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ZDARMA!

Vstup do mesta je vďaka novej
výsadbe reprezentatívnejší
V Ilave nájdeme dva kruhové objazdy, prvý od smeru z Dubnice nad Váhom, ktorý nie je majetkom mesta
a samospráva ho nespravuje. Druhý je na mieste, kde sa rozchádzajú cesty smerom na Sihoť, na Skalu, k
nemocnici a do centra mesta. Mnohí si iste pamätajú na starú križovatku, ktorá bola dopravnou tepnou,
kde stálo množstvo aut a bolo ťažké "vymotať" sa z nej. Kruhový objazd vznikol v čase stavby obchodného
domu Lidl, ktorý v súčasnosti nie je v prevádzke. V tomto roku sa mu venovala v rámci výsadby osobitnejšia pozornosť. O to, aby sa zazelenal a krásne rozkvitol, sa postarali pracovníci oddelenia technických
služieb. Tvorí tak veľmi pekný a reprezentatívny vstup do mesta. Cieľom do budúcna je, aby v takomto
duchu rozkvitla aj centrálna mestská zóna.

V aktuálnom vydaní si prečítate:
l TÉMA MESIACA: Mierové námestie ako veľké neprehľadné parkovisko l
l Bartolomejský jarmok sa tento rok definitívne neuskutoční l
l Trápi vás zlý prístup na poštu, ale aj riešenie zatápajúceho podjazdu l
l Mestská liga malého futbalu opäť ožije l
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nternet je studnica informácií. Svoje o tom vedia
nielen vaše deti pri vypracovávaní školských projektov, či
politici, ktorí na počítačových
príkazoch „Ctrl+C“ a „Ctrl+V“
ani v prípade získavania vysokoškolských titulov nevidia nič zlé....
Užitočné informácie tam nájdu ľudia
v každom veku, je predsa dobré, ba
priam žiadané, mať prehľad a vždy
čerstvé novinky.
Dobe internetovej sa prispôsobujú aj verejní činitelia, samosprávy
nevynímajúc. Aj tá naša ilavská
už dlhšie figuruje na sociálnych
sieťach. Od januára sme stavili na
formálnejšiu prezentáciu, zvýšili
sme počet týždenných statusov a
prepojili sme ich s článkami, ktoré
s nimi súvisia a v omnoho väčšej
miere než doposiaľ pribúdajú aj na
webovom sídle mesta.
Uvedomujeme si, že Ilavský mesačník svojou periodicitou nemôže
stíhať tempu diania v meste, preto
alternácia v podobe elektronických médií je aj pre nás vďačným
nástrojom, ako k vám dostať čo
najčerstvejšie informácie.
Stránok o Ilave nájdete na Facebooku veľa, je preto dobré vedieť sa
v nich zorientovať. Stránku, ktorá
je oficiálnym profilom Mesta Ilava,
nájdete pod názvom AKTUALITY
MESTA ILAVA. Nájdete na nej relevantné a hlavne oficiálne stanoviská
a novinky z diania v samospráve.
Vo veľkej obľube, súdiac podľa
množstva „like-ov“, je aj profil, ktorý
sa aktuálne nazýva Kultúra Ilava
región. Kedysi niesol názov Dom
kultúry Ilava a veľa z vás ho začalo
sledovať už v týchto časoch. Je
súkromnou stránkou, akú si môže
založiť ktokoľvek z vás. Je však
vhodné rozlišovať a preverovať si
informácie, minimálne porovnávať
ich s tými oficiálnymi.
Svoju fanúšikovskú stránku má
aj Ilavský jarmok, rovnako stránka,
ktorá nepatrí Mestu Ilava. Nedávno
sa na nej objavil status, ktorý hovorí
o tom, že na tohtoročný jarmok bola
schválená najvyššia plánovaná
suma v dejinách – 9 000 eur, pričom
doterajší rozpočet sa pohyboval v
priemere 3 500 eur. Autor svoj status zakončuje slovami – „Nakoľko
sa opatrenia uvoľňujú, veríme, že
Bartolomejský jarmok 2020 sa
zapíše do histórie.“
Vyššie spomenuté údaje sú
nepravdivé, takáto suma na jarmok
schválená nebola a dá sa to veľmi
ľahko overiť. A to, ako sa uvoľnili
opatrenia a naopak, aké platia
obmedzenia pri kultúrnych podujatiach, s ktorými sa budeme musieť
vysporiadať, si môžete prečítať na
strane dva v článku o zrušenom
Bartolomejskom jarmoku 2020.
Želám vám všetkým zdravý
úsudok, schopnosť rozlišovať a
preverovať si informácie, ktoré sú
šírené a ktoré šírite... Je to základným predpokladom na to, aby ste
"neodpisovali s chybami“....
Veronika Klobučníková,
šéfredaktorka IM
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BARTOLOMEJSKÝ JARMOK
sa tento rok neuskutoční
Mesto Ilava oznamuje, že tradičný Bartolomejský jarmok,
ktorý sa mal tento rok konať v dňoch 21. - 22. augusta 2020,
sa neuskutoční. Vedenie mesta tak rozhodlo na základe
odporúčania Krízového štábu Mesta Ilava, rešpektujúc
aktuálne hygienicko-epidemiologické nariadenia.
V utorok 23. júna 2020 sa konalo zasadnutie Krízového štábu
Mesta Ilava. Program rokovania
reflektoval na aktualizácie v opatreniach, ktoré nariadila vláda a úrad
verejného zdravotníctva. Hlavným
bodom rokovania bol Bartolomejský jarmok a organizovanie iných
kultúrnych podujatí. „Krízovým
štábom boli prerokované hlavné
podmienky pre hromadné podujatia podľa aktuálneho opatrenia
UVZ č. OLP/5091/2020 zo dňa
19. júna 2020. Momentálne sú
povolené podujatia v počte do
500 osôb v jednom okamihu.
Pričom od 1. júla 2020 sa táto
kapacita povoľuje do 1000 osôb a
nad 1000 osôb pre podujatia s fixným šachovnicovým sedením,“
uviedla Jana Pučeková z Referátu
bezpečnostno-technických služieb
Mestského úradu v Ilave. Ako ďalej
dodáva, z nariadenia hlavného
hygienika vyplýva, že organizátor
musí byť v každej chvíli schopný
preukázať počet osôb aktuálne
sa zúčastňujúcich na hromadnom
podujatí. „V prípade hromadných
podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný
vyhradiť priestor hromadného
podujatia a vyznačiť jeho vstup
a výstup,“ doplnila Pučeková.
Najväčším hromadným podujatím, ktoré sa každoročne koná

v Ilave, je tradičný Bartolomejský
jarmok. Toho roku sa mal konať
v dňoch 21. – 22. augusta. Na
základe podmienok stanovených
Úradom verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky mestský krízový štáb rozhodoval o tom, či sa
bude konať, alebo nie. „Prítomní
prerokovali, že Mesto Ilava nie
je schopné organizačne zabezpečiť splnenie podmienok ÚVZ
SR počas Bartolomejského
jarmoku, najmä kontrolu počtu
účastníkov a priestorového
vyhradenia podujatia z dôvodu
viacerých prístupových miest do
priestoru jarmoku a taktiež sú
reálne obavy, že bude dochádzať
k nerešpektovaniu vyhradeného
priestoru zo strany návštevníkov,“ uviedla v zápisnici z rokovania Krízového štábu Mesta Ilava
Pučeková. Z uvedených dôvodov
krízový štáb mesta rozhodol o ZRUŠENÍ Bartolomejského jarmoku
2020 a nahradení tejto akcie inými
kultúrnymi podujatiami s menším
počtom účastníkov.
„Bartolomejský jarmok je najväčším hromadným podujatím
v našom meste. Každoročne sa
ho zúčastňuje 120 až 160 predajcov, umeleckých a ľudových
remeselníkov. Jeho súčasťou
sú aj atrakcie a kolotoče, ako aj
bohatá gastrozóna na námestí.

Množstvo návštevníkov sa pohybuje voľne v priestoroch celej
centrálnej mestskej zóny, čiže
na námestí a štyroch priľahlých
uliciach. Počas kultúrneho
programu sa zhromažďujú vo
veľkom množstve na jednom
mieste...,“ vysvetlil primátor Ilavy
Viktor Wiedermann. „Mrzí nás, že
toto obľúbené podujatie nebudeme môcť tento rok uskutočniť.
Situácia spojená so šírením
koronavírusu zasiahla žiaľ do
mnohých sfér života obyvateľov
i samosprávy, kultúru nevynímajúc. Musíme však rešpektovať nariadenia odborníkov a
naďalej dodržiavať stanovené
bezpečnostné a hygienické
opatrenia. Je nám to veľmi ľúto,
ale Bartolomejský jarmok nie je
možné uskutočniť. Veríme, že
obyvatelia nášho mesta, ako aj
návštevníci z okolitých miest,
toto rozhodnutie prijmú s porozumením,“ dodal primátor.
O ďalších pripravovaných kultúrnych podujatiach krízový štáb
oboznámila Anna Riecka, poverená
vedením oddelenia kultúry. „O jednotlivých podujatiach v menšom
rozsahu budeme verejnosť informovať priebežne. Vzhľadom na
platné nariadenia budú konané
v ohradených priestoroch, kde
sa dá zabezpečiť regulovaný
vstup, napríklad v priestore
ihriska MFK, v kultúrnom dome,
školskom areáli a podobne.
Priestor chceme ponúknuť aj
trhovníkom prostredníctvom
jesenných či vianočných trhov,“
uviedla Riecka.
-verk-
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CHOV OŠÍPANÝCH
V KLOBUŠICIACH?
l Chcem sa opýtať, či sa
plánuje chov ošípaných v
Klobušiciach. Ak áno, kde
budú umiestnené? Bude chov
nejakým spôsobom zasahovať
do životov ľudí na ulici Dlhé
nivy? Nakoľko už teraz si ľudia
sťažujú na nepríjemný zápach
od kravína a z repky. Taktiež sa
údajne rozširuje kravín... Ako
bude zabezpečené, aby sa nešíril ešte väčší zápach? Viem, že
je to družstvo, ale ľudia si tam
pokupovali nehnuteľnosti, je to
obytná zóna a chcú mať taktiež
komfort bývania. Nečakali, že
sa to bude ešte rozširovať a
dopĺňať o chov ošípaných. Aby
to nebolo ako v Dubnici...
A. Rebro, predseda Poľnohospodárskeho družstva
Dubnica nad Váhom: Počet
zvierat hovädzieho dobytka je obmedzený kapacitou jednotlivých
objektov v Klobušiciach. V blízkej
dobe neplánujeme zvyšovať stavy
hovädzieho dobytka, to znamená
ani rozširovanie objektov. Teraz
prebieha v hospodárskom dvore
Klobušice rekonštrukcia pôrodne
pre kravy, rekonštrukcia ustajnenia teliat a spevnenie plôch pod
senážne vaky. Chov ošípaných
je umiestnený v hospodárskom
dvore Prejta. V Klobušiciach chov
ošípaných neplánujeme.


KAMEROVÝ SYSTÉM
NA CINTORÍNE
l Zaujímalo by ma, či sa
zvažuje umiestnenie kamerového systému na cintorín, aby
sa kontroloval a zabránilo sa
krádežiam. Nakoľko v priebehu
pár mesiacov nám bolo ukradnutých viacero vencov a tento
problém majú aj známi. Ďaku-

 PÝTATE SA, MY ODPOVEDÁME... 
Sekciu „OTÁZKY A ODPOVEDE“ nájdete na webovom sídle
mesta www.ilava.sk v kategórii „samospráva“, kam môžete
posielať svoje otázky, podnety a odkazy. Niektoré z nich nájdete každý mesiac aj v Ilavskom mesačníku. Prípadne nám
horúce tipy, ktoré vás „pália“, môžete posielať aj priamo do
redakcie - ilavskymesacnik@ilava.sk alebo do súkromnej pošty
na FB Aktuality mesta Ilava.
jem veľmi pekne za odpoveď.
V. Wiedermann, primátor
mesta Ilava: Pokiaľ ide o kamerový systém v našom meste, tento
rok sme ho zatiaľ rozšírili o dve
kamery. Do budúcna plánujeme
ďalšie rozšírenie kamerového
systému a zvažujeme aj monitorovanie priestorov našich cintorínov.
Pokiaľ budeme mať dostatok
finančných zdrojov, pristúpime k
tomu už tento rok, najneskôr však
pri tvorbe rozpočtu na budúci rok.


PREPLNENÉ NÁDOBY
NA SEPAROVANÝ
ZBER PAPIERA
l Moja otázka je smerovaná na Oddelenie technických
služieb mesta Ilava. Poprosím
vás, triedený odpad - papier sa
vyváža pri bytových domoch v
akom intervale? Momentálne je
situácia taká, že papier ľudia
už naukladali aj mimo kontajnerov na to určených, pretože
kontajnery sú preplnené. Mohlo
by mesto zvážiť častejší vývoz
tohto druhu odpadu? Resp.
ak zamestnanci TSM vidia, že
kontajnery na jednej ulici sú
preplnené, mohli by informovať
vedenie TSM.
S. Rendek, vedúci Oddelenia
technických služieb mesta Ilava: Papier spred bytových domov,
resp. z 1100 l nádob sa vyváža
2 x za mesiac. Samozrejme sa
stáva, že na niektorých lokalitách
sa kontajner naplní skôr ako inde.

Častejší vývoz predmetného druhu odpadu z 1100 l nádob nateraz
nie je aktuálny. Situáciu priebežne
monitorujeme a tam, kde vidíme
častú preplnenosť, sa skôr snažíme posilniť kapacitu ďalším
kontajnerom, ak je to priestorovo
možné. Vývoz kontajnerov mimo
stanovený termín nie je efektívny.
Resp. museli by sa mimoriadne
zozbierať všetky 1100 l nádoby na
papier a takýto mimoriadny vývoz
nie je krytý fin. prostriedkami zo
strany OZV. V neposlednom rade
je to aj o užívateľoch systému
zberu, kde v nejednom prípade
preplnenosť spôsobujú najmä
užívatelia a to nezmenšovaním
objemu daného druhu odpadu.


DORUČOVANIE
ROZHODNUTÍ
OBČANOM
l Prečo mesto neposiela
rozhodnutia o poplatku za
komunálny odpad a daň z
nehnuteľností spolu v jednom
liste? Dokumenty som obdržala pár dní po sebe, takže mi
to príde ako plytvanie finančnými prostriedkami z rozpočtu
mesta. Taktiež by ste mohli
rozhodnutia nechať doručovať
študentom na dohodu, ktorí by
si aspoň privyrobili. Alternatívou by mohlo byť zasielanie
písomností e-mailom, dokument môže byť zaheslovaný,
heslo by sme ako občania
obdržali po registrácii na MSÚ.
Je toľko iných možností, len či
to legislatíva umožňuje...
J. Hoštáková, referát daní
a poplatkov: Správca dane
doručuje písomnosti elektronickými prostriedkami, nie e-mailom. Pokiaľ fyzická osoba nemá
elektronickú schránku aktivovanú
na doručovanie, správca dane
doručí písomnosť v listinnom rovnopise elektronického úradného
dokumentu prostredníctvom poskytovateľa poštovných služieb,
príp. ak je to možné, vlastnými
zamestnancami. V našom meste a jeho mestských častiach
doručovali zamestnanci správcu
dane rozhodnutia občanom nad
65 rokov.
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Mesto neposiela rozhodnutia,
ktorými sa vyrubuje daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny
odpad v jednej obálke, pretože
nie všetci daňovníci sú zároveň
aj poplatníkmi, a naopak (príklad: rozhodnutie na poplatok za
komunálny odpad je vystavené
na manžela, rozhodnutie na daň
z nehnuteľností na manželku;
rodinný dom vlastnia deti – im sa
vyrubuje daň z nehnuteľností, ale
bývajú v ňom rodičia – platia za
kom. odpad).
Keby mali všetci elektronickú
schránku aktivovanú na doručovanie, správca dane by nemusel
rozhodnutia alebo akékoľvek iné
písomnosti posielať poštou, a nevznikalo by Vami nazvané plytvanie finančnými prostriedkami , t.j.
výdavky spojené s doručovaním.


PRÍSTUP DO ZÁHRAD.
OSADY LAŠTEKY
POČAS VÝSTAVBY
l Chcem sa spýtať vedenia
mesta, akým spôsobom zabezpečí prístupovú cestu na
záhradkárske osady Lašteky 1
a 2, keď výstavba "Pod lesom"
so žiadnou komunikáciou do
uvedených záhradkárskych
osád žiadnym spôsobom nepočíta?
Stanovisko oddelenia výstavby: Výstavbou IBV "Pod
lesom" nedôjde k zamedzeniu
prístupu majiteľom chatiek do
záhradkárskej osady „Lašteky“,
navrhovaná miestna obslužná
komunikácia bude z časti riešená ako verejná s pripojením na
existujúcu poľnú cestu, t. z. časť
poľnej cesty, ktorá prechádza cez
súkromné pozemky, bude odklonená za hranicu záujmového
územia a bude plynule pokračovať po existujúcej poľnej ceste.
Prebiehajúce územné konanie
o umiestnení predmetnej stavby
bude prerušené a navrhovateľ
bude vyzvaný okrem iného aj na
doplnenie projektovej dokumentácie dopravného riešenia o nové
trasovanie poľnej cesty.
Stanovisko investora stavby: Výstavbou IBV "Pod lesom"
nedôjde k zamedzeniu prístupu
majiteľom chatiek do záhradkárskej osady „Lašteky“. Nakoľko
časť súčasnej poľnej cesty vedie
cez súkromný pozemok, na ktorého použitie majiteľ nedal súhlas,
musíme jej trasovanie v časti pri
spodnej zákrute jemne odkloniť.
Výsledkom však bude aj úplne
nová cesta v dĺžke cca 200 m od
Jesenského ulice.
-red-
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Neustále zaplavovanie cesty v železničnom
podjazde by mala vyriešiť výmena ističa
V predchádzajúcom vydaní Ilavského mesačníka ste si mohli
prečítať článok o tom, ako májový dažď opäť spôsobil čiastočné zaplavenie cestnej komunikácie v železničnom podjazde.
Žiaľ situácia sa znovu zopakovala aj v júni, kedy ju museli
„hasiť“ ilavskí dobrovoľní hasiči. Oslovili sme kompetentných
s otázkou, kedy a ako plánujú vyriešiť opakované poruchy
na čerpacom systéme.
Ako iste viete, cestná komunikácia, ktorá vedie cez železničný
podjazd, patrí Trenčianskemu
samosprávnemu kraju a jej
správcom je Správa ciest TSK. Už
viackrát sme avizovali, že aktuálne je spolupráca mesta a TSK na
dobrej úrovni a akonáhle vznikne
takýto problém, vedenie mesta
naň upozorní Správu ciest TSK.
Inak tomu nebolo ani v stredu 10.
júna, kedy bola cesta v podjazde
opäť vystavená skúške dažďom.
Oddelenie technických služieb
kontaktovalo správcu, no počas
čakania na odstránenie poruchy
bolo potrebné vodu odčerpať.
Postarali sa o to ilavskí dobrovoľní
hasiči, za čo im patrí veľká vďaka!
Nakoľko čerpací systém v
skúške dažďom opäť neobstál,
primátor mesta Viktor Wiedermann požiadal Správu ciest

Trenčianskeho samosprávneho
kraja o oficiálne stanovisko k neustále sa opakujúcim problémom
s čerpadlami, ktoré spôsobujú
zaplavovanie tohto úseku a zároveň odstrihnutie sídliska Sihoť
od ostatných častí mesta.
"V súvislosti so situáciou ohľadom železničného
podjazdu v Ilave, kedy dňa 10.6.
došlo k opätovnému čiastočnému zaplaveniu podjazdu, Vás
chcem požiadať o informáciu,
v akom technickom stave sa
nachádza čerpací systém, ktorý zabezpečuje odčerpávanie
vody z cesty? A taktiež aký je
predpoklad, že môže dôjsť v
budúcnosti k jeho výpadku?"
- znela otázka Viktora Wiedermanna, primátora Ilavy.
"Dňa 12. 6. 2020 bol odstránený havarijný stav na

čerpadlách, ktoré zabezpečujú
prečerpávanie nahromadenej
dažďovej vody. Ako príčinu
havarijného stavu určil technik
závadu na prívode elektrického
prúdu do elektrického ovládania pre čerpadlá. V elektromeri
pre čerpadlá bola vypadnutá
jedna fáza el. prúdu. Je nutná
výmena ističa z pôvodného 32
A na 50 A istič. Čerpadlá sú v
tomto momente funkčné. Pre
zabezpečenie bezpečnosti,
kým nebude vymenený pred-

metný istič, ponechávame na
cestmajsterstve Ilava cisternové vozidlo, aby v prípade
nutnosti mohlo byť nasadené
na odčerpanie dažďovej vody,"
odpovedal Pavol Hrdina zo Správy ciest TSK.
O ďalšom vývoji smerujúcom k
úplnému odstráneniu problémov
v železničnom podjazde tak, aby
sa zaplavovanie už viac neopakovalo, vás budeme informovať
aj naďalej.
-verk-

TRÁPI VÁS ZLÝ PRÍSTUP NA POŠTU
Keď sme zverejnili výzvu, aby ste nám
aj priamo do redakcie posielali otázky a
podnety, ktoré by ste chceli vidieť zodpovedané v rámci tejto rubriky v Ilavskom
mesačníku, do mailovej schránky nám
prišlo: „Chcela by som sa spýtať, či sa
neplánuje v blízkej budúcnosti urobiť
bezbariérový prístup na poštu. Som
mamička a keď nemám inú možnosť
len ísť s malým v kočíku na poštu, je
umenie sa tam dostať. Vždy musím niekoho poprosiť o pomoc s kočíkom po
schodoch,“ napísala mamička Dagmar.
Zámery pošty nie je v našej kompetencii
hodnotiť. Je na nich, ako sa postavia k záujmom a spokojnosti svojich zákazníkov.
Preto táto otázka, ako sa hovorí, nebola
na nás a na vedenie mesta. Bezbariérový
prístup na poštu, do obchodov, či ďalších
inštitúcií však určite trápi viac ľudí, najmä
mamičky. Váš podnet sme preto zaslali
hovorkyni Slovenskej pošty.
„Budova pošty v Ilave pochádza
z obdobia roku 1962, kedy právne
predpisy a technické normy nepočítali s bezbariérovými vstupmi do
budov. Pošta je postavená tak, že
bez rozsiahlej prestavby nie je možné

dodatočné zriadiť bezbariérový vstup.
Poštovú halu od okolitého terénu
oddeľujú schody vo vnútri budovy a
jeden schod pred budovou. Slovenská
pošta nie je vlastníkom pozemku pred
budovou, chodník pred ňou je úzky a
priestorovo neumožňuje vybudovať
šikmú rampu, ktorá by zabezpečila
bezbariérový prístup,“ odpovedala hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Rovenská.
Podľa jej slov v takýchto prípadoch
obvykle budujú šikmú schodišťovú plošinu v snahe zabezpečiť plnohodnotné
služby pre všetkých zákazníkov. Aj v
tomto smere má pre Ilavčanov zlú správu.
„Žiaľ, z priestorových dôvodov šikmú
schodišťovú plošinu nie je možné
zrealizovať v súlade s vyhláškou
zákona. Ako alternatívu zabezpečuje
Slovenská pošta svoje služby prostredníctvom špeciálneho režimu
obsluhy - zvonček alebo tabuľka s
telefónnym číslom, ktorým si môžu
zákazníci privolať pracovníka pošty a
ten pomôže zákazníkovi vybaviť potrebné záležitosti priamo na mieste,“
doplnila Rovenská.
-verk-

...napísali ste nám...
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Aj prváci môžu ísť príkladom
Až keď zomrie posledný strom
a posledná rieka bude otrávená
a posledná ryba chytená,
až potom si uvedomíme,
že z peňazí sa nenajeme.
(indiánsky náčelník)

Posolstvo tejto indiánskej
múdrosti sme si naplno uvedomili
až vtedy, keď sme sa na hodine
prvouky spoločne zamýšľali nad
tým, ako človek pomáha a ako
škodí našej prírode. Zistili sme,
že by sme v našom okolí dokázali
nájsť hneď niekoľko nešetrných či
negatívnych zásahov človeka do
prírodného prostredia. Stačilo sa
pozrieť von z obloka. Po pokosení
vysokej trávy zostalo na školskom
dvore jedno veľké smetisko. Je záhadou, kedy tam vzniklo, nakoľko
počas karanténneho obdobia bol
vstup do areálu školy zakázaný,
ale trávnik a priľahlé ihriská boli
doslova zaplavené plastovými
či sklenenými fľašami, obalmi z
keksov, čipsov, krabicami z pizze,
plechovkami od rôznych nápojov
a iným odpadom.
Nedokázali sme si predstaviť, že
by sme mali na takomto školskom
dvore tráviť telesné výchovy či čas
v školskom klube. Bez toho, aby
nám to niekto nariadil, rozhodli
sme sa, že vyzbierame všetok
odpad a roztriedime ho do nádob
určených na separovaný zber.
Netrvalo dlho a vďaka našej usilovnosti mohla opäť tráva dýchať,
stromy rásť, kvety kvitnúť... Už ich
neťažili stopy po nás, ľuďoch. Aj
keď sme to neboli my, ktorí tam

všetok tento odpad zanechali,
hanbili sme sa za tých, v ktorých
nie je ani štipka úcty k prírode a
k všetkému živému.
Aby sme si názorne demonštrovali negatívny dopad takéhoto
správania na prírodné prostredie,
urobili sme si malý pokus. Do
starej ponožky sme povkladali
rôzne druhy odpadu (papier, sklo,
korkovú zátku, gumu, ohryzok,
plastový uzáver, starý chlieb,
hrdzavý klinec, žuvačku,...) a
zakopali sme ju do zeme. Miesto
nezvyčajného "pokladu" sme si
dôsledne zakreslili do plánu, aby
sme ho neskôr dokázali nájsť.
Keďže ide o dlhodobejší pokus,
musí uplynúť niekoľko mesiacov,
aby sme zistili, ako sa obsah
ponožky zmenil. Zahrali sme sa
na jasnovidcov a v záznamových
hárkoch sme sa pokúsili hádať, čo
sa v zemi rozloží a čo nie. Väčšina
detí tipovala, že obsah ponožky
zostane takmer rovnaký (okrem
ohryzku, chlebíka a žuvačky, ktoré
sa zrejme stanú potravou pre
rôzne druhy živočíchov žijúcich
v pôde). Ak by bol náš odhad
správny, potom by to znamenalo,
že všetok ostatný odpad bude
znečisťovať našu prírodu ešte dlhé
a dlhé roky. Možno by sme sa
takémuto zisteniu na jednej strane

aj potešili, lebo by sme zistili, že
náš predpoklad bol správny. Na
druhej by sme však boli veľmi
smutní. Dôvodom by bol fakt, že
ak by sme sa k prírode správali
tak ako doteraz, postupne by sa
zmenila na jedno veľké smetisko.
Aká je však nádej, že sa ľudia
polepšia? Viacerí chápu škodlivosť
takéhoto správania. Napriek tomu
znečisťovanie prírody pretrváva.
I keď si mnohí myslia, že odpad
v prírode je maličkosť, takéto konanie má ďalekosiahle následky.

Okrem negatívneho dopadu na
životné prostredie môže viesť k
ľahostajnosti, k strate hrdosti na
svoj región, na Slovensko.
Skúsme sa všetci ešte raz
zamyslieť nad slovami múdreho
indiánskeho náčelníka a predstaviť
si, ako by vyzerala naša Zem,
keby sme všetci konali rovnako
bezohľadne. Je najvyšší čas
správať sa zodpovedne, aby tu
zostala nielen pre nás, ale aj pre
ďalšie generácie.
(J. Koštialiková)

Brigáda na detskom ihrisku na Sihoti má svoje pokračovanie
V sobotu 13. júna sa uskutočnila druhá
fáza projektu „Skrášlime si svoje okolie“.
Pokračovali sme v drobných opravách na
detskom ihrisku na Sihoti.
V prvom rade by som sa chcel poďakovať
všetkým, ktorí sa tejto dobrovoľnej akcie zúčastnili. Menovite: p. Rendek, p. Leško, p. Loviška,
p. Michalke, p. Budiač, dobrovoľníkovi, ktorý sa
opäť postaral o občerstvenie a mestu za potrebný
materiál. V druhom rade musím podotknúť aj

sklamanie, nakoľko dva dni po našej prvej „brigáde“ nám niekto rozbil už na opravenej preliezke
podlahu. S opravami sme sa tak museli vrátiť k
tomu, čo už raz bolo spravené. Ale ani toto nás
neodradilo a poradili sme si. Jediný problém bol,
že sme mali menej času na nové prvky.
Podarilo sa nám opäť celé ihrisko pokosiť
a pohrabať. Pracovníci oddelenia technických
služieb mesta boli v pondelok trávu upratať, za
čo im taktiež patrí moje ďakujem. Opravili sme
zlomenú podlahu na preliezke a pokračovali sme
brúsením a čistením ďalších prvkov. Avšak vzhľadom na počasie, ktoré bolo v posledných dňoch
dosť neprajné, sme s maličkou dušičkou čakali,
dokedy nám vydrží. Našťastie nám prialo asi do
štvrtej hodiny popoludní a s prvými kvapkami sme
končili posledné práce. Mali sme v pláne urobiť
toho viac, ale vzhľadom k tomu, aká situácia
nastala, sme boli radi, že sme stihli, čo sa dalo.
Takže naša aktivita nekončí a budeme pokračovať aj ďalej. Predbežne sme sa zhodli na
ďalšom termíne na 4. júla 2020, ak nám počasie
dovolí. Radi by sme dočistili a dobrúsili zvyšné

prvky a začali s očistením a maľovaním čiar na
asfaltovom ihrisku. Ak bude mať opäť niekto
záujem prísť nám pomôcť, ste vítaní. Máme pred
sebou ešte veľa práce, ale už teraz sa teším na
výsledok. Ihrisko dostáva nový nádych a ako
odmena pre nás sú usmiate tváre všetkých
detí (nielen našich), ktoré sa chodia vyblázniť
na ihrisko.
(P. Filo, poslanec MsZ Ilava)
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téma mesiaca

Ilavské námestie sa
počas pracovných dní
javí ako jedno veľké neprehľadné parkovisko.
Zaparkovať v centrálnej
mestskej zóne v dopravnej špičke je mimoriadne
náročné. Minimálne tomu
predchádza intenzívne
hľadanie voľného parkovacieho miesta. Nehovoríme iba o problémoch priamo
na Mierovom námestí. Obdobná situácia je aj na štyroch
priľahlých uliciach – Košeckej,
Moyzesovej, Farskej a Ružovej.
Neprehľadný parkovací systém
v centre mesta nie je žiadnou
novinkou. Tento problém v Ilave
pretrváva už niekoľko rokov a isté
je, že ak sa nevyrieši, z roka na rok
s pribúdajúcim množstvom aut,
sa bude situácia iba zhoršovať.
Snahy o regulované parkovanie
vznikli už za bývalého vedenia,
ktoré preferovalo vytvorenie uzatvoreného plateného parkoviska
s rampou. Ako už býva zvykom,
navrhované riešenie si našlo svojich podporovateľov i odporcov
a to z radov poslancov, ako aj
obyvateľov mesta. Snahu vyriešiť
parkovací problém v meste avizovalo aj nové vedenie mesta. No
iným spôsobom – regulovanou
platenou parkovacou centrálnou
mestskou zónou.
Po zriadení mestskej polície
príde na rad projekt
regulovaného parkovania
„Prvým krokom, ktorý sme
museli urobiť aj v súvislosti
s parkovaním v centrálnej
mestskej zóne, bolo zriadenie
mestskej polície, ktorá bude
kontrolným a represívnym
orgánom. Bude parkovaciu politiku v meste dozorovať,“ uviedol primátor mesta Ilava Viktor
Wiedermann. Ako dodal, nakoľko
vyriešenie personálnej otázky sa
predĺžilo, svoju činnosť Mestská
polícia Ilava začne 1. septembra
2020 a práve parkovanie bude
veľkou časťou ich agendy.
Podľa pôvodných plánov ilavská radnica chcela v meste zaviesť novú parkovaciu politiku v
druhej polovici tohto roka, situácia
spojená so šírením pandémie
koronavírusu však posunula aj
tieto termíny. „V najbližších
týždňoch sa bude realizovať
výberové konanie na firmu,
ktorá bude pripravovať projekt
novej parkovacej politiky v
Ilave. Víťazná firma zmapuje
celú situáciu, naplánuje nový
návrh organizácie dopravy
v centrálnej mestskej zóne
a vyčlení parkovacie miesta.
Samozrejme do toho vstúpi aj
dopravný inžinier, aby to bolo
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MIEROVÉ NÁMESTIE AKO VEĽKÉ
NEPREHĽADNÉ PARKOVISKO
ZMENIŤ BY TO MALA NOVÁ PARKOVACIA POLITIKA V CENTRÁLNEJ ZÓNE

všetko podľa platnej legislatívy.
Celý tento proces po výberovom konaní odhadujeme v
horizonte troch mesiacov,“
objasnil najbližšie kroky primátor.
Pripravený projekt bude vedenie mesta následne konzultovať
s poslaneckým zborom. „Keď sa
zhodneme na nejakom konsenze, tak s tým pôjdeme aj pred
obyvateľov, aby vedeli, čo ich
čaká a samozrejme zohľadníme
aj zásadné pripomienky alebo
námietky.Novú parkovaciu
politiku v centre mesta by sme
tak mohli spustiť začiatkom
roka 2021,“ doplnil Wiedermann.
Dlhodobo parkujúce autá by
sa z centra mali presunúť
na záchytné parkoviská
Nová regulácia parkovania by
sa mala týkať Mierového námestia a štyroch ulíc. „Momentálne
máme na námestí veľké neprehľadné parkovisko. Toto
musíme zmeniť a vyriešiť tak,
aby ľudia, ktorí si potrebujú
vybaviť svoje záležitosti na
úradoch či na pošte, alebo
potrebujú nakúpiť v okolitých
obchodíkoch, mohli prísť,
zaparkovať, vybaviť a odísť s
tým, že budú mať minimálne

náklady. Cieľom je eliminovať
dlhodobo parkujúcich, ktorí
majú priestor na parkovanie
na záchytnom parkovisku,“
vysvetľuje primátor Ilavy s tým,
že parkovisko pri železničnej
stanici je pešou chôdzou vzdialené od centra možno tri minúty a

disponuje viac ako šesťdesiatimi
parkovacími miestami, ktoré nie
sú využité. „Nechceme ľudí
odrádzať od návštevy centra
mesta, no prioritne má byť
námestie výkladnou skriňou,
kde je priestor aj na oddych.
Na dlhodobé parkovanie bude

7/2020
potrebné využívať takéto parkoviská. Ak vodiči budú chcieť
aj naďalej dlhodobo parkovať
priamo v centrálnej mestskej
zóne, musia rátať s tým, že
parkovanie bude spoplatnené,“ predstavil základné zmeny
v parkovaní Wiedermann.
Samozrejmosťou budú podľa
jeho slov aj karty pre rezidentov
a abonentov. To, že Ilava pristupuje k regulovaniu parkovania v
poslednej línii miest, považuje
v istom zmysle za výhodu. Má
možnosť inšpirovať sa dobrými
skúsenosťami z okolitých miest,
nechať si poradiť, poučiť sa z chýb
a odkomunikovať úskalia.
Parkovací systém s rampami
odmietal ako poslanec,
názor nezmenil ani dnes
Debata o regulovanom parkovaní v centrálnej mestskej zóne
sa viedla v Ilave aj v minulosti. Sú-
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Takmer nevyužívané záchytné parkovisko pri železničnej
stanici.
časný primátor sa v tom čase ako
poslanec MsZ vyjadroval odmietavo k plánom zriadiť na námestí
parkovisko s rampami. „Situácia
s parkovaním na námestí už
vtedy nebola dobrá. Vedenie

mesta presadzovalo parkovací
systém, o ktorom si stále myslím, že nie je vhodný pre typ
nášho námestia. Mal by tu byť
zabezpečený plynulý priechod
automobilov a okrem toho je

tu väznica, ktorá má špeciálny
režim, čo treba taktiež brať do
úvahy. Systém rámp sa dá
uplatniť, ale v priestore, kde
je uzavretý areál napríklad pri
nemocniciach. Neviem si to
predstaviť v prípade námestia.
Ak by došlo k nejakej technickej poruche, okamžite by sme
mali kalamitnú situáciu v centre
mesta. Vtedajšie vedenie síce
argumentovalo aj tým, že by
sme nepotrebovali mestskú
políciu, ktorú teraz zriaďujeme,
no svoj názor som nezmenil,“
vyjadril sa k predchádzajúcim
návrhom na riešenie preplneného
námestia primátor Wiedermann.
Veľké investície
do infraštruktúry námestia
zatiaľ v pláne nie sú
Prestavba či iné poňatie rozdelenia námestia v momentálnej
situácii nie sú v pláne. „Budeme
vychádzať z aktuálnej situácie a
musíme sa vysporiadať s tým,
čo máme. Samozrejme do projektu budeme musieť zahrnúť
aj úpravu chodníka od parkoviska na stanici k námestiu. Do
budúcna by som bol rád, keby
aj na námestí pribudlo viac
zelene. Centrálnu zónu by sme
chceli skrášliť v podobnom
duchu, ako kruhový objazd.
Ten nám krásne rozkvitol a
ľudia ocenili, že je to pekný
vstup do mesta. Chceli by
sme, aby naše námestie bolo
prehľadné, pekné a upravené,“
uzavrel primátor.
O tom, kto sa bude podieľať na
príprave projektu novej parkovacej politiky, ako aj o samotnom
projekte vás budeme naďalej
informovať.
-verk-

ČO SI O PARKOVANÍ V CENTRE MESTA MYSLIA ILAVČANIA?
Na facebookovej stránke mesta sme sa
vás spýtali na názor. Ako sa vám pozdáva
dopravná situácia v meste? Ktoré miesta
sú podľa vás najkritickejšie? Ako by ste
chceli, aby to s parkovaním v meste
vyzeralo v budúcnosti?
Ján F.: Prvú hodinu dajte zadarmo, potom
by sa platilo. Takto by si každý mohol vybaviť
to, čo potrebuje. A tí, čo tam stoja celý deň
- pracujú v meste (aj na mestskom úrade)
by parkovali na záchytnom parkovisku pri
stanici alebo platili.
Eva F.: Situácia je neúnosná. Tento týždeň som videla, ako prišla pani, zastavila
na strede cesty pred samoobsluhou a išla si
veselo nakúpiť. Nie je možné, aby boli všetky
parkovacie miesta nonstop obsadené.
J. B.: Som pre prvú jednu až dve hodiny
zadarmo, aby si človek mohol vybaviť úrady a
potom platiť. Ale čo s tými, čo v centre bývajú?
Anna Š.: Jednoznačne keby bolo spoplatnené, tak by tam nestáli celú pracovnú dobu!
Keď idete o 6:30 hod. cez námestie, skoro

všetky parkovacie miesta na Ružovej ulici sú
obsadené, takže určite tam ešte v túto dobu
nie sú zákazníci v obchodoch, ani na úradoch!
Marek F.: Som za spoplatnenie s prvou
hodinou zdarma.
P. F.: Už to mohlo byť dávno vyriešené aj
s hodinou zdarma, keby terajší primátor a
vtedy poslanec nebol zastavil Daška, ktorý
mal cez 1 000 súhlasných podpisov občanov.
S mestskou políciou to bude konfliktné, drahé
a nefunkčné. Sme v dobe informatizácie,
elektronizácie, automatizácie a nahradenia
ľudskej pracovnej sily, kde sa dá a tu W. robí
problém. Prečo vlastne riešenie sľubované
na tento rok odkladá do budúcnosti? Zlý stav
je akútny a riešenie neodkladné.
Daniela D.: Nezávidím nikomu riešiť problém s parkovaním, keďže akékoľvek riešenie
bude do budúcna nedostatočné s postupným
pribúdaním aut a aj najlepšia možnosť sa
stretne s mnohými odporcami. Myslím, že nový
parkovací systém by mal hlavne systémovo
odstrániť zablokovanie centra počas pracov-

ných hodín a to prostredníctvom zníženia
počtu aut a dostatočnou možnosťou navštíviť
centrum alternatívnym spôsobom dopravy.
Pre mňa, ako obyvateľku centra, je potrebné
riešiť bezpečný presun medzi nákupnou,
obytnou, školskou zónou mesta bez použitia
auta nielen pre mňa, ale aj pre deti, keďže
Ilava v rámci mesta auto skutočne nepotrebuje. Uvítala by som systémovú úpravu
infraštruktúry, kde môžeme bezpečne na
bicykloch alebo pešo nakupovať pri nemocnici, chodiť do ZUŠ, ZŠ a taktiež na úrady
v meste. Uvedomujem si, že takéto zmeny
si vyžadujú obrovské náklady a odvážne
myšlienky, ale verím, že by mestu vrátili
kvality života na malom meste.
Lukáš J.: Dajte naceniť parkovací dom
s dostatočnou parkovacou kapacitou – pri
base / pri stanici / namiesto starého Lidlu
a zákaz vstupu autám do centra mesta a
nemusíte zbytočne riešiť mestských, aby
dávali papuče...

A

nnu Riecku Ilavčanom
asi netreba veľmi predstavovať. Do verejného života
Ilavy je zapísaná hrubým písmom. V mestskej samospráve
pracuje už od roku 1985, prešla
si mnohými oddeleniami od
výstavby, cez matriku, životné prostredie, kultúru až po
evidenciu obyvateľstva. Na
pozícii kultúrnej referentky pracovala 15 rokov, po prestávke
sa ňou stala opäť. Od svojho
nástupu na mestský úrad je
členkou Zboru pre občianske
záležitosti Ilava a tak stála pri
poslednej rozlúčke viac ako
1 000 občanom mesta. Popri
svojich pracovných povinnostiach sa do života v meste vždy
zapájala aj vo svojom voľnom
čase. Pri jej mene asi každému
napadnú svetové a slovenské
rekordy, pod ktoré sa naše
mesto podpísalo. Najväčší
adventný veniec, vianočná
guľa či veľkonočné vajce. To
sú každoročné aktivity, ktoré
spolu s dobrovoľníkmi organizuje už dvadsať rokov. Len
tak, pre Ilavu, pre Ilavčanov,
preto, aby sa v našom meste
život nezastavil...

 Ilavské rekordy, adventné
podujatia, rozprávkové lesy,
svadby, uvítania do života a
žiaľ i pohreby. Všade tam o Vás
počuť. Mnohí možno nevedia, že
ku kultúre ste vždy mali blízko aj
prostredníctvom poézie.
- Áno, mám veľmi rada poéziu.
Básne píšem i recitujem. Niekoľkokrát som vyhrala Hviezdoslavov
Kubín a Vansovej Lomničku. Teraz
už nie som aktívny interpret, som
súčasťou poroty. Celkovo mám
rada umenie, ako moderátorka som
bola súčasťou mnohých koncertov,
výročí či jarmokov.
 Dá sa povedať, že kultúra
je Vašou najväčšou záľubou?
- Nie, kultúru mám veľmi rada
a neviem si predstaviť nebyť jej
súčasťou, ale mojou najväčšou
láskou je príroda, bylinky a huby.
Hoci bývam v Ilave, veľa času
trávim na chatke v klobušickej
doline, kde je môj druhý domov.
Ľudia si ma často spájajú práve
s pohrebmi, lebo som im oporou
v ťažkých chvíľach. Snažím sa ich
upokojovať... Viem, aké to je stratiť
blízkeho človeka. „Pochovala“ som
mnohých kamarátov, kolegov i
susedov. A aj keď to tak možno
navonok nevyzerá, je to náročné.
V horách preto trávim všetok svoj
voľný čas. To je pre mňa najväčší
relax, tam sa nabíjam...
 Hoci ste aktívna v mnohých
smeroch a navonok pôsobíte
ako pokojný človek, prezradili
ste mi o sebe niečo z Vašich
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Anna Riecka: Kultúru mám veľmi rada,
ale mojou najväčšou láskou je príroda

záľub, čo by sme do Vás mnohí
nepovedali...
- Áno, je to tak, ja mám naopak
veľmi rada aktivitu a adrenalín.
Mám rada výšky a skočila som si
aj s padákom. A urobila by som to
znova. Mám rada nové výzvy a dobrý pocit z prekonania samej seba.
 Láska k výškam sa Vám
zrejme zišla aj nedávno na lešení
v dome kultúry  Poďme takto
symbolicky premostiť na to, ako
to počas posledných mesiacov
vyzeralo v rámci kultúrneho
života v Ilave. Pracujete ako
kultúrna referentka a aktuálne
ste poverená aj vedením oddelenia kultúry. Nové nápady a
rozbehnuté podujatia zastavila
pandémia koronavírusu...
- Áno je to tak, poslednou krásnou mestskou akciou bol detský
karneval, kedy sme sa presvedčili,
že v meste sme „hladní“ po kultúre.
Mnohí nás chválili, povzbudzovali a
tešili sa, že sme naplánovali veci,
ktoré tu chýbali. Nastalo však niečo,
čo neovplyvní nikto z nás. Množstvo
podujatí sme museli zrušiť a zatvoriť
dom kultúry pre verejnosť.
 Ako sme už v Ilavskom
mesačníku písali, v dome kultúry sa ale život nezastavil. Stáli
ste pri zrode peknej myšlienky,
ako môže samospráva pomáhať
svojim občanom...
- Oddelenie kultúry počas uplynulých troch mesiacov úplne zmenilo charakter svojho poslania. Od
polovice marca sme vestibul domu
kultúry premenili na krajčírsku
dielňu. Ušili sme viac ako 3 000
ochranných rúšok. Tie putovali do
zdravotníckych zariadení, organizácií v meste, detského domova,

bezdomovcom, opatrovateľkám,
všetkým dôchodcom v meste, ale
i mnohým jednotlivcom, ktorí ich
potrebovali. Rúška sme nielen šili,
ale ich aj roznášali dôchodcom
do domácností. Počas tejto našej
činnosti sme taktiež zorganizovali a
zabezpečovali službu pre dôchodcov v podobe nákupov potravín,
drogérie, liekov. Dôchodcov sme
navštevovali opäť, keď sme sa
zahrali na doručovateľky a rozniesli
sme všetky rozhodnutia o daniach
a komunálnom odpade.
 Napokon prišiel čas aj na
upratovanie a údržbu. Nastal
priestor, kedy sa po rokoch podarilo pustiť sa to vymaľovania
a svojpomocných úprav domu
kultúry...
- Presne tak, posledný mesiac
sme svojpomocne zrealizovali
menšiu rekonštrukciu vestibulu
domu kultúry a knižnice, samozrejme za dodržiavania prísnych
bezpečnostných predpisov. Vymaľované priestory, nastriekané radiátory, vynovené zábradlie, natreté
stolíky, šatňové pulty i barový pult
nádherne svojou belobou dopĺňajú novozakúpené záclony. Dom
kultúry konečne dýcha čistotou a
sviežosťou. Tieto práce sa nerobili
niekoľko desaťročí, poniektoré od
jeho postavenia. Chcem úprimne
poďakovať celému kolektívu Peťovi
Bartekovi, Ľubovi Klobučníkovi,
Janke Januškovej, Renke Matejkovej, Ivetkám - Šedovej a Jankovýchovej i Olinke Tomášovej, ktoré
viac ako mesiac naozaj fyzicky
tvrdo pracovali.
 Môžeme teda skonštatovať,
že „korona obdobie“ ste využili
naozaj zmysluplne. Boli z vás

na slovíčko
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krajčírky, pomocníčky pri nákupoch, doručovateľky, opravárky
i upratovačky. Nastal čas, kedy
sa uvoľňujú opatrenia aj v kultúre. Opäť ju môžete pomaličky
oživiť...
- Usporadúvanie kultúrnych akcií
je ešte stále obmedzované rôznymi
hygienickými opatreniami, ktoré
musíme prísne dodržiavať a ktoré je
v praxi oveľa ťažšie dodržať, ako sa
na prvý pohľad zdá. Napriek všetkým týmto opatreniam i nie veľmi
optimistickej finančnej situácii, sme
pre verejnosť vyskladali program
podujatí tak, aby si mala z čoho
vyberať každá veková kategória.
Verím, že i keď v súčasnosti mnohé
rodiny bojujú s finančnými problémami, každý si z nášho programu
podujatí vždy niečo vyberie.
 Obyvatelia Ilavy častokrát
kritizujú práve kultúrny život
v Ilave. V porovnaní s inými
mestami sa im zdá málo kultúrnych podujatí, divadelných
predstavení, koncertov... Ako
to vidíte Vy?
- Mojou snahou je oživiť samotný
dom kultúry a vrátiť do neho všetky
súbory, ktoré počas posledných rokov odišli. Ponúknuť jeho priestory
na využitie tým, pre ktorých bol
postavený – občanom! A to na:
životné jubileá, stretnutia, svadby
či kary... Kultúrne akcie by sme
chceli robiť nielen v priestoroch
DK Ilava, ale taktiež oživiť kultúrny
život v mestských častiach, v športových areáloch, či v spolupráci s
podnikateľskými subjektami v ich
priestoroch. Som otvorená novým
nápadom, rada si vypočujem, o
aký druh zábavy by ľudia mali v
meste záujem...
 Na ostatnom rokovaní
mestského zastupiteľstva ste
načrtli plán pripravovaných
podujatí. Aj keď mnohé ešte
bude záležať od uvoľňovania či
nebodaj sprísnenia hygienicko-epidemiologických nariadení, poďme si povedať, na čo sa
Ilavčania môžu počas letných
prázdnin tešiť?
- Na mesiac jún spomeniem z
naplánovaných vecí iba zopár.
Niektoré ďalšie sú ešte v procese
dolaďovania detailov. O všetkých
podujatiach budeme dávať verejnosti včas vedieť prostredníctvom
sociálnych sietí, webstránky mesta
i prostredníctvom rozhlasu. Na
otvorenie leta sme si pripravili v
DK Ilava OLDIES PARTY s Kukom,
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ktorá sa bude konať v piatok
10.júla. Pre rodiny s deťmi bude v
Športovom areáli MFK prebiehať
v nedeľu 12. júla zábavné podujatie s názvom PRÁZDNINOVÉ
ŠANTENIE. Chceli sme najmä
deťom vynahradiť zrušený program
k MDD a veľmi nás teší, že to vyšlo
práve na oslavu príchodu prázdnin.
Na futbalovom ihrisku pre deti
pripravíme rôzne hry, maľovanie
na tvár, príde kúzelník Wolf a jeho
Sranda-banda a chýbať nebude ani
detská mini disco.
 Poslancom ste spomínali aj
program vytvorený v spolupráci
s mladými skateboardistami. O
čo pôjde?
- V Ilave je aktívna skupina
mladých skateboardistov, ktorí
ma oslovili a vznikla z toho pekná
myšlienka. Bude to sobotné popoludnie, kedy sa prídu predstaviť
nielen naši ilavskí skateboardisti,
ale aj z celého Slovenska a odprezentujú svoju šikovnosť. Budú
učiť aj mladých záujemcov, no a
samozrejme nebude chýbať ani
hudba a dobrá nálada.
 Prezradíte nám viac aj o
augustových podujatiach?
- August otvoríme divadielkom
pre deti – Divadlo zo Šuflíka s
rozprávkou O kocúrovi a pyšnej
hviezde. Pripravujeme aj program,
ktorý by mohol potešiť i tých skôr
narodených. A napokon priestor
dáme základnej umeleckej škole,
ktorá počas koncertu predstaví
svojich šikovných žiakov z jednotlivých odborov. Nezabudneme ani
na významné jubileá, ktoré tento
rok oslavujú napríklad dobrovoľní
hasiči, škola či spevokol. Teším sa
na stretnutia s Vami!
Za rozhovor poďakovala
V. Klobučníková
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Mestské múzeum máme už 50 rokov
VZNIK
V mestskej kronike z roku 1970
sa píše: „Dňa 5. júla 1970 sa
konala v Ilave milá slávnosť
otvorenia vlastivednej výstavy
pod názvom Ilava a okolie. Táto
výstava je pozoruhodná tým, že
vznikla v meste, kde výstavy
nemajú tradíciu, vznikla za
amatérskych podmienok, pričinením niekoľkých nadšencov
združených v Miestnom odbore
Matice slovenskej v Ilave.“
Samotná výstava však bola už
len vyvrcholením úsilia skupinky
nadšencov okolo Rastislava Řeháčka, lekára v ilavskej nemocnici. Na tieto časy si zaspomínal jeho
syn Henrich Řeháček: „Ako malý
chlapec som s otcom a jeho
priateľmi - Michalom Števkom
a Stanislavom Sigotským jazdil
na Moskviči hlavne do Hornej a
Dolnej Poruby, Valaskej Belej,
Čičmian a mnohokrát i do Zliechova. A pamätám si aj Vršatec,
no je to už strašne dávno...“
Ľudový odev a náradie gazdov
z okolia nášho mestečka boli tak
prvými a vzácnymi artefaktami
v múzeu. Ako napísal Rastislav
Řeháček vo vtedajšom sprievodcovi výstavou: „V malých
dedinách po stáročia drel roľník
na chudobných roličkách a
mal ešte čas vytvoriť skvosty
začarované do plátna vo forme
ľudového kroja. Našou výstavou ofukujeme prach stáročí
a ukazujeme krásu ľudovej
práce...“.
Vlastivedná výstava mala v
Ilave a jej okolí veľký ohlas a po
súhlase vtedajšieho mestského

Reštaurujeme šľachtické pohrebné oznámenia
V archíve ilavského múzea máme
umelecky vzácne pamiatky – mortuáriá - spojené s úmrtím ilavských
šľachticov. Slovo mortuárium pochádza z novovekej latinčiny a označuje ozdobný, honosný, pohrebný
erb, teda pohrebné oznámenie,
ktoré obsahuje aj historické, heraldické a genealogické informácie.
Zo siedmich ručne maľovaných
mortuárií sú dve na hodvábe, ostatné na papieri. Prvé štyri v roku 2019
prešli odborným ošetrením v ateliéri
moravskej reštaurátorky Ludmily
Holotíkovej, ktorá sa venuje reštaurovaniu fotografií, grafických listov
a kresieb na papieri, kníh a pod.
Rovnako potrebujeme dať ošetriť
zvyšné 3 kusy. Pretože sa jedná
o krehké predmety na papieri a
hodvábe, bude potrebné zhotoviť
vhodné úložiská tak, aby sa k nim
nedostával prach a aby neboli vystavené slnečnému žiareniu.
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Tie naše neboli v múzeu ešte
nikdy vystavené. A keď príde rad na
zmodernizovanie expozície múzea,
mortuáriá sa stanú jej zaujímavou a
hodnotnou súčasťou.
O. Tomášová

L. Holotíková pri odovzdaní hotovej zákazky pre ilavské múzeum.

Znovuotvorenie múzea v roku 1993. Hosťom sa prihovára
primátor Jozef Sabadka. V strede fotografie (v košeli s kravatou) je zakladateľ Rastislav Řeháček.
národného výboru sa otvorilo Múzeum Matice slovenskej v Ilave.
Miestna organizácia Matice slovenskej však bola neskôr zrušená
a časom došlo aj k úplnej stagnácii
múzea. Po spoločenských zmenách začiatkom deväťdesiatych
rokov sa znova sformovala partia
nadšencov. Jozef Majerech Mrzúch, ktorý sa celý svoj život
zaoberal históriou Ilavy, spolu s
priateľmi Františkom a Jozefom
Jakúbkovcami (pôsobil v múzeu
aj ako lektor), Milanom Tomanom
a Magdalénou Kobzovou (tiež
neskoršia lektorka v múzeu) našli
pochopenie v mestskom zastupiteľstve a u vtedajšieho primátora
Jozefa Sabadku. Veľmi pomohli
aj Ján Košecký s manželkou
Jozefou - prekladmi latinských
textov, fotografiami atď.
26. júna 1993 tak bolo múzeum
znovu otvorené. Zúčastnili sa aj
pôvodní zakladatelia Rastislav
Řeháček, ktorý žije v Zlatých
Moravciach i Michal Števko. Neskôr, hlavne zásluhou poslanca
mestského zastupiteľstva Milana
Pagáča, pribudla prírodovedná
expozícia. Jej základom je výpožička z Trenčianskeho múzea a
ďalšie exponáty sú naše vlastné,
zakúpené mestom a tiež dary od
poľovníkov.
Ďalšou väčšou zmenou prešlo
múzeum v roku 2010. Zmodernizovala a doplnila sa historická
expozícia. Zásluhu na tom má
hlavne bývalý riaditeľ ilavskej
väznice Ladislav Resek. Dodnes
múzeu aktívne pomáha článkami
v novinách, s výstavami z histórie
mesta, ale i pútavým výkladom pre
návštevníkov o hrade – väznici. V
stálom kontakte sme aj s bývalým
rodákom Vojtechom Šarluškom.
Ten múzeu venoval historické
fotografie a podelil sa o cenné

informácie, takisto ako ďalší ilavský lokálpatriot - Miroslav Toman.
SÚČASNOSŤ
Čo sa týka samotných investícií
do budovy, ktorá je vo vlastníctve
mesta, v tomto smere múzeum
už dlhodobo trpí kvôli nedostatku
financií a veľmi sa to prejavuje
na jej chátrajúcom stave. Prvá
významná finančná čiastka po
dlhom čase bola investovaná
koncom roku 2018 do výmeny
okien na poschodí. Bolo to takmer
8 000 eur. V súčasnosti mesto
pripravuje projekt na vyriešenie
azda najväčšieho problému budovy múzea – zavlhnutia stien na
prízemí. Keď sa odstráni príčina,
môžu sa opraviť opadané omietky,
vymaľovať priestory a plánuje sa
aj rekonštrukcia sociálnych zariadení. Práce by mali začať už v lete
2020, budeme vás informovať.
Na exponáty mesto každý rok
vyčleňuje menšiu čiastku, avšak
aj tu sa ľady pohli a v ostatných
troch rokoch sa investície zvýšili.
Do renovácie, v úvode spomínanej zbierky krojov, išlo celkovo asi
1 000 eur. Ďalších 1 000 eur stálo
reštaurovanie štyroch mortuárií
v roku 2019. Celkovo však treba
expozície múzea prebudovať
nanovo, zatraktívniť a prispôsobiť
súčasnej dobe. Verím, že po oprave budovy sa aj na ne dostane.
Celá doterajšia 50-ročná história múzea stojí hlavne na
miestnych ľuďoch, väčšinou dobrovoľníkoch. Pre ďalšie generácie
chcú zachovať spomienky na
tých, ktorí tu niekedy žili a tvorili.
Za to ďakujem všetkým, aj tým,
ktorých som tu nemenovala, ale
ktorí sa na tvorbe nášho – vášho
múzea podieľate svojimi darmi,
informáciami, fotografiami.
O. Tomášová
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FUTBALOVÝ TURNAJ ILAVA U11:

Striebro pre našich

V sobotu 13. júna sa v mestskom športovom areáli MFK na
futbalovom ihrisku uskutočnil futbalový turnaj žiakov ročníka
2009 a mladších. Za účasti šiestich družstiev a systémom každý
s každým odohrali naši chlapci päť zápasov.
klubu dostali možnosť sa viac
V prvom stretnutí sa stretli s
zapojiť do hry aj mladší chlapci z
družstvom Fan Club Púchov,
lavičky, ktorí bojovali minimálne
ktorý sa im po úvodnej nervozite
tak, ako ich ostrieľaní spoluhráči,
podaril vyhrať 5:3. V druhom
ktorí naberali energiu na posledný
zápase s OŠK Rosina (Žilina),
zápas o medaily. Zápasy skončili
ako sa ukázalo asi najkvalitnejso skóre 7:3 a 8:1 pre domácich.
šom, si chalani pri vedení 2:0 a
V poslednom zápase o celkové
po niekoľkých nepremenených
druhé miesto proti MŠK Púchov sa
„tutovkách“ nechali utiecť zápas
chlapci zomkli, predviedli slušnú
pomedzi prsty. Hostia obratom
hru a zvíťazili 6:3. Obsadili tak
ako z učebnice zápas otočili a v
celkové druhé miesto. Za vzornú
poslednej minúte z priameho kopu
reprezentáciu nášho mesta patrí
dali víťazný gól na 3:2. V treťom
chlapcom od kolektívu MFK veľká
a štvrtom zápase s TJ Slovan
vďaka a palec hore.
Dolná Súča a TJ Partizán Prečín
-MFK ILAVApo jasnej dominancii domáceho

Konečná tabuľka:
1. OŠK Rosina
2. MFK Ilava
3. MŠK Púchov
4. TJ Slovan D.Súča
5. Fan Club Púchov
6.TJ Partizán Prečín

Bedmintonisti trénujú
opäť a s väčšou chuťou
Ťažké korona časy zasiahli
naplno aj Bedmintonový oddiel
Sokol Ilava. Športová hala bola
na tri mesiace úplne uzavretá. To
všetko je už našťastie minulosťou
a na pravidelné tréningy sa vrátili všetky deti a mládež. Naplno
sa rozbehla aj príprava hráčov
Extraligy, 3. a 4. ligy, v ktorých
má TJ Sokol Ilava zúčastnené
družstvá. Dokonca sa zdá, že
trénujú s väčšou chuťou a viac
si vážia možnosť venovať sa
športu. Súťaže a ligy začnú až od
septembra a sezóna prebehne v
skrátenej forme do konca roka
2020. Viac času môžeme venovať
organizácii športových sústredení
a tréningových pobytov. Od 22.
júna začala dlhodobá príprava
skupiny hráčov, pozostávajúca
z juniorských reprezentantov zo
Slovenska a Česka, pod vedením
mladého trénera z ČR a nášho
extraligového hráča Honzu So-

merlíka. Najbližšie štyri týždne sa
s nimi pripravuje aj momentálne
náš jediný reprezentant SR Jakub
Horák.
(Marian Horák,
BADMINTON
TJ SOKOL Ilava)

5
5
5
5
5
5

5
4
3
2
1
0

0
0
0
0
0
0

0
1
2
3
4
5

41:6 15
28:12 12
29:19 9
10:29 6
18:20 3
8:50 0

I L A V A

7/2020

ILAVSKÝ MESAČNÍK

Mestská liga malého futbalu
V ILAVE OPÄŤ OŽÍVA
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MESTSKÁ
KNIŽNICA
I L A V A

Knižnica informuje:

Mestská liga malého futbalu mala
v Ilave tradíciu dlhé roky. Tvorilo ju
každoročne niekoľko tímov z Ilavy i
okolia a nedeľné dopoludnia na ihrisku
v školskom areáli na Medňanskej patrili
práve futbalovým zápasom. Nechýbali
samozrejme ani futbalové turnaje, ktoré
miniliga organizovala. Pár rokov o nej
však nebolo počuť. Bývalí futbalisti
chystajú jej oživenie.

sezóny by to určite stačilo. „Prišli však obmedzenia spojené s koronavírusom, tak
sa to opäť odložilo. Máme ale vďaka tomu
priestor pripraviť ihrisko. Mužstvá sa môžu
prihlasovať do 31. júla 2020 s tým, že jesennú
sezónu MLMF Ilava slávnostne otvoríme
16. augusta 2020,“ upresnil Fulec.

V čase letných prázdnin každoročne
prechádzame na letný výpožičný čas.

Pribudne oplotenie, tribúny,
kamery aj ihrisko pre plážový volejbal

„Na fungovanie miniligy
netreba veľký rozpočet, ale záujem,“ myslí si Ivan Fulec, ktorý
sa spolu s priateľmi rozhodol opäť
obnoviť futbalové zápasy na malom ihrisku. Zorganizovať mužstvá,
naplánovať zápasy, starať sa o
ihrisko, udržiavať ho a jednoducho
hrať. To je výpočet činností, ktoré si
život miniligy podľa neho vyžaduje.
S podporou vedenia mesta
ide samozrejme všetko ľahšie a
aj aktívni občania sa s väčšou
chuťou púšťajú do nových, či v
tomto prípade staronových, aktivít.
„Keďže sme sa rozhodli, že
obnovíme miniligu, chceli sme
najskôr zveľadiť priestor malého ihriska na
školskom dvore. Ide samozrejme o mestský
pozemok, preto sme oslovili vedenie mesta,
či by nám vyšlo v ústrety a bolo nápomocné.
V konečnom dôsledku to prinesie do Ilavy
aj trocha kultúry,“ povedal viac k spolupráci
s mestom Fulec.
Mestská liga malého futbalu Ilava mala kedysi
150 členov, chodili sem hrávať mužstvá nielen z
Ilavy, ale aj z okolitých obcí, či dokonca väčších
miest. „Máme záujem to opäť rozbehnúť.
Určite to má význam. Je to dobrá vec, aby aj
deti videli, že ich otcovia športujú,“ myslí si
Ivan Fulec a dodáva, že záujem majú aj ostatní.
Odštartovať sezónu totiž plánovali už v marci,
pričom futbalové tímy sa už stihli prihlasovať.
Bolo ich dvanásť, no niekoľko ďalších ešte
váhalo. V každom prípade, na zorganizovanie

Kým sa opäť v Ilave začnú
hrávať futbalové zápasy na malom ihrisku, majú ich organizátori
časový priestor na úpravy areálu.
Podľa ich slov pribudne nielen
oplotenie, kamery, nové siete, či
tribúny. Športovcov iste poteší aj
úplne nové ihrisko. „Spolupracujeme aj s mestským futbalovým
klubom. Na trávovom ihrisku
na Sihoti bolo desať tribún, po
dohode s MFK Ilava sme sem
preniesli dve z nich. Robíme
údržbu areálu, ktorý sa celý
oplotí a neskôr vybudujeme aj
volejbalové pieskové ihrisko,“
uviedol Fulec.
Mesto, ako vlastník pozemkov, v súvislosti so
stavbou volejbalového ihriska muselo požiadať
o stavebné povolenie. „Na ihrisko, kde budú
prebiehať futbalové zápasy mestskej ligy
malého futbalu, je vypracovaný stavebný
projekt na umiestnenie volejbalového
plážového ihriska s oplotením, ihriska s
umelou trávou na futbal, ako aj nového
ihriska. Všetky investície, ktoré tam budú
urobené, budú zahrnuté v zmluve o výpožičke pre MLMF Ilava s tým, že MLMF sa
zaviaže financovaním týchto investícií,“
objasnil postup a pravidlá zástupca primátora
a poslanec MsZ Anton Bajzík.
Mestská liga malého futbalu bude robiť správcovstvo obidvoch ihrísk. Samozrejme budú
bezplatne sprístupnené žiakom základnej školy
počas vyučovania a popoludní verejnosti. Za
poplatok budú iba pre súkromné akcie, napríklad
organizované firemné
turnaje. „Ihrisko bude
oplotené a budeme
presne vedieť, kto ho
kedy užíva. V kaviarni
budú kľúče a návštevná kniha, kde sa bude
verejnosť i futbalisti
zapisovať,“ upresnil Fulec. „Ďakujeme vedeniu
mesta i poslancom, že
podporili dobrý zámer
a pomôžu nám. Sme
radi, že v Ilave ožije
aj nedeľný športový
program,“ dodal na
záver Ivan Fulec.
-verk-

Po telefonickej dohode vás vieme obslúžiť aj po otváracích hodinách.
Posledný júlový týždeň (od 27. do 31. 7.
2020) bude budova domu kultúry, vrátane
knižnice, pre čerpanie dovolenky zatvorená.
Ďalšie informácie vždy na www.ilava.sk,
fb Aktuality mesta Ilava.
V knižnici predávame aj vstupenky na
podujatia. Tel: 042/44 555 74
Nové knihy:
m C. Läckberg: Kamenár
m A. Macháčová: Čo má ona a ja nie?
m A. Macháčová: Tak trochu ženatý
m D. Pettrey: Strážcovia pobrežia 1.
m H. Flood: Terapeutka
m A. Marsons: Polámané kosti
m J. Dicker: Zmiznutie Stephanie
Mailerovej
m K. Brestenská: V rukách nepriateľa
m T. Keleová-Vasilková: Zrkadlo
m K. Kuniková: Zákon príťažlivosti
m J. Fielding: Na zlých miestach
m S. Murphy, J. Pena: Lov na Pabla
m A. Kalvo: Antiturista
m L. Frantz: Čipkárka
m J. Pronská: Viazaný prísahou
m L. Rosner: Byl jednou jeden král
m Brumkove veselé príhody
m K. Edwardsová: Strom v srdci
m J. Bertolasi: Nahí strážcovia raja
m L. Gounelle: Boh cestuje
vždy inkognito
m I. Krejčí: Toskánsko: peklo i ráj
m T. Van der Holland:
Tajomstvo zlatého pokladu
m Ľ. Jurík: Paríž očami dažďa
m B. Čechová: Příručka
jadranské snoubenky
m Z. Špačková: Slovenské rozprávky
-ot-

Od 1. júla do 31. augusta 2020:
Pondelok - piatok
8.30 - 15.00 hod.
(utorok zatvorené)
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Matrika
Narodili sa:

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia žiakov!
Riaditeľka ZŠ Medňanská 514/5, Ilava v spolupráci
s primátorom mesta Ilava Vám ponúkajú

LETNÝ PRÁZDNINOVÝ POBYT

Dorota Švejdová
Linda Mikulová
Kristína Záhorová

PRE VAŠE DETI A NAŠICH ŽIAKOV

Navždy nás opustili:

Termín: júl a august 2020
Predbežné zisťovanie záujmu:
elektronicky cez edupage po mesiacoch a neskôr po dňoch.
Čas pobytu: denne od 7:00 do 16:00 hod.
Obed: od 11:00 do 12:00 hod. – reštaurácia na Košeckej.
Cena za stravu na deň: 5€ (desiata-ovocie, obed a olovrant – jogurt).
Za stravu sa platí najneskôr ráno pri nástupe dieťaťa do školy prítomnému
pedagogickému zamestnancovi. Rodič môže za stravu zaplatiť jednorazovo
na viac dní.
Mgr. Dana Škultétyová - riaditeľka školy

Jozef Mikulčík
MUDr. Milan Sloboda
Miroslav Pilát
Anna Skalková
Manželstvo uzatvorili:
Denis Párovský
a Zdenka Stehlíková
Jakub Papiernik
a Simona Vráblová
Michal Floriš
a Jana Jánošová

prisťahovaní:
odsťahovaní:
zmeny v meste:

7/2020

18
13
2

ILAVSKÝ

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