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ZDARMA!

Záplavy v železničnom podjazde neutíchajú,
spôsobili aj poškodenie časti vozovky
Už sa stáva „ilavským folklórom“, že v každom vydaní Ilavského mesačníka sa musíme chtiac či nechtiac venovať téme
železničného podjazdu, ktorý je tŕňom v oku každého Ilavčana, najmä obyvateľov mestskej časti Sihoť. Inak tomu nie je ani
v aktuálnom mesačníku, ktorý práve držíte v ruke. Pripravený sme pre vás mali článok o tom, ako primátor mesta Viktor
Wiedermann predstúpil vo verejnej diskusii pred krajských poslancov v záujme 1 200 obyvateľov Sihote, ktorí v prípade
zaplaveného podjazdu zostávajú „odstrihnutí od okolitého sveta“. Prečítať si ho môžete na štvrtej strane. Je najmä o prísľube
župana, že sa snažia situáciu čo najskôr vyriešiť v rámci čoho požiadali Železnice SR o výmenu ističa, ktorý spôsobuje
neustále výpadky čerpadiel. Koniec mesiaca v čase našej uzávierky však priniesol iný záver tohto nekonečného príbehu.
Istič doposiaľ vymenený nebol a výdatný dážď varovným prstom opäť pohrozil nad podjazdom.
(Pokračovanie na str. 4)

V aktuálnom vydaní si prečítate:
l V Klobušiciach sa brigádovalo, obyvatelia pridali ruku k dielu na cintoríne i na detskom
ihrisku l Primátor na krajskom zastupiteľstve opäť upozornil na problémy na Sihoti l
l Na väzenskom múre pri kostole pribudla štvrtá pamätná tabuľa l
l NA SLOVÍČKO: S novou riaditeľkou ZUŠ Ilava Monikou Bagínovou l
l Kúzelník Wolf a jeho Sranda Banda zabavil nielen deti, ale aj dospelých l
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editorial

Vážení spoluobčania,
leto sa prehuplo do
druhej polovice, hoci sme
si zatiaľ príliš veľa teplých
letných dní a nocí neužili.
Dúfajme, že sa „umúdri“
a dá nám vo svojej druhej
časti priestor na to, aby sme
si dostatočne užili a vychutnali
oddych aj na výletoch pri vode
alebo prechádzkach prírodou.
Toto dovolenkové obdobie
sa zvykne nazývať aj uhorkovou sezónou, kedy sa toho na
politickej scéne veľa nedeje a
novinári musia často hľadať
iné témy, ako zaujať verejnosť. Teraz však tomu tak niet.
Koronakríza a opatrenia
v boji proti nej spôsobili, že
minimálne jej ďalšia vlna,
ktorá nás teraz čaká, bude
vlna ekonomických dopadov
na spoločnosť, samosprávu pritom nevynímajúc. V
uplynulom mesiaci som sa
zúčastnil niekoľkých stretnutí
v rámci Únie miest Slovenska
či Regionálneho združenia
miest a obcí Stredného Považia. Zo stretnutia s ministrom
financií Eduardom Hegerom,
sme si odniesli prísľub, že
Vláda SR poskytne mestám a
obciam pôžičku na dofinancovanie očakávaného výpadku
podielových daní v druhej
polovici tohto roka. Jej výšku
a to, kedy a za akých konkrétnych podmienok ju budú môcť
samosprávy čerpať, sme sa
však nedozvedeli.
Spoločenskou témou niekoľkých uplynulých týždňov
boli aj diplomové práce niektorých politikov. Pre mňa (a
nielen pre mňa) je zarážajúci fakt, že v čase, keď sa
treba čo najviac sústrediť a
koncentrovať na to, aby sa
naša spoločnosť pripravila
a aj zvládla vlnu ekonomických dopadov krízy, si politici
vybíjajú energiu v takýchto
témach. Môj pocit z toho je
taký, že sa naša vrcholová
politika zvrháva a mení na
akýsi typ „reality show“, kedy
je podstatná len pochybná
zábava, nie však obsah!
Výsledkom tejto „show“ však
nebude vypadnutie jedného z
účastníkov (ako to pri takýchto
reláciách býva zvykom), ale
následkom môže byť dramatický až fatálny dopad na
životy všetkých nás občanov.
Prajem vám, aby ste zvyšné letné dni strávili príjemne,
v pohode a oddychom.
Viktor Wiedermann,
primátor mesta Ilava

8/2020

SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA,
domov a bytov v roku 2021
V zmysle Zákona č. 223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov
a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov
sa v období od 1. júna 2020 do 31. marca 2021 realizuje sčítanie
obyvateľov, domov a bytov. Rozhodujúcim okamihom sčítania,
na ktorý sa vzťahujú zisťované údaje, je polnoc zo štvrtka 31.
decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.
Sčítanie je rozdelené na dve
lenia vybraných zamestnancov
etapy. V prvej sa realizuje sčítanie
mestského úradu, ktorí tak získali
domov a bytov a prebieha v období
oprávnenie pracovať v Elektronicod 1. júna 2020 do 12. februára
kom systéme pre sčítanie domov
2021 výlučne elektronicky bez
a bytov. Ich úlohou je správne,
účasti obyvateľov. Štatistický úrad
pravdivo a úplne vypĺňať údaje o
SR do 1. júna 2020 v maximálnej
bytoch v domoch v Elektronickom
možnej miere naplnil databázu
systéme pre sčítanie domov a
údajov o domoch a bytoch z
bytov. Mesto využije pre vyplexistujúcich dostupných zdrojov.
nenie údajov rôzne zdroje, ktoPre Mesto Ilava (Ilava, Iliavka a
rými sú napr. daňové evidencie,
Klobušice) bolo vygenerovaných
rozhodnutia stavebných úradov,
asi 4 000 údajov. Úlohou mesta
kolaudačné rozhodnutia a iné.
je ich editácia. Sčítanie domov a
Tiež bude nevyhnutná spolupráca
bytov v meste Ilava vykonávajú
s osobami vykonávajúcimi správu
poverené osoby. V mesiaci máj
bytových domov, ktoré vykonávajú
2020 prebehli elektronické škoich správu na území nášho mesta.

Druhá etapa sa bude realizovať
v období od 15. februára 2021
do 31. marca 2021, kde dôjde k
sčítaniu obyvateľov. Tí sa budú
sčítavať sami elektronicky. V
prípade potreby budú občanom
k dispozícií sčítací asistenti, ktorí
nahradia sčítacích komisárov,
ktorých si môžeme pamätať z
predchádzajúcich sčítaní. Výsledkom sčítania bude databáza
sčítaných obyvateľov, domov a
bytov s aktuálnymi údajmi, ktoré
budú predstavovať jedinečný zdroj
informácií a štatistických údajov
o stave spoločnosti, jej demografických, sociálno-ekonomických
a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a
ich bývaní.
(S. Hlaváčová, vedúca
Oddelenia vnútornej
správy MsÚ Ilava)

Aj naďalej sa mnohí z vás zaujímajú o veci verejné a hľadajú
odpovede na problémy, ktoré
ich trápia alebo chcú vedieť viac
o zaujímavých témach. Svoje
otázky môžete položiť vedeniu
mesta prostredníctvom formulára
na webovom sídle mesta. Všetky
ich tam nájdete zverejnené. V
Ilavskom mesačníku vám pravidelne prinášame výber niektorých
z nich. Okrem nižšie uvedených
podnetov vás opäť zaujímalo
okolie Porubského potoka, cesta
medzi Ilavou a Iliavkou či neupravený priestor v mieste bývalej
autobusovej zastávky pri nemocnice. Vo všetkých spomenutých
prípadoch ide o miesta, ktoré nie
sú majetkom Mesta Ilava a teda
nie sú v jeho správe. Na kompetentných môže radnica naďalej
iba apelovať. Do výberu otázok a
odpovedí sme preto zaradili tento
raz tie podnety, ktoré radnica
môže vyriešiť.

kladania s komunálnym odpadom
a drobným stavebným odpadom
na území nášho mesta s dôrazom
na zvyšovanie miery triedenia komunálnych odpadov, od 1. januára
2021 plánujeme zaviesť vrecový zber
vytriedených zložiek komunálnych
odpadov aj pre predmetnú mestskú
časť, vrátane kovov a tetrapakov.
Nateraz je možnosť doviesť vytriedené zložky predmetných druhov
odpadov na zberný dvor alebo vhodiť
tieto druhy odpadov do príslušného
kontajnera na území mesta.

DOM SMÚTKU
NA CINTORÍNE V ILAVE
ČAKÁ REKONŠTRUKCIA
l Dobrý deň, v Ilave nám chátra
dom smútku. Vlani bolo prisľúbené, že tento rok sa stavba dá do
poriadku. Kedy?
Viera Bagínová, Finančno-majetkové oddelenie MsÚ Ilava: V
súčasnosti prebiehajú prípravné práce na výmene chladiacich zariadení,
zadané je vypracovanie projektovej
dokumentácie prístavby zadnej
časti domu smútku, v ktorej bude
umiestnený samostatný chladiaci

 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.
box, následne prebehne verejné
obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. Súčasťou rekonštrukcie
zadnej časti domu smútku je oprava
prístupovej komunikácie a manipulačnej plochy pre autá pohrebných
služieb a technických služieb mesta.
Následne po týchto úpravách budú
vykonané ďalšie rekonštrukčné
práce a opravy interiéru a exteriéru
Domu smútku Ilava.

SEPARÁCIA ODPADOV
V ILIAVKE MÁ
SVOJE MUCHY
l Dobrý deň, chcela by som
sa spýtať, kam majú občania
Iliavky separovať odpad VKM a
KOVY,keďže v tejto mestskej časti
sa nenachádza ani jedna zberná
nádoba na daný odpad.
Stanislav Rendek, Oddelenie
technických služieb Ilava: V súčasnosti sa v mestskej časti Iliavka
kontajnery na predmetné druhy
odpadov nenachádzajú a doposiaľ
tam umiestnené ani neboli. Nakoľko začíname realizovať evidenciu
smetných nádob a naším cieľom
je komplexná zmena systému na-

NA AKTUALIZÁCII
ÚZEMNÉHO PLÁNU
SA PRACUJE
l Dobrý deň, chcela by som
sa informovať ohľadom výstavby
od kruhového objazdu smerom
na Kaufland a Hanon. Bude to
obchvat mesta?
Viktor Wiedermann, primátor
mesta Ilava: Áno, tento obchvat je
naplánovaný aj v našom územnom
pláne mesta. V súčasnosti prebieha
jeho aktualizácia s tým, že bude hotový v druhej polovici budúceho roka.
-red-
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NA CINTORÍNE V MESTSKEJ ČASTI KLOBUŠICE
VÝNIMOČNE NENÁJDETE
POKOJ A TICHO. ASPOŇ
TEDA NIE V DŇOCH, KEDY
PREBIEHAJÚ DOBROVOĽNÍCKE BRIGÁDY PRÁVE NA
TOMTO MIESTE POSLEDNÉHO ODPOČINKU. DOPOSIAĽ UŽ SA USKUTOČNILI
TRI A V PLÁNE SÚ ĎALŠIE.
Poslanci volebného obvodu
číslo 5 Daniel Streličák a Branislav
Vavrík iniciovali práce na zveľadení
cintorína v mestskej časti Klobušice.
V spolupráci s Mestom Ilava a Oddelením technických služieb mesta
Ilava, ktorí zabezpečili materiál a
techniku, zapojili aj miestnych dobrovoľníkov. Tí sa na celkovom diele
podieľajú svojou prácou a nezištnou
pomocou. „Snažíme sa vyčistiť
okolie všetkých chodníkov od
starých koreňov tují, osádzame
obrubníky, čaká nás aj betónovanie a napokon výsadba a skrášlenie cintorína,“ povedal poslanec
za mestskú časť Klobušice Daniel
Streličák. Obrovské tuje, podľa jeho
slov, svojimi koreňmi porušovali
hroby i dlažbu. Preto sa v minulosti,
keď sa na cintoríne budoval nový
chodník, zrezali. Teraz nastal čas

Na cintoríne v Klobušiciach
prebiehajú práce na jeho skrášlení

mohutné koreňové systémy popri
chodníkoch vykopať a vytrhať preč.
Akonáhle dobrovoľníci spolu s
pracovníkmi oddelenia technických služieb vyčistili zhruba 80
centimetrový priestor povedľa
chodníkov, olemovali ho záhradný-

mi obrubníkmi. „Chceme, aby to
pozdĺž všetkých chodníkov bolo
rovnaké a pekné. Tieto vyčistené
pásy pokryjeme ozdobnými kamienkami a doplníme výsadbou
zelene. Čaká nás aj betónovanie
a s tým spojené ďalšie brigády.

Ďakujeme každému, kto sa
rozhodol pomôcť a pridať ruku
k dielu,“ uviedol D. Streličák. Ako
ďalej doplnil, pokiaľ ide o cintorín,
do budúcna je v pláne dobudovať aj
dolný chodník a obnoviť oplotenie.
-verk-

Brigádovalo sa aj na novom detskom ihrisku
Klobušičania tento mesiac nelenili a ruku k dielu pridali aj pri prácach „Na zábave“. Tak nazývajú nové detské ihrisko pri bytovke.
V minulom roku mestské zastupiteľstvo
vyhovelo občanom mestskej časti Klobušice,
ktorí žiadali, aby aj v ich lokalite mali rodičia s
deťmi adekvátny priestor pre aktívne trávenie
voľného času. Počas uplynulej jesene boli z
plochy bývalého ihriska pri bytovke odstránené všetky staré, poškodené, nefunkčné
hracie prvky a na ich mieste boli osadené
nové. Pribudol kolotoč, preliezky, hojdačky,
šmykľavka a lanovka. Zostávalo ešte postarať
sa o oplotenie. Prišiel naň rad v mesiaci júl,
kedy opäť spojili svoje sily mesto, oddelenie

technických služieb, poslanci za túto mestskú
časť, ako aj jej samotní obyvatelia. Počas
spoločnej brigády odstránili staré pletivo, namaľovali pôvodné stĺpiky a doplnili nové. Kým
staré oplotenie lemovalo ihrisko iba z dvoch
strán, nové oplotenie bude ihrisko a najmä deti
chrániť aj z tretej strany – od frekventovanej
cesty. Otvorené bude iba smerom k bytovke.
Na ihrisku sa robil poriadok a v jeho areáli
pribudli aj dve nové lavičky. Nakoľko mamičkám chýbalo „posedenie“, šikovní muži im
vyhoveli a vyrobili im originálny stôl a lavice v

prírodnom duchu. Ako nám prezradili, neskôr
majú v pláne aj výrobu altánku.
14. augusta 2020 od 15,00 hod. poslanci
Mestského výboru Klobušice pripravili v
priestoroch nového ihriska jeho slávnostné
otvorenie v podobe športovo-hudobného popoludnia pre deti i dospelých. Nebudú chýbať
športové hry pre deti, zumba pre všetkých,
detská mini diskotéka či futbalový turnaj medzi
ženatými a slobodnými. O 17,00 hod. prídu
účastníkov pobaviť aj Moštenskí pajtáši.
-verk- / foto: P. Antala
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Primátor vystúpil na rokovaní Zastupiteľstva TSK
V pondelok 6. júla 2020 sa v priestoroch Kongresovej sály Úradu TSK
za prítomnosti 40 poslancov konalo
rokovanie župného parlamentu. Po
prvýkrát od začiatku pandémie bola za
dodržania povinností a hygienických
opatrení stanovených Úradom verejného zdravotníctva SR umožnená aj účasť
verejnosti a médií. A práve v bode číslo
3 - "Slovo pre verejnosť" pred krajských
poslancov predstúpil primátor Ilavy
Viktor Wiedermann.
Vo svojom prejave opísal situáciu v Ilave
najmä v súvislosti s mestskou časťou Sihoť,
nakoľko nad približne 1 200 obyvateľmi permanentne visí hrozba odstrihnutia od ďalších
častí. Z jednej strany totiž Sihoť rámcuje kompletne uzatvorený most cez Vážsky kanál a
z druhej strany jediná priechodná prístupová
cesta z tohto sídliska vedúca cez železničný
podjazd. Ten sa neustále vysporadúva s
poruchami čerpadiel počas silných dažďov,
čo spôsobuje časté zaplavenie tejto cesty.
Primátor Ilavy sa zaujímal, ako pokračuje
ďalší vývoj v súvislosti s verejným obstarávaním na realizátora stavby nového mosta.
Zároveň upozornil na problémovú situáciu
v železničnom podjazde a požiadal o od-

Mestská polícia začne
svoju činnosť v septembri
Onedlho Ilavu čaká významný
míľnik v histórii samosprávy. Od
septembra bude mať aj naše
okresné mesto svoju mestskú
políciu, ktorá bude dohliadať na
poriadok v meste. Jej vytvorenie
úzko súvisí aj s plánovanou reorganizáciou parkovacej politiky
v meste.
„Termín, ktorý sme avizovali, platí. Všetko už máme
pripravené. Zrekonštruovali
sme priestory, kde bude
Mestská polícia Ilava sídliť
a zabezpečili sme informačný softvér, ktorý používajú
aj iné mestské polície. Do
pracovného pomeru sme
prijali náčelníka a jedného
príslušníka mestskej polície,
zakúpili sa im odznaky a
uniformy, vyrobili sa pečiatky
a zabezpečili sme pre nich
auto,“ povedal primátor Viktor
Wiedermann s tým, že Mestská
polícia Ilava začne svoju činnosť
2. septembra 2020, pričom na
tento deň je pripravené aj slávnostné otvorenie za účasti médií
a pozvaných hostí. „V stredu 2.
septembra chcem, aby naši
noví mestskí policajti stáli pri
priechode pre chodcov, keď
pôjdu deti do školy,“ doplnil
primátor.
-verk-

stránenie príčiny porúch. „V súvislosti s
mostom ponad Vážsky kanál prebieha
verejné obstarávanie a paralelne s ním aj
stavebné konanie, kde sme požiadali, aby
nám Slovenský vodohospodársky podnik
vyšiel v ústrety a dali nám nájomné zmluvy na priľahlé pozemky k mostu. Lehota
výstavby by po podpise zmluvy mala byť
12 mesiacov. Čo sa týka podjazdu je to
veľmi citlivá vec, lebo je to jediná prístupová cesta pre 1 200 ľudí, ktorí bývajú
v tejto mestskej časti v Ilave. Našťastie
tam máme cestmajsterstvo, ktoré je veľmi
blízko a má za úlohu reagovať vždy veľmi
promptne,“ reagoval na slová primátora Ilavy
trenčiansky župan Jaroslav Baška a odovzdal
slovo Radovanovi Karkušovi, riaditeľovi
Správy ciest TSK. „Most cez Vážsky kanál
sme museli z dôvodu havarijného stavu
uzatvoriť v novembri 2018. Jeho stav bol
neúnosný a žiaden projektant sa nechcel
podpísať ani pod prejazd cez most pre
peších alebo pre cyklistov. Má viac ako 60
rokov a projektant povedal, že tento most
má problém udržať svoju vlastnú váhu a
nikto nevie vypočítať, koľko ešte vydrží,“
začal svoj diskusný príspevok riaditeľ Správy
ciest TSK. „V roku 2019 sme zabezpečili
vyhotovenie projektovej dokumentácie.

Je v nej zahrnutá aj sanácia starého
mosta a následne osadenie nového. Ide
o dosť komplikovaný úsek cesty 2/574,
bude potrebné tam doviezť dva veľké žeriavy, ktoré zložia starý most a namiesto
neho potom osadia nový most,“ objasnil
Radovan Karkuš a opäť potvrdil, že aktuálne
prebieha verejné obstarávanie, pričom jeho
termín sa musel už niekoľkokrát posúvať.
Otváranie obálok bolo naplánované na 16.
júla, následne prebehne vyhodnotenie a
výber víťazného uchádzača, resp. konzorcia
uchádzačov. „Čo sa týka podjazdu, napriek
tomu, že technológia nebola ešte odovzdaná Trenčianskemu samosprávnemu
kraju, snažíme sa promptne reagovať na
problémy, ktoré vznikajú pri dažďoch.
V spolupráci s pánom primátorom sme
zabezpečili odčerpanie vody z cesty i zo
zádržnej jamy, ktorá je pod cestou. Taktiež
naši ľudia vedia v prípade potreby reagovať
na vypadnutý istič. Nášmu technikovi sa
podarilo odstrániť jednu príčinu, ktorá
daný istič vyhadzovala. Ďalší krok je na
strane Železníc Slovenskej republiky,
ako investora, ktorý by mal zabezpečiť
výmenu celého ističa,“ deklaroval vedúci
správy ciest na Zastupiteľstve Trenčianskeho
samosprávneho kraja.
-verk-

Záplavy v železničnom podjazde neutíchajú,
spôsobili aj poškodenie časti vozovky
(Dokončenie zo str. 1)
V piatok večer 24. júla sme
znovu riešili zaplavenú vozovku
v podjazde. „Napriek tomu, že
mestu nepatrí ani podjazd, ani
táto cesta, radnica rieši situáciu v záujme občanov Ilavy a
inak tomu nebolo ani v piatok.
Ihneď som spolu s vedúcim
oddelenia technických služieb
mesta išiel na miesto, komunikovali sme so Správou ciest
TSK a v rámci našich možností
nám opäť pomohli dobrovoľní
hasiči vodu odčerpať, pričom
správa ciest sa postarala o
sfunkčnenie čerpadiel,“ uviedol Viktor Wiedermann, primátor
mesta Ilava. „6. júla som s
týmto problémom apeloval na
urýchlené vyriešenie na rokovaní Zastupiteľstva TSK. Bolo
mi odpovedané, že spomínaný
istič by mal byť vymenený do
týždňa. Ako všetci vidíme, nestalo sa tak. Podľa aktuálnych
informácií Správa ciest TSK
požiadala o výmenu ističa Železnice SR, ktorým by čerpadlá
mali patriť. Tie zadávajú svoju
požiadavku na SSE. Takže
máme opäť čakať na to, kým

sa dohodnú... Zvažujeme ďalšie kroky, ako by sme z našej
pozície mohli riešenie tohto
vážneho problému urýchliť,“
doplnil primátor. A keďže počasiu
rozkázať nevieme, dá sa očakávať, že porucha čerpadiel pri
ďalšom výdatnom daždi sa môže
opäť objaviť. Zlou správou je aj
fakt, že k záplavám sa pridružilo aj
poškodenie vozovky následkom

havarijnej situácie a v jednom
jazdnom pruhu je tak obmedzený
prejazd. Môžeme len hádať, koľko
potrvá oprava cestnej komunikácie, ktorej realizáciu bude zrejme
trenčianska župa opäť žiadať od
železníc. V každom prípade oslovili sme hovorcov oboch inštitúcií
a o tomto nekonečnom príbehu
vás budeme naďalej informovať.
-verk-
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Výťažok z plesu použili na novú
skriňu a zväčšenie učebne
Všetky školské zariadenia neplánované „korona prázdniny“
využili na upratovanie, dezinfekciu, prípadne i rekonštrukciu v
rámci svojich budov. Inak tomu nebolo ani v ilavskej základnej
umeleckej škole.
Hudobná náuka patrí k najmenej
zaujímavým predmetom výučby na
základnej umeleckej škole. Pedagógovia sa zhodujú, že každý by chcel
chodiť iba na hudobný nástroj a teóriu by najradšej vynechal. „Chceli
sme tento predmet viac oživiť,
aby sa sem deti tešili. Doteraz sa
učili vo veľmi malej učebni, kde
boli doslova natlačení. Do maličkej triedy sa zmestilo dvanásť
žiakov,“ hovorí riaditeľka ZUŠ Ilava
Monika Bagínová. Rozhodli sa pre
prestavbu tejto učebne. „Najskôr
sme však museli vymyslieť, ako
to spravíme, nakoľko sme nechceli zaťažovať zriaďovateľa ani
rodičov. Rozhodli sme sa, že na
to použijeme peniažky z plesu,“
dodáva. V rámci prestavby zbúrali
priečku medzi dvomi miestnosťami
a spojili tak dve triedy na jednu väčšiu. Následne bolo potrebné steny
vyspraviť a omaľovať. „Všetko sme
si to robili svojpomocne, pomáhali rodinní príslušníci učiteľov,

známi a priatelia školy. Spravili
sme si brigádu, ktorá prebehla
vo výbornej nálade a s dobrým
pocitom, že robíme niečo pre
naše deti. Bodku tomu dala
naša výtvarníčka, ktorá ozdobila
jednu stenu.“ Vznikla tak učebňa,
do ktorej sa momentálne zmestí
18 detí, ale je v nej ešte stále dosť
priestoru aj na pohybové aktivity.
„Chcem srdečne poďakovať
všetkým účastníkom plesu ako
aj sponzorom, ktorí nám venovali
ceny do tomboly, vďaka čomu
sa podarilo zarobiť na plese 2
300 eur. Z peniažkov sa podarila
zakúpiť nová veľká skriňa do
triedy výtvarného odboru a podarilo sa nám vytvoriť priestrannú
triedu s kapacitou pre 18 žiakov.
Veľká vďaka patrí pani učiteľke
Frolovej, ktorá triedu pekne namaľovala, aby sa v nej žiaci cítili
príjemne,“ adresovala Bagínová
poďakovanie zainteresovaným.
-verk-

Odvodnenie Zámockej ulice
v Klobušiciach zabráni
vytápaniu nehnuteľností
Oddelenie technických služieb mesta Ilava v mesiaci jún zrealizovalo
prvú etapu odvodnenia Zámockej ulice v Klobušiciach. „Druhú etapu
plánujeme realizovať v auguste. Odvodnenie tejto ulice by malo
vyriešiť problém vytápania nehnuteľností vodou z povrchového
odtoku z miestnej komunikácie v čase prívalových dažďov,“
objasnil práce vedúci oddelenia TSM Ilava Stanislav Rendek. Náklady
na realizáciu odvodnenia sú narozpočtované vo výške 11 950 eur.
„Nakoľko odvodnenie, ako aj zabezpečenie materiálu, realizujeme
v rámci našich personálnych kapacít predpokladáme úsporu
vo výške približne 55 percent z celkových predpokladaných
rozpočtových nákladov,“ doplnil Rendek.
-red-

Ak ste svoje dieťa ešte neprihlásili do ZUŠ, urobiť tak môžete aj v septembri
Prvé kolo prijímacích pohovorov má Základná umelecká škola v Ilave aj napriek
pandémii za sebou. „Prijímacie pohovory
sa každoročne konajú v mesiaci máj.
Prvotné rozhodnutie z 28. apríla 2020 z
ministerstva školstva bolo, že tento rok
sa neuskutočnia, uchádzači si mohli
podávať iba elektronické prihlášky bez
osobnej účasti. Po uvoľňovaní opatrení
bolo toto nariadenie aktualizované s tým,
že základné umelecké školy môžu mať
prijímacie skúšky v termíne od 22. júna
do 10. septembra. My sme zriaďovateľa,
teda Mesto Ilava, požiadali, aby sa skúšky
uskutočnili hneď od 22. júna 2020 do 26.
júna 2020 tak, ako nám to umožňuje legislatíva, v čom nám bolo vyhovené. Aj kvôli
úväzkom je pre nás najlepšie zrealizovať
ich čím skôr,“ objasnila peripetie so zápismi
riaditeľka ZUŠ Ilava Monika Bagínová. Počas
prvého kola prijímacích pohovorov prijali spolu
44 žiakov. Je ale zvykom v septembri urobiť aj

druhé kolo. „Veľa detí a ich rodičov si až v
septembri, keď začne škola, dáva dokopy,
aké voľnočasové aktivity by chcelo robiť.
Preto ponúkame aj septembrové termíny
na prihlásenie sa. Prijímacie skúšky sa teda
budú ešte konať od 3. do 9. septembra 2020
v čase od 13.00 do 17.00 hod. v pracovných
dňoch v budove ZUŠ Ilava. Záujemcovia
si môžu už teraz vypísať elektronickú
prihlášku na stránke: www.zusilava.sk,“
doplnila M. Bagínová. Žiakov vo veku od 5 do
25 rokov prijímajú do hudobného, výtvarného a
tanečného odboru. „Prijímacích pohovorov
sa nikto nemusí báť, nesedí tu nijaká komisia, ktorá by uchádzačov skúšala. Je to
naozaj iba o zisťovaní predpokladov žiaka
napríklad pre hudobný odbor, alebo či má
pohybovú orientáciu v tanečnom odbore, či
cíti rytmus... a podobne. Učitelia už vedia,
čo si majú na deťoch všímať, ale je to vždy
hravou formou, rozhovorom a individuálne.
Vo výtvarnom odbore si môžu priniesť aj

svoje práce z domu,“ povedala viac o priebehu skúšok riaditeľka. Pokiaľ ide o poplatky,
tie sa hradia dvakrát ročne – pre individuálne
vyučovanie v prípravnom štúdiu je to šesť eur
mesačne a pre základné štúdium deväť eur
mesačne. V skupinovom vyučovaní (tanečný
a výtvarný odbor) je mesačný poplatok pre
prípravné štúdium päť eur a pre základné
štúdium osem eur.
-verkHudobný odbor: klavír, keyboard,
akordeón, heligónka – nový učebný odbor,
husle, gitara, priečna flauta, zobcová flauta,
klarinet, saxofón, spev
Výtvarný odbor: zahŕňa predmety –
maľba, keramika, grafika, modelovanie,
fotografia, priestorové a akčné vytváranie,
dizajn, video a animácia
Tanečný odbor: zahŕňa predmety –
klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny
tanec, moderný tanec, džezový tanec,
tanečná prax
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PRÁZDNINOVÉ ŠANTENIE prinieslo
veľa zábavy SO SRANDOU BANDOU
V nedeľu 12. júla popoludní si po dlhej
kultúrnej pauze konečne prišlo na svoje
najmä detské publikum.
Oddelenie kultúry Mesta Ilava pripravilo pre
deti a rodičov v Športovom areáli na Sihoti
zábavný program, ktorý nazvali Prázdninové
šantenie. „Deti kvôli pandémii koronavírusu prišli o množstvo podujatí. A nielen
oni, ale aj ich rodičia tak stratili možnosť
niekam si s nimi zájsť a spestriť im voľný
čas. Deň detí, deň matiek i deň otcov...
To všetko boli sviatky, na ktoré sme
pripravovali podujatia pre rodiny, ale žiaľ
prišli sme o ne. Prázdninové šantenie bolo
náplasťou za zameškané a my sme takto
spoločne a hlavne rodinne mohli privítať
letné prázdniny,“ povedala Anna Riecka z
oddelenia kultúry.
Tentoraz vsadili na program, ktorý bol v
réžii známeho zabávača a kúzelníka Wolfa.
Ten do Ilavy zavítal aj so svojou Srandou
Bandou. „Volám sa Wolfi. Som univerzálny zabávač, profesionálny bruchovravec
a víťaz historicky prvej ankety Zlatý

Amos – najobľúbenejší učiteľ Slovenska
2007. Diváci ma však skôr poznajú pod
menom kúzelník Wolf. Medzičasom som
podľahol môjmu dlhodobému koníčku a
v súčasnosti pôsobím ako profesionálny
tvorca a realizátor zábavných programov,“
prezrádza o sebe Daniel Karpinský allias Wolfi.
Aj ilavské publikum pobavil svojou bezprostrednosťou, zábavným stand-upom,
zaujímavými kúzlami a jedinečnou bruchovraveckou šou, v ktorej veselá skupina
zvierat pobavila nielen deti, ale aj ich rodičov.
Multivrstvový humor preplietol s originálnymi
pohybmi, zaujímavými charaktermi postáv a
pútavými príbehmi. Napokon sa deťom ušla
aj lekcia tanca a moderovaná mini diskotéka
zavŕšená spoločným rodičovským tancom.
„Účasť nás potešila. Prišlo niečo cez 300
ľudí a už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné podujatia. Pre detské publikum to v
auguste bude divadlo pre deti O kocúrovi
a pyšnej hviezde a filmová rozprávka v
rámci letného kina,“ dodala Anna Riecka.
-verk-

O

d prvého júla sa novou
riaditeľkou Základnej
umeleckej školy v Ilave stala
Monika Bagínová, ktorá je
vyučujúcou hry na klavír a
flautu. Pochádza z Považskej
Bystrice a do Ilavy sa "privydala", v ZUŠ-ke pôsobí od roku
2016, pričom posledný polrok
po odchode bývalej riaditeľky
bola poverená jej riadením.
Okrem toho, že sa bude musieť popasovať s nepriaznivou
ekonomickou situáciou, ju vo
funkcii zastihla „koronakríza“
a s ňou spojené online vyučovanie či netradičné prijímacie
pohovory. Rozprávali sme sa
s ňou nielen o tom, čo sprevádzalo jej nástup, ale aj aké
má plány a vízie do budúcna.
l Na Základnej umeleckej škole
v Ilave pôsobíte už piaty rok. Za
bývalého vedenia ste boli aj zástupkyňou riaditeľky. Dalo by sa
povedať, že už vtedy ste sa popri
svojom vlastnom vyučovaní viac
priblížili aj k otázkam fungovania
školy a jej hospodárenia?
- Áno, bývalá pani riaditeľka ma
oslovila s tým, aby som robila zástupkyňu. Pre mňa to bola výzva, otvorilo
mi to oči aj v iných smeroch, nielen v
pedagogickej sfére, dozvedela som
sa viac o ekonomike a hospodárení
školy. Následne sme sa s pani
riaditeľkou na niektorých veciach
nezhodli, tak si minulý rok zvolila inú
zástupkyňu. Pani riaditeľka potom
dala výpoveď...
l Téma základnej umeleckej
školy a jej dofinancovania z
rozpočtu mesta sa riešila aj na
mestskom zastupiteľstve. Dá
sa povedať, že ste sa funkciou
uchádzali o nástup do bojiska.
Situáciu ste však dôverne poznali.
Zrejme aj dôvod odchodu bývalej
pani riaditeľky...
- Na zasadnutí Rady školy ZUŠ
ako hlavný dôvod uviedla, že už
nemá viac silu bojovať, nakoľko
škola je v hlbokom mínuse a mesto
nechce školu dofinancovať. Škola je
v mínuse 64-tisíc eur, ktoré mesto
ako zriaďovateľ dofinancováva. Je
to obrovská suma a pre školu je to
likvidačné. Ja v tomto smere zriaďovateľa obdivujem, že to zaplatil.
Ako na decembrovom zasadnutí
primátor povedal, nemá problém s
dofinancovaním ZUŠ-ky, ale pokiaľ
sa bude škola pohybovať v mínuse
zhruba dvadsiatich tisícov. Takže
my budeme musieť niekde nájsť
minimálne 44-tisíc eur, aby to pre
zriaďovateľa nebolo tak zaťažujúce.
l Na verejnosti sa šepkalo, neskôr i nahlas vyslovovali obavy,
že nastane prepúšťanie učiteľov
či dokonca zatvorenie školy. Ako
to je v skutočnosti?
- Áno, šírilo sa všeličo. Preto by
som chcela nahlas zdôrazniť, že
Základná umelecká škola v Ilave
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Riaditeľka ZUŠ Ilava Monika Bagínová:
Chcem, aby škola opäť rástla a kvitla do krásy

sa NEJDE RUŠIŤ. Určite nie. Funguje už 67. rok, je to jediná kultúrna
ustanovizeň a myslím si, že nikto by
ju len tak nezrušil. Ale samozrejme
hlavne my sa budeme musieť snažiť,
aby sme rozpočet znížili bez toho,
aby prišli dopady na prepúšťanie
učiteľov. Veď všetci vieme, že je to
začarovaný kruh. Ak by sme prepustili učiteľov, museli by sme poslať
preč aj žiakov. Takýmto spôsobom
to naozaj nebudeme riešiť. Práve
naopak, v prvom rade by sme chceli
namotivovať deti, aby ich sem prišlo
viac a viac. A tým, že zvýšime počet
žiakov, škola bude mať od štátu aj
viac peňazí.
l Je toto celospoločenský
problém všetkých ZUŠ-iek?
Alebo máme v Ilave špecifickú
situáciu, že sa naša základná
umelecká škola dostala do takých
mínusových čísiel? Je to malým
záujmom o štúdium? Kde vznikol
tento problém? Ako to vidíte Vy?
- Pokiaľ ide o platy, odmeny či
osobné hodnotenia, tie sú minimálne, nedá sa teda povedať, že by
za deficit mohli napríklad vysoké
odmeny pre učiteľov. Koeficient na
žiaka v originálnych kompetenciách
rastie veľmi pomalým tempom, čo
ale nekorešponduje s tým, že za
ostatné roky sa zvýšili platy pedagogických zamestnancov zhruba o
40 percent. Tento nepomer dostáva
školu do situácie, že sa rok čo rok
dostáva do väčších mínusov. Toto
je jeden dôvod – celoštátny problém
ZUŠ-iek. Pre nás by bolo najlepšie,
keby sme tak ako základné školy
patrili pod ministerstvo...Druhým
dôvodom je podľa výročných správ
školy klesajúci trend žiakov. Pokles
nie je výrazný, ale graf sa znižuje.
l Bavíme sa o problémoch,

ktoré ste poznali dôverne
už ako pedagóg.
Stáli ste pred
rozhodnutím, či
sa zapojiť do
výberového konania. Čo sa vo
Vás odohrávalo? Prečo ste sa
rozhodli skúsiť
to?
- Prvým dôvodom bola podpora kolegov, bez
nej by som do
toho nešla. Učila
som na viacerých základných
umeleckých školách, štátnych i
súkromných. Všade to funguje
trošku inak, každý sa prispôsobuje
situácii, v akej sa nachádza... Ale
ja by som svoje skúsenosti zo škôl,
kde to funguje, kde nie sú problémy
s rozpočtom a s deficitom, chcela
aplikovať aj tu u nás. Budem sa snažiť
školu zachrániť. Bolelo by ma srdce,
keby sa to nepodarilo...
l Hlavným cieľom ZUŠ-ky a
teda aj Vás ako novej riaditeľky
je teda zvýšiť počet žiakov školy.
Ako to chcete dosiahnuť?
- Najvýhodnejšie by pre nás bolo,
aby deti chodili čo najviac do skupinových vyučovaní. Lebo to je pre
nás v rámci financovania najpriaznivejšie. Preto by sme radi začali
výučbu už v škôlke. Rada by som
pre spoluprácu oslovila riaditeľky,
hravou formou sa tam dá krásne
vyučovať hudobný i výtvarný odbor s
tým, že školné by už platili základnej
umeleckej škole. Taktiež budeme
naklonení novinkám. V novom
školskom roku zavádzame aj nový
odbor – hra na ľudové nástroje, čo v
preklade znamená hra na heligónke,
čo je momentálne veľkým trendom
na Slovensku. Upratať si budeme
musieť aj v úväzkoch a snažiť sa
všetky naplno využiť.
l Hovorili ste aj o tom, že sa
chcete inšpirovať aj tým, ako
fungujú iné školy. Brať si príklad
z dobrých riaditeľov. Môžete byť
konkrétnejšia?
- Ja si nesmierne vážim bývalú
riaditeľku Ruženu Hromádkovú,
ktorá Základnú umeleckú školu v
Ilave viedla 27 rokov a za jej éry
ilavská ZUŠ-ka dosahovala veľké
úspechy, rástla a kvitla do krásy.
Chcela by som si brať príklad z tohto
obdobia, pokiaľ je niekto riaditeľom
27 rokov, tak určite je to dobrý ria-

na slovíčko
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diteľ, stavia na dobrých základoch.
Chcela by som pokračovať tam,
kde ona skončila. Viac to tu združiť.
Zvýšiť komunikáciu medzi učiteľmi,
rodičmi a zriaďovateľom. Potešilo
by ma, keby naše podujatia boli
pod záštitou primátora. Želám si,
aby sa to tu prebudilo zo spánku a
opäť naštartovalo.
l Čo by ste mohli na Základnej
umeleckej škole v Ilave vyzdvihnúť. Pripomeňme si úspechy,
ktoré možno širšou verejnosťou
zostávajú nepovšimnuté.
- Škola každoročne vychováva
absolventov, ktorí ďalej pokračujú
v štúdiu. Tento rok napríklad piati
absolventi výtvarného odboru idú
študovať na umelecké školy. Minulý
rok dve hudobníčky pokračovali v
štúdiu na konzervatóriu. Nepripravujeme žiakov iba do hudobného
života, ale aj na povolanie. Samozrejme máme tu aj vynikajúcu
speváčku, ktorá sa umiestnila na
vysokých priečkach v súťaži Hlas
Československa. Učitelia dosahujú
vynikajúce výsledky, každoročne
sa naši žiaci výborne umiestňujú v
rôznych súťažiach. Scénický tanec
z dielne našej školy taktiež získal
mnoho ocenení.
l Pri nástupe, ako vidieť, ste
nemali na ružiach ustlané. Nová
pracovná pozícia a škola, ktorú
treba vyviesť von z finančných
problémov. Aby toho nebolo málo
školu ste začali viesť v čase koronakrízy. Ako ste sa vysporiadali
so zatvorením školy?
Škola sa zatvorila už 12.marca,
prebiehala v nej dezinfekcia a od
16. marca boli školské zariadenia
zatvorené celoplošne na celom
území Slovenska. Automaticky sme
prešli na online výučbu, aj keď to bolo
pre nás trošku komplikovanejšie.
Využívali sme messenger, viber,
skype a ďalšie platformy, kde medzi
učiteľom a žiakom prebiehali online
hodiny. V závislosti od signálu však
nebolo často dobre počuť, čo je pre
nás dôležité, preto sme potom zvolili
radšej takú formu, že nám žiaci posielali priamo svoje nahrávky. Každý
odbor sa snažil vyučovať ako mohol.
Myslím, že sme sa s tým popasovali
nad očakávania. Dokonca aj starší
pedagógovia to zvládli bravúrne.
Čas zatvorenia sme využili napríklad
aj na prestavbu učebne pre hudobnú
náuku. Verím, že všetci žiaci sa v nej
v novom školskom roku budú cítiť
omnoho príjemnejšie a pohodlnejšie
než doposiaľ.
Za rozhovor poďakovala
V. Klobučníková
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Prázdniny odštartovali rozlúčkou školákov a škôlkarov
Po tom, čo pandémia koronavírusu zatvorila brány školských zariadení, mesiac jún
priniesol dlho očakávané postupné uvoľňovanie opatrení. Pre školákov i škôlkarov
to znamenalo, že niektorí z nich mohli od
prvého júna opäť každý deň stretávať svojich
spolužiakov a kamarátov. Zostal im však len
krátky čas na to, aby si vynahradili chvíle,
ktoré ich oddelili a izolovali. Očakávali totiž
ďalšiu prestávku, sú ňou letné prázdniny.
Patrilo sa pred nimi patrične rozlúčiť. Školáci tak urobili počas slávnostného aktu v
posledný júnový deň v dome kultúry. Žiaci,
ktorí v tomto školskom roku dosiahli najlepšie výsledky, zúčastňovali sa súťaží a
mali najlepšiu dochádzku, boli ocenení. Na
záver sa so svojou školou tradične rozlúčili
i deviataci.

Svoju vlastnú rozlúčku si urobili aj predškoláci v ilavskej materskej škole. Práve
najstarší škôlkari si svoj posledný rok v materskej škole príliš nestihli užiť. Po korčuliarskom kurze ich mal čakať plavecký kurz a napokon ako úplná novinka aj viacdňový
pobyt v škole v prírode. Kvôli pandémii prišli nielen o tieto aktivity, ale aj o množstvo
zaujímavej výučby v predškoláckej triede. Možnosť opäť sa „po korone“ spolu všetci
stretnúť a zároveň i rozlúčiť s kamarátmi, s pani učiteľkami a so škôlkou samotnou si
so svojimi rodičmi predškoláci užili na spoločnej opekačke, kde poďakovali triednym
učiteľkám a obdarovali ich spoločnými darmi. Ostáva im len popriať veľa šťastia a
úspechov v škole a nech domov nosia iba samé jednotky!
-ot/-verk-
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Michalovská viceprovincia redemptoristov, Konfederácia politických väzňov
Slovenska, Ústav na výkon
trestu odňatia slobody a
Ústav na výkon väzby Ilava
spoločne v sobotu 11. júla
2020 v Rímskokatolíckom
kostole všetkých svätých
v Ilave zorganizovali slávnostný akt odhalenia a
požehnania pamätnej tabule
blahoslavenému hieromučeníkovi Metodovi Dominikovi Trčkovi CSsR.
K trom už jestvujúcim pamätným tabuliam umiestneným na
väzenskom múre pred ilavským
kostolom tak pribudla už v poradí
štvrtá. Tento raz venovaná gréckokatolíckemu kňazovi, ktorý bol
prenasledovaný počas totalitného
režimu a svoju strastiplnú cestu
komunistickými väzeniami začal
v roku 1952 práve v Ilave, keď
bol nespravodlivo odsúdený za
špionáž a velezradu na 12 rokov
života. Podrobnosti o jeho živote
a väznení sme sa mohli dozvedieť
aj počas slávenia gréckokatolíckej
svätej liturgie.
Po slávnostnej svätej omši sa
konalo odhalenie a požehnanie
pamätnej tabule blahoslavenému hieromučeníkovi Metodovi
Dominikovi Trčkovi CSsR. Počas
tohto slávnostného aktu odzneli aj
príhovory mnohých významných
hostí. Za Konfederáciu politických
väzňov vystúpil Peter Sandtner,
ktorý spomenul niekoľkých ďalších kňazov i rehoľných sestier,
ktorí boli neprávom väznení práve
v Ilave. „Bola to moja dávna
túžba, aby na tomto múre boli
pamätné tabule nielen rímskokatolíckych a evanjelických, ale
aj gréckokatolíckych kňazov.
Máme členov, ktorí doteraz
nenabrali odvahu navštíviť po
rokoch Ilavu a o Ilave sa im v
noci sníva. Najmä o bitkách
od dozorcov. Zachovali sa
spomienky viacerých politických väzňov, ktorí opisovali
sadistické metódy dozorcov v
Ilave, ale myslím, že to nie je
potrebné spomínať. Lebo tu nie
sme kvôli dozorcom, na tých
sa už zabudlo. Sme tu kvôli
svedkom viery, na ktorých sa
nezabudlo a viacerých z nich si
uctievame ako blahoslavených,
obdivujeme ich hrdinstvo, že
zostali verní napriek dlhoročnému utrpeniu,“ povedal okrem
iného vo svojej zaujímavej reči.
„Ústav Ilava ako inštitúcia realizujúca trestnú politiku štátu
je svedkom vývoja našej spoločnosti už 164 rokov, nakoľko
v roku 1856 prešli ilavskými
bránami prvé väznené osoby.

Na väzenskom múre pri Rímskotalíckom kostole všetkých
svätých v Ilave pribudla ŠTVRTÁ PAMÄTNÁ TABUĽA
Vtedy sa Ilavský hrad definitívne zmenil na celokrajinskú
trestnicu a tomuto účelu slúži
až do dnes,“ uviedol vo svojom
príhovore riaditeľ väznice R.
Mudronček. „Ako povedal istý
múdry muž – kto nepozná minulosť, nepochopí budúcnosť.
S pokorou a úctou počúvam
vaše svedectvá a dnes pri tejto
slávnostnej príležitosti môžem
s hrdosťou skonštatovať, že
Zbor väzenskej a justičnej
stráže, ktorého súčasťou je aj
tamojší ústav, pevne stojí na
demokratických princípoch,
kde sú na prvom mieste rešpektované ľudské práva,“ dodal.
Slávnostnej udalosti, ktorá má

svoje významné miesto práve
v Ilave, sa zúčastnil aj primátor
mesta Viktor Wiedermann. Ako
hosť organizátorov bol priamym
účastníkom odhalenia pamätnej
tabule a svojím príhovorom sa
taktiež prihovoril zúčastneným.
„Je mi cťou, že som sa mohol
zúčastniť tohto slávnostného
podujatia. Keď som počúval
príbeh blahoslaveného mučeníka Metoda Dominika Trčku,
zaujali ma na ňom dva silné
momenty. Prvý je ten, že v
časoch keď je ohýbaná pravda
a lož sa stáva pracovným nástrojom, sú ľudia, ktorí dokážu
prijať a niesť svoje posolstvo v
mieri, láske a nádeji a sú ochotní zaň obetovať
aj vlastný život.
Druhým silným
momentom je
motto Bl.Metoda
– Na nikoho sa
nehnevám, všetkým odpúšťam.
Určite sa v jeho
živote vyskytli
momenty, kedy
sa cítil nahnevaný a zranený,
ale keď bol na
smrteľnej posteli,
predniesol túto
vetu. Svedčí to
o tom, že mal
ľudí rád a tú lásku, ktorú hlásal
Kristus, dokázal
svojím životom
aj naozaj naplniť
a prežiť. Aj dnes

pre nás môže byť veľkým
vzorom, aby sme sa dokázali
vysporiadať s vecami, ktoré nás
čakajú a dokázali každý niesť
to svoje svetlo viery a pravdy,“
povedal primátor Ilavy.
Napokon boli odovzdané aj
pamätné medaily na 50. výročie
úmrtia blahoslaveného Metoda
pre riaditeľa ilavskej väznice a
primátora mesta Ilava. Dekan farnosti dostal ikonu blahoslaveného
Metoda, ktorá bude odteraz zdobiť
aj interiér Rímskokatolíckeho
kostola všetkých svätých v Ilave.
-verk-

Matrika
Narodili sa:

Jasmína Kučmínová
Filip Turza
Alexander Zachar
Lujza Vlasatá

Navždy nás opustili:
Helena Pracharová
Gabriela Mahdalíková
Manželstvo uzatvorili:
Mgr. Martin Sabol
a Bernadeta Barteková
Juraj Marušinec
a Darina Staňová

prisťahovaní:
odsťahovaní:
zmeny v meste:

5
5
12
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VIEME, ČO S ODPADOM?
S triedením odpadov má stále problém mnoho ľudí, ktorí často nevedia do ktorých nádob je potrebné
jednotlivý odpad vhadzovať.
Plastové vrecia na zber odpadov sa poskytujú na výmenu pri zbere odpadu (prázdne za plné) alebo si ich
môžu občania vyzdvihnúť osobne na zbernom dvore.
Z dôvodu šetrenia životného prostredia ako i nákladov na separovaný zber je potrebné, aby obyvatelia vytriedený odpad pred vhodením do nádoby vhodne upravili a tiež, aby na odvoz vykladali len plné plastové vrecia s
vytriedeným odpadom.

Ako správne triediť jednotlivé druhy odpadu, pre ktoré je v meste zavedený zber:
PAPIER - modrá
l Patria sem neznečistené:
noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové
vrecká, lepenka, krabice z tvrdého
papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty,
baliaci a krepový papier, papierový
obal a pod.
l Nepatrí sem: voskový papier,
papier s hliníkovou fóliou, kopírovací papier, papier na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet, mastný
alebo inak znečistený papier (napr.
jednorazové papierové plienky),
dechtový a voskovaný papier a pod.

Pred vhodením do nádoby
(napr. krabice) rozobrať, roztrhať, zošliapnuť

Stláčajme odpAD!

• NestlačEný odpAD zbytOčne ZaBErá vEľA miesta A v konečNOm dôslEDku zberová spOlOčnoSť
odváža VzDuch. Platí To nAjmä pre Plastové fľAše, kartónové KRabice čI plEChovky.
Preto jE vEľmi dôležIté obaL pred vyhoDEním stlačiť A zmenšIť jEho ObJem.
• Do nádOby s oBjemOM 1100 l sa zmeStí priblIžne 733 stlačených 1,5-litrových PET fliaš. Ak by
sme ich vyHodIli nestLačENé, zmestilo by Sa Ich tAm len 200. To je takmEr šTvoRnásObNe mENEj.
• Ak sa odpAD PreD vyhodEním Nestlačí, konTAjNer či vREcE sa plniA rýchLejšiE
a ďAlší odpaD sA už do nich NezmEstí.
• Čím viac odpADu sa zmeStí do kOnTajNerA AlEbo vReca, tým viAc sa zníži INterval zVoZu.
MenEj Jázd ZNamená čistEjší vzduch.

STLÁČANIE ODPaDU PRED VYHODeNÍM = ČISTEJŠÍ VZDUCH!

TRIEDIME
SVET Je KRAjŠí
Majte nA pAmäTi Nasledovné praVidlá
a informujte O nich aj svoJich Občanov.
SKLO

PAPIER

PLASTY

KOVY

VKM

wWW.triedImE.sk

Pred vhodením do nádoby stlačiť,
zošliapnuť
l Patria sem neznečistené: číre a farebné
fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, prepravky
na ovocie, na zeleninu, na fľaše; PET fľaše od
nápojov, sirupov, rastlinných olejov; obaly
od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne
plastové nádobky a hračky; penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové
nádobky; obaly od kávy; PVC vodoinštalačné
a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických
výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.
l Nepatria sem: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látok (oleje, chemikálie),
podlahové krytiny, molitan a pod.

SKLO - zelená

UšetrímE MiEsTo nIelEN v kontajNeri

AK SPRáVNE

PLASTY - žltá

1. Snažte sA odpaD netvOriť Vôbec.
2. ZálohOvané ObAly NepatriA do kOša, vráťte ich do preDajnE.
3. DodržiavAjte fArEbnú aBecEdu triEDenIa:

4.
5.

sklu patrí zelEná, paPieru modRá, plastom žLTá, kOvom čerVEná a NápojOvým
kartónom ORANžOvá farbA. NApovie Vám aj oznAčeNiE Na obAle:
...
Riaďte sA prAvidlamI sVojeJ ObcE.
Len vytriEdENý oDpaD sA dá zhoDnOtiť a recyklovAť.
TrieďtE odpaD, OPlAtí sa To. ZA vytriedEný oDpaD ObčAn Neplatí,
jeho zbEr HRadiA výrobcOVia pROstrednícTvom OZV ENvI - PAK.

wWW.envipak.sk

wWW.vezmisI.ma

l Patria sem neznečistené: sklenené
fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné
sklo, a pod.
l Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy,
porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo,
žiarovka, žiarivka, automobilové sklá, monitory, obrazovky a pod.

KOVY - červená

Pred vhodením do nádoby stlačiť, zošliapnuť
l Patria sem: konzervy, oceľové plechovky od
nápojov, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové
tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez
bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot,
oceľ, farebné kovy, hliníkové viečko, hliníkový obal,
kovové viečko, kovová rúrka, starý kľúč, zámok,
ventil a pod.
l Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami,
kovové obaly kombinované s inými látkami napr.
obaly zo zubnej pasty.

VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ
MATERIÁLY - Tetrapaky - oranžová
Pred vhodením do nádoby stlačiť, zošliapnuť
l Patria sem neznečistené: viacvrstvové
obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych
prostriedkov a pod.
Viac informácii sa dozviete: na stránke www.ilava.sk, prostredníctvom e-mailu:
dominika.kiacikova@ilava.sk alebo na tel. čísle 0918 899 216.
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POĎAKOVANIE VEDENIA

Nemocnice s poliklinikou Ilava, n.o.

Vedenie NsP Ilava, n. o. touto cestou ďakuje primátorovi
mesta Ilava Ing. Viktorovi Wiedermannovi a poslancom
mestského zastupiteľstva za schválenie príspevku z rozpočtu
mesta, ktorý bol poskytnutý na základe Dohody o poskytnutí
transferov z rozpočtu Mesta Ilava zo dňa 4. marca 2020. Finančný príspevok vo výške 4 230 eur bol účelovo použitý na
zaplatenie časti kúpnej ceny videoendoskopického prístroja
s príslušenstvom, ktorý nemocnica obstarala pre gastroenterologickú ambulanciu.

Oznam Nemocnice s poliklinikou Ilava, n.o.
Nemocnica s poliklinikou Ilava oznamuje, že ambulancia
všeobecného lekára pre dospelých poskytuje
štandardne v priestoroch svojej ambulancie
zdravotnú starostlivosť všetkým pacientom.
Ordinačné hodiny sú v každý pracovný deň od 7.00 hod.,
v pondelok, v stredu a v piatok do 15.00 hod.,
v utorok a vo štvrtok do 14:30 hod.
Sme zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní.
Zároveň si dovolíme informovať občanov, že nie je žiaden dôvod
na akúkoľvek zmenu všeobecného lekára pre dospelých.

ILAVSKÝ

Kultúrno-spoločenské noviny obyvateľov mesta Ilava. Vydáva: Mestský úrad Ilava, IČO: 00317331, Mierové námestie,
019 01 Ilava. Adresa redakcie a inzertného oddelenia IM: Dom kultúry Ilava, Ul. Farská 84/5, 01901 Ilava Tel.: 042 44 555 7072. Šéfredaktor: Mgr. Veronika Klobučníková, e-mail: ilavskymesacnik@ilava.sk, veronika.klobucnikova@ilava.sk. Redakcia
Ilavského mesačníka: Anna Riecka, Oľga Tomášová. Korektúra: Mgr. Magdaléna Kobzová. Grafická príprava: RA-VA, s. r. o. Tlač:
ASSA, spol.s.r.o. Púchov. Číslo povolenia: SK OMT - 16. Rozširuje DK Ilava. Náklad: 2 200 ks. EV 3868/09 Príspevky nehonorujeme. Redakcia si vyhradzuje právo na
úpravu, prípadne nezverejnenie materiálov. Uverejnené príspevky sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Uzávierka prijímania článkov je každý mesiac do 25. dňa
(do 12.00 hod.) 				
				
ISSN 13 38-9262

M E SAČ N Í K

