsledkov. Aj vďaka
umelému osvetleniu, moderným

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

9
10
10
10
9
10
10
10
10
10

striedačkam, solídnej kapacite sediacich divákov a blízkosti pitného
režimu a občerstvenia od hracej
plochy, sa naša Full aréna prepracovala medzi TOP moderné stánky
malého futbalu na Slovensku.
Najlepší strelci: 1. M. Ranuša
(Aquatec) 33, 2. Martin Vrábel
(Mladé šťuky) 32, 3. Ľ. Miakiš (Krátky
proces) 25, 4. Maroš Vrábel (Mladé
štuky) 24, 5. J. Kameništiak (Načo
názov) 23.
-mlmfilava-

9
9
8
7
6
4
3
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
2
3
3
6
7
9
9
9

132:9
93:63
87:36
71:62
65:49
56:77
48:88
38:88
32:85
38:103

27
27
24
21
18
12
9
3
3
3

SPOMIENKA
„V modravom vánku hviezda na zem padá.
Kam Ťa to viedli Tvoje plaché nohy?
Vyhasli oči a v nich nádej mladá,
cintorín hľadí mĺkvo do oblohy.
Víchor nám skolil kvietok pred očami
a dušu bijú blesky utrpenia.
Bez teba, Miloš, sme tu sami,
so smútkom v srdci,
dni sa na noc menia...“

Dňa 7. apríla 2022 uplynul rok
od úmrtia pána
Miloša ŠEDA.
S láskou spomínajú rodičia,
súrodenci s rodinami a priatelia.

SPOMIENKA
„Niekde tam, medzi hviezdami, máme
niekoho, na koho nikdy nezabudneme...“
Dňa 1. apríla 2022 by sa dožila 89 rokov
pani Štefánia KVASNICOVÁ,
ktorá opustila svojich drahých na jar
minulého roku.
S láskou spomína celá rodina aj tí, ktorí
ju poznali a radi mali.

Mimoriadne vydarený víkend
bedmintonistov TJ Sokol Ilava

Prvý marcový víkend sa opäť výrazne zapíše do histórie ilavského
bedmintonu. Šiesteho a siedmeho marca sa v Trenčíne konala dohrávka
finálového kola Extraligy SR zmiešaných družstiev. Naše družstvo v zložení Klára Palčeková, Emma Brnáková, Lea Výbochová, Adam Horák,
Andrej Antoška, Richard Pavlík, Janko Klačko, Marián Šlesarik a Jakub
Horák získalo 3. miesto v EXTRALIGE 2021. Chcel by som poďakovať
všetkým hráčom za predvedené výkony. Jankovi Jurčiakovi za pomoc s
organizáciou a samozrejme aj všetkým, čo nám pomohli hlavne finančne
zvládnuť tento ročník.
(M. Horák, BADMINTON TJ Sokol Ilava)

Peter Mišík bodoval v Rakúsku
Začiatkom mesiaca od 2. do 5.
apríla sa v rakúskom St. Pöltene
konal tenisový turnaj ATP seniorov v
kategórií 65+. Turnaja sa zúčastnila
rakúska špička v tejto kategórii a
hráči z Nemecka, Poľska, Slovenska
a USA.
Nasadenou jednotkou bol domáci
hráč Karl Graf, ktorý je momentálne
na 150. mieste vo svetovom rebríčku.
Druhý nasadený bol Nemec Ludwik
Schlaeger na 180. mieste. Ilavu
reprezentoval Peter Mišík, ktorý v
prvom kole vyhral nad Schaubschlaegerom Fritzom (AUT) hladko 6:1 a
6:0. V druhom kole porazil druhého
nasadeného hráča Schlaegera (GER)
6:1 a 6:1. V semifinále zdolal Ebnera

(AUT) 6:3 a 6:2. Vo finále sa stretol s
Dannym Shawom (USA), nad ktorým
opäť zvíťazil 6:3 a 6:2.
Vo štvorhre spoločne s J. Cerovským z Hriňovej v semifinále
porazili nemecko-poľský pár Hublik-Krakowczik 6:1 a 6:0. Vo finále boli
úspešní tiež, keď porazili tentoraz nemecko-americký pár Gerecke-Shaw
výsledkom 6:3 a 6:4.
Za víťazstvo v dvojhre si Peter Mišík
pripísal 200 bodov do svetového rebríčka a posunul sa tak na 460. miesto
a vo štvorhre na 350. miesto.
Úspešnému Ilavčanovi blahoželáme a držíme palce na ďalšom turnaji
ATP, ktorý sa bude konať v Banskej
Bystrici.
-pm-/-red-

SPOMIENKA
Sú ľudia, ktorí pre nás znamenajú viac
ako ostatní. O to ťažšie je
naučiť sa žiť bez nich...
Dňa 9. apríla 2022 sme si pripomenuli piate
výročie, čo nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec, dedko
a taktiež kronikár mesta Ilava
Ing. Michal KOBZA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
S láskou v srdci spomína manželka, deti a vnučky

Aktéri finálovej štvorhry, druhý sprava Peter Mišík.
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17 rokov v Ilave sme tu stále

NON-STOP PRE VÁS

ďakujeme všetkým verným zákazníkom
V ponuke aj 7-miestne vozidlá, ktoré obľubujú
najmä dôchodcovia pri zdravotných ťažkostiach,
mamičky s kočíkmi, deti do škôl
či turisti a ľudia s nákupmi a batožinami.

Náš Facebook: PRIMA TAXI ILAVA

ZATEPĽOVANIE DOMOV FASÁD
Rekonštrukcie domov a bytov
Zámková dlažba l Oplotenia
Strechy l Altánky l Prístrešky

VYPRATÁVANIE

Izolácie l Čistenie a nátery strešných krytín

domov, bytov,
garáží, pivníc, povál
a nebezpečného odpadu
zo striech a iných.

Tel. 0910 331 137

Tel. 0910 331 137
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