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Deti sa s prázdninami rozlúčili
veľkou bublinkovou párty
Mr. Bubble a jeho známa bublinová show zavítala aj do Ilavy. Oddelenie kultúry ju pre deti zabezpečilo ako rozlúčku s prázdninami.
Hoci sa mala konať v rámci iného podujatia, radnica neváhala a využila posledný víkend v zelenej farbe covid automatu
a „pána Bublinku“ pozvala o týždeň skôr. Krásna slnečná nedeľa, ktorá patrila najmä bohatému programu ilavskej ZUŠ,
tak vygradovala do veselej bublinovej zábavy. Program a predstavenie vtipného a bezprostredného „bublinára“ si vyslúžil
množstvo detských divákov, plno smiechu a radosti tak, ako sa na poriadnu rozlúčku patrí. Po samostatnom kreatívnom
predstavení sa konal hodinový workshop a tak sa deti mohli s bublinami a ich mnohými podobami pohrať dosýta.

V aktuálnom vydaní si prečítate:
l Vďaka koordinácii Správy ciest TSK a ilavskej samosprávy
bude mať na Pivovarskej ulici nový asfalt chodník i cestná komunikácia l
l Chodník z námestia na železničnú stanicu výrazne opeknel l
l Pietna spomienka na obete holokaustu a rasového násilia prebiehala v rovnakom
čase v mnohých slovenských mestách. Po prvý raz sa k nim pridala aj Ilava. l
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Vážení spoluobčania,
letné dni sa nám pomaly krátia, pričom čoraz viac sfarbené
lístie stromov je neklamným
znamením blížiacej sa jesene.
Verím, že ste uplynulé mesiace
využili na načerpanie potrebnej
energie napríklad pobytom v
prírode, pri vode alebo výletmi
po našom krásnom Slovensku.
Počas leta prebehlo v našom
meste viacero kultúrnych podujatí. Tento rok sme však museli
oželieť klasický Bartolomejský
jarmok. Túto tradičnú a obľúbenú udalosť sme kvôli protipandemickým opatreniam rozdelili
na dve menšie podujatia. Pokiaľ
nám to okolnosti dovolia, na
budúci rok sa Bartolomejský
jarmok v Ilave, aj so všetkými
sprievodnými podujatiami, určite
uskutoční.
Počas leta však stavebný
ruch v meste celkom neutíchol.
Mňa osobne veľmi teší, že žiaci
druhého stupňa základnej školy,
mohli po prázdninách nastúpiť
do zrekonštruovanej a kompletne vymaľovanej budovy. V tejto
budove bol stav elektrickej inštalácie dlhodobo zlý, preto sme
pristúpili ku komplexnej oprave
elektrického vedenia, internetových rozvodov a školského
rozhlasu. Moje poďakovanie
týmto patrí pani riaditeľke školy
a všetkým pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom,
ktorí urobili maximum pre to, aby
nebol po prázdninách ohrozený
termín nástupu detí do školy. Na
stránkach mesačníka vám ďalej
prinášame sumár investičných
akcií, ktoré sa realizovali a sú
pred dokončením. Dozviete sa
zároveň, ktoré projekty sú pripravené a na ktorých sa začne
pracovať ešte záverom roku.
Ohlasovaný príchod tretej
vlny pandémie, delenie spoločnosti na zaočkovaných a nezaočkovaných, stúpajúca inflácia a
s ňou súvisiace zdražovanie základných potravín, cien energií a
ďalších komodít, toto všetko sa
prejavuje vo zvyšujúcom napätí
a nervozite medzi ľuďmi. Taktiež
každodenné šarvátky a hádky
politikov neprispievajú k upokojeniu spoločnosti, skôr naopak,
vnášajú do bežnej komunikácie
ľudí hnev až agresivitu.
Prial by som si, aby nedávna
návšteva pápeža Františka na
Slovensku priniesla zmierenie
do rozhádanej spoločnosti a
bola začiatkom ozdravného
procesu, ktorý nevyhnutne
potrebujeme.
Viktor Wiedermann,
primátor mesta Ilava
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Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia
oslavuje 30 rokov, zasadnutia sa zúčastnil aj primátor Ilavy
Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia (RZMOSP)
si v tomto roku pripomína 30. výročie vzniku. Jeho valné zhromaždenie sa uskutočnilo aj za účasti predstaviteľov Združenia
miest a obcí Slovenska (ZMOS).
Pozvanie do Spoločenského
„Tridsať rokov je už vyzretý
domu v Novom Meste nad Váhom
vek. Všetkým, ktorí boli a sú
prijal v utorok 31. augusta 2021
činní v RZMOSP a v jednotpredseda ZMOS a primátor Liptovlivých obciach a mestách,
ského Hrádku Branislav Tréger,
úprimne k tomuto výročiu v
zasadnutia sa zúčastnil aj 1. podmene ZMOS blahoželám. Do
predseda ZMOS a starosta obce
ďalšej práce vám želám veľa
Košeca v okrese Ilava Radomír
zdravia, trpezlivosti a výsledBrtáň. Predseda RZMOSP a prikov, ktoré obyvatelia ocenia,"
mátor Nového Mesta nad Váhom
zablahoželal Branislav Tréger.
Jozef Trstenský medzi hosťami
Členov RZMOSP informoval o
privítal aj bývalého dlhoročného
aktivitách ZMOS i o plánoch do
predsedu RZMOSP Františka
ďalšieho obdobia. „Zastupujeme
Ježíka a poslanca parlamentu a
už 96 % miest a obcí. Od vás
predsedu Trenčianskeho samopotrebujeme otvorenosť, nevysprávneho kraja Jaroslava Bašku.
hýbame sa ani konštruktívnej

kritike k našej práci," vyzval
predseda ZMOS, ktorý vo svojom
vystúpení prezentoval aj aktuálne
informácie z oblasti školstva, životného prostredia (najmä odpadového hospodárstva), eurofondov,
miestnych akčných skupín či Plánu
obnovy a odolnosti Slovenska.
„Najcennejšie sú pre nás práve
informácie od vás, priamo z terénu, ktoré následne tlmočíme
pri rokovaniach predstaviteľom
štátu. Prosím, nezabudnite vo
vašich obciach poďakovať
dobrovoľným hasičom, ktorí
počas celoplošného testovania
obyvateľstva odviedli neoceniteľnú prácu," požiadal predseda
ZMOS.
-zdroj: zmos.sk-

ZAČAL NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK
Žiaci, zástupcovia mesta Ilava,
vedenie školy, pedagógovia i rodičia sa stretli 2. septembra 2021 o
deviatej hodine ráno na školskom
dvore, aby spoločne privítali nový
školský rok. Príhovory predniesli
primátor mesta Ilava Viktor Wiedermann, riaditeľka školy Dana
Škultétyová a svojim novým žiakom sa prihovorili aj pani učiteľky
prváckych tried. Tie si svojich
zverencov menovite zavolali k sebe
a predstavili ich tak svojim starším
spolužiakom. V tomto školskom
roku do Základnej školy Ilava,
Medňanská nastúpilo dovedna
58 prváčikov a vznikli tak tri nové
prvácke triedy.
Po slávnostnom otvorení školského roka sa všetci mohli rozísť
domov až na spomínaných prváčikov. Tí si boli ešte vyskúšať, ako sa
sedí v školských laviciach, obzrieť
si svojich nových spolužiakov a
zoznámiť sa s triednou pani učiteľkou. Do triedy ich prišli navštíviť aj

riaditeľka školy a primátor mesta,
ktorí ich okrem povzbudivých slov
obdarili aj darčekmi.
Všetkým žiakom prajeme úspešný štart do nového školského roka,

výborné známky, kritické myslenie,
pohodu na pôde školy, veľa zdravia a čo najmenej dištančného
vyučovania.
-jše/verk-
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Chodník na Pivovarskej
ulici prepája centrum mesta
so sídliskom Skala. Po celej
trase bol v zlom technickom stave, jeho povrch z
liateho asfaltu bol značne
poškodený, miestami len
s betónovým podkladom.
Pôvodné betónové obrubníky boli miestami rozbité
a dlhodobo osadené veľmi
vysoko nad komunikáciou,
čím komplikovali aj vjazdy
k nehnuteľnostiam.
V ostatnom období tu prebehla
rekonštrukcia plynových potrubí,
ktoré sa nachádzajú v chodníku, čím
bol takmer v celej dĺžke rozkopaný.
„Na základe takéhoto havarijného stavu vznikla požiadavka
mesta vytvoriť nový asfaltový
chodník a prispôsobiť vjazdy do
okolitých objektov a rodinných
domov,“ opísala východzí stav
chodníka Jana Šedová z Oddelenia
rozvoja Mesta Ilava.
Prvá časť chodníka dostala
nový povrch v rámci druhej
etapy rekonštrukcie ciest,
v tretej etape samospráva
opraví ďalší úsek
Chodník na Pivovarskej ulici
bol v havarijnom stave, zámerom
mesta preto bolo zrekonštruovať
ho od sídliska Skala až po pivovar. Práce i financie však rozdelili
do dvoch etáp. „Minulý rok sme
urobili úsek od sídliska Skala po
odbočku k zberným surovinám
a tento rok pokračujeme až po
pivovar,“ uviedol Anton Bajzík, zástupca primátora mesta a poslanec
MsZ Ilava. Vo verejnom obstarávaní
zvíťazila firma ERIGOM, s.r.o z
Bratislavy s cenou približne 79-tisíc
eur, pričom realizácia diela potrvá
osem týždňov. Rekonštruovať
budú úsek od polyfunkčného domu
č.1993 po rodinný dom č. 427, resp.
po odbočku k zberným surovinám.
„Obrubníky popri ceste II/574 sa
vytrhali, z chodníka sa odstránila
živičná vrstva a podložie. Nové
obrubníky budú osadené tak,

Vyfrézovaný úsek cesty druhej triedy.

Po Pivovarskej ulici prejdú komfortne chodci aj vodiči
Nový asfalt dostane chodník i krajská cesta
aby smerové a výškové vedenie
rekonštruovaného chodníka
sledovalo trasu cestnej komunikácie. Šírka chodníka sa
upraví konštantne na 1,75 metra.
Plocha, kde je situovaná autobusová zastávka, sa stavebne
upraví. Rovnako tak aj jestvujúce
vjazdy a vstupy do jednotlivých
objektov. V mieste priechodu pre
chodcov oproti pohostinstvu sa
obrubníky osadia bezbariérovo,“
objasnila J. Šedová.
Okrem nového chodníka
bude Pivovarskú ulicu
zdobiť aj nová cesta
Radnica sa v priebehu príprav na
rekonštrukčné práce spomínaného
chodníka dozvedela potešujúcu
správu z Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na rad prišla totiž
aj kompletná oprava vozovky na Ulici Pivovarskej. Tá totiž patrí do kompetencie Správy ciest TSK, kraj na
jej rekonštrukciu vyčlenil sumu viac
ako 168-tisíc eur. „Správa ciest

Úprava vjazdov k nehnuteľnostiam.

Trenčianskeho samosprávneho
kraja dodávateľsky rekonštruuje
úsek cesty II/574 v Ilave, v km
4,300 – 5,500, v celkovej dĺžke
1200 metrov. Náklady na opravu
cesty sú financované z rozpočtu
TSK. Stavebné práce na ceste
realizuje spoločnosť STRABAG,
a.s., ako člen združenia,“ uviedla
Lenka Kukučková, referent pre komunikáciu a média TSK. Ako ďalej
dodala, doprava bude obmedzená
iba čiastočne v rámci dočasnej
uzávery realizovanej strany cestnej komunikácie, pričom práce by
podľa jej slov mali byť dokončené
do konca septembra.
Radnica práce na chodníku
skoordinovala s krajskou
správou ciest
Vedenie mesta na ostatnom
rokovaní mestského zastupiteľstva
informovalo, že potom ako sa dozvedeli, že Správa ciest TSK ide
rekonštruovať cestu na Pivovarskej
ulici, požiadali ich, aby o mesiac
odložili termín začatia prác. „Za ten
čas sme my nachystali osadenie
obrubníkov od komunikácie.
Museli sme skoordinovať našu
prácu s tou ich, aby sa chodník
aj cesta mohli realizovať súbežne. Predišli sme tak tomu, že
by kraj zrekonštruoval cestu a
my by sme potom museli do nej
opäť rezať. Boli ústretoví, počkali na nás a odložili započatie
svojich prác,“ vysvetlil prebiehajúcu spoluprácu a koordináciu v
harmonograme Anton Bajzík. Ako
uviedol, radnica začala s opravou
chodníka začiatkom augusta a v
čase, keď sa do práce na cestnej komunikácii pustili frézovacie stroje,

finišovalo sa s osádzaním nových
obrubníkov a s úpravou vjazdov
do dvorov. „Pôvodný chodník
bol z liateho asfaltu, pričom
niektoré vchody do dvorov mali
majitelia nehnuteľností urobené
z vlastnej zámkovej dlažby.
Teraz to bude všetko rovnaké
jednoliate – asfaltové. Dlažba
sa im vráti a mesto im vchody
k nehnuteľnostiam urobí. Tie
budú znížené a nájazdy, ktoré
siahali až do komunikácie, tak
nebudú potrebné,“ vysvetlil A.
Bajzík postupnosť prác. Nakoľko
sa rekonštrukcia chodníka ukončí
v mieste autobusovej zastávky,
bude potrebné vyriešiť aj ďalšiu časť
chodníka smerom ku kruhovému
objazdu. „Na chodníku smerom
k základnej umeleckej škole
robili plynári výkopové práce a
tento úsek mali dať samozrejme
do pôvodného stavu. Podarilo
sa nám však s nimi vyrokovať
úpravu chodníka v celom úseku
okolo pekárne,“ doplnil zástupca
primátora.
-verk-

Opravený chodník budú
lemovať nové obrubníky.
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Mestská časť Klobušice - lokalita Dlhé Nivy.
Popri väčších a komplexnejších opravách ciest a chodníkov
venuje mesto pozornosť aj výspravke výtlkov v rámci bežnej
údržby. Po jarnej oprave prišla
na rad aj tá jesenná, oddelenie
technických služieb mesta
prostredníctvom dodávateľskej
firmy venovalo pozornosť piatim
úsekom.
Rozbitých ciest, jám, výtlkov a
nerovností na cestách a chodníkoch je aj v našom meste stále
mnoho. Zub času si pýta svoju
daň a komplexnú opravu by si
želali všetci obyvatelia mesta,
každý z nich hlavne na tej svojej
ulici. Nie je žiadnou novinkou ani
prekvapivou informáciou, že vynoviť všetky cesty a chodníky naraz
nie je možné.
V Ilave však prebieha už tretia
etapa rekonštrukcie ciest a chodníkov, začali ju komplexnou opravou
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Záhradnícka ulica potrebovala opravu už ako soľ, vyspravilo
sa na nej niekoľko výtlkov.

Jesenná nádielka výtlkov
Ulice Kpt. Nálepku s prepojením na
Mládežnícku ulicu, rekonštrukciou
chodníka situovaného vo svahu z
námestia smerom k železničnej
stanici a momentálne prebiehajúcou opravou chodníka (ako aj
krajskej cestnej komunikácie) na
Pivovarskej ulici. Ako sme vám už v
predchádzajúcom vydaní Ilavského
mesačníka avizovali, nasledovať
bude ulica Hollého a ulice Rázusova a Nešporu v mestskej časti
Klobušice. Ďalšie komplexnejšie
opravy prídu na rad v štvrtej etape
v budúcom roku.
Medzitým je však potrebné dať
do poriadku aj výtlky nachádzajúce
sa na miestach, ktoré si ešte na
väčšiu opravu musia počkať. Tie
sa robia v rámci bežnej údržby
komunikácií. V rozpočte je na
tento účel vyhradených zhruba

20-tisíc eur. Aktuálne sa dostalo
na niektoré úseky na sídlisku
Skala, ulice Záhradnícku, kpt.

Nálepku, Medňanskú v prepojení
so Slnečnou ulicou a Dlhé Nivy v
Klobušiciach.
-verk-

Medňanská ulica s prepojením na Slnečnú ulicu (pred a po)

Križovatka Medňanskej a Pivovarskej ulice
je vďaka dopravnému značeniu prehľadnejšia

Ulica Kpt. Nálepku (pred
a po).

Rekonštrukcii krytu vozovky na
Medňanskej ulici s prepojením na
ulicu Pivovarskú k dokončeniu
chýbalo už iba vodorovné a zvislé
dopravné značenie. Mesto preto
zrealizovalo projekt vyznačujúci
dopravné pohyby a riadenie v
mieste križovatky, ktorý zároveň
rešpektuje jestvujúce smerové a
šírkové pomery predmetnej lokality, križovatku, vjazd a podobne.
Účelom projektu dopravného
značenia v tejto lokalite bolo jednoznačne definovať dopravný
pohyb na veľkej križovatke tak,
aby nedochádzalo k svojvoľným
pohybom vrátane nežiaduceho
odstavania vozidiel na ploche križovatky. Vo verejnom obstarávaní
zvíťazila firma NEMTECH s.r.o. z
Trenčína so sumou približne 3985
eur. Vodorovným dopravným zna-

čením sa vyznačili plochy zastávky
SAD, priechod pre peších pozostávajúci zo signálneho, varovného
a vodiaceho pásu, vyšrafovaná
spevnená plocha a umiestnili sa
zvislé trvalé dopravné značenia

pre priechod pre chodcov, zákaz
vjazdu vozidiel alebo súprav, ktorých dĺžka presahuje vyznačenú
hranicu 10 metrov a osadilo sa
sem dopravné zrkadlo.
-red/or-
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Z otázok, ktoré pribudli na webstránke mesta www.ilava.sk v
sekcii Otázky a odpovede, vyberáme tie, ktoré sa často opakujú.
Pravidelne sa pýtate na vývoj situácie ohľadom mosta ponad
Vážsky kanál. Vyberáme jednu z navzájom podobných otázok:
„Ako primátorovi mesta by Vám malo záležať na spokojnosti obyvateľov Ilavy a na tom, čo sa deje kvôli ťahaniciam s mostom...“
sadnutí poslancov TSK, ktoré
Odpovedá Ing. Viktor Wiesa konalo v júni 2020. Už vtedy
dermann, primátor mesta Ilava:
som upozorňoval na zlú situáciu
- Mne, ako primátorovi mesv našej mestskej časti Sihoť,
ta, veľmi záleží na tom, aby sa
ktorá vznikla z dôvodu kompletsituácia s výstavbou mosta čo
nej uzávierky mosta cez Vážsky
najskôr vyriešila. V rámci KOMkanál (záznam si môžete pozrieť
PETENCIÍ, aké mesto má, to však
na našich stránkach). Odvtedy
nie je možné žiadnym spôsobom
neustále upozorňujem a interpeurýchliť. Realizácia tohto projektu
lujem predstaviteľov TSK, aby
je plne v réžií Trenčianskeho
situáciu čo najskôr vyriešili.
samosprávneho kraja.
TSK má svoj poslanecký zbor, v
Ja som, ako primátor mesta,
ktorom sedia zvolení zástupcovia
požiadal o vystúpenie na za-
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za daný kraj (mimochodom ani
jeden zo súčasných poslancov
krajského zastupiteľstva nie je z
nášho mesta). Títo poslanci majú
právo vystupovať na zasadnutiach krajského zastupiteľstva,
interpelovať a žiadať vysvetlenia,
ako sa situácia s výstavbou mosta
vyvíja. Nemám žiadnu informáciu
o tom, že by sa tak aj dialo...
Napriek tomu som opäť už po
niekoľký raz oslovil trenčianskeho
župana. Informáciu ohľadom verejného obstarávania v súvislosti

Sekciu „OTÁZKY A ODPOVEDE“ nájdete na oficiálnej webstránke mesta
www.ilava.sk v kategórii
„samospráva“, kde môžete
posielať svoje otázky, podnety a odkazy. Niektoré z
nich nájdete 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.
s mostom cez Vážsky kanál, sme
zverejnili 11.8.2021 na stránkach
mesta.

Interpelácia primátora ohľadom mosta ponad Vážsky kanál
Dňa 28. júla 2021 poslal primátor mesta
Ilava svoju interpeláciu predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja, ako aj
riaditeľovi Správy ciest TSK. Nižšie si
môžete prečítať citáciu mailu, v ktorom sa
Viktor Wiedermann pýtal na vývoj situácie
v súvislosti s mostom, resp. s verejným
obstarávaním. Zároveň zverejňujeme aj
oficiálnu odpoveď, ktorá mu bola doručená
od riaditeľa Úradu TSK.
Ing. Viktor Wiedermann, primátor mesta
Ilava, list poslaný predsedovi TSK a riaditeľovi Správy ciest TSK dňa 28.7.2021:
Dobrý deň pán riaditeľ,
Dovoľte mi, aby som Vás informoval o situácii ohľadom železničného podjazdu v Ilave,
kedy dňa 26.7., v skorých ranných hodinách,
došlo k jeho zaliatiu a to z dôvodu intenzívnych
zrážok. Cesta pod železničným podjazdom je
momentálne, z dôvodu celkovej uzávery mosta
cez Vážsky kanál, jedinou prístupovou cestou
na mestskú časť Sihoť. V dôsledku takýchto
situácií ostáva táto mestská časť „odrezaná“
od mesta, čo spôsobuje zvyšujúce sa napätie
a hnev (až agresivitu) medzi obyvateľmi tejto
mestskej časti. Napriek argumentácii mesta
Ilava, že v súčasnosti stále prebieha verejné
obstarávanie na realizátora výstavby nového
mosta, tento argument už obyvateľom Sihote
nestačí. Nedávno sa na moste objavil hanlivý
banner o neschopnosti kompetentných túto
situáciu riešiť a ťažko predikovať, čo bude
nasledovať...
V tejto súvislosti Vás chcem požiadať o Vaše
oficiálne stanovisko v súvislosti s prebiehajúcim
verejným obstarávaním. Je reálne, že bude tento
rok ukončené a začnú sa aj stavebné práce na
tomto moste? Chcem Vás požiadať o odpoveď
najneskôr do 10.8., kedy bude mimoriadne
zasadnutie MsZ, kde by som chcel informovať
poslancov a obyvateľov mesta Ilava o ďalšom
vývoji tohto projektu.
Ďakujem.
Ing. Marek Briestenský, poverený riadením Úradu TSK, odpoveď primátorovi zo
dňa 9.8.2021:
Vážený pán primátor Ing. Wiedermann,
na základe Vašej žiadosti týkajúcej sa postupu verejného obstarávania na predmet zákazky
„Odstránenie výstavba mostného objektu cez
Vážsky kanál v meste Ilava na ceste 11/574"

si Vás dovoľujeme informovať o nasledujúcich
skutočnostiach.
Verejné obstarávanie bolo vyhlásené zverejnením Výzvy na predkladanie ponúk vo
Vestníku verejného obstarávania č. 94/2020
zo dňa 04.05.2020. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja v nadväznosti na
nedostatky a dodatočné požiadavky správcu
toku v projektovej dokumentácii, zistené
počas vyhodnocovania predložených ponúk,
plánovala opätovne prehodnotiť a upraviť niektoré požiadavky, týkajúce sa realizácie diela
v súčinnosti s projektantom diela a zabezpečiť
tak jednoznačný a zrozumiteľný opis predmetu
zákazky v súlade s §42 zákona č.343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") a opätovne vyhlásiť verejné
obstarávanie postupom v súlade so zákonom o
verejnom obstarávaní. Pokračovanie v procese
verejného obstarávania by mohlo mať za následok budúce problémy a nezrovnalosti počas
samotnej výstavby diela, nakoľko bolo (okrem
iného) potrebné doplniť pôvodne neuvažované
položky. Zmeny rozsahu diela zistené už počas prebiehajúceho verejného obstarávania
celkom jednoznačne bránia v transparentnom
postupe zadávania zákazky, pričom môžu znevýhodňovať verejného obstarávateľa v pozícií
objednávateľa, kedy je zrejmé, že so zmenou
špecifikácie predmetu plnenia dôjde aj k zmene
ceny zhotoviteľa. Správa ciest Trenčianskeho
samosprávneho kraja sa v tejto situácii nemohla
spoliehať na ústretovosť budúceho potenciálneho zhotoviteľa, že nárast jeho ceny bude v

povolených medziach § 18 zákona o verejnom
obstarávaní, nakoľko za súlad akýchkoľvek
zmien zmluvy so zákonom o verejnom obstarávaní zodpovedá v konečnom dôsledku verejný
obstarávateľ a v prípade nedodržania pravidiel
stanovených zákonom o verejnom obstarávaní
(napr. v prípade navýšenia ceny diela nad rámec
povolených15% z pôvodnej ceny diela) znáša
pokuty, ktoré môže uložiť napr. Úrad pre verejné
obstarávanie v správnom konaní, nehovoriac
o možných obštrukciách zo strany zhotoviteľa
v súvislosti s požiadavkami na naviac práce.
Pokračovaním vo verejnom obstarávaní za
podmienok, za akých bolo vyhlásené, by sa
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho
kraja dostala do výrazne nerovnovážneho vzťahu s budúcim zhotoviteľom, ktorý by mal plnú
moc nad kladením si podmienok týkajúcich sa
realizácie naviac prác, ktorých potreba vznikla,
a na ktorých Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja trvá.
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho
kraja sa v nadväznosti na uvedené skutočnosti
pokúša zrušiť verejné obstarávanie na pôvodne
zašpecifikovaný rozsah prác, avšak od októbra
2020, kedy došlo k zrušeniu postupu zadávania
zákazky zverejnením Informácie o výsledku verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania č. 224/2020 zo dňa 27.10.2020 pod
zn. 38461-IPP, čelí Správa ciest Trenčianskeho
samosprávneho kraja neustálym obštrukciám a
opakovaným námietkam zo strany uchádzača,
ktorý sa po otváraní ponúk umiestnil na základe
stanovených kritérií predbežne na 1.mieste
(jeho ponuka však v nadväznosti na zistené
skutočnosti ohľadom potreby úpravy/doplnenia
projektovej dokumentácie a potreby zahrnutia
pôvodne neuvažovaných prác nebola zo strany
členov komisie vyhodnotená). Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja sa dňa
23.07.2021 opätovne pokúsila zrušiť verejné obstarávanie, aby mohlo byť následne vyhlásené
nové, s aktualizovanými požiadavkami, opäť sa
však daný uchádzač obrátil na Úrad pre verejné obstarávanie s námietkami proti zrušeniu.
Momentálne prebieha konanie o preskúmanie
úkonov kontrolovaného na základe námietok zo
strany uchádzača. Správa ciest TSK pripravuje
podklady pre vyhlásenie nového verejného
obstarávania vrátane aktualizácie rozpočtovej
časti projektovej dokumentácie vzhľadom na
zmeny cien dodávateľov stavebných materiálov.
-red-
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AKO SME UŽ INFORMOVALI V PREDCHÁDZAJÚCOM VYDANÍ ILAVSKÉHO MESAČNÍKA, NA
ZÁKLADNEJ ŠKOLE ILAVA,
MEDŇANSKÁ V AUGUSTE PREBIEHALA VEĽKÁ
REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE V CELOM
PAVILÓNE A. ELEKTRICKÉ
SIETE TU BOLI DLHÉ OBDOBIE V NEVYHOVUJÚCOM STAVE.
Pavilón A, kde sa vzdelávajú
hlavne ročníky druhého stupňa,
je totiž v úplne pôvodnej budove
školy, ktorú si môžete pamätať z
minulosti ešte predtým, ako sa k
nej pripojili ďalšie prístavby. To
znamená, že aj elektroinštalácia
v nej bola pôvodná hliníková. V
škole preto neustále dochádzalo
k poruchám, výpadkom elektrickej energie z dôvodu preťaženia
siete a hrozilo aj riziko požiaru.
Revízne správy odporúčali kompletnú rekonštrukciu už niekoľko
rokov dozadu. „Mesto Ilava
dalo vypracovať projektovú
dokumentáciu rozdelenú na
tri samostatné etapy realizácie
tak, aby mohlo postupne podľa
finančných možností naplánovať financovanie rekonštrukcie
v jednotlivých rozpočtových
rokoch. Predpokladané náklady na celkovú rekonštrukciu
elektroinštalácie boli stanovené vo výške 120-tisíc eur,“
informovala vedúca Finančno
– majetkového oddelenia mesta
Ilava Viera Baginová. Ako však
dodala, vo verejných obstarávaniach plánovaných investičných
akcií v roku 2021 došlo k značným
úsporám, preto mesto pripravilo
návrh na zmenu rozpočtu tak, aby
v roku 2021 bola zrealizovaná
cez letné prázdniny rekonštrukcia v celom rozsahu. „Mestské
zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí dňa 20. júla 2021
schválilo zmenu rozpočtu, za
čo im patrí naše poďakovanie.
Po vysúťažení dodávateľa stavebných prác je celková výška
tejto investície 75-tisíc eur,“
doplnila V. Baginová.
Postupne alebo komplexne
- tak znela základná otázka.
Vybrali si druhú možnosť.

Radnica teda mala dve možnosti – rekonštruovať elektroinštaláciu po etapách od prízemia až
po druhé poschodie s tým, že troje
letné prázdniny by boli využité na
postupné opravy, alebo sa pustiť
do rekonštrukcie kompletne pre
celú budovu. „Rozhodli sme
sa pre druhú možnosť – že
to nebudeme naťahovať na tri
roky. Bolo to termínovo dosť

Prázdniny v základnej škole využili na kompletnú
rekonštrukciu elektroinštalácie pôvodnej budovy
na hrane, ale nakoniec aj s
rizikom, že by mohli byť problémy pri nástupe detí do školy,
sme zvolili komplexnú rekonštrukciu. Teraz je kompletne
prerobená elektroinštalácia v
celej budove s hlavnou rozvodnou skriňou, s rozvodnými
skriňami na každom poschodí,
s prístupom na internet,“ uviedol zástupca primátora mesta
Ilava Anton Bajzík. Upozornil aj
na fakt, že táto investícia bola
potrebná aj vzhľadom na už zrealizovaný projekt Modernizácia
učební ZŠ Ilava, Medňanská.
„Veľmi často sa stávalo, že pri
spustení nových zmodernizo-

vaných učební vyhadzovalo
staré poistky. Aby žiaci mohli
nové odborné učebne naplno
využívať, museli sme dať do
poriadku aj elektrické siete.
Teraz to máme už funkčné a
vyriešené na niekoľko rokov,“
doplnil A. Bajzík.
Teplé počasie využili
na športové
a branné aktivity

Vyučovací proces napokon
rekonštrukcia do veľkej miery
neovplyvnila, všetko sa stihlo
dokončiť v prvom septembrovom
týždni. „Vyučovanie v triedach
prvého stupňa základnej školy

rekonštrukcia elektriny neovplyvnila, na druhom stupni
mali žiaci jeden deň riaditeľské
voľno a ďalšie dni vyučovanie
prebiehalo podľa obvyklého
harmonogramu na začiatku
školského roka,“ zodpovedala
otázky ohľadom výučby žiakov
druhého stupňa riaditeľka školy
Dana Škultétyová. Hoci sa žiaci
v prvom týždni venovali dopravnej
výchove, branným a BOZP cvičeniam, vychádzkam do prírody a
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športovaniu, tieto dni mimo lavíc
neboli „voľnom naviac“. Vedenie
školy to vyriešilo iba presunutím
termínov v rámci školského vyučovacieho plánu. „Dňa 2. septembra
2021 sme otvorili školský rok v
„núdzovom režime“. Keďže počasie bolo priaznivé, využili sme
situáciu a zabezpečili účelové
cvičenie pre celú školu, čím sme
ušetrili iné dni vyučovania a to
všetko v súlade so školským
vzdelávacím programom. Pre
druhý stupeň zorganizovala
exkurziu na Butkov PaedDr.
Bagínová v spolupráci s Ing.
Barcíkom, riaditeľom Cementárne Ladce. Prostredníctvom
pána primátora sme zorganizovali akciu Rozhýb svoju školu,
kde si žiaci po prázdninách mali
možnosť zmerať sily a otestovať
súdržnosť kolektívu,“ vymenovala rôzne aktivity zástupkyňa pre
druhý stupeň Miroslava Rýdza.
Nová elektroinštalácia,
vymaľované priestory
i profesionálne čistenie

Napriek tomu, že sa podľa
zmluvy mali práce dokončiť do
dvoch mesiacov, finišovalo sa v
prvom školskom týždni. Priestory
pre školské vyučovanie, učebne,
triedy, zborovňa, kancelárie a kabinety sú v plnej prevádzke od 14.
septembra. „Teraz bude výmena elektrických rozvodov pokračovať v kotolni a ostatných
prevádzkových priestoroch, čo
nijako nenaruší vyučovací proces. Na chodbách ešte zostáva
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v popoludňajších hodinách,
mimo vyučovania, nahodiť
sadrokartónové kryty elektrického vedenia,“ povedala Miroslava Rýdza. Ako ďalej dodala,
veľké poďakovanie firmám, ktoré
sa na rekonštrukcii podieľali, patrí
okrem iného aj za to, že pracovali
aj cez víkendy, aby sa čo najmenej
narušilo vyučovanie. Podľa jej
slov, práce postupovali organizovane, systematicky za spolupráce
všetkých zložiek – firiem, mesta
i zamestnancov školy. „Pretože
sme nemohli dopustiť, aby sa
žiaci vrátili do tried s rozbitými
stenami, škola sa rozhodla
vymaľovať priestory na vlastné náklady. Zabezpečili sme
firmu Novosad, ktorá v tesnom
závese za elektrikármi vymaľovala triedy, učebne, špeciálne
učebne, kancelárie, zborovňu,
chodby, schodištia, kabinety,
sklady a toalety. Práca im ide
naozaj od ruky, pracujú čisto
a rýchlo,“ povedala zástupkyňa.
Napokon radnica objednala aj
upratovaciu službu, ktorá profesionálnymi strojmi vyčistila všetky
priestory. „Dňa 13. septembra
sme zasadli do lavíc v nových
čistých triedach s funkčnými
a bezpečnými zásuvkami, s
internetovým pripojením, s wifi
a pocitom dobre vykonanej práce. Poďakovanie patrí aj našim
upratovačkám a školníkom,
ktorí odviedli skvelý výkon
nad rámec svojich povinností,
tiež učiteľom, ktorí si pripravili
učebne a kabinety popri ostatných povinnostiach
na začiatku školského
roka, ktorých nie je málo.
V neposlednom rade
správcovi počítačovej
siete a administrátorovi zároveň, ktorý vo
veľmi improvizovaných
podmienkach dokázal
spustiť nové moduly v
Edupage pre školskú jedáleň a školský klub detí
a popri tom inštaloval
počítače v odborných
učebniach a triedach, čo
niekedy bolo aj dvanásť
hodín denne,“ poďakovala v mene školy všetkým, ktorí sa podieľali na
súčasnom stave školy M.
Rýdza. V rozhovore nám
riaditeľka školy taktiež
spomenula aj ďalšie plány
do budúcnosti, ktoré by
rada zrealizovala. Ide o
vylepšenie informačného
systému školy, tiež o
rôzne opravy v telocvični.
Ako dodala, všetko závisí
od finančných možností a
prostriedkov školy.
-verk/jše-
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Rozhýb svoju školu

Školský rok v našej ilavskej základnej škole začali žiaci nielen rozhýbaním mozgových závitov... V rámci projektu
,,Rozhýb svoju školu”, ktorú organizuje občianske združenie Rozhýb svoje mesto a s finančnou podporou spoločnosti
Rexona si žiaci zacvičili naplno, zatancovali bez vykrúcania, písmenkovo sa vyjašili v pohybovej hre, overili svoje vedomosti v kvíze o zdravom stravovaní, či s dobrovoľníkmi pri rekordoch prekonávali samých seba... Snaživci a šťastlivci
si odniesli ceny, všetci sa parádne rozhýbali a zabavili. Veríme, že nielen tento deň, ale celý školský rok bude plný
pohybu, smiechu a pohody.
-mrŽiaci Základnej školy Ilava,
Medňanská sa v druhý školský
deň venovali pravidlám cestnej
premávky. Každoročne totiž
organizujú tematický deň s
názvom "Bezpečná škola".
Dopravné nehody, na ktorých
majú účasť mladí cyklisti, mávajú
zvyčajne veľmi tragické následky. Je to pochopiteľne preto, že
jazdca na bicykli nechráni karoséria, a tak často samotný pád
zavinený nezvládnutím bicykla
sa neskončí len drobnými odreninami. Mladí cyklisti obyčajne
podceňujú význam ovládania
pravidiel cestnej premávky, neuvedomujú si, že cyklista by mal
vedieť takmer všetky pravidlá
cestnej premávky, ktoré musí
ovládať vodič automobilu.
Nezastupiteľnú úlohu pri dopravnej výchove detí a mládeže
má bezpochyby škola v úzkej spolupráci s rodičmi a mimoškolskými
organizáciami. Cieľavedomé
výchovné pôsobenie na žiakov
musí vychádzať najmä z poznania a rozboru príčin dopravných
nehôd zavinených deťmi - cyklistami. Každý rok sú rovnaké:
nedanie prednosti v jazde, nedanie znamenia o zmene smeru
jazdy, jazda po nesprávnej strane
vozovky, neprimeraná rýchlosť,
nesprávne predchádzanie, nebezpečný spôsob jazdy a pod.
Práve preto každoročne organizujeme na našej škole tematický
deň s názvom "Bezpečná škola",
ktorý reaguje na tieto potreby.
Jeho cieľom je naučiť žiakov
uplatňovať zásady bezpečného
správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov, poznať
základné dopravné značky pre

Bezpečná škola preverila
znalosti z dopravnej výchovy

cyklistov, vedieť pozorovať svoje
okolie, vyhodnocovať situáciu z
hľadiska bezpečnosti a aplikovať
návyky bezpečného správania sa
v cestnej premávke v praktickom
živote. Taktiež vedieť podať základnú prvú pomoc, zvládnuť pravidlá a techniku jazdy na bicykli,
pochopiť význam technického
stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke
a prakticky zvládnuť základné
úlohy údržby bicykla. Snahou je
aj vypestovať u žiakov vysokú
mieru zodpovednosti za vlastnú

bezpečnosť a zdravie, a zároveň
aj za bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky.
V úvode tematického dňa sa
žiaci oboznámili s jednotlivými
časťami bicykla a s povinnou
výbavou správneho cyklistu.
Hlavnou úlohou tejto aktivity bolo
upozorniť žiakov na závislosť medzi príčinami dopravných nehôd
a technickým stavom dopravného
prostriedku - bicykla. Následne
si svoje poznatky overili v didaktických hrách "Čo kam patrí?" a
"Vieš pomenovať?"

Ďalšia časť dňa bola venovaná
dopravným značkám, ktoré je
cyklista, ako účastník cestnej
premávky, povinný poznať a
dodržiavať. Najskôr si ich žiaci
pripomenuli prostredníctvom
powerpointovej prezentácie a
v následnom kvíze si otestovali
svoje vedomosti z nich. Najzaujímavejšou časťou dňa však bolo
praktické overenie získaných
znalostí a otestovanie svojich
zručností pri jazde na bicykli.
Cieľom tejto aktivity bolo naučiť
žiakov a upevniť v ich vedomí
najdôležitejšie zásady správnej
jazdy v cestnej premávke, viesť
ich k tomu, aby vedeli posúdiť
správnosť a bezpečnosť svojej
jazdy aj jazdy iných vodičov a aby
pochopili nevyhnutnosť rešpektovať všetky dopravné značky, aj
keď zdanlivo nesignalizujú nijaké
bezprostredné nebezpečenstvo.
Problematika bezpečnosti na
cestách je celospoločenskou
záležitosťou, ktorej treba venovať neustálu pozornosť. Pevne
veríme, že aj vďaka takýmto
aktivitám sa budú vedieť žiaci
pohybovať a orientovať v cestnej
premávke bez toho, aby ohrozili
vlastnú bezpečnosť či bezpečnosť
ostatných.
(J. Koštialiková, ZŠ ILAVA)
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Ihrisko na Sihoti a jeho ďalšie zmeny k lepšiemu
Ako sme v predchádzajúcom vydaní mesačníka uviedli, kontrolný deň na detských
ihriskách odhalil viaceré nedostatky, ktoré
sa postupne odstraňujú. Okrem pracovníkov
oddelenia technických služieb mesta sa na
tom vo veľkej miere podieľajú aj dobrovoľníci.
Pozitívnym príkladom je detské ihrisko na
Sihoti, kde už od minulého roka zorganizovali niekoľko brigád a po každej z nich sa
jeho vzhľad pomaličky zlepšuje. Správa z
kontrolného dňa však upriamila pozornosť

na nelichotivý stav oplotenia futbalového
ihriska. Naposledy sme vám predstavili nové
oplotenie popri ceste, vďaka ktorému sa deti
môžu na ihrisku hrať bezpečnejšie. Aktuálne
sa oddelenie technických služieb pustilo aj do
výmeny starého zničeného oplotenia spomínaného futbalového ihriska. Jedna strana už
je hotová, a tak si aj na porovnávacej fotke
môžeme pozrieť, ako aj „maličkosti“ urobia
vizuálnu zmenu. Hneď sa na ihrisko lepšie
pozerá, čo poviete?
-red-

VYJADRENIE VEDENIA MESTA ILAVA K VYBUDOVANIU
PIESKOVISKA VO VNÚTROBLOKU NA MEDŇANSKEJ ULICI
Obyvatelia bytoviek vo vnútrobloku na Medňanskej ulici
sa rozhodli svojpomocne vybudovať pieskovisko pre deti.
Svoj zámer ani postup však nekonzultovali s radnicou. Ide
totiž o mestský pozemok a vyvstáva tu otázka, kto bude
prevádzkovateľom ihriska a kto bude niesť zodpovednosť
za hygienické podmienky, ktoré musia byť dodržané. Dobrovoľníci na mesto spustili vlnu kritiky a táto „kauza“ zaujala
aj média. Mesto Ilava preto vydalo k vzniknutej situácii toto
oficiálne stanovisko:
ciach a dobrovoľníci pridali ruku
Mesto Ilava víta každú
k dielu aj pri výstavbe detského
občiansku iniciatívu a pomoc
ihriska "Na zábave" v Klobušidobrovoľníkov, ktorá vedie k
ciach. Postup bol však iný, ako
zlepšeniu komfortu pre obyv prípade obyvateľov na Medvateľov nášho mesta. Avšak
ňanskej ulici. Svoje plánované
je potrebné uvedomiť si, že
brigády dobrovoľníci vopred
existujú aj určité predpisy,
odkonzultovali s mestom. Ich
nariadenia a povinnosti, ktoré
nápad sme s radosťou uvítali
vyplývajú pre mesto či už pred
a zabezpečili sme im potrebný
začatím stavby, ako aj následmateriál, ako aj fyzickú pomoc z
ne pri udržiavaní poriadku a
oddelenia technických služieb.
čistoty daného objektu, ktorý
V prípade nového pieskovissa nachádza na mestskom
ka vo vnútrobloku na Medňanpozemku. Nehovoriac o tom, že
skej ulici nebol postup zvolený
na cudzom pozemku nemôže
správne. O jeho vybudovaní
ktokoľvek len tak svojvoľne
sme sa dozvedeli až v priebehu
bez súhlasu majiteľa pozemku
výstavby. Nekonzultovali tento
stavať.
nápad vopred, svojvoľne poSpoločne s iniciatívnymi obstavili stavbu na mestskom počanmi a dobrovoľníkmi mesto
zemku, pričom neboli splnené
v ostatnom období spoluprazákonné podmienky o ohlásení
covalo na úprave detského
drobnej stavby. A otázne najmä
ihriska na Sihoti, na revitalizácii
zostáva, kto zaň preberie zodmestského cintorína v Klobuši-

povednosť a následnú starostlivosť. Práve verejné pieskoviská
sú totiž, čo sa prvkov detských
ihrísk týka, najnáročnejšie na
splnenie všetkých hygienických
kritérií. Prevádzkovateľ musí
pieskovisko podľa zákona čistiť,
prekopávať, prehrabávať a polievať pitnou vodou alebo vodou
zodpovedajúcou požiadavkám
na kvalitu vody na kúpanie
najmenej raz za dva týždne
počas sezóny, pričom o čistení
a udržiavaní ihriska musí viesť
záznamy. Samozrejme, aby sa
zabránilo infikovaniu pieskoviska exkrementami zvierat, je
potrebné pieskovisko každý deň
zakryť. Ide o bežné podmienky,
ktoré však počas pandémie
môžu byť ešte prísnejšie...
Toto všetko treba brať na zreteľ. Kontaktovali sme obyvateľov, ktorí pieskovisko vybudovali
a budeme s nimi konzultovať
ďalší postup.
O tom, ako dopadol rozhovor
so staviteľmi pieskoviska a aký
bude ďalší postup, spomína
v rozhovore primátor mesta.
Prečítať si ho môžete na str. 14.
(pozn. redakcie).

Druhá etapa
úpravy cintorína
v Klobušiciach
Miesto posledného odpočinku si zaslúži
pozornosť občanov. Pozostalí a smútiaci
prichádzajú k hrobom svojich blízkych
spomínať a radi vidia cintorín upravený.
Poslanci z mestskej časti Klobušice začali
v poradí druhú etapu úprav cintorína.
Takto pred rokom sme vás informovali
o niekoľkých brigádach na klobušickom
cintoríne. Poslanci za túto mestskú časť
spojili sily s dobrovoľníkmi a spolu s
mestom za pomoci oddelenia technických
služieb započali rekonštrukciu cintorína v
Klobušiciach. V prvej etape vyčistili okolie
všetkých chodníkov od starých koreňov tují,
osadili nové obrubníky, betónovali, okolie
chodníkov vysypali ozdobnými kameňmi a
napokon skrášlili cintorín novou výsadbou.
V tomto období zrealizovali aj druhú
etapu, pri ktorej si na svoje prišli ďalšie
neupravené časti okolo chodníkov. Očakávaný výsledok v podobe vynoveného
priestoru posledného odpočinku potešil
nielen poslancov tejto mestskej časti, ale
i starších obyvateľov. „Kým v predchádzajúcej etape pracovníci oddelenia
technických služieb a dobrovoľníci
osadili nové obrubníky, pripravili terén
na obnovu chodníkov, vyklčovali staré
kríky a nahradili ich tujkami a inými
ozdobnými rastlinami, teraz sme sa
popasovali aj s náročnejšími úlohami,“
povedal poslanec za volebný obvod číslo 5
Daniel Streličák. Spoločne s dobrovoľníkmi
sa pustili do opráv oplotenia, vytiahli zo
zeme staré korene spílených stromov a
opäť naviezli na vyčistené cestičky medzi
hrobovými miestami ozdobný štrk. Návštevníkov cintorína iste poteší aj pohľad
na novú výsadbu kvetov. „Verím, že ešte
nie sme na konci s prácami, plánujeme
ešte v začatom úsilí pokračovať,“ doplnil
D. Streličák.
-jše-
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Rozsiahle opravy v škôlkach postupne menia ich vzhľad

V tej ilavskej onedlho pribudne aj nové oplotenie
Stavebný ruch v materských školách sme mapovali v Ilavskom
mesto pokračovať v stavebných
mesačníku č.7, kde sme popísali aj podrobnosti rekonštrukcií.
prácach, nakoľko je potrebné zreStojí však za zmienku ukázať si aj ich výsledok a porovnanie s
alizovať nové oplotenie areálu mapredchádzajúcim stavom. Zároveň prinášame aj novinku o ďalterskej škôlky. „Vďaka úsporám
šej plánovanej rekonštrukcii, ktorá nás čaká vďaka ušetreným
z verejných obstarávaní sme
financiám už teraz na jeseň v Materskej škole Ilava.
mohli na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva,
Počas letných prázdnin boli zreprízemí opravili podlahu vyrovnaktoré sa konalo 10. augusta
alizované práce na rekonštrukcii
ním povrchu nivelačnou hmotou,
2021 zaradiť do zmien rozpočtu
sociálnych zariadení v obidvoch
následne položením nového linoaj túto investíciu s predpoklalea. Tým istým spôsobom prebehla
materských školách v Ilave aj v
danou hodnotou 30-tisíc eur,
oprava podlahy v priestoroch meKlobušiciach. V ilavskej škôlke
pričom navrhnutá investícia
dzi kuchyňou a výťahom. Vymenili
boli zrekonštruované aj šatne. Ide
bola schválená. Touto cestou
aj závesné svietidlá na chodbách
o budovy, ktoré boli uvedené do
ďakujeme všetkým poslancom
a v sociálnych zariadeniach sú
prevádzky v roku 1979 a počas
mestského zastupiteľstva, ktozabudované stropné podhľadové
celého obdobia fungovania boli sorí odobrili financie na všetky
ciálne zariadenia opravované iba
svietidlá.
vyššie uvedené rekonštrukcie
v rozsahu opotrebenia. Nebola v
V materskej škôlke Ilava bude
nich robená žiadna modernizácia.
„Rekonštrukciu v obidvoch
škôlkach mesto financovalo z
rezervného fondu, v Materskej
škole Ilava ide o investíciu vo
výške 15 600 eur, v Klobušiciach o 9 400 eur. Finančná
investícia bola schválená zmenou rozpočtu na mestskom zastupiteľstve dňa 20. júla 2021,“
uviedla Viera Baginová, vedúca
finančno-majetkového oddelenia.
Neprítomnosť detí počas letných
prázdnin pracovníci v klobušickej
materskej škole využili nielen na
už spomínanú opravu havarijného
stavu odpadového potrubia či rekonštrukciu sociálnych zariadení,
Sociálne zariadenia v MŠ Klobušice pred rekonštrukciou
ale aj na ďalšie potrebné opravy
a po nej.
spoločných priestorov. V triede na

Aj najmenšie deti v klobušickej škôlke si nové umývadlá, zrkadlá a detské wc
pochvaľujú.

a opravy,“ dodala V. Baginová.
Radnica by chcela vymeniť oplotenie na ilavskej škôlke do zimy,
pričom po ukončení verejného
obstarávania by sa mohlo v októbri
začať s opravou múrika, výmenou
rozpadnutých častí a následne
osadení nového oplotenia z 3D
panelov. „Požiadavkou hasičov
je kvôli lepšiemu prístupu záchranných zložiek aj nová veľká
brána od ulice Medňanská, kde
je aktuálne iba malá bránka. To
znamená, že malou bránkou sa
bude vstupovať iba od fary a
dve veľké brány budú zo strany
od SNP a od Medňanskej ulice.
Realizáciu nového oplotenia by
sme chceli stihnúť do zimného
obdobia,“ doplnil zástupca primátora a poslanec MsZ Ilava Anton
Bajzík.
-jše/verk-

ŽIACI ŠPECIÁLNEJ ŠKOLY SKRÁŠĽUJÚ SVOJE OKOLIE

Budova, v ktorej sídli Špeciálna
základná škola v Ilave, je v tesnej
blízkosti Základnej umeleckej
školy v Ilave a Mestskej polície
Ilava. Tieto inštitúcie sú denne
navštevované množstvom detí,
rodičov a iných občanov.
V snahe skrášliť svoje okolie
sa žiaci školy pod vedením pani
učiteliek, v spolupráci s ďalšími
spomínanými inštitúciami už
počas jarných mesiacov rozhodli
vytvoriť kvetinový ostrovček.
Urobili bylinkové a zeleninové
vyvýšené záhony, vysadili kvety
a okrasné rastliny v okolí školy.
„Teraz, keď sa žiaci po letných
prázdninách opäť vrátili do
školských lavíc, budú v starostlivosti o okrasné záhony
v okolí školy pokračovať počas
celého kalendárneho roka.
Pracovné vyučovanie je pre
žiakov špeciálnej školy jeden
z najdôležitejších vyučovacích
predmetov, ktorý ovplyvňuje
rozvoj ich motoriky vytváraním

pracovných zručností, rozvíja
kladný vzťah k práci a tvorí
základnú prípravu pre ich
budúce povolanie,“ povedala
Adriana Dudeková zo Špeciálnej
základnej školy v Ilave.
Ako ďalej dodala, súčasťou
pracovného vyučovania sú aj

pestovateľské práce, kde žiaci
získavajú základné poznatky
o prírode, pestovaní rastlín, učia
sa rozlišovať kultúrne plodiny od
burín, poznávajú škodcov rastlín
a učia sa o životnom prostredí.
Spájajú tak prácu, vzdelanie so
skrášlením prostredia v meste, za

čo im patrí veľká pochvala.
Poďakovanie adresujeme
aj firmám, ktoré im v ich úsilí
pomáhajú - Padala a spol.,
s.r.o., Vladimír Masár - Druhotné
suroviny a Kvetinárstvo Michal
Markovič.
-red-
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MESTSKÁ POLÍCIA JE V ULICIACH ILAVY UŽ ROK
Odkedy ilavská samospráva zriadila mestskú políciu ubehol už
jeden rok. Naše mesto bolo totiž jedným z posledných okresných
miest, ktoré túto zložku ešte nemalo. Ako príslušníci MsP Ilava
prežili svoj prvý rok, zisťovali aj celoslovenské médiá. Aj na našich
stránkach vám prinášame zopár odpovedí z rozhovorov, ktoré
poskytli primátor mesta Viktor Wiedermann a náčelník Mestskej
polície Ilava Peter Lukáč v reportáži pre TV JOJ.
Ilavskí mestskí policajti v
tu v meste Ilava, je dopravná
rozhovore skonštatovali, že sa
situácia," povedal pre TV JOJ
počas roka nenudili. Naopak,
náčelník MsP Ilava Peter Lukáč.
mali práce neúrekom. Tak ako
Problémy podľa jeho slov bývajú
na začiatku, teda pred rokom, tu
najmä v centre mesta. To by sa
slúžia dvaja príslušníci, pričom
malo čoskoro zmeniť, v októbri v
jeden z nich je náčelník. Onedlho
centrálnej mestskej zóne radnica
k by nim mala pribudnúť ďalšia
zavádza nový parkovací systém.
posila. „Najčastejšou, nie však
„Na námestí bude vymedzevyhľadávanou vecou, ktorá je
ných 230 parkovacích miest.

Regulácia bude prebiehať iba
v pracovných dňoch v čase
od siedmej do tretej hodiny
popoludní," uviedol primátor
mesta Ilava Viktor Wiedermann.
V reportáži príslušníci ilavskej
mestskej polície stručne vymenovali viaceré činnosti, ktorým
sa počas svojej práce v meste
venujú. Sústredili sa napríklad aj
na park, kde sa často stretávajú
ľudia, z ktorých majú miestni obyvatelia strach. „Často narúšajú
pokoj v parku. Z našej strany
si ale dajú povedať. V tomto
sa situácia vyvíja tým dobrým
smerom," doplnil náčelník MsP

Ilava. Ako ďalej dodal, napriek
tomu, že sú len dvaja, riešili aj
niekoľko nepríjemných zákrokov,
či už išlo o domáce násilie, alebo
spoluprácu s hliadkou obvodného oddelenia policajného zboru
pri závažnejších situáciách. V
neposlednom rade sa starajú
aj o odchyt túlavých psov. K
opodstatneniu vzniku mestskej
polície v Ilave sa s odstupom času
kladne vyjadril aj primátor mesta.
„Po roku to vnímam určite
ako pozitívny krok. Celkovo
bezpečnosť, poriadok a čistota
v meste sa zlepšila," zhodnotil
V. Wiedermann.
-red/tvjoj-

Chodník vo svahu popri židovskom cintoríne zmenil svoj vzhľad

Radnica zrealizovala jeho dlhoočakávanú rekonštrukciu
Aby vodiči viac využívali
záchytné parkovisko pri železničnej stanici vzdialené od
námestia zhruba päť minút
pešou chôdzou, pustila sa
samospráva do rekonštrukcie chodníka, ktorý ho spája
s námestím. Tá sa blíži k
úspešnému koncu. Chýba už
iba zopár drobností, avšak už
teraz je to obrovský rozdiel
oproti minulosti, pokiaľ ide o
jeho funkčnosť i vizuál.
Chodník, ktorý spája centrum
mesta so sídliskom Sihoť a dá sa
po ňom veľmi rýchlo dostať na vlakovú stanicu, je špecifický svojou
polohou i minulosťou. Vedie dolu
svahom popri pôvodnom židovskom cintoríne a jeho podložie
tvorila kamenná dlažba. Práve tá
sa už niekoľkokrát čiastkovo opravovala. Jej stav bol na niektorých
miestach v katastrofálnom stave
a chodci mali problém komfortne
a bezpečne po nej prejsť. Na to,
aby bola táto cesta obľúbenou

a oveľa viac využívanou trasou
vedúcou do centra mesta a aby ju
vo väčšej miere začali využívať aj
motoristi, ktorí si zaparkujú vozidlo
na záchytnom parkovisku pri železničnej stanici, bolo nevyhnutné
chodník a celkovo svah opraviť
a dostať do bezpečného stavu.
Rekonštrukciu chodníka medzi
námestím a Hurbanovou ulicou
teda môžeme považovať aj za
vyvolanú investíciu k zavedeniu
novej parkovacej politiky v centrálnej mestskej zóne. Záchytné
parkovisko je totiž jednou z
možností, kam sa môžu presunúť
dlhodobo parkujúce automobily,

nakoľko v centre mesta bude parkovanie v pracovných dňoch od
siedmej do tretej hodiny popoludní
spoplatnené.
Víťazom verejného obstarávania na rekonštrukciu tohto chodníka sa stala spoločnosť ERPOS,
spol. s.r.o. zo Žiliny s vysúťaženou
cenou 91 355 eur. S realizáciou
diela začali 12. júla a odovzdanie
stavby prebehlo v septembri.
„Bolo potrebné uskutočniť
rekonštrukciu existujúceho
chodníka vo svahu, schodov,
betónových oporných múrov,
kamenných stien, múrikov a
zábradlia. Rekonštrukčné práce preto spočívali vo výmene
výrazne sa rozpadávajúcich
betónových dlaždíc, úpravy
oporných stien, múrikov, záb-

radlia a verejného osvetlenia,“
vymenovala J. Šedová zoznam
prác, ktoré na svahu spájajúcom
námestie s okolím železničnej
stanice, zrealizovali. Realizátor
prác odstránil jestvujúce betóny,
obrubníky a zámkovú dlažbu.
Upravil pôvodnú vrstvu a zhutnil
ju do spádu. Napokon prišli na
rad nové dlažobné kocky. Zostáva
ešte doladiť zopár detailov a vyriešiť prepojenie svahu až po chodník
lemujúci záchytné parkovisko.
Koncom septembra je naplánovaný kontrolný deň, kedy si vedenie
mesta prezrie odvedenú prácu,
detaily a prípadné nedostatky. Po
ňom už prídu na rad iba finálne
drobné úpravy a chodník, bude
môcť verejnosť naplno a najmä
BEZPEČNE využívať.
-verk-
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Dňa 31. júla 2021 Občianske
združenie Klobušice v spolupráci s Mestom Ilava zorganizovali druhý ročník podujatia
s názvom „Na zábave zábava“,
ktoré sa konalo v priestoroch
areálu Materskej školy a Kultúrno spoločenského domu v
mestskej časti Klobušice.
Tento deň sa niesol v znamení
detských hier, "nákazlivých" tónov
hudby, dobrého jedla a osviežujúcich nápojov. Na svoje si prišli
všetky generácie zúčastnených.
Tí najmladší sa vybláznili pri
rozličných športových súťažiach
či v nafukovacích atrakciách a
pomaškrtili si na výborných palacinkách a cukrovej vate. Ostatní
sa zabavili pri skladbách skupiny
Duo Jamaha a Moštenskí pajtáši,
ktorí hrali do tanca do neskorých
nočných hodín. V priebehu dňa
sa taktiež uskutočnil tradičný
futbalový zápas slobodných proti
ženatým mužom s výsledkom 2:5.
Ženatým gratulujeme.
Občianske združenie Klobušice
sa týmto chce poďakovať v prvom
rade Mestu Ilava, oddeleniu technických služieb a oddeleniu kultúry, bez ktorých spoluúčasti by bolo
omnoho ťažšie zorganizovať akciu
podobného typu. Ďalej ďakujeme
všetkým dobrovoľníkom, ktorí
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NA ZÁBAVE ZÁBAVA
- nové miesto tradičného podujatia prilákalo množstvo divákov

zabezpečovali plynulý chod podujatia. Veľká vďaka neodmysliteľne
patrí sponzorom a partnerom,
ktorí občianskemu združeniu pomohli finančne i materiálne. Sú to:
Lidl Slovenská republika, v.o.s.,
Kaufland Slovenská republika,

v.o.s., Generali Poisťovňa, a.s.,
Pivovar STEIGER, a.s., IMAO
electric, s.r.o., ANMIMA, s.r.o.,
Kolman, s.r.o., Beáta Šatková
CYKLO Šport, A3 Design, s.r.o.,
SK-Trans, s.r.o., VIKON, s.r.o.,
HS ELEKTRO – Daniel Streličák,

ARC-Laser, s.r.o., Poľovnícke
združenie BOROKOVÉ, Víno
Levice, s.r.o., PROFITGROUP
s.r.o., PD Košeca. a.s., Pekáreň
IMEX, ILANA 3M, s.r.o., Léwa
strechy, s.r.o., MAXI Eat&Drink
Pruské, SPARK-EX, s.r.o.
Jedným z hlavných cieľov Občianskeho združenia Klobušice
je rozvoj komunitného spôsobu
života v mestskej časti Klobušice.
Dôkazom toho, že sa tento cieľ
darí napĺňať je, milí spoluobčania, i vaša bohatá účasť na akcii
„Na zábave zábava“. Za účasť a
podporu vám srdečne ďakujeme.
Veríme, že sa o rok stretneme na
treťom ročníku tohto úspešného
podujatia. Do jeho realizácie sa
bude naše občianske združenie
snažiť pripraviť aj iné, nielen zábavné, ale i verejnoprospešné
aktivity, ktoré pomôžu skvalitniť
život občanov Ilavy a mestskej
časti Klobušice.
(OZ Klobušice - Antala,
Streličák, Vavrík, Gajdošík)
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Matrika

SPOMIENKA
Očiam si odišla, v srdciach
nám zostaneš naveky.

Dňa 3. augusta 2021 uplynulo
10 rokov od úmrtia milovanej
manželky a mamičky
Margity - Zlatík - Babničovej.
S láskou spomínajú a o tichú
spomienku prosia manžel
Štefan, syn Miloš
a dcéra Tatiana s rodinami.

SPOMIENKA
Osud je občas krutý,
nevráti, čo raz vzal...
Zostanú iba spomienky
a v srdci veľký žiaľ...

Dodržiavanie termínov vývozu rôznych druhov odpadu
Oddelenie technických služieb mesta Ilava upozorňuje občanov,
aby nevykladali biologicky rozložiteľný odpad v čase termínu vývozu
veľkoobjemového zberu.
Biologicky rozložiteľný odpad sa predovšetkým kompostuje na
vlastnom pozemku, avšak ak vznikne vo veľkom množstve, občania
SKÁ
M E S Tdvor.
môžu tento odpad po dohovore s TSM priviezť na zberný
KNIŽNICA
Nevykladajte biologicky rozložiteľný odpad pred rodinné
domy mimo termíny vývozu!
I L A V A
V prípade neustáleho vykladania BRO v mimo stanovené termíny
a porušovania podmienok, budeme nútení pristúpiť k adekvátnym
opatreniam.
-tsm-

ĎAKUJEME
ZA KNIHY!
Dňa 3. 4. 2016 nás navždy
opustila naša milovaná mamička
Anna VANKOVÁ
rod. Mudriková.
Je to už päť rokov mama, ale
akoby to bolo včera... Chýbaš
všade, kam sa pozrieme...
Nikdy nezabudneme!
S láskou spomína
dcéra Anina s rodinou.

Aj cez leto sa našli čitatelia, ktorí venovali našej
knižnici zaujímavé tituly:







Gregorová Jarmila
Briestenský Adam
Fabušová Stanka
Egly Juraj
Urbanovsky Janka
Martišová Kristínka

MESTSKÁ
KNIŽNICA
I L A V A
 Tamajková Eva
 Čemez Daniel
Dostali sme aj zásielku
z Veľvyslanectva Kazašskej
republiky na Slovensku
s dvomi knihami pre knižnicu.
Všetkým ďakujeme,
vážime si to!
-ot-

SPOMIENKA
Ťažko je nespomínať,
keď v očiach slza stojí,
ťažko je zabudnúť,
keď srdce stále bolí...

Dňa 4. novembra 2021 to
bude už 10 rokov, čo nás
navždy opustil
Ferdinand ŠIPKA.
Spomína celá rodina.

lll

SPOMIENKA
Je taká chvíľa...skončí sa život, začne spomienka...
Dňa 21.9. 2021 uplynulo desať
rokov, čo nás opustil
pán Pavol POLJAK.
Kto ste ho poznali, venujte mu
s nami tichú spomienku.
Spomína manželka, dcéry
a vnúčatá.

SPOMIENKA
Čas plynie ako tichej rieky
prúd, kto Ťa mal rád,
nedokáže zabudnúť.
Dňa 10.9.02021 uplynuli
3 roky od úmrtia milovaného
manžela a otecka
Stanislava BEZECNÉHO.
Spomínajú manželka, syn
Radko, syn Peter s rodinou,
brat Jozef, sestra Eva
a švagriné s rodinami.

Narodili sa:
Peter Mrázik
Matej Bajtgovský
Lucia Suchárová
Patrik Orechovský
Mia Mirić
Valéria Sláviková
Navždy nás opustili:
Mária Hudačková
Mgr. Edita Teicherová
Peter Kotlárik
Alena Siraňová
Ľubomír Matejov
Antónia Remšíková
Peter Turek
Marek Valach
Ľudovít Hanko
Rozália Čepáková
Manželstvo uzatvorili
Mgr. Ján Faltus
a Alena Čierniková
Peter Dobrodenka
a Lenka Habánková
Ing. Jakub Kumpán
a Ing. Veronika Polacká
Milan Rajník
a Martina Duvačová
Radoslav Pagáč
a Michaela Kolenová
Luboš Nečesal
a Lenka Panáková
Juraj Mihálka
a Martina Baginová
Ing. Peter Sidor
a Alexandra Prostináková
Branislav Švejda
a Lenka Vršková
Maroš Bežák
a Ing. Eliška Rajcová
Alan Joseph Ševčík
a Dominika Grulichová
Róbert Dobiaš
a Samira Garyani
Rudolf Vaňo
a Jana Zlatošová
Peter Buček
a Katarína Soboličová
Martin Domin
a Natália Palčeková
Drahomír Čupka
a Kateřina Richterová
Tomáš Púček
a Lenka Zigová
prisťahovaní:
odsťahovaní:
zmeny v meste:
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NA SLOVÍČKO: S primátorom mesta Ilava o aktuálne prebiehajúcich projektoch
Pán primátor, poďme sa
postupne pozhovárať o jednotlivých projektoch, ktoré
sa v ostatnom období v
meste zrealizovali, práve sa
realizujú, alebo nás v blízkom
období čakajú. O mnohých z
nich sa majú obyvatelia možnosť dočítať podrobnejšie v
jednotlivých článkoch tohto
vydania Ilavského mesačníka. Priblížme si však aj Váš
pohľad na ne.
l Začnime našou „témou
mesiaca“. Túto rubriku sme
tentokrát venovali komplexnej
rekonštrukcii pôvodnej a zároveň
najstaršej budovy Základnej školy v Ilave. Starú elektroinštaláciu
vystriedala nová, čo sa od jej
vzniku doposiaľ neudialo. Išlo o
veľkú investíciu, ale povedzme
si na rovinu, aj časový stres na
začiatku školského roka...
- Som veľmi rád, že sa nám
takáto veľká rekonštrukcia podarila
zrealizovať. A hlavne, že VŠETKY
deti nastúpili do školy 2. septembra
tak, ako mali. Poslali sme ich do
školy, prvý týždeň mali program
mimo rekonštruovanej budovy,
ale neukrátili sme ich o vzdelanie.
Všetky aktivity, ktoré sa akumulovali
do prvého týždňa, totiž prebiehali
bežne po iné roky tiež, ale neskôr.
Teraz sa iba presunuli na začiatok
septembra, takže v tomto prípade si
ich aspoň mohli užiť ešte v peknom
počasí. Dôležité je, že sme sa do
takejto rekonštrukcie vôbec pustili.
Zvažovala sa aj postupná oprava
elektroinštalácií po poschodiach,
ale nakoniec sme sa rozhodli ísť do
komplexnej verzie. Priestory školy
totiž neboli v tomto smere bezpečné,
hrozilo tam riziko požiaru. Okrem
novej elektriky je budova teraz aj
vymaľovaná, kompletne vyčistená a
môže niekoľko rokov slúžiť svojmu
účelu. V rámci dištančného vyučovania budú učitelia môcť využívať
bezproblémovo počítače či kamery.
l Aké máte predstavy v súvislosti so školou a školským
areálom do budúcna? Kam by
ste chceli ďalej smerovať úpravy,
opravy, či potrebné prestavby?
- Zo školy sa chceme teraz posunúť smerom von. Chceli by sme
upraviť areál školy, zrekonštruovať
ho, nanovo oplotiť, zvýšiť počet
kamier a zintenzívniť tam hliadky
mestskej polície po večeroch a
v noci. Škola má v rámci svojich
prostriedkov v pláne upraviť zdevastovaný vchod do telocvične a my za
mesto by sme chceli zrekultivovať
hlavne veľké ihrisko v jej areáli.
Uchádzali sme sa o grant na jeho
rekonštrukciu, žiaľ, neboli sme
v ňom úspešní. Skončili sme asi
štvrtí pod čiarou. Projekt naň je ale
pripravený a chceme ho zrealizovať,
aby sme na to nemuseli použiť iba

V. Wiedermann: Odpočet svojej činnosti
urobím, keď nastane ten správny čas
vlastné zdroje, určite sa zapojíme
do ďalších výziev a budeme sa opäť
uchádzať o iné granty. Čo sa školy
týka, ja osobne dúfam a želám si,
aby sme nemuseli pristupovať k
zatváraniu tried a aby deti mohli čo
najviac chodiť prezenčne do školy.
l Keď sme pri ihriskách, ako
to vyzerá s projektom viacgeneračného ihriska vo vnútrobloku
na Štúrovej ulici?
- V rámci stavebného povolenia
sa vyskytol problém. Ozvali sa
nám elektrikári, že nesúhlasia s
umiestnením cvičiacich strojov tak,
ako sú naprojektované, nakoľko
tadiaľ vedie ich kábel. Stroje preto
preložíme na iné miesto, čo však
znamená, že musíme ísť do nového
stavebného povolenia a proces sa
musí zopakovať. Projekt zostáva
rovnaký, ihrisko sa bude robiť, len
sa upraví rozmiestnenie strojov a
bohužiaľ časovo sa nám to predĺži.
V súvislosti s touto témou chcem
osloviť mestské výbory na Medňanskej a v Klobušiciach, kde je veľký
potenciál, že by tam takéto ihriská
boli tiež vo veľkej miere využívané,
preto by sme ich chceli umiestniť
aj tam.
l Veľkou a do veľkej miery na
verejnosti diskutovanou témou
je nová parkovacia politika, ktorá bude nastavená v centrálnej
mestskej zóne. Ako sa vyvíja
situácia? Iste mnohých zaujíma,
odkedy sa za parkovanie v centre
bude platiť...
- Momentálne prebiehajú verejné
obstarávania na jednotlivé segmenty, ktoré je pri parkovaní potrebné
zabezpečiť. Máme vysúťaženú firmu,
ktorá bude robiť vodorovné a zvislé
dopravné značenie – parkovacie
miesta, priechody pre chodcov a
dopravné značky. To by sa mali
zrealizovať do konca októbra. Momentálne prebieha verejné obstarávanie na zabezpečenie služieb pre
platby za parkovné prostredníctvom
SMS správ a cez mobilnú aplikáciu.
Rovnako tak prebiehajú verejné obstarávania na parkovacie automaty a
manažment parkovania. Náš odhad
je, že všetky tieto elementy budú
zrealizované v priebehu októbra.
Následne budeme môcť systém regulovaného parkovania v centrálnej
mestskej zóne spustiť.
l Termín spustenia sa posúval už niekoľkokrát. Je tento už
konečný?
- Pôvodne sa všeobecne záväzné
nariadenie súvisiace so zavedením
novej parkovacej politiky v centre
mesta malo schvaľovať v apríli, pričom vtedy sme avizovali jeho spustenie k prvému septembru 2021. Tým,

že poslanci predostretý návrh neschválili, celé sa to posunulo. Museli
sme prerábať projekt na takú verziu,
aby sme sa v rokovaniach posunuli
ďalej. Alternatívou je 37 rýchloobrátkových miest. Snímať ich budú
kamery, ktoré budú monitorovať
priestor a na základe EČV a zákona
o objektívnej zodpovednosti to bude
kontrolovať mestská polícia. VZN sa
napokon schválilo až 20. júna 2021.
V priebehu mesiacov september a
október budeme realizovať všetko
potrebné k spusteniu prevádzky.
Treba rátať aj s tým, že zhruba dva
týždne bude bežať iba skúšobná
prevádzka, kedy nebudeme vyberať
pokuty ale upozorňovať vodičov, aby
zbystrili svoju pozornosť. Dostanú
informáciu, že sa zmenil parkovací
systém v CMZ a za parkovanie na
námestí už musia platiť.
l Vyvolanou investíciou k
projektu parkovania bola aj rekonštrukcia chodníka, ktorý spája
veľkokapacitné parkovisko na
železničnej stanici s námestím.
Podrobnosti opisujme v samostatnom článku. Otvorený však
zostáva krátky úsek, kde by sa
zrekonštruovaný chodník mal
nadpojiť na chodník lemujúci
parkovisko....
- Na túto tému rokujeme so Železnicami SR, nakoľko sa tam nachádza
aj ich pozemok. Na to, aby sme kúsok
toho chodníka dobudovali, musíme
mať od nich povolenie. Zatiaľ to
urobíme aspoň dočasne tak, aby
tam nestála voda a dalo sa pohodlne
prejsť na parkovisko. Ale chceli by
sme to spraviť pekne a na komplet.
To však bude možné až v súčinnosti
so železnicami.
l V komentároch na sociálnych
sieťach sa ľudia pýtali aj na výber novej dlažby. Niektorí by si
skôr vedeli predstaviť renováciu
pôvodných kamenných kociek,
aby vzhľad chodníka v svahu
zostal pôvodný...
- Keby sme očistili dlažbu a chceli
ju opäť použiť, tak by to stálo raz toľko
a efekt by aj tak nebol dobrý, lebo
tá dlažba bola v minulosti zaliata
betónom. Preto by sa každá jedna
kocka musela obúchať od betónu.
Niektorí nás kritizujú, že chodník s
pôvodnou dlažbou mal historickú
hodnotu. Podľa môjho názoru sa
však degradovala už len tým, že
ju predchádzajúce vedenie mesta
dalo zaliať betónom. Tieto pôvodné
dlažobné kocky v každom prípade
uskladníme a je možné, že sa nám
budú hodiť ešte pri realizácii iných
projektov. Máme na pláne architektonicky riešiť celé námestie, takže sa
môžu zužitkovať napríklad aj tam....

l Prejdime k ďalšej diskutovanej téme. Je ňou prístavba škôlky
v Klobušiciach. Venovali ste sa jej
aj na augustovom mimoriadnom
mestskom zastupiteľstve. Ako
sa tento „komplikovaný príbeh“
ďalej vyvíja? Kedy zhotoviteľ
začne s realizáciou diela?
- Projekt prístavby materskej
školy v Klobušiciach s rozšírením
kapacity o dve triedy je pre mesto
veľmi dôležitý. Projekt je prerobený
a pripravený. Ideme do toho teraz,
lebo ceny stavebných materiálov
sa dramaticky menia a rastú. Pokiaľ by sme tento rok nezačali, ten
budúci by sme boli už v úplne iných
číslach. Máme podpísanú zmluvu s
víťazom verejného obstarávania,
firmou SESTAV, s.r.o.. Odovzdá
sa stavenisko a v októbri sa začne
stavať s tým, že termín ukončenia
bude nastavený tak, aby v septembri
mohli deti nastúpiť do nových tried.
Benefitom tohto projektu je, že v
ňom riešime aj rekonštrukciu starej
budovy, kde sa zameriame hlavne
na kúrenie. Z ceny približne 800-tisíc
eur, ktorá bola určená za pôvodný
projekt na kontajnerovú prístavbu,
pričom doplatok mesta mal byť
približne 400-tisíc eur, sme sa po
zmene projektu dostali na celkovú
sumu necelých 640-tisíc eur. Podali
sme si novú žiadosť o grant, ktorý
môže byť v hodnote viac ako 500-tisíc
eur a zatiaľ máme veľkú pravdepodobnosť, že budeme úspešní.
Žiadosť odišla 30. augusta 2021 a
čakáme na rozhodnutie ministerstva.
Zatiaľ sme tieto prostriedky zobrali v
rámci úveru a ak budeme úspešní,
tak nám budú spätne refinancované.
l Prístavba Materskej školy
Klobušice bude v našom mesačníku témou mesiaca v ďalšom
vydaní, kedy by mala byť výstavba
už započatá. V nej by sme radi
objasnili podrobnosti tejto dlhej
cesty od prvotného projektu až k
realizácii. Povedzme si však zatiaľ
aspoň stručne, prečo sa mesto
vzdalo pôvodného projektu a
zapojilo sa do nového?
- Lebo sme sa ho museli vzdať.
Ministerstvo, ako aj kontrolný orgán,
ktorým je TSK, nám povedali, že by
nám nemuseli schváliť celú žiadanú
sumu, ale iba časť z nej. Zároveň
nám odporučili, aby sme pôvodnú žiadosť stiahli a zapojili sa do
medzitým vypísanej novej výzvy, v
ktorej s veľkou pravdepodobnosťou
môžeme byť úspešní.
l V uliciach Ilavy prebieha už
tretia etapa rekonštrukcií chodníkov a ciest. Čo nás v tomto
smere čaká?
- Momentálne sa pracuje na
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chodníku v kooperácii s TSK, ktorí
realizujú kompletnú opravu vozovky
na Pivovarskej ulici. Spolupráci sa
veľmi teším, táto ulica bude nielen
vyzerať lepšie, ale bude aj bezpečnejšia. Následne po dokončení prác
na chodníku pôjdeme robiť rekonštrukciu Hollého ulice – čiže cestu
popri pohostinstve U kozy, ktorá
spája Medňanskú s Pivovarskou. V
tejto etape sa ešte budú robiť opravy
ciest v Klobušiciach – Nešporovej a
Rázusovej ulice.
l Predpokladáme, že budúci
rok prebehne štvrtá etapa. Viete
už teraz, ktoré ulice sa budú
rekonštruovať?
- Áno, v budúcom roku samozrejme pokračujeme, niečo sa urobí
hneď na jar, iné na jeseň. Budúci
rok príde rad na ulicu Záhumenskú
i Medňanskú za vyústením Hollého
ulice okolo vnútrobloku. Ďalej chystáme opravu Kalinčiakovej ulice a
realizovať by sa mala aj odložená
Štefánikova ulica po tom, čo svoje
práce na nej urobia vodári. Do
štvrtej etapy by sme chceli zaradiť
aj Ulicu Kpt. Nálepku smerom k
vodárni a v Zámockú ulicu v Klobušiciach. Chceli sme robiť aj projekt
rekonštrukcie Ulice SNP s riešením
parkovacích miest, avšak táto sa
zatiaľ robiť nebude, kým sa nevyrieši
spomínané parkovanie. Mesto svoj
návrh predstavilo, obyvatelia však
nechcú parkovanie medzi blokmi,
tak budeme rokovať so súkromnými
majiteľmi iných pozemkov.
l Stavebný ruch môžeme
počuť aj z priestorov múzea a
bývalého zlatníctva. Ako pokračuje rekonštrukcia ilavského múzejného zariadenia a budovanie
nového turisticko-informačného
centra?
- Teším sa tomu, že rekonštrukcia múzea postupuje jednotlivými
etapami, ako sme plánovali. Z
rekonštrukcie vnútorných priestorov sme sa presunuli do exteriéru
a zameriame sa na fasádu, nové
výkladové okná a vstupné dvere.
Popri tom vytvárame aj projekt pre
novú expozíciu múzea, ktorú by
sme chceli priblížiť modernej dobe,
zatraktívniť a dať viac do povedomia
históriu Ilavy. Rekonštrukčné práce
momentálne prebiehajú aj vo vedľajšej miestnosti, v priestoroch bývalej
predajne zlatníctva. Tá bude slúžiť
ako turisticko-informačné centrum,
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ktoré bude s múzeom prepojené a
naším zámerom je, aby sme návštevníkom nášho mesta ponúkli dôležité
informácie nielen z oblasti histórie a
kultúry, ale aj turizmu a cestovného
ruchu. Chceme spolupracovať s
okolitými mestami a obcami nášho
okresu a spoločne propagovať krásy
nášho regiónu.
l V meste cítiť, že sa takpovediac „zvolebnieva“. Vznikajú
nové stránky o Ilave, píšu sa
otvorené listy a zaujímavé sú aj
diskusie na sociálnych sieťach.
Toto všetko samozrejme prináša
aj mnohé dezinformácie. Asi nie
je možné, ani efektívne, sa ku
každej nepravdivej informácií
vyjadrovať... Ako to vnímate vy?
- Ja odpočet svojej činnosti samozrejme urobím, ale pred koncom
volebného obdobia, kedy, ako sa
hovorí, pôjdem s kožou na trh a
budem prezentovať to, čo sa podarilo
dosiahnuť. Ale nebudem to robiť
v troch štvrtinách. Projekty bežia,
robíme na nich... Keď príde správny
čas, budem reagovať postupne na
jednotlivé témy, ktoré sa objavili a
ešte sa určite aj budú objavovať.
l Na sociálnych sieťach i v
médiách zarezonovala kauza
pieskoviska vo vnútrobloku na
Medňanskej ulici. Mesto vydalo
k vzniknutej situácii oficiálne
stanovisko. Stretli ste sa už s
iniciátormi tohto „projektu“?
- Teším sa aktivite občanov, ale
mala by to byť vždy spolupráca...
S obyvateľom, ktorý toto ihrisko
realizoval, sme spolu sedeli a
vyjadril sa, že už by to riešil inak.
Verím, že sa takýmto prípadom do
budúcna vyhneme, keď spolupráca
s dobrovoľníkmi funguje napríklad
na Sihoti či v Klobušiciach, nevidím
dôvod, prečo by nemala aj na ďalších sídliskách. Tému pieskoviska
samozrejme chceme dotiahnuť do
konca, spomínanému iniciátorovi
tejto aktivity sme ponúkli možnosť,
aby ho prevádzkoval s tým, že sa to
dorieši aj v rámci stavebného povolenia, čiže aby sa pieskovisko legalizovalo. Samozrejme nechceme ho
odstraňovať, jeho autor súhlasil s
tým, že by ho prevádzkoval. Návrh
zmluvy je pripravený a čakáme na
podpis druhej strany. Takže treba to
už iba dotiahnuť do konca.
Za rozhovor poďakovala
V. Klobučníková

Nakladanie s nebezpečným odpadom
Vzhľadom k neustále sa zvyšujúcemu trendu zvyšovania bezpečnostných a legislatívnych nárokov na zber a prepravu nebezpečného odpadu vás týmto chceme informovať o podmienkach,
ktoré je potrebné dodržať pri zbere nebezpečného odpadu v obci.
V prípade ich nedodržania NIE JE MOŽNÉ daný odpad prevziať,
koncový spracovateľ bez deklarácie odpadu neprijme odpad na
zhodnotenie/zneškodnenie. V súlade s legislatívou vás preto
vyzývame, aby všetky tekuté (kvapalné, plynné) nebezpečné
odpady boli:
1. riadne označené, tak aby sa dalo identifikovať o aký druh odpadu ide, resp. odovzdávať nebezpečný odpad v pôvodnom obale.
2. uložiť ho do vhodného uzatvárateľného obalu, nádoby, sudu,
kontajnera a pod.
-tsm-
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Kritika činnosti mestskej
polície nie je na mieste
V poslednom období sa na sociálnych sieťach objavila kritika
na činnosť Mestskej polície v Ilave. Pisateľ označil parkovanie
vozidla mestskej polície v priestore, kde platí dopravná značka
„270 - Zákaz zastavenia“ za protizákonné. Taktiež sa príspevky
týkali „neoprávneného vyberania“ pokút, nejednotného ustrojenia
príslušníkov mestskej polície, nedodržiavania protipandemických opatrení, arogantného správania sa príslušníkov mestskej
polície a podobne.
Zaujímavosťou však je, že obdobná kritika sa objavila aj v iných
mestách a obciach, či už v minulosti
alebo len nedávno. Okrem uvedeného je potrebné uviesť, že hliadka
mestskej polície bola už niekoľkopôsobenie a zvyšovanie právneho
krát vystavená kritike (podotýkam,
vedomia čo najširších vrstiev obyže viac tej vulgárnej) od neznámych
vateľstva v meste. V neposlednom
osôb pri riešení priestupkov za to,
rade treba uviesť, že sa nezameriaže vozidlo mestskej polície bolo zavame iba na dopravné priestupky
parkované vedľa žltej súvislej čiary,
- ak by vodiči rešpektovali pokyny
v križovatke, že vozidlo mestskej
vyplývajúce z dopravných značiek
polície stálo na mieste vyhradenom
a jednotlivé ustanovenia § 25 ods.
pre vozidlá prepravujúce osoby s
1 zákona č. 8/2009 Z. z. v priestore
ťažkým zdravotným postihnutím,
Mierového námestia a priľahlých
prípadne, že mestská polícia nemá
ulíc Košecká, Moyzesova, Farská
právo riešiť cyklistov... atď. Táto
a Ružová, mohla by mestská polícia
kritika vyplýva najmä z neznalosti
viac času venovať lokalitám, kde
o oprávneniach príslušníkov mestdochádza k inej nežiaducej činnosti,
skej polície a súvisiacich právnych
ktorá sa nevyhla ani Ilave. Zároveň
predpisov.
si uvedomujeme, že problém s parV súvislosti s plnením úloh mestkovaním sa netýka iba Mierového
skej polície má vozidlo Mestskej
námestia - obyvatelia a návštevníci
polície Ilava v zmysle § 140 ods.
Sihote vedia svoje. Taktiež rodičia
1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej
detí, ktoré navštevujú školské
premávke a o zmene a doplnezariadenia. Mimochodom, pred
ní niektorých zákonov v znení
pár dňami bola mestská polícia
neskorších predpisov (ďalej len
kritizovaná na Medňanskej ulici
„zákon č. 8/2009 Z. z.“) povolenú
pri základnej škole za to, že sa v
výnimku z dodržiavania niektorých
čase odchodu detí zo školy vôbec
dopravných značiek: zákaz vjazdu
ukazuje v priestore a „otravuje
všetkých vozidiel v oboch smeroch,
upozorňovaním“ vodičov dopravzákaz vjazdu všetkých motorových
ných prostriedkov na nesprávne
vozidiel, zákaz zastavenia, zákaz
parkovanie v priestore, že pokiaľ
státia a výnimky zo všetkých vodomesto nevybuduje parkoviská pre
rovných dopravných značiek na porodičov detí, budú neustále stáť
zemných komunikáciách v územnej
v križovatkách a na vodorovnom
pôsobnosti Mestskej polície Ilava.
dopravnom značení pred školou
Výnimka pre vozidlo mestskej polí- samozrejme, nie všetci prítomní
cie je z dôvodu rýchleho vykonania
mali takýto názor. V tejto súvislosti
služobných zákrokov, poskytnutia
je v závere príspevku nevyhnutné
pomoci, zaistenia miest trestných
uviesť, že dňa 31. marca 2021 bol
činov, riešenia dopravnej situácie,
prijatý zákon č. 146/2021 Z. z.,
priestupkov v oblasti verejného
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
poriadku, ale aj ostatnej činnosti
8/2009 Z. z. o cestnej premávke
príslušníkov mestskej polície,
a o zmene a doplnení niektorých
napr. na výzvu záchrannej služby
zákonov v znení neskorších predvykonanie prvotnej resuscitácie pri
pisov a o zmene zákona Slovenskej
náhlom skolabovaní osôb, úraze
národnej rady č. 372/1990 Zb.
a pod. Z tohto dôvodu je potrebné
o priestupkoch v znení neskorzaparkovať vozidlo čo najbližšie k
ších predpisov, ktorým sa okrem
miestu preverovanej udalosti alebo
iného do zákona č. 8/2009 Z. z.
inej činnosti, aby došlo včas k zásazaviedla možnosť pre obce riešiť
hu, zákroku, oživovaniu osôb a pod.
tzv. objektívnou zodpovednosťou
Vozidlo mestskej polície je taktiež
držiteľa vozidla za dodržiavanie
vybavené technickými a inými
taxatívne stanovených pravidiel
prostriedkami, ktoré sa využívajú
cestnej premávky vozidlom, ktoré
najmä pri riešení a dokumentovaní
prevádzkuje.
dopravných a iných priestupkov.
Uvedomujeme si, že pomáhaním
Mestská polícia je tu v prvom rade
vám, pomáhame vlastne i sami
pre obyvateľov a návštevníkov.
sebe.
Našou úlohou nie je len represívna
(Peter Lukáč,
stránka, ale najmä preventívne
Mestská polícia Ilava)
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Významní ilavskí Židia
z histórie judaizmu:
l Koloman Marmorstein –
predseda židovskej náboženskej
obce v Ilave počas rabinátu Davida
Lewina. So svojím švagrom J.
Weiszom daroval Chevre kadiši v
Ilave svoj dom.
l Jozef Schimpl - bol nájomcom
pánskeho hostinca v 80.rokoch
19.storočia. Usporadúval viacero
koncertov hudby 71. pešieho pluku
z Trenčína. A tak sa po prvýkrát v
Ilave hrala svetová operná a operetná tvorba.
l Nathan Káčer – žil v Ilave
v prvej polovici 20.storočia. Mal
hlavnú zásluhu na vydaní diela o
dejinách židovskej náboženskej
obce v Ilave, do ktorého okrem iného
prispel pozoruhodnou básňou (Dreihundert Jahre Chevra – Kadischa
Ilava) – vyšlo v roku 1929.
l Dr. Alexander Kohn – riaditeľ
a právny zástupca Sporiteľne v
Ilave, ktorá sa v roku 1911 jeho
zásluhou dostala do krízy. Bol
posledným predsedom židovskej
náboženskej obce v Ilave v prvej
polovici 20.storočia.
l Nathan Kohn – bol účtovníkom Sporiteľne v Ilave (účastinná
spoločnosť) od jej vzniku v roku
1873. Koncom roku 1876 spolu s
Móricom Schwarzom zriadili požičovňu kníh, ktorá existovala ešte
začiatkom 20.storočia.
l Viktor Kornhauser – prvý
riaditeľ Úvernej banky v Ilave (účastinná spoločnosť) od roku 1913.
l Jakutiel Koppelmann – prvý
rabín v Ilave, o ktorom sa zachovali
správy. Bol chýrnou a váženou
osobnosťou. Na náhrobku pri jeho
mene je aj epiteton „Chýrny a veľký
gaon“ - ( v hebrejčine – učenec).
Zomrel v roku 1793.
l David Lewin – ilavský rabín,
do funkcie zvolený v roku 1873.
Bol mimoriadne vzdelaný, zaoberal
sa židovskou vieroukou, najmä
Talmudom, študoval tiež modernú
nemeckú literatúru. Zaslúžil sa
o postavenie novej synagógy v
Ilave. Za jeho rabinátu prekvitala
aj židovská škola.
l Dr. Simon Polacsek - advokát
a lekár v prvej polovici 20.storočia
v Ilave. Pravdepodobne sa stal
obeťou holokaustu.
l Alexander Rosenberg – ilavský rabín, po smrti rabína Deutscha
(1866). Funkciu rabína vykonával
do roku 1873.
l Bartolomej Rosenthal – Ilavský doktor, lekár v druhej polovici
19.storočia a pravdepodobne aj
na začiatku 20.storočia. S Félixom Fischerom, veľkoobchodník
s vínom, vymohli od panstva ako
dar pozemok pre novú časť židovského cintorína v Ilave koncom
19.storočia.
l Rudolf Rosenzweig – v
rokoch 1879 – 1910 zastával úrad
obvodného notára v Ilave.
(Zdroj: Z dejín judaizmu – MY
Považska 20. 1. 2018 – pod článkom
– Významné osobnosti židovského
života v našom regióne. Spracovala:
M. Kobzová)
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NEZABUDNUTÍ SUSEDIA – pietna spomienka na obete
holokaustu a rasového násilia sa uskutočnila aj v našom meste
Na osudy mnohých židovských
rodín odvlečených počas okupácie aj
z Ilavy do koncentračných táborov by
sa zabúdať nemalo. V spomienkach
mnohých preživších ostávajú tiež
miestni obyvatelia, ktorí riskovali
vlastné životy a snažili sa Židom
pomáhať, ukrývať ich alebo ich odviezť do bezpečia. 9.september je
deň venovaný obetiam holokaustu
a rasového násilia. V šesťdesiatich
mestách na Slovensku sa zorganizovala spomienková tryzna pod
príznačným názvom „Nezabudnutí
susedia“. Po prvýkrát sa aj naša
samospráva pripojila k pietnej spomienke a k predpísanému programu,
ktorý sa odohrával paralelne aj v
iných mestách, sme pridali "kus
ilavskej histórie" a spomenuli sme
si na židovské obete z Ilavy, ale aj
na preživších a ich významný prínos
pre naše mesto.
Presne o desiatej hodine sa v
krajine rozozvučali sirény a zvony,
ktorých zvuk vyústil do minúty ticha.
Ňou si mnohí účastníci tejto slávnosti uctili všetky obete vojnových
zločinov, ktoré nielen na židoch
spáchali fašisti. Pri tejto príležitosti
boli prečítané mená obetí holokaustu
a mená mnohých záchrancov. Za-

pálili sa sviečky a položili kamienky
podľa židovských tradícií. Príhovor
Pavla Traubnera, rodáka a čestného
občana Ilavy, pustený zo zvukového
záznamu, pripomenul okrem iného aj
to, že plynúci čas pohnuté udalosti
okolo miestnej židovskej komunity
zastrel. Jeho odkaz pre všetkých
je silný najmä v tom, aby sme my,
ktorí tu ostávame, nikdy nedopustili
opakovanie hrôzostrašných udalostí
druhej svetovej vojny spred 77 rokov.
Na záver zaznela aj židovská modlitba v hebrejskom jazyku – KADIŠ.
Atmosféru dotvorilo aj vystúpenie
Zmiešaného speváckeho zboru
Ilavčan. Primátor mesta Ilava Viktor
Wiedermann po spomienke veniec
židovským obetiam preniesol a za-

vesil k pamätnej tabuli, ktorá na ich
pamiatku visí na budove pošty. Na
tomto mieste totiž v minulosti stála
židovská synagóga.
-jše-

Poďakovanie P. Traubnera a pozdrav rodákom
Vážený pán primátor,
dovoľte, aby som vyslovil hlbokú vďaku za Vami organizované
spomenutie na vytvorenie židovského kódexu a deň pamäti na
holokaust. Mám od viacerých obyvateľov veľmi dobré správy a
úprimne vám ďakujem, kultúrnemu centru, všetkým organizátorom
a speváckemu zboru Ilavčan. Veľmi prosím, aby ste im túto moju
vďaku podľa vhodnosti a vášho rozhodnutia deklaroval. Ešte raz
veľmi pekne ďakujem a vážim si to.
So srdečným pozdravom a prianím
veľa zdravia Váš Palo Traubner.

Ilavská ZUŠ-ka opäť po roku predstavila v parku
svoje talenty a pozývala deti, aby sa k nim pridali
Na poslednom kultúrnom podujatí tohto leta sme mali možnosť
nielen sa rozlúčiť s prázdninami, ale aj prežiť krásnu nedeľu nabitú
talentami žiakov Základnej umeleckej školy v Ilave. Druhý ročník
prehliadky talentov, ktoré Mesto Ilava organizuje v spolupráci so
Základnou umeleckou školou Ilava nesie názov „ZUŠka V PARKU“
s podtitulom „Pridaj sa k nám“.
Tento deň bol nielen prezentáciou
dievčatá spojili svoje nadanie aj v
všetkých odborov, ktoré umelecká
duete. Bolo radosť ich počuť aj vidieť.
škola ponúka, ale prítomní diváci mali
Rovnako nadšene tlieskalo publikum
možnosť svoje deti priamo prihlásiť na
akordeonistom Agátke Ďurmekovej a
niektorý z nich. Na pódiu sa striedali
Patrikovi Lukáčovi.
žiaci z hudobného odboru, ktorí spieVýtvarný odbor sa odprezentoval
vali či hrali na rôznych hudobných
výstavou výtvarných prác, ktoré boli
nástrojoch, so žiakmi z tanečného
výsledkom vzdelávania v rôznych
odboru, ktorí sa zase predviedli v
ročníkoch. Okrem toho si učiteľky
výtvarného odboru pre deti pripravili
rôznych zostavách a choreografiách.
Niektorí z nich mali v tento deň prekreatívne dielne, v ktorých si deti
mohli vyskúšať, ako im ide maľovamiéru, ostatní už nemali ani trému,
pretože pravidelne vystupujú aj na
nie, kreslenie či iné tvorivé činnosti.
iných kultúrnych akciách. Postupne
Zároveň si na podujatí mohli všetci
prítomní pozrieť výstavu výtvarných
svoje nacvičené čísla odprezentovala
napríklad Ema Koštialiková, ktorá hrá
prác pod názvom Dom kultúry očami
na klavíri už sedem rokov. Rovnako
detí. Tá bola v čase letných prázdnin
zodpovedne pristupuje k štúdiu v hre
na klavír aj nadaná Terezka Dianová
či Antonio Hanko, ktorý mal na tomto
podujatí premiéru. V ničom neostal
pozadu ani nadaný klavirista Matúš
Šúkala. Svoju hru na zobcovej flaute
nám predviedla Paulína Eliašová,
hrou na priečnej flaute nás potešila
aj Lenka Remenárová. Nádherným
spevom naplnili priestor parku Elenka
Vaňová aj Karolína Koleková. Tieto

exponovaná vo vestibule domu kultúry.
Zapojili sa do nej deti zo základnej
školy, materských škôl v Ilave i Klobušiciach, deti z Centra pre rodiny a
deti v Klobušiciach, žiaci ZUŠ Ilava i
z ilavskej špeciálnej základnej školy.
Všetci prítomní mohli využiť hlasovacie
lístky a darovať svoj hlas výtvarnému
dielku, ktoré ich najviac zaujalo.
Na záver celého programu odborná
porota i diváci svojimi hlasmi pomohli
vybrať víťazov výtvarnej súťaže Dom
kultúry očami detí v kategóriách Cena
odbornej poroty, Cena primátora
mesta, Cena domu kultúry a Cena verejnosti. Diplomy a ceny víťazom prišli
odovzdať primátor mesta Ilava Viktor
Wiedermann, riaditeľka Základnej
umeleckej školy Ilava Monika Bagínová, poslankyňa MsZ Ilava Ľudmila
Haasová a vedúca oddelenia kultúry
Veronika Klobučníková.
-jše-
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Ilavské kultúrne leto prinieslo
do nášho mesta život, zábavu
a kultúru každý víkend. Či už to
bol program pre deti, literárna
beseda, športové podujatia,
folklór a jarmočná nálada, letné
kino, zábava v Klobušiciach,
predstavenie ilavskej ZUŠky či
bublinová show. Nechýbali ani
koncerty v modernom hudobnom
štýle v parku, ktoré spríjemnili
teplé letné večery. Zabaviť ste sa
mohli pri vtipnej a energiou nabitej
záhoráckej kapelke LOS BRA-
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Ilavské kultúrne leto 2021
i s kapelou LOS BRADOS či SOUNDS2GOOD

DOS, ktorá v Ilave koncertovala
24. júla 2021. Piatkový augustový
večer zase patril zoskupeniu s názvom SOUNDS2GOOD, ktorého
súčasťou je mladá talentovaná
Prievidžanka Lenka Piešová.
Tá je sestrou poslednej víťazky

talentovej súťaže Superstar a veru
zdá sa, že v ich rodine sa talentom
nešetrilo. Jej síce menej známa
sestra všetkých presviedča, že
má čo v hudobnom svete povedať
a zrejme o nej budeme ešte veľa
počuť. V Ilave spolu s kapelou

vytvorila výbornú atmosféru pri
cover verziách súčasných svetových hitov, ale aj pri vlastnej
tvorbe. Veríme, že ste si leto užili
naplno spolu s nami a tešíme sa na
vás opäť pri Ilavskom kultúrnom
lete 2022.
-verk-

Rozlúčka s prázdninami zaplnila park detským smiechom
S prázdninami sme sa lúčili počas
prvého septembrového víkendu. Tak, aby
sme stihli zelenú farbu kultúrneho covid
automatu, spojili sme ju s podujatím ZUŠka
V PARKU, čo sa ukázalo ako dobrý krok. V
ilavskom mestskom parku to žilo od obeda
až do večera. Do karát nám hralo aj teplé
slnečné počasie. Deň bol jednoducho ako
stvorený na aktivity nielen pre deti.
Úsmevy na tvárach všetkých prítomných
vyčaroval Mr. Bubble, alebo po našom - Pán
Bublinka, ktorý bol veľkým prekvapením pripraveným na túto príležitosť. Jeho komediálny
talent, všadeprítomné malé i veľké bubliny
nadchli naozaj nielen našich najmenších.
Deti veľmi zaujal aj bublinkový workshop, tí
najvytrvalejší pokračovali v „bublinkovaní“ až
do večera a nechceli Pána Bublinkového pustiť
domov. No nielen on bol tvorcom zábavy.

Turisti nachystali deťom lanovú dráhu, kde si
mohli skúšať svoju rovnováhu aj šikovnosť.
Kreatívne tvorenie zaujalo tých, ktorí zablúdili do kútika v parku vytvoreného učiteľkami
výtvarného odboru Základnej umeleckej školy
v Ilave. Dievčatá, ktoré sa rady parádia, ale aj
chlapci, ktorí sa chceli v detskom štýle nechať
„potetovať“, využili možnosť maľovania na
tvár. Animátorka Katka má bohatú fantáziu a
na tváričkách detí sa objavovali najrôznejšie
kvietky, vtáčiky, motýliky aj zvieratká. Deti
nadšené výsledkom ich trpezlivého čakania
spokojne hopkali domov. S letom sme sa
rozlúčili veselo, tak, ako sa patrí. Každá
rozlúčka so sebou nesie aj nový začiatok – v
tomto prípade začiatok nového školského
roka. Žiakom ostáva popriať veľa dobrých
známok, úspechov v školskom roku, nech
sa im všetkým darí.
-jše-
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V našom meste sa tradičný Bartolomejský jarmok teší veľkej obľube.
Protipandemické opatrenia však
nedovolili ani v tomto roku uskutočniť
toto podujatie tak, ako boli Ilavčania
zvyknutí. Namiesto neho sa ako
alternatíva uskutočnili dve menšie
podujatia.
Oddelenie kultúry mesta Ilava
zorganizovalo v rámci kultúrneho
leta aj podujatie, ktoré celkom
určite uspokojilo nielen nadšených
fanúšikov slovenského folklóru, ale i
obdivovateľov umenia remeselníkov.
Remeselné trhy „Na ľudovú nôtu“ i
folklórny festival „V tej Ilave pri Váhu“
si boli navzájom sprievodnými podujatiami. Šikovní drotári, hrnčiarka, či
medovnikári priniesli na námestie
krásu, vôňu aj chuť leta. Návštevníci
tu mohli nájsť predajcov, ktorí vyrábali
zaujímavé predmety z keramiky, z
hliny, z drôtu či medi, tých, ktorí
štrikovali, tkali, či šili, alebo plietli z
papiera. Svoju vlastnú výrobu nám
prišli ukázať aj včelári a vinári, ale aj
pekári a cukrári. Nechýbal tradičný
skalický trdelník, burčiak, cukrová
vata aj grilované pochúťky. Svoje
výrobky prišli predstaviť remeselníci
z celého regiónu, ba aj z Bratislavy a
Kysúc. Naše rodáčky z Únie žien OO
Ilava, ktoré si pre krúžok šikovných
rúk vymysleli príznačný názov „Háčko-pletko-stretko“, ukázali výsledky
svojej práce v podobe nádherných
háčkovaných hračiek, čiapiek, taštičiek, či obrúskov.
Nultý ročník ilavského folklórneho
festivalu začal svoju tradíciu pod
názvom „V tej Ilave pri Váhu“. „Keď
sme vymýšľali názov tohto podu-
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V TEJ ILAVE PRI VÁHU
Nultý ročník folklórneho festivalu započal v Ilave novú tradíciu

jatia, chceli sme, aby ním bolo
niečo, čo pretrvá aj po ďalšie roky.
Zháňali sme názov piesne, ktorá
by spievala o Ilave, alebo aspoň
o našom okrese či kraji... Páčila
sa nám aj klasická ľudová pieseň,
ktorú pozná každý “Neďaleko od
Trenčína...“, čo je aj pravda, sme
predsa súčasťou Trenčianskeho
kraja a od Trenčína sa veru nachádzame len neďaleko... Zhodli sme
sa však, že chceme mať v názve
predsa len radšej Ilavu a tak sme
spojili hlavy dohromady s folkloristami zo Strážova a sú to práve
oni, ktorí vymysleli názov nášho
nultého ročníka folklórneho festivalu – V TEJ ILAVE PRI VÁHU...
Zároveň určili aj ústrednú pieseň
a tanec, ktorým odštartovali svoje
vystúpenie a všetci ho v ich podaní
veľmi dobre poznajú...,“ povedala
na margo novej tradície vedúca oddelenia kultúry Veronika Klobučníková.
Tanec, spev, dobrá muzika a usmiati
nadšení folkloristi vykúzlili pre divákov
pravú jarmočnú atmosféru.
Najväčší aplauz si samozrejme zaslúžili domáci účinkujúci FS Strážov
a DFS Laštek. Je obdivuhodné, že
aj po rokoch sú vo forme a dokážu
predviesť náročné tanečné umenie.
Strážovanci si vychovávajú aj svojich
nástupcov, mladú generáciu tanečníkov, ktorí raz prevezmú štafetu a

budú udržiavať folklórne tradície v
našom meste.
Svadobné zvyky, piesne a odčepčenie nevesty tak, ako sa robilo
v minulosti, nám prišli ukázať ženy
zo Zliechova. Fsk Stražovanka sa
veru nedala prehliadnuť. Príjemným
prekvapením boli aj temperamentné
tance členov FS Senior Vršatec z
Dubnice nad Váhom. Nikto by neuveril, aký majú ich členovia vekový
priemer, tak im nohy dupkali do rytmu
hudby. Detský folklór sme mohli vidieť
aj v podaní DFS Kolíska z Dubnice
nad Váhom a DFS Púchovček so
sprievodom detskej ľudovej hudby
Lachovček. Zo Záriečia zas prišli
skvelé speváčky z folklórnej skupiny
Rozmarínek, ktorá je známa aj z
účinkovania v televíznej šou RTVS
Zem spieva a Kapura. „Čerešničkou
na záver bol hosť taktiež z Trenčianskeho kraja z nášho folklórom
nabitého Považia. Začreli sme po
inšpiráciu do Púchovskej doliny
a vybrali sme folklórny súbor s
príznačným názvom, ktorý nám
jednoducho k podujatiu V TEJ
ILAVE PRI VÁHU ladil. Nemohli
sme vynechať folklórny súbor
spolu s ľudovou hudbou VÁH z
Púchova,“ dodala V. Klobučníková.
Všeobecné veselie, krásne a mimoriadne úspešné podujatie ukončila
cimbalovka, kapela z Trenčína, ktorá

má naozaj svoje fascinujúce hudobné
čísla aj v názve – Fascination Band.
„Atmosféra na tomto podujatí
bola výborná, folklórne slávnosti
podľa mňa majú mať v kultúrnom
kalendári mesta svoje miesto.
Ohlasy istej časti verejnosti, že
ide o podujatie pre dôchodcov,
sú minimálne úsmevné. Stačí
sa pozrieť na fotky, či videá, ako
počas tohto dňa námestie ožilo a
aké bolo zloženie publika. V Ilave
má folklór vďaka FS Strážov silné
zázemie a ešte stále je mnoho ľudí,
ktorí majú radi ľudové tradície a
našťastie aj mnoho detí, ktoré sa
mu s radosťou venujú,“ reagovala
vedúca oddelenia kultúry na otázky
ohľadom spokojnosti s podujatím.
Ako ďalej dodala, budúci rok by
chceli zorganizovať oficiálne prvý
ročník. „Folklórny súbor Strážov
bude oslavovať jubileum svojho
vzniku a práve na folklórnom
festivale, ak všetko pôjde podľa
predstáv, to spoločne oslávime
aj s prekvapeniami, ktoré zatiaľ
neprezradím. Podujatiu V tej Ilave
pri Váhu však nájdeme nový termín
aj do budúcna. Veríme totiž, že
Bartolomejský jarmok už budeme
môcť zorganizovať tak, ako bol
tradíciami roky zaužívaný,“ dodala
na záver V. Klobučníková.
-jše-
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Jarmočná nálada aj vďaka predajným trhom
V piatok 27. augusta 2021 opäť ožilo Mierové námestie jarmočným duchom. Ako sme už spomenuli pri remeselných trhoch,
v tomto roku bolo z dôvodu pretrvávajúcich pandemických
opatrení zrealizované trošku inak. Druhým menším alternatívnym podujatím, ktoré nahradilo Bartolomejský jarmok, bolo
podujatie s názvom „Predajné trhy“. S umiestnením stánkov
v centre námestia (parkovisko pred Poštou) sme sa vrátili k
pôvodnému usporiadaniu rozmiestnenia predajcov, tak ako to
bolo pred 20 rokmi.
Viac ako stovka predajcov z
rôznych kútov Slovenska vyčarila tak pre obyvateľov mesta
jarmočnú atmosféru. V ponuke
bol všetok tovar, aký sa bežne
objavuje na jarmokoch: textil,
kožená galantéria, obuv, papuče,
koberce, kvety, trvalky, záhradné
dekorácie, prútené výrobky, drevené výrobky, hračky, dekorácie,
med a medové výrobky, šperky,
ale aj ručné práce výrobcov.
Nechýbal ani burčiak, trdelník,
cukrová vata či mäsové výrobky
z mangalice. Napriek upršanému
počasiu vytiahlo toto podujatie do
ulíc viac ako 4 000 návštevníkov.
V hudobnom programe, ktorý sa
konal v parku pri kostole, vystúpili viacerí interpreti. Predstavila

sa hudobná skupina Rubín Jara
Gašpara, či známa slovenská
hudobná skupina Hergottovci.
Priaznivci folklóru, ľudových tradícií a hudby si prišli na svoje pri
vystúpení detského folklórneho
súboru Vršatčiarik z Dubnice
nad Váhom a folklórnej skupiny
Liborčan z Nemšovej. Krásnym

spevom sa odprezentovala sólistka Karolína Koleková zo ZUŠ
Ilava i známa mladučká 13-ročná
heligónkarka z Kysúc Lucka Haladejová. Pre deti bol pripravený
detský program pod dohľadom
šikovných animátoriek, ktoré
mali pripravené pre deti rôzne
hry a súťaže. Každé dieťa bolo
odmenené sladkou odmenou.
Malí návštevníci podujatia mali
možnosť povoziť sa na požiarnom
aute a zasúťažiť si v striekaní
vodou na terč. Za zapožičanie
ďakujeme DHZ Ilava, pre deti
boli tieto atrakcie niečím novým a
možno o pár rokov budú niektorí
z nich v juniorskom dobrovoľnom
hasičskom zbore.
O vydarenom podujatí sa
pochvalne vyjadrovali nielen
predávajúci a návštevníci, ale i
účinkujúci, ktorým sa v našom
meste páčilo a viacerí vyslovili
želanie v budúcnosti sa opäť
vrátiť. Poďakovanie patrí všetkým,
ktorí sa podieľali na úspešnom
zvládnutí tohto podujatia.
-ra/vb-
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Mesto Ilava ponúka
na prenájom
zrekonštruované
priestory telocvične
na Hviezdoslavovej ulici
V zmysle schváleného Dodatku č. 1 k VZN 3/2018
Zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom mesta Ilava
je výška nájomného za užívanie priestorov nasledovná:

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